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 ﴾سباء  سوره ﴿
 .است ( آيه45) و داراي است مکی

  

« سباء» ، سورهسباء در آن قبيله ذكر داستان سببرا به سوره اين :تسميه وجه

 ناميدند.

 .معاد است اثبات سوره محور اين

  

َ الهَذي لَهُ َما فَي السهَماَواَت َوَما فَي اْْلَْرَض  َولَهُ اْلَحْمدُ فَي اْْلََخَرَة َوُهَو اْلَحْمدُ ّلَِله

 ( 1اْلَحَكيُم اْلَخبَيُر )

 از آن است در آسمانها و زمين آنچه كه راست ها خداييستايش همه»

تصرف  او و تحت ، ملكاست در آسمانها و زمين آنچه : تماميعنی «اوست

كند، در آنها حکم  اراده كه كند و هرگونهبخواهد با آنها می ، آنچهاوست

، «است در آسمانها و زمين كه آنچه»در برابر  خداوند متعال ستايش راند. پسمی

 آنها بر خلق با آفرينش كه است او در برابر نعمتهايی ستايش معناي همانا به

بر او در برا ستايش معناي ، بهستايش اين كهچنان استنهاده  منتخويش 

 در بندگان كه است و تجربه و علم و حکمت مانند قدرت ايكمالی صفات

او  رساند كهمی حقيقت اين را الزاما به آنان كه ايو تجربه ، علماستآفريده 

 نيکو براي از: ستايش است عبارت« حمد»باشد. میآسمانها و زمين  آفريننده

 .گذشت فاتحه در سوره و تفسير آن وي زيباي و افعال در برابر صفات أخداوند

و  و سپاس ستايش اوست : از آنيعنی «اوست از آن نيز ستايش و در آخرت»

 كهدرآيند چنان بهشت به كه گاه؛ آنآخرت در سراي بندگانش ثنا از سوي

َ الهَذي ) فرمايد:می در بهشت آنان از سخن در حکايت أخداوند َوقَالُوا اْلَحْمدُ ّلَِله
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 خويش وعده كه است خداوندي ستايشها از آن : )و گفتند: همه(َصدَقَنَا َوْعدَهُ

 نيز اوست در آخرت مطلق ستوده پس«. 75الزمر/»گردانيد(  ما را راست به

 كهچنان اوست آخرت باشد و مالكدر دنيا نيز همو می مطلق ستوده كهچنان

، كار هر دو و استواري حکمت به كه «حكيم و اوست» دنيا نيز اوست مالك

 در هر دو سراي خويش كار آفرينش به است «آگاه» است بخشيده سرا را سامان

 .دنيا و آخرت

  

اَء َوَما يَْعُرُج فَيَها يَْعلَُم َما يََلُج فَي اْْلَْرَض َوَما يَْخُرُج َمْنَها َوَما يَْنَزُل َمَن السهمَ 

َحيُم اْلغَفُوُر )  ( 2َوُهَو الره

، يا مردگان ، يا گنجها، يا اجساماز آب «داندرود ميفرو مي در زمين آنچه»

ها، ها و سبزياز كشت «آيدبر مي از آن داند آنچهو مي»ديگر  هايدفينه

 «آيدفرود مي از آسمان ند آنچهداو مي» ها و غيرهچشمه ، آب، فلزاتجانداران

 و صاعقه و تگرگ و برف و نيز از باران پيامبرانش سويو كتابها به از فرشتگان

 ، اعمالاز فرشتگان «رودباال مي در آسمان داند آنچهو مي»وي  هايو بركت

 اوست و» 1و فضايی هوايی نقليه و وسايل ، بخارها، دودها، پرندگانبندگان

 است «آمرزنده»نياز دارند  بدان كه آنچه ؛ با فرود آوردنبندگانش به «مهربان

 را. گناهانشان

                                                 

را  افغانستان غرب به قصد عزيمت كه عرب از مجاهدان با دو تن هـ . ش 8324 در سال مترجم - 1 
 دو برادر كه از آن از يكي حال . در اينسوار هواپيما شديم مقصد تهرانبه  پاكستان داشتند، از مبدأ كراچي

 ديدگان در جلوي كريمه آيه ، اينرا باز كردم آن كه و همين را گرفتم وي يجيب بود، قرآن نشسته در كنارم
 همراهم برادران را به آيه اين درنگآورد، بي تأثير خويش مرا تحت سخت كريم آمد و اعجاز قرآنمن 

 اهلل!(.اختيار گفتند: )سبحانشدند و بي مبهوت ، آنها همدادمنشان 

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

5 

 ، انسانآيه اين با تالوت»گويد: می« القرآنظاللفی»در تفسير  :شهيد سيد قطب

 بيند،می از حقيقت و پهناوري عريض ، در برابر صفحهاندك خود را با كلماتی

، تابلوها، معانی، اشکال ، احجاماشياء، حركات بزرگ خود را در برابر انبوه بناگاه

هرگز تصور و يابد كه می ايدهنده آسا و تکان شگفت هايتصاوير و حالت

 زندگیزمين  اهل ندارد. اگر تمام ايستادگی در برابر آنها تاب انسان خيال

 كلماتدر اين  كريمه آيه فقط اين را كه كنند تا آنچه اين را تماما وقف خويش

در آنها  و كاوش كند، بر شمارند، يقينا از شمارشمی اشاره آن به اندك

واحد در  لحظه در يك هستند كه شماريبی بسيار چيزهاي ! چهمانند! آريدرمی

بسيار  آيند؟ چهمی بيرون از آن كه بسيار چيزهايی روند؟ چهفرو می زمين

 بسياري چيزهاي آيند؟ و چهفرود می از آسمان لحظه يك در همين كه چيزهايی

 روند.باال می در آن كه

، بسيار كرمها و حشرات چه لحظه در يك تواند تصور كند كهمی كسی چه

بسيار قطرات  روند؟ چهفرو می آن درون به در بسيط زمين ها و جانورانیخزنده

روند فرو می ، در بستر آنلحظه يك در اين برقی هايگاز و شعاع ، ذراتآب

خوابد مراقب هرگز نمی كه سبحان خداي بالكيف شوند... و چشمانوناپديد می

 ؟آنهاست

ان آسم به چيزهايی چه لحظه يك در همين برشمرد كه توانطور آيا می همين

كند  پيشرفت ـ هرچند هم و آمار آن شمارش بشر و نظام روند؟ مگر علمباال می

 آنچه شمارش كنند ـ براي سپري را در امر شمارش طوالنی عمري و هرچند كه

علم  كهكند؟ هرگز! درحالیمی افتد، كفايتمی اتفاق لحظه يك فقط در همينكه 
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يك  فقط همين دارد. پس احاطه و زمانی اينها در هر مکان ههم ، بهفراگير الهی

 «.باشدمی ، كافیبشر نيست سخن قرآن كه حقيقت اين اثبات براي آيه

  

 َوقَاَل الهَذيَن َكفَُروا ََل تَأْتَينَا السهاَعةُ قُْل بَلَى َوَرب َي لَتَأْتَيَنهُكْم َعاَلَم اْلغَْيَب ََل يَْعُزبُ 

ٍة فَي السهَماَواَت َوََل فَي اْْلَْرَض َوََل أَْصغَُر َمْن ذََلَك َوََل أَْكبَُر إََله  َعْنهُ َمثْقَاُل ذَره

 ( 3فَي َكتَاٍب ُمبَيٍن )

انکار وجود  را از روي سخن اين «رسدما فرانمي براي گفتند: قيامت و كافران»

 آنان به پيامبرانش بر زبان وردگارشانپر از جانب كه ، يا انکار اخباريقيامت

 بر اثبات كه روشنی و حجتها و برهانهاي الهی آيد و از سر انکار كتابهايمی

 سوگند به»پنداريد شما می كه« است چنان بگو: نه»، گفتند در آنهاستقيامت 

 به تعال، خداوند مگونه بدين «شما خواهد آمد حتما براي كه پروردگارم

و تأكيد  تقويت و براي خبر داده قيامت از وقوع آناندستور داد تا به  پيامبرش

و  است غيب داناي همو كه»سوگند بخورد.  آناو بر صحت  نامخبر، به اين

 «نيست» و پنهان «پوشيده از وي در زمين در آسمانها و نه ، نهايذره وزنهم

 ذره وزنهم «كوچكتر از آن و نه»باشد نمیوي  و قدرت علم سو دور از دستر

: يعنی «است شده ثبت مبين در كتابي كه مگر اين است بزرگتر از آن و نه»

 انسان ، اگر استخوانهاي. بنابرايناستشده  ثبت الهی محفوظ و در علم در لوح

و كجا  كجا رفته داند كهمیتعالی  شوند، حقمی متالشی وي بعد از مرگ

 آفريند.، از نو میاست در آغاز آفريده كه اند لذا آنها را چنانشده پراكنده

 أندارند و خداوند چهارمی كه است ايآيه از سه يکی آيه اين»گويد: كثير میابن

 خود بر وقوع عظيمپروردگار  تا به است دستور داده پيامبرش آنها به در همه
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 در سوره و ديگري« 43يونس/» در سوره ديگر، يکی معاد سوگند بخورد. دو آيه

 «.است« 7تغابن/»

 ـ كه عليه مقسم حال ، از قوتوصف بر اين تأكيد قسم»گويند: می مفسران

 «.دهدـ خبر می است قيامت همانا وقوع

  

اَلَحاَت أُولَئََك لَُهْم َمْغَفَرةٌ َوَرْزٌق َكَريٌم )َليَْجَزَي الهَذيَن آََمنُو  ( 4ا َوَعَملُوا الصه

شايسته  و كارهاي آورده ايمان را كه كساني»معاد  با وقوع تعالی حق «تا»

را با ثواب  مؤمنان كه است اين قيامت آوردن : فايدهيعنی «دهد اند، پاداشكرده

 آمرزشي برايشان آنانند كه»كند  مجازات را با عقاب رانو كاف داده پاداش

بر  شايسته و اعمال ايمان غلبه سبببه و آنانند كه بر گناهانشان «است

 و برايشان»شود محو می أخداوند اند، از سويكرده كه ، گناهانیگناهانشان

 كه لذيذ و گوارايی هاياز: خوراكی است عبارت كه« است گرامي ايروزي

 خداي از سوي و نوازشی با فضل ـ همراه صالحشان و اعمال ايمان سبببه

 شود.می ارزانی ايشان به ـ در بهشت سبحان

  

 (5َوالهَذيَن َسعَْوا فَي آَيَاتَنَا ُمعَاَجَزيَن أُولَئََك لَُهْم َعذَاٌب َمْن َرْجٍز أََليٌم )

در رد و  كه : كسانیيعنی «كردند ما سعي در آيات كنانابلهمق كه و كساني»

 پندار باطل اين كردند، به و تالش سعی ‡ما بر پيامبران فروفرستاده آياتابطال 

 : برانگيختهكه اساساعتقاد بی بر اين گريزند و با تکيهما می عذاب از چنبره كه

 سعی چنين كه« گروه آن»ار نخواهد بود در ك مجددي شوندو زندگینمی

و  رجز: بدترين« باشد از رجز بسيار دردناك عذابی برايشان»كردند  حاصلیبی

 .استعذاب  ترينسخت
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َويََرى الهَذيَن أُوتُوا اْلَعْلَم الهَذي أُْنَزَل إَلَْيَك َمْن َرب ََك ُهَو اْلَحقه َويَْهَدي إَلَى َصَراَط 

 ( 6َزيَز اْلَحَميَد )اْلعَ 

از جانب  آنچه كه»دانند : میيعنی «بيننداند، ميشده داده علم كه و كساني»

 حق از اهل كه : دانايانیيعنی «است ، حقشده تو نازل سويبه پروردگارت

 و اين است حق شده نازل أخداوند بر تو از جانب آنچه دانند كههستند، می

 اهل مؤمنان : ايشانقولیهستند. به صخدا رسول پو، صحابهحقيقتانايان د

 راه سويبه دانند كهو مي»ـ اند  وي و ياران سالمـ مانند عبداهلل بن كتاب

، أخدا كتاب به يافتگاندانش : آنيعنی «كندمي هدايت صفات ستوده غالب

 ، هدايتبر توحيد است مبتنی كه أخدا حق دين يسوبه قرآن اين دانند كهمی

 رستاخيز را مشاهده صحنه مؤمنان چون»گويد: می آيه كثير در معنايكند. ابنمی

 آن به راجع اليقينعلم در دنيا به كهبينند، بعد از آنمی اليقينعين رابه كنند، آنمی

 «.است قيامت وقوع يگر از حکمتهايد يکی اند و اينكردهحاصل  علم

  

ٍق إَنهُكْم لََفي  ْقتُْم ُكله ُمَمزه َوقَاَل الهَذيَن َكفَُروا َهْل نَدُلُُّكْم َعلَى َرُجٍل يُنَب َئُُكْم إَذَا ُمز َ

 (7َخْلٍق َجَديٍد )

 آيا شما را بر مردي» ديگر استهزاكنانبرخی  به برخی« گفتند و كافران»

 از امري «شما به كه» است صمحمد حضرت منظورشان «كنيمييراهنما

كامال  چون»: كه است اين و آن «دهدخبر مي»آور و حيرتو غريب  عجيب

و  استخوان مشتی به خويش بعد از مرگ : چونيعنی «شديد پارهو پاره متالشي

شديد و  ، تبديلاست پاشيده مو از ه پراكنده آن و اجزاي ذرات همه كه خاك

: يعنی «خواهيد يافت جديدي آفرينش گاهآن»شديد  قطعهو قطعه تماما پراكنده
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 خواهيد شد و باز به برانگيخته زنده و از قبرهايتان شده نو آفريده آفرينشی به

از سر تمسخر  را سخن گرديد؟ آنها اينايد، بازمیدر دنيا بوده كه اشکالی همان

كرده  اعالم پيامبرش زبان به مجدد ـ كه بر برانگيختن أخداوند وعده و استهزا به

 ـ گفتند. است

  

َ َكَذبًا أَْم بََه َجنهةٌ بََل الهَذيَن ََل يُْؤَمنُوَن بَاْْلََخَرَة فَي اْلعَذَاَب  أَْفتََرى َعلَى اّلِله

ََلَل اْلبََعيَد )  ( 8َوالضه

در  صگفتند: آيا محمد يعنی «دارد يا او جنوني بربسته بر خدا دروغي آيا»

، يا در او گويد، دروغگوستمی از مرگ پس شدن زنده به راجع كهآنچه 

 گويد؟ خدايمی چه فهمد كهداند و نمینمی كه ايگونه، بهاستاي ديوانگی

در  آخرت به نامؤمنان بلكه»فرمايد:  می را رد كرده هر دو پندارشان سبحان

 آنان كه نيست چنان : موضوعيعنی «هستند دور و درازيو گمراهي  عذاب

راستگو و بسيار  شخص صمحمد كه است امر اين حقيقت اند بلکهپنداشته

 و درك از فهم آنانند كه و اين آورده ميدان را به حق كه است و رشيدي عاقل

 ، بهاند و بنابرايندرافتاده دور و درازيو در گمراهی  رفته بيراهه به حقايق

 ، ايماناست آورده پيامبر بر حق اينكه  الهی پيامهاي و به كفر ورزيده آخرت

، گرفتار خويش انکار و تکذيبهمين  سبببه اند، آنها بايد بدانند كهنياورده

دور  بس ايامروز نيز در گمراهی كه خواهند بود، چنان آخرت گیعذاب هميش

 قرار دارند. و دراز از حق

 مظاهر قدرت را به ، نظر آنانپاسخ اين ساختن كامل براي عزوجل خداي گاهآن

 فرمايد:می كرده جلب خويش
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فَُهْم َمَن السهَماَء َواْْلَْرَض إَْن نََشأْ نَْخَسْف أَفَلَْم يََرْوا إَلَى َما بَْيَن أَْيَديَهْم َوَما َخلْ 

 َلُكل َ َعْبٍد ُمنَيٍب 
بََهُم اْْلَْرَض أَْو نُْسَقْط َعلَْيَهْم َكَسفًا َمَن السهَماَء إَنه فَي ذََلَك َْلَيَةً

(9 ) 

 سرشان و پشت رويشان پيش ـ كه و زمين ـ از آسمان آنچه سويآيا به»

 پردازد در حالیمی آنان سرزنش به گونهاين خداوند متعال «اند؟نگريسته، ناست

 عدم سببـ جز به و برداشت قضاوت گونهاين كند كهمی روشن برايشانكه

زيرا اگر آنها  است سر نزده ـ از آنان و زمين آسمان در آفرينش تفکر و تدبرشان

 بردند و بهمی پی أخداوند مثالبی قدرت د، يقينا بهانديشيدنمی آفرينشدر اين 

إَلَى َما بَْيَن أَْيَديَهْم َوَما ): كردند. معنايپيدا می نيز يقين روز آخرت بهآن  تبع

بينند و سر خود می پشت را هم بنگرند، آسمان چون : آنانكه استاين (َخْلفَُهمْ 

و  بر قدرت كه است هايیو شگفتی نها از عجايباي خود و همه روي پيش هم

 را هم بنگرند، آن در زمين چون گونهكند. همينمی داللت أخداونديگانگی 

همانند  روشنی نيز داللت اين بينند، كهمی خويش روي پيش سر و هم پشت

 و زمين آسمان سويبه اگر آنها با تدبر و تعمق دارد. پس همراهبه آسمان داللت

تا  ، قادر استعظيم دو پديده اين آفريننده كه بنگرند، قطعا خواهند دانست

اگر »را بفرستد  ، عذابو سريع طور شتابان و بر آنها به را نيز بر پاداشته قيامت

يا » را فرو برديم قارون كهچنان «بريمفرو مي را در زمين آنان بخواهيم

 كهچنان «اندازيمفرو مي بر آنان»را  از آن هايی: قطعهيعنی «از آسمان هاييارهپ

 احساس تعالی حق از عذاب چگونه . پس1فروافگنديم« ايکه» را بر اصحاب آن

 و زمين آسمان ذكر شد؛ از آفرينش كه «امر قطعا در اين»كنند؟! می ايمنی

                                                 

 «.71حجر/» سوره كنيد به نگاه - 1 
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و  با توبه كه «منيبي هر بنده براي»آشکار  استو داللتی  واضح «است اينشانه»

 كند.می رجوعپروردگارش  سويبه اخالص

و را در آفرينش  الهی قدرت هاينشانه فقط كسی كه است بر آن دليل كريمه آيه

 انهمطيع فروتنانه دايمی بازگشت ، يعنیانابت وصف به بيند كهمی آن اعاده

 باشد. ، موصوفأاهلل  سويبه

  

بَي َمعَهُ َوالطهْيَر َوأَلَنها لَهُ اْلَحَديدَ ) َ  (11َولَقَْد آَتَْينَا دَاُوودَ َمنها فَْضًَل يَا َجبَاُل أَو 

 ، دادنو مزيت فضل اين كه «داديم خود فضلي داوود را از جانب راستيو به»

بود. بهتر اين  وي به آهن كردننرم  نيروي : دادنقولیزبور و به و كتاب نبوت

يَا )از:  آيه در همين أخداوند كه است چيزي همان فضل شود: اين گفته كه است

بَي... َ  «گوييد او تسبيح كوهها! همراه اي». استذكر كرده  تا آخر آن (َجبَاُل أَو 

گوييد  او، تسبيح گفتنود و همصدا با تسبيح داو كوهها! همراه : ايگفتيم يعنی

با او  : همراهو گفتيم گردانيده او رام را نيز براي : پرندگانيعنی «را و پرندگان»

 گوييد. تسبيح

كرده  ، نيرومند و مؤثر عنايتدلکشبس داوود صدايی به ! خداوند متعالآري

 صخدارسول كه است آمده بخاري يتروا به شريف در حديث كه بود. چنان

بود شنيدند پس  قرآن قرائت مشغول را كه اشعريابوموسی  صداي هنگامشب 

  هذا مزمار من لقد اوتی»فرمودند:  گاهفرا دادند آن او گوش قرائت ايستادند و به

شده  داوود داده ر آلاز مزامي ، مزماريشخص اين به راستیداوود: به مزامير آل

بسازد.  خواهد با آنمی تا هر چه «گردانيديم او نرم را براي و آهن»«. است
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 به آتش نيرويرا بی شد و آنمی نرم داوود مانند شمع در دست : آهنقولیبه

 كرد.می تبديل خواستمی كه هرشکلی

  

ْر فَي ا لسهْرَد َواْعَملُوا َصاَلًحا إَن َي بََما تَْعَملُوَن بََصيٌر أََن اْعَمْل َسابَغَاٍت َوقَد َ

(11 ) 

و  ، وسيعكامل هاي: زرهسابغات «بلند و رسا بساز هايزره كه فرموديم»

 سازنده اولين ÷داوود كه شويمرا بپوشاند. يادآور می بدن تمام كه استگشادي 

 زره هايسرد: بافته «داررا نگاه  ها اندازههحلق و در بافتن». در دنياست زره

. است زره هايحلقه بافتن معناي شود: السرد و الزرد: و هر دو بهمی. گفته است

و در  بوده و شکننده سست بساز كه و نازك كوچك آنچنان را نه : زرهيعنی

و  بزرگ آنها را چنان نهباشد و  نداشته دفاعی استحکامدشمن  برابر ضربات

 بيتاهل اي «كنيد و كار شايسته»كند.  خود سنگينی بر پوشنده بساز كه ضخيم

شما را در برابر  پس و آگاه «كنيد بينايممي آنچه به من در حقيقت»داوود! 

 .دهممیپاداش  نيکتان و اعمال سخنان

  

َها يَح ُغدُوُّ َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر َوأََسْلنَا لَهُ َعْيَن اْلَقْطَر َوَمَن اْلَجن َ  َوَلُسلَْيَماَن الر َ

َمْن يَْعَمُل بَْيَن يَدَْيَه بََإْذَن َرب ََه َوَمْن يََزْغ َمْنُهْم َعْن أَْمَرنَا نَُذْقهُ َمْن َعذَاَب السهَعيَر 

(12 ) 

 باد را رام سليمان : و براياست چنين تقدير سخن «باد را سليمان و براي»

 ماهه نيز يك آن و سير شامگاهي راه ماهه يك آن سير بامدادي كه» گردانيديم

را  راه ماهيك  روز مسافت بامداد در اول ÷سليمان فرمان : باد بهيعنی «بود راه

 نقلثير بهككرد. ابنرا سير می فاصله در آخر روز نيز همين پيمود و شامگاهانمی

نشست خود می بر تخت از دمشق بامدادان ÷سليمان»گويد: می بصري از حسن
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ناشتا )نهار( را تناول  غذاي آمد و در آناصطخر فرود می باد به و سوار بر بالهاي

و  نشستخود می بادي اخير روز از اصطخر بر فضاپيماي كرد و در نيمهمی

و اصطخر ـ  دمشق آمد. و در ميانركز افغانستان( فرود می)م در كابلشامگاه 

اصطخر  و در ميان است راه يك ماه بپيمايد ـ مسافت راه شتاب به كهكسی براي

و »«. است مقدار راه بپيمايد ـ همين راه شتاب به كه كسی نيز ـ برايو كابل 

 براي كهچنان و جوشان طور گدازانبه «ساختيم او روان را برايمس  چشمه

 پروردگارش اذن نزد او به از جنيان و برخي» گردانيديم را نرم آهن ÷داوود

 روي پيش را كه كسانی او از جنيان براي خويش فرمان: بهيعنی «كردندكار مي

و هر »آيد. د میبع در آيه جنيان ذكر كارهاي . كهكرديم كردند، راماو كار می

 از پيروي ، يعنیبوديمداده  فرمان او را بدان كه «مااز آنها از فرمان  كس

در  عذاب اين كه «چشانيماو مي به سوزان كند، از عذاب عدول» ÷سليمان

 .در دنياست قولیو به آخرت

  

َوَجفَاٍن َكاْلَجَواَب َوقُدُوٍر َراَسيَاٍت  يَْعَملُوَن لَهُ َما يََشاُء َمْن َمَحاَريَب َوتََماثَيلَ 

 ( 13اْعَملُوا آََل دَاُوودَ ُشْكًرا َوقََليٌل َمْن َعبَاَدَي الشهُكوُر )

: محاريب «ها: از قلعهخواستمي او هر چه براي» جنيان آن «ساختندمي»

در اينجا،  : مراد از محاريبقولی. بهاست رفيع بلند و قصرهاي ساختمانهاي

و نقش مجسم  صورت به كه است : هر چيزيتماثيل« هاو تمثال. »مساجد است

. و غيره رخام از سنگ ، چهاز شيشه باشد، چه از مس باشد، چه نگار شده

، علما و ، فرشتگاناز تصاوير پيامبران تمثالها و تصاوير عبارت : اينقولیبه
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 بود اما اين مباح ÷سليمان در شريعت نگاري: صورتكه دهشبود. گفته  صالحان

 گرديد. است منسوخ صمحمد پيامبر ما حضرت كار در شريعت

: المصورون القيامة عذاباً يوم أشد الناس»: است آمده شريف در حديث

حجر ابن«. اند نگاران، صورتدر روز قيامت عذاب از روي مردم ترينسخت

تصاوير داراي  علما در برداشتن ، آراي«بخاري» شرح« الباريفتح»در  عسقالنی

كرده  ـ نقل و حيوان ـ مانند انسان روحذي را از موجودات سايه ، يا دارايجسم

بازي ـ بجز اسباب مجسمه ساختن»گويد: آراء می اين بنديدر جمع گاهآن

، چهار پارچه بر روي . اما در تصويرنگارياست ما حرامعل اجماع ـ به كودكان

 بود، حرام اندام : اگر تصوير تمامكه است آنها اين ترينو صحيح است قول

 به طور پراكنده به آن بود، يا اجزا و اعضاي شده قطع اگر سر آن ولی است

 «.بود، جايز است شده تصوير كشيده

 تصاوير را چنانچه كارگرفتنـ به مذاهب و ائمه تابعين ـ از صحابهجمهور علما 

 استعمال و اهانت خواري شد، يا بهمی پا نهاده و بر آن در زير پا قرار داشت

 اند.ها ـ جايز شمردهها و بالشتشد ـ مانند تصاوير پشتیمی

، تصاوير فوتوگرافی حکم كه بايد دانست»گويد: می« المنير»تفسير  صاحب

در  تصاوير فوتوگرافی بلکه است پارچه بر روي نگارگري حکم همچون

 و مانند افتادن ـ تصوير نيست است آمده در احاديث كه معنايی آن ـ به حقيقت

با  سازيشبيه ، مفهومباشد لذا در آنمی يا آب در آيينه انسان پرتو صورت

 «.در كار نيست أوندخداآفرينش 

در  ساختند كهمی «مانند حوض بزرگ هايكاسه» ÷سليمان براي نيز جنيان «و»

 كاسه بر يك بزرگ جمعی كهطوري بود به مانند آبشخور شتران خود به بزرگی
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را در  شتران كه است هايی: حوضخوردند. جوابیمی از آن و همه گرد آمده

در جاهاي  ثابت ديگهاي» ÷سليمان براي نيز جنيان «و»دهند. می آنها آب

 شد و نهمی حمل انسانی نيروي به بود، نه بزرگ از بس ساختند كهمی« خود

داوود  خاندان : بهيعنی «داوود! شكرگزار باشيد خاندان اي»شد می داده حركت

و  شما در دين به كه دربرابر آنچه تعالی قح شکر و سپاسگزاري عنوان: بهگفتيم

كه  «سپاسگزارند اندكي من و از بندگان»كنيد  ما عمل طاعت ، بهاست دنيا داده

از  امر، اخباري اين جا آورند. البتهبه و اعضايشان و زبان را با قلب شکر نعمت

در  نعمت كارگيريو به منعم نعمت به شکر: اعتراف . حقيقتامر است واقعيت

 نعمت كارگيرياز به : عبارتو ناسپاسی كفران كه ، چناناست تعالی حق طاعت

 باشد.می در معصيت

نيست  زبانی و ثناي سپاس شکر، محدود به آنند كه گوياي و سنت ظاهر قرآن

و  اعضاء است ؛ عملفعل لذا شکر با شکر است نيز از مقتضيات بدن عمل بلکه

 .؛ كار زبانشکر با سخن

كه  است آمده صخدااز رسول و مسلم بخاري روايت به شريف در حديث

، نماز داوود نماز نزد خداوند متعال ترينداشتهدوست در حقيقت»فرمودند: 

نماز و  بهو »دار بود را زنده آن سومخوابيد و يكرا می شب ؛ او نصفاست

روزه  ترينداشتهخوابيد. و دوسترا می آن ششمو باز يك «پرداخترازونياز مي

و روز ديگر را  گرفتمی روز را روزه ، او يكداوود است ، روزهأنزد خداوند

در «. كردفرار نمی معركه شد، از ميدانرو میروبه او با دشمن خورد. و چونمی

بر منبر  صخدارسول كه استآمده  ابوهريره روايت به يديگر شريف حديث

هر كس  به كه است خصلت سه»فرمودند:  گاهكردند آن را تالوت آيه و اين رفته
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. است ، عطا گرديدهشده داوود داده خاندان به كه او مانند آنچه شد، قطعا به داده

 في العدل»؟ فرمودند: چيست خصلت سه اين كه پرسيديم صحضرت از آن

 : در پيشالسر والعالنيةفي  اهلل ، وخشيةالفقر والغني ، والقصد فيالرضا والغضب

از  و ترس فقر و توانگري درحال روي، ميانهرضا و خشم درحال عدالتگرفتن 

 «.و آشکار در نهان أخدا

  

ا قََضْينَا َعلَْيَه  ا فَلَمه اْلَمْوَت َما دَلهُهْم َعلَى َمْوتََه إََله دَابهةُ اْْلَْرَض تَأُْكُل َمْنَسأَتَهُ فَلَمه

 (14َخره تَبَيهنََت اْلَجنُّ أَْن لَْو َكانُوا يَْعلَُموَن اْلغَْيَب َما لَبَثُوا فَي اْلعَذَاَب اْلُمَهيَن )

حکم  مرگ به ÷بر سليمان : چونيعنی «را بر او مقرر داشتيم مرگ چون پس»

 بر عصاي كه درگذشت دنيا درحالی ، از اينكرديم الزام را بر وي و مرگ كرده

از  نشدند و همچنان آگاه وي از مرگ رو، جنيانبود، از اين داده تکيه خويش

 «خوارهچوب جز كرم چيزي» دادند پسمی ادامه خويش كارهاي به وي ترس

 خورد، مرگمي»بود  داده تکيه بر آن كه «را سليمان عصاي كه» : موريانهيعنی

بر اثر  عصايش كه، بعد از آن÷سليمان «بيفتاد چون نداد پس نشانآنان  او را به

 كه»آشکار شد  و بر آنان «بردند پي جنيان»؛ فروريخت درهم موريانه خوردن

 دانند صحيحرا می غيب كه پندارشان : اگر اينيعنی «انستنددرا مي اگر غيب

 مدتبه وي شدند و بعد از مرگباخبر می وي از مرگ صورت بود، قطعا در آن

ماندند و ديگر نمی و باقی «كردندنمي درنگ خواركنندهدر عذاب » درازي

 عذاب ماندند، آننمی باقی وي اطاعت بود، در قبضه او مرده كهدرحالی

بود. اما  گماشته را بدان آنان ÷سليمان بود كه دشواري ، كار هايخواركننده

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

17 

 افتاد، جنيان او بر زمين جانرا خورد و پيکر بی خوار عصايشچوب كرم چون

 دانند.را نمی آنها غيب دانستند كه بردند و مردم او پی مرگ به

 عصا تکيه بر آن سال يك مدتبه بعد از مرگ ÷سليمان: »كند كهمی كثير نقلابن

 بر زمين سرانجام كه خورد تا اينعصا می از آن مدت در اين بود و موريانه داده

 «.افتاد

  

ْزَق َرب َُكْم لَقَْد َكاَن َلَسبٍَإ فَي َمْسَكنََهْم آَيَةٌ َجنهتَاَن َعْن يََميٍن َوَشَماٍل ُكلُوا َمْن رَ 

 ( 15َواْشُكُروا لَهُ بَْلدَةٌ َطي َبَةٌ َوَربٌّ َغفُوٌر )

زيستند و شاهان می در يمن كه است ايقبيله سباء: نام «سباء قوم قطعا براي»

در شهر مأرب  كه «در مساكنشان»سباء  قوم ! برايبودند. آري قبيله از اين يمن

و ، رحمت ، وحدانيت، قدرتأبر وجود خداوند دال «ودب اينشانه» قرار داشت

 «چپ و از جانب راست از جانب دو باغستان»: نشانه ، اينشکر وي وجوب

 آن موجود بود و در درون ها فراوانميوه در آنها از تمام سباء بود، كهوادي 

 از روزي»شد:  گفته آنان به بود. پس بنا شده مسکونی ، منازلوادي

و » است بزرگ دو باغستان آن هاي: ميوهمراد از روزي «بخوريدپروردگارتان 

 لذا به است نموده ها ارزانینعمت شما از اين به كه بر آنچه «او را شكر كنيد

 سبببه «پاكيزه است شهري»بپرهيزيد  اشو از معاصی كرده عمل وي طاعت

: يعنی «آمرزنده است و پروردگاري» آن هايميوه وپاكيزگی اندرخت بسياري

 آمرزد.را می گناهانشان كه بخشنعمت است  پروردگاري

سباء و  ملکه بلقيس در داستان برد، يکیمی سباء نام دوبار از قبيله كريم قرآن

 پرسيد كه صخداولاز رس مردي»گويد: می عباس. ابنداستان در اين ديگري
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 بلکه»فرمودند:  صخدا؟ رسوليا سرزمينی يا زنی است ؟ آيا مرديسباء چيست

 يمنساكن آنان تن دنيا آمد، ششفرزند پسر به ده برايش كه است مردي سباء نام

ها، ، ازد،اشعري، كندهها عبارتند از: مذحج، يمنیشام ساكن شدند و چهار تن

 انساب علماي«. و غسان ، عامله، جذامها عبارتند از: لخمنمار و حمير. اما شامیا

 فرزند يعربو او فرزند يشجب  سباء، عبد شمس نام»گويند: شناس( می)نسب

را بنا  ، آنسرزميناين  قديمی شاهان بود كه ، سديبود. سد مأرب فرزند قحطان

 در پايين شد و مردممی جمع آن در پشت واديهايشان و آب بودند و سيل كرده

 پرداخته باغها ومنازل درختان و آباد كردن غرس به وادي سد در دو پهناي آن

 .است م( تجديد بنا شده 8317) سد در سال اين كه شويميادآور می«. بودند

  

عََرَم َوبَدهْلنَاُهْم بََجنهتَْيَهْم َجنهتَْيَن ذََواتَْي أُُكٍل َخْمٍط فَأَْعَرُضوا فَأَْرَسْلنَا َعلَْيَهْم َسْيَل الْ 

 ( 16َوأَثٍْل َوَشْيٍء َمْن َسْدٍر قََليٍل )

 و او را ناسپاسی پروردگارشان سباء از شکرگزاري قوم «گردانيدند روي پس»

 با هجوم را كه كنبنيان : سيلیيعنی «را فرستاديم عرم سيل بر آنان پس»كردند 

سرازير  باغستانهايشان به آن و آب شکست را در هم ، سد مأربتند خويش

 سيل كرد. اين مدفون واليرا در زير گل هايشانو خانه آنها را غرق شده

چيز  ، هيچو تندي نيرومندي سبب به كه است : سيلی، عرماست عرم به معروف

 ، دو باغدو باغستانشان آن جاي و به»كند.  تواند ايستادگینمین آ در جلوي

 هيچ در آن آنان در آنها نبود و براي خيري هيچ كه «داديمعوض  آنان ديگر به

 با اين بود و درختانی «بدمزه هايميوه داراي»و  وجود نداشت ايفايده

 و خارداري تلخ . خمط: بر هر درختبوديمرويانده  را برايشان خصوصيت

و »ندارد  ايميوه اصال هيچ بود كه «گز شورهدرخت  و داراي»شود. می اطالق
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مثمر  درختان ، خداوند متعالسان. بدينداشت «كنار از درخت اندك چيزي

 كه كنار را و درخت گز، اراكشوره آنها درختان جايرا نابود كرد و به آنان

 آنها بود. كنار، بهترين آنها كرد و درخت دارد، جانشين عناب شبيه ايميوه

  

 (17ذََلَك َجَزْينَاُهْم بََما َكفَُروا َوَهْل نَُجاَزي إََله اْلَكفُوَر )

و آيا جز  جزا داديم آنان به آنان» و ناسپاسی «كفر سزايرا به عقوبت اين»

 كفران كه كنيممی را مجازات : ما كسیيعنی «؟كنيميم را مجازاتناسپاس 

 ما را انکار كند. كند، يا وجود و وحدانيت نعمت

  

َوَجعَْلنَا بَْينَُهْم َوبَْيَن اْلقَُرى الهتَي بَاَرْكنَا فَيَها قًُرى َظاَهَرةً َوقَدهْرنَا فَيَها السهْيَر 

 ( 18َمنَيَن )َسيُروا فَيَها لَيَاَلَي َوأَيهاًما آَ 

 در آنها بركت كه هاييآباداني و ميان»سباء  قبيله : ميانيعنی «آنها و ميان»

 ايپيوسته همبه هايقريه»بود  شام سرزمين از آباديهاي عبارت كه «بوديم نهاده

 به نانبودند و چ بودند، نمايان بلند بنا شده هايبر تپه چون كه «بوديمقرارداده 

 قوم شد. مقصد تجارتیمی ديگر ديده از قريه قريه يك بودند كه نزديكهم 

شتافتند و در سراسر می آن سويبه آنها از شهر مأرب بود كه شام سباء، سرزمين

، قرار داشت ايپيوسته همبه ها و شهركهاي، آباديو شام مأرب مسير ميان

 آن خوابيدند و فردايمی قريه در يك شب خويش در راه آنها كه طوريبه

گشتند و خود بازمی سرزمين به كهآرميدند تا آنديگر میاي قريه به چاشتگاه

 را به آنها مسافت و در ميان». است فاصله روز راهشبانه و صنعا، سه مأرب ميان

ديگر از يك معينی هايها را در مسافتقريه : آنيعنی «بوديممقرر داشته  اندازه

در  روز آناننيم استراحت»گويند: می مفسران كهطوري  به بوديم قرار داده
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 شام به كه تا اين ديگري ايآنها در آبادي گذراندنبود وشب  ايآبادي

 «.رسيدندمی

: در گفتيم : برايشانيعنی «يدسير كن و امان امن در آنها شبها و روزها با كمال»

 كه خاطر از آنچه ، شبها و روزها آسودهو زيبا و خرم پيوستههمبه هايقريهاين 

ها، قريه : شمار آنقولی ، سيروسفر كنيد. بهشماست و بيم ترساسباب 

 در كمال چهار ماه مدتبه آنان مشجر و مثمر بود، كه چهارهزاروهفتصد قريه

پيمودند. را می و شام مأرب ميان فاصله كه كردند تا آندر آنها سير می و امانامن

بترسند، يا از  از چيزي كهآن ـ بی مسير پر از نعمت آنها در اين»گويد: می قتاده

مسافر اين  كه ايگونهكردند، بهباشند ـ سير می داشته بيم ايو تشنگی گرسنگی

آمد، فرود می كه و در هر جايی نداشت راه و توشه آب حمل به نيازي مسير،

 «.يافتمی فراوان ايو ميوهآب

 شدند: و زحمت و مشقت خواستار رنج بلکه را نگزارده آنها شکر نعمت ولی

  

ْقنَاُهْم ُكله فَقَالُوا َربهنَا بَاَعْد بَْيَن أَْسفَاَرنَا َوَظلَُموا أَْنفَُسُهْم فََجعَ  ْلنَاُهْم أََحاَديَث َوَمزه

ٍق إَنه فَي ذََلَك َْلَيَاٍت َلُكل َ َصبهاٍر َشُكوٍر )  ( 19ُمَمزه

و  ملول : از نعمتيعنی «انداز ما فاصله سفرهاي تا گفتند: پروردگارا! ميان»

آباديها را  ميان سفر و دوري نکردند و درازي شکيبايی و بر عافيت شده دلتنگ

 فخر نمايی سفر خويش و آالت و اسباب نجيب هاياسب آرزو نمودند تا به

ها آنها را افسانه پس» با كفر و معاصی «كردند و بر خود ستم»كنند 

را  هايشاناخبار و افسانه بعد از آنها مردم كه طوري، بهآيندگانبراي  «گردانيديم

 درس كار آنان و فرجام از حال تا مردم كرديم چنين كنند،مینقل  با تعجب

: در هر يعنی «تمام ساختني پارهپاره ساختيم پارهوآنها را پاره»بگيرند  عبرت
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 كه سان، بدانساختيم و تارومارشان از سرزمينها، كامال پراكنده و سويی سمت

 القوم تفرق»گويند: و می زده مثل نانآ را به قوم يك و پراكندگی پارگی اعراب

«. شدند و پراكنده سبا، متفرق قوم و پراكندگی مانند پارگی قوم : فالنسباء أيدي

پيوستند،  يثرب سباء بودند، به بزرگ از قبيله كه و خزرج اوس، دو قبيله بنابراين

 تهامه سرزمين به خزاعه و قبيله عمان ازد به ، قبيلهرفتشام  به غسان قبيله

 است و داللتها و عبرتهايی واضح «است هاييماجرا نشانه در اين گمانبي»

بال  در هنگام كه هر كسی : براييعنی «شكرگزاري هر صبر كننده براي» روشن

هر  لبتها ، بسيار شکرگزار باشد. كهو رفاه نعمتبسيار صابر و شکيبا و در گاه 

 باشد. چنينبايد اين مؤمنی

  

 (21َولَقَْد َصدهَق َعلَْيَهْم إَْبَليُس َظنههُ فَاتهبَعُوهُ إََله فََريقًا َمَن اْلُمْؤَمنَيَن )

در حق  : شيطانيعنی «يافت خود را در مورد آنها راست گمان و قطعا شيطان»

كنند و او همين می كند، از او پيروي اگر اغوايشان انديشيد كه سباء چنين اهالی

اهالی  «پس» يافت رساند، يا راست واقعيت به و پندار را در مورد آنان انديشه

 تازيانه آنها را به نه شيطان»گويد: می بصري حسن «كردند از او پيروي»سباء 

 او در آنان بود كه نانامر چ زد و واقع گمانی فقط در آنان عصا بلکه به زد و نه

چيز  در آنان خام غرور و آرزوهاي جز افگندن بود لذا كار شيطان زدهگمان 

از  جز گروهي»گفتند  را اجابت محابا شيطان! آنها بیآري«. نبودديگري 

 كفار اندك به نسبت زدند و اينان نامحرم شيطان رد بر سينه دستكه «مؤمنان

 بودند.
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ْن ُهَو َمْنَها فَي  َوَما َكاَن لَهُ َعلَْيَهْم َمْن ُسْلَطاٍن إََله َلنَْعلََم َمْن يُْؤَمُن بَاْْلََخَرَة َممه

 ( 21َشك ٍ َوَربَُّك َعلَى ُكل َ َشْيٍء َحَفيٌظ )

كفر  زور و اجبار بهرا به : او آنانيعنی« نبود ايسلطه هيچ را برآنان و شيطان»

آنان  براي كفر و عصيان و آراستن و وسوسه كار او دعوت «مگر» اختوادار نس

 را كه كسي بداريم تا معلوم» مبتال گردانيديم شيطان وسوسه بود و ما آنها را به

ما  : ليکنيعنی «است در شبهه او از آن كه آورد از كسيمي ايمان آخرتبه

ظهور آشکار  علم را به واقعيت تا اين گردانيديم شيطان وسوسه را مبتالي آنان

را  شيطان أخداوند بود كه ! چنين. آريچيز داناييمهمه ما به ، در غير آنگردانيم

كند و قطعا مسلط می آلوده را بر چشمان مگس كهمسلط كرد چنانبر آنان 

 دهد اما كسانیمی از دستخود را  مقاومت قدرت كه است كسی همان قربانی

و پروردگار تو بر »مانند می سالمتبه شيطان نيرومند و بيدارند، از آسيب كه

 آنان زوديبه از كفار پس گروه اين بر اعمال جملهاز آن «استچيز نگهبان  همه

 كند.می مجازاترا در آخرت 

  

ٍة فَي السهَماَواَت َوََل قَُل اْدُعوا الهَذيَن َزَعْمتُْم َمْن دُو َ ََل يَْمَلُكوَن َمثْقَاَل ذَره َن اّلِله

 (22فَي اْْلَْرَض َوَما لَُهْم فَيَهَما َمْن َشْرٍك َوَما لَهُ َمْنُهْم َمْن َظَهيٍر )

 خدايان «كنيدمي گمان را كه كساني» كفار قريش ! بهصپيامبر اي «بگو»

 و گرسنگی قحطی در سالهاي را كه از شما زيانی تا «بجز اهلل بخوانيد»هستنند 

 پاسخ خود از جايشان سبحان خداي گردانند. سپس شد، برطرف بر شما نازل

 «نيستند مالك در زمين در آسمانها و نه نه ايذره وزنهم»فرمايد: میداده 

را  و آنان»ندارند  یيا ضرر قدرت ، بر خير و شر و نفعامري : آنها در هيچيعنی

 هيچ را در آسمانها و زمين : بتانيعنی «نيست شركتي هيچو زمين  در آسمان
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و » در تصرف و نه و فرمانروايی در اداره ، نهدر آفرينش ، نهنيست مشاركتی

از  را در چيزي تعالی حق كه «نيست پشتيباني هيچ آنان خداوند از ميان براي

و  برند، همکاريسر میدر آنها به كه و كسانی آسمانها و زمين ار تدبير و ادارهك

 را به عاجز و ناتوانی موجودات چنين كه استصحيح  چگونه رسانند پس ياري

 فراخوانيد؟!ياري  و به گرفته پرستش

  

َع َعْن قُلُوبََهْم قَالُوا َماذَا قَاَل َوََل تَْنفَُع الشهفَاَعةُ َعْندَهُ إََله َلَمْن أََذَن لَ  هُ َحتهى إَذَا فُز َ

 ( 23َربُُّكْم قَالُوا اْلَحقه َوُهَو اْلعََليُّ اْلَكبَيُر )

 اجازه وي به كه كس آن بخشد مگر براياو سود نمي در پيشگاه و شفاعت»

 بخشد مگر برايسود نمی از احوال حالی در هيچ كردن : شفاعتيعنی «دهد

، ؛ از فرشتگاناستداده شفاعتگري اجازه ايشان به خداوند متعال كه كسانی

 كه كسی نيز جز براي گروه و اين و عمل علم و مانند آنها از اهل ‡پيامبران

نيستند  سزاوار شفاعت مسلما كافران كنند، كهنمی باشد، شفاعت سزاوار شفاعت

 كه است و هراسی مراد اضطراب «شود برطرف از دلهايشان اضطراب تا چون»

دهد زيرا  فرمان آن به پروردگار متعال كه دهد در هر امريمی دست فرشتگانبه 

او را بشنوند، از  آسمانها كالم گويد و اهالی سخن وحی به أخداوند كه هنگامی

 آنان به بيهوشی همچون حالتی كه گونه نلرزند، آبر خود می امر وي هيبت

ديگر از برخی  از آنان شود، برخی برطرف حالت اين دهد و چونمی دست

 ؛ و هموستگويند: حقفرمود؟ مي چه گويند: پروردگارتانمي»پرسند و: می

ردگار و او پرو را گفت و راست حق : پروردگار ما سخنيعنی «بزرگ بلندمرتبه

 ندارد. مشاركت چيزي در هيچ با وي كسیكه  است و قهاري بزرگ
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 و بيقراري در اضطراب چنيناين أاز امر خدا فرشتگان هرگاه كه است مراد اين

 راضی او بدان كنند كه شفاعت كسانی براي توانند نزد ويمی باشند، چگونه

 صخدارسولكه  است آمده ابوهريره ترواي به شريف ؟ در حديثنيست

 كأنه بأجنحتها خضعانا لقوله المالئكة السماء ضربتاألمر في  اهلل إذا قضي»فرمودند: 

؟ قالوا ربكم، قالوا: ماذا قال قلوبهم عن فإذا فزع ذلك ينفذهم صفوان علي سلسلة

 فرمان در آسمان امري به عزوجل خداي : چونالكبير ؛ وهو العلي: الحققال للذي

زنند، می همخود را به ، بالهايوي در برابر سخن فروتنی از روي دهد، فرشتگان

را از  همه حالت اين ، كهصاف سنگی بر روي است )بانگ( زنجيري اين گويی

شود، از میطرف بر از دلهايشان اضطراب گيرد و چوندر بر می و آخرشان اول

 كه كسیفرمود؟ ديگران در جواب  پرسند: پروردگار شما چهديگر میيك

 «.بزرگبلند مرتبه  فرمود و هموست و راست گويند: او حق، میاستپرسيده 

  

ُ َوإَنها أَْو إَيهاُكْم لَعَلَ  ى ُهدًى أَْو فَي قُْل َمْن يَْرُزقُُكْم َمَن السهَماَواَت َواْْلَْرَض قَُل اّلِله

 ( 24َضََلٍل ُمبَيٍن )

 آسمانها و زمين شما را از جانب كه كيست» آنان به صمحمد اي «بگو»

ها، : رستنیاز زمين و روزي است باران : نزولاز آسمان روزي «دهد؟مي روزي

 روزي زمينما را از آسمانها و  كه : اوستيعنی «بگو: اهلل»و مانند آنها  معادن

ندارند  را هم كاري و اختيار كوچکترين شما قدرت پنداري دهد زيرا خدايانمی

يا ما، يا شما بر  و در حقيقت»توانند برآيند نمی هم ايذره وزنهم و از عهده

 ؛ يعنیاز دو گروه : قطعا يکیيعنی «آشكار هستيم يا گمراهي هدايت طريق

و مخصوصا او را  خوانده يگانگیرا به دهندهروزي آفريننده خداي كه كسانی

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

25 

و  بر آفرينش هستند كه پرستشگر جماداتی كه كنند، يا كسانیمی پرستش

 يا بر گمراهی توانند برسانند؛ بر حقنمی و سود و زيانی قادر نبوده دهیروزي

 كه است . روشننيست ممکن باشند، بر حق هر دو گروه كه قرار دارند و اين

 دهندهروزي پروردگار آفريننده قرار دارند كههدايت  و راه بر حق فقط گروهی

 اند پسكرده اقامه برهان و بر توحيد وي كرده را پرستش رسانو سود و زيان

بر  د، نهقادرن بر آفرينندگی نه پرستند كهرا می اختياريبی معبودان كه گروهی

دارند،  برهانی خويش بر شرك هم و نهبخشيدن  و سود و زيان رساندنروزي 

 قرار دارند. آشکاري در گمراهی گمانبی

است  همراه و ادب با لطف چنان قرآنی استدالل شيوه اين كه كنيممی مالحظه

كند.  بنگرد و تأمل رانديگ و حال خويش دارد تا در حالرا وامی دشمن كه

و او را  كار گرفتهبه مخاطب به انديشه آزادي دادن را براي شيوه اين اعراب

 اعالم درونی قناعت و از روي كرده مورد نظر تأمل دارند تا در موضوعوامی

 باشد.می برحق وي و طرف خود خطاكار بوده نمايد كه

  

ا تَْعَملُوَن ) قُْل ََل تُْسأَلُونَ  ا أَْجَرْمنَا َوََل نُْسأَُل َعمه  ( 25َعمه

: اگر يعنی «شويدنمي ما بازخواست شما از جرم» آنان به صمحمد اي« بگو»

 ما سؤال جرم از شما درباره باشد، بدانيد كه جرم أخدا ما براي و طاعت عبادت

 دعوت به اجابت از كفر و عدم «كنيدشما مي و ما نيز از آنچه»نخواهد شد 

 سخن اين رسد. معنايما نمی به زيانی : هيچيعنی «شويمنمي بازخواست» حق

 و روش راه ما از شما بلکه شما از ماييد و نه : نه. يعنیاست از آنان اظهار برائت

 .جداست ما و شما از هم و سرنوشت و سرانجام
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هاُح اْلعََليُم )قُْل يَْجَمُع بَ  َ َوهَُو اْلفَت  (26ْينَنَا َربُّنَا ثُمه يَْفتَُح بَْينَنَا بَاْلَحق 

روز  «كندمي ما و شما را جمع پروردگارمان» آنان به صمحمد اي «بگو»

و  «كندمي حكم حقما به در ميان سپس» ميدان و در يك عرصه در يكقيامت 

را  و نافرمان داده قطعا فرمانبر را پاداش نمايد؛ پسمی ريو داو قضاوتعدل  به

 عدل به كننده، قضاوتحق به كننده: حکميعنی «فتاح و اوست»كند میمجازات 

 تعلق وي و داوري حکم به كه و فوايدي مصالح به «دانا» و درستیو راستی 

 گيرد.می

  

ُ اْلعََزيُز اْلَحَكيُم )قُْل أَُرونََي الهَذيَن أَ   (27ْلَحْقتُْم بََه ُشَرَكاَء َكَله بَْل هَُو اّلِله

او ملحق  به شريك عنوان به را كه كساني» كافران آن به صمحمد اي «بگو»

 را بسنجم هايشانو توانايی آنها را ببينم تا من «بنمايانيد من ايد، بهگردانيده

: بر خود بلرزيد و از يعنی «باحكمت اهلل غالب اوست بلكه نيست چنين»

، يکتا در الوهيت ذات بازايستيد و بدانيد كه تعالی با حق بتانمشاركت  ادعاي

و  واضح و حکمتش عزت كه ، قاهر و حکيمی، اهلل غالباست أهمانا اهلل

 باشد.می درخشان

  

 ( 28َللنهاَس بََشيًرا َونََذيًرا َولََكنه أَْكثََر النهاَس ََل يَْعلَُموَن ) َوَما أَْرَسْلنَاَك إََله َكافهةً 

 صمحمدي رسالت و فراگيري عموميت توحيد، خداوند متعال و بعد از اثبات

و ما تو را جز بشارتگر و »فرمايد: می كرده روشن مردم تمام را براي

 ، كهمکلفان و تمام ، عجماز عرب اعم «اديمنفرست مردم تمام برايهشداردهنده 

. در هستی از دوزخ دهندهبيم گردنکشان و براي آور بهشتمژده مطيعان براي

 و سرخ سياه سوياالسود و االحمر: به الی بعثت: »استآمده شريف حديث
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 ديگران«. سو ان جن سوي: بهيعنی»گويد: مجاهد می«. امشده برانگيخته

 صحيح هر دو قول»گويد: كثير میابن«. و عجم عرب : براييعنی»گويند: می

 «.است

را  آنچه «دانندنمي اكثر مردم وليكن» فرستاديم مکلفان تمام سوي! تو را بهآري

را  دانند منافعیو نمی هست و عقوبت و خشم و فضل از رحمت أنزد خدا كه

 دارد.وا می مخالفتت را به آنان و نادانی جهل دارند پس صپيامبر بعثت در كه

  

 ( 29َويَقُولُوَن َمتَى َهذَا اْلَوْعدُ إَْن ُكْنتُْم َصاَدقَيَن )

رسد فرامي كي»دهيد ما می به قيامت شما در وقوع كه «وعده گويند: اينو مي»

 ما خبر دهيد؟. را به آن وقوع زمان «گوييدمي اگر راست

  

 ( 31قُْل لَُكْم َميعَادُ يَْوٍم ََل تَْستَأَْخُروَن َعْنهُ َساَعةً َوََل تَْستَْقَدُموَن )

روز  كه «مقرر است شما ميعاد روزي براي» آنان به صمحمد اي «بگو»

باز » است شما مقرر شده براي كه ميعادي «از آن ساعتي نه كه» رستاخيز است

رسد فرامی وقتی در همان ناخواهميعاد خواه اين بلکه «پيش افتيد و نهميپس 

 .است مقدر كرده وقت را در آن آن وقوع أخداوند كه

  

َوقَاَل الهَذيَن َكفَُروا لَْن نُْؤَمَن بََهذَا اْلقُْرآََن َوََل بَالهَذي بَْيَن يَدَْيَه َولَْو تََرى إََذ 

اَلُموَن َمْوقُوفُوَن َعْندَ َرب ََهْم يَْرَجُع بَْعُضُهْم إَلَى بَْعٍض اْلقَْوَل يَقُوُل الهَذيَن الظه 

 (31اْستُْضَعفُوا َللهَذيَن اْستَْكبَُروا لَْوََل أَْنتُْم لَُكنها ُمْؤَمنَيَن )

آسمانی  از كتابهاي «است از آن پيش آنچه و به قرآن اين گفتند: به و كافران»

از  است آن رويپيش  آنچه ، يا بهپيشين و پيامبران ، انجيل؛ مانند توراتقديم

 را هنگامي ستمگران و اگر ببيني كنيمهرگز باور نمي» و دوزخ و بهشت قيامت
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 محبوس حساب : در موقفيعنی «اندشده بازداشت نزد پروردگارشان كه

: در يعنی «گردانندرا بازمي ديگر سخن با بعضي بعضي چگونهكه »اند؛ شده

قرار  و سرزنش ديگر را مورد مالمتيك كرده همديگر بگومگو و جدل ميان

بودند.  و يار و همکار و همدست دوست در دنيا با هم كه دهند، بعد از اينمی

. ايرا ديده آوريگفتو ش هولناك ، يقينا صحنهرا ببينی صحنه ! اگر اينآري

 «انداستكبار ورزيده كه كساني به» و زيردستان : پيروانيعنی« مستضعفان»

 به ما را از ايمان كه «گويند: اگر شما نبوديدمي»فرمانروايشان  رؤساي : بهيعنی

 «بوديم يقينا ما مؤمن»داشتيد باز می ص وي از رسول و پيروي عزوجل خداي

 .شديمنمی بيچاره روزي و در چنين وي و پيامبر و كتاب أخداوند به

  

قَاَل الهَذيَن اْستَْكبَُروا َللهَذيَن اْستُْضَعفُوا أَنَْحُن َصدَْدنَاُكْم َعَن اْلُهدَى بَْعدَ إَْذ َجاَءُكْم 

 ( 32بَْل ُكْنتُْم ُمْجَرَميَن )

اند؛ گفتهكه  انکار و رد آنچه قامو در م «مستضعفان به» در پاسخ «مستكبران»

 : آيا ما شما را از ايمانيعنی «بازداشتيم گويند: مگر ما شما را از هدايتمي»

 نيست ! چنين؟ نهو هدايت ايمان آن «شما آمد به كهبعد از آن»؟ كرديم منع

 فشردهپاي  بر كفر خود شما بوديد كه : اينيعنی «بوديد شما خود مجرم بلكه»

 فقط اين ما كرديم كه شديد، كاريمی بزرگ بسيار و گناهانی جرمهاي و مرتکب

از ما  و برهانی دليل هيچو شما بی كرديم دعوت گمراهی سوي شما را به بود كه

سر  ‡پيامبران هايو اختيار خود از برهانها و حجت خواست و به كردهپيروي 

 پيچيديد.
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َوقَاَل الهَذيَن اْستُْضَعفُوا َللهَذيَن اْستَْكبَُروا بَْل َمْكُر اللهْيَل َوالنهَهاَر إَْذ تَأُْمُرونَنَا أَْن 

ا َرأَُوا اْلعَذَاَب َوَجعَْلنَا اْْلَْغََلَل فَي وا النهدَاَمةَ لَمه َ َونَْجعََل لَهُ أَْندَادًا َوأََسرُّ  نَْكفَُر بَاّلِله

 ( 33لهَذيَن َكفَُروا َهْل يُْجَزْوَن إََله َما َكانُوا يَْعَملُوَن )أَْعنَاَق ا

 كه نسبت اين و در دفع آنان در رد پاسخ «گويندمي مستكبران به و مستضعفان»

 «و روز باز داشت ما را مكر شب ! بلكهنه»اند بوده خويش تباهی خود عامل

 نيرنگ اين گوييد بلکهشما می كه نيست : چنان. يعنیاست و نيرنگ مکر: فريب

كفر بود  سويشما به شده ريزيمستمر و برنامه و دعوت روزيو شبانه پيوسته

 ما فرمان به كه گاهآن»درافگند  پرتگاه اين و به و كفر واداشت شركما را به  كه

و  انداد: همتايان «مقرر كنيم ندادياو ا و براي خدا كفر بورزيمبه داديد كهمي

 اين «كنند خود را پنهان را ببينند پشيماني عذاب كهو هنگامي»همانندانند 

از مستکبر و  ـ اعم هر دو گروه گردد؛ يعنیبرمی هر دو گروه به جمله

 از كفر انجام كه خود بر آنچه را ببينند، دردل عذاب كهـ هنگامی مستضعف

 دارند. يا هر يكمی پنهان را از ديگران پشيمانی كشند و اينمی اند، پشيمانیداده

 خود را از آن ـ پشيمانی مقابلگروه  كامیو دشمن سرزنش ـ از بيم از دو گروه

 : معنايقولی. بههويداستهايشان در چهره آثار ندامت دارند ولیمی پنهان

و هر دو  )أسروا( از اضداد است زيرا فعل )أظهروا( است )أسروا( در اينجا

و  ، ندامت: هر دو گروهرساند. يعنیرا می كردن و پنهان آشکار كردن معناي

كافر  كه كساني و غلها را در گردنهاي»كنند خود را آشکار می پشيمانی

 گردنهايشان در را در دوزخ آهنين : طوقهاييعنی «اندازيماند ميشده

جزا » الشريك خداي به از شرك «اندكرده آيا جز در برابر آنچه». اندازيممی

 شوند.می كردند، سزا دادهمی آنچه مطابق هرگز! بلکه «شوند؟مي داده

  

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

30 

 ( 34بََه َكافَُروَن ) َوَما أَْرَسْلنَا فَي قَْريٍَة َمْن نََذيٍر إََله قَاَل ُمتَْرفُوَها إَنها بََما أُْرَسْلتُمْ 

و  تأسی به وي و سفارش صاز پيامبرش دلجويی در مقام خداوند متعال سپس

از شهرها  «شهري و ما در هيچ»فرمايد: می ‡ما قبلش پيامبران اقتدا به

ما برحذر دارد  و از عذاب را هشدار داده آنان كه «را نفرستاديم ايدهندهبيم»

و  گردنکش ، نازپروردگان، سركشان: توانگرانيعنی «آن مترفان كه مگر اين»

 فرستاده شما بدان آنچه قطعا ما به» ‡پيامبرانشان به «گفتند»شر و فساد  رهبران

 فرستاده آن ابالغ براي كه از توحيد و ايمان : ما در آنچهيعنی «ايد كافريمشده

 .يمشماي كنندهايد، تکذيبشده

روايت  رزيناز ابی كريمه آيه نزول سبب منذر در بيانو ابن حاتمابیابن

 شام از آنها به يکی بودند پس مالشريك  دو مرد تاجر با هم: »گفت اند كهكرده

كه  شدند تاجري مبعوث صخدارسول ماند و چون باقی در مکه و ديگري رفت

در  ؟ رفيقشاست چگونه صمحمد : كار دعوتكه نوشت رفيقش بود به در شام

 ـ جز مردم از قريش كسی كه است گونهاين ص: كار محمدنوشت پاسخش

سواد بود و  اهل مرد ـ كه . آناستنکرده  پيروي ـ از وي و مسکين فروپايه

او  آمد و به مکه به و نزد رفيقش را فرو گذاشت خواند ـ تجارتشمیكتاب 

 آمد از ايشان صخدانزد رسول چون . پسكن راهنمايی ص: مرا نزد محمدگفت

و  اين سويفرمودند: به صخدا؟ رسولكنیمی دعوت چيزي چه سويپرسيد: به

كه  دهممی : گواهیكردند( گفت بيان وي را به خويش دعوت ... )و اصولاين

 فرستاده من كه فرمودند: از كجا دانستی صحضرت . آنخدا هستی دهفرستا

 كه ، جز ايناست نشده مبعوث رسالت به پيامبري : قطعا هيچ؟ گفتخدا هستم

َوَما )شد:  نازل آيه اين گاهاند. آنكرده پيروي از وي و مسکين فروپايه مردم
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: فرستادند كه پيغام وي به صخدارسول . سپس(ْن نََذيٍر...أَْرَسْلنَا فَي قَْريٍَة مَ 

 كرد. را نازل سخنت تصديق أخداوند

  

 ( 35َوقَالُوا نَْحُن أَْكثَُر أَْمَواًَل َوأَْوََلدًا َوَما نَْحُن بَُمعَذهبَيَن )

ما  و و اوالد بيشتريم اعتبار اموال ما به»؛ مؤمنان به مستکبران «و گفتند»

و اوالد بيشتر بر شما در دنيا  ما را با اموال أ: خداونديعنی «نيستيم شوندهعذاب

و  : او از دينكه است اين كند، آن داللت اگر بر چيزي و اين است داده برتري

كرده  ما احسان در دنيا به كهبعد از آن پس است ، راضیهستيم ما بر آن كه آيينی

 كند.نمی ما را عذاب هم ، ديگر در آخرتو خشنود گشته ز ما راضیو ا

 فرمود: در رد پندارشان عزوجل خداي

  

ْزَق َلَمْن يََشاُء َويَْقَدُر َولََكنه أَْكثََر النهاَس ََل يَْعلَُموَن )  ( 36قُْل إَنه َرب َي يَْبُسُط الر َ

 را براي روزي كه است وردگار منپر گمانبي»: آنان به صمحمد اي «بگو»

در امر  بخشيدن گشايش نه پس «گرداندمي يا تنگ بخواهد گشاده كه هر كس

 راضی شخص از آن تعالی حق كه است بر آن ، دليلكسی براي وروزي رزق

 نآ ، دليلبر كسی روزي گردانيدنتنگ و نه استرا پسنديده  وعملش گشته

 كردنلذا قياس  است را نپسنديده و عملش نيست راضی او از وي كه است

 واضح ايآشکار يا مغالطه امور، خطايی دنيا در مانند اين سراي به آخرت سراي

 را بر عاصی ، روزياستدراج از روي أخداوند بسا كهزيرا چه است و روشن

، گرداند و در هر حال تنگ بر مطيع ابتال و امتحان يرا از رو و آن كرده گشاده

 .اوستاز آن  بالغه حکمت
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بُُكْم َعْندَنَا ُزْلفَى إََله َمْن آََمَن َوَعَمَل َصاَلًحا  َوَما أَْمَوالُُكْم َوََل أَْوََلدُُكْم بَالهتَي تُقَر َ

ْعَف بََما َعَملُوا وَ   ( 37ُهْم فَي اْلغُُرفَاَت آََمنُوَن )فَأُولَئََك لَُهْم َجَزاُء الض َ

 گرداند به ما نزديك پيشگاه شما را به كه نيست چيزي و اوالدتان و اموال»

شما را  كه نيست ، چيزيو اوالدتان اموال بسياري : بدانيد كهيعنی «قربت مرتبه

شما  ما به و اعتناي محبت ها قطعا دليلگرداند، اين ما نزديك و فضل رحمتبه

ظهور  تا در عرصه شماست براي و امتحانی آزمايش و اوالدتان زيرا اموال نيست

ما را در  كسیگيرد و چهكار می ما به آنها را در طاعت كسیچه كه بداريم معلوم

 «شندبا كرده و كار شايسته آورده ايمان كه مگر كساني»كند می آنها نافرمانی

 را كه باشد و اموالی كرده و كار شايسته آورده ايمان كه كسی : ليکنيعنی

 مؤمن حال باشد و در عين كرده صرف وي ، در طاعتاست داده ويبه أخداوند

ما  او را به كه است اموال گونهو اين و عمل از عقيده نوع ايننيز باشد پس 

 انسان گرداند كهمی نزديك أخدا را به انسان فرزندي د. همچنينگردانمی نزديك

دوبرابر  آنان براي پس»باشد. كرده  تربيت عزوجل خداي او را بر بنياد طاعت

كار، شايسته مؤمنان نيکوي : اعماليعنی «است اند پاداشكرده عمل آنچه

 ها آسودهو آنها در غرفه»تصد برابر برابر تا هف دارد؛ از ده مضاعف پاداشی

 بلند بهشتی هايدارند. مراد؛ غرفهمی ناخوشكه  آنچه از تمام «خاطر هستند

 بيرون كه است هايیغرفه همانا در بهشت: »است آمده شريف . در حديثاست

 اياثنا اعرابی آنها. در اين آنها از بيرون شود و درونمی آنها ديده آنها از درون

 وأطعم الكالم طيب لمن»فرمودند:  صخدا؟رسولكيست ها از آنغرفه پرسيد: آن

و  خوش سخنی كه كسی : براينيام والناسبالليل  وصلي الصيام وأدام الطعام

بر را  باشد، روزه كرده غذا اطعام ومستمندان( را به باشد، )مسکينان گفته پاكيزه
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«. در خوابند مردم كهباشد درحالی نمازگزارده گرفته باشد و در شب دوام

 صوركم ال ينظر إلي تعالي اهلل إن»: است آمده شريف در حديث همچنين

صورتها و  به أخداوند گمانبی: وأعمالكم قلوبكم إنما ينظر إلي ولكن وأموالكم

 «.كندمی نگاه دلها و اعمالتانبه كه نيست جز اين هكند بلکنمی شما نگاه اموال

  

 ( 38َوالهَذيَن يَْسعَْوَن فَي آَيَاتَنَا ُمعَاَجَزيَن أُولَئََك فَي اْلعَذَاَب ُمْحَضُروَن )

 به زدن رد و انکار و طعن در جهت «كنندمي ما سعي در آيات كه و كساني»

دارند تا ما را  خود تالش خيال هستند با ما و به «نكنامقابله» كهآن آنها؛ حال

احضار  در عذاب آنانند كه»ما برهانند؛  و خود را از عذاب كرده درمانده

افگنند و آنها از می ، آنها را در عذاببر دوزخ گماشته : مأمورانيعنی «شوندمي

 يابند.نمی گريزگاهیهيچ  عذاب

  

ْزَق َلَمْن يََشاُء َمْن َعَباَدَه َويَْقَدُر لَهُ َوَما أَْنفَْقتُْم َمْن َشْيٍء قُْل إَنه َرب َي  يَْبُسُط الر َ

اَزقَيَن )  (39فَُهَو يُْخَلفُهُ َوُهَو َخْيُر الره

كند را تکرار می روزي گردانيدن و تنگ گشايش موضوع خداوند متعال سپس

 آنان به صمحمد اي «بگو»را بركند:  شبهه و بيخ تا بر رد پندار آنها تأكيد كرده

 كه از بندگانش هر كس را براي روزي كه است پروردگار من در حقيقت»

خود در كار  كه حکمتی حسب به «گرداندمي او تنگ يا براي بخواهد گشاده

 كتاب در أخداوند كه در امور خيري «كرديد را انفاقو هر چه »دارد.  خويش

را  خدا عوضش پس» ساخته آنها را روشن و پيامبرش آنها امر كرده به خويش

 و او بهترين» است يا در دنيا، يا در آخرت عوض شما. اين به «دهدمي
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تقدير و  ديگر، فقط بهيك به بندگاندادن زيرا روزي  «است دهندگانروزي

 نيستند. دهندهر آنها روزيام و در حقيقت اوست ميسر كردن

 :در چهار چيز است روزي بهتر بودن»گويد: می رازي امام

 تأخير نيفتد. نياز به از وقت روزي : آنكه اين اول

 : از مقدار نياز كمتر نباشد.كه اين دوم

 نگرداند. را سخت و شمار، آن حساب : بهكه اين سوم

 «.، مکدر نکندپاداش ا با طلبر : آنكه اين چهارم

 وأهله نفسه علي الرجل صدقة وما أنفق معروف كل»: است آمده شريف در حديث

اهلل  فعلي نفقة من الرجل وما أنفق فهو صدقة عرضه به الرجل وما وقي صدقة له كتب

و  است ايصدقه اينديده: هر كار پسأو معصية بنيان نفقة في من خلفها إال ما كان

 نوشته اياو صدقه ، براياست كرده انفاق اشمرد بر خود و خانواده كه آنچه

صدقه  1باشد، را حفظ كرده آبرويش آن وسيلهبه شخص كه شود و آنچهمی

 أبر خداوند عوضش ، دادناست كرده انفاق شخص را كه ايو هر نفقه است

 مراد از بناي«. شود هزينه يا معصيتی ساختمان در بناي كه ايمگر نفقه است

 از حد نياز انسان كه است ، اعمار ساختمانیشريف حديث در اين ساختمان

دارد  عوض أخداوند ، از سويدر حد نياز ضروري مسکن فراتر باشد زيرا تأمين

: است شده تصريح مسکن تهيه بر ضرورت ديگري شريف در حديث كهچنان

، عورته يواري ، وثوبيسكنه : بيتالخصال هذه سوي في حق آدم لبنيليس »

                                                 

 و گزند زبان دراز تا خود را از هجو و نكوهشزبان شعرا و اشخاص به هديه مانند دادن - 1 
 آنها حفظ كند.
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 آندر  كه اي: خانهنيست امور حقی را در غير اين فرزند آدم الخبز والماء: وجلف

 در ميان فرق«. و آب نان را بپوشاند و ظرف عورتش كه ايگزيند، جامهسکونت 

 و روزي رزق كه است بيانگر آن آيه : اينكه است ( در اين32 و )آيهآيه  اين

پنداشتند می بود كه ( در رد كسانی32 باشد اما )آيهمی أفقط در اختيار خداوند

 گشايش كه . ديگر ايناست خداوند متعال رضا و خشنودي نشانه رزق بخشيدن

 است يا دو وقت در دو حال شخص يك در اينجا، براي روزي ساختنيا تنگ 

 متعدد بود. اشخاص اما در آنجا براي

  

 ( 41َكانُوا يَْعبُدُوَن ) َويَْوَم يَْحُشُرُهْم َجَميعًا ثُمه يَقُوُل َلْلَمََلئََكَة أََهُؤََلَء إَيهاُكمْ 

از عابد و معبود و مستکبر و  اعم «آنان خداوند همه را كه روزي» يادكن «و»

 «گويدمي فرشتگان به سپس» حساب براي« كندرا محشور می» مستضعف

را  عزوجل غير خداي كه كسانی و سرزنش مشركان سركوبعنوان به

 «.پرستيدند؟شما را مي بودند كهآيا اينها »اند پرستيده

  

قَالُوا ُسْبَحانََك أَْنَت َوَليُّنَا َمْن دُونََهْم بَْل َكانُوا يَْعبُدُوَن اْلَجنه أَْكثَُرُهْم بََهْم 

 ( 41ُمْؤَمنُوَن )

ما تو  ولي»و همتا  پروردگارا! از شريك «تو گويند: منزهيمي فرشتگان»

 و ما هرگز آنهارا به «آنها نه» ما هستی فقط تو سرور و سرپرست «هستي

ما جز تو  بلکه ايمگرفته و سروري دوستی آنها را به و نه ايمفرانخواندهپرستش 

را  : آنها شياطينيعنی «پرستيدندرا مي آنها جنيان بلكه» نداريم و سروري ولی

آنها را  پنداشتند كهو می پرستيدندهستند، می و لشکريانش از ابليسعبارت  كه

و  «بودند مؤمن جنيان به بيشتر آنان»خدايند  و دختران بينند و آنها فرشتگانمی
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 كردند، تصديقالقا می آنان به ها و اكاذيباز وسوسهجنيان  را كه آنچه

 را. بتان در پرستش دستورشان جمله نمودند از آنمی

  

ا َونَقُوُل َللهَذيَن َظلَُموا ذُوقُوا َعذَاَب فَاْليَْوَم ََل يَمْ  َلُك بَْعُضُكْم َلبَْعٍض نَْفعًا َوََل َضرًّ

بُوَن )  ( 42النهاَر الهتَي ُكْنتُْم بََها تَُكذ َ

شدگان  و پرستش از پرستشگران يك: هيچيعنی «از آنان يكاما امروز هيچ»

 پرستش ، نه: در روز قيامتيعنی «دنيستي سود و زياني ديگر مالكيك براي»

 ـ هستند و نه و نجاتی شفاعت ـ يعنی سودي مالك پرستشگران براي شدگان

 ستم كه كساني به»روز  آن «و» و عذابی هالكت مالك ـ يعنی زيانی مالك

 كه را آتشي : بچشيد عذابگوييممي» أغيرخداوند بر خود با پرستش «اندكرده

 در دنيا.« كرديدمي را تكذيبآن 

  

ا َكاَن  َوإَذَا تُتْلَى َعلَْيَهْم آَيَاتُنَا بَي َنَاٍت قَالُوا َما َهذَا إََله َرُجٌل يَُريدُ أَْن يَُصدهُكْم َعمه

ا َجاَءُهْم يَْعبُدُ آَبَاُؤُكْم َوقَالُوا َما َهذَا إََله إَْفٌك ُمْفتًَرى َوقَاَل الهَذيَن َكفَُروا َلْلحَ  َ لَمه ق 

 (43إَْن َهذَا إََله َسْحٌر ُمبَيٌن )

 و معانی آنها روشن داللت ما كه قرآنی : آياتيعنی «ما بينات آيات و چون»

، يعنی آيات خواننده «گويند: اينشود، مي بر آنها خوانده» آنها آشکار است

 «شما پدران شما را از آنچهخواهد مي كه نيست جز مردي» ص اكرمرسول

بازدارد »آنها بود  مورد پرستش كه از بتانی «پرستيدندمي»شما  : پيشينيانيعنی

. نيست» برساخته و بهتانی «بربافته جز دروغي» قرآن «اين» بار دوم «گويندومي

 براي :يعنی «گويندآمد ـ كافر شدند، مي سويشانبه ـ چون حق به كه كساني

 كه دينی در باره ، يعنیاسالم و شريعت ، نبوت، معجزاتدر مورد قرآنبار سوم 
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: يعنی «آشكار نيست جز جادويي اين»گويند: ، میآورده برايشان صخدارسول

 .سحر و جادوست ، از جنسو كتاب دين اين

  

 ( 44َما أَْرَسْلنَا إَلَْيَهْم قَْبلََك َمْن نََذيٍر )َوَما آَتَْينَاُهْم َمْن ُكتٍُب يَْدُرُسونََها وَ 

 عرب : بر مشركانيعنی «را بخوانند آن كه بوديم نداده آنان به و ما كتابهايي»

از تو هيچ  و پيش» بويمنکرده آنها را بياموزند، نازل كه ايآسمانی كتابهاي

و از  خوانده حق سويآنها را به كه «يمبود نفرستاده سويشانبه ايهشداردهنده

 از جانب وحيی جز به و درست راستين دين دهد و از آنجا كه ما بيم عذاب

 وجه و پيامبر، هيچ قرآن به تکذيبشان شود لذا براينمی شناخته خداوند متعال

 كنند. پس و تمسك تشبث آن به كه است ايشبهه برايشان و نه نيست ودليلی

 كتاب كهكردند درحالی ، تو را تکذيبو حجت دليل كدام پيامبر! از كجا و بهاي

 ؟.است نيامده سويشان باشد، به عملشان مؤيد اين كه ايو هشداردهنده

  

ذهبُوا ُرُسَلي فََكْيَف َكاَن َوَكذهَب الهَذيَن َمْن قَْبَلَهْم َوَما بَلَغُوا َمْعَشاَر َما آَتَْينَاُهْم فَكَ 

 ( 45نََكيَر )

نيز » پيشين هاياز امت «بودند از اينان پيش كه كساني»! صمحمد اي «و»

به  اينان كه در حالي»كردند  تو را تکذيب قومت كهچنان «كردند پيشه تكذيب

از  ـ اعم مکه : مردميعنی «اند، نرسيدهبوديم داده پيشينيان به آنچه دهميك

، به ايمداده آنان به كه نيرو و ثروتی ـ با همه از اعراب و غيرآنان قريش مشركان

اند ، نرسيدهبوديم داده پيشينيان به كه و شکوهی و نعمت و مکنت قوت دهميك

آنها را با همه  «شمردند مرا دروغزون پيامبران» پيشينيان آن كه «گاهآن» ولی

: قولیرا ـ به عاد و ثمود و امثالشان ـ مانند اقوام ساختيم هالك و قوتشان مکنت
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بود  : چگونهنکير: يعنی «من بود عقوبت چگونه پس» است صدممعشار، يك

 ؟.پيامبرانم به من بود ياري ؟ و چگونهو عقوبت با عذاب بر آنان انکارم

  

َ َمثْنَى َوفَُرادَى ثُمه تَتَفَكهُروا َما بََصاَحبَُكْم قُْل إَ  نهَما أََعُظُكْم بََواَحدٍَة أَْن تَقُوُموا ّلَِله

 (46َمْن َجنهٍة إَْن ُهَو إََله نََذيٌر لَُكْم بَْيَن يَدَْي َعذَاٍب َشَديٍد )

نيست  ز اينج»پندارند می تو را ديوانه كه كافرانی اين به صمحمد اي «بگو»

در  كه بد آنچه : شما را از فرجاميعنی «دهماندرز مي شما فقط يك به من كه

 خصلت يك و شما را فقط به و برحذر داشته قرار داريد، هشدار دادهآن 

 براي يكانو يكان دوگان: دوگانكه است اين و آن»؛ كنممی و توصيه سفارش

 حق در طلب شما، قيامتان به من و موعظه : تنها سفارشيعنی «پا خيزيدخدا به

و  هوي و بدون عزوجل خداي رضاي خالصا براي راستين با تفکر و انديشه

از شما برخی  ورزيد و برخی و تأمل «كنيد انديشه و سپس»است  عصبيتی

 صخداكار رسول حقيقتدر  كنيد وبگوييد: بياييم نصيحتاخالص  ديگر را به

دانيد ، قطعا میصورت زيرا در اين و بينديشيم ، بنگريماستآورده  كه و كتابی

را  ، فکر و انديشهاجتماع پا خيزيد، چهبه تكدودو يا تكراه  بايد در اين كه

 محصول و هر يك توانند تفکر كردهگرداند اما دو نفر میمیو پراكنده  مشوش

 و انصاف راستی آنها به هر دوي دارد و سپس عرضه رفيقش را به فکر خويش

تواند با فرد می يك گونهبرسند، همين حق به طريقبنگرند تا از اين  در آن

 بينديشد.و منصفانه  دادگرانه خودش

با  فردي دعوت زيرا اهميت اهلل استالی دعوت موضوع و اساس اصل آيه اين

 شود.آشکار می آن
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 شما هيچ رفيق اين»: رسيد كهمی نتيجه اين قطعا به صورت ! در اينآري

 و تصرفاتش زيرا در حاالت ديوانه و نه پيامبر جادوگر است نه «نداردجنوني 

او  درباره يابيد و هر چهباشد، نمی گونه او اين امر كه بر اين دليلی هيچ

 بينيد، در عيننمی خرد، چيز ديگري و تدبير و برتري بينديشيد، از او جز عقل

و شما در  و خرد است عقل از روي مردم او برتريندانيد كه می ، شما نيكحال

 كه هم ايايد و وحینکرده را تجربه ، از او دروغیو عمر خويش عمر وي مدت

او جز » اوست و راستگويی بر صدق شکاريآ دليل استاو آورده 

 : در پيشاپيشيعنی «شديد عذابي شما در پيشاپيش براي ايهشداردهنده

 «.نيست» قيامت

 آن و معاد با داليل توحيد، نبوت گانهسه اصول كهبعد از آن»گويد: می رازي امام

كند ذكر می آيه را در يك اصل هر سه تعالی حق شد، اينك مطرح سوره در اين

َ ): وي فرموده چرا كه َما ) :وي دارد و فرموده توحيد اشاره به (أَْن تَقُوُموا ّلَِله

 (بَْيَن يَدَْي َعذَاٍب َشَديدٍ ): وي دارد و فرموده اشاره رسالت به (بََصاَحبَُكْم َمْن َجنهةٍ 

 شريف در حديث كهچنان«. دارد شارها آن زمان نزديکیو به روز آخرت به

صفا  بر فراز كوه روزي صاكرم: رسولكه استآمده  عباسابن روايتبه

گرد  سويشانندا به اين با شنيدن قريش« يا صباحا»فرياد كشيدند:  گاهبرآمدند آن

؟ است شده ؟ تو را چهخبر است ، چهاست شده و گفتند: چه آمده

بامداد يا  دشمن كه شما خبر دهم نظر شما اگر به به»فرمودند:  صحضرتنآ

 گفتند: چرا تصديقت« كنيد؟می آورد، آيا مرا تصديقمی بر شما يورششامگاه 

 عذابی شما را در پيشاپيش من اينك»! فرمودند: كنيممی ؟ قطعا تصديقتنکنيم
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 اين بر تو، آيا ما را براي : مرگگفت ابولهب مهنگا در اين«. دهممی بيمسخت 

 .(تَبهْت يَدَا أَبَي لََهٍب...)فرمود:  نازل أاثنا خداوند ؟ در اينايگرد آورده

  

َ َوُهَو َعلَى ُكل َ َشْيٍء  قُْل َما َسأَْلتُُكْم َمْن أَْجٍر فَُهَو لَُكْم إَْن أَْجَرَي إََله َعلَى اّلِله

 ( 47َشَهيدٌ )

در ازاء تبليغ  «باشم از شما طلبيده كه هر مزدي» آنان به صمحمد اي «بگو»

، از الهی هايپيام در برابر ابالغ : منيعنی !«خودتان به متعلق آن پس» رسالت

بر  نه «جز بر خدا نيست مزد من». كنمو نمی نکرده درخواست مزدي شما هيچ

 و چيزي است آگاه هر چيزي : بهيعنی «است گواه چيزي و او بر هر» غير وي

در برابر  من كه است امر نيز گواه او بر اين بدانيد كه ماند. پسنمیاز او پنهان 

 داريد كه و اگر سراغ امنکرده درخواست ، از شما مزديحق راه شما به دعوت

 .شما برگردانم را به گوييد تا آن، بباشم كرده درخواست از شما مزدي

  

ُم اْلغُيُوَب ) َ َعَله  (48قُْل إَنه َرب َي يَْقَذُف بَاْلَحق 

 «افگندميرا در ميان  حق پروردگارم گمانبي» آنان به صمحمد اي «بگو»

ـ  نيستو وحی  جز قرآن چيزي را ـ كه گويد و آنمی سخن حق : بهيعنی

را با  باطل : پروردگارماست اين معنی قولیكند. بهالقا می يامبرشپ سويبه

كوبد می حق وسيله را به و آن قرار داده مورد هدف آن سويبه حق كردنپرتاب 

از چشم  كه است : هر چيزيغيب «هاستغيب و او داناي»كند و نگونسار می

 باشد. پنهان دراكاتشاندريافتها و ا انسانها و از ميدان

  

  (49قُْل َجاَء اْلَحقُّ َوَما يُْبَدُئ اْلبَاَطُل َوَما يَُعيدُ )
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 كه و توحيد و قرآن : اسالميعنی «آمد حق» آنان به صمحمد اي «بگو»

گيرد و از سر نمي و ديگر باطل»آمد  ميدان به برهانهاست دربرگيرنده

و  مانده باقی اثري آن از آمدن نه كه رفت از ميان چنان : باطليعنی «گرددبرنمي

 چون»كند: می كثير نقل. ابنآن از برگشت و نه از آغاز آن ، نهآن از رفتننه 

را ديدند كه  وارد شدند، بتان مسجدالحرام به مکه در روز فتح صخدارسول

 كه كردند، درحالی بتان كوبيدن به عشرو اند پسشده نصب كعبه پيرامون

« 18اسراء/» (َوقُْل َجاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلبَاَطُل إَنه اْلبَاَطَل َكاَن َزُهوقًا)خواندند: می

 .  (قُْل َجاَء اْلَحقُّ َوَما يُْبَدُئ اْلبَاَطُل َوَما يَُعيدُ )خواندند: را می آيه و نيز اين

  

فََإنهَما أََضلُّ َعلَى نَْفَسي َوإََن اْهتَدَْيُت فَبََما يُوَحي إَلَيه َرب َي إَنههُ قُْل إَْن َضلَْلُت 

 ( 51َسَميٌع قََريٌب )

جز اين » و هدايت حق از راه «شدم اگر گمراه» آنان به صمحمد اي «بگو»

 خودم بر دوش امگمراهی : گناهيعنی «شوممي خود گمراه زيان به كه نيست

 سويمبه پروردگارم كه است آن سبببه ، اينشدم و اگر هدايت»باشد می

 گمانبي» قرآن وسيله ها را بهها، اندرزها و روشنگريحکمت «فرستدميوحي 

و شما را  من و گمراهی شما و هدايت و به من به «است نزديك او شنواي

 سخنی كند. و اينمی ، يقينا مرا مجازاتباشم بسته اگر بر او بهتانیداند پس می

 .است با مشركان كنفيصله

  

 ( 51َولَْو تََرى إَْذ فََزُعوا فَََل فَْوَت َوأَُخذُوا َمْن َمَكاٍن قََريٍب )

در  كافران «شوند مضطرب را كه هنگامي»! صمحمد اي «ديديو اگر مي»

و هراس  از: هول عبارت اضطراب اين»گويد: می دهيا رستاخيز. قتا مرگ هنگام
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گويد: كثير میاما ابن«. آيندمی بيرون از قبرهايشان كه است در هنگامی آنان

را  اگر آنان يعنی«. است روز قيامت ، اضطرابمراد از آن كه است اين صحيح»

آسا را و شگفت هولناك ، قطعا كاريببينی و هراسان مضطرب حال در آن

تواند از نزد ما نمی از آنان كسی «در كار نيست گريزي آنجا هيچ» ايديده

: از يعنی «شدند فروگرفته نزديك و از جايي» نيست يافتنی بگريزد و نجات

 اند پسگرفتار آمده روز قيامت حساب ، يا از صحنه، يا از قبرهايشانزمين روي

 آسانیتوانند از نزد او بگريزند و بهدور نيستند و نمی أاز خداوند ، آنانالهرحبه

 شوند.می فروگرفته

  

 ( 52َوقَالُوا آََمنها بََه َوأَنهى لَُهُم التهنَاُوُش َمْن َمَكاٍن بََعيٍد )

كنند می را مشاهده عذاب كه گاهآن و هراس هول بحبوحه در آن «گويندو مي»

. از كجا آورديم ايمان» قرآن ، يا بهأخدا ، يا بهصمحمد : بهيعنی «او به اكنون»

از  : چگونهيعنی «؟ميسر است آنان براي ايمان يافتن دور دست از جايي

 اند؟ و اينرا در دنيا فرو گذاشته آن كه دارند در حالی دسترسی ايمانبه  آخرت

و  نجات در طلب حالشان براي تمثيلی يا اين«. دور کانیاز م»معناي  است

 آنان به و نسبت شده خارج آنان از دسترس نجات كه، بعد از آناست رهايی

 .دور است

  

 ( 53َوقَْد َكفَُروا بََه َمْن قَْبُل َويَْقَذفُوَن بَاْلغَْيَب َمْن َمَكاٍن بََعيٍد )

 ايمان به : چگونهيعنی «، كفر ورزيدندآن به اين از پيش كهآن و حال»

ايمان  آن به در آخرت اكنونهم را كه آنچه كهآن ، حالخواهند داشت دسترسی

كفر  آن ـ به در دار ابتال و آزمايش دنيا ـ يعنی در سراي از اين اند، پيشآورده

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

43 

و از جايي ». است محال ، در آخرتانايم به آنان دسترسی بودند پس ورزيده

 : تير در تاريکیيعنی «افگنندمي غيب ناديده به»: از دوردستها يعنی «دور

حشر و نشر و  ، نهاست برانگيختنی گويند: نهو پندار می ظن و با اتکا بهانداخته 

 باطلشان گمان ايافگندنها بر تير در تاريکی اين گمان. بیو دوزخی بهشت نه

 نتواند بود. گاهیتکيه

 افگند كهتير می چيزي سويبه كه شده تمثيل كسی حالبه تعبير، حالشان در اين

تير  آن كه گمان اين براي مجالی هيچ دور كه از جايی هم بيند، آنرا نمی آن

 صپيامبر در حق سخنانشان ، اينگونههمين بخورد، وجود ندارد. پس هدفبه

گويند: می و گاهی است بينگويند: فالمی ، گاهیگويند: شاعر استمی گاهیكه

از دور در  تيرهايی جز افگندن چيزي آن اينها و امثال ، همهاست ديوانه

 .نيست و وهم وگمانظن هايتاريکی

  

وَن َكَما فَُعَل بَأَْشيَاَعَهْم َمْن قَْبُل إَنهُهْم َكانُوا فَي َشك ٍ َوَحيَل بَْينَُهْم َوبَْيَن َما يَْشتَهُ 

 (54ُمَريٍب )

، يا از هايشانو خانواده در دنيا از اموال «دارند خوش آنچه و ميان آنان و ميان»

 از دير باز با امثال كه گونه شد، همان افگنده حايلي»دنيا  سويبه بازگشت

 هايآنها و خواستنی و ميان «شد نيز چنين» گذشته كفار امتهاياز «آنان

 شك فی «بودند سختي زيرا آنها در دودلي»شد.  افگنده جدايی محبوبشان

 ، شديدا در شكو دوزخ و رستاخيز و بهشت ‡: آنها در كارپيامبران: يعنیمريب

بودند،  آورده برايشان از امر دين ‡پيامبران كه بودند. يا آنها در توحيد و آنچه

، از آنها عذاب مشاهده آنها در هنگام ايمان رويبودند، از اينشديدا در شك 

بر  كه بپرهيزيد زيرا كسی و شبهه ! از شكهان»گويد: مینشد. قتاده  پذيرفته
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 يقين بميرد، بر بر يقين كه شود و كسیمی برانگيختهبميرد، بر شك  شك

گويند: می كه است رد پندار كسانی آيه اين»گويد: مینسفی «. شودمی برانگيخته

 «.كندنمی عذاب وي شك سببرا به انسان أخداوند
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 ﴾فاطر  سوره ﴿
 .است ( آيه54) و داراي است مکی

  

، عزوجل خدايبراي « فاطر» با صفت آن افتتاح سبب به سوره اين :تسميه وجه

كند، می داللت وي از سوي عظيم كائنات و ايجاد اين و ابداع بر آفرينشگري كه

 شد. ناميده« فاطر»

  

َ فَاَطَر السهَماَواَت َواْْلَْرَض َجاَعَل اْلَمََلئََكَة ُرُسًَل أُوَلي أَْجنََحٍة َمثْنَى  اْلَحْمدُ ّلَِله

َ َعلَى ُكل َ َشْيٍء قََديٌر )َوثََُلَث َوُربَاَع يََزيدُ فَ   ( 1ي اْلَخْلَق َما يََشاُء إَنه اّلِله

 «استآسمانها و زمين  پديدآورنده كه است خدايي ستايشها از آن همه»

خاطر و به عظيمش و حکمت ، علمخود را در برابر قدرت خداوند متعال

و  كرده ، ستايشسابقی نمونه بدون آسمانها و زمين و اختراعی ابداعی آفرينش

هر  كه است دهد. مراد اينمی خود گواهی عظيم و حکمت و علم قدرت براين

نيز  آن و بازآفرينی قادر باشد، قطعا بر اعاده عظيم آفرينش اين بر آغازگريكس 

خداوند:  فرموده اين معنی كه دانستمنمی من»گويد: می عباس. ابنتواناست

و  دو مرد بدوي روزي كه؟ تا آنچيست (فَاَطَر السهَماَواَت َواْْلَْرَض )

بگومگو  دارند، در اين دعوا و مرافعه باهم آبی بر سر چاه كه را ديدم صحرانشين

 من از آن چاه و انا فطرتها: اين بئري : هذهگفت رفيقش از آنها بهيکی بودند كه

 «.امرا آغازگر بودهآن من و است

عبارتند از:  رسانپيام فرشتگان «است قرار داده آورنده را پيام فرشتگان»

سر  را به و مأموريتی پيام هر يك : كهو عزرائيل ، اسرافيل، ميکائيلجبرئيل
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 «اندهو چهارگان گانهو سه دوگانه بالهاي داراي» فرشتگان اين «كه»رسانند می

 ، بعضیبال سه داراي ، بعضیدو بال داراي از فرشتگان بعضی»گويد: می قتاده

 بالها از آسمان اين وسيله به هستند كه بيشتر از آن و بعضی چهار بال داراي

 كهروند. چنانباال می آسمان سويبه و مجددا از زمين فرود آمده زمين سويبه

را در  ÷اسراء، جبرئيل در شب صخدارسول: »استآمده شريف در حديث

، مانند وي هر دو بال ميان و فاصله داشت ششصد بال ديدند كهو هيأتی  شکل

 «افزايدبخواهد مي ، هر چهدر آفرينش»«. بود و مغربمشرق  ميان مسافت

 كه هر كيفيتی هر تعداد و به ه، بفرشتگان بيشتر برايبالهاي  : در آفرينشيعنی

ديگر  . و در آفرينشگذشت ÷جبرئيل در وصف كهافزايد چنانبخواهد می

؛ از نمکين انسان بر زيبايی افزايد، مانند افزودنبخواهد می نيز هر چه موجودات

اد : مرقولی. بهو غيره دهان و شيرينی ، حالوتبينی ، زيبايیچشمان ساختن

مجعد  : مراد مويقولی. بهو زيباست : مراد خط خوشقولی. بهرخسار زيباست

و تمييز  : مراد عقلقولی. بهاست و دلکش خوش : مراد صدايیقولی. بهاست

 همه و شامل است مطلق كريمه . اما آيهاست و صنايع : مراد علومقولی. بهاست

با  پس «تواناست خدا بر هر چيزيگمان بي»شود. نها میآ و امثال معانی اين

 افزايد.می آفرينش بخواهد در عرصه ، هر چهخويش مطلقه قدرت

  

ُ َللنهاَس َمْن َرْحَمٍة فَََل ُمْمَسَك لََها َوَما يُْمَسْك فَََل ُمْرَسَل لَهُ َمْن بَْعَدَه  َما يَْفتَحَ اّلِله

 ( 2َكيُم )َوُهَو اْلعََزيُز اْلحَ 

: يعنی «نيست آن براي ايگشايد، بازدارنده مردم خدا براي را كه هر رحمتي»

، ، باران، مانند: روزيو معنوي حسی از نعمتهاي مردم براي أخداوند كه آنچه

 آن بازداشتن قادر به كسفرو فرستد، هيچ و حکمت ، نبوت، علم، امنيتسالمتی
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 او به بعد از بازداشتن كس، هيچاز رحمت «باز دارد را كه آنچهو » نيست

 براي رحمتی ‡: پيامبراناست اين آيه معنی قولی. بهقادر نيست آنبازگشادن 

: قولی. بهقادر نيست بر فرستادنشان كسی أاند و جز خداوندشده فرستادهمردم 

 و هدايت توفيق« رحمت»ديگر: مراد از  ولیق. بهاست توبه« رحمت»مراد از 

 .است

از  صخدارسول : چوناست آمده شعبهبنمغيره روايت به شريف در حديث

 الملك ، لهله ال شريك وحده إال اهلل ال إله»گفتند: شدند، میمی فارغ نماز خويش

وال  لما أعطيت ال مانع اللهم تند:گفمی گاهآنء قدير شي كل الحمد وهو علي وله

 ، هيچتو بدهی كه بارخدايا! آنچهالجد:  ذا الجد منك وال ينفع لما منعت معطي

 نيست آن براي ايدهنده ، هيچتو بازداري كه و آنچه نيست آن براياي بازدارنده

 سودي هيچ وي و تالش را در برابر تو، كوشش و كوشش تالشو صاحب 

 كه هرگونه خويش در ملك پس «با حكمت غالب و اوست»«. بخشدنمی

و بلند و برتر  دارد، خرد و حقير ساختهدهد و بازمیكند، میمی خواهد تصرف

و  جويیپی وي بر حکم كسسازد لذا هيچمی دارد و ذليلمی گرداند، گرامیمی

بر  كار مبتنی دهد، آنمی انجام كه و هر كاري تواند بکندنمی و چرايی چون

 .است ايبالغه حکمت

  

َ يَْرُزقُُكْم َمَن  َ َعلَْيُكْم َهْل َمْن َخاَلٍق َغْيُر اّلِله يَا أَيَُّها النهاُس اْذُكُروا نَْعَمةَ اّلِله

 (3السهَماَء َواْْلَْرَض ََل إَلَهَ إََله ُهَو فَأَنهى تُْؤفَُكوَن )

 ؛ برايو قلب ، ذهنبا زبان «خدا را بر خود ياد كنيد هاي! نعمتمردم اي»

، آسمانها و زمين آفرينش چون هايیآنها، نعمت و افزايش استمرار و دوامطلب 
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آيا هيچ » و روزي رزق درهاي و گشادن در خلق ، افزودن‡پيامبران فرستادن

و از » باران وسيله به «شما را از آسمان هك غير از خدا هست آفريدگاري

 چگونه پس جز او نيست دهد؟ خدايي روزي» ها و غير آنبا رستنی «زمين

 اين و درخشش بيان اين بعد از تجلی : چگونهيعنی «شويد؟مي برگردانيده

 گردانيدهبر است وي براي و شکرگزاري توحيد خداوند متعالكه  ، از حقبرهان

 شويد؟.می

 فرمايد:می گفته را تعزيت پيامبرش تعالی حق سپس

  

َ تُْرَجُع اْْلُُموُر ) بَْت ُرُسٌل َمْن قَْبَلَك َوإَلَى اّلِله بُوَك فَقَْد ُكذ َ  (4َوإَْن يَُكذ َ

قطعا پيش » مشركان گروه اين «تو را دروغگو شمرند»! صمحمد اي «و اگر»

از خود  پيش پيامبران تو نيز به پس «شدند دروغگو شمرده مبرانياز تو نيز پيا

را بر خود  و آن نده خود راه به اندوهی كفار عرب و از تکذيب كنتأسی 

را بر  و او هر كس «شودمي خدا بازگردانيده سويو كارها به»نگير  سخت

 هد.جزا می استسزاوار آن  كه آنچه اساس

  

َ اْلغَ يَ  نهُكْم بَاّلِله نهُكُم اْلَحيَاةُ الدُّْنيَا َوََل يَغُره َ َحقٌّ فَََل تَغُره ُروُر ا أَيَُّها النهاُس إَنه َوْعدَ اّلِله

(5) 

و  و بهشت و عقاب رستاخيز و حساب آوردن به «اهلل وعده گمان! بيمردم اي»

با آرايشها،  «ندهد شما را فريب دنيا زندگي ، زنهار تا ايناست حق» دوزخ

 نگرداند. سعيدبن غافل آخرت براي خود و شما را از عمل نعمتها و لذتهاي

نعمتها و  به مشغوليت كه است دنيا اين زندگی به شدنفريفته»گويد: جبير می

 طانو زنهار تا شي»« خود گرفتار سازد به آخرت را از عمل ، انسانآن لذتهاي
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پروا باشيد! زيرا شما بگويد: بی به كه اين به «خدا نفريبد فريبكار شما را درباره

بر شما  وي رحمت كه اين سبب داريد، يا به كهفضلی سبب قطعا خداوند به

 سويبه آمرزد پسگذرد و بر شما می، از شما درمیاستو گسترده  وسيع

 كنيد. شتاب گناهان

  

ا إَنهَما يَْدُعو َحْزبَهُ َليَُكونُوا َمْن أَْصَحاَب إَ  نه الشهْيَطاَن لَُكْم َعدُوٌّ فَاتهَخذُوهُ َعدُوًّ

 ( 6السهَعيَر )

: بر او يعنی «گيريد ، شما نيز او را دشمنشماست دشمن ، شيطاندر حقيقت»

نبريد  فرمان وي هايو نافرمانی و از او در گناهان برده يورش أخداوند با طاعت

 «باشند دوزخ كند تا از اهلمي خود را دعوت او حزب كه نيست جز اين»

 خداي معاصی سويخود را به و فرمانبرداران و پيروان دارودسته: شيطان يعنی

 است ايدشمنی سبب به باشند و اين دوزخ خواند تا آنها از اهلفرامیسبحان 

. نيست وي وسوسه بزرگتر از پيروي حماقتی دارد پس و فرزندانشبا آدم او  كه

 شيطان براي»فرمودند:  صخدارسول كه است آمده شريف در حديث كهچنان

 اينيز خطره فرشته افگند و برايمی فرزند آدم را در قلب آن كهاست ايخطره

 و خطره حق شر و تکذيب به دادن از: وعده است عبارت شيطان ؛ خطرهاست

 «.حق به خير و تصديق به دادن از: وعده استعبارت  فرشته

  

اَلَحاَت لَُهْم َمْغَفَرةٌ  الهَذيَن َكفَُروا لَُهْم َعذَاٌب َشَديدٌ َوالهَذيَن آََمنُوا َوَعَملُوا الصه

 ( 7َوأَْجٌر َكبَيٌر )

 آورده ايمان كه . كسانيخواهند داشت سخت ند، عذابيكافر شد كه كساني»

و از  نگفته لبيك شيطان ، بهنشده دنيا فريفته لذا به «اندكرده شايسته وكارهاي

: يعنی «است بزرگ و پاداشي آمرزش آنان براي»اند نگرديده ويحزب 
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 بزرگ مزدي آنان آمرزد و بهمی بر آنان صالحشان و عمل ايمان سبببه أخداوند

 .است همانا بهشت دهد،كهمی

  

َ يَُضلُّ َمْن يََشاُء َويَْهَدي َمْن يََشاُء  أَفََمْن ُزي ََن لَهُ ُسوُء َعَمَلَه فََرآَهُ َحَسنًا فََإنه اّلِله

َ َعَليٌم بََما يَْصنَ   ( 8عُوَن )فَََل تَْذَهْب نَْفُسَك َعلَْيَهْم َحَسَراٍت إَنه اّلِله

را نيك  و آن شده داده جلوه او آراسته براي عملش زشتي كه كس آيا آن»

بر  و گمانش وهم كه ؟ هرگز! يقينا كسیكار استشايسته مانند مؤمن «بيندمي

، نيك را عمل بد خويش ، عملشيطان دهیو آرايش و با تزيين شده چيره عقلش

 نيست دهد، مانند مؤمنیمی آنها ادامه بيند و بهرا زيبا می و زشت را حق باطل

 و صالح حق طريق راهپيماي داند كهو می است روان هدايت بر جادهكه 

كند مي گمراه»گذارد  راهبی «را بخواهد هر كه كه خداست گمانبي»باشد می

 سبب خود را به كند پسمي هدايت»كند  هدايت «را بخواهد و هر كه

 پيامبر! خود را از اندوه خوردن : اييعنی «نساز هالكخوردنها بر آنان حسرت

 كه است تعالی خود حق نساز زيرا اين ، هالكو گناه گمراهی به بر استمرارشان

 چهآن قطعا خدا به»شوند  خود گمراه بدعملی سبب به تا آنان است خواسته

 ـ هر چند در خفا انجام از كردارها و گفتارهايشان و چيزي «كنند داناستمي

 ماند.نمی گيرد ـ بر او پنهان

 هنگامی آيه فرمود: اين كه استشده  روايت نزول سبب در بيان عباساز ابن

أو  الخطاب بعمربن أعز دينك اللهم»دعا كردند:  صخدارسول شد كه نازل

 هشام بنجهل، يا ابیخطاب عمربن را با اسالم : خدايا! دينتهشام بنجهل بأبي
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 آيه كرد. لذا اين را گمراه و ابوجهل را هدايت عمر أخداوند پس«. بخشقوت 

 شد. نازل دو تن اين درباره

  

يَاَح فَتُثَيُر َسَحابًا فَسُ  ُ الهَذي أَْرَسَل الر َ ْقنَاهُ إَلَى بَلٍَد َمي ٍَت فَأَْحيَْينَا بََه اْْلَْرَض َواّلِله

 ( 9بَْعدَ َمْوتََها َكذََلَك النُُّشوُر )

، ايجاد كرد و آنها را از عدم «بادها را فرستاد كه استكسي  و خدا همان»

 بادها آن قراردارد، يعنی در آن كه از جايی «انگيزندرا برمي بادها ابري آنپس »

برود  همانجايی آورند تا بهدرمی جنبش دهند و بهمی دريا حركت را از بخار آب

 كه «مرده سرزميني سويابر را به و ما آن» است خواسته خداوند متعال كه

از  را پس زمين و آن رانديم»اند تشنه آن و حيوانات و اهالی مردهآن  سبزيهاي

 استبوده  بر آن كه نباتاتی و از بين رفتن شدن از خشك: بعد يعنی «مرگش

 نيز چنين مردگان برانگيختن» ها در آنرستنی با روياندن «ساختيم زنده بدان»

كند می زنده بعد از مرگشان گونهرا نيز همين بندگان أ: خداونديعنی «است

 ايمشاهده قابل حسی دليل انيد. اينگرد زنده آناز مردن  را پس زمين كهچنان

 مقوله نيز در ضمن دهد: رستاخيز مردگانمینشان  كه رستاخيز است بر امکان

 قرار دارد. أخداوند  قدرت

كند، از زير  را اراده مردگان برانگيختن عزوجل خداي چون»گويد: كثير می ابن

گيرد و اجساد را از را در بر می زمين همه آورد كهرا فرود می بارانی عرش

 ، در حديثجهت بدين«. رويدمی در زمين دانه كهروياند چنانبر می قبرهايشان

شود می و متالشی ، پراكندهفرسوده چيز در فرزند آدم همه: »است آمده شريف

«. شودمی رينیبازآف و مجددا از آن شده آفريده ؛ او از آنوي مگر دنبالچه

 اند.چسبيده هم به كه هاستمهره آخر ستون از چند مهره : عبارتدنبالچه
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اَلُح  ةُ َجَميعًا إَلَْيَه يَْصعَدُ اْلَكَلُم الطهي َُب َواْلعََمُل الصه ةَ فََللهَه اْلَعزه َمْن َكاَن يَُريدُ اْلَعزه

 ( 11ئَاَت لَُهْم َعذَاٌب َشَديدٌ َوَمْكُر أُولَئََك ُهَو يَبُوُر )يَْرفَعُهُ َوالهَذيَن يَْمُكُروَن السهي َ 

را  لذا بايد عزت «خداست از آن همه عزت خواهد پسمي عزت هر كس»

 اختيار چيزي و صاحب مالك زيرا غير وي از غير وي نه خواست أفقط از خدا

 عزت بخواهد، از اين كه هر كس بخواهد و به او هر چه پس نيستاز عزت 

گويد: . فراء میو قدرت ، رفعت، جاهاز شرف است : عبارتبخشد. عزتمی

 عزت ، بداند كهكيست از آن عزت خواهد بداند كهمی : هر كساستاين  معنی»

 : هر كساست اين معنی»گويد: می قتاده«. است عزوجل خداياز آن همه

در «. عزتمند گرداند أخداوند برسد، بايد خود را با طاعت عزتبهخواهد می

ةَ فََللهَه ): در تفسير صخدارسول كه است آمدهشريف  حديث َمْن َكاَن يَُريدُ اْلَعزه

ةُ َجَميعًا هر دو  عزت : هر كسالعزيز فليطع أراد عز الدارين من»فرمودند:  (اْلَعزه

 «.كند عزيز اطاعت يد از خدايخواهد، باسرا را می

و عمل  ، همانا ايمانعزت طلب وسيله فهماند كهما می به تعالی حق گاهآن

و  «روداو باال مي سويبه» پاكيزه : سخنانيعنی «طيب كالم»: است صالح

او باال  سوينويسند، بهها میبر صحيفه بارهدر اين را كه آنچه نويسنده فرشتگان

، امر أاز ذكر خداوند ؛ اعماست ايپاكيزه : هر سخنطيب برند. كالممی

رفعت  آن به صالح و عمل» و غيره قرآن از منکر، تالوت ، نهیمعروفبه

پاكيزه  سخنان كهبرد چنانرا باال می پاكيزه ، سخنانصالح : عمليعنی «بخشدمي

 از اخالص : عبارتعمل گيرد. صالحقرار نمی پذيرشمورد  صالح جز با عمل

 .است در آن
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قوال و عمال إال  و ال يقبل قوال إال بعمل اهلل ال يقبل: »است آمده شريف در حديث

را  سخنی هيچ عزوجل : خدايالسنة إال بإصابة قوال وعمال ونية وال يقبل بنية

)درستی(  پذيرد جز با نيترا نمی و عملی سخن و هيچ پذيرد جز با عملینمی

«. باشد داشته مطابقت با سنت كهپذيرد مگر آنرا نمی و نيتی و عمل سخن وهيچ

را ياد كند و  أ، خدافرايض اگر گنهکار تارك كه است اين حق»گويد: می قرطبی

، حال شود و او در عينمی نوشته وي حسنات در زمره بگويد، اين پاكيزه سخنی

از شرك  كه از هر كس أخداوند كشد. پسمی را نيز بر دوش خويش بار گناه

. است صالح عمل نوع يك پاكيزه پذيرد و خود سخنرا می صالح بپرهيزد، عمل

و  هپاكيز سخنان ، بر رفعتصالح با عمل تعالی : حقكه است اين آيه لذا تأويل

 «.افزايدمی آن جايگاه حسن

مکر و  شيوه : در دنيا بهيعنی «انديشندبديها را مي با مكر و حيله كه و كساني»

برسند، همانند  جاهليت نارواي عزت شوند تا بهبديها می ، مرتکبفريب

يدند انديش صخدارسول در حق در دارالندوه قريش مشركان كه بدينيرنگهاي 

 را عذابي آنان»كنند  اخراج ، يا از مکهرسانده قتل، يا بهكرده را زندانی تا ايشان

اثر و بی «گرددمي خود تباه و نيرنگشان» شدت در نهايت «استسخت 

 .است گريو حيله از نيرنگ : عبارتشود. مکر در اصلمی

  

ُ َخلَقَُكْم َمْن تَُراٍب ثُمه  َمْن نُْطفٍَة ثُمه َجعَلَُكْم أَْزَواًجا َوَما تَْحَمُل َمْن أُْنثَى َوََل  َواّلِله

ٍر َوََل يُْنقَُص َمْن ُعُمَرَه إََله فَي َكتَاٍب إَنه ذََلَك  ُر َمْن ُمعَمه تََضُع إََله بََعْلَمَه َوَما يُعَمه

َ يََسيٌر )  (11َعلَى اّلِله

 از خاك ÷آدم پدرتان آفرينش ندر ضم «آفريد و خدا شما را از خاكي»

شما را  گاهآن»آورد  شما بيرون پدران را از پشتهاي آن كه «اياز نطفه سپس»
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ديگر گردانيد زيرا نر و برخی  از شما را جفت : برخیيعنی «ها گردانيدزوج

ز و ا زنده سلول سويبه از خاك تحول اين ديگر هستند پسيك جفت ماده

و ». و رستاخيز است بعث بر امکان قاطع ، دليلیتمام انسانی سويبهزنده  سلول

، بنابراين «او علم كند مگر بهنمي حمل شود و وضعباردار نمياي مادينه هيچ

 ايسالخورده و هيچ» نيست خارج تعالی وتدبير حق علم چيز از ساحه هيچ

 طوالنی كس: عمر هيچيعنی «شودنمي كاستهاز عمرش  يابد وعمر دراز نمي

: در يعنی «در كتابي كهمگر آن»شود؛ نمیكاسته  كس شود و از عمر هيچنمی

 «.است ثبت»محفوظ  لوح

از كاستن  گذرد، همانمی عمر انسان از مدت آنچه پس»گويد: جبير می سعيدبن

به  كه است عمري آيد، همانمی در آينده مر وياز ع كه و آنچه است عمر وي

عمر  پيري تا دوران كهنسالی هيچ: »است اين معنی قولیبه«. شودمی داده وي

كه  شود مگر ايننمی كاسته كهنسالی ديگر از سن كس شود و عمر هيچنمی داده

لذا «. است أخداوند قضاي به وابسته ، يعنیاست محفوظ ثبت امر در لوح اين

 اسبابی و مربوط به تعالی قضا و قدر حق عمر، هر دو به كردن دراز يا كوتاه

 از اسباب كه . بايد دانستعمر است كردنيا كوتاه  دراز ساختن مقتضی كه است

كردن  انی: بسيار نافرمآن كردنكوتاه  و از اسباب رحم عمر: صله ساختنطوالنی

 .است پروردگار عزوجل

ص خدارسول كه استآمده  مالك بنانس روايت به شريف در حديث

تأخير  به و اجلش شده ساخته گشاده رزقش دارد كه دوست هر كس»فرمودند: 

 : دراز شدناما بايد گفت«. را برقرار كند خويش رحم شود، بايد صله افگنده

 خداي علم كه است داخل ، در قضا و قدريرحم مانند صله ا اسبابیعمر ب
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 عمر فالن كه شده محفوظ نوشته زيرا در لوح استگرفته  پيشی بر آن عزوجل

 را برقرار كرد، در عمر وي رحم و اگر صله است مقدار از سال ـ مثال ـ اين كس

 كه است شده محفوظ بيان ديگر از لوحجايی  شود. باز درمی مقدار افزودهاين

 كه طور از عمر هر كسآورد، همينجا میرا به خويش رحم صله شخصآن 

عمر  سازيكوتاه مقتضی كه داده انجام او عملی كه است آن دليلشود، بهكاسته 

: يعنی «كار اين گمانيب»ها و نافرمانی بسيار معاصی دادن انجام ، چوناست وي

 بر وي چيزي زيرا هيچ «است بر خداوند آسان»در عمر  و كاستن افزودن

ـ از  كوچك و چه بزرگ بسيار، چه و چه اندك چيز ـ چه و هيچ دشوار نيست

 باشد.نمی وشمار پروردگار پنهان علم

  

َسائٌَغ َشَرابُهُ َوَهذَا َمْلٌح أَُجاٌج َوَمْن ُكل ٍ  َوَما يَْستََوي اْلبَْحَراَن َهذَا َعْذٌب فَُراتٌ 

تَأُْكلُوَن لَْحًما َطَريًّا َوتَْستَْخَرُجوَن َحْليَةً تَْلبَُسونََها َوتََرى اْلفُْلَك فَيَه َمَواَخَر 

 ( 12َلتَْبتَغُوا َمْن فَْضَلَه َولَعَلهُكْم تَْشُكُروَن )

خوشگوار  بر و نوشيدنشعطش يرينش يك نيستند: اين و دو دريا يكسان»

 مثلی آيه اين برآنند كه بيشتر مفسران «است مزه ديگر شور تلخ ؛ وآناست

 و شوربخت و كافر تلخ و خوب شيرين : مؤمن. يعنیو كافر است مؤمن براي

 ارائه ،آيه مراد از اين كه است تر اينقوي گويد: قولمی رازي. اما اماماست

شما »دو دريا  از اين «و از هر يك»باشد می أخداوند ديگر برقدرت دليلی

را  آن كه و زيوري»درياها  آن و آبزيان با صيد ماهيان «خوريدمي تازه گوشتي

از دو  زيور فقط هنگامی»گويد: می زجاج «آوريدمي پوشيد بيرونبر خود مي

 از هريك درآميزند، نه دو باهم آن شود كهمی آورده بيرونشور و شيرين  درياي

 از آن كه است مرواريد و مرجان زيور دريا؛ اغلب«. طور منفرد وجداگانهبه
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ها را در دريا موج و كشتي»سازند. می برنجنانگشتر و دستبند وگردنبند و پاي

او  تا از فضل»روند میآيند و ، میدريا را شکافته امواجكه «بينيمي شكاف

كشورها و  سويبه دريايی : تجارتمراد از فضل «كنيدخود را طلب  روزي

( 825 )آيه بقره در سوره كهچنان است نزديك دور در مدتی سرزمينهاي

 كه نعمتهايی را در برابر اين خداوند سبحان «شكر گزاريد و باشد كه». گذشت

 .است اشتهد بر شما ارزانی

  

َر الشهْمَس َواْلقََمَر ُكلٌّ يَْجَري  يُوَلُج اللهْيَل فَي النهَهاَر َويُوَلُج النهَهاَر فَي اللهْيَل َوَسخه

ُ َربُُّكْم لَهُ اْلُمْلُك َوالهَذيَن تَْدُعوَن َمْن دُونََه َما يَْمَلُكوَن َمْن  ى ذََلُكُم اّلِله َْلََجٍل ُمَسمًّ

 ( 13قَْطَميٍر )

را در روز  شب»: كه است او اين عظيم و سلطه تامه از قدرت همچنان

از  از آنها با كاستن در هر يك پس «آورددرمي آورد و روز را در شبدرمي

 و مصالح منافع براي «استكرده را رام و خورشيد و ماه»افزايد ديگر، می يکی

ميعاد و  اين عزوجل خداي كه «روانند ينمع تا ميعادي هر يك كه» انسان

 . ايناستمقدر كرده  خورشيد و ماه و جريانحركت  را براي سرآمد معين

خورشيد و  كه است از مدتی ميعاد، عبارت : اينقولی. بهاست ميعاد، روز قيامت

قمر  براي ماه خورشيد و يك براي سال يكپيمايند، كه را می فلك در آن ماه

 جريان خورشيد در روز و به انداختنجريان  به : مراد از آنقولی. بهاست

اهلل پروردگار » يادشده كارهاي دهندهانجام «اين» است در شب مهتاب انداختن

از  همه يادشده كارهاي كه ذاتی: اين يعنی «اوست از آن ، فرمانرواييشماست

و  عالم مالك كه است مقتدريو تواناي  پردازنده ، همانا آفرينندهستاو صنع

 خوانيد، مالكاو مي جايبه»! ناباوران اي «شما كه و كساني» است آن متصرف
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 كه است سفيدرنگینازك  قطمير: پوستك «نيستند هم خرمايي هسته پوست

 هسته بر پيکر آن ايدارد و مانند لفافهقرار  آن خرما و هسته گوشت ميان

 خرما جوانه درخت كه است پوستك آن سبب . گويند: بهاست شده پوشانده

خوانيد، میالشريك  خداي جايشما به كه : معبودانیرويد. يعنیزند و میمی

 تند.نيسدر آسمانها و زمين  هم و حقيري ارزشچيز بسيار بی مالك حتی

  

إَْن تَْدُعوُهْم ََل يَْسَمعُوا دَُعاَءُكْم َولَْو َسَمعُوا َما اْستََجابُوا لَُكْم َويَْوَم اْلَقيَاَمَة 

 ( 14يَْكفُُروَن بََشْرَكُكْم َوََل يُنَب َئَُك َمثُْل َخبَيٍر )

 شما جماداتی زيرا معبودان «شنوندشما را نمي اگر آنها را بخوانيد، دعاي»

و تقدير  بر فرض «بشنوند و اگر هم»كنند نمی را درك چيزي يستند كهنبيش 

 و روز قيامت»شما عاجزند  به دادن زيرا از پاسخ «دهندنمي شما را پاسخ»

 و منکر اين جسته شما بيزاري : از عبادتيعنی «كنندشما را انكار مي شرك

شوند می منکر اين كهچنان است ودهب شما حق آنها از سوي پرستش شوند كهمی

 آگاه خداي چون كسو هيچ»باشند  داده فرمان خويش پرستش شما را به كه

و  چيزها آگاه همه به كه مانند ذاتی كس : هيچيعنی «كندتو را خبردار نمي

خبير ـ  مثل كال ينبئ»گويد: می اهلل دهلويولیكند. شاهنمی ، تو را آگاهداناست

 نهايت به گويند و تحقيق بليغ سخنی چون ، كهاست مثلی اعراب در ميان

 «.را گويند مثل رسانند، اين

  

ُ ُهَو اْلغَنَيُّ اْلَحَميدُ ) َ َواّلِله  (15يَا أَيَُّها النهاُس أَْنتُُم اْلفُقََراُء إَلَى اّلِله

سوي مطلقا به : شما بندگانيعنی «هستيد خداوند فقير سوي! شما بهمردم اي»

و خداوند »نيازمند هستيد  خويش و دنياي امور دين در تمام خداوند متعال
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ـ با  خويش بندگان : از جانبيعنی «نياز حميد استبي»مطلقا  «كهاست 

 مامدر ت همچنين است كند ـ سزاوار ستايشو می است آنها كرده به كه احسانی

 گرداند، سزاوار ستايشمی گويد و مقدر و مشروعكند، میمی تعالی حق كه آنچه

 .است

  

 ( 16إَْن يََشأْ يُْذَهْبُكْم َويَأَْت بََخْلٍق َجَديٍد )

: اگر يعنی «آوردمي ميان نو به برد و خلقيمي اگر بخواهد شما را از ميان»

و  بشر، يا از جنس نو از جنس شما خلقی جايكند و بهبخواهد شما را نابود می

شما  كه غير از آنچه ديگري و از عالم خويش آفريدگان از انواعديگري  نوع

 اين نکنند، كه و نافرمانيش كرده از او اطاعت آورد كهمی ميانشناسيد، بهمی

 .اوست مطلق از مظاهر فقر شما و غناي خود مظهري

  

َ بَعََزيٍز )َومَ   ( 17ا ذََلَك َعلَى اّلِله

بر خداوند دشوار » ديگران شما و آوردن بردن : از ميانيعنی «كار و اين»

 .مشکل و نه است ممتنع بر وي : نهيعنی «نيست

  

ْنهُ َشْيٌء َولَْو َوََل تََزُر َواَزَرةٌ َوْزَر أُْخَرى َوإَْن تَْدُع ُمثْقَلَةٌ إَلَى َحْمَلَها ََل يُْحَمْل مَ 

ََلةَ َوَمْن تََزكهى  َكاَن ذَا قُْربَى إَنهَما تُْنَذُر الهَذيَن يَْخَشْوَن َربهُهْم بَاْلغَْيَب َوأَقَاُموا الصه

َ اْلَمَصيُر )  (18فََإنهَما يَتََزكهى َلنَْفَسَه َوإَلَى اّلِله

 بار گناه شخصی : هيچنیيع «داردرا برنمي بار ديگري ايبار بردارنده و هيچ»

 دوشرا به خودش بار گناه هر شخصی دارد بلکهرا برنمی ديگري شخص

 از آن فراخواند، چيزي بارش سويرا به كسي و اگر گرانباري»كشد می

: اگر يعنی «باشد خويشاوند و نزديك كسشود هرچند آننمي برداشته
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 را فراخواند تا از دوش ديگري قرار دارد، شخص در زير بار گناهی كه شخصی

 ياري به كه ، بردارد، كسیاست او زير بار آن را كه گناهانی از آن بعضی وي

 و نزديك دارد، هرچند خويشرا برنمی چيزي گناهان ، از آنشده فراخوانده

 شخص با آن هك خواهند بود ديگرانی چگونه فرد نيز باشد پس آن نسبی

 ندارند. قرابتی ، هيچفراخواننده

َوإَْن تَْدُع ُمثْقَلَةٌ إَلَى ): أخداوند فرموده در تفسير اين از عکرمه نقلكثير بهابن

همسايه  به در روز قيامت كه است اي: همسايهمراد از آن»گويد: می (َحْمَلَها...

 چرا دروازه كه بپرس شخص را! از اينگويد: پروردگاو می درآويخته خويش

كافر  در روز قيامت: »كه است نقل همچنين«. ؟بستمی من روي خود را به

، آخر تو دارم بر تو حقی ! منمؤمن گويد: ايمی وي و به درآويخته مؤمنبه

تو محتاج  بهامروز  ، اينكبودم قدر نزديك با تو در دنيا چه من كه دانیمی

 كه كند تا اينمی شفاعت از وي نزد پروردگار خويش پيوسته مؤمن . پسامشده

وي  سبکتر از منزل منزلی ـ به است در دوزخ همچنان كهاو را ـ درحالی

گويد: فرزند و می درآويخته فرزندش به گرداند. پدر نيز در روز قيامتبرمی

از  آن وسيله تا به امشده تو محتاج از حسنات ايمقدار ذره به من ! اينكعزيزم

از  ! آنچهگويد: پدرجانمی فرزندش ! ولیيابم نجات بينیمی كه وضعی اين

تو از  كه ترسممی چيزي نيز از همان من ولی ، بسيار ناچيز استايخواستهمن

همسر  به . سپستو بدهم را به از حسناتم چيزي انمتو، نمیبنابراين داري بيم آن

 شوهري چگونه ! منهمسر عزيزم ! ايفالن گويد: ايو می درآويخته خويش

كند. می ... و از او ستايشبودي برايم گويد: تو نيکو شوهريمی ؟ زنبودمبرايت 

، ببخشی من را به حسنه يك تا فقط خواهماز تو می من گويد: اينكمی گاهآن
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 ! اما زنشپيدا كنم نجات بينیمی كه وضعی از اين حسنه يك شايد با آن

 من كه با تأسف ولی بسيار ناچيز است ايخواسته از منگويد: آنچه می

 بيم تو از آن كه ترسممی چيزي نيز از همان زيرا من بدهم تو چيزي به توانمنمی

 «.داري

 از پروردگارشان طور پنهانيبه را كه تو تنها كساني كه نيست جز اين»

 حال تو جز به پبامبر! قطعا هشدار دادن : اييعنی« دهيترسند، هشدار ميمي

 كه معنی اين رساند، بهنمی ترسند سودي می در نهان از پروردگارشان كه كسانی

او  ترسند كهمی خدا درحالی ترسند. يا از عذاباز او می عذابش نبا وجود نديد

و در  از مردم خويش ترسند در خلوتهايو از او می است غايب از نظرشان

 هشدار تو تنها براي كه نيست جز اين «و»با او  خويش رازونيازهاي خلوتخانه

امر نماز  : بهيعنی «اندپا داشتهنماز را بر» شود كهمی سودمند واقعكسانی 

و »اند نشده مشغول خويش هاياز سرگرمی چيز ديگري به و از آن داده اهميت

 جز اين پس» معاصی و ترك طاعات دادن با انجام «جويدپاكيزگي  هر كس

بر  خودش به آن زيرا منافع «جويدمي پاكيزگيسود خويش به كه نيست

 خود اوست ، نيز بر دوششده پليديها آغشتهبه  كه كسی گناه كهگردد. چنانمی

را در  او هر انسانی پس «خداوند است سويبهو بازگشت » ديگران بر دوش نه

 دهد.می جزا يا پاداش برابر عملش

  

  (19َوَما يَْستََوي اْْلَْعَمى َواْلبََصيُر )

 كه: كسیيعنی «و بينا» است رفته از بين اشبينايی حس كه : كسیيعنی «و نابينا»

 «.برابر نيستند» است بينايی نيروي داراي
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بينا تشبيه  شخص را به نابينا و مؤمن شخص كافر را به آيه در اين خداوند متعال

 .است كرده

  

 ( 21َوََل الظُّلَُماُت َوََل النُّوُر )

 نيز برابر نيستند. پس ها و روشنايی: تاريکیيعنی «ها و روشناييتاريكي و نه»

 .است شده نور تشبيه ، بهها و حقتاريکی به باطل

  

لُّ َوََل اْلَحُروُر )  ( 21َوََل الظ َ

، با نيست و آزاري گرمی در آن كه خنکی : سايهيعنی «و باد گرم سايه و نه»

 ، ثواب: مراد از سايهقولی ، برابر نيستند. بهاست و آزاررسان سوزان كه آتشبادي

 ، دوزخو مراد از باد گرم ، بهشت. يا مراد از سايهاست ، عذابو مراد از باد گرم

 .است

  

َ يُْسَمُع َمْن يََشاُء َوَما أَْنَت بَمُ  ْسَمعٍ َمْن َوَما يَْستََوي اْْلَْحيَاُء َوََل اْْلَْمَواُت إَنه اّلِله

 ( 22فَي اْلقُبُوَر )

 تشبيه مردگان به و كافران زندگان به مؤمنان «برابر نيستند و مردگان و زندگان»

را  همانا خدا هركه». است و جاهالن عالمان براي تمثيلی : اينقولیاند. بهشده

 طاعت و به آفريده خويش بهشت را براي ايشان ، كهخويش از اولياي «بخواهد

 آنان را به خويش و پند و پيام «گرداندشنوا مي» استداده  توفيق خويش

 كفاري : تو بهيعنی «در گورهايند نيستي كه كساني و تو شنواننده»شنواند می

، گونه. بدينبشنوانی توانیرا نمی ، حقايقاست را ميرانده كفر دلهايشان كه

و انکار خود  در گور گمراهی كرد كه تشبيه مردگانیكفار را به أ د خداون

 دهند.نمی پاسخی هيچ و حقيقت حق نداي مدفونند و به
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 ( 23إَْن أَْنَت إََله نََذيٌر )

و بر  نيستی هشدار دهنده : تو جز پيامبرييعنی «نيستي ايتو جز هشداردهنده»

، با پذيرش همراه اما شنواندن نيست چيز ديگري تبليغو  دهیتو جز بيم عهده

فقط  و گمراهی زيرا هدايت نداري نيز بر آن و توانی و تو قدرت كار تو نيست

 .است عزوجل در اختيار خداي

  

ٍة إََله َخََل فَيَها نَ  َ بََشيًرا َونََذيًرا َوإَْن َمْن أُمه  (24َذيٌر )إَنها أَْرَسْلنَاَك بَاْلَحق 

و » طاعت اهل براي «دهندهمژده» با حق : همراهيعنی «حق ما تو را به هرآينه»

 در آن كه مگر اين نيست امتي و هيچ فرستاديم» معصيت اهل براي «دهندهبيم

مگر  است نبوده پيشين از امتهاي امتی : هيچيعنی« است گذشته ايهشداردهنده

را از  آنان كه برانگيخته ‡از پيامبران ايهشداردهنده در آن تعالی حق هك اين

 .است دادهمی بيم و كفران طغيان شوم فرجام

  

بَُر  بُوَك فَقَْد َكذهَب الهَذيَن َمْن قَْبَلَهْم َجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم بَاْلبَي َنَاَت َوبَالزُّ َوإَْن يَُكذ َ

 ( 25اْلُمنَيَر )َوبَاْلَكتَاَب 

 از امتهاي «از آنها بودند پيش كه كنند، قطعا كساني و اگر تو را تكذيب»

 «بينات بديشان پرداختند، پيامبرانشان» خويش پيامبران «تكذيب نيز به»گذشته 

، شدهنوشته  هاي: صحيفهيعنی «و زبر»آشکار  و حجتهاي روشن : معجزاتيعنی

 «آوردند»را  و انجيل مانند تورات «روشنگر و كتابهاي» ÷براهيما مانند صحف

پند و حامل  كه است و مراد از زبر: كتابهايی : معجزات: مراد از بيناتقولیبه

در آنها  كه است الهی هايو زبر: كتابها و صحيفه و مراد از كتاب اندرز است

 .است شده تبيين ها و احکامو برنامه قوانين
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 ( 26ثُمه أََخْذُت الهَذيَن َكفَُروا فََكْيَف َكاَن نََكيَر )

كردند  را تکذيب پيامبران كه، بعد از آنعذاب به «را فروگرفتم كافران گاهآن»

قدر بر آنها چه كيفر من كه دانی: تو میيعنی «بود چگونه من عقوبت پس»

 شديد بود؟.

  

َ أَْنَزَل َمَن السهَماَء َماًء فَأَْخَرْجنَا بََه ثََمَراٍت ُمْختََلفًا أَْلَوانَُها َوَمَن  أَلَْم تَرَ  أَنه اّلِله

 ( 27اْلَجبَاَل ُجدَدٌ بَيٌض َوُحْمٌر ُمْختََلٌف أَْلَوانَُها َوَغَرابَيُب ُسودٌ )

 هايميوه بدان را فرود آورد، سپس آبي خداوند از آسمان كه آيا نديدي»

 ، بعضیاز آنها سفيدرنگ بعضی كه هايیميوه «؟آورديم بيرونرنگارنگ 

؛ مانند انار، است رنگسياه و بعضی سبزرنگ ، بعضیزردرنگ، بعضی رنگسرخ

مانند  كه آفريديم هايیو رگه «و از كوهها راههايي» ، انجير، انگور و غيرهسيب

 «سياهي در نهايت و سياه رنگارنگ فيد و سرخس» حيواناند در تن عروق

: از كوهها، . يعنیاست كالغ رنگ شبيه آن رنگ كهاست سياهی : سياهغربيب

 .آفريديم گوناگون رنگهاي به مختلفی ها و انواعراهها و رگه

  

َ َواْْلَْنعَاَم ُمْختََلٌف أَْلَوانُهُ  َ َمْن َعبَاَدَه َوَمَن النهاَس َوالدهَواب  َكذََلَك إَنهَما يَْخَشى اّلِله

َ َعَزيٌز َغفُوٌر )  ( 28اْلعُلََماُء إَنه اّلِله

گوناگون  آنها همچنين رنگهاي كه و چهارپايان و جانوران و از مردمان»

 . دليلها و كوهها، پديد آورديمها در ميوهها و گونهرنگ اختالف همچون «است

 اينكه  است داد، اين اشيا توجه رنگها در اين اختالف به سبحان خداي كه اين

 ، حقجهت باشد بدينمی وي بديع و صنع بر قدرت ادله ، از بزرگتريناختالف

 و بعد از آن در جمادات ، سپسروييدنی هايرنگها در ميوه اوال اختالف تعالی
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خدا فقط  از بندگان كه نيست جز اين»را ذكر كرد.  ديگر در انسانها و حيوانات

 و دانايان فقط دانشوران سبحان : از خداييعنی «ترسنداز او مي عالمانند كه

از  ترسند و هر كسمی غايبانه اند كهوي زيباي و افعال بزرگ وجود، اوصافبه

 عزوجل خداي به هر كس پس و دانشور نيست عالم نترسد، او در واقع أخدا 

 كه استآمده  شريف در حديث كهچنان ترسانتر است داناتر باشد، از وي

 شما براي شما از خدا و پرهيزكارترين ترسانترين من»فرمودند:  صخدارسول

 و اهل را سركوب نافرمانان پس «است آمرزنده خدا غالب گمانبي»«. اوهستم

 دهد.قرارمی خويش مغفرت شاملرا طاعت 

رنگها اختالف  كيفيت به كونی و علم تجربی : علمكريمه آيه در اين مراد از علم

 دانا به و مراد از علما نيز، علماي است أخداوند از مظاهر قدرت و مانند آن

 اين كه كسی و پرواي اند زيرا ترسكاينات و رازهاي و زيستی طبيعی علوم

 ـ بداند، بزرگتر از ترس است مؤمن كهرا ـ در حالی و اسرار و معارف علوم

 علوم عصر انکشاف ، ما در عصر حاضر كهجهت بدين است أاز خداوند ديگران

تبحر دارند،  علوم اين در عرصه را كه بسياري ، دانشمنداناست طبيعی و معارف

 اند.آورده روي أخداوند دين سويبه كه كنيممی مشاهده

 را با او شريك چيزي كه است كسی رحمان خداي به عالم»گويد: می عباسابن

را  وي هايبشناسد، سفارش او را حرام و حرام او را حالل ، حاللنياورده

 كرد و در قبال با پروردگار خود ديدار خواهد باشد كه داشته كند و يقين رعايت

 عالم: »است گفته :بصري حسن«. قرار خواهد گرفت مورد محاسبه خويش عمل

باشد  و مايل راغب اموري بترسد و به غايبانه از پروردگار رحمان كه است كسی

 از آنها ناراضی سبحان خداي كه دارد و از اموري رغبت در آن خداوند متعال كه
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گويد: می جبير سعيدبن«. كرد را تالوت آيه اين گاهكند. آن اعراض، است

 حايل وي تو و نافرمانی ميان كه چيزي از آن است عبارت أاز خداوند ترس»

 نوري علمبلکه  نيست روايت بسياري ، بهعلم»گويد: می :مالك امام«. گردد

گويد: می :ثوري سفيان«. دهدقرار می قلب را در آن خداوند متعال كه است

 امر وي به كه أخداوند به است اند؛ عالمیدسته گفتند: علما سهمی نيکان»

امر به  است و عالمی دانا نيست امر وي به كه أخداوند به است ، عالمیداناست

 ، كسیامر وي و به أداخ به اما عالم دانا نيست أخود خداوند به كه أخداوند

 به داند. وعالمرا می وي ترسد و حدود و فرايضمی عزوجل از خداي كه است

ترسد می عزوجل از خداي كه است ، عالمیدانا نيست امر وي به كه أخداوند

خود خداوند  به كه أامر خداوند به داند. و عالمرا نمی وي حدود و فرايض ولی

عزوجل  داند اما از خدايرا می حدود و فرايض كه است ، كسیانا نيستد

 «.ترسدنمی

  

ا َوَعََلنَيَةً  ا َرَزْقنَاُهْم َسرًّ ََلةَ َوأَْنفَقُوا َممه َ َوأَقَاُموا الصه إَنه الهَذيَن يَتْلُوَن َكتَاَب اّلِله

 ( 29يَْرُجوَن تََجاَرةً لَْن تَبُوَر )

كريم  قرآن : بر تالوتيعنی «كنندمي خدا را تالوت كتاب كه يكسان گمانبي»

در اوقات  «اندو نماز را برپا داشته»ورزند می مداومت و بر آن استمرار ورزيده

 ، پنهانايمداده روزي آنان به و از آنچه» و اذكار آن اركان كامل و با رعايت آن

 به مال و بخشش انفاق بخشتعبير، انگيزه اين «اندكرده و آشكارا انفاق

، در ميسر شد، بهتر است طور پنهانیبه ميسر شد؛ اگر انفاق كه استاي هرگونه

ريا  مبادا در آن كه شخص گمان و اين است آشکار نيز خوبانفاق  غير آن

 اند كهبسته تجارتي اميد به» :! اينانبازدارد. آري شود، نبايد او را از انفاق داخل
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 طاعتشان و پاداش ثواب ، همانا دريافتتجارت اين كه «پذيردنميهرگز زوال 

 نقل كثير از قتادهرود. ابننمی شود و از بينهرگز كساد نمی كه، تجارتی است

 «.است آن به عاملو  أخداوند كتاب دانا به قاريان ، آيهآيه اين»فرمود:  كند كهمی

  

 (31َليَُوف َيَُهْم أُُجوَرُهْم َويََزيدَُهْم َمْن فَْضَلَه إَنههُ َغفُوٌر َشُكوٌر )

 تجارتشان : اينيعنی «بپردازد ايشان به و كمال تمامرا به تا پاداشهايشان»

 هايپاداش أخداوند كه خاطر اينافتد، بهنمی شود و از رونقهرگز كساد نمی

 خود به و از فضل»پردازد می ايشان به و كمال تمام را به ايشان شايسته اعمال

نهد می و منت فضل ايشان ، بهاعمالشان بر پاداش : با افزودنيعنی «بيفزايدآنان 

 «.است» ايشان اندك اعمال «و قدردان» گناهانشان «او آمرزگار چراكه»

  

َ بََعبَاَدَه َوالهَذي أَوْ  قًا َلَما بَْيَن يَدَْيَه إَنه اّلِله َحْينَا إَلَْيَك َمَن اْلَكتَاَب ُهَو اْلَحقُّ ُمَصد َ

 ( 31لََخبَيٌر بََصيٌر )

و  ، خود حقايمكرده تو وحي سويبه» : از قرآنيعنی «از كتاب و آنچه»

 آسمانی پيشين ا كتابهايب : قرآنيعنی «است از آن پيش كتابهاي كنندهتصديق

 : حقيعنی «بيناست آگاه بندگانش به قطعا خدا نسبت» است و موافق همخوان

 شايستگی كه از بندگانش كسانی و محيط و به آگاه امورشانتمام  به تعالی

 ريبشر برت را بر تمام ‡پيامبران جهت بدين را دارند، بيناست بر ديگران برتري

فرمود و  عنايت ديگر برتري بر برخی درجاتی را به ‡از پيامبران داد و باز برخی

 همه است را فوق صمحمد سرور ما حضرت و منزلت ، جايگاهميان در اين

 گردانيد. اجمعين( عليهماهلل و سالمه )صلوت  ايشان
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نَا َمْن َعبَاَدنَا فََمْنُهْم َظاَلٌم َلنَْفَسَه َوَمْنُهْم ُمْقتََصدٌ ثُمه أَْوَرثْنَا اْلَكتَاَب الهَذيَن اْصَطفَيْ 

َ ذََلَك ُهَو اْلفَْضُل اْلَكبَيُر )  (32َوَمْنُهْم َسابٌَق بَاْلَخْيَراَت بََإْذَن اّلِله

را برگزيده  آنان خود كه بندگان آن را به» : قرآنيعنی «كتاب اين سپس»

 امر كه اين ! ما بهصمحمد : اييعنی «داديم ميراث به» امت از اين «بوديم

را  و آن ايمكرده ، حکمدهيم ميراث امتت علماي به ايمبر تو فرستاده را كهقرآنی 

 آنان ديگر را نيز به آسمانی كتابهاي ، تمامقرآن اين و در ضمن ايممقدر ساخته

 پيشين آسمانی كتب همه و نگهبان كننده ، تصديقكتاب زيرا اين ايمدادهميراث 

 .است

 گرفته را ـ از صحابه امت اين علماي خداوند متعال كه نيست ! شکیآري

و  ، منزلت، شرفاند و خواهند آمد ـ بر ساير بندگانآمده بعد از آنان كه تاكسانی

تا  است گردانيده ايو ميانه برگزيده ا امتما ر و امت است كرده عنايت برتري

 بهترين امت كه شرف اين را به و رهبر باشند و آنان گواه جهان مردم بر همه

 .است داشته و گرامی نموده ، اكرامداده قرارشان انبيا و سرور و ساالر اوالد آدم

 برخي پس»فرمايد: و می كرده تقسيم دسته سه را به امت اين تعالی حق گاهآن

 اذن به از آنان رو و برخي ميانه از آنان خود ستمكار و برخي بر نفس از آنان

 خود: مرتکبان بر نفس ستمگران»گويد: می مقاتل «ها پيشگامندنيكيسوي اهلل به

 ايكبيره گناه مرتکب كه هستند : كسانیروانتوحيداند. ميانه از اهل كبيرهگناهان 

 شايسته اعمال سويبه هستند كه: كسانی و پيشتازان كنندگاناند و سبقتنگرديده

و  واجبات خود، از اداي ستمکار بر نفس كه نيست اند. شکیگرفته پيشی

رو، در كار گردد. ميانهمی محرمات كند، يا مرتکبمی كوتاهی خويش تکاليف

 كند و او از اهلنمی افراط و تفريط ميل جانب و به اختيار كرده رويميانهن دي
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 در امور دين از ديگران كه است كسی گيرنده. اما پيشتاز و پيشیاستبهشت 

ستمگر بر »گويد: كثير میابن«. باشدمی گروه سه اين و او بهترين گرفته سبقت

از  و برخی را فروگذاشته از واجبات برخی كه است : كسیخويش نفس

و  داده را انجام واجبات كه است رو: كسیگردد. ميانهمیرا مرتکب  محرمات

از  و برخی كرده را ترك از مستحبات برخی كند و گاهیمیرا ترك  محرمات

و  واجبات هك است : كسیالخيراتالی  دهد. سابقمیرا انجام  مکروهات

را  از مباحات بعضی و حتی و مکروهات و محرمات جا آوردهرا به مستحبات

 اكثريت ذكر كرد زيرا آنان را در اول ظالمان»گويد: مینسفی «. كندمی نيز ترك

 از هر دو گروه از نظر تعداد بيشتراند اما پيشگامان روانميانه هستند، بعد از آنان

 «.اندقرار دارند لذا در آخر ذكر شدهترند و در اقليت كم فوق

سوي به و پيشتازي گرفتنسبقت ، يا اينكتاب دادن و ميراث گزينش «اين»

 ابودرداء روايت به شريف در حديث «است بزرگ همانا فضل»خير  اعمال

ثُمه أَْوَرثْنَا اْلَكتَاَب ) :استفرموده أخداوند»فرمودند:  صخدارسول كه است آمده

الهَذيَن اْصَطفَْينَا َمْن َعبَاَدنَا فََمْنُهْم َظاَلٌم َلنَْفَسَه َوَمْنُهْم ُمْقتََصدٌ َوَمْنُهْم َسابٌَق 

َ ذََلَك ُهَو اْلفَْضُل اْلَكبَيرُ  اند، گرفته سبقت كه : اما كسانی(بَاْلَخْيَراَت بََإْذَن اّلِله

 اند، بهكرده پيشه رويميانه كه آيند. كسانیدرمی بهشت به حساب بدونايشان 

 خود ستم بر نفسهاي كه گيرند و كسانیقرار می مورد محاسبه آسانحسابی 

 عزوجل خداي شوند و همانانند كهمی محشر بازداشته اند، در درازايكرده

 نمايد و همانانند كهیم تالفی خويش را با رحمت و قصور آنان كوتاهی

َ الهَذي أَْذَهَب َعنها اْلَحَزنَ ) گويند:می  .1« (اْلَحْمدُ ّلَِله

                                                 

 .سوره ( از همين35) آيه كنيد به نگاه - 1 
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َجنهاُت َعْدٍن يَْدُخلُونََها يَُحلهْوَن فَيَها َمْن أََساَوَر َمْن ذََهٍب َولُْؤلًُؤا َوَلبَاُسُهْم فَيَها 

 ( 33َحَريٌر )

 پيشگامان به است ايوعده اين «دشونآنها وارد مي به كه عدن بهشتهاي»

 امت اين مجموعه ـ يعنی برگزيدگان تمام به است ايها، يا وعدهنيکويی سويبه

 كهبر خود ـ بعد از آن ستمگران ـ يعنی اول ـ زيرا گروه ياد شده گروه از هر سه

ـ يعنی  دوم وند. گروهشوارد می عدن بهشت شوند، به پاكسازي خويش از گناه

وارد  آن گيرد، به انجام و آسان سهل حسابی با آنان كهـ بعد از آن روانميانه

وارد  آن به و عذابی حسابـ بی پيشگامان ـ يعنی سوم شوند. و گروهمی

ماندگاراند  جاودانه در آن كه ايهميشگی بهشت : يعنیعدن شوند. بهشتمی

در  شانشوند و جامهمي از طال و مرواريد زيور داده در آنجا با دستبندهايي»

 در سوره طور مفصل، بهاز آيه بخش تفسير نظير اين «استآنجا ابريشم 

 در دنيا ابريشم هر كس: »است آمده شريف . در حديثگذشت« 13حج/»

 اين»فرمودند:  مؤمنان به بخطا گاهآن«. پوشدرا نمی آن بپوشد، در آخرت

 «.شماست براي كفار و در آخرت در دنيا براي ابريشم

 و اين نعمت اين به مردم ترينو شادمان علما سزاوارترين كه نيست شکی

و  احمد، ابوداوود، ترمذي روايت به شريف در حديث كهاند. چنانرحمت

 ، ابودرداءرفت نزد ابودرداء دمشق به مدينه از اهل : مردياست آمدهماجه ابن

: مرا مرد گفت ؟ آناست اينجا آورده تو را به چيزي برادر! چه فرمود: اي وي به

روايت  صخدارا از رسول شما آن اميافته آگاهی كه اينجا آورده به حديثی

: خير! فرمود: آيا ؟ گفتاينيامده تیتجار فرمود: آيا براي كنيد. ابودرداءمی

ـ  حديث اين طلب : خير! فرمود: آيا ـ جز به؟ گفتاينيامده نياز ديگري براي
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بشنو؛  فرمود: اينك ابودرداء گاه: خير! آن؟ گفتاينيامده كار ديگريهيچ براي

فيها علما  يطلبطريقا  سلك من»فرمودند:  كه امشنيده صخدااز رسول من

 العلم أجنحتها رضا لطالب لتضع المالئكة وإن الجنة طريقا إلي به تعالي اهلل سلك

 العالم الماء. فضل في الحيتان حتي واألرض السموات في من ليستغفر للعالموإنه 

األنبياء  نبياء وإناألورثة  العلماء هم . إنسائر الكواكب القمر علي العابد كفضل علي

 : هر كسأخذ بحظ وافر أخذ به ، فمنيورثوا دينارا وال درهما وإنما ورثو العلم لم

 بهشت سويبه كه او را در راهی برود، خداوند متعال علمی در پی راهی به

از  خشنودي خود را از روي بالهاي فرشتگان گمانبرد، بیشود میمی منتهی

ها ماهی اند ـ حتیدر آسمانها و زمين كه كسانی گسترند و همه، میعلم طالب

 برتري بر عابد همچون عالم خواهند و فضيلتمی آمرزش عالم ـ براي در آب

را  انبياءاند و انبيا دينار و درهمی علما ورثه گمان، بیاست بر ساير ستارگان ماه

را  آن هر كس اند پسگذاشته ميراث را به فقط علم هاند بلکنگذاشته ارثبه 

 «.استرا برگرفته  وافري بگيرد، قطعا بهره

  

َ الهَذي أَْذَهَب َعنها اْلَحَزَن إَنه َربهنَا لَغَفُوٌر َشُكوٌر )  ( 34َوقَالُوا اْلَحْمدُ ّلَِله

ستايشها  همه»شوند: می مستقر عدن هاي در باغ كه گاهآن بهشتيان «و گفتند»

و  هول و اندوه طاعات شدننپذيرفته  ، بيمبديها و گناهان «اندوه را كه خدايي

 : از ما نگرانیاست مراد اين قولیبه «را از ما دور كرد» روز قيامت هراسهاي

گويد: می را دور كرد. زجاج زندگی هايو هزينه مخارج تأمين وانديشه

ها و نگرانی كند، چهدور می ها را از بهشتيانها و نگرانیاندوه همه أاوندخد»

 كه هايیها و اندوهنگرانی باشد و چه ارتباط داشته امر معاششان به كه هايیاندوه
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 در ترس أخداوند از عذاب پيوسته ايمان اهل مربوط باشد. پس امر معادشانبه 

امر  و از اين بد بيمناك و خاتمه از عاقبت حال رند و در همهبسر میبه وهراس

ها ها، دغدغهنگرانی اين شود يا خير؟ كهمی پذيرفته آيا اعمالشان نگرانند كهدل

در  رود. ولینمی وارد نشوند، از بين بهشت به كه گاهتا آن هايشانو اندوه

 ، نهدر مرگ : نهنيست وحشتی االاهلل هيچالاله بر اهل: »است آمده شريف حديث

)رستاخيز( ـ در  بانگ در هنگام سويشان به من در رستاخيز، گويی در قبر و نه

گويند: می كه نگرمافشانند ـ میقبرها را می خود خاك از سرهاي كه حال آن

َ الهَذي أَْذَهَب َعنه )  «.  (ا اْلَحَزَن إَنه َربهنَا لَغَفُوٌر َشُكورٌ َوقَالُوا اْلَحْمدُ ّلَِله

 ، سپسكرده او را نافرمانی كه بر كسانی است «پروردگار ما آمرزگار راستي به»

 او را اطاعت كه كسانی براي «است قدردان»اند بازگشته سويشبه با توبه

 گذارد.می را ارج اندكشان هايآمرزد و نيکیرا می بسيارشان كنند لذا گناهانمی

  

الهَذي أََحلهنَا دَاَر اْلُمقَاَمَة َمْن فَْضَلَه ََل يََمسُّنَا فَيَها نََصٌب َوََل يََمسُّنَا فَيَها لُغُوٌب 

(35 ) 

 «فرود آورد جاودان اقامتگاه به خويش ما را از فضل كه خدايي همان»

ـ  منان خداي از سوي و رحمتی فضل عنوان ـ به در آن كه : اقامتگاهیدارالمقامه

شايسته  ! هرگز اعمالشوند. آرينمی داده انتقال ماندگارند و هرگز از آنجاودانه 

شريف  در حديث كهشود چنان و امتياز تلقی فضل همهازاء اين تواند مابهنمی

بهشت  به از شما را عملش هرگز كسی»فرمودند:  صخدارسول كه استآمده 

مرا حتی »اهلل؟ فرمودند:  شما را نيز يا رسول گفتند: حتی اصحاب«. كندوارد نمی

خويش  از جانب و فضلی رحمت مرا به خداوند متعال كه نيز مگر اين

رسد و در ما نمي به» و مشقتی و خستگی «رنجي در اينجا هيچ»«. درپوشاند
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و  خستگی حاصل كه ايدرماندگی «رسدنمي ايدرماندگي ا هيچم اينجا به

و  ها از تنرنجها و خستگی همه ! در بهشتباشد. آري و زحمت و رنج سختی

 شود.می زدودهبهشتيان  روح

 روايت آيه اين نزول سبب در بيان أوفیابیاز عبداهلل بن حاتمابیو ابن بيهقی

 از جمله خواب راستی اهلل! به : يا رسولگفت صخدارسول به مردي» اند:كرده

آيا در  بخشد پسمی ما در دنيا آرامش به آن وسيلهبه أخداوند كه است چيزهايی

 مرگشريك  فرمودند: خير! زيرا خواب صخدا؟ رسولهست نيز خواب بهشت

 بهشتاهل  و آرامش راحتی رد پرسيد: پسم . آننيست مرگی و در بهشت است

 آمد و فرمودند: آخر در آنجا هيچ بزرگ صخدابر رسول سؤال ؟ ايندر چيست

 اين بود كه همان«. است و راحتی آسايش كار بهشتيان ، تمامنيست ايخستگی

 شد. نازل آيه

  

 يُْقَضى َعلَْيَهْم فَيَُموتُوا َوََل يَُخفهُف َعْنُهْم َمْن َوالهَذيَن َكفَُروا لَُهْم نَاُر َجَهنهَم َلَ 

 ( 36َعذَابََها َكذََلَك نَْجَزي ُكله َكفُوٍر )

 مرگ به «بر آنان ، نهاست دوزخ آتش آنان اند، برايكافر شده كه و كساني»

گردند  راحت دنيا تا از عذاب ديگر جز مرگ مرگی به «شود تا بميرند حكم»

 دوزخ در عذاب پيوسته بلکه «شودمي ساخته از آنها سبك آن عذاب و نه»

 پوستهاي أشود، خداوند سوخته در آتش بدنشان پوست كه قرار دارند و هرگاه

 آمده ديگري در آيه كهرا بچشند چنان پوشاند تا عذابمی را بر تنشان ديگري

در كفر و  را كه : هر كسیيعنی «دهيمكيفر مي ينرا چن هر كفوري». است

و  بسيار زشت جزاي كند، همانند اين رويزيادهو انکار حق  ناسپاسی

 صخدارسول كه استآمده شريف . در حديثدهيم، كيفر میوحشتناك
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 ا همان: امفيها وال يحيون أهلها فال يموتون هم النار الذين أما أهل»فرمودند: 

 ميرند و نهمی در آن نه پس «جاودانندو در آن»هستند  آن اهالی كه دوزخيانی

 «.شوندمی زنده

  

َوُهْم يَْصَطَرُخوَن فَيَها َربهنَا أَْخَرْجنَا نَْعَمْل َصاَلًحا َغْيَر الهَذي ُكنها نَْعَمُل أََولَْم 

ْرُكْم َما يَتَذَكهُر فَيَه َمْن تَ  ذَكهَر َوَجاَءُكُم النهَذيُر فَذُوقُوا فََما َللظهاَلَميَن َمْن نََصيٍر نُعَم َ

(37 ) 

فرياد و  : در دوزخيعنی «آورنددر آنجا فرياد بر مي» : دوزخيانيعنی «و آنان»

: دارند كهفرياد برمی بلند چنين با صداي كه كنند در حالیمی استغاثه

 تا غير از آنچه» دنيا برگردان و ما را به از دوزخ «ياورب پروردگارا! ما را بيرون»

 كفري جايرا به ايمان پس «كنيم كار شايسته» و معاصی از شرك «كرديممي

 ! اما ما در پاسخشانقرار دهيم معصيت جايرا به و طاعت ايمبوده بر آن كه

 پندپذيري هر كه در آن كه عمر نداديم شما چندان مگر به»: گوييممی

بخواهد  هر كس كه قدر عمر نداديم: آيا شما را آنيعنی «خواهد، پندپذير شود

 : اينقولی . بهاست كافی وي پند گرفتنبراي  فرصت گيرد، آن پند و عبرت

را  هر سنی معنی اين»گويد: می . نسفیاست سالگی هجده رشد، يعنی ، سنسن

عمر  اين گيرد هر چند كه، در بر میخود قادر است اصالح به در آن مکلف كه

كند، می طوالنی عمري كه كسی و توبيخ : سرزنشمگر بايد گفت«. باشد كوتاه

 آمده ابوهريره روايتبه  شريف در حديث كهچنان بزرگتر است بر كفرش

او را تا  كه ايبنده به أخداوندر حقيقت د»فرمودند: ص خدارسول كه است

 ، در حقيقتاست، عذر را نمايانده داشته نگه زنده يا هفتاد سالگی شصت
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 كرده تمام را بر وي : حجتيعنی«. استعذر را نمايانده  وي به خداوند متعال

 .است

 : مراد از اينرآنند كهب جمهور مفسران «شما نيامد؟ سويبه و آيا هشداردهنده»

 پس» سفيد است، موي : مراد از آنقولیاند. به ص، پيامبر اكرمهشداردهنده

زيرا براي »نگرفتيد و پند نپذيرفتيد  عبرت را، شما كه جهنم عذاب «بچشيد

و  بازداشته أخداوند آنها را از عذاب كه «نيست ايدهندهياري هيچ ستمكاران

 گردد. و مانع حايل تعالی حق نها و عذابآ ميان

  

َ َعاَلُم َغْيَب السهَماَواَت َواْْلَْرَض إَنههُ َعَليٌم بَذَاَت الصُّدُوَر )  (38إَنه اّلِله

را  اي: او هر امر نهانیيعنی «است آسمانها و زمين غيب خدا، داناي گمانبي»

بر  ايكار پنهانی شما را و هيچ اعمال اين داند و از جملهمی در آسمانها و زمين

برگرداند، شما  دنيا هم سوياگر شما را به داند كهمی ماند پسنمی مخفی وي

َولَْو ُردُّوا َلعَادُوا َلَما نُُهوا )فرمايد: می ديگري در آيه كهكنيد. چناننمی كار شايسته

شده  نهی از آن كه آنچه شوند، يقينا به يدهبرگردان دنيا هم : )اگر آنها به(َعْنهُ 

 وقتی پس «ها داناستراز سينه او به هرآينه»«. 11/انعام»گردند( بودند، برمی

فروتر از  ديگر را كه رازهاي اولی طريقها را بداند، قطعا و بهراز سينه تعالی حق

 داند.هستند، می آن

  

َخََلئََف فَي اْْلَْرَض فََمْن َكفََر فَعَلَْيَه ُكْفُرهُ َوََل يََزيدُ اْلَكافََريَن ُهَو الهَذي َجعَلَُكْم 

  (39ُكْفُرُهْم َعْندَ َرب ََهْم إََله َمْقتًا َوََل يََزيدُ اْلَكافََريَن ُكْفُرُهْم إََله َخَساًرا )

 ا امتی: شما ريعنی «گردانيد جانشينان شما را در زمين كه كس آن اوست»

 را به خويش در زمين تصرف و كليدهاي گردانيده قبلی آيند امتو پیجانشين 
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و  مسلط كرد تا او را با يکتاپرستی است در زمين كه شما سپرد و شما را بر آنچه

و  از امتی پس شما را امتی»گويد: می آن در معنی شکر گزاريد. قتاده طاعت

 از شما و اين «كفر ورزد هر كس پس»«. قرار داد جانشينلی از نس پس نسلی

 به از خود وي زيان و اين «اوست زيان به كفرش»كند  ها را ناسپاسینعمت

 جز مقت نزد پروردگارشان را كفرشان وكافران»كند تجاوز نمی ديگران

غير از  را كفرشان و كافران». استو نفرت  و بغض : خشممقت «افزايدنمي

 «.افزايدنميچيزي » و هالكت : كاستیيعنی «زيان

  

َ أَُرونَي َماذَا َخلَقُوا َمَن اْْلَْرَض  قُْل أََرأَْيتُْم ُشَرَكاَءُكُم الهَذيَن تَْدُعوَن َمْن دُوَن اّلِله

ى بَي َنٍَة َمْنهُ بَْل إَْن يََعدُ أَْم لَُهْم َشْرٌك فَي السهَماَواَت أَْم آَتَْينَاُهْم َكتَابًا فَُهْم َعلَ 

 ( 41الظهاَلُموَن بَْعُضُهْم بَْعًضا إََله ُغُروًرا )

 خود را كه مقرركرده شريكان»خبر دهيد  من : بهيعنی «بگو: آيا ديديد»

 أو جز خدا گرفته خويش خدايان عنوانرا به و آنان «پرستيدخدا ميجاي به

شما  كه «اندرا آفريده از زمين چيزي چه دهيد كه نشان من به»پرستيد می

 در كار آسمانها شركتي يا مگر آنان»ايد؟ گرفته پرستش ، آنها را بهخاطر آنبه

آسمانها، يا در  ، در آفرينشأبا خداوند همراه آنان : يا مگر براييعنی «اند؟داشته

، سزاوار مشاركت تا با اين است ركتیدر آنها مشا ، يا در تصرففرمانروايی

 اين درباره «ايمداده كتابي آنان يا مگر به»باشند؟ شده  در الوهيت شركت

 پس»؟ ايمبرگرفته ما شركايی كه امر است اينگوياي  و كتاب نامه و آن شركت

 آيا به»گويد: می نآ در معنی . مقاتل«قرار دارند؟»كتاب  «از آن بر حجتي آنان

 شريکی أبا خدا كه ، آنها بر اينكتاب آن برمبنايكه  ايمداده كتابی كفار مکه
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 به جز فريب ستمكاران كه است اين حق بلكه»« دارند؟ وجود دارد، حجتی

ندارد  واقعيت از موارد يادشده يك : هيچيعنی «دهندنمي ايديگر وعدهيك

 ايفريبنده هاي، وعدهخويش و پيرواناتباع  ، فقط بهگمراه رؤسا و رهبران بلکه

آرايند در می ها را برايشانوعده زنند و آنمی ها گولوعده و آنهارا با آن داده

 ندارد. آن حقيقتی هيچ كه استاساسی بی دروغهاي ها همهوعده آن كه حالی

 شما نفع به : خدايانكهاست  پيروانشان به سخنشان اين از ها عبارتوعده

 كنند.می شما نزد او شفاعت سازند و برايمی نزديك أخدا ، شما را بهرسانده

  

َ يُْمَسُك السهَماَواَت َواْْلَْرَض أَْن تَُزوََل َولَئَْن َزالَتَا إَْن أَْمَسَكُهَما َمْن أََحٍد  إَنه اّلِله

 ( 41ْعَدَه إَنههُ َكاَن َحَليًما َغفُوًرا )َمْن بَ 

 اين «خود نيفتند دارد تا از جايمي را نگاه همانا خداوند آسمانها و زمين»

 وي بديع و صنع سبحان خداي قدرت بيان براي ايمستأنفه مستقلعبارت 

و اگر »گرديد  نبيا آنها بر كاري قدرت و عدم بتان ضعف كه، بعد از آناست

: اگر يعنی «داردنمي بعد از اهلل آنها را نگاه كسهيچ» آسمانها و زمين «بلغزند

 كسآنها مقدر شود، هيچ از جاهاي آسمانها و زمينو انتقال  و اضطراب زوال

 جاذبه نظام به كريمه آيه . اينآنها قادر نيست داشتن بر نگاه أغير از خداوند

 ديگري و سيارات غير خود از خورشيد و ماه همچون زمينكه  دارد و اين رهاشا

در فضا شناور  كه است ايكنند، كرهمی حركت خويشخاص  در مدارهاي كه

 گمانبي» است نجوم در بعد علم كريم معجز قرآن از آيات يکی باشد. و اينمی

 آنها به و اداره آسمانها و زمين نگاهداشتن سبب :يعنی «او بردبار آمرزگار است

 كه است نگردند و نيفتند، اين خود منحرف و از مدارات جابجا نشده كه ايگونه
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 ورزند و عصياناو كفر می به بيند كهرا می بندگانش كه اينرغم به  تعالی حق

 .استبردبار آمرزگار آنان  كنند اما بهمی پيشه

  

ا  َ َجْهدَ أَْيَمانََهْم لَئَْن َجاَءُهْم نََذيٌر لَيَُكونُنه أَْهدَى َمْن إَْحدَى اْْلَُمَم فَلَمه َوأَْقَسُموا بَاّلِله

 ( 42َجاَءُهْم نََذيٌر َما َزادَُهْم إََله نُفُوًرا )

  اهلل به»خود  و تالش توان و با نهايت «خود سوگندهاي ترينو با سخت»

از  بيايد، قطعا از هر يك آنان براي ايدهندهاگر بيم سوگند خوردند كه

اند شده فرستاده سويشان به ‡پيامبران كه هايیامت : از تماميعنی «ديگر امتهاي

 به ص اكرمرسول  از بعثت قبل اند كهقريش مراد قبيله «تر خواهند شديافتهراه»

رسيد خبر می آنان به كه خوردند، هنگامی محکم ندهايیسوگ يادشده مضمون

 بودند كه آن در آرزوي اند زيرا اعرابكرده را تکذيب پيامبرانشانكتاب  اهل كه

 اسرائيلبنی در ميان كهشود چنان برانگيخته رسالت به آنها نيز پيامبري از ميان

 : چونيعنی «آمد برايشان ايدهندهبيم چون يول»شدند میبرانگيخته  پيامبرانی

 كه است صخداآمد و او رسول نزدشانبودند، به آن در آرزوي كه چيزي همان

و در  است حق فرستاده ترينو گرامی و بزرگوارترين هشداردهندهترين شريف

جز » وي آمدن «ودنيفز آنان در حق»باشد؛ نيز می او از خودشان حال عين

 .وي را از اجابت و نفرت و گريز و دوري از وي «را رميدن

خبر  من : بهگفت كه است كرده روايت نزول سبب در بيان از هالل حاتمابیابن

از  أگفتند؛ اگر خداوندمی صاكرمرسول از بعثت قبل قريش كه استرسيده 

 پذيرتر براياز امتها از ما فرمان امتی گرداند، هيچ عوثرا مب ما پيامبريميان 

 وي كتاب تر بهو متمسك پيامبر خويش شنوتر براي، حرفخويشخالق 

 فرمود. نازل آن را بر اساس آيه اين خداوند متعال نخواهد بود. پس
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اْلَمْكُر السهي َُئ إََله بَأَْهَلَه فََهْل  اْستَْكبَاًرا فَي اْْلَْرَض َوَمْكَر السهي ََئ َوََل يََحيقُ 

َ تَْحَويَلً  َ تَْبَديًَل َولَْن تََجدَ َلُسنهَة اّلِله َليَن فَلَْن تََجدَ َلُسنهَة اّلِله  يَْنُظُروَن إََله ُسنهةَ اْْلَوه

(43 ) 

نرميدند و  صاز محمد سبب اين : آنها بهيعنی «استكبار در زمين سبببه»

كار را از  اين معتقد باشند بلکه وي كذب به نکردند كه را تکذيب وي لترسا

استمرار  انگيزه او باشند و نيز به پيروان كه از اين سر استکبار و گردنکشی

و  نيرنگ سبب : بهيعنی «مكر زشت» سبب به «و»دادند  در فساد، انجام ورزيدن

 و مكر بد جز بر صاحبش» است زشت و عمل يب، فر. مکر: نيرنگبدانديشی

، است كرده بدانديشی آيد كهفرود می كسی بد، به : عاقبتيعنی «آيدفرود نمي

. استشده  و بدسگالی بدانديشی وي در حق فرود آيد كه بر كسی كهاز آن قبل

«. نيست مؤمن ق، از اخالو خيانت مکر، فريب: »است آمده شريف درحديث

 أخداوند : آيا جز سنتيعنی «برندرا انتظار مي پيشينيان آيا جز سنت پس»

بر  كهفرود آيد چنان نيز عذاب بر اينان برند كهرا انتظار می پيشينياندرباره 

ـ  ايشان و عليه كرده را تکذيب خويش انبياي كه گاهفرود آمد؟ آنپيشين  امتهاي

 ظالمانه هايچينی و توطئه خائنانه ريزيهايو تبعيد ـ برنامه ، يا اخراجكشتن به

 قادر نيست كس: هيچيعنی «يابينمي تبديلي الهي سنت و هرگز براي»كردند 

مقدر  كنندهتکذيب بر امتهاي را ـ كه عذاب در فرود آوردن أخداوند تا سنت

گرداند  آن را جانشين غير از آن و چيز ديگري ـ تغيير داده است و بنا نهاده كرده

 آنان بر عذاب الهی و آيين سنت كه «يابينمي اهلل تغييري سنت و هرگز براي»

 را بر غيرشان و آن كرده دفع را از آنان و تغيير كند و او عذاب گشته متحول

 فرود آورد.
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اْْلَْرَض فَيَْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقَبَةُ الهَذيَن َمْن قَْبَلَهْم َوَكانُوا أََشده  أََولَْم يََسيُروا فَي

ُ َليُْعَجَزهُ َمْن َشْيٍء فَي السهَماَواَت َوََل فَي اْْلَْرَض إَنههُ َكاَن  ةً َوَما َكاَن اّلِله َمْنُهْم قُوه

 (44َعَليًما قََديًرا )

 از آنان پيش را كه كار كساني اند تا فرجامسيروسفر نكرده آيا در زمين»

پيامبران  كه گاهـ آن و امثالشان ما بر عاد، ثمود، مدين و ببينند كه «بودند بنگرند

 ما برآنان را كه ؟ تا آثار عذابیكرديم نازل عذابهايی كردند ـ چه را تکذيب ‡ما

تغييرناپذير ما در مورد  امر سنت اين د كهبدانن ، بنگرند و در نتيجهايمفرود آورده

و شام  سويخود به در سفرهاي ! قومتصمحمد ؟ اياست كنندگانتکذيب

هنوز در  را كه شدگان و حتما آثار عذاب رفته شدهعذاب مناطق آن ، بهغير آن

 اند پس، نگريستهمشهود است در مساكنشان آن هايموجود و نشانه ديارشان

 كنند؟ و چرا از روبرو شدننمی ، انديشهستمگران كشتارگاههاي چرا از مشاهده

از » شده عذاب گروههاي اين كهآن حال «و»ندارند؟  ، بيمنظير آن سرنوشتیبه

هاي تر و سرمايهعمرهاي طوالنی مکه : از اهالیيعنی «نيرومندتر بودند آنان

 كه و هرگز نيست»خود نيز تنومندتر بودند  و اندام و در هيکل داشته فزونتري

چيز  : هيچيعنی «ـ خدا را عاجز كند در زمين در آسمانها و نه ـ نه  چيز هيچ

او  بگريزد چنانچه أخداوند قدرت تواند از حيطهنمی و زمين آسمان در محدوده

 لذا چيزي «تواناست داناي او همواره چراكه»فروگيرد؛  عذاب را بهبخواهد آن

 .بر او دشوار نيست كاريماند و هيچنمیاز او پنهان 

  

ُرُهْم  ُ النهاَس بََما َكَسبُوا َما تََرَك َعلَى َظْهَرَها َمْن دَابهٍة َولََكْن يَُؤخ َ َولَْو يَُؤاَخذُ اّلِله

ى فََإذَا َجاَء أََجلُُهْم فَإَ  َ َكاَن بََعبَاَدَه بََصيًرا )إَلَى أََجٍل ُمَسمًّ  (45نه اّلِله
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كيفر كار و كردار و به از گناهان «اندكرده آنچه سزاي را به و اگر خدا مردم»

 جنبد و حركتمی در زمين كه «را جانوري كرد، هيچگرفتار مي» غلطشان

و  گناهانشان سبب را به آدم فرزندان «گذاشتنمي باقي زمين بر پشت»كند می

در « : جانداراندابه»: مراد از قولی. بهآدمبنی گناهان شومی سبب را به غير آنان

 معين را تا ميعادي آنان ولي» از جانداران غير آنان اينجا فقط انسانها هستند نه

 فرا رسد، ميعادشان و چون». است ميعاد، روز قيامت آن كه «دهدمي مهلت

سزاوار  كه از آنان كسانی به : هميعنی «بيناست بندگانش خدا به گمانبي

را  لذا هر كس است اند، بينا و آگاهسزاوار عذاب كه كسانیبه اند و همثواب

 دهد.می مناسبجزايی  حالش مطابق
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 ﴾یس  سوره ﴿
 .است ( آيه13) و داراي است مکی

  

 كه است آمده عباسابن روايت به شريف حديثدر  :آن فضيلت

 : همانا دوستأمتي من إنسان كل قلب أنها في لوددت»فرمودند:  صخدارسول

از  : هر يكيعنی«. بودمی من از امت هر انسانی در قلب يس سوره كه داشتم

: است آمده شريف در حديث . همچنينداشترا حفظ می آن من افراد امت

علما  از برخی نقلكثير به، ابنجهت بدين«. بخوانيد را برمردگانتان يس»

 كار دشواري در هيچ كه است اين يکی سوره اين هاياز ويژگی»گويد: می

در نزد  آن كند لذا قرائتمی كار را آسان آن أخداوند كهشود، جز ايننمی خوانده

را بر  روح آمدنو بيرون  گرديده و بركت رحمت نزول ضر نيز سببفرد محت

قرأ  من: »است آمده شريف در حديث همچنين«. كند. واهلل اعلممی آسان وي

 طلب به را در شبی يس : هر كسغفر له عزوجلاهلل  ليلة ابتغاء وجه في يس

 «.است شده رزيدهآم بخواند، بر وي عزوجل خداي رضاي

  

 ( 1يس )

در  سين نون ادغام ، يا بهساكنه مد يا و اظهار نون به «يا، سين»شود: می خوانده

« بقره» سوره در اول مقطعه حروف در باب . سخناست بعد از آن كه واوي

 !«.نسانا اي : يعنیيس»فرمود:  كه است شده روايت كعباساما از ابن گذشت

  

 ( 2َواْلقُْرآََن اْلَحَكيَم )
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: خداوند . يعنیاست ...( واو قسمواو در: )والقرآن «حكيم قرآن سوگند به»

سوگند  است مملو از حکمت آموز كهحکمت قرآن به صمحمد براي متعال

 محکمي معنا به« حکيم»بعد(. يا  )آيه« است قطعا او از پيامبران: »خورد كهمی

 محکمخويش  بديع و معانی متين با لفظ و بيان كه قرآنی : سوگند به. يعنیاست

سوگند از اين  . هدفاست أاز نزد اهلل ايفرستاده صمحمد باشد كهو استوار می

هستند،  أخداوند فرستاده صحضرت آن كه حقيقت در اين تا كسی است اين

 نکند. شك

 جمعی شد كه نازل بعد، هنگامی آيه تا ده آيه : ايناست آمده نزول سبب ياندر ب

 شدهناراحت  صخدارسول از سوي« سجده» سوره از قرائت ـ كه از قريش

 اين كنند اما تا رفتند كه را دستگير و زندانی صحضرت بودند ـ خواستند تا آن

 شد و هر كاري بسته بر گردنهايشان دستهايشان كنند، خود را عملی نقشه

و  آورده روي صحضرت آن ، بناچار بهگشتجدا نمی كردند از گردنهايشانمی

ما و تو  ميان كه پيوند رحمی خدا و به ! تو را بهصمحمد گفتند: اي با التماس

 بود كه ن! همابکن ما كاري براي كه دهيموجود دارد، سوگند می

 .برگشت عادي حال به دستهايشان گاهدعا كردند آنصخدارسول

  

 ( 3إَنهَك لََمَن اْلُمْرَسَليَن )

اين « از پيامبراني» صمحمد اي «قطعا تو»: كه حکيم قرآن ! سوگند بهآري

 هيچ تو در رسالت كه حکيم قرآن : سوگند به. يعنیاست« عليه مقسم» جمله

 .نيست شکی
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و بوده  صحضرت آن منکر رسالت كه است بر پندار كفاري قاطع ردي آيه اين

 .نيستی أخداوند گفتند: تو فرستادهمی

  

 (4َعلَى َصَراٍط ُمْستََقيٍم )

 : راهصراط مستقيم« مستقيم بر صراطي»: هستی ‡پيامبران ! قطعا تو از جملهآري

 مستقيما رهرو را به نباشد بلکه ايو پيچيدگی كجی هيچ در آن كه است راستی

و  ، محکممستقيم و روشی ! تو بر راهصمحمد : ايبرساند. يعنی وي مطلوب

 اند.از تو درگذشته قبل كه هستی پيامبرانی همان و روش بر راه استوار يعنی

  

َحيَم )  (5تَْنَزيَل اْلعََزيَز الره

تو  كه استواري و برنامه مستقيم راه ، اين: قرآنيعنی« است عزيز رحيم تنزيل»

و بر  غالب در ملکش كه است پيروزمندي خداي ؛ فروفرستاده قرار داري بر آن

 .است مهربان خلقش

  

 ( 6َلتُْنَذَر قَْوًما َما أُْنَذَر آَبَاُؤُهْم فَُهْم َغافَلُوَن )

منظور  اين : تو را بهيعنی «دهي اند بيمنشدهداده  بيم پدرانشان را كه قوميتا »

 بيم ايالهی قبال با رسالت نزديکشان پدران كه دهی را بيم تا قومی ايمفرستاده

 رسالت انقطاع دوران ؛ يعنی« فترت» ، زماناز بعثتت بودند زيرا قبل نشدهداده 

 فرستاده ديگر پيامبري بود كه ، ديرزمانی÷عيسی از بعثت ا كشيد و پسدرازبه

از رشد و  «غافلند» سويشانبه پيامبري ارسال عدم سبب به «آنان پس»بود  نشده

هستند  اعراب آيه اين . هرچند مخاطبالهی هايو برنامه و از احکام هدايت

 منافاتی صپيامبر رسالت بودن شر هستند، با عاماز ب بخشی كه ذكر آنان ولی

 متواتر بسياري و احاديث ، آياتايشان رسالت بودن عام درباره كهندارد چنان
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پيامبر مخصوصا  يك در گذشته: »... شريف حديث اين از جمله است آمده

 «.امگرديده مبعوث مردم عامه سويبه شد اما منمیفرستاده  خويش قوم سويبه

  

 ( 7لَقَْد َحقه اْلقَْوُل َعلَى أَْكثََرَهْم فَُهْم ََل يُْؤَمنُوَن )

بر بيشتر  عذاب و وعده : حکميعنی «شد ثابت قول بر بيشترشان كه راستيبه»

 بر كفر بودند كه كسانی آنان شد. البته الزم ، يا بر بيشتر كفار عربمکه مردم

 در نتيجه»اند كرده اصرار و پافشاري ، بر آنخويش حيات مدت و در طولمرده 

شد  و واجب الزم برآنان دليل اين به عذاب : حکميعنی «آورندنمي آنها ايمان

 ازلی علم به مرگشان را بر كفر تا دم اصرار و استمرارشان سبحان خداي كه

 .دانستمی خويش

  

 ( 8إَنها َجعَْلنَا فَي أَْعنَاقََهْم أَْغََلًَل فََهَي إَلَى اْْلَْذقَاَن فَُهْم ُمْقَمُحوَن )

سوي به» طوقها منتهی «اين پس ايمنهاده طوقهايي ما در گردنهايشان هرآينه»

 را گردنهايشان را ندارند كه اين توان حالتی لذا آنها در چنين است «هايشانچانه

 آنان كه طوري به»كنند  بگردانند، يا آنها را خم و راست چپ سويبه

طوقها،  اين سبب به : آنانيعنی «اندفروهشته ديده داشته را باال نگاه سرهايشان

 همچنان قادر نيستند لذا سرهايشان گردنهايشان به دادنوحالت  بر فرود آوردن

 غلهايی : در گردنهايشاناست اين معنی قولی. بهاست پايينرو به باال و نگاهشان

 غلها بين اين و چون است شده غلها بسته آن به دستهايشان كه ايمرا قرار داده

 دادن حركت لذا آنها به است بسته قرار دارد و محکمدستها و گردنهايشان 

 قادر نيستند. گردنهايشان
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: . يعنیاست زده هدايت آنها از قبول در امتناع أخداوند كه است مثلی اين

و قيد  در غل كه است كسی نپذيرفتن ، همچونهدايت در نپذيرفتن آنان وصف

 دارد كه اشاره گروهی به كريمه : آيهقولی. بهنيست حركت قرار دارد و قادر به

 شود.می و زنجير نهاده غل بر گردنها و دستهايشان در دوزخ

 اند كهكرده علما روايت 1،گذشت آيات نزول سبب در بيان كه گونه همان

بود  كرد! همان خواهم وچنان، با او چنينرا ببينم ص: اگر محمدگفت ابوجهل

گفتند: و میا به مردم كرد، بعد از آن را نازل و مابعد آن آيه اين خداوند متعال كه

! اما او كن عملی وي تهديد خود را در حق پس محمد است اين اينك

 ديد.را نمی صحضرت ؟ و آن... او كجاستپرسيد: او كجاستمی

  

 ( 9َوَجعَْلنَا َمْن بَْيَن أَْيَديَهْم َسدًّا َوَمْن َخْلَفَهْم َسدًّا فَأَْغَشْينَاُهْم فَُهْم ََل يُْبَصُروَن )

را با  : آنانيعنی «ايمنهاده سدي هم سرشان و پشت سدي رويشان و ما پيش»

ايمان  سويتوانند از كفر بهنمی پس ايمبازداشته آوردن، از ايمان ايجاد موانعی

باشند و او  نهاده سدي سرش و پشت پيشاپيش كه آيند، همانند كسی بيرون

جز استکبار و  سدها چيزي آورد. اين سدها بيرون نتواند خود را از حصار آن

 باز بر آنان» نيست در برابر حق نهادن و گردن از پذيرش و عنادشانگردنکشی 

 «آنان در نتيجه» ايمپوشانده ايرا با پرده : ديدگانشانيعنی «ايمافگنده ايپرده

و  قادر نبوده هدايت راه ديدن : بهعنیي «توانند ببينندنمي هيچ» پردهاين  سبببه

 اند.در دنيا نيز كور شده الهی هايبرنامه رستاخيز و معاد و از پذيرش به از ايمان

                                                 

 «.1» ، آيهنگاه - 1 
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؛ زيرا خداي  آنان رويبه ايمان راه بر مسدود بودن است نيز تمثيلی آيه اين

بر كفر اصرار و  مرگشان تا دم آنان كه است دانسته خويش ازلی علم به سبحان

عقال  كه است وي قبلی : مجرد شناختالهی ازلی علم اين كنند. البتهمی پافشاري

، او را از آورد و بنابراينوجود نمی به در كار انسان امر، اجباري و در واقعيت

 دارد.باز نمی آوردن ايمان

  

 ( 11تَُهْم أَْم لَْم تُْنَذْرُهْم ََل يُْؤَمنُوَن )َوَسَواٌء َعلَْيَهْم أَأَْنذَرْ 

، بدهي بيمشان چه» است كفار يکسان آن : براييعنی «برابر است آنان و براي»

 و هشدار ندادنت : هشدار دادنيعنی« آورندنمي : ايمانندهي بيمشان چه

سر فرود  أخدا پذيرند و برايرا نمی آنها حق كه و مادامی است يکسانبرايشان 

 رساند.نمی آنها سودي به آورند، هشدار دادننمی

  

ْرهُ بََمْغَفَرٍة َوأَْجٍر َكَريٍم  ْحَمَن بَاْلغَْيَب فَبَش َ ْكَر َوَخَشَي الره إَنهَما تُْنَذُر َمَن اتهبََع الذ َ

(11 ) 

سود  كسی تنها به و هشدار دادنت : بيميعنی «دهيمي را بيم تنها كسي»

از » : در نهانيعنی «كند و غائبانه پيروي» : از قرآنيعنی «از ذكر كه»رساند می

 : از هشدارهايتكه بدان بيند. پساو را نمی هرچند كه «بترسد رحمان خداي

هر دو در  أاز خداوند و ترس عظيم از قرآن پيروي برند كهمی بهره فقط كسانی

رحمان  از خداي كند و غائبانهمی پيروي از قرآن كه «او را پس»شود.  جمع آنان

 «.ده بشارت» است همانا بهشت كه «ارجمند و پاداشي آمرزش به»ترسد می

  

إََماٍم إَنها نَْحُن نُْحيَي اْلَمْوتَى َونَْكتُُب َما قَدهُموا َوآَثَاَرُهْم َوُكله َشْيٍء أْحَصْينَاهُ فَي 

 (12ُمبَيٍن )
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در روز رستاخيز  بعد از مرگشان «سازيممي را زنده مردگان كه ماييم گمانبي»

و  نيك را در دنيا از اعمال : آنچهيعنی «نويسيماند ميفرستاده را پيش و آنچه»

: همچنان يعنی «را و آثارشان» نويسيممحفوظ می اند، در لوحفرستاده بد پيش

 جريان كه اند ؛ از حسناتیگذاشته خود باقی بعد از مرگ را كه آنچه نويسيممی

 جاري خود خيري صاحب براي شود و هميشهنمی قطع آنان از مرگ پسآن 

: ما بديها و است اين گذارد. يا معنیمی نيکو را بنيان سنتی كه ؛ مانند كسیاست

. از آثار نويسيممانند، میمی خود باقی دهندهانجام از مرگ پس را كه گناهانی

مساجد،  ، آباد كردنقصد قربت به كردن ، وقفآن ، تصنيفعلم خير: تدريس

و  ظلم گذاري، بنيانآفرينی. و از آثار شر: بدعتاست المنفعه عام پلها و اماكن

 به جور و ستم و اهل شده مردم زيان سبب كه است اموري و پديدآوردن ستم

 قدمهايشان : نقشاست اين« آثارهم» ديگر در معناي كنند. قولاقتدا می آن

 را نقل احاديثی معنی كثير در اين. ابننويسيمرا می يا معصيتطاعت  سويبه

فرمود:  كه عبداهللجابربن روايت به ذيل شريف حديث از جمله است كرده

از مسجد  منازلشان كه سلمه بنی شد و طايفه خالیمسجدالنبی پيرامون اماكن

كنند.  مکان مسجد نقل نزديك خواستند تا به موقعيتاز اين  دور بود، با استفاده

آنها فرمودند:  به خطاب صحضرت رسيد، آن صخدارسولخبر به  اين پس

شما  كه است خبر رسيده من : بهالمسجد تنتقلوا قرب أن تريدون أنكم بلغني إنه»

 است خبر درست ! اينگفتند: آري«. كنيد مکان مسجد نقل نزديك خواهيد بهمی

: آثاركم تكتب ، دياركمآثاركم تكتب ! دياركمسلمه يا بني»اهلل! فرمودند: يا رسول

مسجد، در  سوي)به قدمهايتان بمانيد زيرا نقش خود باقی! در ديار سلمهبنی اي

 بمانيد، زيرا نقش شود، در ديار خود باقیمی شما( نوشته حسنات زمره
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آنها بعد از  پس«. شودمی حسناتتان( نوشته مسجد در زمره سوي)بهقدمهايتان 

 نکردند. خود را ترك ، منازلص اكرمتوصيه رسول اين

: شريف حديث اين . از جملهاست شده روايت نيز احاديثی اول تأييد معنی به

غير  من بعده بها من عمل أجرها وأجر من له كان حسنة سنة اإلسالم في سن من»

وزرها ووزر  عليه كان سيئة سنة اإلسالمفي  سن شيئا، ومن أجورهم من ينقص أن

 سنت در اسالم : هر كسشيئا أوزارهم من ينقص غير أن من بعدهمن بها  عمل من

اند، كرده عمل آن به بعد از وي كه و مزد كسانی گذارد، مزد وي را بنيان نيکی

 در اسالم شود و هر كس كم چيزي آنان از مزدهاي كهآن، بیاستمسلم  برايش

 عمل آن به بعد از وي كه كسانی و گناه وي گناه گذارد، را بنيان بدي سنت

و هر »«. شود ساخته كم چيزي از گناهانشان كهآن، بیاستمسلم  كنند، برايش

 مبين در امامي»را  و غير آن بندگان از اعمال چيز، اعم : همهيعنی «را چيزي

، چيز استشود و روشنگر همهتدا میاق آن به كه : در كتابیيعنی «ايمبرشمرده

ها : نامهقولیمحفوظ، و به لوح« مبين امام»: مراد از قولی. بهايمو ضبط كرده ثبت

 .است بندگاناعمال  هايو صحيفه

  

 ( 13َواْضَرْب لَُهْم َمثًََل أَْصَحاَب اْلقَْريََة إَْذ َجاَءَها اْلُمْرَسلُوَن )

در  مراد از قريه»گويد: می قرطبی «كن بيان مثلي قريه اباز اصح و برايشان»

آن  به فرستادگان كه گاهآن»«. است ـ شهر انطاكيه مفسران تمام قولـ به آيه اين

منظور  را به او ايشان بودند كه ÷عيسی ، اصحابفرستادگان آن «آمدند قريه

در سلسله  بگو: من مشركان به فرستاد. يعنی آنان ميان به أاهلل سويبه دعوتشان

نيز  از من زيرا پيش نيستم نوظهوري و پديده جدابافته تافته ‡الهی پيامبران
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 من كه چيزهايی را از همان و آنان شهرها آمده مردم سوي به الهی فرستادگان

توحيد و  نيز، اصل ‡پيامبران ناند، آداده ، بيمدهممی بيم شما را از آن

 بهشت نعمتهاي و به داده بيم روز قيامت اند، از حسابكرده را تبليغ يکتاپرستی

 اند.دادهمژده  جاودان

  

ْزنَا بَثَاَلٍث فَقَالُوا إَنها إَلَْيُكْم ُمْرَسلُونَ   ( 14) إَْذ أَْرَسْلنَا إَلَْيَهُم اثْنَْيَن فََكذهبُوُهَما فَعَزه

امر خداي  را به دو تن آن ÷عيسی «فرستاديم سويشانبه دو تن كه گاهآن»

: قولی. بهدر رسالتشان «شمردند دو را دروغزن آن ولي»بود  فرستاده سبحان

را با  آنان سپس»كردند  شانرا زدند و زندانی فرستادگان آن انطاكيه مردم

 سومی را با فرستاده دو تن آن : كار رسالتيعنی «د كرديمتأيي سومين فرستاده

 در يك تن سه كردن مکلف كه فهميم. از اينجا میو استوار داشتيم داده قوت

دو  كه است . نقلنيرومند است امير ـ حركتی ـ با تعيين دعوتگرانهمأموريت 

 بود. يا سومين شمعون فرستاده نبودند و سومي ، يوحنا و بولصاول فرستاده

گفتند: هر  رسوالن پس»بودند.  يوحنا و شمعون اول و دو تن بولص فرستاده

و  حق سويتا شما را به «ايمشده فرستاده پيامبريشما به سويما به آينه

 .كنيمدعوت  صحيح و عقيده فضيلت

  

ْحَمُن َمْن َشْيٍء إَْن أَْنتُْم إََله تَْكَذبُوَن قَالُوا َما أَْنتُْم إََله بََشٌر مَ  ثْلُنَا َوَما أَْنَزَل الره

(15 ) 

 : شما در بشريتيعنی «مانند ما نيستيد شما جز بشري»ديار  آن ناباوران «گفتند»

مخصوص  رسالت تا به نيست داريد لذا شما را بر ما مزيتی با ما مشاركت

خدا بوديد، بايد فرشته  شما باشد و اگر شما فرستاده ويژهفقط  گرديد و رسالت
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كننده  تکذيب هايديگر از امت بسياري تکراري شبهه اين بشر. كه بوديد نهمی

 و پيروانشان پيشين شما و ديگر پيامبران كه از وحيی «چيزي و رحمان». است

 : شما در ادعاييعنی «پردازيدنمي ، شما جز دروغفرو نفرستاده»كنند؛ ادعا می

و  كفار در هر زمان و واهی اساسبی منطق است گوييد. اينمی دروغرسالت 

 .مکانی

  

 ( 16قَالُوا َربُّنَا يَْعلَُم إَنها إَلَْيُكْم لَُمْرَسلُوَن )

بري پيام شما به سويما واقعا به داند كهپروردگار ما مي» ‡پيامبران «گفتند»

از ما  عزوجل ، قطعا خدايو اگر ما دروغگو بوديم «ايمشده فرستاده

منظور رد و انکار  به ‡، پيامبرانترتيب اين . بهگرفتمی انتقام وجه ترينسختبه

 را با سوگند مورد تأكيد قرار دادند. خويش ، جوابشبهه شديد اين

  

 ( 17اْلُمبَيُن )َوَما َعلَْينَا إََله اْلبَََلُغ 

: بر يعنی «نيست ايآشكار وظيفه رساني و بر ما جز پيام»افزودند:  ‡پيامبران

، طور آشکار و روشنبه وي رسالت ، جز تبليغپروردگار متعال ما از جانب عهده

چيز  ، نهاست ما فقط همين به محوله و مأموريت نيست ديگري مأموريت هيچ

 .ديگري

  

 ( 18قَالُوا إَنها تََطيهْرنَا بَُكْم لَئَْن لَْم تَْنتَُهوا لَنَْرُجَمنهُكْم َولَيََمسهنهُكْم َمنها َعذَاٌب أََليٌم )

 «ايمبد گرفته شما شگون ما به هرآينه»شهر  آن پيشه تکذيب مردم «گفتند»

 خود به شما را در ميانگفتند: ما حضور  ‡پيامبران آن شهر به آن : مردميعنی

 «برنداريد اگر دست» پنداريممی و نامبارك و شما را شوم ايمبد گرفته شگون
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شما را »بازنايستيد؛  سخن را فرو نگذاريد و از اين دعوتتان : اگر اينيعنی

و  سخت : عذابيعنی «دردناكي ما عذاب و قطعا از جانب كنيمسنگسار مي

، از سنگسار كردن : مرادشانقولی به «شما خواهد رسيد به»عی و فجي زشت

 بود. الم دردناك و عذاب نمودن : شکنجهقولیو به دادن : دشنامقولی، بهكشتن

 .است قسم، الم «لئن»در 

  

ْرتُْم بَْل أَْنتُْم قَْوٌم ُمْسَرفُوَن )  ( 19قَالُوا َطائَُرُكْم َمعَُكْم أَئَْن ذُك َ

از  شومی : اينيعنی «شما با خود شماست شومي» فرستادگان آن «گفتند»

شما  كهاين سبب، بهخود شماست گردنهاي و آويخته خودتان نفسهاي جانب

و  شومی سبب كه شماست تکذيب اين كرديد پس را تکذيب و حقيقتحق

: يعنی «شويد؟ اندرز داده آيا چون»وجود ما  ، نهاست شما شده بد براي شگون

 ، چنيندهيم و از او بيمتان انداخته عزوجل ياد خداي آيا اگر شما را به

شما  كه است اين حق ! بلكهنه»؟ ايمو ناخجسته ما بر شما شوم پنداريد كهمی

از حد  حق در مخالفت هستيد كه : شما قومیيعنی «اسرافكاريد قومي

 اند، شومالهی از فرستادگان عبارت را كه بركت اسباب ايد، از آنجا كهدرگذشته

 پنداريد.می و ناخجسته

  

 ( 21َوَجاَء َمْن أَْقَصى اْلَمَدينََة َرُجٌل يَْسعَى قَاَل يَا قَْوَم اتهبَعُوا اْلُمْرَسَليَن )

گويند: او می كتاب اهل منابع «آمد دوان دوان شهر، مردي و از دوردست»

 شخص اين شهر و اسم آن اسم درباره نجار بود، ليکن فرزند موسايحبيب 

گويد: می . قتادهنيست در دست صخدااز رسول صحيحی روايت، هيچ مؤمن

 را عبادت عزوجل شهر، خداي آن نقطه تريندر دوردست نجار در غاري حبيب
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آنها  آمد تا از دعوت را شنيد، شتابان ‡پيامبران خبر آمدن چونكرد پس می

 «كنيد پيروي فرستادگان ! از اينمن قوم : ايگفت»، كند و بنابراين پشتيبانی

 كرد. تشويق ‡پيامبران از آن پيروي ، آنها را بهگونه بدين

  

 (21دُوَن )اتهبَعُوا َمْن ََل يَْسأَلُُكْم أَْجًرا َوُهْم ُمْهتَ 

در برابر ابالغ  «خواهندنمي مزدي از شما هيچ كنيد كه پيروي از كساني»! آري

 .حق سويبه «انديافتهو خود نيز راه » حق و دعوت رسالت

  

 ( 22َوَما َلَي ََل أَْعبُدُ الهَذي فََطَرنَي َوإَلَْيَه تُْرَجعُوَن )

و »: ؟ گفتهستی ايشان بر دين ند: آيا تو همپرسيد از وي قومش هنگام در اين

 : كداميعنی «؟است مرا آفريده كه را نپرستم معبودي كه است شده مرا چه

 كه ذاتی وجود دارد تا مرا از پرستش ، جلو رويمبازدارنده عامل وكدام مانع

 شما را از پرستش انعم طور، كدامين : همينبازدارد؟ يعنی استمن  آفريننده

 او بازگردانده سويبه و همه»دارد؟ ، باز میاست شما را آفريده كه خدايی

پرستيد را نمی خويش خداي كه است شده شما را چه پس «شويد؟مي

او مورد  و در پيشگاه اوست سوي به شما در روز قيامت بازگشت كهدرحالی

 كه گاهما داديد؛ آن به كه پاسخی اين در قبال د؟ از جملهگيريقرار می محاسبه

 ؟.فراخوانديم حق سويشما را به

  

ْحَمُن بَُضر ٍ ََل تُْغَن َعن َي َشفَاَعتُُهْم َشْيئًا َوََل  هَخذُ َمْن دُونََه آََلَهةً إَْن يَُرْدَن الره أَأَت

 ( 23يُْنَقذُوَن )

متعال  يگانه : هرگز جز خداييعنی «گيرم پرستش ا بهر او خداياني جايآيا به»

فقط او  را كه ذاتی تا پرستش گيرمنمی و پرستش خدايی را به ديگري معبودات
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؟ آيا نيز هست من او آفريننده كهدر حالی فرو گذارم است سزاوار عبادت

 اراده من در حق زياني نرحما اگر خداي كه»: گيرم پرستش را به معبوداتی

 هيچ آنان : شفاعتيعنی «كندنمي را دفع چيزي از من آنان كند، شفاعت

بال و  از اين «دهند توانند مرا نجاتمي آنان و نه»رساند نمیمن  به سودي

 باشد؟. خواسته من را به آنرحمان  خداي كه زيانی

  

 (24ٍل ُمبَيٍن )إَن َي إَذًا لََفي َضََل 

 آشكاري قطعا در گمراهي من» برگيرم معبوداتی اگر جز وي «صورت در آن»

 يگانه جز خداي : شما كه. يعنیاست آنان به گويی و كنايه تعريض اين «هستم

 قرار داريد. آشکاري پرستيد، در گمراهیرا می معبوداتی

  

 ( 25اْسَمعُوَن )إَن َي آََمْنُت بََرب َُكْم فَ 

بعد از  كند كهمی اعالم آنان به صراحتی را با چنان ايمانش مرد مؤمن آن سپس

گويد: می ماند. پسنمی باقی وي در ايمان شکی گونه هيچ ، ديگر جايآن

 : او اينقولیبه «بشنويد ، از منپس آوردم ايمان پروردگارتان به من گمانبي»

 ديگر: او اين قولیدهند. به گواهی وي تا بر ايمان گفت فرستادگان را بهسخن 

 به ـ خطاب در حق و سر سختی در دين و صالبت استواري را ـ از روي سخن

را  سخن اين برسانند و چون قتل خواستند او را بهمی كه گفت هنگامیقومش 

 و به برده ، بر او حملهداشت اعالم صراحت بهرا  خويش و ايمان گفت

: قولیخود خرد كردند. به او را در زير لگدهاي : آنانقولیرساندند. به شهادتش

 : او را سنگسار كردند.قولیسر بريدند. و به : او را با ارهقولیاو را سوزاندند. به

  

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

94 

( بََما َغفََر َلي َرب َي َوَجعَلَنَي َمَن 26ْوَمي يَْعلَُموَن )قَيَل اْدُخَل اْلَجنهةَ قَاَل يَا لَْيَت قَ 

 (27اْلُمْكَرَميَن )

شهادتش  در هنگام «او به»شد و:  كشته ايمان جرم به مرد مؤمن آن سر انجام

كه چنان بعد از شهادتت برايت گراميداشتی عنوانبه «درآي بهشت شد: به گفته»

وارد شد  بهشت به چون باشد. پسمی در مورد شهدا از بندگانش هیال سنت اين

امر را  اين من قوم كاش : ايگفت»كرد  را مشاهده آن هايها و نعمتو لذت

 «است قرار داده گراميانم و در زمره مرا آمرزيده پروردگارم دانستند كهمي

را  وي نيك و سرانجام مآلوند و حسن ش آگاه وي از حال قومشآرزو كرد كه 

آورند و  ايمان شود. يا: تا مانند وي ماليده خاك به هايشانبشناسند تا بينی

او در  پس»گويد: می كعباسبپيوندند. ابن وي مانند حال خوشیحال به سرانجام

«. بود صحري آنان كرد و بر هدايت خيرخواهی قومش براي ومرگ زندگی

 عزوجل خداي به ايشان اند كهتن امتها سه گيرندگانسبقت »گويد: میليلیابیابن

 كفر نورزيدند: هم زدنیبرهمچشممدت  به

 .است آنان ؛ و او بهترينطالبابیابنـ علی 8

 .فرعون آل ـ مؤمن 1

 مرفوعی در حديث يزمخشر همچنين«. همانانند صديقان . پسيس ـ صاحب 3

 .است كرده روايت صخدارا از رسول قول اين

  

 ( 28َوَما أَْنَزْلنَا َعلَى قَْوَمَه َمْن بَْعَدَه َمْن ُجْنٍد َمَن السهَماَء َوَما ُكنها ُمْنَزَليَن )

نجار بعد از كشته  حبيب : بر سر قوميعنی «از او بر سر قومش و ما پس»

آسمانها باال برد؛  سوياو را به أخداوند كهاز اين ، يا پسآنان ياز سوشدنش 

 گرفتن و انتقام رساندنهالكت به براي «فرود نياورديم از آسمان لشكريهيچ »
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بود  گرفته پيشی زيرا قضا و قدر ما بر اين «نبوديم آن و ما فرودآورنده» از آنان

لشکر از  با فروفرستادن باشد، نه ÷مرگبار جبرئيل با بانگ كردنشان هالك كه

 .آسمان

كار  شمردنو ساده  آنان شأن شمردناز تحقير و كوچك  ، تعبيريآيه اين

 هالك ما براي قرار نداشتند كه در جايگاهی : آنان. يعنیاست تعذيبشان

تند و مرگبار  بانگ ا با يكر آنان بلکه كنيم نازل از آسمان لشکريساختنشان 

 .نابود ساختيم

  

 ( 29إَْن َكانَْت إََله َصْيَحةً َواَحدَةً فََإذَا ُهْم َخاَمدُوَن )

را نابود كرد  را كشيد و همه آن ÷جبرئيل كه «مرگبار بود و بس بانگ تنها يك»

 كهطوريهشدند و مردند ب خاموش آتش : چونيعنی «آنها فسردند بناگاه پس»

 رسيد.نمی مشاهده به و جنبشی حركت هيچ از آنان

  

 (31يَا َحْسَرةً َعلَى اْلَعبَاَد َما يَأْتَيَهْم َمْن َرُسوٍل إََله َكانُوا بََه يَْستَْهَزئُوَن )

عذاب  كه هنگامی : در روز قيامتاست اين تقدير سخن «بندگان دريغا بر اين»

 : غمبخوريد و واويال بگوييد. حسره آنها حسرت نيد، بر حالكمی را مشاهده

و  حسرت : اينقولی. بهاست رفته چيز از دست بر يك و پشيمانی واندوه

را  ‡پيامبران آنان كه كفار خوردند، هنگامی بر حال فرشتگان كه استدريغی

او را ريشخند  كهآن آمد مگرنمي بديشان پيامبري هيچ»كردند  تکذيب

 ! دريغا بر حال. آريبرآنان خوردنو افسوس دريغ سبب استاين  «كردندمي

 نگرفتند. ، عبرتگذشته از امتهاي خويش امثالاز حال  كه آنان

  

 ( 31َن )أَلَْم يََرْوا َكْم أَْهلَْكنَا قَْبلَُهْم َمَن اْلقُُروَن أَنهُهْم إَلَْيَهْم ََل يَْرَجعُو
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 «.؟تو پيامبر نيستي»گفتند:  صخدارسول به كه مکه اهالی «اندمگر نديده»

بسيار چه  كه»اند؛ اند و دانستهديده ، يعنیاست تقرير و اثبات براي استفهام

ديگر آنها  كه گردانيديم هالك» گذشته از امتهاي «از آنان نسلها را پيش

 ديار فنا و فصل راهی بلکه خويش بعد از هالك «گردندبازنميسويشان به

 ندارند؟ خويش دنبال به و هرگز برگشتی گرديده ناپذير بال در آخرتپايان

 .است ارواح و حلول« تناسخ» نظريه به بر قائالن واضح ردي آيه اين

  

ا َجَميٌع لَدَْينَا ُمْحَضُروَن )  ( 32َوإَْن ُكلٌّ لَمه

نزد  نيستند كه جز جمعي» و آينده گذشته هاياز امت اعم «شانو قطعا همگي»

 را در برابر اعمالشان آنان همگی پس و كتاب حساب براي «شوندما احضار مي

 .دهيممی از خير و شر ـ سزا يا پاداش ـ اعم

  

 ( 33أَْخَرْجنَا َمْنَها َحبًّا فََمْنهُ يَأُْكلُوَن )َوآَيَةٌ لَُهُم اْْلَْرُض اْلَمْيتَةُ أَْحيَْينَاَها وَ 

وي  كامل و قدرت بر وجود آفريننده «است اينشانه آنان ، برايمرده و زمين»

از  ها؛ پسو رستنی با نباتات «گردانيديم را زنده آن كه» مردگان كردن بر زنده

است  كنند و اينمی خورند و تغذيهمی ز آنا كه را برآورديم هايی، دانهزمين آن

ها دانه البته «خورندمي از آن كه برآورديم هاييدانه و از آن»: وي فرموده معنی

هستند كه  ايماده و بيشترين داده بشر را تشکيل هايخوردنی ، معظموحبوبات

 بر فعل« منه»، جارومجرور جهت ، بدينبر آنها برپاست انسان معيشتی زندگی

 كند. داللت معنی شد تا بر اين ساخته مقدم

  

ْرنَا فَيَها َمَن اْلعُيُوَن )   (34َوَجعَْلنَا فَيَها َجنهاٍت َمْن نََخيٍل َوأَْعنَاٍب َوفَجه
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و  انگور آفريديم خرما و درختان از درختان باغهايي زمين و در آن»

 «.كرديم روان در آن»ا و جويباره «هاچشمه

  

 ( 35َليَأُْكلُوا َمْن ثََمَرَه َوَما َعَملَتْهُ أَْيَديَهْم أَفَََل يَْشُكُروَن )

و از آنچه  آن» و از باروبر باغستانها و نخلستانهاي آن «هايتا از ميوه»

 هايها و خوردنیانگور، آبميوه آب چون «است آورده عملبه  دستهايشان

 نافيه (َوَما َعَملَتْهُ أَْيَديَهمْ )در: « ما»گويد: كثير می ابن «بخورند» ر مانند آنديگ

اين  بلکه «است نساخته ها را دستهايشانو ميوه»: است اين آن معنی كه است

جرير . اما ابناست آورده عملآنها را به كه و اوست است الهیاز عمل  همه

 به كه« ما» بودن : موصولهيعنی اول قول»گويد: و می داده را ترجيح اول معنی

آيا باز »«. تر استباشد، صحيحآورده( می عمل به دستهايشان : آنچه)الذي معنی

از  ، با پيرويآن هايرا در برابر نعمت أخداوند «گزارندشكر نمي هم

 ؟.پيامبرانش

  

ا ََل ُسْبَحاَن الهَذي َخلَ  ا تُْنبَُت اْْلَْرُض َوَمْن أَْنفَُسَهْم َوَممه َق اْْلَْزَواَج ُكلهَها َممه

 ( 36يَْعلَُموَن )

 «روياند آفريدمي زمين آنچه را، از جمله ازواج تمام كهآن است و منزه پاك»

 ارايخرما ـ د ـ مثال درخت زيرا هر جنسی هاستو گونه و اصناف : انواعازواج

بالغ  بيشتر از صد نوع ، يا انگور ـ مثال ـ بهاست مختلفی رنگها، طعمها و اشکال
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از  ـ اعم زنده موجودات از تمام گیو مادينه : نري. يا مراد از ازواج1شودمی

بشر،  علمی با پيشرفت امروزه كه است . گفتنیـ است و نبات ، حيوانانسان

و  از حيوان ـ اعم زيستی مختلف هايدر گونه گیو مادينه و نري زوجيت اصل

 قرآن علمی از معجزات كريمه آيه ، اينبنابراين است رسيده اثبات ـ به نبات

جفتها  : از وجود خودشانيعنی «خودشان و نيز از جنس»رود. شمار میبه كريم

از  «دانندنمي و از آنچه»اند آدم بنی و زنان انمرد كه است را آفريده و زوجهايی

 هايی، جفتو زمين تعالی در بروبحر و آسمان حق آفرينشو انواع  اصناف

 اند.يافته آنها دست شناخت به از آنها آگاهند و نه نه كه است آفريده

بخشد كه می تريوسيع ابعاد و اعماق مباركه آيه اين اخير، به جمله اين

 .است درمانده بر آن نمودن ، از احاطهانسان و علمی عقلی توانمنديهاي

  

 ( 37َوآَيَةٌ لَُهُم اللهْيُل نَْسلَُخ َمْنهُ النهَهاَر فََإذَا ُهْم ُمْظَلُموَن )

: يعنی «كنيمبرمي روز را از آن كه است آنها شب ديگر براي ايو نشانه»

 الوهيت و وجوب ، قدرتبر يگانگی دال است اينيز، نشانه شب شگرف پديده

. است آن جايبه تاريکی و آوردن روشنی : بردن. مراد از سلخخداوند متعال

مانند  و روز را از شب: »است گفته آن در ترجمه :اهلل دهلويولیشاه  عالمه

طور به : آنانيعنی «روندفرو مي در تاريكي نآنا و بناگاه»«. كشيممیپوست 

                                                 

 قمري هجري نهم ، در قرناست افغانستان هرات واليت كه من مثال در موطن - 1 
وجود دارد.  از آن بسياري هاينيز گونه اكنونو هم شده انگور برشمرده ( نوع815)

 .مترجم
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روز  از روشنی ، چيزيآن زدن با خيمه روند كهفرومی ايدر تاريکی ناگهانی

 ماند.نمی باقی

  

 (38َوالشهْمُس تَْجَري َلُمْستَقَر ٍ لََها ذََلَك تَْقَديُر اْلعََزيَز اْلعََليَم )

خداي  و عظمت قدرت هاياز نشانه مستقل نشانه يك عنوانبه «و خورشيد»

خورشيد،  : مستقر يا قرارگاهقولیبه «است دارد روان كه مستقري به» سبحان

قولی . بهاست در زمستان فرود و هبوط آن و نهايت در تابستان آن ارتفاع نهايت

، آن زمانی راد قرارگاهكثير: مابن قول. و بهاست در زير عرش ديگر: مستقر آن

آفريني  اندازه» است در روز قيامت آن سير و گردش آمدن پايانبه وقت يعنی

 و قرار معينی را با قاعده خورشيد جهانتاب كه «است دانا اين خداوند غالب

ـ از خود  معين در منازل طور ثابتیبه سياره ، اينو بنابراين انداخته جريانبه

 .است ـ در گردش« حوت»تا « حمل»

  

 ( 39َواْلقََمَر قَدهْرنَاهُ َمنَاَزَل َحتهى َعادَ َكاْلعُْرُجوَن اْلقََديَم )

وهشت از بيست عبارت ماه منازل «ايممقرر داشته هايينيز منزل ماه و براي»

 آيد. گفتنیفرود میها منزلگاه از آن در يکی هر شب ماه كه است منزلگاهی

، از: سرطان است و عبارت بوده شده و شناخته ها معروفمنزلگاه اين كهاست

، ، صرفه، زبره، جبهه، طرف، نثرهمبسوطه ، ذراع، هنعه، هقعه، ثريا، دبرانبطين

، ابح، سعدالذ، بلده، نعائم، شوله، قلب، اكليل، غفر، زبانیاالعزلعوا، سماك

، «منزل». مراد از 1مؤخر و رشاء ، فرغمقدم ، فرغ، سعد سعود، سعد اخبيهسعدبلع

برحسب  ماه كهطوري كند بهمی روز طیشبانه را در يك آن ماه كه است مسافتی
                                                 

 .است نامها عربي - 1 
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شود ظاهر می باريکی قوس شکلخود به طلوع شب ، در اولينمنازل اين تفاوت

بر حجم  آرامـ آرام منازل ارتفاع ـ برحسب بعدي و شبهاي دوم در شب سپس

 باز نور آن گاهشود آنمی كامل چهاردهم در شب افزايد تا نور آننور خود می

تا »گردد: خود بازمی اول شکل به در آخر ماه كهگذارد تا اينمی كاهش رو به

خود  در منازل : ماهيعنی «خرما برگردد ديرينه خشكيده شاخك چونكه آن

 شاخه بسان شده و كوچك و مقوس آخر برسد، باريك به كند تا چونسير می

 خرما بر آن ميوه كه است ايشاخه : اصلشود. عرجونمی ايديرينهخشکيده 

و  شده و مقوس كج كه است و عريضی زردرنگ شاخه قرار دارد وآن

 خرما باقی بر درخت خشکيده شاخك افتد سپسمی خرما از آن هايشهخو

 ماند.می

  

ََل الشهْمُس يَْنبََغي لََها أَْن تُْدَرَك اْلقََمَر َوََل اللهْيُل َسابَُق النهَهاَر َوُكلٌّ فَي فَلٍَك 

 (41يَْسبَُحوَن )

 در شب تا با آن «سدبر ماه به» حركت در سرعت «سزد كهخورشيد را مي نه»

 مستقل ، از خود مدار و گذرگاهاز خورشيد و ماه يکجا شود زيرا هر يك

شود، هرچند  داخل تواند در مسير ديگرياز آنها نمی دارند و يکی ايوجداگانه

بر  شب و نه»گيرد می بار سبقتيك ، خورشيد از قمر در هر ماهدر ديد چشم

روز  دنبال به گيرد بلکهنمی نيز بر روز سبقت : شبنیيع «جويد روز پيشي

 سبقت خويش آيند و از رفيقمی خويش از آنها در وقت هريك آيد پسمی

وجود  و انقطاعی فاصله گونهو روز هيچ شب ميان»گويد: كثير میگيرند. ابننمی

 است آيد و اينمی ديگري لدنبا به مهلتی هيچ از آنها بی هر يكندارد بلکه 

و  از خورشيد و ماه : هر يكيعنی «از آنها و هر كدام»«. از آيهبخش  اين معنی

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

101 

 سياره وياز: مسير دايره )سپهر( عبارت فلك «شناورند در فلكي»و روز  شب

 كهدر سپهر خود در فضا شناورند چنان از خورشيد و ماه ! هريك. آرياست

( 33) قطر آن نيم خورشيد در مدار خود كه پس شناور استدر آب  هیما

كند و قمر رسد، سير میمی پايانبه سال در يك آن وچرخش است مايل ميليون

و  است ( هزار مايل15) قطر آن زند و نيمدور می يك زمين پيرامون در هر ماه

بار بر يك  روزيمحور خورشيد و در شبانهبار بر يك سال نيز در يك  زمين

در روز سير  درجه يك اندازهخورشيد به  چرخد. و ازآنجا كهمحور خود می

و  نرسيده ديگري از آنها به يك هيچ پس ( درجه83مقدار )به ماه كند ولیمی

نور از آنها  يك، هيچجهت همين شوند بهديگر نمیيك سير فلکی مزاحم

 كه در هنگامی ندرت دهند، جز بهقرار نمی را نيز در حجاب ديگري

 دهد.می )خسوف( رويگرفتگی )كسوف( يا ماه خورشيدگرفتگی

  

يهتَُهْم فَي اْلفُْلَك اْلَمْشُحوَن )   (41َوآَيَةٌ لَُهْم أَنها َحَمْلنَا ذُر َ

را در كشتي  آدمبني : ما نسلكهاين»ما  بر قدرت «آنان ديگر براي ايو نشانه»

، گونه بدين «سوار كرديم»مملو از كاال و مسافر  هاي: بر كشتیيعنی «گرانبار

اين  معنی قولیگذارد. بهمی نيز بر بشر منت بزرگ نعمت با اين عزوجل خداي

 .كرديم حمل ÷نوح را در كشتی آدمو اجداد بنی : ما پدراناست

  

 ( 42َخلَْقنَا لَُهْم َمْن َمثَْلَه َما يَْرَكبُوَن )وَ 

 «شوند آفريديمسوار مي بر آن كه ديگري مركوبهاي ايشان براي و مانند آن»

آفرينش  موازات را ـ به آن عزوجل خداي كه : شتر است: مراد از آنقولیبه

 ، شتر در عرفجهت بدين آفريد، در بيابان سواريشان در بحر ـ براي كشتی
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ها، ماشين به اياشاره مباركه آيه شود. يا شايد اينمی ناميده« بيابان كشتی» عرب

 و اسبان: »است آيه . و نظير اينجديد است قطارها، هواپيماها و فضاپيماهاي

و  ز هستني تجمل را آفريد تا بر آنها سوار شويد و مايه و درازگوشان واستران

 .گذشت تفسير آن كه« 1نحل/« »آفرينددانيد میشما نمی كه ديگري نيز چيزهاي

  

( إََله َرْحَمةً َمنها َوَمتَاًعا 43َوإَْن نََشأْ نُْغَرْقُهْم فَََل َصَريَخ لَُهْم َوََل ُهْم يُْنقَذُوَن )

 ( 44إَلَى َحيٍن )

 «پس»درياها  ها در اعماقبا كشتی همراه «كنيممي ، غرقشانو اگر بخواهيم»

 فريادشان به كه «نباشد فريادرسي هيچ برايشان»؛ كنيم غرقشان اگر بخواهيم

 از جانب رحمتي» جهت به «جز»بال  از اين «شوندمي داده نجات و نه»برسد 

 از سوي رحمتی جهت به گاهی دهد ولینمی را نجات آنان كس: هيچيعنی «ما

 كهاين سبب : و بهيعنی «ايو برخورداري» دهيممی فرمان نجاتشان، بهخويش

 است مرگ هنگام كه «معين تا زماني»دنيا  را از زندگانی آنان باز هم خواهيممی

 .برخوردار سازيم

  

 ( 45ْم لَعَلهُكْم تُْرَحُموَن )َوإَذَا قَيَل لَُهُم اتهقُوا َما بَْيَن أَْيَديُكْم َوَما َخْلفَكُ 

شماست  روي پيش كه شود: از آنچه گفته»كفار  : بهيعنی «آنان به و چون»

، حذر شماست روي پيش دنيا كه و عذاب و حوادث : از آفاتيعنی «بترسيد

نيز پروا  در آخرت از عذاب «سر شماست پشت و از آنچه»كنيد و پروا داريد 

شود، می گفته چنين آنان به ! وقتیآري« شويد رحمت مشمول باشد كه»يد دار

 كنند.می اعراض خداوند متعال و از رحمت برتافته روي

  

 (46َوَما تَأْتَيَهْم َمْن آَيٍَة َمْن آَيَاَت َرب ََهْم إََله َكانُوا َعْنَها ُمْعَرَضيَن )
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 برايشان» قرآن از آيات آيتی : هيچيعنی «انپروردگارش از آيات آيتي و هيچ»

؛ است‡ پيامبران گويیراست روشن توحيد و حجت حقانيت برهان كه «آيدنمي

 اند.نکرده التفاتی هيچ آن و به «اندبوده رويگردان از آن كهجز اين»

  

 ُ ا َرَزقَُكُم اّلِله قَاَل الهَذيَن َكفَُروا َللهَذيَن آََمنُوا أَنُْطَعُم َمْن لَْو َوإَذَا قَيَل لَُهْم أَْنَفقُوا َممه

ُ أَْطعََمهُ إَْن أَْنتُْم إََله فَي َضََلٍل ُمبَيٍن )  ( 47يََشاُء اّلِله

 داده شما روزي خدا به شود: از آنچه گفته» كافران : بهيعنی «آنان به و چون»

 مؤمنان به كافران»كنيد  بر فقرا صدقهخود  : از امواليعنی «كنيد انفاق

 را اطعام آيا كسي» سخنشان اين استهزا و تحقير و تمسخر به ازروي «گويندمي

سازد، او را فقير می أ: خدايعنی «دادمي طعامش خواستاگر خدا مي كه كنيم

 أخدا خواسته ، آيا بر خالفصورت ؟! در اينكنيم و او را اطعام باز ما بياييم

 ؟!ايمنکرده عمل

 خداي دهندهروزي گفتند: در حقيقتمی بودند كه شنيده از مسلمانان مشركان

را بخواهد، فقير  سازد و هركهرا بخواهد، توانگر می و او هر كه است عزوجل

 كرده همراهی أخداوند ناروا گفتند: ما با مشيت جدال گرداند. لذا آنها از رويمی

 ! ترديديكنيمنمی ، اطعاماست نداده او خود طعامش را كه ، كسیو بنابراين

زيرا  است آنان از سوي ناروا و باطل ايو مجادله ، مغالطهسخن اين كه نيست

غنی  ؛ و بهرا فقير گردانيده را توانگر و برخی از خلقش برخی سبحان خداي

، مورد ابتال داده وي به كه مالی وسيلهكند تا او را به فقير را اطعام هك داده فرمان

طور  كند يا خير؟ همينمی گزارد و صدقهآيا شکر می قرار دهد كه و آزمايش

و  كند و تالشآيا صبر می تا او را بيازمايد كه فقر مبتال گردانيده فقير را به
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 آشكاري شما جز در گمراهي»رزد يا خير؟ ومی و توكلو قناعت  كوشش

شما  به أخداوند از آنچه كه سخنتان گويند: شما در اين: كفار میيعنی «نيستيد

 أخود خداوند دهندهروزي كه اعتقادتان كنيد ـ با وجود اين، بخششداده روزي

 كنيد كهمی امر چيزي قرار داريد زيرا ما را به آشکاري ـ در گمراهی است

كفار  به پاسخی جمله اين كه جايز است !. همچنيناست الهیمشيت  مخالف

. يا است آشکاري و گمراهی شما مغالطه استدالل ! اينمشركان اي باشد: يعنی

 كثير اينابن باشد. كه آنان به مؤمنان از جواب حکايت جمله اين است ممکن

 .است پنداشتهيف را ضع قول

  

 ( 48َويَقُولُوَن َمتَى َهذَا اْلَوْعدُ إَْن ُكْنتُْم َصاَدقَيَن )

و  ، عذابما در مورد قيامت شما به كه اي «وعده گويند: اينمي و كافران»

 اي «گوييدمي رسد؟ اگر راستفرامي كي»دهيد می يا دوزخ بهشت به پيوستن

استهزا و  را از روي سؤال ؟. آنها اينخويش وعده و در اين سخن در اين مؤمنان

 كردند. مطرح مؤمنان تمسخر به

 فرمايد:می در پاسخشان خداوند متعال

  

ُموَن )  (49َما يَْنُظُروَن إََله َصْيَحةً َواَحدَةً تَأُْخذُُهْم َوُهْم يََخص َ

در صور  ÷اسرافيل اول دميدن و آن «كشندتند را انتظار نمي بانگ جز يك»

 ميان «گيرد كهفرومي را در حالي آنان»ميرند می با آن زمين اهالی تمام كه است

 و جدل ستيزه» از امور دنيا و مانند آن و معامله در خريد و فروش خويش

 «.كنندمي
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 (51َجعُوَن )فَََل يَْستََطيعُوَن تَْوَصيَةً َوََل إَلَى أَْهَلَهْم يَرْ 

برخی به توانند برخی، نمیهنگام : در آنيعنی «توانند كرد وصيتي نه گاهآن»

دارند و از  حقی چه بر ديگران بکنند؛ كه وصيتی خويش و زيان نفع ديگر درباره

و دست  توبه ديگر را بهتوانند يك. يا نمیآنهاست بر ذمه حقی چه ديگران

 كار خويش در بازارها و محالت كنند بلکه و سفارش وصيت از گناهان كشيدن

: يعنی «گردندبازمي شانخانواده سويبه و نه»ميرند ـ می مهلت لحظه يك ـ بی

 اند، باز گردند.از آنها مرده در بيرون كه خويش منازل سويتوانند بهنمی

 كه است آمده از ابوهريره و مسلم بخاري روايت به شريف در حديث

 دو مرد جامه شود كهبرپا می درحالی ترديد قيامتبی»فرمودند:  صخدارسول

 را در هم آن كنند و نه را معامله توانند آنمی اند ؛ نهرا فرو گسترده خويش

را  خويش حوض شخص شود كهبرپا می درحالی ترديد قيامتپيچند. بی

 ترديد قيامتبنوشد. بی آب تواند از آنكند( و نمیتعمير می)كند اندود میگل

اما  است بازگشته شتر خويشبا شير ماده شخص شود كهبرپا می در حالی

شود برپا می در حالی ترديد قيامتكند. بی را تناول آن يابد كهرا نمی آن فرصت

را  تواند آناما نمی است باال برده خويش دهان سويخود را به لقمه شخص كه

 «.كند تناول

  

 ( 51َونَُفَخ فَي الصُّوَر فََإذَا ُهْم َمَن اْْلَْجدَاَث إَلَى َرب ََهْم يَْنَسلُوَن )

از  با آن مردگان كه است دوم : نفخهمراد از آن «شودمي و در صور دميده»

 كهچنان است فاصله سال ، چهلدو نفخه شوند و ميانیم برانگيخته قبرهايشان

با  أ، خداونداست فاصله سال ، چهلدو نفخه ميان: »است آمده شريف در حديث

 را زنده ايهر مرده دوم ميراند و با نفخهرا می هر جانداري اول نفخه
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 «شتابندمي روردگار خويشپ سويخود به از قبرهاي بناگاه پس»«. گرداندمی

 گردند.محشر می صحراي روانه سرعت و به

  

ْحَمُن َوَصدََق اْلُمْرَسلُوَن  قَالُوا يَا َوْيلَنَا َمْن بَعَثَنَا َمْن َمْرقََدنَا َهذَا َما َوَعدَ الره

(52 ) 

 «؟برانگيخت ما را از آرامگاهمان كسيبر ما! چه واي اي»كفار  «گويندمي»

آشوبد می در هم چنان شوند، عقلهايشانروبرو می با آن كه : از فرط هولیعنیي

از  اند و كسیبوده پندارند در خوابمی گردند كهمی و متوحش سراسيمه وچنان

بر  واي : )ايكه معنی اين»گويد: كثير می. ابناست كرده بيدارشان خواب

 را نفی در قبرهايشان ؟( عذابشانبرانگيخت اهمانما را از آرامگ كسیما!چه

 كه است سخت قبر چنان عذاب به در محشر نسبت شان كند زيرا حالنمی

ديگر از  و جمعی كعببناما أبی«. اندبوده فرورفته خوابدر قبر به گويی

 صور ـ اندكی و نفخهد از رستاخيز ـ در ميان قبل آنان»گويند: میتابعين  مفسران

 و اعتراف كرده مراجعه خويشخويشتن آيند و بهخود می به گاهآن«. خوابندمی

 است« ايوعده همان» و مصداق «است»رستاخيز  همان «اين»: كهاينكنند بهمی

 راستگويی به پس «گفتندمي راست بود و پيامبران داده رحمان خداي كه»

در بر  سودي هيچ حالشان اقرار به اين كنند كهاقرار می در روزي ‡انپيامبر

 ، يا جوابفرشتگان : جوابجمله اين كثير برآنند كهجرير و ابنندارد. اما ابن

 .است آنان به مؤمنان

  

 (53َن )إَْن َكانَْت إََله َصْيَحةً َواَحدَةً فََإذَا ُهْم َجَميٌع لَدَْينَا ُمْحَضُرو
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در صور فرياد  را با دميدنی آن ÷اسرافيل كه «نيست تندي بانگ جز يك اين»

نزد ما  همگي آنان بناگاه پس» اخير است نفخه همان كشد. مراد از آنمی

گرد  و عقاب حساب نزد ما براي سرعتبه آنان : بناگاهيعنی «انداحضار شده

 شوند.میآورده 

  

 (54يَْوَم ََل تُْظلَُم نَْفٌس َشْيئًا َوََل تُْجَزْوَن إََله َما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن )فَالْ 

آنچه  حسبو جز به» عملش از ناحيه «رودنمي ستمي كسامروز بر هيچ»

 قاعده است و اين «نخواهيد شد جزا داده»و بد  نيك از اعمال «كرديدمي

 .حساب

  

 ( 55اْلَجنهَة اْليَْوَم فَي ُشغٍُل فَاَكُهوَن )إَنه أَْصَحاَب 

در  زيرا ايشان «هستند و خرم خوش در كاري بهشت امروز اهل گمانبي»

 كه باشند ؛ لذتهايیمی و خوشی ، بهجتنعمت و غرق فرو رفته عظيمیلذتهاي 

 بشري هيچ و بر قلب نشنيده گوشی و هيچ نظير آنها را نديده چشمیهيچ 

 به شدنو مشغول  از انديشيدن ، بهشتيانروي ، از ايناستخطور نکرده 

 اند كهنعمت غرق اند زيرا چنانبازمانده آنها در دوزخكفار و افتادن  سرنوشت

گويد: می آورند. نسفیياد نمیباشند ـ به كفار را ـ هرچند از نزديکانشان حال

 «.آغوشندرعنا هم باكره با دختران در زير درختان بارانآنها بر شط جوي»

  

 ( 56ُهْم َوأَْزَواُجُهْم فَي َظََلٍل َعلَى اْْلََرائََك ُمتهَكئُوَن )

آنها را ـ  كه هايی: در سراپردهيعنی «بر تختها ساراندر سايه با جفتهايشان آنان»

ها و : تختارائك «اندزده تكيه»كند می ها ـ سايبانیها و حجلهمانند خيمه
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، و راحت لذت : آنها در منتهايها قرار دارد. يعنیدر حجله كه است اورنگهايی

 هستند. خويش و نوش عيش سرگرم

  

 ( 57لَُهْم فَيَها فَاَكَهةٌ َولَُهْم َما يَدهُعوَن )

و براي » نوع همه از «است هاييآنها ميوه براي» : در بهشتيعنی «در آنجا»

 درنگكنند، بی طلب بهشت اهل : هر چهيعنی «كنند طلب هر چه آنهاست

 چيزي كه از بهشتيان : هر كساست اين معنی قولی. بهاست آمادهبرايشان 

 .اوست چيز از آن كند، آن خواهش

  

ٍ َرَحيٍم )  ( 58َسََلٌم قَْوًَل َمْن َرب 

 اينگويد. البته می سالم بر آنان أاينها، خداوند همه : فوقيعنی «مابر ش سالم»

، فرشتگانواسطه  گويد؛ يا به سالم پروردگار بر آنان كه است بهشت اهل آرزوي

 : اينيعنی «مهربان پروردگاري از جانب است سخني اين» واسطه يا بدون

! بهشت اهل شود: ايمی گفته بهشتيان به پس است تعالی حق از جانب سالمی

شوند وارد می بهشت بر اهل از هر دري : فرشتگانقولیبر شما. و به سالم

 .مهربان پروردگاري بر شما از جانب ! سالمبهشت اهل گويند: ايمی كهدرحالی

  

 ( 59َواْمتَاُزوا اْليَْوَم أَيَُّها اْلُمْجَرُموَن )

 گفته مجرمان آيد و به: ندا میيعنی «! امروز جدا شويدگنهكاران و اي»

گيريد و جدا شويد. يا  كناره ـ از نيکوكاران در آخرت شود: امروز ـ يعنیمی

شوند، می ديگر جدا ساختهاز برخی  برخی روز، مجرمان : در آناستمراد اين 

 ايدر فرقه ديگر، مجوس ايدر فرقه اريشوند، نصجدا می فرقه يهود در يك

 ديگر. ايدر فرقه بتان ديگر و پرستندگان ايها در فرقهديگر، صائبی
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 ( 61أَلَْم أَْعَهْد إَلَْيُكْم يَا بَنَي آَدََم أَْن ََل تَْعبُدُوا الشهْيَطاَن إَنههُ لَُكْم َعدُوٌّ ُمبَيٌن )

را نپرستيد  شيطان كه بودم نفرستاده شما حكم سوي! آيا بهآدم فرزندان اي»

 را قبال بر زبان حکم : آيا اينيعنی «؟شماست آشكار براي زيرا او دشمني

 در اينجا، پيمانی« عهد»: مراد از قولی؟ بهبودم نفرستاده شما پيش به پيامبرانم

شدند ـ آورده  بيرون آدم پدرشان از پشت كه ـ هنگامی آدماز بنی كه است

 ! آيا با شما پيمانآدمبني اي»: است چنين معنی صورتدر اين شد، كه گرفته

 ايعقلی ، داليل«عهد»ديگر: مراد از  قولی. به«را نپرستيد؟ شيطان كه بودم نبسته

 .ستا بشر قرار داده هدايت براي در آسمانها و زمينش أخداوند كه است

  

 (61َوأََن اْعبُدُونَي َهذَا َصَراٌط ُمْستََقيٌم )

و  عقلی و با ادله نفرستاده شما حکم سوي: آيا بهيعنی «مرا بپرستيد كهو اين»

را فروگذاريد و فقط مرا  شيطان پرستش كه بودم نگرفته از شما پيمان نقلی

و  رحمان همانا طاعت كه سالما : دينيعنی «راست راه است اين»بپرستيد 

 .و بس است و درست راست ، راهاستشيطان  نافرمانی

  

 ( 62َولَقَْد أََضله َمْنُكْم َجبََلًّ َكثَيًرا أَفَلَْم تَُكونُوا تَْعَقلُوَن )

 راستی: بهيعنی «كرد گمراه بسيار از شما را سخت او گروهي و هرآينه»

 «كرديدنمي آيا تعقل»كرد  از شما را گمراه عظيم ار و جمعیبسي ، خلقیشيطان

 نبوديد؟. بر خود آگاه شيطان و از دشمنی

  

 ( 63َهَذَه َجَهنهُم الهتَي ُكْنتُْم تُوَعدُوَن )

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

110 

در  ‡پيامبران بر زبان «شدمي داده شما وعده به كه است جهنمي همان اين»

و  و جن در رسد، انس روز قيامت چون: »است هآمد شريف دنيا. در حديث

 از آتش گردنی گاهشوند آنمی آورده گرد هم فراخ مکان در يك وآخرين اولين

 ايمنادي كند، سپسمی احاطه آنان شود و بهمی نمايان از آن( بر خاليق)قسمتی

ْنتُْم تُوَعدُوَن اْصلَْوَها اْليَْوَم بََما ُكْنتُْم َهَذَه َجَهنهُم الهتَي كُ ) دهد:ندا درمی چنين

 «. (تَْكفُُروَن...

  

 ( 64اْصلَْوَها اْليَْوَم بََما ُكْنتُْم تَْكفُُروَن )

 سبب: امروز بهيعنی «درآييد آن ورزيديد، بهمي كه كفري سببامروز به»

درآييد،  آن ، بهبتان رستشو پ از شيطان در دنيا و پيرويتان أخداوند به كفرتان

 بچشيد. را در آن عذاب و انواع كرده را تحمل آنگرماي 

  

اْليَْوَم نَْختَُم َعلَى أَْفَواَهَهْم َوتَُكل َُمنَا أَْيَديَهْم َوتَْشَهدُ أَْرُجلُُهْم بََما َكانُوا يَْكَسبُوَن 

(65 ) 

 كه مهرنهادنی به «نهيممهر مي» كفار : بر دهانهاييعنی «امروز بر دهانهايشان»

گويند مي با ما سخن و دستهايشان»كند می سلب را از آنان گفتنسخن  قدرت

در  كه اعضايی آن تا بدانند كه «دهندمي كردند، گواهيمي آنچه به وپاهايشان

بود، امروز  خداوند متعال و نافرمانيهاي معاصی و ياور آنها در ارتکاب دنيا كمك

 ، ناطقسر زده در دنيا از آن كه آنچه به و هر عضوي است آنها شده عليه گواهی

 است آمده مالكبنانس روايت به شريف . در حديثاست و گويا گرديده

خود  گويد: پروردگارا! عليهمی در روز قيامت بنده»فرمودند:  صخدارسولكه

گويد: او می به أپذيرم(! خداوند)نمی دهمنمی خود را اجازه جز نفس شاهدي
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 كه است و كافی هستی بسنده بر خودت حسابرسی به امروز خودت

و به اعضا و  شده مهر نهاده بر دهانش گاهتو باشند. آن گواهانالکاتبين كرام

 ناطق اعمالش به وي اياندامه درآييد! پس نطقشود: بهمی گفته اندامهايش

 به او خطاب هنگام شود. در اينمی برداشته مهر از دهانش گردند، سپسمی

 از جاي ! آخر منمن اعضاي وگور شويد ايگويد: دور باشيد و گممی اعضايش

 «.كردممی دفاع چنينشما اين 

  

َراَط فَأَنهى يُْبَصُروَن )َولَْو نََشاُء لََطَمْسنَا َعلَى أَْعيُنََهْم فَ   (66اْستَبَقُوا الص َ

 : در دنيا ديدگانشانيعنی «كنيمرا نابود مي چشمانشان ، هرآينهو اگر بخواهيم»

در آنها  شکافی نه كه دهيمقرار می وضعی را به و چشمانشان برده را از بين

وپا زنند دست تا در كوري يمگذاررا فرو می آنان سپس پلکی نمودار باشد و نه

 سويبه : شتابانيعنی «جويندمي پيشي بر هم در راه پس»را نبينند  هدايت و راه

زيرا  «توانند ببيننداز كجا مي ولي»گردند  روان شتابند تا در آنمی نجات راه

 باشند.نمی ديدن ، قادر بهندارند؟ بنابرايناي بينايی

  

 ( 67نََشاُء لََمَسْخنَاُهْم َعلَى َمَكانَتََهْم فََما اْستََطاُعوا ُمَضيًّا َوََل يَْرَجعُوَن )َولَْو 

، : اگر بخواهيميعنی «كنيممي مسخ را بر جايشان آنان ، هرآينهو اگر بخواهيم»

ا و آنه دهيمو تغيير می كرده ديگر تبديل آفرينشی به آنها را بر جايشان آفرينش

 گاهآن» گردانيمها میمانند خوكها و بوزينه و جماد، يا چهارپايانی را سنگ

سر  پشت به «برگردند و نه» خويش روي پيش به «توانند از آنجا بگذرندمينه

توانند می نه پس نشانيممی را بر سر جايشان آنان يعنی»گويد: می .حسنخويش

«. برگردند سر خويش پشت توانند بهمی بروند و نه خويش رويپيشبه كه
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 در آن كه مکانی را در همان ، آنان: اگر بخواهيماست اينديگر معنی  قولیبه

 رحمت سبببه تعالی حق . ولیكنيممی اند، مسخشده معصيت مرتکب

 نکرد. دارد، چنين بر خلقش كه ايگسترده

  

ْسهُ فَي اْلَخْلَق أَفَََل يَْعَقلُوَن )َوَمْن نُعَم َ   ( 68ْرهُ نُنَك َ

هر  : بهيعنی «كنيمنگونسار مي ، او را در خلقترا عمر دراز دهيم و هر كه»

 حالی و او را به كرده را دگرگون و رفتارش ، خلقتبدهيم ايعمر طوالنی كس

، دهيمبود ـ قرار می طراوت و نيرومندي ـ كه اولش حال به نسبتمعکوس 

بر  و فرتوتی ، پيريو خرمی جوانی جايو به ، ضعفقوت جايبهكه  طوريبه

كار قادر باشد،  بر اين هر كس كهدر اين «كنند؟نمي آيا تعقل»شود مستولی  وي

 مجدد نيز و برانگيختن كردن و مسخ ديدگان بردناو بر از بين  گمانبی

 ؟.تواناست

  

ْعَر َوَما يَْنبََغي لَهُ إَْن ُهَو إََله َذْكٌر َوقُْرآٌَن ُمبَيٌن )  (69َوَما َعلهْمنَاهُ الش َ

، ترتيب اين به «ايمشعر نياموخته» صپيامبر خويش : بهيعنی «او و ما به»

، جمله شعر باشد و باز با همين قرآن كند كهمی امر را نفی اين خداوند متعال

با  از نظر لفظ و معنی شاعر باشد زيرا قرآن پيامبرش كند كهمی امر را نفیاين 

و نه  نيست و متخيل ، مقفیموزون كالمی قرآن ندارد، چرا كه ايشعر همانندي

او  با مأموريت و متناسب صپيامبر سزاوار شأن شاعرانه و تخيالت الزامات

تصويرسازيهاي  نه است حقايق لب ، بيانصپيامبر مأموريت باشد، چراكهمی

 و سزاوار وي»فرمايد: می جهت و بدين دور از واقعيت هايو پردازش تخيلی

شعر بگويد و اگر بخواهد شعر  كه نيست هم ص: سزاوار پيامبريعنی«نيست هم
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 أخداوند كه طوري همان نيست نآيد و بر او آساكار از او برنمی بگويد، اينهم 

بر  كه سخنان موزونی نويسد. اما آنمی خواند و نهمی نه كه قرار داده او را امی

در  كهآنبی است بوده اتفاقی سليقه ، فقط از روياست رفته صخدارسولزبان 

فرموده  ايندر كار باشد، مانند  و قصد شعرگويی شعري و صنعت تکلف آن

ال  أنا النبي»بردند: می هجوم بر دشمن كه هنگامی در روز حنين صخدارسول

فرزند در كار نيست، من ، دروغیپيامبر خدا هستم من :عبدالمطلب كذب، أنا ابن

 «.هستم عبدالمطلب

هلل عبدا ابيات در روز حفر خندق صخدارسول كه است آمده شريف در حديث

 أزيرا اصحاب خويش سرود اصحاب تبع به كردند ولیرا تکرار می رواحهبن

ما اهتدينا، وال تصدقنا  لو ال أنت اللهم»خواندند: می چنين حفر خندق در هنگام

، ...: بارخدايا! اگر تو نبوديالقينا إن األقدام علينا، وثبت سكينة وال صلينا، فأنزلن

 اگر با دشمن پس خوانديمنماز می و نه داديممی صدقه ، نهشديمنمی ما هدايت

 است نقل«. را پايدار بدار... و گامهايمان فروفرست ، بر ما آرامشروبرو شديم

 آن به منظور تمثيلرا ـ به قديمی خواستند بيتیمی چون صخدارسول كه

 فقط افادات بيتاز ايراد آن  يرا قصدشانشکستند زرا می آن بخوانند ـ وزن

 به صخدارسول»گويد: كثير می. ابنآن شعري و قافيه وزن بيان بود نه آن معانی

سفيد  و موي : اسالمناهيا للمرأ والشيب باإلسالم كفيكردند: می تمثيل بيت اين

 اين بيت اصلكه د. درحالیبازدار تا او را از نواهی است كافی شخص براي

 اين را به بيتاين  صخدارسول . و چونللمرأ ناهيا واإلسالم الشيب كفي: است

 حقشما به كه دهممی : گواهیگفت خواندند، ابوبکر صديق شکسته صورت
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فتن( )شعر گهم  و نه شما شعر آموختهبه  نه تعالی هستيد و حق صخداپيامبر 

 .1«سزاوار شما است

مبين  و قرآني»از اندرزها  از اذكار و اندرزي : جز ذكرييعنی «جز ذكر اين»

 بر احکام مشتمل كه است أخداوند آسمانی از كتابهاي كتابی : قرآنيعنی «نيست

 باشد.آنها می كننده و تبيين شرعی

  

 (71اْلقَْوُل َعلَى اْلَكافََريَن ) َليُْنَذَر َمْن َكاَن َحيًّا َويََحقه 

 و پاك سالم قلبی را كه : هركهيعنی «باشد را زنده هركه» ص، يا پيامبرقرآن «تا»

 بر كافران هشدار دهد و قول»كند  اعراض را بپذيرد و از باطل ، حقداشته

از  كنندگانعبر كفر و امتنا بر اصراركنندگان عذاب : فرمانيعنی «شودثابت 

 هستند كه مانند مردگانی كافران گردد ولی الزم و پيامبرانش أخدا به ايمان

 يابند.خود را درنمیمربوط به  خطاب

  

ا َعَملَْت أَْيَدينَا أَْنعَاًما فَُهْم لََها َماَلُكوَن )  ( 71أََولَْم يََرْوا أَنها َخلَْقنَا لَُهْم َممه

پذيرش  براي و فکر و آماده انديشه صاحب اند بندگانندانسته و «اندآيا نديده»

 «؟ايمآفريده چارپاياني ، برايشاناست ما كرده دستان ما از آنچه كه»اندرزها 

ـ  كسی يا مشاركت واسطه را ـ بی ، چهارپايانیآنان برخورداري : ما براييعنی

 مالك آنان پس»؛ گاو و گوسفند و شتر را  ايمآورده عملو به كرده ابداع

و  قرار داشته انضباطشان تحت چهارپايان اند و آن: بر آنها مسلطيعنی «آنهايند؟

 كنند؟ و اگر ما اينمی بخواهند با آنها تصرف هرگونه كهطوري به آنهاسترام 
                                                 

 آنجا مراجعه به پس است رفته سخن تفصيل به« 115شعراء/ » شعر در سوره در باب - 1 
 كنيد.
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نگهداري  قادر به يدند و آنانرممی ، يقينا از آنانآفريديممی را وحشی چهارپايان

 از آنها نبودند.

  

 ( 72َوذَلهْلنَاَها لَُهْم فََمْنَها َرُكوبُُهْم َوَمْنَها يَأُْكلُوَن )

خود  بردارياز بهره كه طوري به «گردانيديم رام را برايشان و چهارپايان»

دهند و يك در می تن شدنو كشته  ذبح به كنند، حتینمی انسانها امتناع وسيلهبه

كودك  آن فرمان برد و آنها بهبخواهد می هر جا كه آنها را به ضعيف كودك

 راند و بر آنها نهيباو آنها را هرجا بخواهد می كه طوري نهند بهمی گردن

بر آنها  و شتر كه ، استر، اسبمانند االغ «مركوبشان از آنهاست پس»زند می

از آنها ـ مانند گاو،  برخی : از گوشتيعنی «خورندو از آنها مي»شوند می سوار

 خورند.ـ می گوسفند و غيره

  

 ( 73َولَُهْم فَيَها َمنَافَُع َوَمَشاَرُب أَفَََل يَْشُكُروَن )

آنها و همچنين  و كرك و موي از پشم «منفعتهاست آنها در چهارپايان و براي»

از  ، كهاست «هانوشيدني» آنها در چهارپايان براي «و»آنها  سيلهو به كشاورزي

ـ مانند  لبنی هايدوشند و بجز شير، ساير فراوردهاز آنها شير می برخی بدن

آيا شكر »نوشند و می كرده ـ را از شير آنها تهيه ، سرشير و غيرهماست

آورند؟ زيرا اگر  گوارا تا ايمان هاينعمت همهرا بر اين حقيقی منعم «گزارند؟نمي

 آمد؟!.می از كجا فراهم منافع همهنبود، اين سبحان خداي آفرينش

  

َ آََلَهةً لَعَلهُهْم يُْنَصُروَن ) ( ََل يَْستََطيعُوَن نَْصَرُهْم َوُهْم 74َواتهَخذُوا َمْن دُوَن اّلِله

 ( 75لَُهْم ُجْندٌ ُمْحَضُروَن )
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 آن از پرستش و مانند آنها و هدفشان از بتان «گرفتند معبودانيو جز اهلل »

در هنگام  باطل معبودان آن از سوي «شوند تا مگر ياري»: است اين معبودان

، و نيست متصور نبوده ايفايده از آنها هيچ كهها در حالیبحرانها و سختی

 ، ايناست و مسلم ثابت : آنچهيعنی «درا ندارن دادنشانياري توانايي»: چراكه

زيرا  است و اساس پايهبی باطلشان كفار از معبودان اميدها و انتظاراتكه  است

 دهند بلکه چيز ياريشان توانند در هيچو نمی نداشته قدرت بر چيزيمعبودانشان 

باشند و  داشته توانايی اندادنش بر ياري هستند كه تر از آنتر و ذليلآنها ضعيف

 كرده باشد، از خود دفاع داشته قصد بدي خود آنها هم به نسبتاگر كسی  حتی

در  پندارشان نيستند پس و شعور بيش عقلبی آنها جماداتیتوانند چراكه نمی

: يعنی «آنها براي كه»: كفارند يعنی «و آنانند»! است پندار خامی بس بتان حق

 بتان كنند اما آنمی دفاع در دنيا و از بتان «اندحاضر شدهلشكري » بتان براي

در  دروغين : خداياناست اين معنی قولیرا ندارند. به دادنشانياريتوان  جانبی

احضار  در دوزخ هستند و با آنان خود لشکري پرستشگران براي روز قيامت

 كنند. ديگر دفاع از برخی توانند برخیمیشوند اما نمی

 صخدارسول كه است آمده و ترمذي مسلم روايت به شريف در حديث

آورد، واحد گرد می مکان را در يك مردم در روز قيامت أخداوند»فرمودند: 

معبود  بايد از هر انسان ! بدانيد كهگويد: هانشود و میمی نمايان بر آنان سپس

تصاوير،  صاحب و براي ، صليبشصليب صاحب براي كند پس پيروي خويش

از آنچه  گاهشود آنمی ساخته نمايان ، آتششپرستشگر آتش و براي تصاويرش

باقی  دوزخ( و فقط مسلمانان سويبه كنند )در رفتنمی اند پيرويپرستيدهمی

 «.مانندمی
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وَن َوَما يُْعَلنُوَن ) فَََل يَْحُزْنكَ   ( 76قَْولُُهْم إَنها نَْعلَُم َما يَُسرُّ

 ناخواهخواه پرستان زيرا بت «نگرداند تو را اندوهگين گفتارشان پس»

از  خدا هستند و نظير اين شركاي و در عبوديت ما بوده خدايان گويند: بتانمی

از  كسی آن دهنده نسبت كه صپيامبر به شاعر دادن نسبت ... چونباطل سخنان

كنند و مي را پنهان ما آنچه گمانبي»معيط بود ابیبنعقبه نامبه قريش سران

را در  آنان زودي به پس «دانيممي» خويش از دشمنی «كنندرا آشكار مي آنچه

 داد. جزا خواهيم وعملشان برابر انديشه

  

 ( 77ْنَساُن أَنها َخلَْقنَاهُ َمْن نُْطفٍَة فََإذَا ُهَو َخَصيٌم ُمبَيٌن )أََولَْم يََر اْلَ 

از رستاخيز  كه كسانی از جمله هر انسانی «انسان است» و ندانسته «آيا نديده»

: يعنی «آفريديم ايما او را از نطفه كه»باشند می آيه اين نزول منکرند و سبب

: يعنی« است آشكار شده كنندهاو جدل بناگاه پس» منی آب حقير از اياز ذره

اما او  چيز آفريديم ترينما او را از ضعيف كه است و نينديشيده نديده آيا انسان

 ها و برهانهايامر، حجت در آن كند كهمی و ستيزه جدل با ما در امريبناگاه 

از  پس شدناز: رستاخيز و زنده  عبارت و آن است شده اقامه ما بر وي روشن

 .است مرگ

  

 ( 78َوَضَرَب لَنَا َمثًََل َونََسَي َخْلقَهُ قَاَل َمْن يُْحيَي اْلَعَظاَم َوَهَي َرَميٌم )

 خود را فراموش زد و آفرينش ما مثلي براي»منکر رستاخيز  انسان اين «و»

از:  عبارت كرد و آن مطرح مثل را همچون غريب ما داستانی : در بارهيعنی «كرد

را  خود وي كرد كه اما فراموش ما است از سوي مردگان كردن از زنده انکارش
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اند پوسيده چنين كهاستخوانها را ـ درحالي كسي: چهگفت» . پسايمما آفريده

 را بر قدرت مثالبی دايخ ، قدرتكودن انسان اين «گرداند؟مي ـ از نو زنده

 شد كه ، منکر اينبشر نيست در توان كردن كار زنده كرد و از آنجا كهقياس بنده

 گرداند. را از نو زنده و پوسيده كهنه نيز بتواند استخوانهاي أخداوند

استخوانها  كه است بر آن دليل (َمْن يُْحيَي اْلَعَظاَم َوَهَي َرَميمٌ ) :تعالی حق فرموده

 كه است :ابوحنيفه قول شوند. و اينمی نجس هستند و با مردن حيات داراي

 باشد.می جديد نيز مؤيد آن علم

را  ايپوسيده استخوان جمحی خلفبناند: ابیگفته نزول سبب در بيان مفسران

 : ايگفت گاهرد و آنريزريز ك رويشان را در پيش آورد و آن صخدانزد رسول

، مجددا است شده و پاشان پوسيده كهاز آن را پس اين أ! آيا خداوندصمحمد

كند و می را مجددا زنده اين أ! خداوندفرمودند: آري صخداكند؟ رسولمی زنده

 كند.وارد می جهنم آتش تو را به گاهكند آنمی اتزنده ميراند، سپستو را می

 شد. نازل آيات اين بود كه همان

  

ٍة َوُهَو بَُكل َ َخْلٍق َعَليٌم ) َل َمره  (79قُْل يُْحيَيَها الهَذي أَْنَشأََها أَوه

 «گرداندمي شانبار آنها را پديد آورد، زنده نخستين كه كسي بگو: همان»

 هيچ كهز كرد در حالیبار آغااستخوانها را نخستين آفرينش كه ذاتی : همانيعنی

و او »گرداند می ، همو آنها را مجددا زندهآنها وجود نداشت براي پيشينینمونه 

 ماند و هيچنمی پنهان بر وي ايامر پوشيده و هيچ «داناست آفرينشي هرگونه به

ـ از  لتفصي به و چه اجمال به ، چهبعد از آن و چه از آفرينش پيش چيز ـ چه
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استخوانها  داند كهاو می يعنی»گويد: كثير می . ابننيست بيرون وي علم حيطه

 «.اندشده و پراكنده پاشان زميندر كجاي 

  

 ( 81الهَذي َجعََل لَُكْم َمَن الشهَجَر اْْلَْخَضَر نَاًرا فََإذَا أَْنتُْم َمْنهُ تُوقَدُوَن )

 اين كه قادر است همچنان «پديد آورد سبز آتشي از درخت برايتان همو كه»

 كه با آنچه سبحان خداي كه است گونه گرداند. بدين را مجددا زنده انسان

كنند، بر می مشاهده سبز تروتازه از چوب سوزان آتش آوردنانسانها از بيرون 

 كند.می ل، استدالمردگان كردن بر زنده خويش و قدرت وحدانيت

سبز و اگر از آنها دو چوب  كه« عفار»و « مرخ» ناموجود دارد به ! دو درختآري

 جهد. و اينمی از آنها بيرون بزنيد، آتش ديگري از آنها را به را ببريد و يکی تازه

زيرا  است از مرگ پس كردن زنده به أخداوند بر قدرت دليل روشنترين

را با هم  و چوب و آتش ، آبخويش مثالبی از قدرت نمونه در اين أخداوند

را  چوب آتش كند و نهمی را خاموش آتش آب نه كهطوري به است يکجا كرده

بر مقوله  نمونه ترين، شگرفچيز از ضد آن يك پديدآوردن سوزاند. پسمی

شما  براي أباشد: خداوند چنين عنیم كه است محتمل . همچناناست قدرت

 آتش درخت از آن بناگاه كه»كرد  را ميسر و آماده از هيزم گيريبهره

 .است بوده سبز و خرم كه، بعد از آنوپز و گرمازايیپخت براي «افروزيدمي

  

يَْخلَُق َمثْلَُهْم بَلَى َوُهَو  أََولَْيَس الهَذي َخلََق السهَماَواَت َواْْلَْرَض بَقَاَدٍر َعلَى أَنْ 

ُق اْلعََليُم )  ( 81اْلَخَله

باز مانند آنها  كهبر اين ، توانا نيسترا آفريده آسمانها و زمين كه آيا كسي»

 چون بزرگی بس هايپديده بر آفرينش كه : قطعا كسیيعنی «را بيافريند؟
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از  كه بشري و بازآفرينی بر اعاده اولی طريققادر باشد، همو به آسمانها و زمين

 «چرا»باشد ، نيز توانا میاست و از نظر نيرو ضعيف ، كوچكوهيأت نظر شکل

آفرينشگر  اوست» قادر نباشد، قطعا قادر است بگو: چرا پروردگار متعال يعنی

، بسيار وجه رينو تمامت كاملترين زيرا او به كار تواناست : او بر اينيعنی «دانا

 باشد.آفرينشگر و بسيار دانا می

  

 (82إَنهَما أَْمُرهُ إَذَا أََرادَ َشْيئًا أَْن يَقُوَل لَهُ ُكْن فَيَُكوُن )

 كه است كند، همين را اراده چيزي آفرينش چون كه نيست اهلل جز اين شأن»

چيز  ايجاد آن كهآنیب «شودموجود مي درنگبي پس گويد: باشميآن  به

 باشد. متوقف اصال بر چيز ديگري

و  درنگ ، بدونمرادش بر نافذ كردن تعالی حق بر تأثير قدرت است تمثيلی اين

در نظر  ابزارها. البته كارگيريو به عملی مقدمات به بودنوابسته  تأخير و بدون

 بر قدرت وي قدرت قياس شبهه هك است أاهلل مثالبی قدرت اين داشت

 كند.می ابطال را از پايهخلقش

  

 (83فَُسْبَحاَن الهَذي بَيََدَه َملَُكوُت ُكل َ َشْيٍء َوإَلَْيَه تُْرَجعُوَن )

: يعنی «اوست در دست هر چيزي ملكوت كه كسي آن است پاك پس»

كند ـ  بخواهد و اراده كه هرگونه هدر آنها ـ ب تصرف اشياء و قدرتهمه  ملکيت

 بالكيف دست چيزها به همه و كليدهاي و فقط در نزد اوست تعالی حقاز آن 

و جبر  و رحموت ، مانند رحمتو ملکوت ملك»گويد: كثير میباشد. ابناو می

اين  نيز بر جمهور مفسران كه است گفتنی«. چيز است يك ، در معنیو جبروت

با هدف  واو و تا در ملکوت افزودن»گويد: می نظر دارند. نسفی اتفاق معنی
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نه  «شويدمي بازگردانده كه اوست سويو به»«. است ملکيت در معنی افزودن

 .بعد از رستاخيز است آخرت در سراي . و اينغير وي سويبه

رسالت  ، اثبات«يس» مباركه ورهمحور س كه كرديم ، مالحظهگونه بدين

و  آن در قبال مردم مواقف ، تبيينآن مضمون و بيان ، اظهار حکمتصپيامبر

 .توحيد و معاد است اثبات
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 ﴾صافات  سوره ﴿
 .است ( آيه811) و داراي است مکی

  

، كشيدهصف ان فرشتگ به با سوگند الهی افتتاح جهتبه سوره اين :تسميه وجه

 شد. ناميده« صافات»

در نهاد  عقيده ساختن به ، عنايتمکی هايساير سوره همچون آن موضوع

 .است آن صور و اشکال در همه شرك هاياز شائبه آنان انسانها و پاكسازي

  

افهاَت َصفًّا )   (1َوالصه

در نماز  اند كهاز آنها: فرشتگانیمراد  «بستني صف به بستگان صف سوگند به»

بندند. می در دنيا، صف در نمازشان خلق بستن خود در آسمانها، مانند صف

به پرندگان  خود را در هوا همچون بالهاي فرشتگان : آناست اين معنی قولیبه

 د. در حديثده فرمان آنان بخواهد به هر چه گسترانند كهمی الهی انتظار فرمان

فرشتگان  بستن صف كيفيت درباره صخدارسول كه است آمده شريف

بندند، صف می صف در نزد پروردگارشان فرشتگان كهآيا چنان»فرمودند: 

صف  چگونه در نزد پروردگارشان گفتند: فرشتگان بنديد؟ اصحابنمی

و  تنگ و در صف گردانيده كامل و را تمام متقدم بندند؟ فرمودند: صفوفمی

 «.چسبندمی همبه فشرده

  

اَجَراَت َزْجًرا )  ( 2فَالزه
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 : سوگند بهيعنی «كنندزجر مي سختي به كه زجر كنندگان و سوگند به»

خود بر شتر و  با صداي وقتی رانند. اعرابمی شدت ابرها را به كهفرشتگانی 

 «.و الغنم اإلبل زجرت»گويند: یزنند، مگوسفند نهيب 

  

 (4( إَنه إَلََهُكْم لََواَحدٌ )3فَالتهاَليَاَت َذْكًرا )

و غير  قرآن كه فرشتگانی : سوگند بهيعنی «ذكر كنندگانتالوت و سوگند به»

براي  عزوجل كتابها را از نزد خداي خوانند و اينرا می آسمانی ازكتابهاي آن

شما  قطعا خداي كه»: فرشتگان اين همه ! سوگند بهآورند. آريمی ‡انپيامبر

 ندارد. و شريکی «است يگانه

  

 (5َربُّ السهَماَواَت َواْْلَْرَض َوَما بَْينَُهَما َوَربُّ اْلَمَشاَرَق )

: وجود . يعنیاز مخلوقات «آنهاست ميان و آنچه پروردگار آسمانها و زمين»

بر وجود و بر قدرت  داليل ، از آشکارترينبديع شکل بر اين لوقاتمخاين 

 «و پروردگار مشرقهاست» اينهاست همه و مالك آفريننده كه است پروردگاري

خورشيد  هاي، آفريدگار، مدير و مدبر طلوعگاهها و غروبگاهتعالی : حقيعنی

دارد،  و غروبگاهی گاهـ طلوع سال تعداد ايامزيرا خورشيد در هر روز ـ به است

از غروبگاهها  و در يکی كرده گاهها طلوعاز طلوع هر روز از يکی كه طوريبه

اكتفا كرد زيرا « مشارق»ذكر  به أخداوند»گويد: كثير می كند. ابنمی غروب

 «.كندمی نيز داللت بر مغارب مشارق

  

 ( 6لدُّْنيَا بََزينٍَة اْلَكَواَكَب )إَنها َزيهنها السهَماَء ا

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

124 

 الوهيت و به چيزهاست او پروردگار همه ما فهماند كه به تعالی حق كهبعد از آن

 ما آسمان»شناساند: ما می را براي خويش از فعل مظاهري ، اينكاست يگانه

 «ايمداده زينت تارگانس زينت به» است زمين آسمانها به نزديکترين كه «دنيا را

رخشانند،  همانا اختران زيبا كه آرايشی به دنيا را در نظر بندگان : آسمانيعنی

 رخشنده جواهري ، همچونخويش در ديد بينندگان ستارگان زيرا اين ايمآراسته

 كنند.می گريو زيبا جلوه

  

 ( 7َوَحْفًظا َمْن ُكل َ َشْيَطاٍن َماَرٍد )

 را زينتی : ما ستارگانيعنی «محفوظ داشتيم سركشي را از هر شيطان و آن»

 از طاعت روندهمتمرد بيرون از دستبرد شياطين آن براي و نگهبانی آسمان براي

 حمله بر آنان درخشانی كنند، شهاب سمع بخواهند استراق چون كه قرار داديم

 سوزاند.و آنها را می برده

  

عُوَن إَلَى اْلَمََلَ اْْلَْعلَى َويُْقذَفُوَن َمْن ُكل َ َجانٍَب ) ( دُُحوًرا َولَُهْم َعذَاٌب 8ََل يَسهمه

 ( 9َواَصٌب )

: مال اعلی «فرادهند گوش مال اعلي توانند بهنمي» شياطين آن كه طوري به

ناميدند  مال اعلی آن سبب را به هستند. فرشتگان آن دنيا و مافوق آسمان اهالی

 ساكنان اند چراكه، مال اسفلو جن آسمانها هستند و اما انس ساكنان ايشان كه

 مال اعلی سخنان به را ندارند كه قدرت اين ، شياطينباشند. بنابراينمیزمين 

 ينشوند. امی گيرند و زدهقرار می فرادهند زيرا با شهابها مورد هدفگوش 

 ستارگانند نه از پيکره جداشده ـ اجزايی است كثير گفته ابن كهها ـ چنانشهاب

جزء،  و اراده ، و ذكر كلكل ذكر جزء و اراده كه ذكر است . شايانستارگانهمه 
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 سخت راندني و از هر سو به». است ايشده شناخته شيوه عرب در كالم

 به سمع منظور استراقبخواهند به ـ چنانچه : شياطيننیيع «شوندميپرتاب 

 شهابها مورد هدف وسيلهبه آسمان از جوانب آسمانها صعود كنند ـ از هر جانبی

 از مقصود خود دور ساخته كه است قرار گرفتن هدف گيرند و با اينقرار می

 انقطاعی هيچ كه «است ميداي عذاب و برايشان»گردند می و طرد و دفع شده

باشد، غير از می در آخرت كه است دردناك سخت : عذابواصبقولی ندارد. به

 با شهابها دارند. قرار گرفتن در دنيا از هدفكه عذابی آن

  

 ( 11إََله َمْن َخَطَف اْلَخْطفَةَ فَأَتْبَعَهُ َشَهاٌب ثَاقٌَب )

 از سخن چيزي كه : جز شيطانیيعنی «بايشير بربايد به كه مگر كسي»

خود،  در ميان كند زيرا فرشتگان سمع استراق سرعت و به را يکبارهفرشتگان 

را  آن زمين اهالی كهاز آن خواهد داد ـ قبل روي در عالم كه آنچه به راجع

: يعنی «خشاندر شهابي پس»كنند می گويند و مذاكرهمی بدانند ـ سخن

، شهاب بسا كهچه سوزاند. ولیو او را می «تازداو مي ازپي»ور شعله ايستاره

 فرشتگان از سخن را كه و آنچه برده سالمت به كند اما او جان را دنبال شيطان

 القا نمايد. كاهنش برادرانسوي ، بهاست ربوده

، شياطين از اسالم قبل كه است آن گوياي ،بارهدراين صحيح احاديث مضمون

از  امري به أخداوند رفتند و چونباال می آسمان سويبه سمع منظور استراق به

كردند و وگو میگفت آن به راجع آسمان راند، اهالیمی حکم امور زمين

 شيطانی را به آن سشنيد و سپرا می سخن بود، آن آمده تا نزديکشان كهشيطانی

را  سخن كهاو را بعد از آن شهاب بسا كهكرد و چهبود القا می تر از ويپايين كه
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را  سخن اين شياطين گاهسوزانيد. آننمی بسا همسوزانيد و چهبود، می القا كرده

 و به تهرا درآميخ صد دروغ سخن آنها با آن كردند پسالقا می كاهنان سويبه

 كه گاهكردند. اما آنرا باور می سخنان آن تمام دادند و جاهالنمی خورد مردم

قرار  مورد حراست شدتبه كرد، آسمان را نازل اسالم آيين عزوجل خداي

! شهابها بگريزد. آري تواند از تيررسديگر نمی شيطانی هيچ كهطوري به گرفت

 حفظ نمود. را از دستبرد شياطين خويش وحی گونه ينبد عزوجل خداي

  

 (11فَاْستَْفتََهْم أَُهْم أََشدُّ َخْلقًا أَْم َمْن َخلَْقنَا إَنها َخلَْقنَاُهْم َمْن َطيٍن ََلَزٍب )

در آفرينش  : آيا آنانبپرس»: از كفار منکر رستاخيز يعنی «از آنان پس»

و  آيا آفرينش كه بپرس : از آنانبعنی «ايمدهآفري كه ترند يا كسانيسخت

خود  تر و در اعضا و اندامهايقوي و آنها در جسامت آنها استوارتر استخلقت 

 ؟ايمآفريده و فرشتگان ما از آسمانها، زمين كه بزرگترند يا آنچه

سبب او را به كهـ  كلدهاشدبن درباره كريمه : آيهاست آمده نزول سبب در بيان

تنومندي  به شد كه نازل وي ناميدند ـ و امثال« اشد» بدنش و نيرومندي شدت

 را از گلي ما آنان»مغرور بودند  سخت خويش اعضاي پيکر و نيرومندي

چسبد. می دست به كه است ايو چسبنده : چيز لزجالزب «آفريديمچسبنده 

از سر استبعاد برخورد  پندارند و با آنيز و معاد را بعيد میرستاخ: چگونه يعنی

 هايیاند و پديدهشده آفريده ضعيفی خلق از چنين خودشان كهكنند درحالیمی

را انکار  اند، آنشده تر و استوارتر آفريدهتر، بزرگتر، كاملقوياز آنان  كه

 اند؟.نکرده

  

 ( 12) بَْل َعَجْبَت َويَْسَخُرونَ 
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و در حيرت  سبحان خداي از قدرت صمحمد اي «ايكرده تو تعجب بلكه»

را  از مرگ و رستاخيز پس سبحان خداي آنها قدرت كه از اين ايفرورفته

 سببتو را و تو را به «كنندآنها تمسخر مي ولي»اند و انکار كردهتکذيب 

معاد  حقيقت درباره كه تو را ـ با آنچه دهند. يامورد ريشخند قرار می تعجبت

دور  بسيار از هم آنان تو و موقف موقف گيرند. پسريشخند میـ به گويیمی

 .است

  

ُروا ََل يَْذُكُروَن )  ( 13َوإَذَا ذُك َ

هاي از موعظه ايموعظه به : چونيعنی «گيرندشوند، پند نمي پند داده و چون»

و از  اندرز را نگرفته شوند، آن اندرز داده وي رسول هايموعظه، يا أخداوند

 برند.نمی ، نفعیاست در آن كه آنچه

  

 ( 14َوإَذَا َرأَْوا آَيَةً يَْستَْسَخُروَن )

ببينند، تمسخر »را  صخدارسول از معجزات اي: معجزهيعنی «آيتي و چون»

)يستسخرون( اين  معنی قولیافزايند. بهد می: بر تمسخر خويعنی «كنندمي پيشه

 را مورد تمسخر قرار دهند. صكنند تا پيامبرمی نيز درخواست : از ديگراناست

  

( أَئَذَا َمتْنَا َوُكنها تَُرابًا َوَعَظاًما أَئَنها لََمْبعُوثُوَن 15َوقَالُوا إَْن َهذَا إََله َسْحٌر ُمبَيٌن )

لُوَن )( أََوآَبَاُؤنَ 16)  (17ا اْْلَوه

را جادو  و يقينی قطعی حق : آنانكهاينها اين تر از همهتر و وقيحزشت

 ! آنچهصمحمد : اييعنی «آشكار نيست جز جادويي و گفتند: اين»پندارند: می

 آيا چون». و افزودند: آشکار نيست ، جز سحر و جادويیايما آورده به كه

 از نو برانگيخته راستي ، آيا بهچند شديم و استخواني و خاك مرديم
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سحر و جادو  به كه است چيزي ؟! اينشويممی و بار ديگر زنده «؟شويممي

ما  نخستين : آيا پدرانيعنی «ما؟ اوليه طور پدران و همين»ماند! و افزودند: می

 شوند؟!می نيز برانگيخته

  

 (18تُْم دَاَخُروَن )قُْل نَعَْم َوأَنْ 

! بعد : آرييعنی «شما خوار و زبونيد كه ! در حاليآري»! صپيامبر اي «بگو»

 شويد.می و حقير برانگيخته شديد، خوار و ذليل خاك كهازآن

  

 ( 19فََإنهَما َهَي َزْجَرةٌ َواَحدَةٌ فََإذَا ُهْم يَْنُظُروَن )
 

از  پس : برانگيختنيعنی «و بس تند است هنعر يك آن كه نيست جز اين»

و »دمد می ايدر صور با نفخه كه است ÷از اسرافيل تندي نعره با يك مرگ

 و به برخواسته از گورهايشان مردگان : بناگاهيعنی «خيزند نگرشبه  آنان بناگاه

بر كفار  عزوجل خداي پردازند كهمی و عذابی قيامت هولناك هايصحنه نظاره

 .است مقرر كرده

  

يَن )  ( 21َوقَالُوا يَا َوْيلَنَا َهذَا يَْوُم الد َ

در دنيا انکارش  را كه برانگيختنی : چونيعنی «بر ما واي گويند: ايو مي»

و  خود پرداخته سرزنش به هنگام كنند، در اين كردند، ببينند و معاينهمی

افزايند: و می خود واويال كرده و روز سياه بر حال بر ما! پس واي گويند: ايمی

 ‡پيامبران مانند كفر و تکذيب در برابر اعمالی در آن كه «روز جزا است اين»

 .شويممی جزا داده

  

بُوَن )  ( 21َهذَا يَْوُم اْلفَْصَل الهَذي ُكْنتُْم بََه تَُكذ َ
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 است روز فصل همان اين»دهند: می پاسخ سخن ا اينرا ب آنان فرشتگان پس

، ميان زيرا در آن است ، قضا و داوري: حکمفصل «كرديدمي را تكذيب آنكه 

 شود.می افگنده و فاصله نيکوكار و بدكار جدايی

  

َ ( 22اْحُشُروا الهَذيَن َظلَُموا َوأَْزَواَجُهْم َوَما َكانُوا يَْعبُدُوَن ) َمْن دُوَن اّلِله

 ( 23فَاْهدُوُهْم إَلَى َصَراَط اْلَجَحيَم )

را با همراهانشان  پيشگانستم»دهد: می فرمان فرشتگان به تعالی حق گاه آن

 ، پيروانشاندر شرك و همانندانشان و همتايان : مشركانيعنی «يكجا گرد آوريد

گرد آوريد.  پيامبران را در تکذيب نشانكنندگاو مشايعت  را در كفر و همراهان

 ازواج»گويد: می شوند. ضحاكمی جدا ساخته كفار از مؤمنان كه در اينجا است

خود  با شيطان هر كافري پس پيوند انشانند از شياطينو هم ؛ همراهان آنان

با  كارانگردند لذا زنابا يکديگر محشور می گنهکاران شود. همچنينمحشور می

هر  گونهبا همديگر و همين با همديگر، شرابخواران ، رباخوارانسلکانشانهم 

بجز اهلل  و آنچه»«. شوند...میخود گرد آورده  جنسانبا هم گروهی

 دهد: بتانمی فرمان فرشتگان به تعالی حق . يعنیو شياطين از بتان «پرستيدندمي

 دوزخ راه سويو به»گردانيد  همراه نيز با آنان را مشركانو معبودان 

 بشناسانيد و آنان شدگانگردآورده اين را به دوزخ : راهيعنی «كنيد شانراهنمايي

 برانيد. آن سويكنيد و به راهنمايی را بدان

  

 (24َوقَفُوُهْم إَنهُهْم َمْسئُولُوَن )

. از گفتار و رفتار خويش« هستند شدنيلسؤا آنان كنيد كه و بازداشتشان»

، بعد از حساب و بازداريد و سپس نموده متوقف حساب را براي آنانيعنی 
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 كه است آمده مسعودابن روايت به شريف برانيد. در حديث دوزخسوي به

يسأل  حتي عند ربه القيامة من يوم آدم قدما ابن ال تزول»فرمودند:  صخدارسول

وفيم  اكتسبه أين من ماله ، وعنفيما أباله شبابه ، وعنأفناه فيم عمره عن: خمس عن

از نزد پروردگارش  در روز قيامت فرزند آدم : قدمهايفيما علم ، وماذا عملأنفقه

 قرار نگيرد: چيز مورد سؤال شود تا از پنجنمی دور ساخته

 .است را فنا كرده آن چيزي در چه كه يشـ از عمر خو 8

 .است كرده و فرسوده را كهنه آن راهی در چه كه اشـ از جوانی 1

 .است آورده دسترا به از كجا آن كه خويش ـ از مال 3

 .است كرده خرج راهی را در چه خويش مال كهـ از اين 5

 «.است كرده عملی چه آندر  كه خويش ـ و از علم 4

  

 ( 25َما لَُكْم ََل تَنَاَصُروَن )

 كه است شده شمارا چه»شود: می كفار گفته به و سركوب توبيخ از باب سپس

از شما  برخی كه است شده : شما را چهيعنی «كنيد؟نمي همديگر را ياري

در دنيا يار و ياور  كهكنيد چنانمین ـ ياري ديگر را در اينجا ـ در قيامتبرخی 

يار  هستيم ما جمعي»: در روز بدر گفت ابوجهل كه گونه همديگر بوديد؟ همان

 «.و ياور همديگر

  

 ( 26بَْل ُهُم اْليَْوَم ُمْستَْسَلُموَن )

 . بدانأامر خداوند شدگانند بهو تسليم «نهادگانندگردن امروز آنان ! بلكهنه»

 ناتوانند. انديشیاز چاره در قيامت كه جهت
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 ( 27َوأَْقبََل بَْعُضُهْم َعلَى بَْعٍض يَتََساَءلُوَن )

 «پرسندديگر مياز يك كه آورند در حاليديگر ميبعضي به روي و بعضي»

 و رؤسا در عرصات پيروان ميان جدال اين كه است آن گوياي آياتسياق 

 گرانهو سرزنش كنان ديگر كشمکشاز برخی از آنان برخی يرد، كهگدرمی قيامت

 پرند.می هم جان كنند و بهمیسؤال 

  

 ( 28قَالُوا إَنهُكْم ُكْنتُْم تَأْتُونَنَا َعَن اْليََميَن )

ما  سراغبه راست از جانب شما بوديد كه اين»رؤسا  به پيروان «گويندمي»

: شما با . يعنیو قهر است از قوت در اينجا مجاز و استعاره« نيمي» «آمديدمي

را بر ما  بر ما در دنيا داشتيد، گمراهی كه رياستی حکم و به و قهر و سلطه قوت

 همان حق دين افگنديد كهمی چنين و گمانمان كرديد و در وهممی تحميل

 : شما از جانباست اين كشيد. يا معنیمی بيراهه به ما را با آن كه است چيزي

اهلل ولی داشتيد. شاهخير بازمی راه آن به و ما را از رفتن ما آمده سويخير به

ما سوي  نيز به چپ ما از جانب كردن منظور گمراهبه يعنی»گويد: میدهلوي 

ما  آمديد كهما می سراغز بهني راست : از سمتاست اين معنی قولیبه«. آمديدمی

، ما را در پوشش ترتيب اين تا به زنيممی نيك فال آن و به داريم را دوست آن

 «.است نزديك هم به اينها در معنی همه»گويد: می بفريبيد. قرطبی خيرخواهی

  

 ( 29قَالُوا بَْل لَْم تَُكونُوا ُمْؤَمنَيَن )

بلكه » پيروانشان در پاسخ و انس از جن گمراهی و رؤساي نرهبرا «گويندمي»

بر  كهبرتافتيد، با آن روي از ايمان : شما خودتانيعنی «نبوديد خود شما مؤمن
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، و در حقيقت كفر شده پذيراي كه است شما بوده دلهاي اين قادر بوديد پس آن

 ايد.بر كفر بوده و اساس شما از اصل

  

 ( 31َوَما َكاَن لَنَا َعلَْيُكْم َمْن ُسْلَطاٍن بَْل ُكْنتُْم قَْوًما َطاَغيَن )

تا  نداشتيم ايقهر و غلبه : ما هيچيعنی «نبود ايسلطه و ما را بر شما هيچ»

كثير  ابن قول. بهگردانيم و از كفر خارج نموده ايمان شما را وادار به آن وسيلهبه

، هيچ ايمكرده دعوت آن سوي شما را به كه آنچه : ما بر صحتاست اين معنی

از حد  در كفر و گمراهی كه «بوديد طاغي قومي خودتان بلكه» نداشتيم حجتی

اما  كرديممی دعوت كفر و گمراهی سوي بوديد و ما فقط شما را به گذشته

ما در  از سوي جبر و اكراهی بود و هيچ اناختيار خودتاز خود شما و بهاجابت 

 كار نبود.

  

 ( 31فََحقه َعلَْينَا قَْوُل َرب َنَا إَنها لَذَائَقُوَن )

 : ما چشندگانپروردگار ما كه سخن» و شما همگی «شد بر ما الزم پس»

نهَم َمْنَك َْلَْمََلَنه َجهَ ): است تعالی حق سخن اين مرادشان «هستيم اليمعذاب 

ْن تَبَعََك َمْنُهْم أَْجَمَعينَ  ، را از تو )ابليس( و از پيروانت : )قطعا ما جهنم(َوَممه

 پروردگار ما به را كه آنچه باهم همه اينك پس« 14/ص»كرد( پر خواهيم همگی

 .چشيم، میاستداده  ما وعده همه

  

 ( 32يَن )فَأَْغَوْينَاُكْم إَنها ُكنها َغاوَ 

از  خود بر آن كه آنچه سويو به هدايت از راه «كرديم شما را گمراه پس»

و  «بوديم زيرا ما خود گمراه» ، شما را فراخوانديمو كفر بوديم گمراهی

تا شما نيز همانند ما رؤسا و  سازيم تا شما را نيز مانند خود گمراه خواستيم
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 كنند بهمی ، اقرار و اعترافرؤسا و رهبران كه اينجاست باشيد. در، گمراه رهبران

َوَما َكاَن ): با گفتن حال اند اما در عينبوده خويش پيروان گمراهیسبب  كهاين

را از  اتهام ايم(، اين نداشته ايسلطه : )و ما بر شما هيچ  (لَنَا َعلَْيُكْم َمْن ُسْلَطانٍ 

 كفر و گمراهی به سلطه و با اعمال زور و غلبه آنها را به هكنند كمی خود نفی

 باشند. كشانيده

  

 ( 33فََإنهُهْم يَْوَمئٍَذ فَي اْلعَذَاَب ُمْشتََرُكوَن )

بر  را كه عذابی أو رؤسا، خداوند پيروان ميان و مناقشه جدال بعد ازاين سپس

روز  در آن در حقيقت پس»كند: می وصف آيد، چنينفرود می هر دو گروه

و رؤسا هر دو  ، پيروان: در روز قيامتيعنی «شريكند با هم در عذاب آنان همه

 همديگر هيچ بودند لذا به مشترك در گمراهی كهشريکند چنانبا هم  در عذاب

 توانند.نمیرسانده  سودي

  

ُ يَْستَْكبَُروَن 34)إَنها َكذََلَك نَْفعَُل بَاْلُمْجَرَميَن  ( إَنهُهْم َكانُوا إَذَا قَيَل لَُهْم ََل إَلَهَ إََله اّلِله

(35 ) 

هر  پس «كنيمرفتار مي چنين» : با مشركانيعنی «ما با مجرمان هرآينه»  

آنان  چراكه» دهيم، جزا میاست فرستاده پيش كه را در برابر اعمالی عصيانگري

و از  «ورزيدندشد، استكبار ميمي گفته آنان االاهلل بهالاله كلمه چون بودند كه

 حق يگانگی به كردند و همانند مؤمنانمی سركشی آن در گفتن مؤمنانپيروي 

 .است اين نمودنشان عذاب سبب كردند. پساقرار نمی تعالی

  

 (36َشاَعٍر َمْجنُوٍن )َويَقُولُوَن أَئَنها لَتَاَرُكوا آََلَهتَنَا لَ 
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سير  خويش در خيال كه «ديوانه شاعري خاطر گفتهگويند: آيا ما بهو مي»

 «؟خود باشيم معبودان كنندهترك»گويد می وبرهمیدرهم كند و سخنانمی

اوال منکر  ، آنانترتيب اين بود. به صخداديوانه(، رسول از )شاعري مرادشان

 شدند. و ثانيا منکر رسالت أداوندخوحدانيت 

  

َ َوَصدهَق اْلُمْرَسَليَن )  ( 37بَْل َجاَء بَاْلَحق 

: يعنی «را آورده او حق بلكه»گويد: می در رد پندارشان عزوجل خداي

، است و وعيد و ديگر امور حق بر توحيد، وعده مشتمل را كه ، قرآنیصپيامبر

 توحيد، اثبات از عقيده كه در آنچه «است كرده تصديقرا  و پيامبران» آورده

 ايعقيده و نه كرده مخالفتی با ايشان پيامبر نه اين اند پسمعاد و هشدارها آورده

 .است باشند، آورده نياورده از وي قبل پيامبران نو را كه

  

 ( 38إَنهُكْم لَذَائَقُو اْلعَذَاَب اْْلََليَم )

در برابر كفر و تکذيب  «پر درد را خواهيد چشيد شما عذاب واقع در»

 .‡پيامبران

  

 ( 39َوَما تُْجَزْوَن إََله َما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن )

 پس «شويدنمي جزا داده» از كفر و معاصی «ايدكرده آنچه و جز برحسب»

 .نيست و ستم ، ظلمنمودنتان مجازات

  

َ اْلُمْخلََصيَن )إََله َعبَادَ   ( 41اّلِله
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آنها را براي  عزوجل خداي كه : كسانیيعنی «خداوند مخلص جز بندگان»

 و عذاب بوده مستثنی حکم ، از ايناست كرده خالص و توحيد خويش طاعت

 چشند.را نمی

  

 ( 41أُولَئََك لَُهْم َرْزٌق َمْعلُوٌم )

اي روزي ، در بهشتمخلصان گروه : اينيعنی «ارندد معين ايروزي گروه اين»

، در نيکويی روزي دارد و اينمی ارزانی را برايشان آن أخداوند دارند كه

از آن  و شام و آنها صبح و مقرر است خود، معلوم انقطاع و عدم پاكيزگی

 شوند.برخوردار می

  

 (42فََواَكهُ َوُهْم ُمْكَرُموَن )

 انواع : همهفواكه «هاستميوه انواع»فرمايد: می معين روزي در تفسير اين سسپ

ايشان  كه است چيزي ترينو پاكيزه ها گوارتراينميوه زيرا اين هاستميوه

و »دارد  و رغبت ميل بدان هايشاننفس كه است چيزي خورند و لذيذترينمی

 مورد اكرام عزوجل خداي از جانب : ايشانيعنی «خواهند بود گراميان آنان

، در نزد وي درجاتشان گيرند ؛ با برتر ساختنو واال قرار می بزرگ وگراميداشتی

 .در بهشت وي لقاي به را و فوزشان حق كالم شنيدنشان

  

 ( 44( َعلَى ُسُرٍر ُمتَقَابََليَن )43فَي َجنهاَت النهَعيَم )

بر آنها  كه قرار دارند، تختهايی« تختها ، بر رويپرنازونعمت هايهشتدر ب»

نگرند ديگر میبرخی  چهره به از آنان برخی «همديگر رويروبه»زنند می تکيه

 در قفاي بهشتيان كهاين شادمانند. دليل خويش ديدار برادر مسلمان به و هر يك
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 و الفت و أنس رو در رو، شادمانی نگريستن كه است نگرند، اينديگر نمیيك

 كند.را كاملتر می

  

 (45يَُطاُف َعلَْيَهْم بََكأٍْس َمْن َمَعيٍن )

 همچون كه : از شرابیيعنی «شودمي گردانيده ، جارياز شراب جامي بر آنان»

 .است ، جاريزمين روي هايچشمه

  

 ( 46بَيَن )بَْيَضاَء لَذهٍة َللشهارَ 

: است گفته بصري حسن «است نوشندگان بخشو لذت سپيد درخشان سخت»

 «.مانند داردو بی عجيب و لذتی سپيدتر از شير است بهشتی شراب»

  

 ( 47ََل فَيَها َغْوٌل َوََل ُهْم َعْنَها يُْنَزفُوَن )

 و تباه برده را از بين عقلهايشان شراب آن : نهيعنی «است غولي در آن نه»

 آيد.می سراغشانبه و دردسري بيماري از آن گرداند و نهمی

 مراد از )غول(، درد شکم كه مجاهد است قول صحيح»گويد: كثير میابن

و  آفات عزوجل زيرا خداي «افتندمي بد مستي به از آن ايشان و نه»«. باشدمی

دنيا  در شراب ـ را كه و امراض و ديگر آفات ، مستیدردسر ـ چون مضراتی

 .است كرده نفی بهشت ، از شرابمتصور است

  

 ( 48َوَعْندَُهْم قَاَصَراُت الطهْرَف َعيٌن )

 هستند كه زنانی : نزد بهشتيانيعنی «اندفروهشته چشم دوشيزگان و نزدشان»

چشم  درشت»خواهند را نمی ير آناندارند و غ چشم خويش فقط بر همسران
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باشد، نه  و زيبا داشته درشت چشمانی كه است عينأ: زنی جمع عين «هستند

 .و ناموزون قوارهبی درشت چشمان

  

 ( 49َكأَنهُهنه بَْيٌض َمْكنُوٌن )

ا و رعن دوشيزگان أخداوند «اندپوشيده در پرده شتر مرغ هايتخم آنان گويي»

پر  وسيله را به آن شترمرغ كند كهمی تشبيه شتر مرغ تخم را به بهشتی دلرباي

 به ، سپيد متمايلبهشتی حوران رنگ دارد پسمی از باد و غبار نگاه خويش

سپيد زيبا  ، زنان. اعراباست زنان در ميان رنگ زيباترين و اين استزردي 

 كنند.می تشبيه شتر مرغ هايتخمرا به  روي

  

 ( 51فَأَْقبََل بَْعُضُهْم َعلَى بَْعٍض يَتََساَءلُوَن )

و از  نموده ديگر روي برخي به» بهشت : از اهليعنی «از آنان برخي پس»

او را  حال يکی ، ايننوشیشراب : در هنگاميعنی «كنندوجو مي همديگر پرس

اند، از همديگر در دنيا داشته كه از احوالی را پس اين حال يکی پرسد و آنمی

 كه است آنها در بهشت كامل و عشرتنمايانگر عيش  كنند. و اينوجو میپرس

 نشينند.می هم وگويگفت ، بهو لذت نعمت ساراندر سايه  فارغبال

  

 (51قَاَل قَائٌَل َمْنُهْم إَن َي َكاَن َلي قََريٌن )

كافر و  در دنيا كه «داشتم همنشيني من گويد: راستيمي از ميانشان ايگوينده»

 بود. بعد از مرگ منکر بعث

  

قَيَن ) ( أَئَذَا َمتْنَا َوُكنها تَُرابًا َوَعَظاًما أَئَنها لََمَدينُوَن 52يَقُوُل أَئَنهَك لََمَن اْلُمَصد َ

(53 ) 
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را؟  از مرگ پس شدنزنده  «كنندگاني تو از تصديق: آيا گفتمي من به كه»

 ، آيا واقعا جزا خواهيمچند شديم و استخواني و خاك مرديم آيا وقتي»

 ؟!گيريمقرار می مورد محاسبه آن و در قبال در برابر اعمالمان «يافت

  

 ( 54قَاَل َهْل أَْنتُْم ُمطهَلعُوَن )

 آيا شما اطالع» خويش بهشتی گانهمپياله به مؤمن شخص آن «گويدمي»

 تا آن بکشيم سري دوزخ اهل ؟ بياييد بهكجاست اكنون كافر هم آن كه «داريد

 در دوزخ كه دهم شما نشان ، بهگفتمی من را به سخن اين خود را كه همنشين

 دارد؟. جايگاهی چه

  

 ( 55اَء اْلَجَحيَم )فَاطهلََع فََرآَهُ فَي َسوَ 

دوزخ  خود را در ميانه همنشين و آن» مؤمن شخص آن «درنگريست پس»

 «.ديد

  

َ إَْن َكْدَت لَتُْرَديَن )  ( 56قَاَل تَاّلِله

بود  نزديك خدا كه سوگند به»او:  به سرزنش از باب مؤمن شخص آن «گفت»

از تو اطاعت  ، چنانچهخويش و اغواي سازيبا گمراه «بكشاني نابودي مرا به

 .درافگنی دوزخ بود مرا به : نزديكاست اين معنی قولی. بهكردممی

  

 ( 57َولَْوََل نَْعَمةُ َرب َي لَُكْنُت َمَن اْلُمْحَضَريَن )

: يعنی «بودم نيز از احضارشدگان من نبود، هرآينه پروردگارم و اگر نعمت»

 ، هدايتاسالم به ؛ با مفتخر ساختنمبر من وي پروردگار و انعام حمتاگر نبود ر
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با تو از  هم ، قطعا مناز گمراهی ماندنم و درپناه حق سويبهنمودنم 

 .بودم در دوزخ احضارشدگان

  

 ( 58أَفََما نَْحُن بََمي َتَيَن )

و از روي  خود بازگشته یبهشت وگو با همنشينانگفت به مؤمن شخص آن سپس

 و نوازش در ناز و نعمت و جاودانه «ميريمآيا ما ديگر نمي»گويد: می شوق

 ؟.قرار داريم بهشت

  

 ( 59إََله َمْوتَتَنَا اْْلُولَى َوَما نَْحُن بَُمعَذهبَيَن )

نخواهيم  و ما هرگز عذاب»در دنيا بود؟  كه «خود نخستين مرگ جز همان»

و  بهجت از روي مؤمن شخص سخن شوند؟ اينمی كفار عذاب كهچنان «دش

و  ناپذير بهشتی انقطاع هاينعمت به و از سر غرور و خوشحالی شادمانی

 . البتهاست كرده انعام در بهشت بر ايشان عزوجل خداي كه است ايجاودانگی

بشنود و روحا بر  در دوزخ كافرش همنشين گويد تا آنمی را چنان سخن او اين

 شود. افزوده عذابش

  

 (61إَنه َهذَا لَُهَو اْلفَْوُز اْلعََظيُم )

 پايدار و اين نعمتهاي : اينيعنی «است بزرگ رستگاري همان اين كه راستي»

توان هرگز نمی كه است بزرگی ، همانا رستگاريدر بهشت هميشه ماندگار بودن

 كرد. همچنين احاطه آن توصيف و به شناخت حد و مقداري آن براي

 بهشتيان كه ـ در تأييد آنچه سبحان خداي از كالم سخن اين كه استمحمتل

 گويند ـ باشد.می
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 (61َلَمثَْل َهذَا فَْليَْعَمَل اْلعَاَملُوَن )

كرد، ما حکايت  را براي رستگاريشان و بهشت اهل حال أخداوند كهبعد از آن

، بايد پاداشي چنين براي»انگيزد: برمی صالح عمل انجام سويما را به اينك

دنياي  براي عمل ، نهاست سودآور اين زيرا تجارت «كنند عمل كنندگانعمل

 پذير و ناپايدار.زوال

  

 (62قُّوَم )أَذََلَك َخْيٌر نُُزًَل أَْم َشَجَرةُ الزه 

 درختی زقوم درخت «؟زقوم يا درخت بهتر است اين آيا از نظر ميهماني»

 مجبور ساخته آن تناول به دوزخ دارد و اهل و بسيار بدمزه تلخ ايميوه كه است

: . نزلاست آنان و ضيافت ميهمانی همان خورند و اينرا می آن سختیو به شده

رسد و در می از راه كه است از كسی پذيرايی براي غذا و نوشيدنی كردن آماده

 .غير وي باشد چه ميهمان كس آن آيد ؛ چهفرود می كسیمنزل 

  

 ( 63إَنها َجعَْلنَاَها فَتْنَةً َللظهاَلَميَن )

با  «يمگردانيد عقوبتي ستمكاران را براي» زقوم درخت «، ما آندر حقيقت»

قرار  ستمکاران آزمون را مايه . يا ما آندر دوزخ آن بر خوردن اجبارشان

 در درون گفتند: چگونه كنند، چرا كهرا در دنيا انکار می وجود آن كهايمداده

و  آمده پيروز بيرون آزمون از اين مؤمنان كهرويد؟! در حالیمی درختیآتش 

 كنند.می تصديق زخرا در دو وجود آن

  

 ( 64إَنهَها َشَجَرةٌ تَْخُرُج فَي أَْصَل اْلَجَحيَم )

آن  هايو شاخه «رويدمي در قعر جهنم كه است درختي» زقوم درخت «آن»

 آورد.سر بر می دوزخ دركات سويبه
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ذاتی  تند. پسنيس احتراق قابل كه كنيممی را مشاهده در دنيا نيز ما اشيايی البته

 در آتش درخت بر آفرينش گمانقادر باشد، بی در آتش بر استقرار جانداران كه

 .، تواناتر استاز سوختن آن و نگهداري

  

 ( 65َطْلعَُها َكأَنههُ ُرُءوُس الشهيَاَطيَن )

، از درخت : باروبر آنيعنی «است شياطين هايكله چون گويي اشميوه»

 .است شياطين هايدر منظر خود همانند كله ، گويیو قباحت زشتیايت نه

 استكرده  تشبيه متخيل را به ، محسوسآيه در اين أخداوند كه كنيممی مالحظه

 ميوهآن  كهبر اين داللت اما براي است غيرمرئی شياطين سرهاي هرچند كه پس

، شخص . اعراباست شده كار گرفتهبه تشبيه ن، اياست زشتی در نهايت

كنند. می تشبيه فرشته را به زيباصورت و شخص شيطان را به صورتزشت

دارند و  بر سر خود تاجی هستند كه در اينجا، مارهايی« شياطين»: مراد از قولیبه

 باشند.مارها می تريناز زشت

  

 ( 66ْنَها فََماَلئُوَن َمْنَها اْلبُُطوَن )فََإنهُهْم َْلََكلُوَن مَ 

خورند و مي» آن ، يا از ميوهزقوم : از درختيعنی «حتما از آن دوزخيان پس»

شوند تا می مجبور ساخته از آن خوردن : بهيعنی «كنندپر مي شكمها را از آن

ـ اين  بهشت روزي يجاـ به آنان غذا و ميوه شود پسپر می از آن شکمهايشان

پروا  حق پروا كنيد به از خداوند متعال: »است آمده شريف . در حديثاست

را بر  دنيا بچکد، قطعا زندگی درياهاي به از زقوم ايزيرا اگر قطره از وي داشتن

 وي غذاي زقوم كه كسی حال است چگونه گرداند پسمی تباه زميناهل 
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 تر از آنزشت را به شان، نوشيدنیبود. بعد از آن غذايشان وصفاين «. ؟باشد

 فرمايد:می كرده تشبيه

  

 ( 67ثُمه إَنه لَُهْم َعلَْيَها لََشْوبًا َمْن َحَميٍم )

از آب  ايآميزه»غذا  آن از خوردن : پسيعنی «غذا بر آن برايشان سپس»

شود تا می آميخته جوشان با آب زقوم درخت : غذاييعنی «است جوشان

 تر گرداند.را ناخوش را شديدتر و حالشان عذابشان

  

لَى اْلَجَحيَم )  ( 68ثُمه إَنه َمْرَجعَُهْم َلَ

گمان بي» زقوم و خوردن جوش آب بعد از نوشيدن «بازگشتشان گاهآن»

 را براي ، دوزخيانزقوم خوردن از پس كه صورت بدين «است دوزخ سويبه

برند می آبگاه شتر را به كهسازند چنانوارد می آن محل به جوشآب نوشيدن

دارد كه  بر آن تعبير داللت اين گردانند. البتهبر می دوزخ را به مجددا آنان گاهآن

 د.)جحيم( قرار دار از دوزخ خارج )حميم( در موضعی جوش آب

  

 ( 69إَنهُهْم أَْلفَْوا آَبَاَءُهْم َضال َيَن )

، است گردانيده سخت سزاي آنها را سزاوار اين كه علتی در بيان سپس

 بود كه چنين : اتفاقيعنی« يافتند خود را گمراه آنها پدران هر آينه»فرمايد: می

 گونههيچ از روي د ـ و نهتقلي از روي يافتند پس خود را گمراه آنها پدران

 اقتدا كردند. آنان ـ به حجتی

  

 (71فَُهْم َعلَى آَثَاَرَهْم يُْهَرُعوَن )
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 : آنها از پدرانيعنی «شوندمي خود رانده پدران بر پي سرعتآنها به پس»

 آنان گويی كه است ايگونهبه شتابشان كنند و اينمی پيروي شتابان خويش

 شوند.می و از جا بركنده شده رانده شدت به از پدرانشان پيرويسوي به

  

َليَن )  ( 71َولَقَْد َضله قَْبلَُهْم أَْكثَُر اْْلَوه

و  است قديمی ايكفر پديده پردازد كهمی واقعيت اين بيان به أخداوند سپس

و قطعا »كند:  و دلجويی تسليت را در كفر قومش بسيارند تا پيامبرش آن پيروان

 گذشته از امتهاي «بيشتر پيشينيان» امت از كفار اين : پيشيعنی «از آنان پيش

 .درست و انديشه نگرش و عدم تقليد كوركورانه بر اثر همان «شدند گمراه»

  

 ( 72َولَقَْد أَْرَسْلنَا فَيَهْم ُمْنَذَريَن )

 كه: با وجود آنيعنی «فرستاديم هشداردهندگاني اندر ميانش كهآن و حال»

 دادند و حق ما بيم آنها را از عذاب كه را فرستاديم پيامبرانی پيشينيان آن ميانبه

 سودي نکرد و هيچ تأثيري هيچ امر در آنان كردند اما اين بيان را برايشان

 .در بر نداشت برايشان

  

 ( 73َكاَن َعاقَبَةُ اْلُمْنذََريَن ) فَاْنُظْر َكْيفَ 

 آنها را بيم ‡پيامبران كه كسانی : سرانجاميعنی «يافتگانبيم سرانجام ببين پس»

 .و نيست نبوده دوزخ جز آتش چيزي سرانجام زيرا اين «شد چگونه»دادند 

  

َ اْلُمْخلََصيَن )  ( 74إََله َعبَادَ اّلِله
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را با  آنان أخداوند كه : بجز كسانیيعنی «خداوند مخلص بندگان استثناي به»

 پس گردانيده خالص خودش و توحيد، براي ايمان سويبه بخشيدنشان توفيق

 اند.يابنده نجاتاينان 

  

 ( 75َولَقَْد نَادَانَا نُوٌح فَلَنَْعَم اْلُمَجيبُوَن )

شد. مراد از نداي  مأيوس از قومش كه گاهآن «ما را ندا داد نوح راستيو به»

 : )پروردگارا! من(أَن َي َمْغلُوٌب فَاْنتََصرْ )دعا بود:  با اين اش، فرياد و استغاثهوي

: يعنی «بوديم كنندهاجابت نيك و چه»«. 85قمر/( »كن ياريم پس هستم مغلوب

هالك  طوفان وسيله را به و قومش كرديم اجابت وجه نيکوترين او را به دعاي

 .گردانيديم

  

ْينَاهُ َوأَْهلَهُ َمَن اْلَكْرَب اْلعََظيَم )  (76َونَجه

 دين و اهل : خانوادهمراد از اهلش «رهانيديم بزرگ را از اندوه و او و اهلش»

بودند.  اد تن: آنها هشتقولیبودند. به آورده ايمان با وي هستند كه از كسانیوي 

 .است كردن : همانا غرقبزرگاندوه 

  

يهتَهُ ُهُم اْلبَاقَيَن )  ( 77َوَجعَْلنَا ذُر َ

 را با دعاي كافران أرا زيرا خداوند غير آنان نه «گذاشتيم او را باقي و تنها نسل»

وي در  با كه هم نماند و كسانی باقی كسیهيچ گردانيد و از آنان هالك ÷نوح

و تبار وي  و نسل جز فرزندان ـ مردند پس شده نقل كهبودند ـ چنان كشتی

 شويمهستند. يادآور می ÷نوح از نسل همه نماند لذا مردم باقی ديگري كسهيچ

 :نامهاي به فرزند داشت سه ÷نوح كه

 .است و روم و فارس پدر اعراب : كهـ سام 8
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 .است پوستانپدر سياه كه: ـ حام 1

و  و ژاپن چين از اقوام و مأجوج خزر و يأجوج ، اهالیپدر تركان : كهـ يافث 3

 .مانند آنهاست

  

 (79( َسََلٌم َعلَى نُوحٍ فَي اْلعَالََميَن )78َوتََرْكنَا َعلَْيَه فَي اْْلََخَريَن )

 كه كسانی : در ميانيعنی «گذاشتيم برجاي نيك ثنايي آيندگان او ميان و براي»

 نيکو و ثنا و ستايشی و آوازه آيند، نامـ از امتها ـ می تا روز قيامت ÷بعد از نوح

 :استسخن  از اين نيکو عبارت ثنا و ستايش . اينرا ماندگار ساختيم خوب

گويند مینيك  و ثنايبر ا پيوسته : جهانيانيعنی «جهانيان در ميان بر نوح سالم»

از او ياد كنند،  فرستند و چونمی و درود و رحمت او دعا كرده و براي

. بر نوح أخداوند از سوي است سالمی : اينقولیبه«. السالمعليه نوح»گويند: می

 باد!. جهانيان در ميان ما بر نوح از جانب : سالميعنی

  

 (81اْلُمْحَسنَيَن ) إَنها َكذََلَك نَْجَزي

و  در سخن را كه : ما كسیيعنی «دهيمرا جزا مي نيكوكاران گونه ما اين»

باشد،  قدمپايدار و ثابت و بر آن معروف و نيکوكاري احسان نيکوكار، بهعملش 

 .دهيممی پاداش گونهاين

  

 ( 81إَنههُ َمْن َعبَاَدنَا اْلُمْؤَمنَيَن )

و مخلص  گرويده ايبنده ÷: نوحيعنی «ما بود مؤمن او از بندگان تيراس به»

 بود. أخداوند براي

  

 ( 82ثُمه أَْغَرْقنَا اْْلََخَريَن )
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 و نشانی نام هيچ و از آنان «كرديم غرق»را  : كافرانيعنی «را ديگران سپس»

 .نگذاشتيم باقی

  

ْبرَ   ( 83اَهيَم )َوإَنه َمْن َشيعَتََه َلَ

بود، بر  وي دين از اهل ÷: ابراهيميعنی «بود نوح از شيعه ابراهيم گمانو بي»

 أاهلل سوي به در دعوت ÷با نوح بود كه و از كسانی قرار داشت وي و روش راه

دو  اينشريعت  كه بعيد نيست»گويد: می كرد. بيضاوي موافقت وي و يگانگی

«. باشد بوده آنها، نيز يکی ، يا در غالبدين فروع در همه الهی العزمر اولیپيامب

 سال عليهماالسالم دوهزاروششصدوچهل و ابراهيم نوح در ميان كه است نقل

از هود و  عبارت دو پيامبر ديگر آمدند كه فاصله بود و در اين زمانی فاصله

و هر  است و ياران پيروان معنی به« شيعه» كلمه اصلعليهماالسالم بودند. صالح 

« متشيع»امر  آن شوند، آنها براي متفق و برآن گرد آمده بر امري كه گروهی

 اطالق« شيعه» مذهب بر پيروان سيدنا علی بعد از شهادت كلمه هستند. اما اين

 شود.می

  

 ( 84يٍم )إَْذ َجاَء َربههُ بَقَْلٍب َسلَ 

قلب  «آورد پروردگار خود روي سويبه سليم با قلبي» ÷ابراهيم «كه گاهآن»

 رضاي منظور كسب و به بوده پيراسته و شرك از شك كه است : دلیسليم

سليم  قلب»گويد: می عباسباشد. ابن خيرخواه خلقش ، برايعزوجل خداي

 «.دهد االاهلل گواهی الاله به كه است دلی

  

َ تَُريدُوَن )85إَْذ قَاَل َْلَبَيَه َوقَْوَمَه َماذَا تَْعبُدُوَن )  (86( أَئَْفًكا آََلَهةً دُوَن اّلِله
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 چه» و معترض كنانسرزنش «گفت و قومش پدرش به» ÷ابراهيم «چون»

 نيستند؟ پرستش لقاب جانبی بتان اين دانيد كهآيا نمی «پرستيد؟را مي چيزي

 دروغ نوع : بدترينافك «خواهيد؟را بجز اهلل مي معبوداني و دغل دروغآيا به »

 .است

  

َ اْلعَالََميَن )  ( 87فََما َظنُُّكْم بََرب 

كنيد در  او را مالقات كه هنگامی «؟چيست پروردگار جهانيان به گمانتان پس»

 خواهدكرد؟. نظر شما او با شما چه ايد؟ بهرا پرستيده غير وي كهحالی

  

 ( 89( فَقَاَل إَن َي َسَقيٌم )88فَنََظَر نَْظَرةً فَي النُُّجوَم )

: قوم كه است نقل« بيمارم : منافگند و گفت ستارگان به نگاهي سپس»

وانمود  چنين آنان به ÷ابراهيم داشتند پس ايدلبستگی نجوم علم به ÷ابراهيم

 ÷ابراهيم نگيرند. تعلل گيرد تا بر او عيبمی بهره نجوم فن از همان كرد كه

اجرا را به ايبرنامه بتانشان عليه بود كه اين براي ، تمهيديبيمار است كهاينبه

 گردد. نقل نيستند، الزام پرستش شايسته بتان كه بر قومش حجت گذارد تا اين

 مراسم خود را بيمار وانمود كرد، قومش ÷ابراهيم كه روزي : در فردايتاس

تا  خواست ÷ابراهيم رفتند پسمی از شهر بيرون در آن همه داشتند كهجشنی 

 خود را به جهت سازد، بدين را يکسره و كار بتان كشيده خود را از آنها عقب

 زد. در بيماري

 به ÷ابراهيم اند: نگاهگفته ستارگان به ÷ابراهيم نگريستن درباره مفسران

كار را  اين قومش كهآنها نبود چنان و تقديس منظور تعظيم ، بهستارگان

 را القا كند كه ذهنيت ، در آنها ايننگاه بود تا با اين او اين هدف كردند بلکهمی
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داند و در امور خود بر دانند، میمی ارگانست آنها درباره را كهآنچه  او هم

او انديشيد. يا  بود كه ايصرفا حيله وي نگاه اين كند. پسمیتکيه  ستارگان

گويد: می قتاده كهبود. چنان و آسمان در كائنات كار، تأمل از اين قصد وي

فرو  کر و انديشهدراز در ف و زمانی تفکر است درحالكه شخصی براي اعراب»

: بسيار در فکر فرو ، يعنی«نگريست : در ستارگانالنجومگويند: نظر فی ، میرفته

 .رفت

من : »كه وي سخن و اين ستارگان به ÷ابراهيم : نگريستنكه اين خالصه

خود  به مخصوص هدفی سخن : او از اينبود. يعنی« توريه» ، از باب«بيمارم

او اراده  غير از آنچه چيز ديگري آنها از آن كه خواست حال در عين ولی شتدا

اجرا  به خود را در مورد بتانشان بتواند نقشه وسيله كنند تا بدين ، برداشتداشت

است  مباح« تعريض»و « توريه»منظور  به گفتن دروغ كه ذكر است گذارد. شايان

: الكذب لمندوحة عن المعاريض في إن: »است آمده شريف ثدر حدي كهچنان

 «.است از دروغ ، گريزگاهیسربسته در سخنهاي گمانبی

  

 ( 91فَتََولهْوا َعْنهُ ُمْدبََريَن )

، او تعللش بعد از آن ÷ابراهيم : قوميعنی «برتافتند از او روي كنانپشت پس»

 رفتند. عيد خويش مراسم به و خود را تنها گذاشته

  

 ( 92( َما لَُكْم ََل تَْنَطقُوَن )91فََراَغ إَلَى آََلَهتََهْم فَقَاَل أَََل تَأُْكلُوَن )

 سرعتخود به  قوم در غياب ÷: ابراهيمراغ «رفت خدايانشان سويبه تا نهاني»

 از روي بتان آن به خطاب «و گفت» رفت معبودانشان سويبه طور نهانیو به
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 پرستشگرانتان كه : از غذايیيعنی «خوريد؟نمي آيا چيزي»استهزا و تمسخر: 

 اند؟. رفته خويش جشن ، خود بهشما نهاده و پيش ساخته برايتان

آنها  كه دانستمی ÷ابراهيم «گوييد؟نمي سخن كه است شده شما را چه»

 باشند.قادر نمی گفتن سخن به نيستند و بيش جماداتی

  

 (93فََراَغ َعلَْيَهْم َضْربًا بَاْليََميَن )

بر  و شدت قوت و به «گرفت بر سر آنها زدن خويش ر است با دست پس»

 انسان و نيروي قوت بود كه اين راست با دست زدنشان . دليلكوفتمی سر آنان

را خرد  بتانشان همه پس شديدتر است با آن دنبيشتر و ز وي راست در دست

 .گذشت« انبياء» در سوره داستان تفصيل را. كه بزرگ و ريزكرد، جز بت

  

 ( 94فَأَْقبَلُوا إَلَْيَه يََزفُّوَن )

و و  شهر آمده به چون بتان پرستشگران «آوردند او روي سويبه شتابان پس»

آوردند زيرا  روي ÷ابراهيم سويبه خود را ديدند، شتابان و روز معبودان حال

 !.است كار را بر سر آنها آورده او اين دانستند كه

  

ُ َخلَقَُكْم َوَما تَْعَملُوَن )95قَاَل أَتَْعبُدُوَن َما تَْنَحتُوَن )  (96( َواّلِله

تراشيد، مي»خود  آنها را با دست «خود را كه آيا آنچه» ÷ابراهيم «گفت»

 كنيد، آفريدهبر سر آنها كار مي را كه خدا شما و آنچه كهپرستيد؟ با اينمي

 سازيد و بهمی طور كلیبه را كه آنچه همه أخداوند كه: در حالیيعنی« ؟است

: ؟. معناياست اند ـ آفريدهجمله شما نيز از آن تراشيده بتان آوريد ـ كهمیعمل 

 .است و مانند آن تصوير، پيکرتراشی كنيد( در اينجا، عملمی : آنچهعملون)مات
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عزوجل  خداي ، آفريده«افعال» كهكنند بر اينمی استدالل آيه با اين سنت اهل

 مذهب كننده، ابطالعقيده باشد و اينمی آنها از بندگان اكتساب ولی است

خداوند : »است آمده مرفوع شريف . در حديثاست« جبريه» و مذهب« قدريه»

 «.است وي صنعت همراهبه هر صنعتگري آفريننده

  

 ( 97قَالُوا اْبنُوا لَهُ بُْنيَانًا فَأَْلقُوهُ فَي اْلَجَحيَم )

در امر  ÷ابراهيم قوم «بيندازيد برآوريد و او را در آتش او بنايي گفتند: براي»

 رسيدند كه نتيجه اين به كردند، سرانجام خود مشورت در ميان وي مجازات

 را از هيزم بسازند و آن اي( از سنگخانه)كوره ايچهارديواري ÷ابراهيمبراي 

 افگنند. و او را در آتش را برافروخته هيزم گاهپركنند آن

  

 ( 98يَن )فَأََرادُوا بََه َكْيدًا فََجعَْلنَاُهُم اْْلَْسفَلَ 

را تنيدند؛ با  ايو بدسگالی : نيرنگيعنی «را قصد كردند او كيدي در حق پس»

كه از آن زيرا پس «گردانيديم ترينرا فرودست ما آنان ولي» در آتش افگندنش

شد و  بخشما بر او سرد و سالمتی فرمان به افگندند، آتش را در آتش ÷ابراهيم

 در او نکرد. هم ر سوئیتأثي كمترين

  

 (99َوقَاَل إَن َي ذَاَهٌب إَلَى َرب َي َسيَْهَديَن )

قوم  از سرزمين : منيعنی «رهسپارم پروردگارم سويبه : منگفت و ابراهيم»

، ‡پيامبرانشو تکذيب  سبحان خداي ، كفر بهبتان براي تعصب از روي خود كه

 سويبه هجرت مرا به من خداي كه كنممی هجرت جايی كردند، به كردند آنچه

 به پروردگارم «نمايدمرا راه  زودا كه» است شام سرزمين ؛ و آن داده فرمان آن

 .كنم فقط او را پرستش قادر باشم كه جايی
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داشتن برپا  به مؤمن انسان كه است از جايی هجرت بر وجوب دليل آيه اين

 .خود در آنجا قادر نيست شعاير دين

  

اَلَحيَن ) َ َهْب َلي َمَن الصه  ( 111َرب 

 عطا كن فرزند صالحی من : بهيعنی «عطا كن از شايستگان من پروردگارا! به»

 باشد. مونسم ، در غربتقومم جاي كند و به ياري طاعتت مرا بر انجام كه

  

 ( 111غََُلٍم َحَليٍم )فَبَشهْرنَاهُ بَ 

و  حليم شود و در بزرگیمی بزرگ كه «داديم بردبار مژده پسري او را به پس»

فرزند پسري  به ÷ابراهيم دارد كه بر آن ، داللتبشارت گردد. لذا اينبردبار می

ر آن و د شده و بزرگ سالماند تا پختهمی فرزند باقی اين شد كه داده مژده

 گردد. موصوف و بردباري حلم وصف ، بهوسالسن

كه  است پسري زيرا او اولين است ÷فرزند، اسماعيل اين»گويد: كثير میابن

 ÷ـ از اسحاق كتاب و اهل مسلمين اتفاقشد و او ـ به  داده مژده آن به ÷ابراهيم

، ÷تولد اسماعيل در زمان ÷ابراهيم كه است كتابشان در نص بلکه بزرگتر است

 «.داشت سال نودونه ÷تولد اسحاق و در زمان سال هشتادوشش

  

ا بَلََغ َمعَهُ السهْعَي قَاَل يَا بُنَيه إَن َي أََرى فَي اْلَمنَاَم أَن َي أَْذبَُحَك فَاْنُظْر َماذَا تََرى  فَلَمه

ابََريَن ) قَاَل يَا أَبََت اْفعَْل َما تُْؤَمرُ  ُ َمَن الصه  (112َستََجدُنَي إَْن َشاَء اّلِله

تواند  با پدر خود كار و كوشش رسيد كه سني آن به طفل آن وقتي پس»

 پدرش پايبه شد و در كار و كوشش جوان ÷اسماعيل : چونيعنی «كرد

 كمك منديهايشبا او در كارها و نياز توانستمی كه طوريرسيد، به ÷ابراهيم

 راه پدرش همراه توانستمی رسيد كه سنی به : چونيعنی»گويد: میكند. مقاتل 
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 ! در آن، آري«بود سالهسيزده پسري هنگام در آن اسماعيل»گويد: فراء می«. برود

و ت كه بينممي چنين در خواب من ! هرآينهمن پسرك : ايگفت ابراهيم»: وقت

 أخداوند فرمان به و كارهايشان است حق ‡انبيا و رؤياي «كنممي را ذبح

 فرزندش به ÷ابراهيم «آيد؟مي نظرتبه كار چه در اينببين  پس»باشد می

 چه درنگر كه پس اميافته تو فرمان ذبح به من كه است : كار اينگفت ÷اسماعيل

بود  كرد، اين مشورت ÷مورد با اسماعيل در اين ÷ابراهيمهكاين ؟ دليلبينیمی

 ‡انبيا ، رؤيايرا بداند، در غيرآن الهی در برابر فرمان ويتا صبر و شکيبايی 

در  «اندداده فرمانت ! آنچه: پدرجانگفت»باشد می الزم آنو امتثال  است وحی

 شاءاهلل مرا از شكيبايان ان» كن و عملی «بدهانجام » من مورد ذبح

 .پروردگار متعال، يا بر قضاي بر ذبح «يافتخواهي

گويد: میوي  به ايگوينده ديد كه در خواب« ترويه» شب ÷: ابراهيمقولی به

 دميد، در اينصبح  چون پس«. دهدمی فرمان فرزندت ذبح تو را به أخداوند»

؟ شيطان ، يا از سوياست أخداوند از جانب خواب آيا اين كه فرورفت انديشه

شد  متيقن هنگامديد، در اين  مانند آن فرارسيد، بار ديگر خوابی شب باز چون

مانند  نيز خوابیسوم  در شب . سپساست سبحان خداي از جانب خواب آن كه

 ايام ، اينجهتگرديد. بدين صممم فرزندش بر ذبح هنگام در اين ديد پس آن

« قربانی»و « شناخت»، «تفکر: »يعنی« نحر»و « عرفه»، «ترويه» را ايام گانهسه

 ناميدند.

 به زيرا بشارت است ÷مأمور شد، اسماعيل آن ذبح به ÷ابراهيم كه فرزندي البته

 آمده بشارتاين  دنبالنيز به وي ذبح باشد و بيانمی وي ، مربوط بهحليم پسري

 تولد اسحاق به ( بشارت881) در آيه كه اينهاست بعد از بيان ، سپساست
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 نه است÷ اسماعيل كند، ذبيحمی اثبات كه از داليلی شود. همچنينمی مطرح

 يکدانه ن! فرزند آغازيابراهيم اي: »است آمده در تورات كه است ، اين÷اسحاق

و فرزند  ÷ابراهيم فرزند آغازين اسحاق كه در حالی«. كن را ذبح خود اسحاق

 بود پس ÷اسماعيل وي و يکدانه فرزند آغازين نيز نبود بلکه وي يکدانه

 آنان هايو تحريف كتاباهل  هاياز افزوده« اسحاق» كلمه شود كهمی مالحظه

 خويش كرد و از خداي آماده ذبح را براي فرزندش ÷اهيمابر . و چوناست

 ÷اسحاق همان كرد كه نيز ارزانی فرزند ديگري وي به تعالی نمود، حق اطاعت

 .است

 اما من  ...است ÷اسحاق ذبيح برآنند كه علم از اهل گروهی»گويد: كثير میابن

 ديگري ، از جايكتاب اهل علماي جز از منابع، برداشت اين كه كنمنمی گمان

 پدرشان كه فضل بر سر اين با اعراب زيرا يهوديان  باشد... گرفته نشأت

و كلمه  برده دست خدا باشد، حسد ورزيدند لذا در تورات ذبيح ÷اسماعيل

از  در بعضی یو حت تاريخی در روايات كه گونه افزودند، همان را بدان اسحاق

 ميان برداشت گونهاين بردند تا بدانجا كه نيز دست صاكرم رسول احاديث

 كرد. نيز سرايت از صحابه بعضی

 فرموده رسول ، ايناست ÷، اسماعيلكند: ذبيحمی اثبات كه از داليلی همچنين

از آنها  يکی كه«. مهست فرزند دو ذبيح : منالذبيحين انا ابن: »است ص اكرم

 نذر كرده ؛ زيرا عبدالمطلبعبداهلل است پدرشان و ديگري ÷اسماعيل جدشان

او  سازد، يا فرزندان را آسان زمزم حفر چاه برايش خداوند متعال چنانچه بود كه

ر كا أخداوند چون نمايد. پس را قربانی از فرزندانش برساند، يکی تن ده را به

از آنها  يکی كهانداخت  قرعه فرزندانش ، ميانساخت آسان را بر وي حفر زمزم
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عبداهلل، صد شتر ذبح  جاي به عبداهلل برآمد. سرانجام نامبه كند و قرعه را ذبح

 داد. فديه

  

ا أَْسلََما َوتَلههُ َلْلَجبَيَن )  ( 113فَلَمه

عليهماالسالم  و اسماعيل ابراهيم : چونعنیي «دردادند هردو، تن وقتي پس»

او  نهادند و كار خود را به گردن فرمانش و به شده سبحان امر خداي تسليم

كرد؛  تسليم أخداوند را به فرزندش و ديگري از آنها خودشسپردند زيرا يکی

عليهماالسالم را بر   ، اسماعيل: ابراهيميعنی «افگند بر خاك پيشانيو پسر را به»

بر  مبادا قلبش را نبيند كه اشچهره ذبح افگند تا در هنگام خاك به اشچهره

تا  خواست ÷ابراهيم كه ؛ محلیشويمآيد. يادآور می رقت به فرزند دلبندش

 : اينقولیبود. به جمرات رمی در محل منی كند، قربانگاه ذبح را در آن فرزندش

 بود. در شام محل

  

ْؤيَا إَنها َكذََلَك نَْجَزي اْلُمْحَسنَيَن 114َونَادَْينَاهُ أَْن يَا إَْبَراَهيُم ) ( قَْد َصدهْقَت الرُّ

(115 ) 

 بود كه خوابانده ذبح عليهماالسالم را براي ، اسماعيلابراهيم «و او را ندا داديم»

 اي كه»ندا داد:  سر كوه وردگار او را از پشتپر فرمان به اياثنا فرشتهدر اين 

. پيوستی و راستی حقيقت را به و آن «ساختي خود را راست ! رؤيايابراهيم

 او را ذبح ـ هرچند كه فرزندش بر ذبح عزمش صرفرا به ÷ابراهيم أخداوند

 را فراهم كار ذبح مقدمات كرد زيرا او تمام معرفی رؤيايش كننده نکرد ـ راست

ما »داد  راستا انجام بود، در اين وي در امکان را كه آنچه كرد وعمال هم

 سالمت ، بهآنها از سختی با رها ساختن «دهيممي پاداش را چنين نيكوكاران
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بعد از  آنها با فرج براي گشايش آنها از محنتها و پديدار ساختن داشتننگه 

 .شدت

  

 ( 116نه َهذَا لَُهَو اْلبَََلُء اْلُمبَيُن )إَ 

نيز آشکار  در آن ÷ابراهيم و پيروزي «آشكار است ماجرا آزموني اين گمانبي»

 خويش ، او را در اطاعتفرزندش ذبح با فرمان سبحان خداي ، چراكهاست

 آمد. پيروز بيرون امتحان كرد و او از اين امتحان

  

 ( 117نَاهُ بََذْبحٍ َعَظيٍم )َوفَدَيْ 

را  و فربه جثهبزرگ قوچی أخداوند «داديم فديه بزرگي قرباني و او را به»

فرزندش  او را درعوض ÷فرو فرستاد و ابراهيم از آسمان ÷ابراهيم براي

 .باشد و فربه چاق قربانی كه است نيز اين در قربانی كرد. سنت ذبح ÷اسماعيل

اما  است سنت واجد شرايط آن براي نزد جمهور علما قربانی كه بايد دانست

 است شهرها واجب از اهالی متمکن مقيم بر اشخاص قربانی»گويد: می ابوحنيفه

 حکم اين بر اثبات آيه با اين احناف همچنين«. نيست و بر مسافر واجب

 ذبح كند، بر وي را ذبح فرزندش نذر كرد كه ی: اگر كساند كهكردهاستدالل 

 شود.می الزم گوسفندي

  

 (119( َسََلٌم َعلَى إَْبَراَهيَم )118َوتََرْكنَا َعلَْيَه فَي اْْلََخَريَن )

در  ÷ابراهيم : براييعنی «گذاشتيم جايبه نيك او ثناي براي آيندگان و ميان»

بر  سالم» گذاشتيم باقی نيك و آوازه آيند، ناممی وي از پس كه امتهايی ميان

 .است نيکو و پسنديده : ثنا و ستايشسالم «ابراهيم
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 ( 111َكذََلَك نَْجَزي اْلُمْحَسنَيَن )

 .( گذشت854) در آيه تفسير نطير آن «دهيممي پاداش را چنين نيكوكاران»

  

 ( 111َمنَيَن )إَنههُ َمْن َعبَاَدنَا اْلُمؤْ 

حق  بود كه از كسانی ÷: ابراهيميعنی «ما بود با ايمان او از بندگان در حقيقت»

و پايدار بودند و  قدم، ثابتو توحيد وي أخدا به و در ايمان را گزارده عبوديت

 .امر است همين وي نيکوكاري دليل

  

اَلَحيَن )َوبَشهْرنَاهُ بََإْسَحاَق نَبَيًّا َمَن   ( 112الصه

: يعنی «داديم ، بشارتاست از صالحان پيامبري كه اسحاق و او را به»

 عنوان، بهاست از شايستگان پيامبر و هم هم كه فرزند ديگري را به ÷ابراهيم

، ÷اسماعيل فرزندشيگانه در ذبح عزوجل خداي براي وي بر طاعت پاداشی

 ÷اسماعيل ذبيح كه است بر آن نيز دليل آيه ، اينگفتيم كه. چنانمداديبشارت 

 بود.

  

يهتََهَما ُمْحَسٌن َوَظاَلٌم َلنَْفَسَه ُمبَيٌن )  ( 113َوبَاَرْكنَا َعلَْيَه َوَعلَى إَْسَحاَق َوَمْن ذُر َ

بر آن  ويشخ نعمتهاي فرستاندرپی با پی «داديم بركت و اسحاق ابراهيم و به»

 طوري، بهرا بسيار گردانيديم دو تن آن : فرزندانكه است مراد اين قولیدو. به

و »عليهماالسالم  و شعيب ايوب هستند، همچون اسحاق از نسل ‡بيشتر انبياكه 

 «خود ستمكار بودند آشكارا به نيكوكار و برخي دو، برخي از زادوولد آن

انسانها از  نسل بودن پردازد كهمی حقيقت اين بيان ، بهجملها اينب خداوند متعال

 حالشانبه  سود و نفعی ، هيچمبارك دودمان و از اين عنصر و نژاد شريف اين

و نژاد  نسب باشد، نهمی خودشان ، اعمالسودمند است برايشانآنچه  ندارد بلکه
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هستند ـ  از تبار اسحاق كهنيز ـ با وجود آن صارييهود و ن كهچنان پدرانشان

 اند.و فساد درافتاده آشکار از گمراهیورطه  اين به ليکن

درسهاي  حاوي وي داستان رسد. البتهمی پايان به ÷ابراهيم در اينجا داستان

: مقتضاي كه است درس آنها اين باشد و اولينتوحيد می از دروس بسيار بزرگی

 امر، دشوار باشد. ؛ هر چند آن است در هر امري الهی توحيد، طاعت

  

 ( 114َولَقَْد َمنَنها َعلَى ُموَسى َوَهاُروَن )

و  نبوت به با برگزيدنشان «نهاديم منت و هارون ، ما بر موسيو در حقيقت»

 .ايشان به و دنيوي دينی از منافع غير آن بخشيدن

  

ْينَاُهَما َوقَْوَمُهَما َمَن اْلَكْرَب اْلعََظيَم ) ( َونََصْرنَاُهْم فََكانُوا ُهُم اْلغَاَلبَيَن 115َونَجه

َراَط اْلُمْستََقيَم 117( َوآَتَْينَاُهَما اْلَكتَاَب اْلُمْستَبَيَن )116) ( َوَهدَْينَاُهَما الص َ

(118 ) 

استعباد و بردگی  كه «بزرگ ندوهرا از ا» اسرائيلبنی «دو و قومشان و آن»

و قومش  فرعون كه در حالی «داديم نجات» غرق : از اندوهقولیبود و به فرعون

 .رسانيديم هالكت و به كرديم را غرق

 .و قومش بر فرعون «پيروز شدند بودند كه تا ايشان داديم و ياريشان»

: . مستبيناست تورات : كتابمراد از آن كه «داديم مستبين دو كتابي آن و به»

 .خويش در بيان و آشکار و رسا و بليغ : روشنيعنی

 است اسالم دين ، كهدر كردار و عمل «كرديم هدايت ر است راه را به و آنان»

 به را راهيافته انسان كه است راهی و يگانه عزوجل واحد خداي دين زيرا اسالم

 رساند.می نهايی مقصد و مطلوب
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 (121( َسََلٌم َعلَى ُموَسى َوَهاُروَن )119َوتََرْكنَا َعلَْيَهَما فَي اْْلََخَريَن )

 و ثنا و صفت« نيك نام» واپسين امتهاي : ميانيعنی «آيندگان ميان و برايشان»

 شود.ياد می نيکی به ايشان ، ازاست باقی تا جهان كه «گذاشتيم جاي به» ستوده

و  و انس فرشتگان ما و از سوي از سوي : سالميعنی «و هارون بر موسي سالم»

 باد. بر ايشان ايام تا هميشه جن

  

 ( 122( إَنهُهَما َمْن َعبَاَدنَا اْلُمْؤَمنَيَن )121إَنها َكذََلَك نَْجَزي اْلُمْحَسنَيَن )

 «ما بودند مؤمن دو از بندگان زيرا آن دهيممي پاداش چنينرا  ما نيكوكاران»

 .گذشت سوره در همين دو آيه تفسير نظير اين

  

 ( 123َوإَنه إَْليَاَس لََمَن اْلُمْرَسَليَن )

اسرائيل بنی از پيامبران پيامبري ÷الياس «بود از پيامبران الياس راستي و به»

 ÷ادريساو همان  كهاين اول»كند: می را نقل دو رأي وي ارهكثير درب. ابناست

او را  أخداوند كه است فرزند فنحاص فرزند نسی او الياس كهاين . دوماست

 بتی آنان كه گاهآنبرانگيخت  نبوت به اسرائيلبنی در ميان ÷نبی بعد از حزقيل

 تعالی توحيد حق سويرا به آنان بودند و الياس فتهگر پرستش را به« بعل» نامبه

 «.كرد نهی آن ماسواي فراخواند و از پرستش

  

 ( 124إَْذ قَاَل َلقَْوَمَه أَََل تَتهقُوَن )

 : آيا از خداييعنی «كنيد؟نمي : آيا پرهيزگاريخود گفت قوم به كه گاهآن»

ـ مانند  و از منهياتش گرفته پرستش را بهداريد تا فقط او پروا نمی عزوجل

 برداريد. ـ دست و معاصی شرك
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 ( 125أَتَْدُعوَن بَْعًَل َوتَذَُروَن أَْحَسَن اْلَخاَلَقيَن )

را آن ÷در عصر الياس شام مردم كه است بتی نام بعل «پرستيد؟را مي آيا بعل»

: قولیكرد. به نيز سرايت اسرائيلبنی ميان به آن پرستش پرستيدند و سپسمی

را  و آن گرفته پروردگاري را به : آيا بتی. يعنیپروردگار است معنايبه« بعل»

 و بهترين»باشد می بت اين به منسوب در لبنان« بعلبك»پرستيد؟ و می

 گذاريد كها میرا و متعالی خداي : پرستشيعنی «گذاريد؟را وا ميآفرينندگان 

او  كهكرد در حالی نگاريتانصورت و هيأت شکل بهترين شما را آفريد و به

 ؟.است نگارانصورت و بهترين آفرينندگان بهترين

  

َليَن ) َ َربهُكْم َوَربه آَبَائَُكُم اْْلَوه  (126اّلِله

 «گذاريد؟وامي تشماس نخستين پروردگار شما و پروردگار پدران اهلل را كه»

 را از كتم اجدادتان شما و هم هم كهبعد از آن كه است تعالی : فقط حقيعنی

سزاوار  كه فقط اوست پروراند پسمی خويش نعمتهاي آفريد، شما را به عدم

 باشد.می پرستش

  

 ( 127فََكذهبُوهُ فََإنهُهْم لَُمْحَضُروَن )

سبب : آنها بهيعنی «شونددند. قطعا آنها احضار مياو را دروغگو شمر پس»

 شوند.احضار می ، قطعا در عذاب÷الياس دروغگو شمردن

  

َ اْلُمْخلََصيَن )  ( 128إََله َعبَادَ اّلِله

از عذاب  ÷الياس از قوم : فقط كسانیيعنی «خداوند مخلص جز بندگان»

او خالص  را تنها براي و پرستش و عبوديت بوده مؤمن تعالی حق به رهند كهمی

 باشند. ساخته
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 (131( َسََلٌم َعلَى إَْل يَاَسيَن )129َوتََرْكنَا َعلَْيَه فَي اْْلََخَريَن )

در  ÷الياس : براييعنی «گذاشتيم جايبه نيك نام آيندگان او در ميان و براي»

 .گذاشتيم باقی نيك هو آواز ، نامبعد از وي هايأمت ميان

 اضافه آن به« نون»و « يا»و  است الياس« الياسين»راد از م(َسََلٌم َعلَى إَْل يَاَسينَ )

و طور « سينا»: طور است . و نظير آناست اعجمی اسمی ، چراكهاست شده

بر او  سالم: يعنی« ياسين آل علی سالم: »است آمده ديگري در قرائت«. سينين»

 آوردند. ايمان حقش پيام به كه دينش و بر اهل

 ( 132( إَنههُ َمْن َعبَاَدنَا اْلُمْؤَمنَيَن )131إَنها َكذََلَك نَْجَزي اْلُمْحَسنَيَن )

 با ايمان زيرا او از بندگان دهيممي پاداش گونه را اين ما نيكوكاران هرآينه»

 .نيز گذشت دو آيه نتفسير نظير اي «ما بود

  

 ( 133َوإَنه لُوًطا لََمَن اْلُمْرَسَليَن )

( فرزند ÷)برادر ابراهيم او لوط فرزند هاران «بود لوط از پيامبران و در حقيقت»

« سدوم»شهر  اهالی سوياو را به أآورد و خداوند ايمان ÷ابراهيم به بود كه تارخ

 فرستاد. پيامبري به

  

ْينَاهُ َوأَْهلَهُ أَْجَمَعيَن ) إَذْ   (135( إََله َعُجوًزا فَي اْلغَابََريَن )134نَجه

از  كه ، جز پيرزنيداديم نجات را همگي اشاو و خانواده كه گاهآن»

 بود. ÷و او همسر لوط در عذاب «بودماندگان باقي

  

ْرنَا اْْلََخَريَن )  ( 136ثُمه دَمه
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او ايمان  به را كه از قومش ماندگان: باقیيعنی «ساختيم را هالك ديگران سپس»

 .نابود ساختيم خويش بودند، با عذاب نياورده

  

وَن َعلَْيَهْم ُمْصبََحيَن )  (137َوإَنهُكْم لَتَُمرُّ

 مردم آيه اين مخاطب «كنيدگذر مي بامدادان شما بر آنان و در حقيقت»

در آنها  آثار عذاب كه كسانی بر منازل ! شما بامدادانمکه مردم : اياند. يعنیمکه

« سدوم»كنيد؟ زيرا شهر گذر می شام سويبه خويش ، در سفرهايموجود است

 .قرار داشت شام سويبه بر سر راهشان

  

 (138َوبَاللهْيَل أَفَََل تَْعَقلُوَن )

سوي به وآمدتانرفت كنيد ؛ در هنگامگذر می بر منازلشان «نيز و شامگاهان»

 الهی از آثار عذاب در ديارشان كه در آنچه «كنيد؟نمي آيا تعقل پس» شام

 باشيد؟. بيمناك آنان همانند سرنوشت بينيد تا از سرنوشتیمی

 بديلتو متعفنی  گنديده درياچه را به شهرشان عزوجل خداي»گويد: كثير میابن

 نام، بهدرياچه اين دارد، كه بدبو و بدمزه بس و آبی زشت بس منظري كرد كه

گويد: می نسفی«. قراردارد اردن شرق و نزديك مشهور است« لوط بحيره»

 در آخر سوره أنشد زيرا خداوند بر آنها ختم گفتنسالم به لوط و يونس داستان»

 «.اكتفا گرديد آن به پس است فرستاده المس ‡پيامبران بر همه

  

 (139َوإَنه يُونَُس لََمَن اْلُمْرَسَليَن )

از زمره  يونس و در حقيقت»: است سوره در اين داستان و آخرين ششمين اين

. او ظاهرا از پيامبران است فرزند متی ذوالنون : همانيونس «بود پيامبران
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سوي را به فرستاد تا آنان بزرگ شهري سوياو را به أخداوند بود كه اسرائيلبنی

 بودند.« موصل» از سرزمين« نينوي»شهر  اهالی فراخواند و آنان حق

بود و چون  داده را وعده الهی عذاب قومش به ÷يونس»گويند: می مفسران

شد و مانند  بيرون از ميانشان گارشپرورد اذنتأخير افتاد، بی به از آنان عذاب

گرديد،  و سوار كشتی باشد، قصد سفر دريا كرده گريخته از مواليش كه غالمی

 .گشت موصوف« گريزنده» به بعدي ، در آيهجهت بدين

  

 ( 141إَْذ أَبََق إَلَى اْلفُْلَك اْلَمْشُحوَن )

از نزد  غالم : گريختناباق اصل «گرانبار بگريخت كشتي سويبه كه گاهآن»

اين  پروردگار بود، به اذنبی  او از قومش گريختن و چون است خويش موالي

 شد. موصوف وصف

  

 (141فََساَهَم فََكاَن َمَن اْلُمْدَحَضيَن )

انداختند  همديگر قرعه ميان كشتی : سرنشينانيعنی «انداختند قرعه با هم پس»

دريا افگنند  خود را به از آنان ، برخیگرانباري سبببه كشتی شدنغرق  از بيمتا 

مغلوب  كشیدر قرعه ÷: يونسيعنی «شد و او از مغلوبان»گردد  سبك و كشتی

 دريا انداختند. ، او را بهشد و بنابراين

  

 (142فَاْلتَقََمهُ اْلُحوُت َوُهَو ُمَليٌم )

كرده  : كارييعنی «بود فرو بلعيد و او درخور مالمت» نهنگ «ياو را ماه پس»

 دريا رفت سويبه پروردگارش اذنبود زيرا بی و مالمت سرزنش موجب بود كه

 او را فروبلعيد. ، ماهیانداخت خود را در آب ! چونشد. آري و سوار كشتی
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 ( 144( لَلَبََث فَي بَْطنََه إَلَى يَْوَم يُْبعَثُوَن )143) فَلَْوََل أَنههُ َكاَن َمَن اْلُمَسب ََحينَ 

 أخدااز ذكركنندگان  ÷: اگر يونسيعنی «نبود گويانتسبيح اگر او از زمره پس»

نبود؛ با  ماهی در شکم برايش گوياننبود، يا از تسبيح وي براي يا از نمازگزاران

قطعا »؛ «71االنبياء/»الظالمين(  من كنت إنی حانكسب إال أنت : )ال إلهدعايش اين

: يعنی «ماندمي شوند، باقي برانگيخته مردم كه تا روزي ماهي آن در شكم

: است آمده شريف شد. در حديثمی گور وي تا روز قيامت ماهیقطعا شکم 

 الظالمين( من كنت نيإ سبحانك إال أنت )ال إله ماهی در شکمذوالنون  دعاي»

مورد  دعايش كهكند، جز ايندعا نمی در امري آن بهمسلمانی بود، هرگز هيچ

 «.گيردقرار می اجابت

  

 ( 145فَنَبَْذنَاهُ بَاْلعََراَء َوُهَو َسَقيٌم )

. است از بنا و گياه خالی عراء: مکانی «افگنديم گياهبي كرانه او را به پس»

شد و  افگنده يمن سرزمين ديگر: بر كرانهقولی و به دجله : او بر كرانهولیقبه

 داد پس فرمان ماهی به خداوند متعال «بيمار بود كهدر حالي» داناتر است أخدا

كرد  پرتاب بيرون به افگند و از شکمش ساحل به از دهانش او را در حالی ماهی

بود.  رفته از ميان بدنش ، بيمار بود و پوستماهی بلعيدن او بر اثر فشار كه

 بيرون از تخم بود كه گشته پريبی جوجه او چون»گويد: می مسعودابن

 ماهی شود، از شکممتولد می تازه كه نوزادي او چون»گويد: میسدي «. آيدمی

كه  است آمده مالك بنانس روايت به مرفوع شريف در حديث«. آمد بيرون

را در  أخداوند شد كه معلوم ÷پيامبر يونس به چون»فرمودند:  صخدارسول

باال  عرش سويبه كشاناو ناله دعاي بخواند، اين كلمات با اين ماهی شکم

از  شدهو شناخته ضعيف است صدايی گفتند: پروردگارا! اين . فرشتگانرفت
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صدا را  اين فرمود: آيا صاحب أ. خداوندو ناشناخته دوردستري ديا

 يونس امفرمود: بنده عزوجل ؟ خدايشناسيد؟ گفتند: پروردگارا! او كيستنمی

 و دعاي شدهپذيرفته  او عمل براي هنوز هم كه يونسی ات. گفتند: بندهاست

در  كه آنچه سبب به دگارا! آيا بر ويشود؟! پرورمی برداشتهآسمان  به مستجاب

بال،  چنگال به وي گرفتاري تا در هنگام كنینمی داد، رحممیانجام  حالیآسوده

داد  را فرمان ماهی . پسكنممی رحم فرمود: چرا؛ بر وي أ؟ خداونددهی نجاتش

 «.افگند گياهبی كرانه او را به و ماهی

  

 (146ا َعلَْيَه َشَجَرةً َمْن يَْقَطيٍن )َوأَْنبَتْنَ 

افگند  سايه تا بر سر وي «رويانيديم كدوبن از نوع سر او درختي و بر باالي»

روييد.  تنش شد و موي سخت ÷يونس بدن گوشت آرام آرام بود كه و چنين

 أخداوند»گويد: می . ابوهريرهاست« قرع» نامبه ايكدو از گونه : درختيقطين

خورد و هر میزمين  از خاروخاشاك كه را برگماشت وحشی بزي يونس براي

گشود و او را از را بر او می خويش هر دو پاي ميان آمده نزد يونس و شام صبح

 روييد و حالشوي  تن پوست كهتا آن ساختمی سير و سيراب شير خويش

 كدو را دوست صخدارسول كه است آمده شريف يثدر حد«. بهبود يافت

فوايد »گويد: كثير میابن«. است ، يونسبرادرم درخت اين»فرمودند: داشتند و می

 :، از جملهكدو بسيار است

 .آن رويش ـ سرعت 

 دارد. كه ايو نرمی و طراوت بزرگی سبببه آن برگهاي افگندنـ سايه  

 شود.نمی نزديك آن به مگس كهـ اين 

 نيکو دارد. تغذيه آن ميوه كهـ اين 
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 «.شودمی خورده با مغز و پوست و پخته خام كهـ اين 

  

 (147َوأَْرَسْلنَاهُ إَلَى َمئََة أَْلٍف أَْو يََزيدُوَن )

شتر از بي سوي به : بلکهيعنی «صدهزار نفر يا بيشتر از آن سويو او را به»

دريا  سويبه او از نزدشان بودند كه ÷يونس و آنها قوم «فرستاديم»صدهزار نفر 

در  خداوند متعال افتاد كه برايش اتفاقی ، همينوي و بعد از گريختن گريخت

 موصل از سرزمين نينوي اهالی وي و قوم است كرده ما حکايت براي آياتاين 

 نيز، فرستاده دريا بگريزد و بعد از آن سويبه كهاز آن قبل ÷سيون بودند. پس

 بود. پروردگار عزوجل

  

 (148فَآََمنُوا فََمتهْعنَاُهْم إَلَى َحيٍن )

 قوم كه: بعد از آنيعنی «كرديم برخوردارشان آوردند و تا چندي ايمان پس»

 آوردند و خداي او ايمان به كردند، را مشاهده وي نبوت هاينشانه ÷يونس

رسيدن نهايت ها و بهاجل سر رسيدنبه را در دنيا تا هنگام آنان هم عزوجل

 مند گردانيد.، بهرهعمرهايشان

  

 ( 149فَاْستَْفتََهْم أََلَرب ََك اْلبَنَاُت َولَُهُم اْلبَنُوَن )

آيا »: كه رسبپ و از آنان «جويا شو از مشركان»! صمحمد اي «پس»

 كهاين : بر فرضيعنی «؟است را پسران و خود آنان را دختران پروردگارت

 جنس آنان باشد، چگونه درست سبحان خداي فرزند به در انتساب پندارشان

 به را ـ كه و اولی اعلی و جنس أخدا دخترانند ـ به پندارشان بهرا ـ كه  ادنی

 و حماقت جهل منتهاي دهند؟ آيا اينمی خود نسبت سرانند ـ بهپپندارشان 

 ؟.نيست
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 (151أَْم َخلَْقنَا اْلَمََلئََكةَ إَنَاثًا َوُهْم َشاَهدُوَن )

و  ، برگشتهاست شديدتر از آن كه آنچه سويبه اول از سخن أخداوند سپس

: يعنی «شاهد بودند؟ و آنان آفريديم را مادينه يا ما فرشتگان»فرمايد: می

 ما فرشتگان كه در هنگامی آنان كهپندارند در حالیمی را مادينه فرشتگان چگونه

حقيقت  اين بيان به سبحان ، خدايترتيب اين اند؟ به، حاضر نبودهرا آفريديم

شاهد  آنان شود ونمی دانسته مشاهده جز از طريق چيزي چنين پردازد كهمی

 وجود دارد و نه بر قولشان سماعی دليلی نه اند پسنبوده فرشتگان آفرينش

 دهند. نسبت عقلهايشان را به آن ، آنها بتوانند دريافتتا در نتيجه عقلیدليلی 

  

ُ َوإَنهُهْم لََكاذَ 151أَََل إَنهُهْم َمْن إَْفَكَهْم لَيَقُولُوَن )  ( 152بُوَن )( َولَدَ اّلِله

! در : خدا فرزند آوردهقطعا خواهند گفت از سر تهمتشان اينان هشدار كه»

و افتراء  فقط از سر دروغ سخنشان و اين «آنها قطعا دروغگويندكه  حالي

 وجود داشته سخنشان بر اين دليلی شبهه و يا حتی دليل كهآن، بیاست سرزده

 .است زاده از كسی و نه فرزند آورده نه أداوندخگمان بی باشد پس

  

 ( 154َما لَُكْم َكْيَف تَْحُكُموَن ) (153أَْصَطفَى اْلبَنَاَت َعلَى اْلبَنَيَن )

داوري  ، چگونهشده ؟ شما را چهاست برگزيده را بر پسران آيا خدا دختران»

؟ با است داده و برتري گزيدهبر را بر پسران : آيا او دخترانيعنی «كنيد؟مي

اگر  هستند؟ پس دو جنس شما بهترين ها و باورهايداوري بر طبق پسران كهاين

 گزيد زيرا او بر اعمالرا برمی بايد پسرانبود، قطعا می فرزندي تعالی حقبراي 

 او از آنچهو  است پندار شما نادرست اين پس كند، قادر است اراده كه آنچه

 باشد.می و منزه گوييد، پاكمی
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 ( 155أَفَََل تَذَكهُروَن )

انديشيد كنيد و نمینمی ، تأملگفتيم : آيا در آنچهيعنی «شويد؟آيا متذكر نمي»

 را دريابيد؟. خويش سخن تا بطالن

  

 (157تُْم َصاَدقَيَن )( فَأْتُوا بََكتَابَُكْم إَْن ُكنْ 156أَْم لَُكْم ُسْلَطاٌن ُمبَيٌن )

در  «گوييدمي اگر راست پس»گوييد؟ می كه بر آنچه «آشكار داريد يا حجتي»

را بياوريد  از آسمان شده نازل : كتابیيعنی «را بياوريد كتابتان»خود  ادعاي اين

ا گرداند زير شما ثابت را براي حجت و اين بوده حجتی چنين دربرگيرنده كه

را  آن طور كلیبه عقل باشد بلکه داشته عقلی گاهتواند تکيهگوييد، نمیمی آنچه

 داند.جايز نمی

  

 ( 158َوَجعَلُوا بَْينَهُ َوبَْيَن اْلَجنهَة نََسبًا َولَقَْد َعَلَمَت اْلَجنهةُ إَنهُهْم لَُمْحَضُروَن )

آنان : »است جنيانند. مجاهد گفته :جنه «انگاشتند پيوندي خدا و جنيان و ميان»

 و كلبی قتاده«. شودمی )جنه( گفته برايشان فرشتگانند كه هاياز شاخه ايشاخه

كند ـ گفتند: خداوند با جنيان  لعنتشان سبحان خداي ـ كه يهوديان»اند: گفته

 اين از فرزندان و فرشتگان است برقرار كرده پيوند خويشاوندي

گفتند: خداوند  بود كه و خزاعه كنانه قبايل سخن : اينقولیبه«. اندخويشاوندي

او  خود به سرآمد و شريف از دختران كرد و آنان خواستگاريجن  از اشراف

برتر «. اندجن اشراف دختران خدا از نسل دختران فرشتگانكردند پس  تزويج

 گويند.می ازآنچه سبحان خداي است

 «احضار خواهند شد خودشان اند كهدانسته خوبيبه جنيان كهآن و حال»

 و در آن احضار شده ، در دوزخسخن اين كفار گوينده اند كهدانسته : جنيانيعنی
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 معنی دارد كه احتمال شوند. همچنينمی عذاب خويش و افتراي دروغسبب به

حاضر  حساب براي زوديرا به خود آنان أخداوند دانند كهمی باشد: جنيان اين

، داشتاز پيوندها وجود می پيوندي او و آنان اگر در ميان كه كند، در حالیمی

 كرد.كار احضار نمی اين را براي هرگز آنان

  

ا يََصفُوَن ) َ َعمه  ( 159ُسْبَحاَن اّلِله

 دادن؛ از نسبت و بهتان دروغبه« آورندمی وصفدر  از آنچه است خدا منزه»

 او. فرزند براي

  

َ اْلُمْخلََصيَن )  ( 161إََله َعبَادَ اّلِله

از  أخداوند مخلص بندگان : ليکنيعنی «خداوند مخلص بندگان استثناي به»

 ند بلکهنمايند، بيزار و بركنار وصف ناشايست از اوصاف چيزي او را به كهاين

 .است واقع مطابق مخلصان بيان

  

( إََله َمْن ُهَو َصاَل 162( َما أَْنتُْم َعلَْيَه بَفَاتَنَيَن )161فََإنهُكْم َوَما تَْعبُدُوَن )

 ( 163اْلَجَحيَم )

 أخداوند جايبه از بتان «پرستيدمي كه و آنچه» كافران اي «شما در حقيقت»

در آمدني  دوزخ به را كه گر نيستيد مگر كسيگمراه»را  سك )بر ضد او( هيچ

 است مقدر كرده وي و او براي رفته الهی در علم را كه : جز كسیيعنی «است

 فشارند.می بر كفر خود پاي اند كهكسانی كند و آنان واردش جهنم به كه

  

 ( 164)َوَما َمنها إََله لَهُ َمقَاٌم َمْعلُوٌم 

 اين «است معين او مقامي براي كهجز اين نيست از ما فرشتگان يك و هيچ»

گويند: می : فرشتگان. يعنیاست فرشتگان از سخن در حکايت أخداوندبيان 
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 سبحان خداي پرستش در آسمانها براي كهجز اين از ما نيست ايفرشتههيچ 

 خداي در پيشگاه عبوديت به فرشتگان اعتراف . ايندارد و معين معلومجايی 

 آمده شريف . در حديثاست خويش پرستشگران رد پندارهاي ، برايسبحان

 در حال ايفرشته بر آن كهجز اين دنيا نيست در آسمان جايیهيچ : »است

 «.قرار دارد ، يا قيامسجده

  

افُّ   (165وَن )َوإَنها لَنَْحُن الصه

و در پايگاههاي  طاعت در نماز و انجام «ايمبسته ما صف و در حقيقت»

دستور  خويش ياران به صخدارسول: »است آمده شريف . در حديثخدمت

بندند، در می صف نزد پروردگارشان فرشتگان كه نيز همچنان دادند تا ايشان

 صف چگونه نزد پروردگارشان رشتگانگفتند: ف ببندند. اصحاب نماز صف

 و در صف كرده را كامل مقدم فرمودند: آنها صفوف صخدابندند؟ رسولمی

 اهل ، همانند صفوفدر آسمان فرشتگان صفوف پس«. ايستندمی فشرده همبه

در  رشد، عمنماز برپا می وقتی: »است كرده كثير روايت. ابناستدنيا در زمين 

خود را برپا داريد!  : صفهايگفتايستاد و میمی مردم سويبه رويمحراب 

را  فرشتگان هدايت همچون شما هدايتی براي برابر بايستيد! زيرا خداوند متعال

افُّونَ )كرد: می را تالوت آيه اين گاهخواهد. آنمی  . سپس(َوإَنها لَنَْحُن الصه

 نمازگزاران يکايك گونه ! جلو بيا. بدينفالن برو. اي ! عقبفالنفرمود: اي می

 «.گفتمی و تکبير تحريمه رفتجلو می گاهپاييد تا برابر بايستند آنرا می

 كه است كرده روايت مالكابیاز يزيدبن آيه نزول سبب در بيان حاتمابیابن

نماز  گسسته و از هم طور پراكندهبه ود، مردمب نشده نازل آيه : تا اينگفت
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افُّونَ ): آيه أخداوند چون گزاردند پسمی كرد،  را نازل (َوإَنها لَنَْحُن الصه

 «.ببندند صف دستور دادند كه آنان به صخدارسول

  

 (166َوإَنها لَنَْحُن اْلُمَسب َُحوَن )

در نماز و در  «گويانيم خود تسبيح كه يمو ماي»گويند: می در ادامه فرشتگان

 كه قرار دارند، اوصافی اوصاف بر اين فرشتگان كه است . مراد اينغير آن

را  كفار ايشان كه چنان ، نهاست سبحان خداي آنها براي و تذلل عبادت گوياي

و  گويند منزهمی نچهاز آ سبحان خداي« عما يقولون اهلل تعالی»كنند. می وصف

 .برتر است

  

َليَن )167َوإَْن َكانُوا لَيَقُولُوَن ) َ 168( لَْو أَنه َعْندَنَا َذْكًرا َمَن اْْلَوه ( لَُكنها َعبَادَ اّلِله

 ( 169اْلُمْخلََصيَن )

 به محمدي از بعثت قبل چون : مشركانيعنی «گفتندتأكيد مي به و مشركان»

نزد ما  از پيشينيان اگر ذكري»گفتند: شدند، مؤكدا میمی سرزنش انیو ناد جهل

شد می بر ما نازل و انجيل تورات چون پيشينيان از كتابهاي : اگر كتابیيعنی «بود

 پرستشمان گمان: بیيعنی «شديمخداوند مي يافتهاخالص از بندگان شكبي»

 .ورزيديماو كفر نمی و به ساخته او خالص را براي

  

 (171فََكفَُروا بََه فََسْوَف يَْعلَُموَن )

كافر شدند  آن به»را آورد؛  آنها كتاب است به صمحمد حضرت وقتی «ولي»

 كفر خود را. شوم و فرجان عاقبت «خواهند دانست زوديبهپس 

  

( 172( إَنهُهْم لَُهُم اْلَمْنُصوُروَن )171) َولَقَْد َسبَقَْت َكَلَمتُنَا َلَعبَاَدنَا اْلُمْرَسَلينَ 

 ( 173َوإَنه ُجْندَنَا لَُهُم اْلغَاَلبُوَن )
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ما از  فرستاده رسالت به بندگان در حق»محفوظ  در لوح «ما و قطعا كلمه»

 به أخداوند كه است ايو پيروزي : كاميابیمراد از كلمه «است صادر شده پيش

 ايشان كه»فرمايد: می خود در تفسير آن كهچنان است داده كفار وعده عليهآنان 

زيرا  «پيروزند لشكر ما، آنان و هرآينه» در دنيا و آخرت «يافتگانندحتما نصرت

 در آيه كه اييا وعده« كلمه» همان است اين . پساست ايشان كار از آنفرجام

 باشند.می و پيروانشان ‡پيامبران ، يعنیوي حزب« ألشکر خدا»(ذكر شد. 878)

 شود زيرا پديدهمی قطعا محقق مؤمنان و غلبه پيروزي به تعالی حق ! وعدهآري

 و اين است بر دشمنانشان ألشکر خدا ، پيروزيو هر سنگري در هر معركه غالب

از  نيك و فرجام ، عاقبتو در هر رزمگاهی در هر حال كه است مسلم حقيقت

دهد،  روي در كارشان مقطعی و فتوري شکست باشد و اگر هممی لشکر حق آن

: للمتقين فرمايد: )و العاقبهمی سبحان خداي كهچنان امر گذراست يكاين 

 است(. گانتقواپيشه كار از آن وسرانجام

  

  (174فَتََوله َعْنُهْم َحتهى َحيٍن )

: تا يعنی «تا مدتي»: از كفار يعنی «از آنان» پس است چنينكار اين هرگاه «و»

از: است  عبارت مدت آن «برتاب روي» است معلوم سبحان نزد خداي كه مدتی

 جنگتو را به  كه گاهتا آن با آنان از جنگ اتو خودداري داشتننگهدست مدت

حمداهلل به . كهاست قطعی اتپيروزي كه است زمان و آن هيمد فرمان مسلحانه

 .يافت تحقق مکه ، در بدر و فتحپيروزي اين

  

 ( 175َوأَْبَصْرُهْم فََسْوَف يُْبَصُروَن )
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و  آيد ؛ با كشتنفرود می ما بر آنان و مجازات عذاب كه وقتی« را بنگر و آنان»

به  سودي هيچ نگريستن كه اما در هنگامی «زودا بنگرند كه» اسير ساختنشان

 ندارد. حالشان

  

 (176أَفَبَعَذَابَنَا يَْستَْعَجلُوَن )

! مشركان ؟ آريآن وقت از فرارسيدن قبل «خواستارند ما را شتابزده آيا عذاب»

 ما كی عذاب گفتند: اينو معاد می حق رسالت به و تکذيبشان از فرط ناباوري

 خواهد بود؟

فرمود: مشركان  كه است كرده روايت كعباساز ابن نزول سبب جويبر در بيان

و شتابان  بنمايان دهیمی مانبيم از آن را كه عذابی ما آن ! بهصمحمد گفتند: اي

 و مسلم خاريـ بر شرط ب روايت شد. اين نازل آيه اين ما بياور! پس را براي آن

 .است ـ صحيح

  

 (177فََإذَا نََزَل بََساَحتََهْم فََساَء َصبَاُح اْلُمْنذََريَن )

 به صخدارسول : مراد فرود آمدنقولی به «فرود آيد آنان ساحه به چون پس»

 !«بد است چه يافتگانبامداد بيم» است مکه در روز فتح و ديار مشركان ساحه

!. بد است اند، چهشده داده بيم عذاب به كه ، بامداد كسانیهنگام : در آنیيعن

 بامداد انجام در هنگام كه از هجومی است ، عبارت: در نزد اعرابصباح

 گيرد.می

بردند و  خيبر حمله به بامدادان صخدارسول كه است آمده شريف در حديث

 خويش آمدند تا بر سر كارهاي خود بيرون ها و تبرهايلبا بي يهوديان چون

 كهبازگشتند درحالی سراسيمه روبرو شدند پس با لشکر اسالم بروند، بناگاه
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 اهلل»فرمودند:  صخداخدا! محمد و لشکر...! و رسول به گفتند: محمد استمی

 : اهلل اكبر، خرابالمنذرين حفساء صبا قوم خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة أكبر، خربت

 !«.بد است چه يافتگان، بامداد بيمفرود آييم قومی ساحه به شد خيبر، ما چون

  

 (179( َوأَْبَصْر فََسْوَف يُْبَصُروَن )178َوتََوله َعْنُهْم َحتهى َحيٍن )

و  تاببر روي» است معلوم سبحان نزد خداي ديگر كه «تا مدتي و از آنان»

 را. كفر خويش عاقبت «نيز خواهند نگريست آنان بنگر كه

(، انتظار 875) سابق تأكيد تکرار نمود. مراد از آيه را براي دو آيه اين تعالی حق

 ، وقتآيه اما مراد از اين است دنيا بر كافران عذاب دادن روي تا هنگام كشيدن

 باشد.می آخرت عذاب وقوع

  

ا يََصفُوَن ) َة َعمه َ اْلَعزه  ( 181ُسْبَحاَن َرب ََك َرب 

وصف  گروه اين از آنچه» و غلبه «، پروردگار عزتپروردگارت است منزه»

 تعالی حق مراد، تنزيه . پسوي به و فرزند و شريك زن دادن در نسبت «كنندمي

 به كه كنند؛ از آنچهمی وصف آن او را به مشركان كه است از هر صفتی

 .سزاوار نيستحضرتش 

  

 ( 181َوَسََلٌم َعلَى اْلُمْرَسَليَن )

 ها و ناماليماتاز ناخوشی و سالمتی : ايمنیيعنی «باد بر پيامبران و سالم»

فرستاديد، بر می سالم بر من چون: »است آمده شريف باد! در حديث برايشان

 «.بفرستيد ديگر نيز سالمپيامبران 

  

َ اْلعَالََميَن ) َ َرب   (182َواْلَحْمدُ ّلَِله
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، در انجام در آغاز و هم هم «است خداوند، پروردگار عالميان ويژه و ستايش»

 فرستاده دهندهآور و بيمانسانها مژده سويرا به پيامبرانش كه نعمت در برابر اين

كه در برابر اين است أخداوند مخصوص : سپاساست ينا معنی قولی. بهاست

دربرابر  او راست و نيز سپاس است را پيروز ساخته ‡را نابود و پيامبران مشركان

 به شريف . در حديثاست داشته ارزانی خويش خلق بر كل كه نعمتهايی همه

 اين به هر كس»رمودند: ف ص اكرمرسول كه است آمده علی حضرتروايت

شود،  پيمانه تر از مزدشتمام ايپيمانه در روز قيامت برايش شود كهمیشادمان 

ُسْبَحاَن َرب ََك ) خواهد برخيزد ـ بگويد:می كه خود ـ هنگامی بايد در آخر مجلس

ا يََصفُوَن  َة َعمه َ اْلَعزه َ  (181) َوَسََلٌم َعلَى اْلُمْرَسَلينَ  (181)َرب  َ َرب  َواْلَحْمدُ ّلَِله

 اين مجلس : كفارهكه است آمده شريف در حديث . همچنين((182)اْلعَالََميَن 

: بار إليك وأتوب أستغفرك إال أنت ال إلهوبحمدك  اللهم سبحانك: »دعاء است

 رزش، از تو آمنيست تو را، جز تو خدايی ، سپاسو منزهی الها! تو پاك

 .1«گردمبازمی تو با توبه سويو به خواهممی

                                                 

نيز  ايجداگانه جزوه مجلس كفاره در آداب را كه خداي حمد و منت»ويد: گكثير ميابن - 1 
 كنيد. مراجعه وي جزوه به پس«. امكردهترتيب
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 ﴾ص  سوره ﴿
 .است ( آيه11) و داراي است مکی

ْكَر )  ( 1ص َواْلقُْرآََن َذي الذ َ

. يا با تنوين تنوين ، بدونيا كسر آن و فتح دال سکون به «صاد»شود: می خوانده

 استمقطعه  از حروف حرف . ايناست ضعيف تنوين كسر بدون به آن و قرائت

 كهاست  ها، از رموزيسوره ابتداي مقطعه از حروف آن و امثال حرف و اين

 .است داده اختصاص خودش آنها را به علم خداوند متعال

در اينجا، براي  قرآن به أخداوند سوگند خوردن «ذكر داراي قرآن سوگند به»

 الذكر: يعنی . ذياست آن و منزلت جايگاه قدر و برتري شرف به ادندتوجه 

اين  آن معناي قولی. بههر چيز است بيان در آن كه است بر ذكري ، مشتملقرآن

؟ چيست قسم جواب كهدر اين . مفسرانشرف داراي قرآن به : قسماست

بََل الهَذيَن ) :بعد، يعنی ، آيهآن ويد: جوابگمی نظر دارند ؛ قتادهاختالف 

 ديگر: جواب قولی. بهاست را برگزيده قول جرير نيز اين. ابناست (َكفَُروا...

 باشد.می آن متضمن سوره اين كل سياق كه است ، مضمونیقسم

  

ٍة َوَشقَاٍق )  (2بََل الهَذيَن َكفَُروا فَي َعزه

 فرمود: قطعا در قرآن گويی «هستند جوييو ستيزه در سركشي رانكاف بلكه»

در آن  و شبهه شك پذيرند، موجبرا نمی آن كافران كهو اين نيست شکیهيچ 

قرار دارند و  جويیو ستيزه و مخالفت باشد زيرا آنها در تکبر و سركشینمی

و  شك قرآن در حقانيت كه اين نه، است نيز همين آنان پذيرفتن عدمدليل 
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ٍة َوَشقَاقٍ ) :معناي باشد. پس وجود داشتهاي شبهه از  : كافراناست اين (فَي َعزه

 قرار دارند. و امتناع در مخالفتحق  پذيرفتن

  

 ( 3َكْم أَْهلَْكنَا َمْن قَْبَلَهْم َمْن قَْرٍن فَنَادَْوا َوََلَت َحيَن َمنَاٍص )

، از آنان : قطعا قبليعنی «كرديم نابودشان از آنان پيش بسيار نسلها كهچه»

دارتر از كفار تر و سرمايهنيرومندتر، بازدارنده را كه گذشته از امتهاي بسياري

 ، زمانزمان ديگر آن فرياد برآوردند ولي كه» بودند، نابود كرديم عصر بعثت

 نازل بر آنان عذاب سر دادند كه فرياد دادرسی ی: هنگاميعنی «نبودخالصي 

 براي مناسبی وقت بود و نه و گريزشان رهايی زمان ، نهزمانشد اما اين می

 .شانو زاري فرياد و استغاثه

  

 (4َوَعَجبُوا أَْن َجاَءُهْم ُمْنَذٌر َمْنُهْم َوقَاَل اْلَكافَُروَن َهذَا َساَحٌر َكذهاٌب )

 كه «آمد برايشان از خودشان ايدهندهبيم كهاز اين» كافران «كردند و تعجب»

دهد و هشدار می بيم الهی بر كفر استمرار ورزند ـ از عذاب آنها را ـ چنانچه

 را هنگامی سخن آنها اين «شياد است جادوگري شخص گفتند: اين وكافران»

 بشر خارج از قدرت كه كردند، معجزاتی مشاهدهرا  صپيامبر معجزات گفتند كه

 .است

  

 ( 5أََجعََل اْْلََلَهةَ إَلًَها َواَحدًا إَنه َهذَا لََشْيٌء ُعَجاٌب )

متعدد را خداي  خدايان» صمحمد «آيا»گفتند:  كنانتعجب كافران همچنين

د و منحصر كرده محدو سبحان را فقط بر خداي و الوهيت «قرار داده اييگانه

! تعجب آور است و بسيار شگفت «است چيز عجيبي اين راستيبه»؟ است
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گفتند: و می داشت از بتان ، از خود خدايیايهر قبيله بود كه روياز آن مشركان

 نزديك سبحان خداي ما را به كه پرستيممی جهترا فقط بدين خدايان ما اين

 زيانی چه عقيده در اين پس است خدايان اين همه ود مالككنند و خدا خ

 .گر ساختجلوه ، حقرا در ديدشان باطلشان شيطان گونهوجود دارد؟ بدين

  

 (6َواْنَطلََق اْلَمََلُ َمْنُهْم أََن اْمُشوا َواْصبَُروا َعلَى آََلَهتَُكْم إَنه َهذَا لََشْيٌء يَُرادُ )

از مشركان  صخدارسول كه است نقل «خود رفتند راه به انآن و اشراف»

گردد. آنها  مطيع برايشان و عجم عرب با آن بگويند كه ايخواستند تا كلمه

اال اهلل! پس  ال اله طيبه فرمودند: كلمه صخدا؟ رسولچيست كلمه پرسيدند: اين

گفتند: آيا برخاستند و می ندند، سراسيمهافشارا می خويش هايجامه كهدرحالی

 ، نسائیاحمد، ترمذي كه؟! چناناست خدا قرار داده را يك خدايان او همه

 فرمود: ابوطالب اند كهكرده روايت كعباساز ابن نزول سبب در بيان وحاكم

از  شکايت به قريش اشراف بود كه وي بيماري بيمار شد و در اثناي

 : ايگفت صخدارسول به خطاب ابوطالب رفتند. پس نزد وي صخدارسول

 فرمودند: از آنان صخدا؟ رسولخواهیمی چه ! تو از قومتامبرادرزاده

 به گردد و عجم آنها منقاد و مطيع براي عرب بگويند كه ايتا كلمه خواهممی

اال  ؟ فرمودند: ال الهچيست كلمه : آن! گفتلمهك جزيه بپردازد. فقط يك آنان

بود  ! همانعجيب است چيزي اين گمان؟ بیيگانهگفتند: خدايی  اهلل! مشركان

ا يَذُوقُوا َعذَاَب...): تا آيه ...(ص َواْلقُْرآَنَ ) از آيه كه  نازل آنان درباره (بَْل لَمه

 شد.

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

178 

دهيد خود ادامه  و روش راه : بهيعنی «برويد»خود  نپيروا به مشركان «و گفتند»

: بر عبادت يعنی «نماييد خود ايستادگي و بر خدايان»محمد را نپذيريد  و دين

: يعنی «است شده امر قطعا اراده اين كه»ورزيد  خود پايداري خدايان

و  ا فروگذاريمر معبودانمان عبادت خواهد كهخاطر از ما می بدين صمحمد

او را پيرو  جويد و ما همه شود تا بر ما برتري بساط برچيده ايندارد كه  دوست

 است كاري اين كند پس بخواهد تحکم كه هرگونه ، در ما بهو بنابراين باشيم

 .شده ريزيبرنامه

  

 ( 7َله اْختَََلٌق )َما َسَمْعنَا بََهذَا فَي اْلَملهَة اْْلََخَرَة إَْن َهذَا إَ 

، عقيده نصرانيت : ما در آيينيعنی «ايماخير نشنيده را در آيين چيزي ما چنين»

سوي  به : دعوتيعنی «نيست ادعا جز دروغبافي اين» ايمتوحيد را نشنيده به

 .است و افترا كرده را برساخته محمد آن كه است توحيد، دروغی

  

ا يَذُوقُوا َعذَاَب )أَأُنَزَل عَ  ْكُر َمْن بَْينَنَا بَْل ُهْم فَي َشك ٍ َمْن َذْكَري بَْل لَمه  ( 8لَْيَه الذ َ

 ما رؤسا و اشراف كهدرحالی «است شده بر او نازل ما قرآن همه آيا از ميان»

 آنان ! بلكهنه»؟ واالتر هستيم و جاه بزرگتر و در شرف و از او در سن بودهقوم 

در  من وحی ، يا در بارهقرآن در باره : آنانيعنی «انددر شك ذكر من در باره

 به كه مهلتی و به «اندمرا نچشيده هنوز عذاب بلكه»دارند و ترديد قرار  شك

شد. می برطرف چشيدند، شکشانرا می اند و اگر عذابمشده ، فريفتهامداده آنان

 به من عذاب كه گاهكنند تا آننمی را تصديق : آنها قرآناست اينمعنی  حاصل

 ناچار نگرداند. قرآن تصديق را به نرسد و آنان آنان
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 (9أَْم َعْندَُهْم َخَزائَُن َرْحَمَة َرب ََك اْلعََزيَز اْلَوههاَب )

خويش  ملكدر  مطلق فقط او متصرف كهاين در بيان خداوند متعال سپس

پروردگار غالب » : نعمتيعنی «رحمت هاييا مگر گنجينه»فرمايد: باشد، میمی

خواهند می كه هر كس را به نبوت تا نعمت «است در اختيارشان اتبخشنده

 وي ملك در پهناي و اختياري تصرف هيچ آنان بلکه نيست ! چنينببخشند؟ نه

 ندارند.

  

 ( 11ْم ُمْلُك السهَماَواَت َواْْلَْرَض َوَما بَْينَُهَما فَْليَْرتَقُوا فَي اْْلَْسبَاَب )أَْم لَهُ 

 آنان از آن دو است آن ميان و آنچه آسمانها و زمين يا مگر فرمانروايي»

: است خواهند بازدارند؟ اگر چنين خواهند بدهند و از هركه هر كهتا به « است

 پس در اختيار آنهاست فرمانروايی : اگر اينيعنی «روند در اسباببايد باال پس»

 صعود كنند تا به آسمان برساند، به آسمان آنها را به كه و وسايلی بايد با اسباب

 گونه را آن و كار عالم رانده ـ حکم و بازداشتن خواهند ـ از دادنمیكه  آنچه

 زند.خواهند، بپرداخود می كه

از  ايمعجزه حاوي ولی است آمده عجز آنان نماياندن هرچند براي آيه اين

زيرا بر  است الهی وحی دهد: قرآنمی نشان كه است كريم قرآن معجزات

 و اين است ممکن اسباب وسيله به صعود در آسمان اشعار دارد كه حقيقتاين

و  خواهند گذاشت مسابقه با هم عمليه در اين سياريخواهد داد و ب رخ عمليه

 از اين ايما گوشه خواهند شد. كه پيشقدم راه در اين خواهند بود كهكافران  اين

 .كنيممی را در عصر خود مشاهده حقيقت

  

 ( 11ُجْندٌ َما ُهنَاَلَك َمْهُزوٌم َمَن اْْلَْحَزاَب )

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

180 

: يعنی «هستند شكستني درهم كه است از احزاب مدهآهمبه در آنجا لشكري»

 آنان در آنجا كه نشو زيرا من اندوهگين آنان جويیپيامبر! از استکبار و ستيزهاي 

پردازند، عزتشان می و تحزب همدستی به مؤمنان گويند و عليهمی سخنانی چنان

در زيرا آنان  كشانممی شکستشان و به ساخته را پاشان ، جمعشاننموده را سلب

بر پيروز ساختن  الهی قطعی وعده اين نيستند. البته مغلوب آنجا جز لشکري

 .يافت در روز بدر تحقق كه است مؤمنان

  

 (12َكذهبَْت قَْبلَُهْم قَْوُم نُوحٍ َوَعادٌ َوفَْرَعْوُن ذُو اْْلَْوتَاَد )

بناهاي  : صاحبيعنی «اوتاد صاحب و عاد و فرعون وحن قوم از آنان پيش»

مصر  اهرامهاي« اوتاد»شايد مراد از  «كردند پيشه تكذيب» استوار و مستحکم

 باشد.

  

 (13َوثَُمودُ َوقَْوُم لُوٍط َوأَْصَحاُب اْْلَْيَكَة أُولَئََك اْْلَْحَزاُب )

. است و پردرخت انبوه بيشه :ايکه «نيز ايكه لوط و اصحاب و ثمود و قوم»

: يعنی «بودند احزاب اينان» گذشت« شعرا» در سوره تفسير آن كه استگفتنی 

هو  فالنگويند: )می اعراب كهبودند چنان موصوف و كثرت نيرومنديبه  آنان

از  هم مکه مشركان به ، نسبتفوق هاي: گروهمرد(. يعنی ، هموست: فالنالرجل

، قوت همهاين دارتر پسسرمايه نيرومندتر و هم نظر شمار بيشتر بودند، هم

 به كه پروردگار را ـ هنگامی عذاب نتوانست ظاهري و اسباب ، شکوهمدنيت

 كند. دفع آمد ـ از آنان سويشان

  

ُسَل فََحقه َعقَاَب )  ( 14إَْن ُكلٌّ إََله َكذهَب الرُّ
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اين  : از همگیيعنی «كردند را تكذيب پيامبران كهنبودند جز اين كدامهيچ»

ثابت  آنان در حق من عقاب پس»داد  روي ‡پيامبران ، تکذيبگروهها و اقوام

 زشتی فرجام بايد از چنين لذا مخاطبان تکذيبشان سبب؛ بهيافت و تحقق «شد

 برحذر باشند.

  

 ( 15َهُؤََلَء إََله َصْيَحةً َواَحدَةً َما لََها َمْن فََواٍق ) َوَما يَْنُظرُ 

 و ميان آنان : ميانيعنی «كشندرا انتظار نمي تندي بانگ جز يك و اينان»

 نيست ، جز ايناست داده وعده برايشان عزوجل خداي كه دوزخ رخداد عذاب

: فواق «نيست توقفي را هيچ آن كه»مد را در صور بد دوم نفخه ÷اسرافيلكه 

. است شير شتر در بامداد و شامگاه دو دوشيدن ميان اندازه به ايمقدار زمانی

 توقفی شتر هم دو دوشيدن ميان مقدار زمانمرگبار بيايد، به بانگ آن : چونيعنی

از  گاهی كه هوشار و بیبيم شخص ـ بسان : آناناست مراد اين قولیندارد. به

 آرام عذاب گيرد ـ از آنمی آيد و آرامخود می خود به هوشیو بی بيماري

 گيرند.نمی

  

ْل لَنَا قَطهنَا قَْبَل يَْوَم اْلَحَساَب )  (16َوقَالُوا َربهنَا َعج َ

ما  رهزودتر به پروردگارا! هر چه» استهزا، استبعاد و تکذيب از روي «و گفتند»

 به را تا روز قيامت و آن «ما بده به از روز حساب پيش»از خير يا شر  «را

 تأخير نينداز.

  

اٌب )  ( 17اْصبَْر َعلَى َما يَقُولُوَن َواْذُكْر َعْبدَنَا دَاُوودَ ذَا اْْلَْيَد إَنههُ أَوه
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و  صبر كن» كفرآلود و آزاردهنده از سخنان «گويندمي بر آنچه»! صپيامبر اي

 به» و عبادت و تالش و عمل در علم «بود قوت صاحب ما داوود را كه بنده

 آمده شريف . در حديثها برگيري، درسها و آموزهيادآوري تا از اين «ياد آور

 خورد، نصفو روز ديگر را می گرفتمی روز را روزه يك ÷داوودكه  است

را  آن ششمگذراند و باز يكمی قيام را به آن سومخوابيد و يكرا می شب

 . همچنينگذاشتفرار نمی شد، هرگز پا بهروبرو می با دشمن خوابيد و چونمی

 او أواب هر آينه»«. بشر بود عابدترين ÷داوود: »است آمدهشريف  در حديث

دارد، را ناپسند می آن عزوجل خداي از هر چه كه است : كسیاواب «بود

 توان اين فقط كسی گردد. البتهدارد، باز می دوست كهآنچه  سويو به بازگشته

 نيرومند باشد. در دين را دارد كه

  

ْشَراَق ) َ َواْلَ ْرنَا اْلَجبَاَل َمعَهُ يَُسب َْحَن بَاْلعََشي   ( 18إَنها َسخه

همنوا با او  كه «و بامدادان ؛ شامگاهانمساختي ما كوهها را با او رام هرآينه»

را ذكر  أخدا ÷داوود وقتی بود كه چنان»گويد: می مقاتل «گفتندمي تسبيح»

كوهها را  گفتن گفتند و او تسبيح، كوهها نيز همنوا با او ذكر میگفتمی

 «.فهميدمی

  

اٌب )  ( 19َوالطهْيَر َمْحُشوَرةً ُكلٌّ لَهُ أَوه

با  و همراه اياز هر ناحيه «بودند گردآينده كه كرديم را رام دگانو پرن»

چون  يعنی»گويد: كثير میگفتند. ابنمی را تسبيح عزوجل ، خداي÷داوود

زبور  خواندن به وي ترنم مجذوب كه شنيدند، از بساو را می تسبيح پرندگان

 توانستند بروند پسكردند و نمیمی خود توقف شدند، در هوا بر جايمی
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 كننده او بازگشت براي همگي»«. گفتندمی همانجا در هوا همنوا با او تسبيح

 خاطر تسبيحو همنوا با او و به همراه هر يك : كوهها و پرندگانيعنی «بودند

 صخدااز رسول ابوذر روايت به شريف گفتند. در حديثمیاو، تسبيح  گفتن

 تسبيحة ، فكلصدقة أحدكم من سالمي كل علي يصبح»فرمودند:  كه است آمده

المنكر  عن ونهي صدقة وأمر بالمعروف صدقة تكبيرة وكل صدقةتهليلة  وكل صدقة

 : هر بامداد در برابر هر مفصلالضحي يركعهما من ركعتان ذلكمن  صدقة ويجزي

 ايصدقه هر تسبيحی پس است الزم ايصدقه دادن 1شمااز  يکی از مفاصل

 معروفی، هر امر به است ايصدقه ، هر تکبيرياست ايصدقه، هر تهليلی است

 نماز را كه . بدانيد؛ دو ركعتاست ايصدقه از منکري و هر نهی است ايصدقه

نماز را  اين كه«. كندمی كفايت اينها همه گزارد، از جايمیدر چاشتگاه  بنده

در روز  صخدارسول كه است آمده شريف نامند. در حديثمی« اشراق»نماز 

 خواندند. نماز اشراق ركعت، هشت مکه فتح

  

 (21َوَشدَْدنَا ُمْلَكهُ َوآَتَْينَاهُ اْلَحْكَمةَ َوفَْصَل اْلَخَطاَب )

را استوار و  ÷داوود : فرمانروايیيعنی «مرا استوار كردي اشو فرمانروايي»

 وي و وحشت رعب در رزمگاهها و افگندن وي ؛ با پيروزي پايدار گردانيديم

در  كه هرآنچه و شناخت : نبوتيعنی «او حكمت و به» دشمنان در دلهاي

ر د روشن كردن : فيصلهيعنی «الخطابو فصل» گرفتقرار می داوريشمعرض 

 از نفوذ فيصله عبارت الخطابفصل »گويد: مجاهد می «بخشيديم» امر قضاوت

 را شامل وي سخنان تمام اين ، كهاست و داوري و حاكميت در كالم بخش

                                                 

 .است مفصل ـ سيصدوشصت است آمده ديگري در حديث كهـ چنان مفاصل اين - 1 
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. را برگزيده معنی جرير اينابن كهچنان است معنی مراد نيز همين«. شودمی

 .است اندك بسيار در لفظی معناي ن: قرار دادالخطاب: فصلقولیبه

  

ُروا اْلَمْحَراَب )  ( 21َوَهْل أَتَاَك نَبَأُ اْلَخْصَم إَْذ تََسوه

از ديوار  چون است تو رسيده به دعوي آيا خبر اصحاب»! صمحمد اي «و»

دو خصم  هيأت را به دو فرشته أخداوند كه است نقل «او باال رفتند؟ محراب

سر  از وي گردانند كه خطايی به و متنبه او را متوجه فرستاد كه ÷داوود سويبه

نزد  و نمازش عبادت ديوار محراب از باالي دو فرشته كند. آن بود تا توبه زده

اوريا ـ زن  ÷داوود»فرمود:  كه است شده روايت كعباسفرود آمدند. از ابنوي 

شد پس  وي و شيداي ديد و دلبسته غسل ـ را در حال از فرماندهانش يکی

 سپري وي عده چون گاهرسيد آن قتل افگند تا به پيش را در جنگ شوهرش

، دو فرشته درآورد. بعدا آن عقد خويش كرد و او را به خواستگاري شد، از وي

در كتاب  افگندند كه وي را پيش ايو قضيه باال آمده وي عبادت از ديوار محل

خداي افتاد پس  بر زمين كنانسجده ÷. و داوودخوانيمرا می آن حکايت أخدا

در  مفسران»گويد: كثير میاما ابن«. را پذيرفت اشبر او آمرزيد و توبه عزوجل

 آن بيشتراند كه كرده ( را نقلكعباس  ابن ياد شده )نظير روايت اينجا داستانی

از  پيروي كه آنها حديثی در باره ص و از معصوم است از اسرائيليات برگرفته

 باب در اين حاتمابیو هر چند ابن است نرسيده ثبوت باشد، به واجب آن

 بهتر آن پس نيست صحيح حديث ، اما سند آناست كرده را روايت حديثی

 خداي را به آن و حقيقت كنيم بسنده داستان ناي خواندن صرفبه كهاست

باشد، می آن متضمن قرآن كه و آنچه است حق زيرا قرآن نماييم موكولعزوجل 
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 كثير ـ منکر صحتنيز ـ همانند ابن اسالم ديگر از علمايبعضی «. استنيز حق 

باال آمدند،  ÷بر داوود ديوار محراباز  كه دو تن آن»اند: و گفته شده داستاناين 

 دعوي با هم گوسفندان خويش حقيقتا درباره دو بشر بودند كه بلکه نه دو فرشته

 .1«داشتند ومرافعه

  

إَْذ دََخلُوا َعلَى دَاُوودَ فَفََزَع َمْنُهْم قَالُوا ََل تََخْف َخْصَماَن بَغَى بَْعُضنَا َعلَى بَْعٍض 

َراَط )فَاْحُكْم بَْينَ  َ َوََل تُْشَطْط َواْهَدنَا إَلَى َسَواَء الص َ  (22نَا بَاْلَحق 

طور  دو به زيرا آن «افتاد هراس به بر داوود درآمدند و او از آنان وقتي»

شدند ـ بر وارد می از آن مردم كه ايعادي از دروازه ـ نه اشاجازه وبی ناگهانی

نزد  روز كسی در آن بود كه داده فرمان ÷داوود»گويد: كثير میدرآمدند. ابن وي

 به كه با دو تن بناگاه تنها بگذارند پس عبادتش نيايد و او را در خلوت وي

 غيرعادي حالت از ديوار باال آمدند روبرو شد و از اين غير عاديشکلی 

 از ما بر ديگري كيي كه دعوا هستيم ، ما دو طرفگفتند: نترس«. »هراسيد

و  : در حکميعنی «و جور نكن كن داوري حقما به ميانپس  است كرده ستم

: در يعنی «كن راهنمايي راست راه و ما را به»دور نشو  ، از حقخويش داوري

 .كن وادارمان و بر حق كرده راهنمايیحق  سويما را به قضيه اين

  

نَي إَنه َهذَا أَ  َخي لَهُ تَْسٌع َوتَْسعُوَن نَْعَجةً َوَلَي نَْعَجةٌ َواَحدَةٌ فَقَاَل أَْكَفْلنَيَها َوَعزه

 ( 23فَي اْلَخَطاَب )

                                                 

است زيرا چنين عملي از پيامبر خدا داوود عليه السالم حق نيز همان است كه ابن كثير رحمه اهلل عنوان كرده  - 1 
بسيار بعيد است و چنين روايتي از رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم به ثبوت نرسيده و به احتمال بسيار از اسرائيليات 

 و منابع اهل كتاب است.
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: نعجه «دارد نعجه ، نودونهاست برادر من اين»: دو گفتاز آن يکی سپس

 و من»د گوينمی نيز نعجه گاو وحشی به و گاهی )ميش( است گوسفند ماده

 : آنيعنی «واگذار من به را هم ميش يك گويد: آنو مي دارم ميش فقط يك

 هم يکی و آن بپيوندانم خودم ميشهاي را به تا آن بده من به را هم ميشت يك

: يعنی «است آمده غالب بر من گوييو در سخن»باشد من  و نصيب بهره

 .تواناتر است از من حجت زيرا در طرح آمده غالب ر دعويد بر من برادرم

 تشبيه ماده گاوهاي را به و زنان تعبير كرده« نعجه» نيز كنايتا به از زن اعراب

 گويند: آنكنند، میمی را مطرح« اوريا» زن داستان كه كسانی رويكنند. ازاينمی

 اشتباهش به وي ساختن و متوجه ÷داوود منظور تنبيه را به داستان اين دو فرشته

اوريا  زن ، بهآزاد داشت ها زنده خودش كه حالی كردند زيرا او در عين مطرح

 اوريا بود. ، زن«نعجه»از  مرادشان بود. پس دوخته نيز چشم

اسرائيلی  از داستانهايرا  و آن را رد كرده داستان اين ، مفسرانگفتيم كهو چنان

 اند.شناخته

  

قَاَل لَقَْد َظلََمَك بَُسَؤاَل نَْعَجتََك إَلَى نَعَاَجَه َوإَنه َكثَيًرا َمَن اْلُخلََطاَء لَيَْبَغي بَْعُضُهْم 

اَلَحاَت َوقََليٌل َما ُهْم َوَظنه دَاُوودُ أَنه  َما َعلَى بَْعٍض إََله الهَذيَن آََمنُوا َوَعَملُوا الصه

 ( 24َوأَنَاَب ) َوَخره َراَكعًافَتَنهاهُ فَاْستَْغفََر َربههُ 

 خود در حق ميشهاي به و افزودنش ميشت : قطعا او در مطالبهداوود گفت»

 نودونه صاحب آن ادعاي بطالن به ÷داوود بود كه چنين «است كرده تو ستم

در اين  ÷داوود خطا و لغزش كه است نقل»گويد: می كرد. نحاس ، حکمميش

. زيرا او است كرده ستم در حقت برادرت كه راستی: بهبود: لقد ظلمك سخنش

امر فکر نکرد كه  اين و به را گفت سخن كند اين و بررسی تحقيق كهاز آن قبل
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قيقت و در ح»افزود:  ÷داوود«. ، ستمگر باشدميش يك آن بسا صاحبچه

 رعايت كهآنبی «دارندروا مي همديگر ستم به» در مال «از شريكان بسياري

شايسته  و كارهاي آورده ايمان كه كساني استثناي به»ديگر را بنمايند يكحق 

، يا خويش و بر شريك داشته دور نگه خود را از ستم آنانند كه پس «اندكرده

نکنند  و ستم بوده آراسته وصف اين به كه «و اينها»كنند ینم ستم بر ديگران

 ما او را آزمايش كه»كرد  حاصل و يقين «اند. داوود دانست اندكبس »

 گويی، كنايهدو فرشته ، يا آندو شخص آن از آمدن هدف و فهميد كه «ايمكرده

 دوتنآن  ميان بر سر آن وايیو دع در آنجا ميش و در واقع بوده خود وي به

بفهمانند  خود وي ، بهقضيه اين آنها خواستند تا با طرح بلکه است نبوده مطرح

را  تا زنش كرده ، سوء استفادهامرش تحت خود بر اوريا فرمانده از سلطه كه

 ز خدايا خاطر اينبه ÷: داووداست اين درآورد. يا معنی خويش ازدواجبه

 كهاز آن در مورد ميشها پيش دعوي دو طرف ميانكه  خواست آمرزش عزوجل

 رابطه را در اين وي بخواهد و سخن و مدركی نيز دليل ديگر دعوي از طرف

 : وقتیقولیديگر بود. به طرف از آن همحق  بود و در واقع كرده بشنود، حکم

اند آمده كرد كه از ديوار ديد، گمان طور غيرعاديدو را به آن فرود آمدن ÷داوود

 .خواست آمرزش گمانشاز اين رسانند پس قتلتا او را به

سه  خود را به هفتگی وقت ÷داوود كه است اين بارهدراين صحيح روايت

و  امور كشورداري را صرف از آن قسمت بود؛ يك كرده تقسيم قسمت

 و قسمت مردم ميان و قضاوت داوري را صرف قسمت كرد، يكمی فرمانروايی

 داد. پسمی اختصاص زبور در محراب و خواندن و نيايش عبادت را به سوم

از  هنگامطور بیو به مقرر او را زير پا گذاشته و برنامه نظم اين دو خصمآن
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 اند تا او را ترور نمايند. اينآمده كرد كه گمان او باال آمدند لذا ديوار محراب

 واقعيت وجود اين حالو در عين دو تن آن از ظهور غيرعادي ناشیوي  گمان

از  پس»بود.  شايع پديده ، يكاسرائيلبنی در ميان ‡انبياكشتن  بود كه

: يعنی «نكناو ركوع» خطايش خاطر آنبه «خواستآمرزش  پروردگارش

و » است تعبير شده ركوع ، بهدر اينجا از سجده «درافتادروي  به» كنانسجده

 .از لغزشش ؛ با توبهبازگشت أخداوند سوي: بهيعنی «كرد انابت

 را در جنگها پيش فرماندهش آن بود كه اين ÷داوود گناه»گويد: می شوكانی امام

 ÷شد و داوود او كشته گيرد. پس نکاح را به عدا زنششود و ب فرستاد تا كشته

گردانيد و  گناهش اين او را متوجه عزوجل خداي . پسگرفت نکاح را به زنش

رساند تا  وي را به معنی ، تلويحا اينوي سويبه فرشتگانش با فرستادن

 خواست آمرزش ÷داوود كند پس توبه خطايش كند و از اين خواهیآمرزش

را  داستان اين بودنكثير در مورد اسرائيلی ابن رأي البته«. شد پذيرفته وي وتوبه

 .كرديم نيز نقل

يا خير؟ اختالف  است تالوت ، سجدهآيه در اين آيا سجده كهاين علما درباره

 ولی است تالوت سجده اينجا، جاي ها برآنند كهو مالکی نظر دارند. احناف

 تالوتی سجده ، نهشکر است سجده اينجا جاي ها برآنند كهها و حنبلیشافعی

 .است امر شده در قرآن آن بهكه 

  

 (25فَغَفَْرنَا لَهُ ذََلَك َوإَنه لَهُ َعْندَنَا لَُزْلفَى َوُحْسَن َمآٍَب )

بر او »خواست  آمرزش از آن ÷ودداو را كه گناهی : اينيعنی «امر را اين پس»

و  : قربتزلفی «نيكو است و بازگشتي او را نزد ما قرب . در حقيقتآمرزيديم
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شد.  ارزانی وي به ÷داوود گناه بعد از آمرزش ، كهاست كرامت

 .است بهشت به رسيدن ، يعنینيك و سرانجام بازگشت :حسنمابحسن

  

هبَعَ يَا دَاُوودُ إَ  َ َوََل تَت نها َجعَْلنَاَك َخَليفَةً فَي اْْلَْرَض فَاْحُكْم بَْيَن النهاَس بَاْلَحق 

َ لَُهْم َعذَاٌب َشَديدٌ  َ إَنه الهَذيَن يََضلُّوَن َعْن َسبَيَل اّلِله اْلَهَوى فَيَُضلهَك َعْن َسبَيَل اّلِله

 (26بََما نَُسوا يَْوَم اْلَحَساَب )

: ما تو را گفتيم ÷داوود به يعنی «گردانيديم خليفه ا تو را در زمينداوود! م اي»

 پيش پيامبران و جانشين ، يا تو را خليفهگردانيديم خوبش خليفه زمين بر روي

 «حقبه مردم ميان پس» كني امر و از منکر نهی معروف تا به گردانيديم ‡از تو

 در ميان أخدا حکم از تعميل ، عبارتعدالت اين كه «كن حكم» عدالت : بهيعنی

و داوري  در حکم «نكن پيروي و هوس و زنهار از هوي»باشد می بندگانش

 به» است بهشت ، يا راهحق راه كه «خدا تو را از راه كه» أخداوند بندگان ميان

روز  كهآن سزايروند، بهميدر  خدا به از راه كه كساني در كند. در حقيقت

روز و از  اين براي عمل فروگذاشتن سبب: بهيعنی «اندكرده را فراموش حساب

 «.خواهند داشت سخت عذابي» عادالنه قضاوت كردنترك  جمله

 منه وأقربهم القيامة يوم اهلل إلي الناس أحب إن: »است آمده شريف در حديث

: جائر عذاباً إمام وأشدهم القيامة يوم اهلل إلي الناس أبغض ، وإنعادل إمام مجلساً

از  وي به آنان و نزديکترين در روز قيامت أنزد خداوند مردم محبوبترين گمانبی

در نزد  مردم منفورترين گمانو بی است عادل ، فرمانروايو منزلت مقام روي

ستمگر  ، فرمانروايعذاب آنها از روي ترينو سخت ز قيامتخداوند در رو

 «.است
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علم  و رويدادها، با اتکا به در حوادث و قضاوت زمامدار را از داوري آيه اين

 ارتکابرا در حال  اگر مردي»گويد: می كند. ابوبکر صديقمی نهی اششخصی

تا  دهمقرار نمیمورد مؤاخذه  را بدان، او ببينم عزوجل از حدود خداي حدي

ابوداوود روايت  به شريف در حديث«. دهد امر گواهی بر آن غير از من ديگري

 منکر فروش خريدند اما فروشنده اسبی صخدا: رسولكه است آمده و ديگران

 به خويش علم بر فقط با تکيه رابطه در اين صخدارسول شد ولی ايشان به آن

 دهد؟ خزيمهمیگواهی من براي كسیچه»فرمودند:  نکردند بلکه خود حکم نفع

 نيز روايت كعباسابن«. كردند حکم قضيه آن به گاهداد آن و گواهی برخاست

 يك )در قضايا و دعاوي( باسوگند منکر، يا آوردن صخدارسول: »كه است كرده

 «.كردندصادر می ، حکممدعی يشاهد از سو

  

َوَما َخلَْقنَا السهَماَء َواْْلَْرَض َوَما بَْينَُهَما بَاَطًَل ذََلَك َظنُّ الهَذيَن َكفَُروا فََوْيٌل َللهَذيَن 

( َِ  ( 27َكفَُروا َمَن النهاَر

 کهبل «نيافريديم باطل به دو است اين ميان را كه و آنچه و زمين و آسمان»

ما  طاعت كنند و تا در آنها به ما داللت تا بر قدرت آفريديم اين آنها را براي

 گمان زيرا آنانند كه «اندكفر ورزيده كه است پندار كساني اين»شود  عمل

 گويند: نهمی اند و آنانند كهشده آفريده هدفی هيچ ها بیپديدهكنند: اين می

 كه است آن پندار مستلزم خود اين . كهو كتابی حساب و نه استدر كار  قيامتی

كفر  كه بر كساني واي پس»باشد  و بيهوده ، عبثمخلوقاتاين  آفرينش

 .كفر و پندار باطلشان سببدر روز محشر، به «آتشاند از عذاب ورزيده

  

اَلَحاَت َكاْلُمْفَسَديَن فَي اْْلَْرَض أَْم نَْجعَُل أَْم نَْجعَُل الهَذيَن آََمنُوا َوَعَملُوا الصه 

اَر )  ( 28اْلُمتهَقيَن َكاْلفُجه

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

191 

در  اند، همانند مفسدانكرده شايسته و كارهاي آورده ايمان را كه آيا كساني»

ما را  ، پيامبرانآورده ما ايمان به را كه : آيا كسانیيعنی «؟گردانيمميزمين 

در  كه دهيمقرار می اند، همانند كسانیكرده ما عمل فرايض و به كرده تصديق

اند؟ برانگيخته و فتنه ها، فساد كردهو نافرمانی معاصی با ار تکاب زمين روي

 را چون يا پرهيزگاران»! كنيمنمی : هرگز چنين، يعنیانکاراست براي استفهام

 را همانند اشقيا و بدكاران مؤمن گان: مگر تقواپيشهيعنی «؟دهيمقرار مي فاجران

اند، فرو رفته سبحان خداي در معاصی كه از مسلمانان و كسانی كافر و منافق

 : اگر برانگيختن. يعنیايمنکرده ، عدالتكنيم اگر چنين ؟ هرگز! كهگردانيممی

گردند برابر می با هم اينان د، همهدر كار نباش و جزايی و حساب از مرگ پس

 الهی عدل و از ملزومات و حتمی جزا متعيندريافت  براي آخرت لذا سراي

 .است

  

 (29َكتَاٌب أَْنَزْلنَاهُ إَلَْيَك ُمبَاَرٌك َليَدهبهُروا آَيَاتََه َوَليَتَذَكهَر أُولُو اْْلَْلبَاَب )

 : اييعنی «ايمرا بر تو فرو فرستاده آن كه مبارك است كتابي» قرآن «اين»

 نازل سويترا به آن كه است بسيار پرخير و بركت كتابی ! قرآنصمحمد

و  تدبر و تأمل را براي : قرآنيعنی «تدبر كنند آن تا در آيات» ايمكرده

تدبر  و بدون انديشه بدون تالوت براي ، نهايمكرده نازل آن در معانی انديشيدن

برتر، از  عقلها و خردهاي : تا صاحبانيعنی «پند گيرنداز آن  و تا خردمندان»

در  تدبر و انديشيدن خدا سوگند كه به»گويد: میبصري  پند گيرند. حسن آن

از  يکی كه گونه، بداننيست حدود آن گردانيدنو ضايع  ، با حفظ حروفقرآن
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از  ـ نه اثري قرآن از خواندن كه! درحالیرا تماما خواندم گويد: قرآنمی آنان

 «.شودنمی ديده ـ بر وي از عمل و نه اخالق

 آن ، بهتر از خواندنو تأمل با ترتيل قرآن خواندن كه است بر آن دليل آيه اين

 . حسنميسر نيست در آن ، تدبرقرآن سريع زيرا با خواندن است سرعت به

 «.از آنها است كردن ، پيرويأخداوند تدبر در آيات»گويد: می بصري

  

اٌب )  (31َوَوَهْبنَا َلدَاُوودَ ُسلَْيَماَن نَْعَم اْلعَْبدُ إَنههُ أَوه

كثير . اما ابنوي براي فرزندي عنوان به «داوود بخشيديم را به و سليمان»

 عطا كرد، وگرنه ÷سليمان پيامبر به عنوان را به ÷داوود اوند متعالخد»گويد: می

«. آزاد بود صد زن زيرا او داراي نيز داشت ديگري فرزندان داوود جز سليمان

 ÷ سليمان« بوداي نيکو بنده»فرمايد: و می را ستوده ÷ سليمان تعالی حق سپس

بود  كننده: او بسيار رجوع. يعنیاست تواب :اواب «بود او اواب راستي به»

 .و انابت ، عبادتطاعت ؛ با كثرتأخداوند سويبه

و  كردهرا بيان  ÷سليمان و انابت اوابيت هاياز نمونه دو نمونه أخداوند سپس

 فرمايد:می

  

افَنَاُت اْلَجيَادُ ) َ الصه  ( 31إَْذ ُعَرَض َعلَْيَه بَاْلعََشي 

به » ÷: بر سليمانيعنی «شد براو داشته عرضه چون»! صمحمد اي «د كنيا»

صافن  اسبهاي» ظهر يا عصر تا آخر روز است : از وقتعشی «عشي وقت

 ، اسبیصافن باشد. اسبها میاسب از اوصاف صافن : جمعصافنات «جياد

و  داشتهرا باال نگه رشديگ ايستد و دستخود می از دو دست بر يکی كه است

 دست بر يك اسب اين كه است گونهگذارد و بدينمی را بر زمين آن سمگوشه 
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باشد. می آن نشاط و چابکی امر، نشانه اين ، كهاست خود ايستاده و دو پاي

، سانو تيزرو باشد. بدين بسيار دونده شود كهمی گفته اسبی جواد، بهجياد: جمع 

و  آرام ايستادن داشتند: در هنگام ستايش بسيار قابل دو صفت ÷سليمان اسبهاي

 بودند. و چابك ، تيزتكپيمودن راه و در هنگام مطمئن

  

 ( 32فَقَاَل إَن َي أَْحبَْبُت ُحبه اْلَخْيَر َعْن َذْكَر َرب َي َحتهى تََواَرْت بَاْلَحَجاَب )

 از ذكر پروردگارم كه شدم مهر اسبان شيفته چنان من» ÷ سليمان «گفت»

خورشيد  كه: تا آنيعنی «شد پنهان خورشيد در حجاب كهتا آن گشتم غافل

 از چشمها پنهان ها در مسابقهاسب كه: تا آناست مراد اين قولیكرد. به غروب

تماشا  اين غرق و چنان گشت ها سرگرماسب تماشاي به ÷! سليمانشدند. آري

و  دوستی : منخود آمد و گفت به شد، بناگاه فوت نماز عصر وي گرديد كه

 ! لذا دستدادم بر نماز عصر ـ ترجيح ـ يعنی را بر ذكر پروردگارم اسبان محبت

بسيار  الم معنی خير به الخير: اصلشود. حبمی بعد بيان در آيه زد كه اقدامی به

 .است

 داراي ÷سليمان: »است عنها آمدهاهللرضی عائشه روايت به شريف در حديث

را از نماز  ÷سليمان كه هايیاسب»كند: می كثير نقلابن«. بود بالداري هاياسب

 كهاست قطعا مسلم افزايد: ولیبودند. او می هزار رأسعصر بازداشتند، بيست

كرد  ترك فراموشیرا به  آن نکرد بلکه قصد ترك نماز عصر را به ÷سليمان

 بودند كه با دشمن گرفتار مبارزه چنان صخدارسول خندق در غزوه كهچنان

 «.قضا آوردند را بعد از غروب شد و آن فوت نماز عصر ايشان

  

 ( 33ْعنَاَق )ُردُّوَها َعلَيه فََطَفَق َمْسًحا بَالسُّوَق َواْْلَ 
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« بازگردانيد اسبها را بر من»: دستور داد كه خويش كسان به ÷سليمان سپس

 شروع پس»بود  شده برآشفته سخت نماز عصر خويش شدنزيرا او از فوت 

 خشم از روي ÷: سليمانيعنی «آنها كرد بر ساقها و گردنهاي كشيدن دستبه

ها با شمشير اسب كردن پی به نماز عصر، شروع فوت بر و از تأسف أخدابراي 

 نماز وي فوت ها سبباسب آنها كرد زيرا آن پاها و گردنهاي بر ساقو زدن 

 به و ارجگذاري نوازش براي ÷: سليماناست مراد اين قولیبودند. به شده

كشيد؛ زيرا می آنها دست یو پيشان آنها بر ساق از احوال يافتنها و اطميناناسب

 بودند. أخدا جهاد در راه ها وسيلهاسب آن

 ها را بهاسب ÷سليمان كه نيست اين معنی»گويد: می« المنير»تفسير  صاحب

 گناهبی هاياسب امر كه باشد زيرا اين و سربريده كرده ، پیأنزد اهلل قصد قربت

نيز  كعباساز ابن قول اين«. نيست نبوت مقام ققرار گيرند، الي مورد مجازات

نظر  دهد و اينمی ها را ترجيحاسب ذبح به كثير قولابن . ولیاست شده نقل

 ها اشکالاسب آن گويند: ذبحمی ذبح به از قائالن . بعضیاست بيشتر مفسران

 ÷سليمان ـ در شريعت شده روايت كهزيرا ـ چنان نداشت همراهبه ايشرعی

كرد، كه  ها را نيز صدقهاسب آن بود و او گوشت مباح قصد قربتآنها به ذبح

 درآورد. تسخير وي ، باد را بهدر عوض عزوجل خداي

  

 (34َولَقَْد فَتَنها ُسلَْيَماَن َوأَْلقَْينَا َعلَى ُكْرَسي ََه َجَسدًا ثُمه أَنَاَب )

از  آزمايش اين به راجع شريف در حديث «را آزموديم ليمانو قطعا س»

همبستر  خويش با نود زن : قطعا امشبگفت ÷سليمان: »است آمده÷ سليمان

 أخدا در راه آورد كهدنيا می شهسوار به از آنها فرزندي هر يك پسشوم می
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نزاد، جز  فرزندي يك هيچ ود زنن ، از آنپس شاءاهلل نگفتاو ان جهاد كند. ولی

 آن «بيفگنديم او جسدي و بر تخت»«. دنيا آوردرا به انسانی نيم از آنها كه يکی

بود.  دنيا آوردهبه از همسرانش يکی بود كه ايالخلقهناقص انسان جسد، همان

او  پادشاهی تختبر  يعنی»اند: گفته آن در معنی و حسن ، قتادهعباساما ابن

، صخر بود و او خود را شيطان آن اسم»گويد: جرير می ابن«. را افگنديم شيطانی

وي  و بر تخت گرفت را از زنش و انگشتر وي درآورده ÷سليمان صورتبه

! ولی نه اين منم : سليمانگفت مردم به ÷ديگر، سليمان سوي . از آننشست

اين  داستان»گويد: كثير میاما ابن«. را رد كردند و سخنش نشناختهاو را  مردم

 «.ندارد و اساسی و پايه است اسرائيلی از داستانهاي شيطان

، افضل ترك وي . لغزشخويش لغزش از اين با توبه «كرد خدا رجوع به پس»

از  لغزش اين بود. البته الهی تمشي كار به نکردن و معلق« شاءاهللان» نگفتن يعنی

 «.باشدمی مقربان ، گناهاننيکان حسنات»زيرا  است بزرگ ‡انبيا

  

َ اْغَفْر َلي َوَهْب َلي ُمْلًكا ََل يَْنبََغي َْلََحٍد َمْن بَْعَدي إَنهَك أَْنَت اْلَوههاُب  قَاَل َرب 

(35 ) 

و مرا  داده روي از من كه لغزشیدر  «: پروردگارا! مرا بيامرزگفت» ÷سليمان

 كه ببخش ايفرمانروايي من و به» قراردادي مورد ابتال و آزمايش خاطر آنبه

 امکان اين بعد از من احدي : براييعنی «سزاوار نباشد از من را پس كسهيچ

 رمانروايیف اين سبب را دارا گردد تا به همانند آن باشد كه وجود نداشته

و  «هستي تو وهاب گمانبي» شوم بزرگ ايمعجزه ، دارايالعادهخارق

 .است : بسيار بخشاينده. وهاباست بسيار بزرگ هايتبخشش
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يَح تَْجَري بَأَْمَرَه ُرَخاًء َحْيُث أََصاَب ) ْرنَا لَهُ الر َ  ( 36فََسخه

او  و منقاد فرمان : باد را راميعنی «او مسخر گردانيديم باد را براي پس»

و  نرم بادي باد، چنان : آنيعنی «شدمي روان او نرم فرمان به كه» گردانيديم

 شد بلکهمی توفانی و نه داشتوا می و تکان جنبش اشيا را به نه بود كهماليم 

 بخشو راحت و ماليم خود، نرم حركت و سرعت وزش بزرگ نيرويدر عين 

: هرجا و در هر كشور و يعنی «گرفتمي تصميم هرجا كه»شد: میبود و روان 

 حمل سرزمين آن سويكرد، باد او را بهقصد سفر می ÷سليمان كه سرزمينی

 خداي براي خشم از روي ÷سليمان چون»گويد: می بصري . حسن1نمودمی

بهتر و  داد كه عوض وي را به چيزي أخداوندكرد،  ها را پی، اسبعزوجل

 و در شامگاهان راه ماه يك در بامدادان بود كه بادي و آن است تيزروتر از آن

 «.پيمودمی راه ماه نيز يك

  

اٍص )  ( 37َوالشهيَاَطيَن ُكله بَنهاٍء َوَغوه

« از بنا و غواص»را  : ديوانيعنی «شيطانها را»او  براي نيز مسخر گردانيديم «و»

كردند و در دريا بنا می ، برايشخواستو ساختمانها می را از مبانی آنچه كه

 آوردند.می او در و گوهر بيرون براي و از آن فرورفته

  

نَيَن فَي اْْلَْصفَاَد )  ( 38َوآََخَريَن ُمقَره

در  بسته هموپا بهدست كه» مسخر كرديم را نيز برايش از ديوان «و ديگراني»

، يا در از كار سر باز زده بودند كه متمرد و نافرمان آنها ديوانی «زنجيرها بودند

                                                 

 «.81سبا/ » سوره كنيد به نگاه همچنين - 1 
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گردانيده  ÷و مسخر سليمان نيز رام ديوان كردند. آنو تجاوز می كار خود خالف

 كرد.می بسته همرا در زنجيرها به او آنان شدند تا بدانجا كه

  

 ( 39ذَا َعَطاُؤنَا فَاْمنُْن أَْو أَْمَسْك بَغَْيَر َحَساٍب )هَ 

 خواستار آن كه عظيمی و فرمانروايی از ملك «ما است بخشش اين»: سليمان اي

آسايی شگفت ؛ دو پديده تسلط بر باد و ديوان وسعت به اي، فرمانروايیشدي

 ملك : ما اينيعنی «خود نگهدار يا براي را ببخش آن»كند می عقلها را خيره كه

خواهی می و از هركه ببخش خواهیمی هركه به پس تو عطا كرديم را به ومکنت

عمل  به ، با تو حسابيا بازداشتن بخشش در اين كهآنبی «حساببي»بازدار 

، يا چرا ايچرا دادهو  ايمقدار داده : چهشود كهنمی تو گفته : بهآيد. يعنی

 ؟ايداشته و چرا نگه بازداشته

شدند ميان  مخير ساخته صخدارسول : چونكه است آمده شريف در حديث

بخواهند  هر كس به كه« فرمانروا پيامبري»باشند يا « فرستاده ايبنده» كهاين

بازدارند؛  گناهی و حسابخواهند بی بدهند و از هركه و گناهی حساببی

كردند زيرا  را انتخاب اول منزلت ÷با جبرئيل بعد از مشورت صحضرتآن

 .برتر و واالتر است عزوجل نزد خداي منزلت ـ اين كرده كثير نقلابن كهچنان

  

 ( 41َوإَنه لَهُ َعْندَنَا لَُزْلفَى َوُحْسَن َمآٍَب )

 «و»در آخرت  «است نزد ما قربتي» ÷سليمان راي: بيعنی «او براي گمانو بي»

 .است ، بهشتبازگشتگاه اين كه «است نيكو بازگشتي» او براي

  

 ( 41َواْذُكْر َعْبدَنَا أَيُّوَب إَْذ نَادَى َربههُ أَن َي َمسهنََي الشهْيَطاُن بَنُْصٍب َوَعذَاٍب )
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مرا  : شيطانرا ندا داد كه پروردگارش كه گاهرا آن ما ايوب بنده و ياد كن»

و بجز  است وي : بيماريمراد از عذاب «است مبتال كرده و عذابرنجوري  به

و  درد و رنجوري ÷ايوب كهاين بود. دليل رفته نيز از بين و مالش ، خانوادهاين

بود  وي بالي ناي سبب شيطان بود كه داد، اين نسبت شيطانرا به مشکالتش

 او غرور دست شد و به در شگفت مالش از بسياري ÷ـ ايوب قولی زيرا ـ به

 فريادش خواند اما او به فريادرسی را به ÷ايوب ديگر: مظلومی قولیداد. به

 نبود. شيطان جز اثر وسوسه چيزي اين نرسيد، كه

، خدا ايوب نبی بالي»فرمودند:  صخدارسول كه است آمده شريف در حديث

كردند،  او را ترك و بيگانه خويش كشيد تا بدانجا كه طول بر وي سال هجده

 احوال و شام بودند و صبح اشدينی برادران تريناز مخصوص جز دو مرد كه

؛  دانی: آيا میگفت رفيقش به دو تن از آن يکی روزي پرسيدند. پسرا می وي

 از جهانيان يكهيچ كه است شده گناهی مرتکب ايوب خدا سوگند كه به

: آخر ؟ گفتاست كرده گناهی پرسيد: مگر او چه ! رفيقشنگرديده آن مرتکب

و درد را از  رنجوري اين كه نکرده رحم بر وي أخداوند كه استسال  هجده

 نکرد تا سخن مرد شکيبايی رفتند، آن ÷دو نزد ايوب آن چون بردارد! پس وي

، دانمنمی چيزي گويیتو می از آنچه : منگفت ÷او نگويد. ايوبرا به  رفيقش

 بودم[ كه و مطيع خاشع او چنان براي من داند ]كهمی عزوجل خداي كهجز اين

 أخداوند و هر دو نام گذشتم، میكردندمی كشمکش باهم كه از نزد دو تن وقتی

 دوست ، از آنجا كهدادممی آنها كفاره و از جاي بازگشته امخانه بردند،بهرا می

 افزودند: چنان صاكرمرسول ياد شود. سپس جز در حق أخداوند نام نداشتم

ز قضاي ا و چون رفتمی حاجت قضاي به خويش بيماري در آن ÷ايوببود كه
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آورد. روزي می خانه او را به را گرفته وي دست ، زنشگشتمی فارغ حاجت

را برگرداند  وي را فرانخواند كه دير ماند و زنش خويش در حاجت ÷ايوب

، بزن زمين را به : )پايتفرستاد كه بر او وحی أخداوند بود كه هنگام زيرا در اين

از  زنش و چون«. بعد آيه»سرد و نوشيدنی(  است گاهی شستن اين اينك

 ديد كه ، بناگاهاست چرا دير كرده تا بنگرد كه شد و رفت نگران ديركرد وي

را  همه و درد و علت رنج عزوجل خداي آيد كهاو می سويبه درحالی ÷ايوب

 چون . پساست خويش صورت و او بر نيکوترين ساخته برطرفوي  از تن

خدا  دهد، آيا نبی تو بركت به أ! خداوند: هاناو را ديد ]نشناختش[ و گفت زنش

را مانند تو  مردي من توانا كه خداي ، سوگند بهايرنجو رمبتال ـ را ديده ـ اين

خود،  من كه : بدانگفت ÷بود! ايوب سالم كه ، هنگامیامنديدهوي  تر بهشبيه

جو.  براي و ظرفی گندم براي : ظرفیداشت دو ظرف ÷. ايوبهستمايوب  همان

طال  آمد و در آن گندم از آنها بر سر ظرف دو ابر را فرستاد، يکی أخداوندپس 

را از طال  و آن جو طال ريخت كرد و ابر ديگر در ظرف لبريزش و از آن ريخت

 «.لبريز ساخت

  

 (42ْض بََرْجَلَك َهذَا ُمْغتََسٌل بَاَردٌ َوَشَراٌب )اْركُ 

است  گاهي شستن اين . اينكبزن زمين را به پايت»: گفتيم ÷ايوب به پس

 ايچشمه از زير پايش زد پس را بر زمين پايش ÷و ايوب «سرد و نوشيدني

 از آن و سالم كرد و صحيح غسل چشمه و او در آن گرفت جوشيدن جاري

سرد و گوارا نوشيد.  آبی زد و او از آن فواره ديگري چشمه آمد. سپسبيرون 
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بود و در  غير ساري جلدي از امراض وي مرض كه است بر آن امر دليل اين

 بار نبود.نفرت ، مرضیحال عين

  

  (43ةً َمنها َوَذْكَرى َْلُوَلي اْْلَْلبَاَب )َوَوَهْبنَا لَهُ أَْهلَهُ َوَمثْلَُهْم َمعَُهْم َرْحمَ 

آنها را  كهبعد از آن عزوجل : خدايقولی به «او بخشيديم را به اشو خانواده»

از آنها را پس  عزوجل ديگر: خداي قولیگردانيد. به شانبود، مجددا زنده ميرانده

او  به «آنها همراه»نيز  «را آنان و مانند»كرد  جمع ، ديگربارهساختنشانپراكنده

افزود و بعد از  ÷ايوب بر شمار خانواده تعالی حق بود كه . چنينبخشيديم

 وي از ابتالي قبل شدند كه دوچند تعدادي ابتال، آنان در آن وي پيروزي

و تا  از نزد خويش از سر رحمتي»: كرديم لطف چنين اين ايوب ! بهبودند.آري

برند و از او  پناه أخدا ها و ابتالها بهدر سختی كه «باشد خردمندانبراي  پندي

 باشند. را داشته وگشايش انتظار فرج

  

اٌب  َوُخْذ بَيََدَك َضْغثًا فَاْضَرْب بََه َوََل تَْحنَْث إَنها َوَجْدنَاهُ َصابًَرا نَْعَم اْلعَْبدُ إَنههُ أَوه

(44 ) 

از  بزرگی : دستهضغث «بگير دستتبه تركه چوب ايدسته»: او گفتيم به «و»

: با يعنی «و سوگند نشكن»خود را  زن «بزن و با آن» است چوب هايشاخك

در  ÷زيرا ايوب سوگند نکن و خالف بار بزنرا يك ، زنتچوب دسته آن

بود، صد  شده مرتکب كه هیخاطر گنارا به زنش سوگند خورد كه اشبيماري

 بود. پس ÷ايوب براي حاجتی در برآوردن ، ديركرد ويگناه بزند. آن تازيانه

قرار داد زيرا  سوگندش از اين وي رفت بيرون را، راه وسيله اين عزوجل خداي
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 عمل به سپاسگزاري از وي با زدن نبود كه اين خدمت همه با آن زنش پاداش

 آيد.

زند می را صد تازيانه كس فالن سوگند خورد كه گويند: اگر كسیمی احناف

، و با آن تعداد آنها صد عدد بود گرفت را كه چوب از شاخکهاي ايدسته گاهآن

 نيست بر وي ايو كفاره ساخته را راست را زد، سوگند خويش فرد موردنظرش

 كسی در حق حکم اين داد. البته رخصت ÷ايوب كار را براي اين أزيرا خداوند

را ندارد. همچنين  تازيانه ضربات تحمل و توان است بيمار و عليل كه است

رود، اميد نمی وي شفاي كه حد بر بيماري اند: اقامهها گفتهها و حنبلیشافعی

 باره ها در اينو حنبلی . احنافاست بار، جايزدر يك بر وي صد شاخك با زدن

. ما نيز هست ، شريعت‡پيشين انبياي شريعت اند كهامر استناد كرده اينبه

نبوي  در سنت كه حديثی به حکم نيستند، در اين قايل قاعده اين به ها كهشافعی

فقط رخصتی  حکم اند: اينها گفتهاند. اما مالکی، استناد كردهشده ثابت

 بود. ÷پيامبر خدا ايوب به مخصوص

ما او را شكيبا »فرمايد: و می قرار داده را مورد ستايش ÷ايوب أخداوند سپس

 در جسمش بزرگ آفتی زيرا او به بوديم كرده مبتاليش بدان كه بر باليی «يافتيم

 كهشد اما صبر كرد، چندان آزموده و فرزندانش و خانواده مال رفتناز بين  و به

 به»! ÷بود ايوب «اينيكو بنده چه»شود می زده مثل صبر وي به هميشه براي

بسيار  أخداوند سوي، به: او با استغفار و توبهيعنی «بود او اواب راستي

 كرد.می بازگشت

  

 ( 45وَب أُوَلي اْْلَْيَدي َواْْلَْبَصاَر )َواْذُكْر َعبَادَنَا إْبَراَهيَم َوإَْسَحاَق َويَْعقُ 
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 نيرومند و صاحب را كه و يعقوب و اسحاق ما ابراهيم يادآور بندگان و به»

 و در شناخت نيرو و توان صاحب حق : آنها در طاعتيعنی «بودندبصيرت 

دند با بو مردم نعمت بودند. يا آنها ولی بصيرت ، صاحبوغير آن اسرار دين

 نيکی و بس مصدر خير شده مردم كردند زيرا آنها بهآنها می به كه احسانی

 .است و دين ها در علمكردند. ابصار: بينشمی

 داشتند. آن كمال هر دو را به و عمل : آنها علمكهاين خالصه

  

 ( 46إَنها أَْخلَْصنَاُهْم بََخاَلَصٍة َذْكَرى الدهاَر )

 كه»نبود  در آن آاليشی هيچ كه «ساختيم خالص پاك خصلتي را به آنان ما»

 آخرت سراي يادآوري به زمانشان اهل را از ميان : ايشانيعنی «بود ذكر آخرت

 .است ‡انبيا شأن شايسته و اين گردانيديم مخصوص آن به آوردنو ايمان 

  

 ( 47َن اْلُمْصَطفَْيَن اْْلَْخيَاَر )َوإَنهُهْم َعْندَنَا لَمَ 

 داده، برتري نبوت برگزيدگانند به «نيكانند نزد ما جدا از برگزيدگان و آنان»

 بسيار خيراند. و از نيکان جنسشان شدگانند بر ابناي

  

 ( 48َواْذُكْر إَْسَماَعيَل َواْليََسَع َوذَا اْلَكْفَل َوُكلٌّ َمَن اْْلَْخيَاَر )

« يسع» حال بيان «از نيكانند ياد آور. همه را به و ذوالكفل و يسع و اسماعيل»

 .گذشت« 14انبيا/» نيز در سوره« ذوالکفل» حال و بيان« 12/انعام» در سوره

  

 ( 51َواُب )( َجنهاَت َعْدٍن ُمفَتهَحةً لَُهُم اْْلَبْ 49َهذَا َذْكٌر َوإَنه َلْلُمتهَقيَن لَُحْسَن َمآٍَب )

 در دنيا است ‡پيامبران نيکو و زيبا از اين يادكردي : اينيعنی «است ذكري اين»

 (َهذَا َذْكرٌ ) در معنی شوند. اما سديياد می هميشه آن به كه است و شرفی

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

203 

نيك  فرجامي پرهيزگاران و قطعا براي»« است پندي قرآن اين يعنی»گويد: می

نايل  وي بهشت و نعمتهاي الهی و رضوان آمرزش به زيرا آنها در آخرت «است

: در قولی به «است گشاده آنها برايشان درهاي كه عدن بهشتهاي»گردند: می

 وارد شوند. آن و اعزاز به كنند تا با اكرامدرها را باز می برايشان فرشتگان بهشت

  

 (51ْدُعوَن فَيَها بَفَاَكَهٍة َكثَيَرٍة َوَشَراٍب )ُمتهَكئَيَن فَيَها يَ 

زنند؛ می بر اورنگها تکيه در بهشت كه: درحالیيعنی «زنندمي در آنجا تكيه»

 «ونوشيدني»ها از ميوه و متکثري ، متنوعگونگونه : الوانيعنی «بسيار هايميوه»

يابند و كنند، می طلب در آن چه: هر يعنی «طلبنددر آنجا مي»را  بسياري هاي

 شود.حاضر می نزد ايشان

  

 ( 52َوَعْندَُهْم قَاَصَراُت الطهْرَف أَتَْراٌب )

: آنها در بهشت يعنی «است همسال نگاهفروهشته دوشيزگان و نزدشان»

 ، بهاست فروهشته فقط بر شوهرانشان چشمهايشان دارند كه همسرانی

، يا برابر در : همسال: يعنیكنند. اترابنظر نمی غير آنان انعند و بهقشوهرانشان 

با همديگر  هستند كه ، همساالنیاتراب»گويد: . مجاهد میو زيبايی حسن

خود  ميان دارند و نه ديگر نفرتیيك به نسبت باشند، نهمی وصميمی دوست

 «.پايدارتر است وساالنسنهم يانم و دوستی زيرا محبت ايچشمیو هم رشك

  

 (53َهذَا َما تُوَعدُوَن َليَْوَم اْلَحَساَب )
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 ايشان : بهيعنی «شدمي داده شما وعده به روز حساب براي آنچه است اين»

شما  به ميعاد روز حساب در دنيا براي كه است پاداشی همان شود: اينمیگفته 

 بود. شده داده وعده

  

 ( 54إَنه َهذَا لََرْزقُنَا َما لَهُ َمْن نَفَاٍد )

 را بر شما ارزانی آن كه «ماست رزق همان اين در حقيقت»فرمايد: می أخداوند

 رزق : اينيعنی «نيست زوالي را هيچ آن» ايمنهاده بر شما نعمت و با آن داشته

 شود.فنا میهرگز  دارد و نه انقطاعی هيچ نه

  

 (56( َجَهنهَم يَْصلَْونََها فَبَئَْس اْلَمَهادُ )55َهذَا َوإَنه َللطهاَغيَن لََشره َمآٍَب )

 است: كار چنان يعنی «است اين»فرمايد: می پرداخته منکران حال بيان به سپس

، از كرده انطغي كه كسانی : براييعنی «از حدگذشتگان و اما براي»ذكر شد  كه

 واقعا بدفرجامي»اند؛ كرده را تکذيب و پيامبرانش تمرد ورزيده أخداوند طاعت

 آن به دارند كه و بازگشتگاهی سرانجام آنها بدترين گمان: بیيعنی «است

بد  شوند و چهمي وارد آن كه است جهنم»: بازگشتگاه پيوندند ؛ اينمی

 اين اند. بهخود هموار كرده براي كه است بد فرشی : چهیيعن «استآرامگاهي 

 قرار دارد، به جهنم از آتش در زير پايشان را كه آنچه سبحان ، خدايترتيب

 كرد.تشبيه فرش

  

 ( 57َهذَا فَْليَذُوقُوهُ َحَميٌم َوَغسهاٌق )

 جوشی : آبحميم «را بچشند ، بايد آناست و زرداب جوش آب عذاب اين»

 است و زردابی : چركابقرار دارد. غساق و جوشش غليان در نهايت كهاست 
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 آبی : غساققولیشود. بهكند و سرازير میمی سيالن دوزخيان از پوستهاي كه

. در است كشنده آن داغی كه حميم دارد، در مقابل ايكشندهسردي كه  است

 اهالی شود، تمام در دنيا ريخته از غساق اگر دلوي: »است آمدهف شري حديث

 «.سازدمی ومتعفن دنيا را گنديده

  

 ( 58َوآََخُر َمْن َشْكَلَه أَْزَواٌج )

؛ دوزخيان : براييعنی «است و اقسام انواع به ديگر همانند آن هايو عذاب»

. است و زرداب مانند آب از عذاب ديگري گونگونه و انواع ، زردابجوشانآب

؛ همانند  از عذاب و اقسامی انواع دوزخيان براي: »است گفته بصري حسن

 مختلف تا غير اينها از اشياي زقوم و خوردن جوش آب ، نوشيدنزمهرير، سموم

 «.و متضاد است

  

 ( 59بََهْم إَنهُهْم َصالُوا النهاَر ) َهذَا فَْوٌج ُمْقتََحٌم َمعَُكْم ََل َمْرَحبًا

 : چونيعنی «روندفرو مي با شما در دوزخ همراه كه است فوجي اين»

گويند: می دوزخی رؤسا و رهبران به آن وارد شوند، نگهبانان دوزخبه دوزخيان

را  آنان»ند شووارد می دوزخ با شما به همراه هستند كه شما فوجی پيروان اين

 پيروان : براي. يعنیو رؤساء است رهبران سخن حکايت اين «نيستخوشامدي 

و  مودت از انقطاع سبحان ، خدايترتيباين . بهنيست و حرمتی كرامت ما هيچ

 در دنيا ميان كه سازد؛ مودتیمی و روشن خبر داده كفار در آخرت ميانمحبت 

 در ادامه رؤسايشان گردد. سپسمی تبديل عداوت به ، در آخرتاستآنها بوده 

 آن ما به كهچنان «شوندمي آتش داخل»ما  : پيروانيعنی« زيرا آنان»گويند: می

 .ايمگرديده ما سزاوار آن كهآنند؛ چنان و مستحقايم وارد شده
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 ( 61أَْنتُْم قَدهْمتُُموهُ لَنَا فَبَئَْس اْلقََراُر ) قَالُوا بَْل أَْنتُْم ََل َمْرَحبًا بَُكمْ 

: شما خود از يعنی «مباد! بر خود شما خوش بلكه»رؤسا  به تابعان «گويندمي»

ما  پايرا پيش  راه آن شما بوديد كه» باشيد زيرا اين بهرهبی و كرامت عزت

كه  فراخوانديد ؛ با آنچه آن سويبهو  افگنده گمراهی و ما را در راه «گذاشتيد

ما بر آن  كه است چيزي فقط همان كرديد: حقمی عنوان مضمون ما بدين براي

بد قرارگاهي  و چه»اند، راستگو نيستند! آورده كه در آنچه و پيامبران قرار داريم

 شما. براي ما و هم براي ؛ همجهنم «است

  

 (61نَا َمْن قَدهَم لَنَا َهذَا فََزْدهُ َعذَابًا َضْعفًا فَي النهاَر )قَالُوا َربه 

 ما فراهم براي را از پيش عذاب اين پروردگارا! هر كس» پيروان «گويندمي»

در برابر كفر او و  عذابی «كن دوچندان دوزخ او را در آتش ، عذابآورده

 .است فراخوانده آن سويبهما را  كهديگر در برابر اينعذابی 

را  دوچندان ، عذابیخويش زعما و رهبران براي پيروان كه است گونه بدين

 طلبند.می

  

 ( 62َوقَالُوا َما لَنَا ََل نََرى َرَجاًَل ُكنها نَعُدُُّهْم َمَن اْْلَْشَراَر )

 را از زمره ما آنان هرا ك مرداني كه است شده : ما را چهدوزخ و گفتند اهل»

، اند؛ مانند عمار، خباب مؤمنان منظور آنها فقراي «؟بينيم، نميشمرديماشرار مي

 در دوزخ : ابوجهلكند كهمی . مجاهد نقلأو سلمان ، سالم، باللصهيب

را  و فالن و فالن و عمار و صهيب بالل كه است شده مرا چه»گويد: می

سخن  اين پس كفار است از سخن اينمونه ، گويايروايت اين البته«. ؟بينمنمی
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و بر  داشته حالی چنين كفار در دوزخ زيرا تمام محدود نيست ابوجهل فقط به

 از آنان در دوزخ شوند. اما چونوارد می دوزخ به مؤمنان باوراند كهاين 

دانند؛ آنها در می كه است هنگام يابند، در اينكنند و آنها را نمیوجو میپرس

 برند.سر میبه از بهشت بلنديدرجات 

  

هَخْذنَاُهْم َسْخَريًّا أَْم َزاَغْت َعْنُهُم اْْلَْبَصاُر )  ( 63أَت

 و عزت كرامت اهل در واقع و آنان «گرفتيممي مسخره به»در دنيا  «را آيا آنان»

و بر  «است ما از آنها برگشته يا چشمهاي»؛ بوديم كرده شتباهاند و ما ابوده

امر  اين هر دوي»گويد: می افتد؟ حسننمی در دوزخ آنان و جايگاه محل

 ريشخند و تمسخر گرفتند و هم را به مؤمنان دارد زيرا آنها هم واقعيت

گويد: كثير میابن«. انددر بهشت افتد زيرا ايشاننمیبر آنان  چشمهايشان

نيز با ما در  گويند: شايد مؤمنانو می كرده تسلی امر محالی خود را به دوزخيان»

 «.است ما بر آنها نيفتاده چشمانهستند، ليکن  دوزخ

  

 (64إَنه ذََلَك لََحقٌّ تََخاُصُم أَْهَل النهاَر )

رؤسا به  كه : آنچهيعنی «است با همديگر قطعا راست دوزخيان ستيزه اين»

كه  است كنند ؛ امريمی مطرح آنان در پاسخ گويند و باز پيروانخود می پيروان

 دهد.می روي ناگزير در روز قيامت

  

اُر ) ُ اْلَواَحدُ اْلقَهه  ( 65قُْل إَنهَما أَنَا ُمْنَذٌر َوَما َمْن إَلٍَه إََله اّلِله

شما را از  «هستم ايدهندهفقط بيم من» كفار مکه به صمحمد اي «بگو»

، نيست شريکی هيچ برايش كه« يگانه و جز خداي» أخداوند و عذاب مجازات
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قاهر و  خلقش چيز مسلط و بر همهبر همه كه ايو قوي «قهار» خداوند غالب

 باشد. پرستش شايسته كه «نيست خدايي هيچ»؛ است غالب

  

 (66بُّ السهَماَواَت َواْْلَْرَض َوَما بَْينَُهَما اْلعََزيُز اْلغَفهاُر )رَ 

و  ، عظمت، جاللشديد از هيبت ترسی ، موجب«قهار» وصف و از آنجا كه

 و فضل بر رحمت كه وصف سه را با بيان آن أ، خداونداست تعالی حق قدرت

 ميان و آنچه پروردگار آسمانها و زمين»د: كنمی كنند، دنبالمی داللت وكرمش

 هيچ كه است پيروزمند غالبی «عزيز همان»باشد می از مخلوقات «دو است آن

از وي  بر هر كس كه است اي «آمرزنده»تواند كرد نمی بر او غلبه زورآوري

 آمرزد.كند، می اطاعت

  

 (68َعْنهُ ُمْعَرُضوَن )( أَْنتُْم 67قُْل ُهَو نَبَأٌ َعَظيٌم )

شما را از  كه : عذابیيعنی« است بزرگ بس خبري اين»! صمحمد اي «بگو»

و  بزرگ بس ، خبريامكرده شما از توحيد بيان به كه و آنچه امداده بيم آن

 آن نپنداريد و به بشماريد و سبك را بزرگ آن پس است عظيم بس اياعالميه

كنيد. می اعتنايیبی و بدان «تابيدبر مي روي شما از آن كه»نکنيد  اعتنايییب

 مانده غافل حقايق از اين زيرا آنان است آنان به سخت و سركوفتی سرزنشاين 

 ببرند.پی آن و راستی صدق اند تا بهتفکر نکرده و در آن

  

( إَْن يُوَحى إَلَيه إََله أَنهَما أَنَا 69ََلَ اْْلَْعلَى إَْذ يَْختََصُموَن )َما َكاَن َلَي َمْن َعْلٍم بَاْلمَ 

 ( 71نََذيٌر ُمبَيٌن )

با  كه گاهنبود آن دانشي هيچ مال اعلي حال مرا به»بگو:  آنان پيامبر! به اي

د، در شو وحی سويمبه كهاز آن پيش : منيعنی «كردندمي ديگر مجادلهيك
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 ايو آگاهی كردند، علموگو میگفت با هم آن درباره فرشتگانكه  مورد آنچه

بود ـ  ÷آدم داد، در باره روي فرشتگان ميان كه ؛ جدالیشويم. يادآورمینداشتم

 كه باب جز در اين من به» است معنی مفيد اين بعدي آياتكه چنان

 ايسلطه هيچ و من «شودنمي فرستاده ، وحير هستمآشكا ايهشداردهنده

 در اختيار ندارم ايفرشته و هيچ است كرده عنايت من به تعالی حق آنچه وراي

با زور و اجبار  نفوذ خويش و استبداد، يا تحکيم سلطه اعمال من و مأموريت

 .نيست

  

 (71ن َي َخاَلٌق بََشًرا َمْن َطيٍن )إَْذ قَاَل َربَُّك َلْلَمََلئََكَة إَ 

 «هستم از گل بشري آفريننده : منگفت فرشتگان به پروردگارت كه گاهآن»

و در اينجا تفصيال  ( گذشت23) اجماال در آيه كه است ايمجادله همان بيان اين

را در  آن عالخداوند مت كه است داستانی اين شود. البتهمی پرداختهبدان 

 .است كرده و در اينجا بيان« كهف»، «اسراء»، «حجر»، «اعراف»، «بقره»هاي سوره

در فرشتگان  مجادله اند. البتهوي و نسل ÷، آدمكريمه در آيه« بشر»مراد از 

 شود.می ساخته خليفه در زمين كسیچه بود كه بارهاين

  

ْيتُهُ َونَ   (72فَْخُت فَيَه َمْن ُروَحي فَقَعُوا لَهُ َساَجَديَن )فََإذَا َسوه

 صورترا به آدم : چونيعنی «او را استوار بپرداختم چون»! فرشتگان اي «پس»

 از روح و در آن»؛ را برابر و استوار گردانيدم وي و اجزاي مصور ساختم بشري

 و به نيست آن مالك و غير من هستم آن مالك كه : از روحیيعنی «خود دميدم

بود، زنده  جانینبود و جماد بی در وي حياتی كه، او را بعد از آنترتيب اين
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و  تحيه ، سجدهفرشتگان دستور به اين «او درافتيد براي كنانسجده» گردانيدم

 .عبادت سجده ، نهاست آدم آنها براي شادباش

  

 ( 73ََلئََكةُ ُكلُُّهْم أَْجَمعُوَن )فََسَجدَ اْلمَ 

 را آفريد و استوارش ÷آدم : پروردگار متعاليعنی «كردند سجده فرشتگان پس»

كردند  او سجده براي فرشتگان گاهدميد آن خويش و در او از روح پرداخت

 باقی از آنان ايفرشته كردند و هيچ سجده و يکپارچه «يكسره همه تمامشان»

: ؛ تأكيد اول اجمعون( دو تأكيد است كرد. در )كلهم سجده كهنماند، جز اين

و يکجا  اجتماع افاده : )اجمعون( برايو تأكيد دوم عموميت افاده )كلهم( براي

 باشد.می زمان و يك وقت در يك آنها در سجده بودن

  

 ( 74َن اْلَكافََريَن )إََله إَْبَليَس اْستَْكبََر َوَكاَن مَ 

استكبار  كه»بود  و در عداد ايشان فرشتگان اوصاف به متصف كه «جز ابليس»

و  بردنفرمان  در واقع سجده اين كه حقيقت اين به جهل : از روييعنی «ورزيد

كرد و سر باز زد  سركشی آدم براي كردن ، از سجدهاست تعالی از حق طاعت

با  «شد از كافران»: بود كه جهت ، استکبار كفر بود، بديناستکبار وي« و»

 .وي از طاعت و سركشی أاز امر خدا و سرپيچی مخالفت

  

قَاَل يَا إَْبَليُس َما َمنَعََك أَْن تَْسُجدَ َلَما َخلَْقُت بَيَدَيه أَْستَْكبَْرَت أَْم ُكْنَت َمَن اْلعَاَليَن 

(75 ) 

 چيزي براي كهاز اين چيز تو را باز داشت ! چهابليس اي» أخداوند «فرمود»

 كردن چيز تو را از سجده : چهيعنی «؟كني سجده خود آفريدم با دستان كه

 با دستان كه بودم خود من اين كهدر حالی برگرداند و بازداشتآدم  براي
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؟ شدم وي دار آفرينشپدر و مادر ـ عهده ـ چون ايواسطه هيچخود بی بالكيف

 أخداوند ، و گرنهاست آدم براي و گراميداشتی تعبير، تشريف اينكار بردن به

 .است هر مخلوقی امر آفرينش دار ومتولیعهده

 .است ÷آدم در مورد آفرينش« تطور» نظريه بر بطالن دليل آيه اين

  

 ( 76ْنهُ َخلَْقتَنَي َمْن نَاٍر َوَخلَْقتَهُ َمْن َطيٍن )قَاَل أَنَا َخْيٌر مَ 

! آيا ابليس : اييعنی «؟بودي بلندمرتبگان يا از جمله آيا استكبار ورزيدي»    

از  كه ايبوده از گروهی ، يا پيوستهاستکبار ورزيدي كردن از سجده اكنونهم

 سزاوار آن كهآنـ بی اكنون: آيا هماست اين ورزند؟ يا معنیكار تکبر میاين

 بلندمرتبه از متکبران راستی تو به كه، يا اينابا ورزيدي كردن ـ از سجده باشی

 كردن رو، از سجدهو از اين خدا هستی از طاعت جويیبرتري ومستحق

 لعين ابليس «ترماز او به : منگفت» است مفيد توبيخ استفهام ؟ ايناباورزيدي

 اين متضمن وي سخن و اين بهتر است از آدم ادعا كرد كه خود چنين درحق

و  ايآفريده مرا از آتش». نيکو نيست مفضول براي فاضل : سجدهكه استمعنی

 اين برتر بود. البته از عنصر گل ، عنصر آتشپندار وي و به «او را از گل

 تفسير شريف ، در همينجهات اين بيان كه مردود است جهاتیاز  پندارش

 .گذشت

 كرامتیو به  مشرف شرفی را به ÷آدم أ، خداونداست مسلم ، آنچههرحالبه

تواند كرد نمی برابري با آن وجه هيچ عناصر به و برتري شرف كه ساخت مکرم

آفريد و در  خويش بالكيف دسترا به ÷آدم أخداوند كه است آن شرف ؛ اين

 كرد. عنايت و حکمت او علم بود، دميد و به آفريده كه از روحی وي
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 ( 77قَاَل فَاْخُرْج َمْنَها فََإنهَك َرَجيٌم )

، يا از زمره : از بهشتيعنی «از آنجا فرمود: پس» ابليس به خداوند متعال

و از هر خير و  ستارگان وسيلهبه «هستي شده تو رانده كه شو، بيرون» فرشتگان

 .مطرود هستی رحمتی

  

يَن )  ( 78َوإَنه َعلَْيَك لَْعنَتَي إَلَى يَْوَم الد َ

بر تو مستمر و  من : لعنتيعنی «بر توست من تا روز جزا لعنت گمانو بي»

 نيز با انواع در آخرت سپس دنيا برقرار باشد، كه گاه؛ تا آن است هميشگی

 آيات كهـ چنان شوي، روبرو میسزاوار توست كه من و خشم و مجازاتعذاب 

 .است معنی ديگر مفيد اين

  

َ فَأَْنَظْرنَي إَلَى يَْوَم يُْبعَثُوَن )  ( 79قَاَل َرب 

شوند، مي برانگيخته مردمان كه مرا تا روزي : پروردگارا! پسگفت» ابليس

 آن كه ده مهلت نهايتی تا يك من و به نميران : مرا شتابانيعنی «دهمهلت 

 .است بعد از مرگشان وي و نسل آدم شدن، روز برانگيخته نهايت

  

 ( 81( إَلَى يَْوَم اْلَوْقَت اْلَمْعلُوَم )81قَاَل فََإنهَك َمَن اْلُمْنَظَريَن )

كه  «معلوم تا روز معين يافتگانيتو از مهلت» پذيرفتم «مود:فر» خداوند متعال

اول  نفخه دميدن وقت و آن امكرده مقدر و معين خاليق فناي را براي آن من

از  بود كه ، اينخواست تا روز رستاخيز مهلت ابليس كهاين : دليلقولی . بهاست

مرد پس ، نمیيافتمی روز رستاخيز مهلتيابد زيرا اگر او تا  نجات مرگ

روز  كه« صعق»تا روز  تا روز رستاخيز بلکه داد اما نه او را مهلت خداوند متعال

 .است مخلوقات همه مرگ

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

213 

  

تََك َْلُْغَويَنهُهْم أَْجَمَعيَن )  ( 82قَاَل فَبََعزه

در  به يكجا از راه ا همهر آنان البته سوگند كه عزتت به پس» ابليس «گفت»

 ÷آدمفرزندان  همه سوگند خورد كه أخداوند عزت ، او بهترتيب اين به «برممي

 سازد.می ـ گمراه در شبهات و درافگندنشان شهوات را ـ با آراستن

  

  (83إََله َعبَادََك َمْنُهُم اْلُمْخلََصيَن )

 طاعت را براي تو آنان كه : كسانیيعنی «را تو از آنان كردهخالص جز بندگان»

 خويش عصمت در پناه رجيم شيطان را از من و ايشان گردانيده خالص خويش

 .قادر نيستم ايشان و اغواي سازيبر گمراه من كه طوري، بهايقرار داده

  

ْن تَبَعََك َمْنُهْم أَْجَمَعيَن ( َْلَْمََلَنه جَ 84قَاَل فَاْلَحقُّ َواْلَحقه أَقُوُل ) َهنهَم َمْنَك َوَممه

(85 ) 

پر  : البتهكه گويمرا مي حق و من است حق اين فرمود: پس» خداوند متعال

پر  تو از شيطانها. پس را از جنس دوزخ كنم: پر میيعنی« را از تو دوزخكنم 

را  حق سخن و من است حق من نباز جا و پيروانش از ابليس دوزخ ساختن

 «كند از تو پيروي كه از كساني و هر كس» است اين قضيه وحقيقت گويممی

 گمراهی سويبه كه از تو ـ هنگامی نيز كه آدم از نسل را از كسانی : دوزخيعنی

 أ، خداوندگونه. بدينكنمكنند، پر می ـ اطاعت خوانیمیفراشان  و ضاللت

وارد خواهد كرد تا بدانجا  دوزخ را به و پيروانش ابليس كند كهسوگند ياد می

 شود. پر و انباشته از آنان دوزخ كه

  

 (86قُْل َما أَْسأَلُُكْم َعلَْيَه َمْن أَْجٍر َوَما أَنَا َمَن اْلُمتََكل ََفيَن )
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سوي به : در برابر دعوتيعنی «آن براي» مشركان گروه اين پيامبر به اي «بگو»

و  كنمنمي طلب» ايو مقرري و جايزه و پاداش «از شما مزدي» و وحی قرآن

 از متکلفان من . يعنیاست و خودسازي : تصنعتکلف «نيستم ازمتكلفان من

از سر و  حق ، بدونو در نتيجه ندارم علم آن به كه بگويم تا چيزي نيستم

چيز  سوي، يا شما را بهكنم و رسالت وحی ، دعوايپردازي و دروغ كاريساخته

 .نمايم ، دعوتاست نداده فرمان آن سويبه دعوت مرا به أخداوندكه ديگري

 ؟ اصحابنکنم آگاه بهشت آيا شما را از اهل: »است آمده شريف در حديث

 در ميان كنندگانرحم اهلل! فرمودند: آنانكنيد يا رسول هگفتند: چرا، ما را آگا

گفتند:  ؟ اصحابنکنم آگاه دوزخ هستند. باز فرمودند: آيا شما را از اهل خويش

 روغگوي مردهدل نااميدان اهلل! فرمودند: آنانگردانيد يا رسول چرا، ما را آگاه

برآء  أنا وصالحوا أمتي»: است آمده شريف در حديث همچنين«. هستند متکلف

 «.بيزاريم از تکلف من امت و شايستگان : منالتكلفمن 

  

 ( 87إَْن ُهَو إََله َذْكٌر َلْلعَالََميَن )

 سويشما را به كه ، يا آنچهقرآن : اينيعنی «نيست عالميان براي جز پندي اين»

 .نيست خلق همه براي اي، جز پند و موعظهخوانمفرامی آن

  

 (88َولَتَْعلَُمنه نَبَأَهُ بَْعدَ َحيٍن )

ـ از  شده شما اعالم به را كه : خبر آنچهيعنی «را خبر آن»كفار!  اي «و البته»

و  و بيم بهشت به و تشويق و ترغيب وي خداوند و يگانگی سويبه دعوت

 آن كه «خواهيد دانست» : بعد از زمانیيعنی «از چندي پس»ـ  هشدار از دوزخ

در  كه : كسانیاست مراد اين قولی. بهاست ، يا در روز قيامت؛ بعد از مرگزمان
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ص باال اكرمكار رسول كه دانند؛ هنگامیرا می حقايق بمانند، اين باقی قيد حيات

 را بعد از مرگ ميرند، آنمی كه هم شود. و كسانی غالب گيرد و دعوتشان

 دانند.می
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 ﴾زمر  سوره ﴿
 .است ( آيه74) و داراي است مکی

  

ـ  71»در آخر آن  أشد زيرا خداوند ناميده« زمر» مباركه سوره اين :تسميهوجه

 نيکبخت مؤمنان و گروه و حقارت خواري و نابکار را به كفار گمراه ، گروه«78

 گروهها. زمر: يعنی«. 73ـ  74» است ياد كرده و اكرام لرا با اجال

 صخدارسول: »است اهلل عنها آمده رضی عائشه روايت به شريف در حديث

 خواهند كه: ديگر نمیگفتيممی گرفتند تا بدانجا كهمی روزه سر هم پشت

 خواهند كه: ديگر نمیگفتيممی خوردند تا بدانجا كهمی سرهم بخورند. و پشت

 را تالوت« زمر»و « اسراء» هاي، سورهدر هر شب بگيرند. و ايشانروزه 

 «.كردندمی

  

َ اْلعََزيَز اْلَحَكيَم )  ( 1تَْنَزيُل اْلَكتَاَب َمَن اّلِله

 «عزيزي خداي از جانب» قرآن اين : فروفرستادنيعنی «كتاب اين شدن نازل»

و  «است حكيم»: و در صنعش و غالب قوي اشو فرمانروايی لكدر م كه است

 دهد.آنها قرار می مناسب اشيا را در جايگاه همه

  

يَن ) َ ُمْخَلًصا لَهُ الد َ َ فَاْعبَُد اّلِله  (2إَنها أَْنَزْلنَا إَلَْيَك اْلَكتَاَب بَاْلَحق 

 را به آن : در حالیيعنی «مايكرده تو نازل سويبه حقرا به كتاب ما اين»

 و بيهوده باطل را به و ما آن است و راستی حق مشمول كه ايمكرده نازلسويت 

توحيد و  ـ از اثبات است در قرآن آنچه همه كه است . مراد اينايمنکردهنازل 

خدا را ـ  پس» است ـ حق و تکاليف احکام تا انواع و معاد گرفته نبوت
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 «كن ـ عبادت داريمي و خالص او پاك خود را براي دين كهدرحالي

و  را مدنظر داشته سبحان خداي تنها رضايبا عملش  بنده كه است : آناخالص

 و طاعت از عبادت : عبارتنباشد. دين، مقصود وي از آن چيز ديگري هيچ

 از وي شرك و نفی توحيد خداوند متعالبه يده، عقدين و اساس و رأس است

 باشد.می

  

بُونَا  يُن اْلَخاَلُص َوالهَذيَن اتهَخذُوا َمْن دُونََه أَْوَليَاَء َما نَْعبُدُُهْم إََله َليُقَر َ َ الد َ أَََل ّلَِله

َ يَْحُكُم بَْينَُهْم فَي َما ُهْم فَيَه يَ  َ ُزْلفَى إَنه اّلِله َ ََل يَْهَدي َمْن إَلَى اّلِله ْختََلفُوَن إَنه اّلِله

 ( 3ُهَو َكاَذٌب َكفهاٌر )

از  و پيراسته خالص : پرستشيعنی «خداست از آن خالص باشبد: دين آگاه»

، از اديان اما غير آن است عزوجل خداي ، همانا از آنو غير آن شرك هايشائبه

او  جايبه كه و كساني»، نيستند است امر كرده آن به أخداوند كه خالصی دين

و »اند ريخته و دوستی مواالت و با آنها طرح «اندخود گرفته براي سروراني

سازند،  نزديك قرب اهلل در مرتبه ما را به كهاين گفتند: ما آنها را جز براي

آنها را  مشركان بودند كه ، بتانیدروغين اوليا و سروران اين «كنيمنمي عبادت

 شد: پروردگار و آفرينندهمی آنها گفته به پرستيدند و چونمیسبحان  بجز خداي

فرو  آب از آسمان كسی؟ و چهآفريده كسیرا چه ؟ آسمانها و زمينشما كيست

 اينشد: در می آنها گفته به چون گفتند: اهلل. ولیمی ؟ در پاسخاستفرستاده 

 اهلل نزديك گفتند: تا ما را به؟ میچيست بتان شما براي عبادت معنايصورت 

 اهل : ميانيعنی «خدا ميانشان گمانبي»كنند؛  ما شفاعت براي و نزد وي ساخته

 اخالص كه كسانی و ميان خويش دين براي و وارستگان مخلصان، يا ميان اديان

 «كندمي حكم» از دين «دارند اختالف بر سر آن كه آنچه درباره»اند نورزيده
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 است آن مدعی زيرا هر گروه است در توحيد و شرك . اختالفشاندر روز قيامت

 پيشه كفران دروغزن را كه خدا كسي در حقيقت»باشد می با وي حق كه

او  كه باطل در مورد خدايان خويشدر پندار  را كه كسیتعالی  : حقيعنی «است

آنها  و قراردادن خدايی به بتان و با گرفتن كنند دروغگوستمینزديك  أاهلل را به

 هدايت»؛ است پيشه همتا، كفرانبی يکتاي خداي برايشركايی  عنوانبه

 دهد.نمی حق سويبه راهيابی توفيق وي وبه دينش سويبه «كندنمي

 كه است كرده روايت كريمه آيه اين نزول سبب در بيان كعباسجويبر از ابن

را  بتان شد كه نازل سلمهو بنی عامر، كنانه قبيله سه درباره آيه فرمود: اين

را  بتان گفتند: ما اينپنداشتند و میخدا می را دختران و فرشتگان كرده پرستش

 كنند. خدا نزديك ، بهمخصوص ما را با قربی كه پرستيمنمی اينجز براي 

  

ُ اْلَواَحدُ  ا يَْخلُُق َما يََشاُء ُسْبَحانَهُ ُهَو اّلِله هَخذَ َولَدًا ََلْصَطفَى َممه ُ أَْن يَت لَْو أََرادَ اّلِله

اُر )  ( 4اْلقَهه

 آفريده آنچه يانبگيرد، قطعا از م خود فرزندي براي خواستاگر خدا مي»

 خداي فرزند در حق : اگر برگرفتنيعنی «گزيدبرمي خواستمي ، آنچهاست

 هركه خلقش از ميان صورت پنداريد ـ در آنشما می كهجايز بود ـ چنان سبحان

 و به شما برگزيده كه كسانی ، نهگرفتبرمی فرزندي به خواسترا خود می

 خلقش ، از ميانصورت : در آناست اين ايد. يا معنینامزد كرده وي فرزندي

 . از سويفرزند نداشت به نيازي گزيد پسبرگزيند برمی خواستمی را كه آنچه

 اوست و آفريده مخلوق كهجز اين نيست تعالی حق سواي موجودي ديگر هيچ

 گزينه باشد لذا فقط اين فرزند خالق، و آفريده مخلوق كه نيستصحيح  پس

ديگر:  سخنی خود برگزيند. به بنده عنوانرا به مخلوق تعالی حق ماند كهمی باقی
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 پدر خود، قديم فرزند از جنس برگيرد، بايد آن فرزندي خواستمی أاگر خدا

باشد،  قديم آفريننده از جنس حادث ايآفريده امر كه بود و مسلما اينمی

 يگانه ، او خداياست نسبتها منزه او از اين»: كهاين نتيجه پساست  مستحيل

سر  قهاريتش در پيشگاه باشد و همهنياز میبی خويش از ماسواي كه «قهار است

 اند.فرونهادهو ذلت  كرنش

  

ُر الله  َ َ يَُكو  ُر النهَهاَر َعلَى َخلََق السهَماَواَت َواْْلَْرَض بَاْلَحق  َ ْيَل َعلَى النهَهاَر َويَُكو 

ى أَََل ُهَو اْلعََزيُز اْلغَفهاُر ) َر الشهْمَس َواْلقََمَر ُكلٌّ يَْجَري َْلََجٍل ُمَسمًّ  (5اللهْيَل َوَسخه

 اين داراي كه كسی پس باطل به نه «است آفريده حقرا به آسمانها و زمين»

 ، يا همسر، يا فرزنديشريك كه است باشد، مستحيل عظيمی آفرينشچنين 

 درپيچاندن «پيچددر مي شب روز و روز را به را به شب»خود برگيرد  براي

روز را  روشنايی كهطوري به است بر اين آن و گستراندن بر روز، پوشاندن شب

 به است بر شب آن و گستراندن ، پوشاندنروز بر شب ببرد و درپيچاندن از بين

نيز  زمين و دوران كرويت خود دليل ببرد. اين را ازبين آن تاريکی كهطوري

از  بعضی يعنی« را برپيچانيد : عمامهكور العمامة: »اعراب سخن باشد. و اينمی

 ورشيد و ماهو خ». است« تکوير» ديگر افگند، نيز از مادهبعضیرا بر باالي  آن

 منافع در جهت و غروب طلوع آنها به : آنها را ـ با واداشتنيعنی «ساخت را رام

خود  در مدار فلکی «كندسير مي هركدام»گردانيد  خويش ـ منقاد فرمان بندگان

 سر آيد و آنبه آخر برسد و عمر آن دنيا به كه گاه: تا آنيعنی «معينتا ميعادي »

 أ: خداونديعنی «او عزيز غفار است كه باش آگاه» است عاد؛ روز قيامتمي
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را با  خلقش ، گناهاناشو كبريائی و عظمت عزت با وصف كه است غالبی

 پوشاند.می خويشو آمرزش  مغفرت

  

ْم َمَن اْْلَْنعَاَم ثََمانَيَةَ َخلَقَُكْم َمْن نَْفٍس َواَحدٍَة ثُمه َجعََل َمْنَها َزْوَجَها َوأَْنَزَل لَكُ 

 ُ َهاتَُكْم َخْلقًا َمْن بَْعَد َخْلٍق فَي ُظلَُماٍت ثَََلٍث ذََلُكُم اّلِله أَْزَواجٍ يَْخلُقُُكْم فَي بُُطوَن أُمه

 ( 6َربُُّكْم لَهُ اْلُمْلُك ََل إَلَهَ إََله ُهَو فَأَنهى تُْصَرفُوَن )

را از او قرار  همسرش سپس» است ÷آدم كه «آفريد واحدي شما را از نفس»

جز  تعالی حق كه است پديد آورد. گفتنی آدم حوا را از ضلع : سپسيعنی «داد

آيه  تفسير نظير اين . البتهاست نيافريده مردي را از ضلع ديگري زن ، هيچآدم

و  وجود، يگانگی بر در آن كه گذشت« اعراف» در اواخر سوره طور مفصلبه

 :است نهفته داللت سه أخداوند  قدرت

 وجود پدر و مادر. بدون ÷آدم آفرينش ـ نخست 8

 .آدم حوا از تن آفرينش ـ سپس 1

 دو. ساير بشر از آن آفرينش ـ سپس 3

از شتر و گاو و گوسفند و بز  نر و ماده «قسم هشت شما از چهارپايان و براي»

بََل اثْنَْيَن َوَمَن اْلبَقََر اثْنَْينَ ) :تعالی حق فرموده در اين كه «ستادفرو فر»  (َوَمَن اْلَ

أَْن اثْنَْيَن َوَمَن اْلَمْعَز اثْنَْينَ ): وي و در فرموده شما ». 1است شده بيان (َمَن الضه

 وال آنا «ديگر از آفرينشي پس آفريند؛ آفرينشيمي مادرانتان را در شكمهاي

 سازد، سپسمتطور می ايگوشتپاره به گاهآن بسته خون به ، سپسنطفهشکل را به

 نمودن پوشاند و طیمی بر استخوانها گوشت گاهآفريند و آنمی در او استخوان

، شکم : در تاريکیيعنی «گانهسه هايدر تاريكي»شما:  آفرينش اينمراحل 
                                                 

 «853/انعام» ؛ سورهنگاه - 1 
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شما را در  آفرينش تعالی لذا حق دان( است)بچه مشيمه تاريکی و رحمتاريکی 

كه ـ چنان گانهسه هايدهد. پردهمی ، سامانپرده سه ميان تودرتوي هايتاريکی

 اي . پسلفائفی و غشاي ، خربونمنباري از: غشاي است گويند ـ عبارتاطبا می

كه  بازنداشت شما، ما را از آن آفرينش جايگاه تنساختاريك  انسانها! بدانيد كه

اهلل پروردگار شما،  است اين» دهيم انجام و زيبايی نيکويیرا به آفرينشتان

مشاركتی  را هيچ و ديگران «اوست از آن» در دنيا و آخرت حقيقی «فرمانروايي

 برگردانيده چگونه پس جز او نيست خدايي» نيست فرمانروايی در اين

 منصرف ديگران پرستش سويبه وي از عبادت : چگونهيعنی «شويد؟مي

 شويد؟.میگردانيده 

  

َ َغنَيٌّ َعْنُكْم َوََل يَْرَضى َلَعبَاَدَه اْلُكْفَر َوإَْن تَْشُكُروا يَْرَضهُ لَُكْم  إَْن تَْكفُُروا فََإنه اّلِله

أُْخَرى ثُمه إَلَى َرب َُكْم َمْرَجعُُكْم فَيُنَب َئُُكْم بََما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن إَنههُ  َوََل تََزُر َواَزَرةٌ َوْزرَ 

دُوَر )  ( 7َعَليٌم بَذَاَت الصُّ

 از ايمان تعالی : حقيعنی «نياز استخدا از شما بي اگر كفر ورزيد، بدانيد كه»

او نيازمنديد زيرا شما هستيد  به شما هستيد كه و اين نياز استشما بی و عمل

 روايت به قدسی شريف بريد. در حديثمی نفع و از ايمان از كفر، زيان كه

أفجر  كانوا علي وجنكم وإنسكم وآخركم أولكم لو أن: »است آمدهمسلم  صحيح

و  شما فرمود: اگر اول أ: خداوندشيئاً ملكي من ذلك ، ما نقصمنكم رجل قلب

از شما  مردي قلب و فاجرترين بر بدترين شما همه شما و جن آخر شما و انس

 براي» تعالی حق «ولي»«. كردنمی كم چيزي من امر، از ملك بودند، اينمی

 چيز به همه كند، هرچند كهنمی كفر امر هم لذا به «پسنددكفر را نمي بندگانش

 را بخواهد، هدايت و هركه را بخواهد، گمراه هركه كهطوريبه اوست اراده
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 خود بخواهد پس أخدا كهمگر در صورتی شما نافذ نيست كند و خواستهمی

و اگر » چيز ديگري و امر وي و پسند و محبت است چيزي أخداوند مشيت

 دليل «نددپسشما مي را براي آن» صالح و عمل ، عبادتبا ايمان «داريد سپاس

: كه است پسندد، اينمی خويش بندگان را براي شکر وسپاس تعالی حق كهاين

 ايبردارنده و هيچ» است آنها در دنيا و آخرت و خوشبختی سعادت شکر سبب

 شخص ، گناهاست گناهان حامل كه كس : هيچيعنی «داردرا برنمي بار ديگري

 بازگشت گاهآن» است خويش عمل مسئول هر كس دارد بلکهرا برنمی ديگري

 «كرديدمي آنچه و شما را به» در روز قيامت «است پروردگارتانسوي شما به

دلها  كه آنچه : بهيعنی «هاراز سينه او به گرداند، هرآينهميآگاه »از خير و شر 

و آشکار  نمايان مردم كه آنچه به ونهچگ پس «داناست»دارند می و پوشيده نهان

 ؟!سازند، دانا نيستمی

  

لَهُ نَْعَمةً َمْنهُ نََسَي َما َكاَن  ْنَساَن ُضرٌّ دََعا َربههُ ُمنَيبًا إَلَْيَه ثُمه إَذَا َخوه َوإَذَا َمسه اْلَ

َ أَْندَادًا َليَُضله َعنْ  َسبَيَلَه قُْل تََمتهْع بَُكْفَرَك قََليًَل إَنهَك  يَْدُعو إَلَْيَه َمْن قَْبُل َوَجعََل ّلَِله

 (8َمْن أَْصَحاَب النهاَر )

، يا باشد ؛ از بيماري كه و زيانی هر رنج «برسد رنجي»كافر  «انسان به و چون»

 «خوانداو ـ مي سويبه كنانرا ـ انابت پروردگارش» و هراسی فقر، يا بيم

 و نيايش كرده و استغاثه او رجوع سويفقط به خواند كهمی ی: او را در حاليعنی

 ايو سختی و رنج رسيده فريادش خواهد تا بهگذارد و از او میغير او را فرومی

او  به خويش از سوي چون سپس»كند ، دفعاست فرود آمدهبر وي  را كه

 خوله»گويند: می اند. اعرابگرد نعمت آن و او را مالك «عطا كند نعمتي
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 دعايي پيشتر چه كند كهمي فراموش»چيز گردانيد آن او را مالك ، يعنی«ءالشی

از  پيش كند كهمی را فراموش ، رنجینعمت: در وقت يعنی «او داشت درگاه به

كرد. می اسو التم زاري سبحان خداي بارگاهبه آن ، در رفعنعمت آن شدنمالك 

خواند می و رنج سختی را در وقت : او پروردگارشاست اين ديگر معنیقولیبه

 و سپس كرده فراموشش نعمت در وقت كرد ولیمی و تضرع زاري سويشو به

 آن به آوردنشرك  كند كهگذر می خطرناكتريمرحله  به هم فراموشی از اين

قرار  خدا همتاياني و براي»: وي فرموده معنی است . و ايناست سبحان ذات

را  تا ديگران»گيرد می پرستش يا غير آنها را به از بتان : شركايیيعنی «دهدمي

و توحيد  همانا اسالم كه أخدا را از راه : تا مردميعنی «سازد او گمراه از راه هم

 ايمنديبهره : بهيعنی «برخوردار شوكفرت  به بگو: اندكي»سازد  ، گمراهاست

 گمانبيكه » است دنيا اندك برخوردار شو زيرا بهره از آن زمانی، يا اندكاندك

 انجامد.می دوزخ ، بهزمانی در نزديك كارت : پايانيعنی «تو از دوزخياني

  

ا َوقَائًَما يَْحذَُر اْْلََخَرةَ َويَْرُجو َرْحَمةَ َرب ََه قُْل أَْم َمْن ُهَو قَانٌَت آَنَاَء اللهْيَل َساَجدً 

 (9َهْل يَْستََوي الهَذيَن يَْعلَُموَن َوالهَذيَن ََل يَْعلَُموَن إَنهَما يَتَذَكهُر أُولُو اْْلَْلبَاَب )

 «است قانت شب ساعتهاي در طول كه كسي يا آن»: بهتر است كسی آيا چنين

، كار خود، بهتر و نيکوتر است و مال در حال ناسپاس غافل مشرك : آيا اينيعنی

، ـ در اول از شب و در ساعتها و پاسهايی بوده مؤمن أخداوند به كه يا كسی

و بر  و نماز و نياز گزارده است ايستاده خويش خداي ـ براي اوسط و آخر آن

فرود  در هنگام سبحان خداي خواندن او فقط به ورزد لذاكار استمرار میاين

 ياد كرده را پيوسته عزوجل خداي كند بلکهبر خود اكتفا نمی و زيان رنجآمدن 

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

224 

و  : در سجدهيعنی «و قيام در سجده»خواند می يگانگی به و او را در هر حالی

ردگار خود را اميد پرو ترسد و رحمتمي از آخرت»)تهجد( نماز شب  قيام

در  كه و رجائی كند، خوفمی و رجاء جمع خوف ، ميانگونه و بدين «دارد؟

 رستگاري ساحل را به شخص آن كهشوند جز ايننمیجمع  كسی هيچ قلب

 رسانند؟.می

چنين  تقدير سخن پس است محذوف ايجمله مباركه آيه : در عبارتقولی به

 از اينها را انجام چيزي كه است ، همانند كسیمؤمن انسان د: آيا اينشومی

 بايد در حال»اند: و رجاء گفته خوف . علما در بابنيست دهد؟ هرگز چنيننمی

 به شريف در حديث كهچنان«. باشد رجاء و اميد غالب احتضار، بر انسان

 در سکرات كه مردي بر بالين صخدا: رسولگفت كه است آمده انسروايت

در : »گفت« ؟يابیمی خود را چگونه»او فرمودند:  به بود حاضر شدند پسموت 

، إال هذا الموطن مثل عبد في قلب في ال يجتمعان»فرمودند: «. اميد و بيمميان 

 د در مانند همچو موقفیو امي : بيميخافه الذي يرجو وأمنه الذي عزوجلاهلل  أعطاه

اميد  را كه او آنچه به عزوجل خداي كهشوند، جز ايننمی جمعاي در بنده

 «.گرداندمی دارد، ايمنشمی بيم كه كند و از آنچهدارد، عطا میمی

مراد: علما و  «دانند، برابرند؟نمي كه دانند با كسانيمي كه بگو: آيا كساني»

و  عابدان برابر نيستند همچنين و جاهالن عالمان كه گونه همان ساند. پجهال

بر فضيلت  است داللتی مباركه در آيه»گويد: می برابر نيستند. ابوحيان عاصيان

 كريمه آيه»گويد: همو می«. روز برتر است از قيام شب قيام كهو اين شب قيام

و  : علمدو مقصود محصور است در اين انسان الكم كهكند بر اينمی داللت
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پند  فقط خردمندانند كه»ورزد  مداومت بر طاعت كه است : كسیقانت«. عمل

 .دانند و بسمی را فقط عاقالن علما و جهال ميان : فرقيعنی «گيرندمي

كه  است كرده روايت كعمراز ابن كريمه آيه نزول سبب در بيان حاتمابیابن

عجيب »گويد: كثير میشد. ابن نازل عفانبنعثمان در شأن آيه فرمود: اين

باشد زيرا او بسيار نماز شب  شده نازل عثمان در شأن كريمه آيه كه نيست

شد تمام بسا می خواند تا بدانجا كهمی بسيار قرآن گزارد و در شب)تهجد( می

تسبيحا  الليل يقطع: »است شاعر گفته كهخواند. چنانمی ركعت ر يكرا د قرآن

اما «. كردمی سپري قرآن و قرائت تسبيح ـ را به شب ـ تمام شب وقرآنا: عثمان

 ـ برده ياسر و سالم مسعود، عماربنابن درباره كريمه آيه: »است گفته كعباسابن

 «.شد نازل اهلل عنهمرضی ـ ابوحذيفه آزاد شده

  

قُْل يَا َعبَاَد الهَذيَن آََمنُوا اتهقُوا َربهُكْم َللهَذيَن أَْحَسنُوا فَي َهَذَه الدُّْنيَا َحَسنَةٌ َوأَْرُض 

ابَُروَن أَْجَرُهْم بَغَْيَر َحَساٍب ) َ َواَسعَةٌ إَنهَما يَُوفهى الصه  (11اّلِله

ايمان  كه من بندگان اي»: بندگانم را به سخنم اين صمحمد اي «بگو»

 از نواهی اوامر و اجتناب جا آوردنبا به «پروا بداريد ايد، از پروردگارتانآورده

در  «نيكوست اند، پاداشكرده دنيا نيكوكاري در اين كه كساني براي»وي 

و  ، پيروزيعافيت ،در دنيا؛ با سالمتی نيکوست . يا پاداش؛ با بهشتآخرت

 هجرت جايی آن به كسی : بايد چنينيعنی «است خدا فراخو زمين » غنيمت

 ممکن برايش وي منهيات اوامر و ترك به و عمل أخداوندطاعت  در آن كند كه

 شديد، از آن فراخوانده أخداوند معصيت سويبه چون»گويد: باشد. مجاهد می

 داده حساببي تمامي ، مزد خود را بهصابران كه نيست جز اين»«. بگريزيد
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 حساب و بدون تمامیبه صبرشان را در مقابل مزدشان أ: خداونديعنی «شوندمي

 را به حدومرزي آن ايشمارنده هيچ كه مقداريبه : يعنیحسابدهد. بدونمی

 تواند آورد. البتهنمی را در حساب آن حسابگري تواند كرد و هيچمحدود نمی

 نخواهد ـ نازل بخواهد چه ـ چه صبر همناشکيبا و بیبر انسان  الهی قضاي

 كرده تعيين آن براي حدومرزي كسهيچ را كه و مزدي شود اما او پاداشمی

 انسان اين ،در واقع پس است داده شناسد، از دسترا نمی و مقدار آن نتوانسته

، جز حال و در عين را نيز افزوده ديگري خود مصيبت ، بر مصيبتنگونبخت

 .است نداشته هم دستاورد ديگري ، هيچو فزع و جزع قراريبی

 فرمود: از جدم كه است آمده حسين روايت به شريف در حديث

، وعليك أعبد الناس من تكن أد الفرائض»فرمودند:  كه شنيدم صخدارسول

، البلوي لها: شجرة يقال شجرة الجنة في إن ، يا بني،الناس أغني من تكن بالقنوع

: األجر صبا عليهم ، يصبديوان وال ينشر لهم ميزان لهم البالء فال ينصب بأهليؤتي 

تا  كن پيشه و قناعت باشی مردم تا از عابدترين را ادا كن ! فرايضفرزند عزيزم

را  آن كه است درختی ! همانا در بهشت. فرزند عزيزمباشی مردم از توانگرترين

ميزان  نه شوند پسبال ]در روز قيامت[ احضار می گويند: اهلمی بلوي درخت

 نشر و )حسابی( برايشان دفتر و ديوان شود و نهبرپا می )ترازويی( برايشان

 حساب( ريخته)بی ريختنی به بر آنان مزد و پاداش گردد. بلکهمی پخش

إَنهَما يَُوفهى ) را تالوت كردند: كريمه آيه اين صحضرت آنشود. سپس می

ابَُروَن أَْجَرُهْم بَغَْيَر َحَساٍب   «. (الصه

  

َ ُمْخَلًصا لَهُ  يَن )قُْل إَن َي أَُمْرُت أَْن أَْعبُدَ اّلِله  ( 11الد َ
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را  دينم كهخدا را ـ درحالي كه اميافته فرمان همانا من» صمحمد اي «بگو»

 پاك عبادتی او را به كه اميافته : فرمانيعنی «ـ بپرستم امساخته او خالصبراي 

 .كنم ها، عبادتاز شائبه و ريا و غير اين از شرك و پيراسته

  

َل اْلُمْسَلَميَن )َوأَُمْرُت َْلَ   ( 12ْن أَُكوَن أَوه

هم  و چنين «باشم» امت از اين «مسلمانان نخستين كهاين به اميافته و فرمان»

و  كرده مخالفت قومشان با دين بودند كه كسی اولين صحضرت بود زيرا آن

 كردند. دعوت توحيد و يکتاپرستی سويبه

  

 ( 13اُف إَْن َعَصْيُت َرب َي َعذَاَب يَْوٍم َعَظيٍم )قُْل إَن َي أَخَ 

اگر پروردگار خود را  من» پرستبت مشركان اين به صمحمد اي «بگو»

 و ترك يکتاپرستی و با ترك در عبادتش اخالص با فروگذاشتن «كنم نافرماني

از » صورت آن باشد، دردر ستيز می و گمراهسازي و گمراهی باشرك كه دعوتی

 .است روز قيامت عذاب كه «ترسممي» و سهمگين «عظيم روزي عذاب

  

َ أَْعبُدُ ُمْخَلًصا لَهُ َدينَي )  (14قَُل اّلِله

 به استقالال و نه را ـ نه غير وي نه «پرستمخدا را مي» صمحمد اي «بگو»

 من : پرستشيعنی «نمگردامي او خالص را براي دينم كهدرحالي» مشاركت

 ها آلودهو ريا و ديگر شائبه شرك شائبه و هرگز به بوده أخدا برايخالص 

 .است و پيراسته ها كامال پاكآاليش و از اين نيست

  

َهْم فَاْعبُدُوا َما َشئْتُْم َمْن دُونََه قُْل إَنه اْلَخاَسَريَن الهَذيَن َخَسُروا أَْنفَُسُهْم َوأَْهَلي

 (15يَْوَم اْلَقيَاَمَة أَََل ذََلَك ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُمبَيُن )
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 اين «بپرستيد»بپرستيد  كه «خواهيدرا غير از او مي هر چه شما هم پس»

در برابر  زوديبه : بدانيد كه. يعنیآنهاست و كوبيدن تهديد، توبيخ دستور، براي

روز  زيانکاري را از فرجام آنان گيريد. سپسقرار می مورد مجازاتاعمالتان 

 به اند كهكساني در حقيقت بگو: زيانكاران»فرمايد: و می هشدار داده قيامت

و  كامل : زيانکارانيعنی «اندرسانده زيان در روز قيامت شانخود و خانواده

 افگنده را در زيان ودشخ درآمد، هم دوزخ به كهاند زيرا كسی گروه اين واقعی

 از اهل وي اگر خانواده ، چهاست افگنده و در زيان را باخته اشخانواده و هم

و اگر از  است داده را از دست با آنان و همدمی انس باشند، او نعمت بهشت

 است دهو روز بد درافگن حال اين آنها را به كه او بوده باشند، اين دوزخ اهل

حد و  چنان خود به زيرا در بزرگی «آشكار است خسران همان ! اينآري»

 زيرا اين متصور نيست ديگر حد و پايانی آن فوق كه گرديده بالغ حجمی

 ندارد. تعويض براي مجالی ، هيچخسارت

  

ُ بََه َعبَادَهُ يَا لَُهْم َمْن فَْوقََهْم ُظلٌَل َمَن النهاَر َوَمْن تَْحتََهْم  ُف اّلِله َ ُظلٌَل ذََلَك يَُخو 

 ( 16َعبَاَد فَاتهقُوَن )

آتش  و چترهاي : طبقاتظلل «است از آتش ظللي سرشان از باالي برايشان»

« است نيز ظللي و از زير پايشان»كشد می شعله برآنان از فراز سرشان كه است

« : سايبانظلل»را نيز  زيرينشان . طبقاتاست آتش از و چترهايی : طبقاتيعنی

از  ايدر هر طبقه افگند، چهمی سايه بر دوزخيان هم زيرين ناميد زيرا طبقات

از وجودشان  ايطبقه كفار قرار دارند و هيچ از گروههاي گروهی دوزخ طبقات

بر دوزخيان  ناخواهخواه كه سختی عذاب از اين خبر دادن . البتهنيست خالی

 «اين»بازايستند  تعالی حق از نافرمانی بندگان كه است آن ، براياست آمدنی
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 خداوند بندگان كه است كيفري همان» دوزخ چندگانه هايو اليه طبقات

 اي»و از او پروا بدارند:  آورده او ايمان تا به «دهدمي بيم آنرا به خويش

 بترسيد. اين من و خشم : از عذابيعنی «پروا بداريد از من ! پسمن بندگان

 و فضل أخداوند رحمت از فيض برآمده كه است بزرگ، نعمتی هشدار و تنبيه

 ولقد أعذر من»اند: غافلگير نشوند زيرا گفته وي عذاببه باشد تا مردممی وي

 «.كرد را تمام د، عذر را نماياند و حجتهشدار دا أنذر: هر كس

  

ْر َعبَاَد  َ لَُهُم اْلبُْشَرى فَبَش َ َوالهَذيَن اْجتَنَبُوا الطهاُغوَت أَْن يَْعبُدُوَها َوأَنَابُوا إَلَى اّلِله

(17 ُ  َوأُولَئََك ( الهَذيَن يَْستََمعُوَن اْلقَْوَل فَيَتهبَعُوَن أَْحَسنَهُ أُولَئََك الهَذيَن َهدَاُهُم اّلِله

 ( 18ُهْم أُولُو اْْلَْلبَاَب )

: از يعنی «را بپرستند آن كهپرهيز كردند از اين از طاغوت كه و كساني»

 عزوجل خداي را براي خويش و عبادت پرهيز كرده و شيطان بتانپرستش 

و  بتان و پرستش شده اطالق : بر واحد و جمعساختند. طاغوتمخصوص

 به از غير وي كنانو اعراض «اهلل بازگشتند سويو به»گيرد. شيطانها را دربر می

. بهشت عظيم و پاداش ثواب به «باد را مژده ايشان»آوردند  روي وي پرستش

 فرارسيدن شود، يا در هنگاممی داده آنان به ‡پيامبران ، يا بر زبانبشارت اين

 .مجددشان رستاخيز و برانگيختن گام، يا در هنمرگ

 كه است كرده روايت اسلم از زيدبن آيه اين نزول سبب در بيان حاتمابیابن

گفتند االاهلل( می نيز )الاله در جاهليت شد كه نازل تنی سه درباره آيه فرمود: اين

، نفيل بودند از: عمروبن و مقر بودند، آنها عبارت معترف أتوحيد خداوند وبه

 من بندگان آن به بده مژده پس» اهلل عنهمرضی فارسی و سلمان ابوذر غفاري

 كه آنان : بهيعنی« كنندمي پيروي آن شنوند و از نيكوترينرا مي سخنكه 
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 شنوند و از نيکوترينـ را می وي رسول و سنت أخدا ـ از كتاب حق سخن

 ، عملاست در آن كه آنچه كنند و بهمی اند، پيروييافتهفرمان  بدان كه نچهآ

و بد ـ هر دو ـ را  نيك سخنان اند كه: كسانی: مراد از آنانقولینمايند. بهمی

كنند و خود را از می تکلم آن و به كرده را نقلنيك  سخن گاهشنوند آنمی

 خود نقادانه هاي: با شنيدهكنند. يعنینمیتکلم  آن و به هبازداشت زشت سخن

 «خردمندان و اينانند همان كرده را هدايت اهلل آنان اينانند كه»كنند برخورد می

 و هم رسانيده حق به آنها را در دنيا و آخرت أخداوند كه : اينانند كسانیيعنی

 .سالمو  ناب خردهاي اينانند صاحبان

 آيهفرمود: چون  كه است شده روايت آيه نزول سبب عبداهلل در بيان از جابربن

آمد  صخدااز انصار نزد رسول شد، مردي نازل بهشت در وصف ژ...ھ  ھ  هژ 

 از درهاي هر دري براي و اينك دارم برده تن هفت اهلل! من: يارسولو گفت

ْر َعبَاَد )) :آيه . پسرا آزاد كردم اي، بردهبهشت ( الهَذيَن يَْستََمعُوَن 17فَبَش َ

ذكر  تفسير شربف بارها در اين كهشد. اما چنان نازل وي درباره  (اْلقَْوَل...

 كريمه لذا آيه سبب بودن خاص به نه لفظ است بودنعام  : اعتبار بهايمكرده

 شود.می و مکانی در هر زمان اوصاف اجد اينو مؤمنانتمام  شامل

  

 ( 19أَفََمْن َحقه َعلَْيَه َكَلَمةُ اْلعَذَاَب أَفَأَْنَت تُْنَقذُ َمْن فَي النهاَر )

 را خالص دوزخي شد، آيا تو آن ثابت بر وي عذاب كلمه كه آيا كسي پس»

َْلَْمََلَنه ): است ابليس به أخداوند فرموده در اينجا، اين عذاب كلمه «كرد؟ تواني

ْن تَبَعََك َمْنُهْم أَْجَمَعينَ   .گذشت تفسير آن كه« 14/ص» (َجَهنهَم َمْنَك َوَممه
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 صحضرت زيرا آن است ص خدا از رسول و دلجويی گفتن : تسليتمراد آيه

 آيه با اين عزوجل خداي بودند پس مشتاق خود سخت قوم آوردن ايمان به

بر  عذاب و وعده گرفته سبقت بر وي الهی قضاي : هر كسفهماند كه ايشانبه

 وي كهاين برهانند ؛ به را از عذاب توانند وينمی شود، ايشان و الزم ثابتوي 

 :آورند. يعنی بيرونش از دوزخ ، يا در روز قيامتگردانيده را در دنيا مؤمن

تو خود را  امر وجود ندارد كه اين براي ايو انگيزه علت هيچ ! پسصپيامبر اي

 .گردانی هالك نياوردنشان ايمان از اندوه

  

لََكَن الهَذيَن اتهقَْوا َربهُهْم لَُهْم ُغَرٌف َمْن فَْوقََها ُغَرٌف َمْبنَيهةٌ تَْجَري َمْن تَْحتََها 

ُ اْلَميعَادَ )اْْلَْنَهاُر َوْعدَ  َ ََل يُْخَلُف اّلِله  ( 21اّلِله

 است هاييغرفه ايشان اند، برايپروا داشته از پروردگارشان كه كساني ليكن»

 دارد كه درجاتی زيرا بهشت «است بنا شده ديگري هايبر فراز آنها غرفه كه

زيربنا و  سازيديگر قرار دارند و در محکم از آنها بر فراز بعضی بعضی

 اند، هرچند كهاعمار گرديده منازل و ساز، مانند ساختمان ساخت نيرومندي

 نيز داراي دوزخ كهآيد. چناننمی حساب بهآنها چيزي  به دنيا نسبت منازل

 جويباران»ديگر قرار دارند  ازآنها در زير بعضی بعضی كه فرودين است دركاتی

 اين بودن جاري كه «است روان»ها غرفه آن : از فرودستيعنی «از زير آنها

 اين» آنهاست صفا و رونق و فزونی و خرمی بهجت كمال جويبارها، نشانه

 آمدنی ناخواهاو خواه وعده پس «كندنمي وعده ، خدا خالفخداست وعده

 .است
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َ أَْنَزَل َمَن  السهَماَء َماًء فََسلََكهُ يَنَابَيَع فَي اْْلَْرَض ثُمه يُْخَرُج بََه أَلَْم تََر أَنه اّلِله

ا ثُمه يَْجعَلُهُ ُحَطاًما إَنه فَي ذََلَك لََذْكَرى  َزْرًعا ُمْختََلفًا أَْلَوانُهُ ثُمه يََهيُج فَتََراهُ ُمْصفَرًّ

 (21َْلُوَلي اْْلَْلبَاَب )

 را نازل : از ابر بارانیيعنی «فروفرستاد بيآ خدا از آسمان كه ايمگر نديده»  

از  آن ، اصلاست در زمين كه هرآبی»گويند: جبير می و سعيدبن كرد. شعبی

 «داد راه است زمين در دل كه هاييچشمه را به آن پس»«. باشدمیآسمان 

 يافتن ند جريانداد؛ همان درآورد و اسکان زمين را در دل آن آب : پسيعنی

 از آنها آب كه است و ديگر مکانهايی آب : چشمه. ينبوعبدندر عروق  خون

 آن رنگهاي را كه ، كشتزاريآن وسيله به گاهآن»جوشد تراود و برمیمی

را از  و محصولی ، كشتآب آن وسيله : بهيعنی «آوردمي، بيرون است گوناگون

دارد ـ از زرد و سبز و سفيد و  گوناگونی و انواع اقسام آورد كهمی نبيرو زمين

 اين باشد، معنی ، اصنافـ يا اگر مراد از الوان و غيره و نارنجی و بنفش سرخ

 سپس»آورد می بيرون آب آن وسيله را به و جو وغيره گندم : انواعاست

 و رونق و خرمی بعد از سبزي «بينيزرد مي راآن گاهآن» كشت آن« خشكدمي

 آن سپس» است رفته از ميان همه آن و طراوت سبزي كه طوري، بهآن و زيبايی

كند می و پاشان شکسته را خورد و درهم : آنيعنی «گرداندمي ريزه را ريزه

؛ از گذشت ر آنچه: ديعنی «استخرد پندي  صاحبان امر براي قطعا در اين»

 خردهاي صاحبان كه است و اندرزي ، موعظهكشت و برآوردن آب فرود آوردن

، انقطاع دنيا ـ در سرعت زندگانی حال دانند كهگيرند زيرا میمی بهره از آن سالم

و  است كشت اين خود ـ نيز مانند حال گیو تازه طراوت انقضا و فناي نزديکی
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 بر بعث أخداوند ماند كهنمی باقیامر شکی  خرد در اين صاحبان ، برايبنابراين

 .و حشر و نشر قادر و تواناست

عقل  صاحب هر شخص ، كهدنياست حال براي مثلی كريمه : آيهكهاين خالصه

، هوشياري و از سر بيداري كه و انديشمندي ، ژرفبيننگر، دورانديش، آيندهسليم

 گيرد.و پند می درس اندازد، از آنمی ژرف خود نگاهی حتمی آينده به

  

ُ َصْدَرهُ َلَْلَْسََلَم فَُهَو َعلَى نُوٍر َمْن َرب ََه فََوْيٌل َلْلقَاَسيََة قُلُوبُُهْم  أَفََمْن َشَرَح اّلِله

َ أُولَئََك فَي َضََلٍل ُمبَيٍن )  ( 22َمْن َذْكَر اّلِله

را  : قلبشيعنی «كرده گشاده اسالم را براي اشخدا سينه كه آيا كسي سپ»

 منبع و قلب است قلب محل سينه كهاين ـ از حيث گردانيده فراخ اسالمبراي 

 .است يافته راه آن هدايت و به را پذيرفته اسالم البته كسی باشد ـ چنينمیروح 

 صخدااز رسول : ما اصحاباست آمده مسعودابن روايت به شريف در حديث

ُ َصْدَرهُ َلَْلَْسََلَم...) :است فرموده أخداوند كه پرسيديم  اي ، پس(أَفََمْن َشَرَح اّلِله

گردد؟ می يابد و گشادهمی انشراح چگونه مؤمن انسان ! سينهصخدارسول

 شود و انشراحباز می وارد شد، قلب قلب نور به چون»فرمودند:  صخدارسول

 إلي اإلنابة»؟ فرمودند: چيست انشراح اين اهلل! نشانهيارسول گفتيم«. يابدمی

: انشراح اين : نشانهنزوله قبل دارالغرور واإلستعداد للموت عن دارالخلود والتجافي

 از سراي كردن و جاتهی يافتن رامش، آجاودانگی سراي سويبه و انابت رجوع

 و در نتيجه»«. استآن  از فرود آمدن قبل مرگ براي و غرور و آمادگی فريب

 از جانب برخوردار از نوري»صدر  و انشراح گشادگی اين سبببه «او

 سويبه و راهيابی از نور معرفت نور، عبارت آن كه «باشد؟مي پروردگارش

 اشسينه كه انسانی ! آيا اينكند. آريمی فيضان بر وجود وي كه است قح
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 كه است ، مانند كسیگشته باز و گشاده حق براي و قلبش شده معرفتسيناي 

 هايو در تاريکی گرديده ـ سخت بد وي و انتخاب گزينش سببـ به دلش

در  ! پسزند؟ هرگز نهوپا میدست و در آن فرورفته جهالت و بليات گمراهی

 زيرا سياق است محذوف جمله يك و در آن كار رفتهايجاز به ، صنعتآيه اين

 .است ( نيز همانند آن15) كند. آيهمی داللت محذوفبر جمله  آيه

ه آنها هم «است اهلل سخت از ياد كردن دلهايشان كه بر كساني واي پس»

و  را برنتابيده أذكر اهلل و پذيرش شده و خشن سخت قلبشان اند كهكسانی

باز گردند و  آن ها برايتا سينه است شايسته كه ؛ ذكرياست يافته قساوت

 يابند. انشراح

ال »فرمودند:  صخدارسول كه است آمده كعمرابن روايت به شريف در حديث

 أبعد الناس وإن قسوة للقلب بغير ذكر اهلل كثرة الكالم ، فانبغير ذكر اهلل تكثروا الكالم

بسيار گفتن  نگوييد زيرا سخن بسيار سخن أغير ذكر اهلل : بهالقاسي القلب اهلل من

از  مردم و قطعا دورترين است قلب براي ايو سختی ، قسوتأدر غير ذكر اهلل

قدسی  شريف در حديث همچنين«. باشد داشته سخت قلبی كه است كسی أاهلل

 اهلل قال»فرمودند:  صخدارسول كه است آمده سعيد خدريابی روايت به

 القاسية وال تطلبوها من رحمتي فيهم جعلت السمحاء فإني من : اطلبوا الحوائجتعالي

خود و نيازمنديهاي  فرمود: حوايج ند متعال: خداوسخطي فيهم جعلت فإني قلوبهم

را در  خويش رحمت كنيد زيرا من طلب و بخشاينده نرمدل را از اشخاص

را در  خويش خشم نخواهيد زيرا من را از افراد سنگدل و آن امقرار داده ايشان

 «.آشكار هستند در گمراهي اينانند كه»«. امقرار داده ايشان
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حضرت  آن فرمود: به كه است آمده ابوهريره روايت به شريف حديثدر 

آخرت  شود و از اهلمی نرم دلهايمان بينيمشما را می ! ما چوناهلليا رسول گفتيم

 آيد و زنانمی ، دنيا ما را خوششويماز شما جدا می اما وقتی گرديممی

بر  احوال اگر شما در همه»فرمودند:  صخداول. رسبوييمرا می وفرزندانمان

با  قرارداريد، قطعا فرشتگان بر آن نزد من باشيد كه قرار داشته حالی همان

آيند و اگر می ديدارتان به هايتانكنند و در خانهمی با شما مصاحفه دستهايشان

 كنند تا بر آنان گناه كهآورد را می مردمی عزوجل نکنيد، قطعا خداي شما گناه

؟ چيست آن ساختمان بگوييد كه ما از بهشت اهلل! به: يا رسولگفتيم«. بيامرزد

، تيزبوي مشك آن ، سنگفرشاست از نقره از طال و خشتی خشتی»فرمودند: 

درآيد  آن به ، هر كساست زعفران آن و خاك مرواريد وياقوت آن سنگريزه

 كهنه وي جامه ميرد، نهشود و نمیمی افتد، جاودانهنمیشود و در رنج می عممتن

شود: آنها رد نمی دعاي اند كه كس رود. سهمی از بينوي  جوانی شود و نهمی

 ...«.مظلوم افطار كند و دعاي كه گاهدار تا آن، روزه)زمامدار( عادل امام

  

َل أَحْ  ُ نَزه َسَن اْلَحَديَث َكتَابًا ُمتََشابًَها َمثَانََي تَْقَشَعرُّ َمْنهُ ُجلُودُ الهَذيَن يَْخَشْوَن اّلِله

َ يَْهَدي بََه َمْن يََشاُء  َ ذََلَك ُهدَى اّلِله َربهُهْم ثُمه تََليُن ُجلُودُُهْم َوقُلُوبُُهْم إَلَى َذْكَر اّلِله

ُ فََما لَهُ َمْن هَ   ( 23اٍد )َوَمْن يُْضَلَل اّلِله

 در اين تعالی . حقاست قرآن كه «است كرده را نازل حديث خدا بهترين»   

 با قرآن خويش قوم به خطاب صوي ناميد زيرا رسول« حديث»را  قرآن آيه

خبر  آنان شد، بهمی نازل حضرت بر آن از قرآن را كه گفتند و آنچهمیسخن 

 نهايتبی و خيراتی بركات زيرا در آن است سخنان بهترين قرآن! دادند. آريمی

ـ در  ديگر آن با بعض از قرآن : بعضیيعنی «متشابه است كتابي»وجود دارد 
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 بالغت درجات تا برترين و رسيدن مبانی ، قوتمعانی ، صحت، محکمیزيبايی

: داستانها، اندرزها و يعنی «مكرر» است كتابی «و»دارد  و همگونیـ شباهت 

 شود پستکرار می نيز در تالوت آن آيات كهشود چنانتکرار می در آن احکام

از  كه كساني»كند نمی را دلتنگ اشو خواننده را ملول اششنوندهقرآن 

 اعراب «افتدمي لرزهبه از آن بدنشان دارند، پوست خشيتپروردگارشان 

هوا  ، يا از سردياز ترس شخص بدن پوست كه گاه؛ آن«اقشعرجلده»گويند: می

شود،  خوانده عذاب آيات چون»گويد: می خيز شود. زجاج گردد و موي منقبض

 راست آنان بر اندام و موي درآمده لرزه، بهأاز خدا ترسندگانتن  پوستهاي

 ياد آوردن : با بهيعنی «ياد خدا به و دلهايشان پوستهايشان سپس»«. شودمی

 اولياي وصف اين»گويد: می قتاده «شودمي نرم» وي و بهشتو ثواب رحمت

 لرزهبه : در آغاز پوستهايشانكه وصف اين را به ايشان أ.خداونداست أخدا

 اين به كرد. نه فگيرد، توصيمی آرام أياد خدابه دلهايشان آيد، سپسدرمی

 ، از ايندهد! پسمی دست بر آنان و بيهوشی رفته از بين عقلهايشانكه  وصف

 و بيهوشی غش به أذكر خدا خود را در هنگام كه رسيممی حقيقتاين امر به

اسماء «. باشدمی از شيطان و غش و بيهوشی است بدعت اهل ، خصيصهانداختن

 قرآن صپيامبر بر ياران چون»گويد: اهلل عنهما میرضی بوبکر صديقدخترا

اشکبار  ـ چشمهايشان است كرده توصيفشان أخداوند كهشد ـ چنانمی خوانده

هستند  شد: اما امروز مردمانی گفته وي آمد. بهدرمی لرزهبه و پوستهايشان گشته

 افتد، )ونعرهمی بر زمين بيهوش از آنان ود، يکیش خوانده قرآن بر آنانچون  كه

 راندهخدا از شيطان  به برممی : پناهالرجيمالشيطان  : اعوذ باهلل منكشد(! گفتمی

 !«.شده
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را  نمايد و هركهمي راه آن را بخواهد به ، هركهاهلل است هدايت» قرآن «اين»

 در بيان كعباس. ابنحق سويبه «نيست بريراه كند، او را هيچ خدا گمراه

ما با  اهلل! بهگفتند: يارسول از اصحاب گروهی»گويد: می آيه ايننزول  سبب

َل ) شد: نازل بگوييد پس حديث و نيکو از اخبار روزگاران شيرينسخنان  ُ نَزه اّلِله

 .(أَْحَسَن اْلَحَديَث...

  

هَقي بَوَ  ْجَهَه ُسوَء اْلعَذَاَب يَْوَم اْلَقيَاَمَة َوقَيَل َللظهاَلَميَن ذُوقُوا َما ُكْنتُْم أَفََمْن يَت

 ( 24تَْكَسبُوَن )

را  رز قيامت عذاب خود سختي با چهره»دستها  جاي به «كه كس آيا آن پس»

ر د كه : آيا كسی؟ يعنیاست ايمن از عذاب كه است مانند كسی «كندميدفع 

 سختیبه و در عذاب سپر قرار داده را در برابر عذاب خويش چهره روز قيامت

بر  عذاب از اين و چيزي است در امان از آن كه است كند، مانند كسیمی جان

سپر  را در برابر عذاب خويش چهره ندارد كه اين به آيد و نيازياو فرود نمی

سر به و مطمئن آرام أخداوند و در بهشت بوده در امان آفتیاز هر قرار دهد بلکه 

 برد؟می

، از ذكر از دو نوع ذكر يکی و به كار رفتهبه« ايجاز» نيز صنعت آيه در اين

 را كه آنچه شود: وبالمي گفته ستمگران و به» است اكتفا شده ديگري

 ار و كردار خود را.ك : بچشيد جزاييعنی «كرديد، بچشيدمي

  

 (25َكذهَب الهَذيَن َمْن قَْبَلَهْم فَأَتَاُهُم اْلعَذَاُب َمْن َحْيُث ََل يَْشعُُروَن )

 كه : كسانیيعنی «كردند پيشه بودند، تكذيب از آنان پيش كه هم كساني»

 را تکذيب است بودند، نيز پيامبرانشان صمحمد از كفار معاصر با حضرت پيش
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از  : عذابيعنی «آمد بر آنان زدند عذابنمي حدس و از آنجا كه»كردند 

را  كردند و آنتصور نمی هيچ جهت را از آن عذاب آمدنآمد كه  بر آنان جهتی

 و غفلتشان ايمنی احساس در هنگام عذاب : نزولبودند. يعنی نکرده محاسبه

 بود.

  

 ُ اْلَخْزَي فَي اْلَحيَاَة الدُّْنيَا َولَعَذَاُب اْْلََخَرَة أَْكبَُر لَْو َكانُوا يَْعلَُموَن  فَأَذَاقَُهُم اّلِله

(26 ) 

 آنان دنيا به را در زندگاني» و پستی و ذلت «و خواري خدا خفت پس»

 اسارتو به  و با كشتن زمين به )فروبردن( آنان و خسف با مسخ «چشانيد

 : اگر آنها از كسانیيعنی «دانستندو اگر مي» عذاب ر اينها از انواعو غي درآوردن

كردند؛ می عمل خويش علم مقتضايانديشيدند و به دانستند و میمیبودند كه 

 در نهايت آخرت دنيا زيرا عذاب از عذاب «بزرگتر است آخرتقطعا عذاب »

 .دار و مستمر نيز هستدوام كهاين اضافه قرار دارد، به سختی

  

 (27َولَقَْد َضَرْبنَا َللنهاَس فَي َهذَا اْلقُْرآََن َمْن ُكل َ َمثٍَل لَعَلهُهْم يَتَذَكهُروَن )

 كه مثلی : از هرگونهيعنی «آورديم مثلي از هرگونه قرآن در اين مردم و براي»

اندوزند زيرا  و عبرت «پند گيرند آنان باشد كه»نياز دارند  آن به در كار دينشان

 كند.می نزديك ذهن را به ، معنیمثل

  

 ( 28قُْرآَنًا َعَربَيًّا َغْيَر َذي َعَوجٍ لَعَلهُهْم يَتهقُوَن )

 نه «ايو كاستي كژي هيچ بي» روشن عربی زبان : بهيعنی «عربي است قرآني»

و  شك وجود دارد و نه و تضادي و تناقض ـ اختالف از وجوه وجهیـ به در آن

لفظ و  از حيث خطايی هيچ : در آناست اين معنی قولی. بهو ابهامی التباس
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 هشدارهاي پس «پويند تقوي راه آنان باشد كه» نيست و دستور زبان اعراب

 را باور كنند. آن هايو وعده گرفته را جديقرآن 

  

ُ َمثًََل َرُجًَل فَيَه ُشَرَكاُء ُمتََشاَكُسوَن َوَرُجًَل َسلًَما َلَرُجٍل َهْل يَْستََويَاَن َضَرَب ا ّلِله

َ بَْل أَْكثَُرُهْم ََل يَْعلَُموَن )  ( 29َمثًََل اْلَحْمدُ ّلَِله

 مانند آن ديگري حال به غريب حالی : تشبيهمثل زدن «است زده خدا مثلي»

 زده پرستد، مثلخدا را می بيشتر از يك كه مشركی براي أداوند! خ. آرياست

ناسازگار در او  چند مالك كه»را  مملوكی اي: بردهيعنی «را مردي»؛ است

و  خود بر سر تصاحب آنند و ميان مالك طور مشتركو به «دارندشركت 

و »برند سر میبه کشو كشم ، در ستيز و ناسازگاريبيشتر از آن گيريبهره

موحد و  شخص : و براييعنی «مرد است يكويژه  مدعيبي را كه مردي

 و آن بوده آن اختصاصی نفر مالك يك كه استزده  را مثل اي، بردهيکتاپرست

آيا »ندارد  آن با خود در ملکيت شريکی باشد و هيچمی وي خالصا ملك برده

 مختلف گروه يك براي كه ايبرده : آيا اينيعنی «برابرند؟ با هم مثلدو در  اين

و مقاصد  ، نياتنيست همگون آنها با هم اخالق كند كهمی خدمت از شريکانی

و  كشانده خويش خدمت او را به از آنان و هر يکی در تضاد است آنها نيز با هم

شود، و رنجور می ، خستهبيچاره برده، آن د و در نتيجهدوانسو میسو و آناين به

 تمام ، چرا كهنيست راضی هم وي خدمت به از آنان يك وجود باز هيچ با اين

 ميان مشترك برده ! آيا اين؛ خوب است او نشده صرف وي و توان تالش

بر سر  قرار دارد و ديگرانشخص  يك در خدمت كه ايبرده ، با آنمالك چندين

 يگانه از موالي چون كهاي ؟ بردهندارند، برابر است كشمکشی هيچ وي خدمت
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كند، از او نافرمانی  و اگر هم است راضی كند از وي اطاعت خويش

 وآشکاري فاحش تفاوت ، چناندو برده اين ميان كه نيست گذرد؟ شکیدرمی

 را انکار كند. تواند آننمی عاقلی هيچ ارد كهوجود د

و وصف  پرستد و مثلرا می يگانه خداي كه كسی و وصف مثل است اين پس

 گيرد.می پرستش را به متعددي خدايان كه كسی

و بر توفيق  بر آنان حجت در برابر اقامه است أاهلل براي ستايش «الحمدهلل»

 اين «دانندنمي بيشترشان ! بلكهنه» اسالم سويبه در راهيابی ؤمنانم بخشيدن

 شريك عزوجل خداي به كه است جهت بدين را پس آشکار و روشن فرق

 آورند.می

  

 ( 31إَنهَك َمي ٌَت َوإَنهُهْم َمي َتُوَن )

 صخدارسول به آيه در اين «ميرندنيز مي و آنان ميريمحمد! قطعا تو مي اي»

 به است اعالمی كريمه آيه . پساست شده داده خبر مرگشان ديگران و به

 عقيده اين به از آنان زيرا برخی درخواهند گذشت صپيامبر خدا كه أصحابه

كفار  به است انگيزشی آيه در اين گونه ميرند. هميننمی صخدارسول بودند كه

رهنمودها و  و كسب ايمان سويشمارند و به را مغتنم : بايد فرصتكه شقري

 در ميانشان صحضرت آن ورزند زيرا اقامت شتاب  ص اكرمرسول ارشادات

، و ايمان وحی و منبع و روان روح و راحت و جان انس رسولو آن  است اندك

 باشد.نمی درميانشان جاودانه

  

 (31إَنهُكْم يَْوَم اْلَقيَاَمَة َعْندَ َرب َُكْم تَْختََصُموَن ) ثُمه 
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: اي يعنی «خواهيد كرد مجادله پروردگارتان پيش شما روز قيامت سپس»

 پيام كه آوريمی حجت و بر آنان كنیمی و مرافعه مجادله ! تو با آنانصمحمد

 نيز با آوردن و آنان ايداده و هشدارشان و بيم كرده ابالغ آنان را به حق

 با كافر مجادله : مؤمناست اين كنند. يا معنیمی ، با تو مجادلهمعنیبیعذرهاي 

 كهبا متکبر چنان و ضعيف با گمراه شده، هدايتبا مظلوم كند، ظالممیو مرافعه 

 درباره آيه اين هرچند سياق»گويد: كثير میابن . همچنيناست كثير گفتهابن

شود زيرا در می نزاعها در دنيا را نيز شامل اما اطراف است وكافران مؤمنان

شود تا با می آنها از نو بر آنها بازگردانيده دنيايی و مرافعه نزاع صورت آخرت

 آمده فشري در حديث«. است الحاكميننمايند و در آنجا داور احکم مرافعه هم

 اهلل! آيا در آخرت: يا رسولگفت شد، زبير نازل آيه اين چون كه است

خاطر ! بهآري»فرمودند:  صحضرت شود؟ آنبر ما تکرار می و دعوي خصومت

در  : پسگفت زبير هنگام در اين«. شود داده وي به حقیهر صاحب حق كهاين

در : »است آمده شريف در حديث ! همچنينوار است، كار بسيار دشصورت اين

 «.هستند ، دو همسايهدو خصمنخستين  روز قيامت

  

ْدَق إَْذ َجاَءهُ أَلَْيَس فَي َجَهنهَم َمثًْوى  َ َوَكذهَب بَالص َ ْن َكذََب َعلَى اّلِله فََمْن أَْظلَُم َممه

 ( 32َلْلَكافََريَن )

كس  : هيچيعنی «بست بر خدا دروغ كه كس ستمگرتر از آن كيست پس»

او، فرزند  بپندارد كه و چنين بربسته دروغ أبر خدا كه نيست ستمکارتر از كسی

و  راست دين» كه كس ستمگرتر از آن كيست «و»دارد  يا همسري يا شريك

از  ، عبارتدين و اين «كرد؟ شد ـ تكذيب بر او عرضه را ـ چون درست

 اند ؛ دينیآورده أخدا را از بارگاه آن صپيامبر حضرت كه استحقی  دين همان
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 فرمان شرعی فرايض انجام را به خواند، آنانتوحيد فرامی سويرا به مردم كه

خبر  و حشر و نشر به آنان كند و از بعثمی شاننهی دهد، از محرماتمی

بندد و  بر خدا دروغ كه انسانی از چنين كس هيچ»گويد: كثير میدهد. ابنمی

 كند، ستمکارتر نيست شد ـ تکذيب بر او عرضه را ـ چونو درست  راست دين

بر  بستن دروغ : يکیاست كرده جمع باطل دوسوي ميان كسیزيرا چنين 

 ذوالجالل ، ذاتتجه بدين«. ص وي بر رسول بستن دروغ و ديگري أخداوند

: . مثوياست قطعا در دوزخ «؟نيست در دوزخ آيا مثواي كافران»فرمايد: می

 .استو سکونت  اقامت محل

  

ْدَق َوَصدهَق بََه أُولَئََك ُهُم اْلُمتهقُوَن )  ( 33َوالهَذي َجاَء بَالص َ

و » است صقبولم او رسول كه «را آورد و درست راست دين كه كسو آن»

هستند   صمقبول رسول از پيروان عبارت ايشان كه «كرد تصديق كه كسآن

 و درست راست سخن كه : مراد از كسیقولی. بهغيرشان نه «متقيانندآنانند كه »

و  را باور داشت صخدارسول كه و مراد از كسی صخدارا آورد، رسول

 راست سخن كه كسی»ديگر: مراد از  قولی. بهاست صديقكرد، ابوبکر  تصديق

و  كرده دعوت أخداوند يگانگی سويبه كه است ، هركسی«را آورد و درست

را  معنی كثير نيز همينارشاد كند. ابن عزوجل خداي شريعت سويرا به مردم

 .استكرده  بيان

  

 (34ب ََهْم ذََلَك َجَزاُء اْلُمْحَسنَيَن )لَُهْم َما يََشاُءوَن َعْندَ رَ 

، دفع درجات از باال بردن «است بخواهند نزد پروردگارشان هر چه برايشان»

: يعنی «محسنان پاداش است اين» و سيئات گناهان نمودن و كفاره مضرات
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: تاس آمده شريف اند. در حديثرا نيکو ساخته خويش اعمال كه كسانی

 كه است آن : احسانيراك فإنه تراه تكن لم ، فإنتراه تعبد اهلل كأنك أن اإلحسان»

زيرا اگر تو او را  بينیاو را می گويی كه كنی پرستش را چنانعزوجل  خداي

 «.بينداو تو را می گمان، بیبينینمی

  

ُ َعْنُهْم أَْسَوأَ الهذَ  ي َعَملُوا َويَْجَزيَُهْم أَْجَرُهْم بَأَْحَسَن الهَذي َكانُوا يَْعَملُوَن َليَُكف ََر اّلِله

(35 ) 

: يعنی «اند بزدايدكرده را كه آنچه بدترين» : از متقيانيعنی «تا خدا از آنان»

در  را كه بيامرزد، قطعا اعمالی را بر ايشان اعمالشان بدترين هرگاه بيامرزد. پس

را بر  و تا پاداششان»آمرزد می بر آنان اولی طريق، بهتر از آنهاستپايين بدي

نيکوترين  را برحسب : آنانيعنی «كردند بپردازدمي آنچه نيكوترين حسب

ـ در برابر اعمال  خويش و فضل كرم را ـ از روي دهد و ايشان پاداش اعمالشان

 نکند. مجازات بدشان

  

 ُ ُ فََما لَهُ َمْن أَلَْيَس اّلِله فُونََك بَالهَذيَن َمْن دُونََه َوَمْن يُْضَلَل اّلِله َ  بََكاٍف َعْبدَهُ َويَُخو 

 ( 36َهاٍد )

 صمحمد در اينجا، حضرت مراد از بنده «؟نيست را بسنده اشآيا خدا بنده»

پرستد و بر او را می كه كسی براي أخداوند يعنی»گويد: كثير میابن است. ولی

مراد از )عبده( »گويد: می« المنير»تفسير  صاحب«. است كند، بسندهمی او توكل

 قرائتدليل هستند، به أخداوند متوكل بندگان و تمام صاكرم، رسولآيه در اين

! صمحمد اي «و»«. است آيه ديگر در اين قرائتی را ـ كه : بندگانشعباده

 و لشکرهاي از خدايان پس «ترسانندغيراويند مي كه ا از كسانيتو ر» مشركان
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 كه تو را از آنچه زيرا خداوند متعال ترسانند، نترستو را از آنها می كه ايوهمی

 به نيستند كه اين مالك باطلشان دارد و خدايانمی ، نگاهآور استتو زيان به

 هيچ گرداند، برايش را خدا گمراه هر كهو »برسانند  سود و زيانی كسی

باشد، او را  رفته وي بر گمراهی الهی قضاي كه : هر كسیيعنی« نيستراهبري 

 بيرونش و از گمراهی كرده اشاهلل راهنمايی سويبه كه نيست هدايتگريهيچ 

 آورد.

: گفت كه است كرده وايتر كريمه آيه نزول سبب از معمر در بيان عبدالرزاق

ما دست  خدايان دادنو دشنام  جويیگفتند: يا از عيب صخدارسول به مشركان

نازل  آيه اين كنند! پس سر و ديوانهتو را آشفته كه خواهيممی بردار، يا از آنان

ت ب شکستن را براي وليد خالدبن صخدارسول چون كه است شد. نقل

وي  بر تو از آسيب خالد! من : ايگفت وي به بت آن فرستادند، متولی« عزي»

تواند. اما خالد نمی افگنده پنجه چيز بر ويهيچ  دارد كه زيرا او نيرويی بيمناكم

خرد  كوبيد كه چنان بت آن را بر چهره و آن ، تبر را گرفتسخن اين اعتنا بهبی

 .بازگشت گاهكرد. آن شو ويران

  

ُ بَعََزيٍز َذي اْنتَقَاٍم ) ُ فََما لَهُ َمْن ُمَضل ٍ أَلَْيَس اّلِله  (37َوَمْن يَْهَد اّلِله

 هدايت او را از راه كه «ندارد ايكنندهگمراه كند، هيچ را اهلل هدايت و هركه»

: قطعا يعنی «؟نيست ممنتق مگر خدا غالب»درافگند  گمراهی و به بردهبيرون 

 و تازيانه عذاب با لهيب كه ، اويیو مسلط است بر هر چيز غالب تعالی حق

 گيرد.می انتقام ، از نافرمانانخويش مجازات
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ُ قُْل أَفََرأَْيتُْم َما تَدْ  ُعوَن َولَئَْن َسأَْلتَُهْم َمْن َخلََق السهَماَواَت َواْْلَْرَض لَيَقُولُنه اّلِله

َه أَْو أََرادَنَي بََرْحَمٍة َهْل  ُ بَُضر ٍ َهْل ُهنه َكاَشفَاُت ُضر َ َ إَْن أََرادَنََي اّلِله َمْن دُوَن اّلِله

لُوَن ) ُ َعلَْيَه يَتََوكهُل اْلُمتََوك َ  ( 38ُهنه ُمْمَسَكاُت َرْحَمتََه قُْل َحْسبََي اّلِله

 : چونشود كهرا يادآور می حقيقت ناي به مشركان اعتراف سبحان خداي سپس

واگر از »: است أگويند: او اهللقرار گيرند، می مورد پرسش كائنات از آفريننده

را  آسمانها و زمين كسيچه كه» است قسم الم« لئن»در  الم «آنها بپرسي

پرستند پس یرا م ، بتاناعتراف اين رغم به ولی «گويند: خدا؟ قطعا ميآفريده

را با او  مخلوقی گردانيدن و شريك كل غيرآفريننده پرستش چگونه عقلهايشان

كنيد ؛ اگر تصور مي بگو: چه»داند؟ می توجيه و قابل ، پسنديدهدر پرستش

پرستيد خدا مي جايرا به باشد، آيا آنچه خواسته باليي منخدا در حق

 آن قادر هستند كه جانبی بتان : آيا آنيعنی «كنند؟ فعاو را د توانند باليمي

يا اگر »دور گردانند؟  باشد، از من خواسته بر من أخداوندرا كه  و باليی سختی

 طوريبه «را بازدارند؟ توانند رحمتشكند، آيا آنها مياراده خيري من در حق

 .است و رفاه برخورداري ،: نعمتنرسد؟ رحمت من به رحمت آن كه

از مشركان  صخدارسول كند كهمی روايت كريمه آيه نزول سبب در بيان مقاتل

 شد. نازل كريمه آيه نمودند. پس سکوت كردند اما آنان سؤال بارهدراين

و  زيان و دفع منفعت از جلب ؛ اعمامورم در تمام «است بگو: خدا مرا بس»

 .بر غير وي نه «كنندمي تنها بر او توكل توكل اهل» شقتم

 ، تعرفتجاهك تجده ، احفظ اهلليحفظك احفظ اهلل: »است آمده شريف در حديث

را نگهدار؛ او تو را  أاهلل و حرمت : حقالشدة في الرخاء يعرفك في اهللإلي 

دار؛ او را در برابر خود را نگاه أاهلل و حرمت دارد، حقمی كند و نگاهتحفظمی
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وبال  كن(، او تو را در سختی )و يادش بشناس و نعمت را در رفاه أ، خدايابیمی

 شريف در حديث همچنين«. كند(می بال را دفع شناسد )و از تو آنمی

 ان أحب ومن، تعالي اهلل علي فليتوكل الناس أقوي يكون أن أحب من: »استآمده

 أحب ، ومنيديه مما في منه أوثق عزوجل يد اهلل بما في ، فليكنالناس يكون أغني

 مردم ترينقوي دارد كه دوست : هر كسعزوجل اهلل فليتق الناس أكرم يكون أن

، باشد مردم دارد توانگرترين دوست كند و هر كس توكل أباشد، بايد بر خداوند

 باشد كه چيزي بيشتر از آن است عزوجل خداي در دست آنچه بايد اعتماد او به

باشد،  مردم ترينگرامی دارد كه دوست قرار دارد و هر كس خودشدر دست 

 «.پروا دارد عزوجل بايد از خداي

  

( َمْن يَأْتَيَه 39تَْعلَُموَن ) قُْل يَا قَْوَم اْعَملُوا َعلَى َمَكانَتَُكْم إَن َي َعاَمٌل فََسْوفَ 

 (41َعذَاٌب يُْخَزيَه َويََحلُّ َعلَْيَه َعذَاٌب ُمَقيٌم )

قرار  بر آن كه و حالتی : بر روشيعنی «خود ! شما بر مكانتمن قوم بگو اي»

: يعنی «كنممي نيز عمل كنيد، من عمل» من و دعوت با دين داريد؛ از دشمنی

 كسي بر چه خواهيد دانست زوديبه پس» قرار دارم بر آن كه و حالتی بر شيوه

 گرداند، بعد از افتخار و استکبار به و در دنيا خوارش «كند رسوايشكه  عذابي

: يعنی «مقيم عذابي بر وي» كه خواهيد دانست زودي به «آيد؟ وفرود مي» آن

 ؛ در ايناست دوزخ عذاب كه «آيدرود ميف» آخرت و مستمر در سراي دائم

و  بر باطل خودش شود كهآشکار می بر وي حقيقت اين كه است هنگام

 در بدر خوار و رسوايشان عزوجل خداي كه. چناناستبوده  بر حق خصمش

 گردانيد.
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َ فَمَ  َن اْهتَدَى فََلنَْفَسَه َوَمْن َضله فََإنهَما يََضلُّ إَنها أَْنَزْلنَا َعلَْيَك اْلَكتَاَب َللنهاَس بَاْلَحق 

 ( 41َعلَْيَها َوَما أَْنَت َعلَْيَهْم بََوَكيٍل )

كه  آنچه بيان و براي خاطر آنان: بهيعنی «مردم را براي كتاب ما اين هرآينه»

حق به» شانو اخروي دنيوي مصالح ساختن محقق اند و برايگرديده مکلف بدان

 را شناخت حق راه : هر كسيعنی «شد هدايت هر كس پس بر تو فروفرستاديم

خود  نفعبه وي و راهيابی «است شده سود خود هدايتبه» گشت و رهرو آن

 گمراه خويش زيانبه » حق از راه «گشت گمراه و هر كس» است وي

شود نمی متعدي ديگران و به خود اوست زيان به گمراهی : اينيعنی «شودمي

 و نه هستی آنان هدايت به مکلف : تو نهيعنی «نيستي وكيل و تو بر آنان»

 را به مأموريت و تو اين و بس است بر تو فقط بالغ كار بلکه اين مخاطب

 .ايداده انجام درستی

 خويش رسول بعدا به أزيرا خداوند است نسوخم« سيف»شمشير  آيه به آيه اين

 اسالم احکاماالاهلل( بگويند و به  : )الالهبجنگد كه گاهتا آن با اعراب داد كه فرمان

 كنند. عمل

  

ُ يَتََوفهى اْْلَْنفَُس َحيَن َمْوتََها َوالهتَي لَْم تَُمْت فَي َمنَاَمَها فَيُْمَسُك الهتَي قَضَ  ى اّلِله

ى إَنه فَي ذََلَك َْلَيَاٍت َلقَْوٍم يَتَفَكهُروَن  َعلَْيَها اْلَمْوَت َويُْرَسُل اْْلُْخَرى إَلَى أََجٍل ُمَسمًّ

(42 ) 

بيرون  و آنها را از بدنهايشان «كندمي قبض تمامي را به مردم خداوند ارواح»

 و نيز روحي»آنها  اجل دنفرارسي هنگام : بهيعنی «آنها مرگ هنگامبه»آورد می

 را كه : ارواحیيعنی «كندمي قبض خوابش ، در موقعاست نمرده را كه

آنها  ـ در خواب است سر نرسيدهآنها هنوز به اجل كه معنیاند ـ بدين نمرده
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را  و آن «داردمي ، نگاهرا كرده مرگش حكم را كه نفسيآن  پس»گيرد می

ديگر را تا  و آن»گرداند ، باز نمیقرار داشته در آن روح كه جسدي يسوبه

هنوز  را كه ايخوابيده شخص : روحيعنی« فرستدمي باز پس معين هنگامي

گرداند تا در باز می وي را به فرستد و بيداريمی ، باز پسسر نرسيدهبه اجلش

 بماند. ، زندهاست مقدر شده برايش زندگی كه مدتی

چيز هستند  دو، يك : آيا ايننظر دارند كه اختالف« روح»و « نفس» علما درباره

، تر استچيز هستند، قوي دو، يك اين كه رأي اين ؟ ولیيا دو چيز مختلف

« روح»از  گاهی احاديث كند زيرا در اينمی امر داللت بر اين كه احاديثی دليلبه

 رازي فخرالدين . اماماست تعبير شده« نفس»لفظ  به و گاهی لفظ روح به

 چون كه است ايروحانی از جوهر رخشان ، عبارتانسانی نفس»گويد: می

همان  اين كند ـ كهمی اعضا تجلی در تمام آن گيرد، پرتو و روشنی تعلق بدنبه

 قطع بدن از ظاهر و باطن روح ، تعلقمرگ نگامـ و در ه است حيات پديده

از ظاهر  ، پرتو روحخواب در هنگام ـ ولی است مرگ همان اين شود ـ كهمی

هر دو از يك  و خواب مرگ شد كه ثابت . پسآن از باطن شود نهمی قطع بدن

 است و كاملی تام روحی ، انقطاعمرگ كه است آنها در اين اند مگر فرقجنس

 «.آن از كل نه وجوه از برخی است ناقصی انقطاع خواب كهدرحالی

آنها  فرستادن يا پس داشتن و نگاه ارواح : در گرفتنيعنی «امر قطعا در اين»

 آن وسيله و به «كنندمي» و تدبر و تأمل «انديشه»امر  در اين «كه مردمي براي»

 و بر همه از مرگ پس كردن بر زنده وي قدرت و كمال أخداوند يگانگی بر

و  بر يگانگی كه و بديع عجيب «است هايينشانه»نمايند می چيز استدالل

يا  و نگاهداشتن ارواح كند زيرا گرفتنمی ، داللتپروردگار متعال عظيمقدرت 
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، ورانو انديشه متذكران ، پندآموز و برايپندپذيران آنها، براي فرستادن پس

 .است يادآور خوبی

مرگ  همان كه كبري ياد كرد؛ وفات از هر دو وفات عزوجل ، خدايگونهبدين

: است آمده شريف در حديث كهباشد. چنانمی خواب كه صغري و وفات است

رويد، می خواب به كهطعا چنان: قكما تصحون ولتبعثن كما تنامون لتموتن»

 همچنين«. شويدمی شويد، برانگيختهبيدار می از خواب كهميريد و قطعا چنانمی

كه  است آمده هريرهاز ابی و مسلم بخاري روايت به شريف در حديث

گيرد، می خود جاي خواب از شما بر بالين يکی چون»فرمودند:  صخدارسول

وي  ، جانشينو بالين مالفه چيز بر آن چه داند كهرا بيفشاند زيرا او نمی يد آنبا

 جنبي وضعت ربي باسمك»بايد بگويد:  از حشرات(. سپس )يعنی است شده

 أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به فارحمها وإن نفسي أمسكت ، إنأرفعه وباسمك

را  تو آن نام و به را نهادم تو پهلويم نام! به: پروردگارا الصالحينعبادك 

 باز پس تنم را به و اگر آن كن رحم ، بر آنداشتی را نگاه ، اگر روحمدارمبرمی

«. ، حفظ بفرماكنیرا حفظ می اتشايسته بندگان بدان كه آنچه رابه ، آنفرستادي

فرمود:  كه است آمده از حذيفه اريبخ روايت به شريف در حديث همچنين

 مبارك گرفتند، دستقرار می خويش در خوابگاه شبانگاه چون صخدارسول

: و أحيا أموت باسمك اللهم»گفتند: می گاهو آن خود را در زير رخسار خود نهاده

گفتند: د، میشدنبيدار می و چون«. شوممی و زنده ميرمتو می نامبارالها! به

ما را بعد از  را كه خدايی : سپاس النشور أحيانا بعد ما أماتنا وإليه الذي الحمد هلل»

 «.حشر و نشر ما اوست سويگردانيد و به ميراند، زنده كهآن
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و  زندگان ارواح»گويند: می آيه در معنی از مفسران و غير وي عباسابن

بخواهد،  أخدا كه ارواحی كنند و آنمی مالقات مبا ه در خواب مردگان

آنها بخواهند كه  تمام چون كنند پسمی حاصل و تعارف همديگر را شناخته

را نزد خود نگاه  مردگان ارواح أبازگردند، خداوند اجساد خويش سويبه

 «.فرستدمی اجساد آنها باز پس سويرا به زندگان دارد و ارواحمی

  

َ ُشفَعَاَء قُْل أََولَْو َكانُوا ََل يَْمَلُكوَن َشْيئًا َوََل يَْعَقلُوَن )  ( 43أََم اتهَخذُوا َمْن دُوَن اّلِله

جز  : آيا مشركانيعنی «اند؟برگرفته گرانيخود شفاعت آيا غير از اهلل براي»

نزد او  برايشان اند تاخود برگرفته براي شفيع عنوانرا به خدايانی أخداوند

را  بگو: آيا هرچند آنها اختيار چيزي» انکار است براي كنند؟ استفهام شفاعت

: خوانيد؟ يعنیمی شفاعت آنها را به باز هم «نكنند؟ باشند و تعقلنداشته 

 مالك نه آنان كهگيريد در حالیبرمی خويش شفيع أآنها را نزد خداوند چگونه

را  يا غير آن از شفاعت چيزي ؟ حتیچيز ديگري مالك تند و نههس شفاعتی

 نيستند. و شعور بيش عقلبی جماداتی كنند زيرا آناننيز نمی و فهم درك

  

َ الشهفَاَعةُ َجَميعًا لَهُ ُمْلُك السهَماَواَت َواْْلَْرَض ثُمه إَلَْيَه تُْرَجعُوَن )  ( 44قُْل ّلَِله

از  چيزي پس «خداست از آن ، يكسرهشفاعت» آنان به صامبرپي اي «بگو»

شفاعتگر از  كهندارد مگر اين راهی در آن و كسی نيست ديگران براي شفاعت

نيز از  له باشد و مشفوع پسنديده شفاعت او را براي أخداوند باشد كه كسانی

 فرمانروايي»دهد  اذن وي يبرا شفاعت به عزوجل خداي باشد كه كسانی

در كار او  كه نيست اين مالك كسو هيچ «اوست مخصوص آسمانها و زمين

در  «شويدمي او بازگردانيده سويبه سپس»بگويد  سخن و رضايش اذن بدون
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را در برابر  كند و هر كسمی حکم خويش عدل شما به ميان؛ پس روز قيامت

 دهد.میجزا  عملش

  

ْت قُلُوُب الهَذيَن ََل يُْؤَمنُوَن بَاْْلََخَرَة َوإَذَا ذَُكَر الهَذيَن  ُ َوْحدَهُ اْشَمأَزه َوإَذَا ذَُكَر اّلِله

 ( 45َمْن دُونََه إَذَا ُهْم يَْستَْبَشُروَن )

دلهاي »ياد نشوند  با وي همراه و خدايانشان «ياد شود تنهايي خدا به و چون»

، از ذكر او تنفر و در نتيجه «گرددمي ندارند، تنگ ايمان آخرت به كه يكسان

پر شود و بر  و نفرت از اندوه شخص كه است رمند. اشمئزاز: آنورزند و میمی

 نمايان اشبر چهره اثر آن شود كه واقع وي در دل ايو تنگی ، انقباضاثر آن

 گردد.

بتانشان  ياد كردن آنها را در هنگام و شادمانی خوشحالی خداوند متعال سپس

 گرفته پرستش غير از او به كه كساني و چون»فرمايد: و می ذكر نموده

 آنان بناگاه»هستند  و عزي مانند الت ايپنداري آنها خدايان «اند، ياد شوندشده

قرار  و خرمی و در بهجت شده مانشاد يادآوري : از اينيعنی «كنندميشادماني 

 از آن چهره پوست تا بدانجا كه است از شادي دل گيرند. استبشار: پر شدنمی

 گردد.باز و بشاش 

در  امروزه كه است ، درد و آفتیاست پرداخته بدان كريمه آيه كه واقعيتی اين

و  ، آثار نفرتايمانی حقايق يانبسا ب ؛ زيرا چهپيدا كرده عصر ما نيز شيوع

شفا فقط  كه حقيقت دارد؛ مثال اگر از اين دنبال به بسياري اشمئزاز را بر چهره

 از سخنانی و غير اين اوست دست فقط به ، پيروزياست أخدا بالكيفدست  به

 قبضمن ايمانان آيد، سست ميان به ، سخناست بيانگر توحيد محض كه

 ياد كنيد، مالحظه و ابزار كار بشري ، أسبابشوند اما اگر از تأثير علوممی
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هويدا  و آثار انبساط بر آنان شده باز و شکفته بسياريچهره  نماييد كهمی

 .ذلكمن شود ـ نعوذباهللمی

  

الشهَهادََة أَْنَت تَْحُكُم بَْيَن َعبَاَدَك قَُل اللهُهمه فَاَطَر السهَماَواَت َواْْلَْرَض َعاَلَم اْلغَْيَب وَ 

 (46فَي َما َكانُوا فَيَه يَْختََلفُوَن )

و آشكار، تو  نهان داناي ، ايآسمانها و زمين پديدآورنده بگو: بارالها! اي»

 پس «كنيمي كردند، داوريمي اختالف بر سر آنچه بندگانتخود ميان 

 دهیجزا می اشبدكاري و بدكردار را در قبال اشكارينيکونيکوكار را در قبال 

و  بر حق كسی: چهكه حقيقت اين كه توست و مجازات پاداش زيرا با اين

بساط  كه توست شود و فقط در پيشگاه، آشکار میاست بر باطل كسیچه

 شود.می برچيده كنندگانجدل وجدال كنندگاناختالف اختالف

است  اهلل عنها آمده رضی و ابوداوود از عائشه مسلم روايتبه شريف در حديث

خاستند، برمی نماز و نيايش براي شب از طرف چون صخدارسول»فرمود:  كه

، وإسرافيل وميكائيل جبريل رب اللهم»كردند: می دعا افتتاح را با اين نماز خويش

فيما كانوا فيه  عبادك بين تحكم ، أنتوالشهادة الغيب ، عالمواألرض فاطر السموات

صراط  تشاء إلي من تهدي إنك بإذنك الحق من فيه لما اختلف ، اهدنييختلفون

 پديدآورنده ، ايو اسرافيل و ميکائيل پروردگار جبرئيل : بارالها! ايمستقيم

در مورد  كه در آنچه بندگانت و آشکار! تو ميان نهان داناي ، ايآسمانها وزمين

 اختالف در آن كه از حق مرا بر آنچه پس كنیمی كردند، داوريمی اختالف آن

 راه سوي، بهرا بخواهی تو هر كه گمان، بیكن هدايت خويش اذن، بهاستشده 

ابوبکر  چون كه است آمده شريف در حديث همچنين«. كنیمی هدايتراست 
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بخواند؟  چه و شام در صبح كرد كه سؤال صخدااز رسول صديق

 كه آيد و هنگامیبر تو می و شام صبح فرمودند: چونوي  به صخدارسول

 عالم واألرض فاطر السموات اللهم»، بگو: گيريقرار می در خوابگاهت شبانگاه

وشر  شر نفسي من ، أعوذ بكء ومليكهشي كل ربإال أنت،  ، ال إلهوالشهادة الغيب

 : بارالها! ايمسلم إلي بسوء، أو أجره نفسي علي أقترف ، أنوشركه الشيطان

، جز تو نيست و آشکار! معبودي نهانداناي  ، ايآسمانها و زمين آفريننده

 و شرك خود و شر شيطان تو از شر نفس ، بهچيز تويیهمه  پروردگار و مالك

را  بدي ، يا آنشوم ايبديمرتکب  خودم بر زيان كه؛ از اين برممی پناه آن

 «.بکشانم مسلمانی سويبه

  

 َولَْو أَنه َللهَذيَن َظلَُموا َما فَي اْْلَْرَض َجَميعًا َوَمثْلَهُ َمعَهُ ََلْفتَدَْوا بََه َمْن ُسوءَ 

َ َما لَْم يَُكونُوا يَْحتََسبُوَن )  (47اْلعَذَاَب يَْوَم اْلَقيَاَمَة َوبَدَا لَُهْم َمَن اّلِله

: يعنی «اند باشدكرده ستم كه كساني از آن يكسره است در زمين و اگر آنچه»

 «باشد نيز با آن و نظيرش»باشد  ستمگران و ذخاير دنيا از آن اموال اگر تمام

 را براي قطعا آن»باشد  ضميمه و ذخاير نيز با آن از اموال : همانند آنعنیي

 در اين كه از بس «خواهند داد روز قيامت عذاب از سختيخودشان  رهايي

 و سهمگين ـ سخت ظلمشان جزاي عنوانـ به بر آنان أخداوند روز، عذاب

آشكار  خدا برايشان د، از سويكردنرا نمي حسابش كه و آنچه» است

بر  ، چيزهايیوي عذاب و شدت و خشم الهی : از مجازاتهاييعنی «گرددمي

. مجاهد در تفسير است قرار نداشته و حسابشان در گمان شود كهآشکار می آنان
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 د آنكردنمی گمان بودند كهداده  را انجام در دنيا اعمالی اينان»گويد: می آن

 «.است بوده گناه همه اعمالآن  ديدند كه اما بناگاه است نيکی ، اعمالاعمال

  

  (48َوبَدَا لَُهْم َسي َئَاُت َما َكَسبُوا َوَحاَق بََهْم َما َكانُوا بََه يَْستَْهَزئُوَن )

و  رك؛ مانند ش بد و نابکارشان اعمال : جزاييعنی «بودند كرده و كيفر آنچه»

استهزا  بدان را كه شود و آنچهآشكار مي بر آنان» أخدا بر اولياي ظلم

آنها را  صخدارسول كه كيفري : همانيعنی «گيردكردند، آنها را فرو ميمي

 شود.و بر آنها مسلط می شده دادند، گريبانگيرشانمیبيم  بدان

  

ْنَساَن ُضرٌّ دََعا ْلنَاهُ نَْعَمةً َمنها قَاَل إَنهَما أُوتَيتُهُ َعلَى َعْلٍم فََإذَا َمسه اْلَ نَا ثُمه إَذَا َخوه

 ( 49بَْل َهَي فَتْنَةٌ َولََكنه أَْكثََرُهْم ََل يَْعلَُموَن )

 انسان و حال : شأنيعنی «خواندبرسد، مارا فرامي ايسختي انسان به و چون»

ـ برسد،  يا فقر يا غير آن ـ مانند بيماري و باليی بر او سختی چون كه است اين

و  ، زاريبال و سختی آن و دفع او در رفع سويخواند و بهرا می عزوجل خداي

و در  «داريم او ارزاني خود به از جانب نعمتي چون سپس»كند می تضرع

بنا بر  نعمت اين كه نيست گويد: جز اينمي» او بگشاييم رويرا به خيري

 به خودم كه : بنا بر علمیيعنی «شده داده من ، بهاستدر من  كه دانشي

، يا بر است بوده در من كه و خيري خوبی ، يا براساسامها داشتهو حرفه مشاغل

 نه» است شده ارزانی من به نعمت ، اينمن و برتري فضلبه أخداوند علم اساس

، بنا بر ايمداده وي به را كه : نعمتیيعنی «است آزمونيآن  بلكه است چنان

 و امتحانی ، آزمايشوي به نعمت اين دادن بلکه او نيست پنداري و عوامل علل

 ولي»كند؟ می و ناسپاسی كفران كهگزارد يا اينمیآيا شکر و سپاس  كه است
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و  أخداوند از جانب ، استدراجینعمت بخشيدناين  كه «دانندنمي بيشترشان

گزارند، می ، شکر و سپاساست نزدشان آيا بدانچه كه است آنان براي امتحانی

فرو  أخدا در نعمتهاي غافالنه ، آنانجهت بدين كنند؟ هممی و ناسپاسی يا كفران

 را حاضر و ناظر بدانند.حقيقی  منعم كهآنروند، بیمی

  

 (51قَْد قَالََها الهَذيَن َمْن قَْبَلَهْم فََما أَْغنَى َعْنُهْم َما َكانُوا يَْكَسبُوَن )

سخن  نيز اين» و ديگران مانند قارون «بودند از آنان پيش كه كساني هرآينه»

آنچه  گفتند پس» ايمهشد داده داريم كه علمی را بر اساس نعمت ما اين كه «را

 عذاب بلکه «نكرد دفع بال را از آنان»دنيا  و بهره از متاع «بودند آورده دستبه

 شد. دامنگيرشانالهی 

  

فَأََصابَُهْم َسي َئَاُت َما َكَسبُوا َوالهَذيَن َظلَُموا َمْن َهُؤََلَء َسيَُصيبُُهْم َسي َئَاُت َما 

 ( 51ُمْعَجَزيَن )َكَسبُوا َوَما ُهْم بَ 

از  رسيد و كساني آنان به»ها از بدي «بودند شده مرتكب كه تا كيفر آنچه»

 نتايج زودي به»و كفر  با شرك «اندكرده ستم كه» امت : از اينيعنی «گروه اين

 به كهچنان «خواهد رسيد اند، بديشانشده مرتكب را كه سوء آنچه

 عاجزكننده و آنان»و قهر  و اسارت و قتل رسيد؛ مانند قحطی پيشينيانشان

 سويبه و بازگشتشان مرجع گريز ندارند بلکه توان أخدا: از عذاب يعنی «نيستند

 كند.ـ با آنها می بخواهد ـ از كيفر و مجازات و هر چه اوست

  

ْزَق  َ يَْبُسُط الر َ َلَمْن يََشاُء َويَْقَدُر إَنه فَي ذََلَك َْلَيَاٍت َلقَْوٍم أََولَْم يَْعلَُموا أَنه اّلِله

 ( 52يُْؤَمنُوَن )
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 هر كس را براي روزي كه خداست كه» مشاهداتشان از طريق «اندآيا ندانسته»

 «بخواهد كه هر كس گرداند و برايمي گشاده»سازد  گشاده «بخواهدكه 

 «است هاييامر نشانه گرداند؟ قطعا در اينمي تنگ»گرداند را تنگ  روزي

رويدادها  كهاين به «دارند ايمان كه مردمي براي» سترگاست  و عالماتی بزرگ

 از امور ـ از جانب و غير آن روزي گردانيدنيا تنگ كردناز گشاده  ـ اعم همه

 ها كورند.نشانه اين از ديدن . اما كافراناست أخدا

  

َ يَْغَفُر  َ إَنه اّلِله قُْل يَا َعبَاَدَي الهَذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفَُسَهْم ََل تَْقنَُطوا َمْن َرْحَمَة اّلِله

َحيُم )  ( 53الذُّنُوَب َجَميعًا إَنههُ ُهَو اْلغَفُوُر الره

 دگانبن : اييعنی «من بندگان اي»: بندگانم به من از جانب صمحمد اي «بگو»

 ! اي. آرياست مؤمنان به مخصوص اضافت ، اينقرآن ! زيرا در عرفمن مؤمن

: افراط و مراد از اسراف «ايد روا داشته بر خود اسراف كه»: من مؤمن بندگان

: از يعنی «خدا از رحمت». بسيار آنهاست و ارتکاب در گناهان رويزياده

 «.دنوميد نشوي» وي مغفرت

 بشارتبر بزرگترين  زيرا مشتمل است أخدا در كتاب آيه تريناميدبخش آيه اين

 تعالی ؛ حقكنيممی مالحظه كه گونههمان باشد، چهمی بندگانش براي تعالی حق

ـ  بندگان به بشارت ساختنو فزون  گراميداشت ، اوال ـ با هدفآيه در اين

ها و در نافرمانی رويزياده را به ايشان كرد، سپس منسوب خودش را به ايشان

افراطگر  روانزياده ، اينآن دنبالبه گاهآن ساخت موصوف بسيار گناهان ارتکاب

كند می خود داللت كرد. و اين نهی خويش از رحمت را از نوميدي در معاصی
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 عرصه در اين كه غير مسرفی گنهکاران براي، از نوميدي نهی امر كه بر اين

 باشد.می تعالی مورد نظر حق اولی كنند، از بابنمی رويزياده

جاي  حقيقت در اين بعد از آن دارد كهمی بيان عبارتی تعالی حق سپس

را  گناهان خدا همه در حقيقت»ماند: نمی باقی و ترديدي شك گونههيچ

 باشد، براي كه را از هر نوعی گناهی : اگر بخواهد، هرگونهيعنی «آمرزدمي

 اين دليلباشد، به نکرده توبه از آن صاحبش كه آمرزد؛ جز شركیمیكاران توبه

َ ََل يَْغَفُر أَْن يُْشَرَك بََه َويَْغَفُر َما دُوَن ذََلَك َلَمْن ) :تعالی حقفرموده  إَنه اّلِله

 مادون شود ولی آورده او شريك به كهآمرزد اينخداوند نمی: )در حقيقت(يََشاءُ 

 «.51نساء/»آمرزد( بخواهد می كههر كس  را براي آن

گرداند: مؤكد می عبارت را با اين گناهان براي خويش آمرزش اين سپس

 كه ، بشارتیبشارت اين است عظيم ! چهوه «يكجا همه»را  آمرزد گناهانمی

شود لبريز می و فرحت گيرد و از بهجتمی آرام آن نيکوكار به مؤمنان دلهاي

و بسيار  بسيار آمرزنده تعالی : حقيعنی «است او آمرزگار مهربان گمانبي»

 نهايتبی وي ، عنايتو مهربانی آمرزندگی و در هر دو وصف استمهربان 

و دلسرد  أخدا بندگان پندارد نوميد كردنمی كه كسی باشد پسیم وسيع

 خود آنان أخداوند كه است چيزي بهتر از آن ، برايشانوياز رحمت  كردنشان

و  شده ستم بزرگترين ترديد مرتکببی كسی، چنيناست داده بشارت را بدان

 .است سر زده از وي نادرست بس اشتباهی

ُ ََل ): أخدا در كتاب آيه بزرگترين»فرمود:  كه است شده روايت مسعوداز ابن اّلِله

، است« 1عمران/ آل» و در سوره« 144/بقره» در سوره (إَلَهَ إََله ُهَو اْلَحيُّ اْلقَيُّومُ 

: آيه يعنی« 35نحل/» خير و شر، در سوره در باره أخدا در كتاب آيه ترينجامع
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ْحَساَن...) َ يَأُْمُر بَاْلعَْدَل َواْلَ  آيه آورترين و گشايش ، اميدبارتريناست (إَنه اّلِله

 در كتاب آيه و استوارترين است آيه همين يعنی« زمر» ، در سورهكريم در قرآن

: است آيه اين ، يعنی«3ـ  1/طالق» ، در سورهو توكل در مورد تفويض أخدا

َ يَْجعَْل لَهُ َمْخَرًجا ) هَق اّلِله «.  (َويَْرُزْقهُ َمْن َحْيُث ََل يَْحتََسبُ  (2)َوَمْن يَت

 گذشت ايبر قاضی مسعود كند: عبداهلل بنمی الکنود روايتاز ابی حاتمابیابن

 وي به خطاب گاهكرد و آن درنگی بود پس مردم برايگفتن موعظه  در حال كه

را  آيه اين ؟ سپسكنینوميد می أخدا را از رحمتواعظ! چرا مردم  : ايگفت

قُْل يَا َعبَاَدَي الهَذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفَُسَهْم ََل تَْقنَُطوا َمْن َرْحَمَة ) كرد: تالوت

 َ  .(...اّلِله

قرار  وفات در آستانه انصاري ابوايوب چون كه است آمده شريف در حديث

را  آن كه كردممی را از شما پنهان چيزي اكنونفرمود: تا هم اطرافيانش ، بهگرفت

ص حضرت : آنكنممی شما اعالم را به آن ؛ اكنونامشنيده صخدااز رسول

 : اگر شمافيغفر لهم قوما يذنبون عزوجل اهلل ، لخلقتذنبون لو ال أنكم»فرمودند: 

را  گروهی عزوجل شديد، قطعا خدايمی گناه مرتکب نبوديد كه كسانی

 شريف در حديث همچنين«. بيامرزد شوند تا بر آنان گناه مرتکب آفريد كهمی

«. است ، پشيمانیگناه : كفارهالندامة الذنب كفارة: »است آمده عباسابنروايت  به

ـ  صخدارسول آزاد شده ـ برده ثوبان روايت به شريف در حديث همچنين

 در آن دنيا و آنچه كه ندارم دوست»فرمودند:  صحضرت آن كه استآمده 

 بدهند. مردي من به( ...قُْل يَا َعبَاَدَي الهَذيَن أَْسَرفُوا): آيه را در برابر اين است

 صخدا؟ رسولچه است ورزيده شرك كه كسی اهلل! پس: يا رسولگفت

 : آگاهمرات ، ثالثأشرك أال و من»فرمودند:  گاهو آن كرده سکوتاي لحظه

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

259 

 بار اين . و سهاست ورزيده شرك كه شود بر كسیمی آمرزيده باشيد، حتی

 خويش از شرك و سپس ورزيده شرك كه : كسیيعنی«. را تکرار كردند جمله

 گيرد.قرار می ، نيز مورد آمرزشاست كرده وبهت

 اند كهكرده روايت كريمه آيه نزول سبب در بيان كعباساز ابن و مسلم بخاري

 بسيار شده و زنا و فحشايی و قتال قتل مر تکب از مشركان فرمود: جمعی

تو  كه آنچه راستیو گفتند: به است آمده صمحمد نزد حضرت بودند، سپس

ما  به توانیاما آيا می ، بسيار زيبا و نيکوستخوانیفرامی آن سويو به گويیمی

؟ آيا است ايما توبه ، برايايمگرديده مرتکب كه گناهی همهبا اينكه  خبر دهی

 ( سوره21ـ  75) آيات وجود دارد؟ پس اي، كفارهايمما كرده كه آنچه براي

 شد. نازل آيهو اين « فرقان»

  

 ( 54َوأَنَيبُوا إَلَى َرب َُكْم َوأَْسَلُموا لَهُ َمْن قَْبَل أَْن يَأْتَيَُكُم اْلعَذَاُب ثُمه ََل تُْنَصُروَن )

را  گناهان او همه داد كه امر مژده اين را به بندگانش سبحان خداي كه گاهآن

و »دهد: خود دستور می سويبه و انابت بازگشت هآنهارا ب آمرزد، اينكمی

، طاعات دادنبا انجام  «بازگرديد و منقاد او شويد پروردگار خويش سويبه

 كهاز آن پيش» حکمش به نهادنو گردن  فرمان به شدن ، تسليمپرهيز از معاصی

 عذاب از فرود آمدن اگر قبل «نشويد بيايد و ديگر ياري»دنيا « بر شما عذاب

 نکنيد. توبه

اين  ، برايبعد از ذكر مغفرت تعالی حق حضرت سويبه و رجوع ذكر انابت

 و بداند كه نبسته ، طمعتوبه بدون مغفرت در كسب كاريطمع هيچ كه است
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 اين شود. ونمی حاصل آن بدون و مغفرت است مغفرت براي الزم ، شرطیتوبه

 .است گفته زمخشري كهـ چنان است الهی عام از قوانين يکی

  

 َواتهبَعُوا أَْحَسَن َما أُْنَزَل إَلَْيُكْم َمْن َرب َُكْم َمْن قَْبَل أَْن يَأْتَيَُكُم اْلعَذَاُب بَْغتَةً َوأَْنتُْم َلَ 

 ( 55تَْشعُُروَن )

بر  زنيد عذابنمي حدس كه اليو در ح طور ناگهاني به كهاز آن و پيش»

از  كه، شما را غافلگير سازد در حالیعذاب كهاز آن : پيشيعنی «شما فرود آيد

 بناگاه كهاز آن : پيشاست اين معنی قولیباشيد. بهنداشته  آگاهی آن رسيدن

 دگارتانپرور از جانب را كه چيزي نيكوترين»درافتيد؛  بميريد و در عذاب

؛  است چيز، قرآن نيکوترين اين كه «كنيد ، پيروياستشده  شما نازل سويبه

 پايبند و از منهيات اوامر آن بدانيد و به را حرام آن وحرام را حالل آن حالل پس

 ، آياتقرآن : مراد از نيکوترينقولی. بهنيکوست قرآن همه بپرهيزيد. البته آن

چيز...  نيکوترين ديگر: مراد از پيرويقولی. بهآن متشابهآيات  نه است آن محکم

 انسان حق گرفتن انتقام كه . هرچند در مورديانتقام نه عفو است گرفتن در پيش

 انگيزد و بر آنبر عفو بر می مباركه اما آيه و عفو هر دو جايز است ، انتقاماست

باشد ـ  و افضلی فاضل در آن كه در قرآن ، هر امريگونهكند. همينمی تشويق

 .است فاضل بهتر و نيکوتر از پيروي افضل ـ پيروي و غير آن از عبادات اعم

  

َ َوإَْن ُكْنُت لََمَن السهاَخَرينَ  ْطُت فَي َجْنَب اّلِله  أَْن تَقُوَل نَْفٌس يَا َحْسَرتَا َعلَى َما فَره

(56) 

: از يعنی «در كار خدا فروگذار كردم بگويد: دريغا بر آنچه تا مبادا كسي»

 ! دريغكافر بگويد: واي انسان كهاز آن پرهيز و بيم كنيد، براي ها پيروينيکوترين

. فراء فروگذار كردم آن به و عمل و قرآن أخدا به از ايمان كه و درد بر من
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فروگذار  أو جوار خداوند در قرب واحسرتا! بر آنچه»گويد: یم آن درمعنی

 به در دنيا پس أخدا دين به «بودم از تمسخركنندگان ترديد منبي»«. كردم

 دين اهل حتی بلکه را فرو گذارم عزوجل خداي طاعت كه نکردم حد بسندهاين

 .ريشخند و تمسخر گرفتم بهرا هم 

  

َ َهدَانَي لَُكْنُت َمَن اْلُمتهَقيَن )أَْو تَقُ   ( 57وَل لَْو أَنه اّلِله

 كرد، مسلما از متقيانمي اگر خدا هدايتم» كافر در روز قيامت «يا بگويد»

ارشاد  دينش سويمرا به أ: اگر خدانگويد كه : تا كافر در روز قيامتيعنی «بودم

 اند.پرهيز كرده و معاصی از شرك كه بودم كرد، قطعا از كسانیمی و هدايت

  

ةً فَأَُكوَن َمَن اْلُمْحَسنَيَن )  (58أَْو تَقُوَل َحيَن تََرى اْلعَذَاَب لَْو أَنه َلي َكره

تا از »دنيا  سويبه «بود مرا برگشتي را ببيند، بگويد: كاش عذاب يا چون»

و از  وي از يکتاپرستان ،أخدا به : تا از مؤمنانيعنی «شدممي نيكوكاران

 .شدممی خويش در اعمال نيکوكاران

  

 ( 59بَلَى قَْد َجاَءتَْك آَيَاتَي فََكذهْبَت بََها َواْستَْكبَْرَت َوُكْنَت َمَن اْلَكافََريَن )

دنيا  در سراي خويش از گذشته پشيمان بنده اي گويیتو می كه «است چنان نه»

و  كردي بر تو آمد و تو آنها را تكذيب من آيات»: كه است اين حق بلکه

 پروردگار است تنزيلی : آياتمراد از آيات «شدي و از كافران تكبر ورزيدي

از  و پيروي تصديق تو در دنيا امکان كه: درحالیباشد. يعنیمیكريم  قرآن كه

 ؟.شويدنيا می سويبه گشت، ديگر چرا حاال خواستار بازايرا داشته حق
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َ ُوُجوُهُهْم ُمْسَودهةٌ أَلَْيَس فَي َجَهنهَم  َويَْوَم اْلَقيَاَمَة تََرى الهَذيَن َكذَبُوا َعلَى اّلِله

 ( 61َمثًْوى َلْلُمتََكب ََريَن )

شدند:  مدعی كه هنگامی «اندبسته بر خدا دروغ را كه كساني و روز قيامت»

بر  كه عذابی سبببه «بينيمي روسياه»و فرزند دارد  و زن شريك نسبحا خداي

مشاهده  أخدا و نقمت از غضب كه آنچه سببو به است كرده احاطه آنان

آيا منزلگاه »اند آبرو شدهو بی ، روسياهو افترايشان كذب سبب اند، يا بهكرده

و  متکبران و مقام مسکن عا جهنم: قطيعنی «؟نيست در جهنم متكبران

: است آمده شريف در حديث كه. كبر ـ چناناست أخداوند ازطاعت گردنکشان

 «.است مردم و خرد و خوار شمردن در برابر حقگردنکشی »

  

ُ الهَذيَن اتهقَْوا بََمفَاَزتََهْم ََل يََمسُُّهُم السُّوُء َوََل ُهمْ  ي اّلِله  ( 61يَْحَزنُوَن ) َويُنَج َ

پرهيز  أخداوند هايو نافرمانی از شرك را كه : كسانیيعنی «را و خدا متقيان»

دهد می : نجاتيعنی «شده خويش رستگاري دهد، قرينمي نجات»اند كرده

 در تفسير اين . سپسبهشت سازد بهمی و رستگارشان را از دوزخ ايشان

 «شوندمي اندوهگين رسد و نهنمي ايسختي بديشان» فرمايد:میرستگاري 

 روايت به شريف دارد. در حديثدور می را از آنان و اندوه وسختی : رنجيعنی

 أخداوند»تفسير كردند:  را چنين آيه اين صخدارسول كه است آمده ابوهريره

 مؤمن عمل آورد پسرد میكند و گرا حشر می وي ، عملهر شخص همراه به

 و هرگاه است وي ، همراهبوي و معطرترين ترينو پاكيزه صورتدر نيکوترين 

زيرا تو  گويد: نترسمی برايش عملش باشد، آن در پيش يا هراسی رعب موقف

 عمل آن چون مد نظر ندارند. پس آن و تو را به نيستی موقف اين در معرض

گويد: می شخص دهد، آنمی بسيار انجام ويها بهبخشیاطميناناز اين  سممج
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گويد: آيا مرا می ؟ عملشتو كيستی ! آخر بگو كههستی نيکوكسی ! چهوه

و  برداشتی امو گرانباري ؛ مرا با سنگينیتو هستم صالح عمل؟! منشناسینمی

 ! پسكنممی و از تو دفاع دارمتو را برمی اكنون كه عزوجل خدايسوگند به

ُ الهَذيَن )فرمايد: می وي درباره عزوجل خداي كه است كس همين ي اّلِله َويُنَج َ

 «. (اتهقَْوا بََمفَاَزتََهْم ََل يََمسُُّهُم السُّوُء َوََل ُهْم يَْحَزنُونَ 

  

ُ َخاَلُق ُكل َ َشْيٍء َوُهَو َعلَى ُكل َ   ( 62َشْيٍء َوَكيٌل ) اّلِله

هيچ  ؛ بیموجود در دنيا و آخرت اشياي از همه «است اهلل آفريدگار هرچيزي»

و  «است بر هر چيز نگهبان كه و اوست» چيز با چيز ديگري يك ميان فرقی

 .شريکی هيچ مشاركت ، بیمراقب

  

َ أُولَئََك ُهُم اْلَخاَسُروَن لَهُ َمقَاَليدُ السهَماَواَت َواْْلَْرَض َوالهَذي َن َكفَُروا بَآَيَاَت اّلِله

(63 ) 

و  اداره ، يا كليدهايو رحمت رزق : كليدهاييعنی «آسمانها و زمين كليدهاي»

بر وي  در آسمانها و زمين كسهيچ «اوست از آن» تدبير امور آسمانها و زمين

 آيات به كه و كساني»ندارد  گريزي ويو تدبير  اداره و از حيطه ناپديد نشده

 «آنانند زيانكاران گروه اند، آنكافر شده» وي حجتها و برهانهاي : بهيعنی« اهلل

 كه است آمده شريف اند. در حديثرسانده خود زيان به در دنيا و آخرت كه

 اي»فرمودند:  ، ايشانرا پرسيد آيه تفسير اين صخدااز رسول عفانبن عثمان 

 اين گفتن . تفسير آناست نکرده سؤال از من آن به از تو راجع قبل ! كسیعثمان

وال  وال حول أستغفر اهلل وبحمده اهللأكبر وسبحان  و اهلل إال اهلل ال إله: »استكلمات 

 وهو علي ويميت الخير يحيي بيده واآلخر والظاهر والباطن هو األول إال بااهلل قوة
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 ها باز ساختهاين گوينده براي آسمانها و زمين هاييعنی: گنجينه«. ء قديرشي كل

 رسد.می بزرگ بسيار و پاداشی او خيري شود و بهمی

  

َ تَأُْمُرون َي أَْعبُدُ أَيَُّها اْلَجاَهلُوَن )  (64قُْل أَفَغَْيَر اّلِله

، دينو گفتند: اين  فراخوانده بتان پرستش را به صخدارسول كانمشر كه گاهآن

! نادانانبگو: اي »: داد كه فرمان پيامبرش به سبحان باشد! خدايمی پدرانت دين

 !و حماقتی جهالت چه «؟جز خدا را بپرستم كنيد كهامر مي من آيا به

: گفت كند كهمی روايت بصري از حسن يمهكر آيه نزول سبب در بيان بيهقی

را گمراه  ! آيا آبا و اجدادتصمحمد گفتند: اي صخدارسول به مشركان

 از جهل كند: مشركانمی روايت كعباسشد. ابن نازل آيه اين ؟! پسشناسیمی

ما  صورتو گفتند: در آن كرده دعوت بتان پرستش را به صخدارسول خويش

 شد. نازل آيه اين ! پسپرستيمرا می با تو خدايت هم

  

َولَقَْد أُوَحَي إَلَْيَك َوإَلَى الهَذيَن َمْن قَْبَلَك لَئَْن أَْشَرْكَت لَيَْحبََطنه َعَملَُك َولَتَُكونَنه َمَن 

 ( 65اْلَخاَسَريَن )

 شده وحي» ‡از پيامبران «از تو بودند پيش كه كساني تو و به و قطعا به»

، حتما ورزي اگر شرك»: كه شده داده پيام از آنان هريك : بهيعنی «است

و  ـ بر فرض اگر شرك پس «شد خواهي و مسلما از زيانكاران تباهعملت 

 عمل نابود كننده اولی طريقباشد، به ‡انبيا عمل نابود شدن تقدير ـ موجب

و  بر فرض مبتنی ، سخنی‡انبيا در حق سخن ! اين. آرينيز هست امتهايشان

 ، نوميد كردندر دعوتشان بر پايداري ‡پيامبران : تهييجومراد از آن تقدير است

 .است امت به و هشدار و بيدار باشی كافران
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َ فَاْعبُْد َوُكْن َمَن الشهاَكَريَن )  (66بََل اّلِله

را با او در عبادت  و احدي «بپرست» و يگانگی تنهايیبه «ط خدا رافق بلكه»

 «.باش»بر خود  تعالی حق نعمتهاي «و از سپاسگزاران» نکن شريك

  

َ َحقه قَْدَرَه َواْْلَْرُض َجَميعًا قَْبَضتُهُ يَْوَم اْلَقيَاَمَة َوالسهماَواُت  َوَما قَدَُروا اّلِله

ا يُْشَرُكوَن )َمْطَويهاٌت بَيََمي  (67نََه ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى َعمه

و  حق كه: او را چنانيعنی «نشناختند بزرگي بايد، به كه و خدا را آنچنان»

 پرستش به وي را همراه غير وي كه گاهنکردند؛ آن ، تعظيماوست سزاوار تعظيم

 گانههفت : زمينهاييعنی «جايك همه زمين روز قيامت كهآن و حال»گرفتند 

 و برتر است ؛ او منزهاوست دست به و آسمانها در پيچيده اوستدر قبضه »

 و مسلم بخاري روايت به شريف در حديث «گردانندميشريك  با وي از آنچه

كند و می را قبضه زمين در روز قيامت أخداوند: »است آمده از ابوهريره

 أين انا الملكگويد: می پيچد، سپسمی خود در همراست  نها را با دستآسما

در  همچنين«. ؟زمين كجايند فرمانروايان فرمانروا پس ؟ : منماالرض ملوك

فرمود:  كه است آمده مسعود از عبداهلل بن بخاري روايت به شريف حديث

! ما صمحمد : ايآمد و گفت صخدايهود نزد رسول از دانشمندان دانشمندي

خود قرار  انگشت آسمانها را بر سر يك عزوجل خداي كه يابيممی در تورات

 انگشت را بر سر يك خود و درختان انگشت ها را بر سريكدهد و زمينمی

را بر سر  خود و ساير خلق انگشت را بر سر يك مرطوب و خاك خود و آب

 ـ از سر تصديق صخدافرمانروا! رسول گويد: منممی گاهخود آن تانگش يك

 اين شد، سپس نمايان آسيابشان دندانهاي خنديدند كه دانشمند ـ چنان آن سخن
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 است آمده كعمرابن روايت به شريف در حديث همچنين«. كردند را تالوت آيه

َ َحقه قَْدَرَه...) :يهآاين روزي صخدافرمود: رسول كه را بر منبر  (َوَما قَدَُروا اّلِله

را  و آن داده حركت سخنرانی را در هنگام خويش دست كه خواندند و در حالی

، ، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملكنفسه يمجد الرب»كردند، فرمودند: ورو میپشت

: پروردگار به قلنا: ليخرن المنبر، حتي صهللابرسول، فرجف أنا العزيز أنا الكريم

 فرمانروا، منم متکبر، منم جبار، منم گويد: منمو می خود را تمجيد كرده عزوجل

درآمد تا  لرزهبه صخدارسول منبر در زير پاي هنگام. در اين كريم ، منمغالب

 «.افتدفرومی صخدا: قطعا منبر با رسولباخود گفتيم بدانجا كه

احاديث »گويد: می آن دنبال و به كرده نقل را در تفسيرش احاديث كثير اينابن

صواب  : روشو بايد گفت است متعلق كريمه آيه اين به كه شده روايت بسياري

آنها  آنها و اعتقاد به بيان ، يعنیسلف از مذهب آنها همانا پيروي در آنها و امثال

 بردن ، يا دستكيفيت به شدنقائل ، بدوناست آمده كه است صورتی همان به

 و فرمانروايی بر قدرت شود، هممی اطالق بر دست : هميمين«. آنها تحريفبه 

 .و نيرومندي بر قوتو هم 

  

ُ َونَُفَخ فَي الصُّوَر فََصَعَق َمْن فَي السهَماَواَت َوَمْن فَ  ي اْْلَْرَض إََله َمْن َشاَء اّلِله

 ( 68ثُمه نَُفَخ فَيَه أُْخَرى فََإذَا ُهْم قَيَاٌم يَْنُظُروَن )

 است در زمين در آسمانها و هركه هركه شود پسمي و در صور دميده»

از  : عبارت. صعقاست« صعق» يا نفخه دوم نفخه همان اين «افتددرمي هوشبي

 دمد و از بسمی در آن اسرافيل كه است يا شاخی . صور: بوقاستفوري  مرگ

! ميرند. آريمی آن از هول آسمانها و زمين اهالی دارد، تمام هولناكصدايی 

 كه جز كسي»افتد؛ در می هوش، بیاست در زمين در آسمانها و هركه هركه
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، است استثنا شده همگانی مرگ از واقعه كه : كسیقولی به «است خدا خواسته

، ؛ جبرئيل: استثناشدگانقولیميرد. بهمی بعد از آن كه است ÷خود اسرافيل

در اين  وارده شريف حديث دليلاند، به السالمعليهم و عزرائيل ، اسرافيلميکائيل

كردند، سپس  الوترا ت آيه اين صخدارسول كه انس از حضرت باب

 كسانی ، چهآنها را استثنا كرده أخداوند اهلل! كسانیپرسيدند: يا رسول اصحاب

 شده نقل«. اندالموتو ملك ، اسرافيل، ميکائيلجبرئيل آنان»هستند؟ فرمودند: 

 الموتو ملك و ميکائيل اسرافيل نفس ميراندن به جبرئيل : بعد از آنكه است

 ستاند و خودشرا می جبرئيل خود جان عزوجل خداي گاهشود آنمأمور می

؟: اليوم الملك گويد: لمنمی ماند، سپسمی باقی كه است ايپاينده تنها زنده

 گاهكند آنبار تکرار میرا سه جمله اين«. ؟كيست از آن امروز فرمانروايی

 خداوند يگانه الواحد القهار: از آندهد: هلل می پاسخ چنين خويشتن به خودش

است  ÷كند، اسرافيلمی او را زنده تعالی حق كه كسی بعدا اولين«. قهار است

 يا نفخه سوم نفخه بار ديگر در صور بدمد و اين دهد كهاو دستور می به پس

 .1«استبعث 

آمده  شريف ، شهدا هستند و در حديثديگر: مراد از استثنا شدگانقولی به 

 كنند.می گردنهايشان حمايل را پيرامون عرش شمشيرهايشان : ايشانكه است

است « بعث» ، يا نفخهسوم نفخه اين كه «شودمي دميده بار ديگر در آن سپس»

پا به همه ، خلقهنگام : در اينيعنی «نگرندمي برپا ايستاده آنان و بناگاه»

                                                 

 شد. با اختصار نقل شريف حديث اين - 1 
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و منتظر آنند  راه به شود. يا چشممی گفته آنها چه به نگرند كهو می شدهايستاده 

 شود.می انجام عملی با آنها چهكه 

بار دمد؛ يكدر صور دو بار می ÷: اسرافيلكهكند بر اينمی داللت كريمه آيه

در  ويدميدن  هور علما برآنند كهرستاخيز. اما جم و ديگر بار براي مرگ براي

« فزع»نفخه  آن به ، كهو هراس ايجاد هول براي : بار اولبار است صور سه

 برايگويند. بار سوم می« صعق» نفخه آن به ، كهمرگ براي گويند. بار دوممی

 گويند.می« بعث» نفخه آن به ، كهتجديد حيات

  

اْْلَْرُض بَنُوَر َرب ََها َوُوَضَع اْلَكتَاُب َوَجيَء بَالنهبَي َيَن َوالشَُّهدَاَء َوقَُضَي َوأَْشَرقََت 

َ َوُهْم ََل يُْظلَُموَن )  ( 69بَْينَُهْم بَاْلَحق 

نور آسمانها و زمين  أزيرا خداوند «گردد روشن نور پروردگارش به و زمين»

برپا  آن اهالی ميان كه أخداوند عدل به : زميناست اين معنی قولی. بهاست

 و نورانی كند، روشنمی حکم بندگانش در ميان كه از حق آنچه دارد و بهمی

كسانی  پس «شود نهاده» آدمبنی اعمال هاي: كارنامهيعنی «و كتاب»گردد می

خود.  چپ ا دستب گيرند و كسانیخود می راست دستخود را به اعمال نامه

آورده  و پيامبران»شود می نهاده حساب ها براي: كارنامهاست اين معنی قولیبه

: گيرند كهقرار می مورد سؤال بارهدراين گاهمحشر آن موقف سويبه «شوند

 : كسانیيعنی «شوند و شهدا آورده»اند؟ داده پاسخی چه دعوتشان به امتهايشان

در  كه دهند و نيز شهدايیمی ديگر گواهی هايامت عليه كه صمحمد امت از

 حق پيام ابالغ به شوند و در روز قيامتمی اند، آوردهرسيده شهادت به أخدا راه

آن  تکذيب آنها به اند ولیآنها رسانده را به حق دعوت كه كسانی براي

و ميانشان »نگهبانند  ، فرشتگانهند. يا مراد از گواهاندمی اند، گواهیپرداخته

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

269 

و »شود می حکم و راستی عدل ، بهبندگان : ميانيعنی «گردد داوري حقبه

 كه شود و در عذابینمی كاسته : از ثوابشانيعنی «قرار نگيرند مورد ستم

 شود.می داده مالشاناع اندازهبه شود و جزايشاننمی آنند، افزوده مستحق

  

 ( 71َوُوف َيَْت ُكلُّ نَْفٍس َما َعَملَْت َوُهَو أَْعلَُم بََما يَْفعَلُوَن )

 يابد و خدا بهمي تمامبه»از خير و شر  «است كرده كه آنچه جزاي و هركسي»

 ، نهنياز دارد اينويسنده به لذا نه «داناتر است»در دنيا  بندگان «كنندميآنچه 

شود و می نهاده در ميان اعمال نامه كهاين دليل . پسشاهدي به حسابگر و نهبه

گردد و  تکميل حجت كه است شوند، فقط اينمی آورده و گواهان ‡پيامبران

 شود. برداشته عذر از ميان

  

َجاُءوَها فُتََحْت أَْبَوابَُها َوقَاَل لَُهْم  َوَسيَق الهَذيَن َكفَُروا إَلَى َجَهنهَم ُزَمًرا َحتهى إَذَا

َخَزنَتَُها أَلَْم يَأْتَُكْم ُرُسٌل َمْنُكْم يَتْلُوَن َعلَْيُكْم آَيَاَت َرب َُكْم َويُْنَذُرونَُكْم َلقَاَء يَْوَمُكْم 

 ( 71َهذَا قَالُوا بَلَى َولََكْن َحقهْت َكَلَمةُ اْلعَذَاَب َعلَى اْلَكافََريَن )

دنبال  به ، بعضیو متفرق جداگانه : در گروههاييعنی «گروهگروه كافرانو »

 رأس كه است رهبري هر گروهی و براي «شوند رانده جهنم سويبه» بعضی

رسند،  بدان تا چون» است بوده آن سويآنها به كنندهدر كفر و دعوت آنان

 هيچرسند، بیمی دوزخ به كهمجرد اين : بهيعنی «گردد گشودهآن  درهاي

: يعنی «و نگهبانانش»در دارد  هفت شوند. و دوزخمی درآورده آن به درنگی

از  گويند: مگر فرستادگاني آنان به» آن و كارپردازان دوزخ نگهبانفرشتگان 

 «را دگارتانپرور آيات بر شما نيامدند كه» خودتان : از جنسيعنی «خودتان

 به كه «روزتان اين بر شما بخوانند و از مالقات»بود  كردهرا بر شما نازل آن كه
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، فرشتگان سؤال اين»گويد: می بيضاوي «شما را هشدار دهند؟»ايد درافتاده آن

 بدان نيست بر بندگان ، تکليفیشريعت از فرستادنقبل  كه است بر آن دليل

 و رساندن ‡پيامبران آمدن بار خود را بهسرزنش سؤال ، اينفرشتگان كه جهت

را  الهی آيات ‡: پيامبرانيعنی «گويند: چرا»«. ساختند، معلل آنان به الهی كتاب

 شد، بيم روبرو خواهيم با آن روزي در چنين كه ما آوردند و مارا از عذابی براي

كفر ما  : اينيعنی «آمد واجب بر كافران عذاب حكم ولي» و هشدار نيز دادند

 كنند:را می اعتراف اين چون در افگند. پس و روزيحال  چنين ما را به بود كه

  

 (72قَيَل اْدُخلُوا أَْبَواَب َجَهنهَم َخاَلَديَن فَيَها فَبَئَْس َمثَْوى اْلُمتََكب ََريَن )

درآييد. » شده شما بازگردانيده براي كه «دوزخ هايوازهشود: از درمي گفته»

مقدر  جاودانگی در آن سبحان خداي شما از جانب براي «بمانيد درآن جاودانه

 بد منزلگاه چه : دوزخيعنی «متكبران منزلگاه بد است ! چهوه» است شده

 .آنهاست براي ايهميشگی

  

تهقَْوا َربهُهْم إَلَى اْلَجنهَة ُزَمًرا َحتهى إَذَا َجاُءوَها َوفُتََحْت أَْبَوابَُها َوقَاَل َوَسيَق الهَذيَن ا

 ( 73لَُهْم َخَزنَتَُها َسََلٌم َعلَْيُكْم َطْبتُْم فَاْدُخلُوَها َخاَلَديَن )

 سوق بهشت سويبه گروهاند، گروهپروا داشته از پروردگارشان كه و كساني»

ـ بر  و تکريم با اعزاز و تشريف را همراه ايشان : فرشتگانيعنی «شوند هداد

 راهنمايی بهشت سوي ـ به درجه و برتري در شرف مراتبشان تفاوتمبناي 

اعراز و  ـ با نهايت نجيب هايیآنها را سوار بر اسب»گويد: كثير میكنند. ابنمی

 آن درهاي كه رسند، در حالي بدان تا چون»«. ندبرمی بهشت سويـ به اكرام

 گويند: سالممي ايشان به آن و نگهبانان» استقبالشان براي «استشده  گشوده
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 در دنيا و به «شديد پاك»هستيد  سالمت به آفتی :شما از هرگونهيعنی «بر شما

 به»آمديد  : خوشاست ينا نگشتيد. يا معنی آلوده و معاصی شرك پليديهاي

 پيوندد و نهشما می به مرگی نه در آن كه «درآييد جاودانه»؛ بهشت : بهيعنی «آن

 .فنايی

شود در می باز ساخته آن به دوزخيان از رسيدن پس جهنم درهاي كهاين سبب

 باز گرديده رويشانبه از قبل آن درهاي بهشت به بهشتيان با رسيدن كهحالی

 پيام تعبير مفيد اين اين . پساست بهشتيان و احترام ؛ همانا اعزاز و اكراماست

ورود  ، در بابجهت كشد، بدينرا می ، انتظار وصولشاناز قبل بهشتكه  است

را  نیمع شد تا اين اضافه (َوفُتََحْت أَْبَوابَُها) در« و» ، حرفبهشتبه بهشتيان

 .است آمده« المنير»در تفسير كه برساند. چنان

هستم  كسی اولين من»فرمودند:  صخدارسول كه است آمده شريف در حديث

 خطاب عمربن روايت به شريف در حديث همچنين«. كوبدرا می در بهشت كه

و  وضو گرفته كه ستني كسیاز شما هيچ»فرمودند:  صخدارسول كه است آمده

 إال اهلل وأن ال إله گويد: أشهد أنمی گرداند، سپسمی را كامل خويش وضوي

 او باز ساخته رويبه در بهشت هر هشت كه؛ جز اينو رسوله محمدا عبده

 در حديث همچنين«. وارد شود آن خواهد، بهمی كه شود تا از هر دريمی

 مسير چهل اندازه ، بهبهشت در از درهاي هر دو لنگه ميان: »است آمده شريف

 «.است راه سال

  

ُ َمَن اْلَجنهَة َحْيُث  أ َ الهَذي َصدَقَنَا َوْعدَهُ َوأَْوَرثَنَا اْْلَْرَض نَتَبَوه َوقَالُوا اْلَحْمدُ ّلَِله

  (74نََشاُء فَنَْعَم أَْجُر اْلعَاَمَليَن )
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 ما راست را در حق اشوعده را كه خدايي سپاس» انبهشتي «و گويند»

ما  را به و سرزمين» بهشت به دادنمان مجدد و پاداش با برانگيختن «گردانيد

 رسيده آنان به از ديگران بهشت را. گويی بهشت : سرزمينيعنی «داد ميراث

نيز  شريف ! در حديثد. آريانكرده تصرف و در آن شدهآن  و آنها مالك است

 ميراث به را در بهشت جايگاههايشان دوزخ از اهلبهشت  اهل كه است آمده

 ميراث به را در دوزخ جايگاههايشان بهشتاز اهل  دوزخ برند اما اهلمی

 ، هر: در آنيعنی «گيريممي ، جايبخواهيمكه بهشت آن از هر جاي»برند. نمی

 است نيك چه» گيريم، برمیبخواهيم و در هرجا كه بخواهيم از منازل چه

نيکو  ، چهكنندگانعمل پاداشعنوان  به : بهشتيعنی «كنندگانعمل پاداش

 صخدارسول كه است آمده معاذ روايت به شريف . در حديثاست پاداشی

 «.هلل استاال ا ال اله كليد بهشت»فرمودند: 

  

 

َوتََرى اْلَمََلئََكةَ َحاف َيَن َمْن َحْوَل اْلعَْرَش يَُسب َُحوَن بََحْمَد َرب ََهْم َوقَُضَي بَْينَُهْم 

َ اْلعَالََميَن ) َ َرب  َ َوقَيَل اْلَحْمدُ ّلَِله  (75بَاْلَحق 

 انرا در مي آن كه: در حالیيعنی «عرش پيرامون كه بينيرا مي و فرشتگان»

 را تسبيح ، پروردگارشانبا ستايش همراه»اند؛ كرده احاطه و بدان گرفته

و  سپاسگزارانه اند كهگرفته را در ميان عرش : در حالیيعنی «گويندمي

و »«. و بحمده اهللسبحان»گويند: دارند و می او را بر زبان ، تسبيححمدگويان

 دوزخ  و اهل بهشت اهل ، يا ميانهايشانو امت ‡انپيامبر: ميان يعنی «ميانشان

از آنها  و بعضی بهشت از آنها به بعضی با وارد نمودن «شودميحكم  حق به»
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و »«. شودمی حکم حق به فرشتگان ميان يعنی: »است گفته رازي. امام دوزخ به

: گويندگان «است عالميان پروردگار را كه خدايي شود: ستايشمي گفته

 ميان كه حقی به را در برابر داوري عزوجل خدايهستند كه  ايبهشتی مؤمنان

فرشتگانند  : گويندگانقولیگويند. بهمی ، ستايشاست كرده دوزخ و اهل ايشان

 در ميان وي حق و داوري در حکمش ويرا بر عدالت  عزوجل خداي كه

 منازلشان به بهشت اهل كار را ـ با درآوردن وي رساندنپايان و بر به  گانشبند

 گويند.میـ ستايش  منازلشان به دوزخ و اهل
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 ﴾غافر سوره﴿
 .است ( آيه54) و داراي است مکی

  

در  (ْوَب...َغافََر الذهْنَب َوقَابََل الته ): آيه كهآن سبب به سوره اين :تسميه وجه

واال و اسماي  از اوصاف« غافر»شد.  ناميده« غافر»قرار دارد،  آن آيات آغازين

 مؤمنبر داستان  مشتمل كهآن سبببه سوره اين . همچنيناست أخداوند حسناي

 شود.می نيز ناميده« مؤمن»، است فرعون آل

 شوند.آغاز می« حم»با  كه است ايپياپی گانههفت هاياز سوره سوره اولين اين

ها سوره اين ترتيب اهلل عنهما دربارهزيد رضی و جابربن عباساز ابن سيوطی

دارند،  در مصحف كه ترتيبی همين به« حواميم» هاي: سورهاست كرده روايت

نازل « مؤمن» سوره ت: نخساند. يعنیشده نازل سر هم پشت« زمر» سوره دنبالبه

ترتيب طور به و همين« شوري» سوره ، بعد از آن«سجده» سوره شد، سپس

 سورهآنها هيچ  و در ميان« احقاف»و « جاثيه»، «دخان»، «زخرف: »هايسوره

 نگرديد. نازل ديگري

در  صخداـ رسول حواميم ـ يعنی سوره هفت اين در فضيلت :آن فضيلت

 ، هنحم ذوات القرآن ثمرة وإن ء ثمرةشي لكل»فرمودند:  ذيل شريف حديث

الجنة فليقرأ رياض  في يرتع أن أحب ، فمنمتجاورات مخصبات حسناتروضات 

 حم داراي هايهمانا سوره قرآن و ثمره است ايهر چيز ثمره: براي الحواميم

 هستند كه ، سرسبز و پر محصولیخرم زيباي بوستانهاي هاسوره . ايناست

 بهشت خواهد در بوستانهايمی كه كسی قرار دارند پس هم پهلويپهلوبه
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 فضيلت به راجع شريف در حديث همچنين«. را بخواند بخرامد، بايد حواميم

را )در  المؤمن حم و اول الکرسی آيه هر كس: »است آمده« المؤمن حم» سوره

«. ماندمی محفوظ و در امان ايبدي روز از هرگونه روز( بخواند، در آن اول

 شده نقل ، نيز حديثیدر شب دو سوره اين خواندن فضيلت طور دربارههمين

 .است

جو  گويی و جو سوره و كفر است ايمان قضيه به ، پرداختنسوره اين موضوع

 .و طغيان و ايمان و باطل حق ميان است ايكهمعر

  

 ( 1حم )

از  دو حرف . اينآن فتح آخر يا به ميم سکون به «حاء، م»شود: می خوانده

درباره  و سخن است ها آمدهاز سوره در آغاز بعضی كه است ايمقطعه حروف

 .گذشت« بقره» سوره آنها در اول

  

َ اْلعََزيَز اْلعََليَم ) تَْنَزيلُ   ( 2اْلَكتَاَب َمَن اّلِله

و  حقبه : قرآنيعنی «است اهلل عزيز عليم از جانب كتاب اين فروفرستادن»

در حق  و افترايی و كذب شده و دانا فروفرستاده غالب أاز نزد خداوند راستی

بر  كسی كه است تر از آن، قاهر و برغالب تعالی حق . عزيز: يعنینيست وي

گويند و می كه آنچه و به خلقش به : بسيار داناستبربندد. عليم دروغیوي 

 كنند.می

  

َغافََر الذهْنَب َوقَابََل التهْوَب َشَديَد اْلَعقَاَب َذي الطهْوَل ََل إَلَهَ إََله ُهَو إَلَْيَه اْلَمَصيُر 

(3)  
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گناه  آمرزنده تعالی : حقيعنی «كيفر استپذير و سخت و توبه گناه آمرزنده»

دو  . اينكيفر استسخت دشمنانش و براي آنهاست توبه و پذيرنده دوستانش

 است آمده در كنار هم از قرآن متعددي كيفر، در مواضعپذير سختتوبه وصف

: الطولذي «است نگريتوا صاحب»و رجاء قراردهد  خوف را در ميان تا بنده

؛ است و توانگري و بخشايش و فضل انعام صاحب بر بندگانش تعالی : حقيعنی

آنها را  أخداوند بلکه است نبوده حقشان در واقع كه آنان به چيزهايی با بخشيدن

، جز او نيست خدايي» است كرده عنايت ايشان به خويش احسان محضبه

فرمانبردار و  پس غير وي سويبه ، نهدر روز آخرت «اوست سويبه زگشتبا

 دهد.جزا می ـ هر دو را ـ در برابر اعمالشان نافرمان

 فرمود: مردي اند كهكرده روايت اصماز يزيدبن و حافظ ابونعيم حاتمابیابن

آمد. می خطابعمربن ديدار به هميشه شام و نيرومند از اهالی دلير، شجاع

شد؟ او  چهفالن  بنپرسيد: فالن  أاز اصحاب روزي او را نديد. پس مدتی عمر

 شده گساري! آخر او گرفتار میاميرالمؤمنين ؟ گفتند: ايبينمشنمی كه كجاست

 سويبه خطاب : از عمربن؛ بنويساو گفت را فراخواند و به كاتبش . عمراست

جز  معبودي كه گويممیرا ستايش  نزد تو خدايی بر تو! من ، سالمفالنبنالنف

 و صاحب كيفر است، سختتوبه و پذيرنده است گناه آمرزنده. »او نيست

 اصحاب  به سپس«. اوستسوي به ، بازگشتجز او نيست ، خدايیتوانگري

او  سويبه خويش با قلب دعاكنيد كه ادرتانبر در حق أخداوند بارگاه : بهگفت

 وي را به اشنامه عمر پيك چونپذير گردد. پسبر او توبه أرو آورد و خداوند

 را: آيه اين كرد و بويژهمی تکرارش نمود وپياپی آن خواندن به رساند، او شروع

نمود: می زمزمه . و با خود چنين(َعقَاَب...َغافََر الذهْنَب َوقَابََل التهْوَب َشَديَد الْ )
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بيامرزد! و  بر من كه كرده و وعده داده بيممرا از كيفر خويش  أ! خداوندآري

كامال  نوشیو از شراب گريست گاهكرد آنرا با خود تکرار می سخن اين پيوسته

رسيد،  عمر به اشخبر توبه چون كرد. پس توبه و خالصانه برداشت دست

كنيد؛  عمل چنين، ايناست شما لغزيده از برادران برادري ديديد كه فرمود: وقتی

بر او  بخواهيد كه سبحان استوار و پايدار گردانيد و از خداي حق او را در راه

 جاي : مبادا بهيعنی« باشيد شيطان معاون وي ! مبادا بر زيانپذير گردد. هانتوبه

بگيريد تا بر سر  و سرزنش باد دشنام، او را بهوي اصالح در جهت تالش

 فشارد.خود پاي  آيد و بر گناه سماجت

  

َ إََله الهَذيَن َكفَُروا فَََل يَْغُرْرَك تَقَلُّبُُهْم فَي اْلبَََلَد )   (4َما يَُجاَدُل فَي آَيَاَت اّلِله

: جز يعنی «كندنمي خدا مجادله در آيات سيكفر ورزيدند ك كه جز آنهايي»

 آيات ديگر در دفع اند، كسیكافر شده كه و امثالشان مکه از مشركانكسانی 

 حق كردن ناروا و قصد دفع به كند. مراد: مجادلهنمی ستيزه آن وتکذيب الهی

 شده اشاره آن به شريف حديث در اين كه است از مجادله نوع و همين است

 نکنيد زيرا جدال مجادله : در قرآنكفر المراء فيه فإن القرآن ال تماروا في: »است

در  همچنين«. آن( كفر است ناروا در انکار و تکذيب به خصومت)يعنی در قرآن

 آن وسيلهرا به دهد تا حقی را ياري باطلی هر كس: »است آمدهشريف  حديث

 اما جدال«. است بيزار شده از وي رسولش خدا و ذمه ذمه كند، درحقيقت دفع

و  منکران و بازگردانيدن از قرآن و التباس ابهام ، رفعحقيقت كردنروشن  براي

 خداي به جويانتقرب كه است اعمالی ، از بزرگترينراستراه  به شکاكان

َوََل تَُجاَدلُوا ): است فرموده خداوند متعال كهجويند چنانمی ربتق با آن عزوجل
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نيکوتر  كه ايشيوه جز به كتاب : )و با اهل(أَْهَل اْلَكتَاَب إََله بَالهتَي َهَي أَْحَسنُ 

 «.52عنکبوت/»نکنيد( مجادله  است

گرامی  رسول عزوجل خداي «در شهرها تو را نفريبد وگذارشانگشت پس»

كفار  دنيوي منديهاياز بهره چيزي به كهكند از اينمی را نهی صخويش

 سودهاي آوردن دستدر كشورها و به تجارت چون منديهايیشود؛ بهرهفريفته

از اندك  پس زيرا اينان  و... و نظامی سياسی پيروزيهاي ، كسبآن از بابت كالن

و  يابند، يقينا مهمل مهلت گيرند و اگر همقرار می و محاسبه مورد مؤاخذهمدتی 

 شوند.رها نمی شدهفراموش

 آيهفرمود: اين  كه است كرده روايت مالكاز ابی نزول سبب در بيان حاتمابیابن

 شد. نازل سهمی قيسبنحارث درباره

  

بَْت قَْبلَُهْم قَْوُم نُوحٍ َواْْلَحْ 
ٍة بََرُسوَلَهْم َليَأُْخذُوهُ َكذه ْت ُكلُّ أُمه َزاُب َمْن بَْعَدَهْم َوَهمه

 (5َوَجادَلُوا بَاْلبَاَطَل َليُْدَحُضوا بََه اْلَحقه فَأََخْذتُُهْم فََكْيَف َكاَن َعقَاَب )

 و فرجام پيشين هايامت از تکذيب ايعينی هاينمونه تعالی حق سپس

و بعد از آنها  نوح ، قوماز اينان پيش»فرمايد: و می دآورشدهرا يا ناميمونشان

 و عليه «كردند پيشه تكذيب»نيز ؛ مانند عاد و ثمود  «ديگري گروههاي

 قصد پيامبرشان و هر امتي»زدند  دست گيريو جبهه بنديگروه بهپيامبرانشان 

، قصد كنندهتکذيب تهاياز ام : هر امتیيعنی «را كردند تا او را بگيرند

نمايند و  كنند و شکنجه و او را زندانی يافته دسترا كردند تا بر وي  پيامبرشان

 ابطال را با آن كردند تا حق جدال باطل و به»خواهند با او بکنند می هر چه

و  اساسبی و با دستاويزهاي وباطل بيهوده سخنان به : با پيامبرشانيعنی «كنند

و  را خرد ساخته ، حقآن وسيلهكردند تا به و مجادله ، ستيزهوبرهمدرهم مقوالت
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 : آنيعنی «را آنان پس»كنند را ابطال  نمايند و ايمان بيرون را از صحنه آن

: بنگر يعنی «بود؟ چگونهكيفر من  ، بنگر كهفروگرفتم»را  باطل به گرانستيزه

و  قدر دردناكچه عذابآن  ، كهكردم مجازات آن وسيلهآنها را به كه بیدر عذا

 ؟.است بوده سخت

  

 ( 6َوَكذََلَك َحقهْت َكَلَمةُ َرب ََك َعلَى الهَذيَن َكفَُروا أَنهُهْم أَْصَحاُب النهاَر )

! صحمدم : اييعنی «شد ثابت بر كافران پروردگارت ، فرمانسانو بدين»

و  يافت تحقق ‡پيشين پيامبران كنندهتکذيب بر امتهاي عذاب حکم كهچنان

 ناحقو به  تو كفر ورزيده به كه بر كسانی عذاب ، حکمگونههمينشد، به ثابت

 و دست شده تو همدست كردند و عليه با تو مجادله بر باطل و ناروا و با تکيه

« دوزخند اهل آنان كه»؛ است شده و الزم زدند، نيز ثابت تحزبو  بنديگروهبه

 اند.: آنها سزاوار دوزخكه است آنها اين درباره صادره : حکميعنی

  

الهَذيَن يَْحَملُوَن اْلعَْرَش َوَمْن َحْولَهُ يَُسب َُحوَن بََحْمَد َرب ََهْم َويُْؤَمنُوَن بََه 

َذيَن آََمنُوا َربهنَا َوَسْعَت ُكله َشْيٍء َرْحَمةً َوَعْلًما فَاْغَفْر َللهَذيَن تَابُوا َويَْستَْغَفُروَن َلله 

 (7َواتهبَعُوا َسبَيلََك َوقََهْم َعذَاَب اْلَجَحيَم )

با  گرداگرد آنند، همراه كه كنند و كسانيمي را حمل الهي عرش كه كساني»

 مؤمنان دارند و براي او ايمان گويند و بهمي تسبيح پروردگار خويشستايش 

باشند می كروبی فرشتگان ـ كه عرش حامل : فرشتگانيعنی «خواهندمي آمرزش

 اند همچنينآنها در پيدايش و اولين فرشتگان طبقاتبلندترين  ـ و ايشان

با حمد و  همراهرا  أخداوند قرار دارند، اينان بر گرداگرد عرش كه فرشتگانی

 او ايمان كنند و بهمی او را تنزيه گفته ، تسبيحدر برابر نعمتهايش وي سپاس
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 مؤمنش بندگان و براي كرده تصديق او را با بصيرتهايشان : وحدانيتدارند، يعنی

چيز تو بر همه  و علم پروردگارا! رحمت»گويند: خواهند ومیمی آمرزش

را  كساني پس» است چيز را فراگرفته تو همهو علم  : رحمتيعنی «دارد احاطه

 ، از گناهانبا توبه را كه : كسانیيعنی «اندكرده تو را دنبال و راه كرده توبه كه

بيامرز و آنها را از »اند كرده ـ را پيروي اسالم دين تو ـ يعنی و راه برتافته روي

در  مسلمان چون: »است آمده شريف در حديث كهچنان «دار هنگا دوزخ عذاب

 «.باد مانند آن تو هم ! و برايگويد: آمينمی دعا كند، فرشته غائبانه برادرش حق

و  حمل اين اما كيفيت داريم ايمان فرشتگان وسيلهبه الهی عرش حمل ما به البته

« عرش» كه . بايد دانستگذاريموا می عزوجل خداي علم را به تعداد فرشتگان

داناتر  آن خود به عزوجل خداي كه است و حقيقتی بوده مركز تدبير عالم

 باشد.می

  

َربهنَا َوأَْدَخْلُهْم َجنهاَت َعْدٍن الهتَي َوَعْدتَُهْم َوَمْن َصلََح َمْن آَبَائََهْم َوأَْزَواَجَهْم 

يه    (8اتََهْم إَنهَك أَْنَت اْلعََزيُز اْلَحَكيُم )َوذُر َ

كنند: دعا می چنين مؤمنان ، در حقالهی عرش حامل فرشتگان همچنين

، ايداده وعده ايشان را به آن كه عدن را در بهشتهاي پروردگارا! و آنان»

و نيز » است دائمی در آنها اقامت كه هايیبهشت : يعنیعدن بهشتهاي «وارد كن

 «اند وارد كنآمدهصالح  به را كه و فرزندانشان و همسران از پدران هر كس

 هستند، براي صالح را كه ذكر شده گروه از اين كسانیبا ايشان  : همراهيعنی

 بهشت ، بهو سرورشان شادمانی كردن و كامل بر ايشان خويش نعمت تکميل

 مؤمن»گويد: می جبير سعيدبن «.و حكيمي غالب گمانزيرا تو بي» نوارد ك
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 گفته وي كجايند؟ به پدر و پسر و برادرم پرسد كهوارد شود، می بهشت به چون

 گويد: مناو می اند. ولیتو نرسيده و اندازه پايه خود به شود: آنها در عملمی

آنها در  كه است هنگام . در آنايشان براي هم و امكرده خود عمل براي هم

 را تالوت آيه اين جبير سعيدبن سپس«. شوندمیساخته  ملحق وي به درجه

 كرد.

  

 ( 9َوقََهُم السهي َئَاَت َوَمْن تََق السهي َئَاَت يَْوَمئٍَذ فَقَْد َرَحْمتَهُ َوذََلَك ُهَو اْلفَْوُز اْلعََظيُم )

را از  و آنان»افزايند: می مؤمنان خود در حق در دعاي عرش حامل انفرشتگ

اند، شده در دنيا مرتکب كه بدي و اعمال : در برابر گناهانيعنی «دار بديها نگاه

را از  بيامرز و ايشان را بر ايشان بدشان و اعمال نکن و مجازات آنها را مؤاخذه

از » : در روز قيامتيعنی «روزي را در چنين و هر كه» دارناگوار نگاهعذاب 

 و او را از عذاب «ايكرده رحم بر وي كه راستي، بهبداريبديها در امان 

 رستگاري همان و اين» ايدرآورده خويش بهشت و به داده نجات خويش

گويد: می عيسیبن. سليمنيست بزرگتر از آناي رستگاري كه «است بزرگ

اند اما خوابيده خويش اند! آنها بر بالينگرامی أقدر نزد خداوندچه مؤمن بندگان»

گويد: عبداهلل میبنمطرف«. خواهندمی آنها آمرزش براي فرشتگان

را  آيه اين ، سپس«هستند ، فرشتگانمؤمنانبراي  أخدا بندگان ترينخيرخواه»

، مؤمنان براي بندگان ترينو خائن تريناما بدخواه»د: كرد و افزو تالوت

 «.اندشياطين

  

َ أَْكبَُر َمْن َمْقتَُكْم أَْنفَُسُكْم إَْذ تُْدَعْوَن إَلَى  إَنه الهَذيَن َكفَُروا يُنَادَْوَن لََمْقُت اّلِله

يَماَن فَتَْكفُُروَن )  ( 11اْلَ
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وارد شوند  دوزخ به كه ـ هنگامی تدر روز قيام «اندكافر بوده كه كساني»

 به شما نسبت اهلل از دشمني : قطعا دشمنيگيرند كهمورد ندا قرار مي»

 مشاهده ـ در هنگام دوزخ از اهل : هر انسانیيعنی «تر استهمديگر سخت

 در اين!«. نفس بر تو اي و نفرت نفرين»گويد: می خودشبه ـ خطاب آن عذاب

از شما در دنيا:  أخداوند و دشمنی گويند: قطعا نفرتآنها میبه ، فرشتگانهنگام

 بزرگتر از اين «ورزيديدشديد و انكار ميمي دعوت ايمانسوي به كه گاهآن»

را  عذاب كه است حالی شما بر خود شما در اينو بغض  و دشمنی نفرت

 كنيد.می مشاهده

  

نَا أََمتهنَا اثْنَتَْيَن َوأَْحيَْيتَنَا اثْنَتَْيَن فَاْعتََرْفنَا بَذُنُوبَنَا فََهْل إَلَى ُخُروجٍ َمْن قَالُوا َربه 

 ( 11َسبَيٍل )

مراد از دوبار  «كردي و دوبار زنده گويند: پروردگارا! ما را دوبار ميرانديمي»

بودند،  پدرانشان در پشت نجابی هايینطفه بار اول : آنانكه است اين ميراندن

آنها را ميراند ومراد  بار دوم براي أشدند، خداوند در دنيا زنده كهبعد از آن سپس

 درآخرت مجددشان زندگی آنها در دنيا، سپس اولی : حياتكردن از دوبار زنده

؛ مانند بوديم دهدا پيشتر در دنيا انجام كه «گناهانمان به». رستاخيز است هنگام به

 اعتراف» توحيد و يکتاپرستی تو و ترك به آوردن، شرك‡پيامبران تکذيب

 سودي هيچ در آن اعتراف كنند كهمی را در جايی اعتراف آنها اين ولی «كرديم

 كارشان به هيچ پشيمانی شوند كهمی و نادم پشيمان ندارد و در جايی حالشان به

ما  : آيا براييعنی «؟هستشدني  بيرون آيا راه پس»پرسند: می گاهآيد. آننمی
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 ما امکان تا به ـ ميسر هست سريع كند و چه باشد، چه كه ـ از هرگونه راهی

 ؟.دنيا بازگرديم و به آمده بيرون از دوزخ دهد كه

 فرمايد:می در پاسخشان أخداوند

  

َ ذََلُكْم بَأَنه  َ اْلعََلي  ُ َوْحدَهُ َكفَْرتُْم َوإَْن يُْشَرْك بََه تُْؤَمنُوا فَاْلُحْكُم ّلَِله هُ إَذَا دَُعَي اّلِله

 ( 12اْلَكبَيَر )

سبب قرار داريد، به در آن كه عذابی : اينيعنی «شماست براي روي از آن اين»

 «ورزيديدشد، كفر ميمي هخواند تنهايي خدا به»در دنيا  «چون كه» است آن

 آورده او شرك به و چون»گذاشتيد را فرو می پرستیاو و توحيد و يگانه به

 و دعوت «كرديدرا باور مي آن»يا غير آنها  از بتان ؛ اعماز ديگران «شدمي

و  تنهايیبه «خداست از آن فرمان پس»گفتيد می را اجابت شرك سويبه

 و عدم در دوزخ جاودانگی بر شما به كه و هموست از غير وي نه ،يگانگی

در  برايش كه است و برتر از آن «او بلندقدر» استكرده  حکم از آن آمدنبيرون 

 كه است : بزرگتر از آنيعنی «است بزرگ»باشد همانندي  و صفاتش ذات

 باشد. کیهمتا، يا همسر، يا فرزند، يا شري برايش

  

ُل لَُكْم َمَن السهَماَء َرْزقًا َوَما يَتَذَكهُر إََله َمْن يُنَيُب )  (13ُهَو الهَذي يَُريُكْم آَيَاتََه َويُنَز َ

 به»خود را  قدرت هايتوحيد و نشانه : داليليعنی« را آياتش كهكسي اوست»

 شما از آسمان و براي»خود  و انفسی آفاقی در كائنات «نماياندشما مي

 همه سبب فرستد زيرا بارانرا فرو می : بارانيعنی «فرستدفرومي ايروزي

را با  ارزاق و فرودآوردن آيات ، نماياندنآيه در اين سبحان. خداي است ارزاق

 دنبا فروفرستا ابدان و قوام آيات با آشکار كردن اديان كرد زيرا قوام جمع هم
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 «گيردديگر پند نمي ، كسياست كنندهانابت كه كسو جز آن» است ارزاق

با  آيد كهخود می شود و بهپندپذير می ، فقط كسیروشن آيات : با اينيعنی

 باز گردد. وي طاعت به أخداونددر آيات  از انديشيدن گيريبهره

  

َ ُمْخَلَصيَن لَهُ ال يَن َولَْو َكَرَه اْلَكافَُروَن )فَاْدُعوا اّلِله  ( 14د َ

: او را يعنی «ايدساخته او خالص را براي دين بخوانيد كه اهلل را درحالي پس»

، از است داده فرمان شما را بدان را كه وي براي عبادت بخوانيد كه درحالی

در  تانمنشیپاكيزهو  اخالص اين «هرچند»باشيد  ساخته و پيراسته پاكشرك 

نکنيد و آنها را وا  آنها التفاتی ناخوشی به پس «افتد را ناخوش كافران»عبادت 

 رسند. هالكتبه بميرند و با درد و دريغشان گذاريد تا در غيظ و خشمشان

 به صخدارسول كه است آمده كزبيرعبداهلل بن روايت به شريف در حديث

، له له ال شريك وحده إال اهلل ال إله»خواندند: ذكر را می اين فرض هاينماز دنبال

 إال اهلل ، ال إلهوال قوة إال باهلل ء قدير، ال حولشي كل الحمد وهو علي وله الملك

 هل مخلصين إال اهلل ، ال إلهالثناء الحسن وله الفضل وله النعمة ، لهوال نعبد إال إياه

 آمده ابوهريره روايت به شريف در حديث همچنين«. الكافرون ، ولو كرهالدين

دعا  در حالی و تعالیتبارك  خداي بارگاه به»فرمودند:  صخدارسول كه است

دعا را از  أخداوند باشيد و بدانيد كه داشته يقين خويش دعاي اجابتبه  كنيد كه

 «.كندنمی ، اجابتهوس رگرمو س غافل دل

  

وَح َمْن أَْمَرَه َعلَى َمْن يََشاُء َمْن َعبَاَدَه  َرفَيُع الدهَرَجاَت ذُو اْلعَْرَش يُْلَقي الرُّ

 ( 15َليُْنَذَر يَْوَم التهََلَق )
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و واال كه  رفيع و اوصاف درجات داراي : اوستيعنی «الدرجات رفيع اوست»

و او از مشابهت  است را نمايانده خويش عظمت توحيد و آيات شما داليل به

را در دنيا،  بندگانش درجات كه : اوستاست اين . يا معنیاست منزه مخلوقات

و  و آفريننده و مالك «است عرش صاحب»گرداند برتر می يا در بهشت

 و فرمانروايی سلطه و بزرگی شأنرفعت  خود مقتضی ؛ و ايندر آن متصرف

 كه از بندگانش بر هر كس از امر خويش»را  : وحیيعنی «را روح» اوست

 اشبرگزيده بندگان از ميان أخداوند هستند كه ‡انبياو ايشان  «افگندبخواهد مي

 از مرگ با آن ناميد زيرا مردم« روح»را  . وحیاست كرده انتخابشان رسالت به

، شوند. يا مراد از روحمی زنده بدنها با ارواح كهشوند چنانمی ر زندهكف

آنها را  كه خويش از شريعتهاي يعنی« : از امر خويشامرهمن. »است ÷جبرئيل

و  ساخته خويش ها را سرمشقشريعت تا آن است كرده پيامبرانش وحی سويبه

: تا يعنی «دهد بيم تا از روز مالقات»كنند  آنها عمل موجبخود به در زندگی

آسمانها  اهالی دهد كه بيم روزي را از عذاب پيامبر، مردم آن با فرستادن أخداوند

 كنند.ديدار می روز با هم در آن ، همهو آخرين و اولين و زمين

  

َ َمْنُهْم شَ  َ اْلَواَحَد يَْوَم ُهْم بَاَرُزوَن ََل يَْخفَى َعلَى اّلِله ْيٌء َلَمَن اْلُمْلُك اْليَْوَم ّلَِله

اَر )  (16اْلقَهه

 در فضاي از قبرهايشان مردم روز كه : آنيعنی «ظاهر گردند آنان روز كه آن»

چيز ـ  و هيچ نيست پوشيده چيز در آن هيچ كه و همواري مسطح باز و صحراي

آيند می پوشاند، بيروننمی آنها را از ديدگانـ  يا ساختمانی ، پشتهكوه مثل

 اند و از آنچهدر دنيا كرده كه از اعمالی «ماندنمي از آنها بر خدا پوشيده چيزي»
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 از آن امروز فرمانروايي»سازد دارد، يا آشکار میمی پنهانهايشان سينه كه

اند، احضار شوند و يندر آسمانها و زم كه كسانی همه : چونيعنی« ؟كيست

از  : )امروز فرمانروايی(َلَمَن اْلُمْلُك اْليَْومَ ) پرسد:میگردند، خداوند متعال جمع

 خود پاسخ أخداوند گاهدهد آنرا نمی وي پاسخكس  هيچ ؟(. پسكيست آنِ

 را با مرگ خلق همه كه «قهار است خداوند يگانهاز آن »فرمايد: و می داده

 هم دهندهو جواب  تعالی حق كنندهسؤال»گويد: می. حسن است مقهور ساخته

را  خويش دهد، خود پاسخرا نمی پاسخش كسی كه گاهو آن خود اوست

 «.دهدمی

  

َ َسَريُع اْلَحَساَب )  ( 17اْليَْوَم تُْجَزى ُكلُّ نَْفٍس بََما َكَسبَْت ََل ُظْلَم اْليَْوَم إَنه اّلِله

يابد. كيفر مي»از خير و شر  «است داده انجام آنچه بر وفق امروز هر كس»

در  يا افزودن از ثواب ؛ با كاستن از آنان بر احدي «نيست ستمي امروز هيچ

كند زيرا می حساب و بسيار سريع «خدا زود شمار است گمانبي» وي عذاب

، نياز كردن حساب در هنگام ديگران كهارد چنانتفکر نياز ند بهاو در امر حساب 

و  چيز محيط و فراگير استهمه به الهی علم كه جهت تفکر دارند، بدان به

در  تعالی حق: »است آمده شريف ماند. در حديثنمی از او پنهان ايذره هموزن

 «.كندمی را محاسبه خلق دنيا، تمام روز از روزهاي نصفاندازه به زمانیمدت

  

َوأَْنَذْرُهْم يَْوَم اْْلََزفََة إََذ اْلقُلُوُب لَدَى اْلَحنَاَجَر َكاَظَميَن َما َللظهاَلَميَن َمْن َحَميٍم 

 ( 18َوََل َشَفيعٍ يَُطاُع )

سبب را به روز قيامت «ده بيم» : از روز قيامتيعنی «و آنها را از روز آزفه»

 ازف»شود: می شود، گفته نزديك كاروان كوچ ناميد. و چون« آزفه» اشنزديکی
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، و هراس بيم از شدت گويی «رسدگلوگاهها مي دلها به كه گاهآن»«. الرحيل

 «از غم پر شده»رسند ها میحنجره و به شده خود بركنده دلها از جاهاي

و  نزديك : هيچيعنی «دوستي يچه ستمگران براي» و ساكت وپرغصه محزون

 «او سخن كه شفاعتگري و نه»برساند  سودي آنان به كه «نيست»خويشاوندي 

 «.شود پذيرفته» برايشاندر امر شفاعت 

  

 (19يَْعلَُم َخائَنَةَ اْْلَْعيَُن َوَما تُْخَفي الصُّدُوُر )

سوي به دزدانه از نگاه رتچشمها: عبا خيانت «داندچشمها را مي خدا خيانت»

: است گفته . قتادهنيست حالل آن سويبه كردن نگاه كه است چيزي

 را دوست آن عزوجل خداي كه است در چيزي چرانیچشمها، چشمخيانت»

 بر اهل كه است : مرديمراد از آن: »است گفته در تفسير آن عباسابن«. ندارد

 خانه ، يا از برابر آنزيبا است زنی شود و در ميانشانوارد می نوادهخايك 

 دزدانه شوند، نگاهیمی غافل چون پس زيبا است زنی گذرد و در ميانشانمی

بندد فرو می را از آن شوند، چشمش متوجه كه افگند اما وقتیمی زن آن سويبه

 شوند، چشم متوجه دوزد و چونمی چشم او شوند، بهغافل  و باز چون

او  داند كهو می است آگاه وي از قلب عزوجل خداي كهپوشد در حالیفرومی

 آنچه»داند می «و»«. رفتباال می زن آن بر فرجكاش  دارد كه دوست حتی

و  و از امانت وي هايو نافرمانی از معاصی «دارندمينهان »و اندرونها  «هاسينه

 .خيانت

  

َ ُهَو  َ َوالهَذيَن يَْدُعوَن َمْن دُونََه ََل يَْقُضوَن بََشْيٍء إَنه اّلِله ُ يَْقَضي بَاْلَحق  َواّلِله

 ( 21السهَميُع اْلبََصيُر )
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سزاوار وي  كه آنچه را به هر كس پس «كندمي حكم» و عدل «حق و خدا به»

در برابر او  كافران را كه و كساني»دهد می ، جزااز خير يا شر است

 ـ دستهاي سبحان ـ جز خداي مشركان كه و معبودانی : بتانيعنی «پرستندمي

 زيرا آنها نه «كنندنمي حكم چيزي به»كنند دعا باال می آنها به سويخود را به

 «خود شنواست كه ، خداستدر حقيقت»قادرند  بر كاري دانند و نهمی چيزي

 .افعالشان به «بيناست» را و سخنانشان

  

أََولَْم يََسيُروا فَي اْْلَْرَض فَيَْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقَبَةُ الهَذيَن َكانُوا َمْن قَْبَلَهْم َكانُوا 

ُ بَذُنُوبَهَ  ةً َوآَثَاًرا فَي اْْلَْرَض فَأََخذَهُُم اّلِله َ ُهْم أََشده َمْنُهْم قُوه ْم َوَما َكاَن لَُهْم َمَن اّلِله

 ( 21َمْن َواٍق )

اند تا ببينند سير نكرده در زمين» رسالتت انگاراندروغ اين «آيا»! صمحمد اي

، از و در نتيجه «؟است بوده اند چگونهاز آنها زيسته پيش كه كساني فرجام

از »اند؛ درگذشته از كفار كه : كسانیيعنی «آنها»بگيرند؟ زيرا  عبرتديگران 

 حاضر، در توان كافران : از اينيعنی «اندتر بودهپرتوان زمين در روي اينان

 از خود باقي و آثار زيادتري»اند نيرومندتر و استوارتر بودهو مادي  بدنی

 بودند، كه از دژها و قصرها آباد كرده زمين در روي كه با آنچه «گذاشتند

... است باقی بود و بعضا هنوز هم باقی زمين در روي تا ديرزمانی هايشاننشانه

ببيند،  را از نزديك تدمر و بعلبك مصر، ستونهايهاي ، اهرامسد چين و هر كس

 خطاب كه است در صورتی معنی كند. اينمی اعترافپيشينيان  مدنيت برتري به

 قضيه مکه باشد پس مردم مخصوص باشد اما اگر خطاب عام بشريت همه براي

: يعنی «همه با اين»شود.  ارائه آن براي ايو نمونه مثال كه است تر از آنروشن
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گرفتار كرد و  كيفر گناهانشان را به خدا آنان»نيرو و شکوه  همه با وجود آن

 نبود كه مدافعی : برايشانيعنی «نبوداي هدهندپناه آنها را در برابر خداوند هيچ

 كند. دفع را از آنان عذاب

  

ُ إَنههُ قََويٌّ َشَديدُ  ذََلَك بَأَنهُهْم َكانَْت تَأْتَيَهْم ُرُسلُُهْم بَاْلبَي َنَاَت فََكفَُروا فَأََخذَُهُم اّلِله

 ( 22اْلَعقَاَب )

روشن  : حجتهاييعنی «بينات برانشانپيام بود كه روي از آن» كيفر الهی «اين»

آوردند  آنان به ‡پيامبران كه آنچه به «آنها كافر شدند آوردند وليمي برايشان»

بخواهد  هر چه ؛ پساست «او نيرومند گمانرا گرفتار كرد، بي خدا آنان پس»

 براي «تكيفر اسسخت»تواند كرد چيز او را عاجز نمیدهد و هيچمیانجام 

 گردند.بازنمی توبه به سويشو به كرده او را عصيان كه كسانی

  

 ( 23َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُموَسى بَآَيَاتَنَا َوُسْلَطاٍن ُمبَيٍن )

 است ايگانهنه ، معجزاتآيات مراد از اين «خود را با آيات موسي يقين و به»

 و روشن «آشكار و حجتي» گذشت نجا از قرآ ذكر آنها در چندين كه

 شد. فراهم ÷موسی ، هر دو برايقولی و حجت معجزه پس« فرستاديم»

  

 (24إَلَى فَْرَعْوَن َوَهاَماَن َوقَاُروَن فَقَالُوا َساَحٌر َكذهاٌب )

 «و قارون» وزير فرعون «و هامان»مصر  شاه «فرعون سويبه»او را  فرستاديم

 جادوگري» ÷ترديد موسیبی «گفتند: اما آنان» فرد زمانش ثروتمندترين

مخصوصا از  أ. خداونداست آورده همراهبا خود به كه در آنچه «دروغگوست
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را تکذيب  ÷موسی بودند كه كسانی ياد كرد زيرا آنها رؤسا و رهبران تن سه اين

 كردند.می

با  ايشان ما در مواجهه رسول براي يتیو تسل ، دلجويیداستان در اين البته

 .است خويش قوم كنندگانتکذيب

  

َ َمْن َعْنَدنَا قَالُوا اْقتُلُوا أَْبنَاَء الهَذيَن آََمنُوا َمعَهُ َواْستَْحيُوا  ا َجاَءُهْم بَاْلَحق  فَلَمه

 (25نََساَءُهْم َوَما َكْيدُ اْلَكافََريَن إََله فَي َضََلٍل )

را واضح  آشکار و برهانهاي معجزات ÷موسی : وقتیيعنی «را حق وقتي پس»

اند آورده با او ايمان را كه كساني آورد، گفتند: پسران آنان ما براي از جانب»

 رسالت را به ÷موسی أخداوند چون «بگذاريد را زنده بكشيد و زنانشان

و  پسران قتل و به را مجددا از سر گرفت اسرائيلكشتار بنی ، فرعونبرانگيخت

و  اغراض براي و زنان دختران دستور داد؛ زيرا به دخترانشانگذاشتن  زنده

و هر  داشت ـ چشم خدمتکاري آنها به گماشتن ـ از قبيل سوء خويش اهداف

 : ايننیيع «نيست جز در تباهي كافران و نيرنگ»بود آشکاري  دو امر، بالي

 رساند.نمی زيانی هيچ ‡الهی پيامبران نيرنگها به

  

َل َدينَُكْم أَْو أَْن  َوقَاَل فَْرَعْوُن ذَُرونَي أَْقتُْل ُموَسى َوْليَْدُع َربههُ إَن َي أََخاُف أَْن يُبَد َ

 ( 26يُْظَهَر فَي اْْلَْرَض اْلفََسادَ )

را  و كارش «را بكشم تا موسي مرا بگذاريد»: كسانش به «گفت و فرعون»

 را كه تواند، كسی: اگر میيعنی «را بخواند و او پروردگارش» كنم يکسره

فراخواند تا او را از  خويش ياري ، بهما فرستاده سويرا به پندارد او ويمی

رتر پروردگار ب من ندارد بلکه پروردگاري او در حقيقت برهاند! بدانيد كه كشتن
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 ـ از پرستش شما بر آن را كه : دينیيعنی «شما را آيين ترسمميمن » شما هستم

 همانا پرستش كه خويش دين و آنها را به« تغيير دهد»ـ قرار داريد  أغير اهلل

: اگر يعنی «، فساد پديد آوردسرزمين يا در اين»، درآورد استيگانه  خداي

 بيفگند. و اختالف فتنه مردم در ميان غيير دهد، حداقلشما را ت نتواند دين

  

  (27َوقَاَل ُموَسى إَن َي ُعْذُت بََرب َي َوَرب َُكْم َمْن ُكل َ ُمتََكب ٍَر ََل يُْؤَمُن بَيَْوَم اْلَحَساَب )

 از شر هر متكبري من»رسيد  وي به فرعون سخنان اين چون «گفت و موسي»

 پروردگار خود و پروردگار شما پناه ندارد، به ايمان ابروز حس كه به

را از  خويشتن كه بينیو خودبزرگ طلب از شر هر فرد برتري ÷موسی «امبرده

، نيست و حشرونشر مؤمن بعث و به بزرگتر ديده عزوجل خدايبه آوردنايمان 

معاد در  به تکبر و تکذيب دو خصلت برد زيرا هرگاه پناهعزوجل  خداي به

 رسيده و كمال تمام در او به پروايیو بی سنگدلی يکجا شد، قطعا اسباب كسی

 بود. انسانی چنين ، نماد كاملفرعونكه  نيست . شکیاست

از  چون صخدارسول كه است آمده ابوموسی روايت به شريف در حديث

 في ، و ندرأ بكشرورهم من إنا نعوذ بك اللهم»گفتند: هراسيدند، میمی قومی

 تو، گردنهايشان وسيلهو به برده پناه آنان تو از شرارتهاي : بارخدايا! ما بهنحورهم

 «.كنيممی را از خود دفع

  

ُ َوقَاَل َرُجٌل ُمْؤَمٌن َمْن آََل فَْرَعْوَن يَْكتُُم إَيَمانَهُ أَتَْقتُلُوَن َرُجًَل   أَْن يَقُوَل َرب ََي اّلِله

َوقَْد َجاَءُكْم بَاْلبَي َنَاَت َمْن َرب َُكْم َوإَْن يَُك َكاَذبًا فَعَلَْيَه َكَذبُهُ َوإَْن يَُك َصاَدقًا يَُصْبُكْم 

َ ََل يَْهَدي َمْن ُهَو ُمْسَرٌف َكذهاٌب )  ( 28بَْعُض الهَذي يََعدُُكْم إَنه اّلِله
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حسن  «گفت داشتمي خود را نهان ايمان كه فرعون آل از مؤمن و مردي»

 را نهان ايمانش بود كه فرعون و پسرعموي مرد از قبطيان آن»گويد: می

 آشکار كردن بود و سبب روز ـ آشکار نساخته از اين را ـ قبل و آن داشتمی

را  مرا بگذاريد تا موسی: )گفت فرعون چون بود كه روز، اين در اين ايمانش

آيا »: و گفت فراگرفت خداوند متعال براي را خشمی مرد مؤمنبکشم(، آن 

شما از  و مسلما براي اهلل است گويد: پروردگار منمي كشيد كهرا مي مردي

شما  او براي كهآن : حاليعنی« ؟است آورده هم معجزاتي پروردگارتان سوي

دارند، نيز  روشنی داللتهاي وي رسالت و صحت بر نبوت كه شکاريآ معجزات

 حقی سخنی جهاد، گفتن بهترين: »است آمدهشريف  ؟. در حديثاست آورده

، جز فرعون از خانواده»گويد: می عباسابن«. ستمگر در نزد سلطانی است

 «.نياوردند ايمان ديگري، كس فرعون مرد و نيز زن همين

تر برخورد كرد و نرم قدري ، با آنان÷از موسی در دفاع مرد مؤمن آن سپس

و اگر  خود اوست زيان به دروغگو باشد، دروغش و اگر بر فرض»: گفت

 «شما خواهد رسيد دهد بهمي شما وعده به از آنچه برخي راستگو باشد، البته

نبود  ÷موسی رسالت در صحت وي از شك ناشی، مؤمنشخص  آن سخن اين

بود.  مؤمن راستی ـ به است كرده توصيف از وي أكه خداوندزيرا او ـ چنان

 به ÷موسی كه چيزهايی : اگر تماماست اين (يَُصْبُكْم بَْعُض الهَذي يََعدُُكمْ ) :معناي

رسد و در شما می از آنها به بعضی شما نرسد، حداقل دهد، بهمیشما وعده 

افراطكار  را كه خدا كسي چرا كه» است شما حتمی هالكتهم  بعض همان

: اگر . يعنیاست مرد مؤمن آن سخن ادامه اين «كندنميباشد، هدايت  دروغزن

 روشن حجتهاي سوياو را به أباشد، هرگز خداوند گزافکار و دروغزن ÷موسی
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گرداند و اگر بر خود مؤيد می معجزات او را به كند و نهنمینمايی خود راه

گرداند می و هالك او را خوار ساخته تعالی باشد، قطعا حقبسته  دروغ أخداوند

 آن كه است احتجاجی سومين او را بکشيد. اين نداريد كهاين  به شما نيازي پس

 اعتراض كرد و در اين ÷موسی قتل موضوع طرح به در اعتراض مؤمن شخص

 .است تسليم آنها به واداشتن براي و نرمش مجامله نيز نوعی

  

َ إَْن  يَا قَْوَم لَُكُم اْلُمْلُك اْليَْوَم َظاَهَريَن فَي اْْلَْرَض فََمْن يَْنُصُرنَا َمْن بَأَْس اّلِله

َشاَد )َجاَءنَا قَاَل فَْرَعْوُن َما أَُريُكْم إَ   ( 29َله َما أََرى َوَما أَْهَديُكْم إََله َسبَيَل الره

را شکر  عزوجل تا خداي ها انداختياد نعمتآنها را به مرد مؤمن آن سپس

! امروز من قوم اي»نکنند:  و درازدستی پافشاري و در كفر خويش گزارده

، بر سرزمين بودن چيره «سلطيدم سرزمين و در اين شماست از آن فرمانروايي

مصر  ، سرزمين. مراد از سرزمينبر آنهاست و برتري بر مردم از غلبهعبارت 

خواهد  اهلل ـ اگر بر سر ما بيايد ـ حمايت ما را از عذاب كسيچهپس » است

 رند.را از ما باز دا الهی از عذاب قادر نيستند تا چيزي : لشکرهايمانيعنی «كرد؟

و  را شنيد، حيله مرد مؤمن آن راستين و خيرانديشی نصيحت فرعون و چون

او  بيندازد كه توهم در اين آن وسيله را به افگند تا قومش ديگر در پيش نيرنگی

 و آنها را به بوده قدماستوار و ثابت سخت آنان به و دلسوزي در خيرخواهی

: جهت از آنها نباشد، بدين زيانی كنندهو دفع منفعت كنندهجلب برد كهنمیراهی 

: جز يعنی «نمايانمشما نمي ، بهيابمخود درمي كه : جز آنچهگفت فرعون»

را  و جز آنچه دهمنمی شما مشورت ، بهبدانم خود مصلحت برايرا كه  آنچه

در  كه گونههمان و من كنمز نمیشما تجوي ، برايخود تجويز كنم در حق كه

و شما » باشممی انديششما نيز مصلحت ، برايهستم انديشخود مصلحت حق
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 صواب راه ، جز بهرأي : شما را با اينيعنی «راهبر نيستم راست راه را جز به

 و آن شويدنمی كنيد، هرگز گمراه پيروي اگر از آن كه، راهیكنمنمی هدايت

 .است ÷موسی بركشتن من از: رأي عبارت

 اند كهكردهروايت طالبابیبنو بزار از علی« صحابه فضايل» در كتاب ابونعيم

 ؟ مردمكيستاز مردمان  كس ترينشجاع خبر دهيد كه من ! بهمردم اي»فرمود: 

 با كسی من كه است درست . فرمود: اينهستی آنان ترينگفتند: تو خود شجاع

 خبر دهيد كه من به ولی امگرفته را از وي دادم كه، جز اينامنکرده مبارزه

! است كسی چه دانيم؟ گفتند: بعد از تو ديگر نمیكيست مردم ترينشجاع

 ود بهخ ادعاي اثبات براي گاه. آناست ابوبکر صديق مردم ترينفرمود: شجاع

را در  ايشان قريش كه ديدم را درحالی صخداداد: رسول ادامه چنين سخنش

 بود و آن گرفته و لگدش را زير مشت ايشان يکیبودند، اين  خود گرفته چنگال

 خويش وكوبرا زير لت ايشان كه حال زد و در همينتلنگر می بر ايشان يکی

خدا قرار  را يك خدايان همه كه تو هستی گفتند: اينمی نانبودند، تشرزگرفته 

از ما ـ جز ابوبکر ـ  يكهيچ كه عزوجل خداي فرمود: سوگند به ؟ علیايداده

زد، را می يکی اين صاز پيامبر ابوبکر در دفاع نشد پس نزديك صحنه آن به

 كهحالی در آن كرد. خالصهرا دور می يکی راند و اينتلنگر می را به يکیآن

در خطر بود،  ايشان بودند و جان گرفته سخت صرا بر پيامبر عرصه مشركان

فرياد  بر سر مشركان حال كرد و در همانمی دفاعجانانه  ابوبکر از ايشان

 أاهلل گار منگويد: پروردمی كهخاطر اينرا به بر شما! آيا مردي واي كشيد: ايمی

كشيد و  بود، از تنش بر تنش را كه گليمی علیكشيد؟. سپس ، میاست

 فرمود: شما را به گاهشد. آن تماما خيس محاسنش تا بدانجا كه گريست سختیبه
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 سکوت يا ابوبکر؟ مردم بهتر است فرعون آل: آيا مؤمن دهمجد سوگند می

 خدا سوگند كه دهم: بهمی خود پاسخ دهيد؟ مننمی كردند. فرمود: آيا پاسخ

 آل بهتر از مانند مؤمن  (أخدا براي وي ابوبکر )در تالش از حيات ساعت يك

در  داشتمی را پنهان ايمانش بود كه مردي فرعون آل زيرا مؤمن است فرعون

 «.كردمی نرا اعال خويش ايمانبود كه  ابوبکر مردي كهحالی

  

 (31َوقَاَل الهَذي آََمَن يَا قَْوَم إَن َي أََخاُف َعلَْيُكْم َمثَْل يَْوَم اْْلَْحَزاَب )

! من قوم اي» ÷از موسی دفاعش در ادامه «بود، گفت آورده ايمان كه و كسي»

 بر شما از روزي : منيعنی «بيمناكم مانند روز احزاب بر شما از روزي من

 و تحزب بنديگروه به دست انبيايشان عليه كه گذشته امتهاي مانند روز عذاب

 .زدند، بيمناكم

  

ُ يَُريدُ ُظْلًما َلْلَعبَاَد  َمثَْل دَأَْب قَْوَم نُوحٍ َوَعاٍد َوثَُمودَ َوالهَذيَن َمْن بَْعَدَهْم َوَما اّلِله

(31 ) 

و عاد و ثمود و  نوح وروز قومحال مانند»: بر شما بيمناكم از سرنوشتی

، يا از در عذاب : بر شما از مانند حالشانيعنی «از آنها آمدند پس كه كساني

خدا بر  وگرنه» ، بيمناكمحق بر تکذيب در پايداري آنان و شيوه مانند عادت

 كردن الكه كند پسنمی عذاب گناه: آنها را بیيعنی «خواهدنميستم  بندگان

 اين ، شايستهاعمالشان سبب به آنان ، چرا كهاست بوده تمام ها، عدلامت آن

 اند.بوده عذاب

  

 ( 32َويَا قَْوَم إَن َي أََخاُف َعلَْيُكْم يَْوَم التهنَاَد )
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دهند، ديگر را ندا درمييك مردم كه بر شما از روزي ! منمن قوم و اي»

و همديگر را  ديگر را ندا داده برخی از مردم برخی كه : از روزييعنی «بيمناكم

 ، اهلدوزخ اهل كه كنند. يا از روزيمی خوانند و استغاثهمیفريادرسی  به

 آمده« اعراف» در سوره كهكنند چنانرا ندا می دوزخ اهل بهشترا و اهل بهشت

 .است

  

ُ فََما لَهُ َمْن َهاٍد يَْوَم تَُولُّوَن مُ  َ َمْن َعاَصٍم َوَمْن يُْضَلَل اّلِله ْدبََريَن َما لَُكْم َمَن اّلِله

(33) 

، يا از دوزخ سويمحشر به از موقف «گرديدباز مي كنان پشت كه روزي»

 شما در برابر خدا هيچ براي»روز:  گرديد. در آنباز می گريزان دوزخ

را خدا  و هركه»دهد و بازدارد  پناه وي شما را از عذاب كه« نيست حمايتگري

 .صواب راه سويبه «نيستكند، او را راهبري  گمراه

  

ا َجاَءُكْم بََه َحتهى إَذَا  َولَقَْد َجاَءُكْم يُوُسُف َمْن قَْبُل بَاْلبَي َنَاَت فََما َزْلتُْم فَي َشك ٍ َممه

ُ َمْن ُهَو ُمْسَرٌف ُمْرتَاٌب  َهلََك قُْلتُْم لَْن يَْبعَثَ  ُ َمْن بَْعَدَه َرُسوًَل َكذََلَك يَُضلُّ اّلِله اّلِله

(34 ) 

كه از آن : پيشيعنی «آورد شما بينات براي ، يوسفاز اين پيش يقين و به»

 شما معجزات عليهماالسالم به فرزند يعقوب شما بيايد، يوسف سويبه ÷موسی

بودند زيرا  وي و شريعت أخدا روشنگر دين آورد كه آشکاري هايو نشانه

از آنچه  شما همچنان پس»شد  برانگيخته نبوت به پدرانتان سويبه ÷يوسف

تا »نياورديد  او ايمان و به «در ترديد بوديد» از معجزات« بود آورده برايتان

 د از او هرگز پيامبري، گفتيد: خدا بعاز دنيا رفت» ÷يوسف «كهوقتي

او  كهكفر ورزيديد اما بعد از آن او در حياتش به پس« برنخواهد انگيخت
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 اين»شدند، نيز كفر ورزيديد  مبعوث بعد از وي كه پيامبرانی ، بهدرگذشت

ها و را در نافرمانی : هركهيعنی «است را افراطگر شكاك ، خدا هركهگونه

ها و و وعده و در يگانگی أخدا رو و در دينرافکار و زيادهاس أخداوند معاصی

 و راستی حق راه سويو به «گذاردمي راهبي»؛ است شکاك وي هشدارهاي

 كند.نمی هدايتشان

  

َ وَ  َ بَغَْيَر ُسْلَطاٍن أَتَاُهْم َكبَُر َمْقتًا َعْندَ اّلِله َعْندَ الهَذيَن الهَذيَن يَُجاَدلُوَن فَي آَيَاَت اّلِله

ُ َعلَى ُكل َ قَْلَب ُمتََكب ٍَر َجبهاٍر )  ( 35آََمنُوا َكذََلَك يَْطبَُع اّلِله

 فرمايد:می رو شکاكزياده گروه اين حال در بيان تعالی حق سپس

 بدون»كنند  و ابطال تا آنها را دفع «كنندمي اهلل مجادله در آيات كه كساني»

 روشنی آشکار و يا دليل حجت : بدونيعنی «باشد آمده رايشانب كه حجتي

ناپسند  اند، سختآورده ايمان كه نزد خدا و نزد كساني آنان ستيزه اين»

زيرا  ناپسند و منفور است بس و مؤمنان أنزد خدا آنان مجادله: اين يعنی «است

 حقی و اساس اصل هيچ به نها در آنآ كه و نارواست باطل، جدالی جدال اين

 اين آنها به جدال اين ندارند. همچنين بر آن سند و حجتی و هيچ نبوده متکی

 ، مغشوشأاهلل دعوت ، ابطالجدال قصد آنها از اين كه نيز ناپسند است جهت

 است باطلی ايمرامه چنين به و رسيدن ايمان راهرهروان  ذهنی فضاي كردن

بر  كه: چنانيعنی «نهدمهر مي هر متكبر زورگويي خدا بر قلب گونه اين»

زورگو و  متکبران همه مهر كوبيد همچنان بر دلهاي كارانجدل اين دلهاي

 گذارد.مهر می سركش
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( أَْسبَاَب 36ْسبَاَب )َوقَاَل فَْرَعْوُن يَا َهاَماُن اْبَن َلي َصْرًحا لَعَل َي أَْبلُُغ اْْلَ 

السهَماَواَت فَأَطهَلَع إَلَى إَلََه ُموَسى َوإَن َي َْلَُظنُّهُ َكاَذبًا َوَكذََلَك ُزي ََن َلَفْرَعْوَن ُسوُء 

 (37َعَمَلَه َوُصده َعَن السهبَيَل َوَما َكْيدُ فَْرَعْوَن إََله فَي تَبَاٍب )

، كار خود را ÷از موسی مؤمن شخص آنو مؤثر  گرم دفاع كه پيدا است چنين

افگند: ديگر در پيش  و طرحی برداشت دست ÷موسی از كشتن كرد لذا فرعون

 : ايگفت» ÷موسی از قتل ، يا انصراف، يا نيرنگجهل از روي «و فرعون»

ر و استوا برافراشته قصري : برايميعنی «بلند بنا كنبرجي  من ! برايهامان

.... قتاده راهها برسم آن : بهيعنی «برسم اسباب آن به تا شايد من»برآور 

: تا يعنی «آسمانها به دستيابي راههاي»«. ، درها استمراد از اسباب»گويد: می

را كه  ، خدايیرسيدم آسمان به و چون برسم آسمان به باال رفته برج بر آن

موسي  خداي سويتا به» وجو كنم، جستد او آنجاستكنادعا می ÷موسی

خبر داده  فرعون قبال به ÷موسی»گويد: در تفسير خود می شوكانی امام «بنگرم

دروغگو  او را سخت و من»«. است در آسمان عزوجل خداي بود كه

ادعا  رسالت از كه دارد. يا در آنچه خدايی كه وي ادعاي در اين «پندارممي

 كند.می

 متيقن أوجود خداوند به كه وانمود ساخت چنين ملعون آن بود كه گونهبدين

آيا  كه امر است در مورد اين وجو و كاوشجست پندار خود در پی و به نيست

اين  او القاي هدف وجود دارد يا خير؟ ولی موسی مورد ادعاي خداي در واقع

 حقيقت خواهد ديد كه زودياصال وجود ندارد و به خدايی چنين ود كهپندار ب

افگند تا  ميانرا به نمايشی و حركات سخنان اين همه ! فرعون؟! آريامر چيست

 گرداند و هر گمان وزنو بی را سبك و خردهايشان كرده بازي قومش با عقلهاي
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 فرعون براي گونه و اين»فروافگند  اذهانشانخواهد، در می را كه و پنداري

 لجاجت خويش و او در گمراهی «شد آراسته» و تکذيب از شرك «بدشعمل 

 دروغ استمرار ورزيد و به خويش و سركشی و بر طغيان نموده و پافشاري

 ، راهقح به رسيدن راه كه ، در حالیاست حقيقت يافتن جوياي شد كه مدعی

و  هدايت «و از راه .1است حق هايو نشانه در آيات تأمل بلکهنيست  حس

 و او را از راه آراست را برايش بد وي عمل : شيطانيعنی «شد بازداشته» صواب

تدبير و  : همانكيد وي «نينجاميد تباهي جز به و كيد فرعون» باز داشتصواب 

برگرداند.  ÷موسی به آوردنرا از ايمان  داد تا مردم را سازمان آن بود كه نيرنگی

 .است و هالكت : زيانتباب

  

َشاَد )  (38َوقَاَل الهَذي آََمَن يَا قَْوَم اتهبَعُوَن أَْهَدُكْم َسبَيَل الره

شما كنيد تا  پيروي ! از منمن قوم : ايبود، گفت آورده ايمان كه كس و آن»

اقتدا كنيد زيرا اگر  من به : در دينيعنی «كنم هدايت رشد و راستي راه را به

ايد و رساند، شناختهخير می سرمنزل حقيقتا شما را به را كه كرديد، راهی چنين

، راه اين مقصد نهايی يابد و بدانيد كهمی را بپيمايد، نجات راه اين هر كس

 .است بهشت

و  فرعون راه كهبر اين است و تعريضی ، كنايهفرعون آل مؤمن سخن ناي

 راه شما را جز به من: »گويد كهمی دروغ و او به است گمراهی ، راهقومش

 «.كنمنمی رهبري هدايت

  

                                                 

 .:سعيد حوي شيخ از مرحوم« اهلل: »كتاب ؛ مقدمه نگاه - 1 
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  ( 39َي دَاُر اْلقََراَر )يَا قَْوَم إَنهَما َهَذَه اْلَحيَاةُ الدُّْنيَا َمتَاٌع َوإَنه اْْلََخَرةَ هَ 

 كه «است اندك ايدنيا بهره زندگاني اين كه نيست ! جز اينمن قوم اي»

 و در حقيقت»گردد نابود می شود و سپسمند میبهره از آن چند روزيانسان 

 كه دائمی است ، حياتیآخرت زيرا حيات «دارالقرار است كه استآخرت  آن

مستمر و پايدار  ناپذيري طور زوال و به نداشته و انقطاعی گسست هرگز

 باشد.می

  

َمْن َعَمَل َسي َئَةً فَََل يُْجَزى إََله َمثْلََها َوَمْن َعَمَل َصاَلًحا َمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَى َوُهَو 

 (41َحَساٍب ) ُمْؤَمٌن فَأُولَئََك يَْدُخلُوَن اْلَجنهةَ يُْرَزقُوَن فَيَها بَغَْيرَ 

دنيا  در سراي : هر كسيعنی «يابدكيفر نمي مانند آنكند، جز به بدي هركه»

 آن اندازهجز به باشد ـ پس كه شود ـ هر معصيتی را مرتکب از معاصی معصيتی

 كه است بر آن ، دليلعبارت شود. ايننمی و معذب نشده ، جزا دادهمعصيت

 كار شايسته و هر كس»مانند خود دارند  به ، غرامتیو اموال بداندر ا جنايات

 عمل : هر كسيعنی «باشد داشته ايمان كه ـ در حالي كند ـ مرد باشد يا زن

اند، آورده پيامبرانش كه و آنچه أخداوند به كهاين همراهدهد، به انجام ايشايسته

 به»اند كرده جمع و ايمان شايسته عمل در ميان هك «گروه آن پس»باشد مؤمن 

 اي: روزييعنی «يابندمي روزي حسابشوند و در آنجا بيوارد ميبهشت 

 اين معنی»گويد: می يابند. مقاتلمی اييا محاسبه شمارش بدوننيکو و فراوان 

پيامد و  شوند، هيچمی از نعمتها داده در بهشت كه در آنچه: بر آنان است

 «.نيست ايجويیپی

  

 ( 41َويَا قَْوَم َما َلي أَْدُعوُكْم إَلَى النهَجاَة َوتَْدُعونَنَي إَلَى النهاَر )
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را تکرار  أخداوند سويبه خويش ، دعوتفرعون از خانواده مرد مؤمن آن سپس

 قبلیو روشهاي  داشته عالما و علنی را نيز صريح خويش كرد و در اينجا ايمان

 ! چهمن قوم و اي»نکرد:  ، دنبالاست او از خودشان كه گمان اين را در القاي

 از خودتان من : بهيعنی «خوانمفرامي نجات سويشما را به من كه است شده

 رود بهو و از دوزخ نجات سويشما را به من كه است خبر دهيد: آخر چگونه

 خوانمفرامی پيامبرانش گفتنو اجابت عزوجل خداي به ايمان از طريقبهشت 

 طلبيد؟.می از من كه و شکی با شرك «خوانيدفرامي دوزخ سويو شما مرا به»

  

َ َوأُْشَرَك بََه َما لَْيَس َلي بََه َعْلٌم َوأَنَا أَْدُعوكُ  ْم إَلَى اْلعََزيَز تَْدُعونَنَي َْلَْكفَُر بَاّلِله

 ( 42اْلغَفهاَر )

خدا كافر  خوانيد تا بهمرا فرامي»: را تفسير كرد و گفت هر دو دعوت سپس

 : از منيعنی «گردانم با او شريك ندارم علمي بدان را كه و چيزي شوم

، وندبا خدا آن بودن شريك به كه بخوانم عبوديت را بهخواهيد تا چيزي می

 اقامه و برهانی دليل هيچ آن و بر پروردگار بودن ندارم ايو آگاهی علم هيچ

 : منيعنی «خوانمخداوند عزيز غفار فرامي سويشما را به و من» است نشده

وجود  وي بزرگتر از عزت عزتی كه خوانممیعزتمندي  خداي سويشما را به

آورد، نيز  ايمان وي به را كه كسی ، گناهانخويش تندارد و او با وجود عز

 آمرزد.می

  

ََل َجَرَم أَنهَما تَْدُعونَنَي إَلَْيَه لَْيَس لَهُ دَْعَوةٌ فَي الدُّْنيَا َوََل فَي اْْلََخَرَة َوأَنه َمَردهنَا 

َ َوأَنه اْلُمْسَرفَيَن ُهْم أَْصَحاُب النهاَر )  ( 43إَلَى اّلِله
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 خوانيد، در دنيا و آخرتمي آن سويشما مرا به آنچه كه نيست ديديتر»

پنداريد شما می كه نيست چنان : موضوعيعنی «نيست دعايي پذيرشصاحب 

 اين و آن است شك و غيرقابل و قطعی ، ثابتكنممی شما بيان به من آنچه بلکه

 و ياري نيايش را به أغير از خداوند چيزي كه كسی دعاي : بطالنكه است

 سويشانشما به كه زيرا كسانی است ثابت ايو شبهه شك هيچخواند، بیمی

 دعا، رفع ـ و از آنها اجابت يا مردگان از بتان كنيد ـ اعمدعا بلند می به دست

 دعاكننده دارند كهرا ن آن خواهيد، قدرترا می خويش مشکالت و دفع حاجات

از  وجهی او را برآورند، يا به هاياز خواسته و چيزي گفتهخود را اجابت 

شما  كه : كسانیاست اين معنی قولیبرسانند. به خود سودي دعاكننده ، بهوجوه

و  الزم آن براي الوهيت نيستند كه دعوتی خوانيد، صاحبمی سويشانمرا به

 خويش عبادت سويرا به كسی آنها در دنيا و در آخرت گردد. يعنی ثابت

و  : مرجعيعنی «اهلل است سويما به ، برگشتو در حقيقت»خوانند فرانمی

 شدن با رستاخيز و زنده و آخرا هم ؛ اوال با مرگاست أخداوند سويمصير ما به

 كه : كسانیيعنی «انددوزخ اهل ازحدگذشتگانگمان و بي» از مرگ پس

 اند كهدوزخ اهل دهند، همانانمی را بسيار انجام أاهلل هايو نافرمانی معاصی

 پيوندند.می آن به سرانجام

  

َ بََصيٌر بَاْلَعبَاَد ) َ إَنه اّلِله َُض أَْمَري إَلَى اّلِله  ( 44فََستَْذُكُروَن َما أَقُوُل لَُكْم َوأُفَو 

، گويمشما مي را به آنچه»بر شما فرودآيد  عذاب كه هنگامی «زوديهب پس»

 ، تذكر و خيرخواهیدر نصيحت من كه و خواهيد دانست «ياد خواهيد آوردبه

 : بر او توكليعنی «سپارمخدا مي را به و كارم» امكرده بليغ شما جدوجهديبه 
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 و از بندگان «بيناست بندگان حال اهلل به» گذارماو وا می را به وكارم كرده

 را گفت سخن اين ، هنگامیمؤمن شخص : آنقولی كند. بهمی حمايت مؤمنش

 برسانند. قتلرا داشتند تا او را به وي به قصد حمله فرعونيان كه

  

ُ َسي َئَاَت َما َمَكُروا َوَحاَق بَآََل فَْرَعوْ   (45َن ُسوُء اْلعَذَاَب )فََوقَاهُ اّلِله

 و آنها نتوانستند بر او دست يابند گريخت كوه به مرد مؤمن گويد: آنمی مقاتل

 كه سوء نيرنگي خدا او را از عواقب پس»فرمايد: می تعالی حق كهچنان

 در حق كه بدي او را از نيرنگ عزوجل : خداييعنی «داشت كردند در امانمي

را  فرعون و آل»حفظ كرد  و او را از شر آنان داشت در نظر داشتند، نگاه وي

كرد و فرود  احاطه سهمگين عذابی : بر آنانيعنی «فروگرفتسهمگين  عذاب

 )بحر احمر( عذاب سرخ در درياي شدن آنها در دنيا، با غرق همه كهآمد چنان

 رو خواهند شد:روبه سخت ابنيز با عذ در آخرت زوديشدند و به

  

ا َوَعَشيًّا َويَْوَم تَقُوُم السهاَعةُ أَْدَخلُوا آََل فَْرَعْوَن أََشده  النهاُر يُْعَرُضوَن َعلَْيَها ُغدُوًّ

 (46اْلعَذَاَب )

جمهور علما  «شوندمي عرضه دوزخ بر آتش و شامگاهان بامدادان اينك»

از  و قبل ، در برزخ، بعد از مرگشانآنها بر آتش داشتنعرضه  اين برآنند كه

 عمراز ابن شريف در حديث و ديگران و مسلم . بخارياست قيامتفرارسيدن 

 مقعده عليه عرض إذا مات أحدكم إن»فرمودند:  صخدارسول اند كهكردهروايت 

 النار فمن أهل من كان وإن الجنة أهل الجنة فمن أهل من كان ، إنوالعشي بالغداة

از شما  : قطعا يکیالقيامة  يوم إليه اهلل بعثك حتي : هذا مقعدكله النار، يقال أهل

شود؛ اگر از می عرضه ـ بر وي و شامگاهان ـ بامدادان بميرد، جايگاهش چون
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شود و اگر از می ادهد او نشان به بهشت از اهل باشد، جايگاهش بهشتيان

 او گفته شود. بهمی داده نشان وي به دوزخ از اهل باشد، جايگاهش دوزخيان

 آن سويتو را به تو تا خداوند در روز قيامت جايگاه است شود: اينمی

 «.برانگيزد

 برزخب عذا در اثبات اساسی ، اصلیباب در اين وارده و احاديث كريمه آيه اين

 . در حديثنيست در آن شکی و هيچ است حق برزخ عذاب كهو اين است

او از  كه است اهلل عنها آمده رضی از عائشه بخاري روايت به شريف

قبر ! عذاب آري»فرمودند:  صخداقبر پرسيد، رسول عذاب درباره صخدارسول

 و عذاب محدود بوده كفار در برزخ عذاب ، بهريمهك آيه داللت البته«. است حق

 امر از احاديث اين شود بلکهاستنباط نمی ، از آنگناهانش سببدر قبر به مؤمن

 آيد.برمی متقدم نبوي

 بارهدر اين وارده شريف حديث دليل، بهاست قبر متفاوت عذاب كه بايد دانست

أو كافر إال  مسلم من محسن ما أحسن»فرمودند:  صخدالرسو كه مسعوداز ابن

رحما أو  قد وصل كان : إنالكافر؟ فقال اهلل ! ما إثابةاهلل. قلنا: يا رسولتعالي اهلل أثابه

و أشباه  و الولد و الصحة المال وتعالي تبارك اهلل ، أثابهحسنة بصدقة أو عمل تصدق

أَْدَخلُوا آََل فَْرَعْوَن ) . قرأالعذاب : عذابا دون؟ قالاالخرةفي ا إثابته. قلنا: فمذلك

 باشد يا كافر ـ كار نيکی مسلمان كهاز اين ـ اعم نيکوكاري : هيچ(أََشده اْلعَذَابَ 

اهلل! : يا رسولدهد. گفتيممی او را پاداش أخداوند كهدهد، جز ايننمی انجام

باشد، يا  را برقرار ساخته رحمی ؟ فرمودند: اگر صلهكافر چيست ندادپاداش 

دادن  او را به وتعالیتبارك باشد، خداي كرده باشد، يا كار نيکی داده ايصدقه

وي  دادن : پاداشدهد. گفتيممی در دنيا پاداش آن و امثال و فرزند و سالمتی مال
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تالوت  گاه. آنتر از عذابیپايين است عذابی؟ فرمودند: چيست در آخرت

عذاب  ترينرا در سخت فرعون : آل(أَْدَخلُوا آََل فَْرَعْوَن أََشده اْلعَذَابَ ) كردند:

 «.درآوريد

عذاب  ترينرا در سخت فرعون : آلگوييمبرپا شود، مي قيامت كه و روزي»

جايگاهی  به را در جهنم فرعون : آلمگوييمی فرشتگان : بهيعنی «درآوريد

 .تر و شديدتر استسهمگين از غير آن آن عذاب درآوريد كه

  

عَفَاُء َللهَذيَن اْستَْكبَُروا إَنها ُكنها لَُكْم تَبَعًا فََهْل  وَن فَي النهاَر فَيَقُوُل الضُّ َوإَْذ يَتََحاجُّ

 (47النهاَر ) أَْنتُْم ُمْغنُوَن َعنها نََصيبًا َمنَ 

 كه گاه: آنيعنی «كنندديگر بگومگو ميبا يك دوزخ در آتش كه گاهو آن»

 «متكبران به ناتوانان»كنند و بگومگو می ديگر مشاجرهبا يك در دوزخ دوزخيان

را  از ايشان و پيروي ‡انبيا براي انقياد و تسليم كفر كه رؤسا و رهبران: بهيعنی

و مکرها  ، نيرنگها انديشيده‡پيامبران به از ايمان مردم بازداشتن و براي تابيدهبرن

ما  و رؤساي و شما رهبران «ما پيرو شما بوديم گويند: هرآينهمي»اند؛ ورزيده

از  با پيروي و اينك و باور كرديم شما گفتيد، تصديق را كه بوديد و ما آنچه

 دوزخ از آتش بخشي آيا شما بازدارنده پس» ايمدرآمده دوزخ به كه شماست

ما  را همراه كنيد، يا آنمی را از ما دفع از آن : آيا بخشیيعنی «از ما هستيد؟

 داريد؟.برمی

  

َ قَْد َحَكَم بَْيَن اْلَعبَاَد )  ( 48قَاَل الهَذيَن اْستَْكبَُروا إَنها ُكلٌّ فَيَها إَنه اّلِله

گويند: همانا ما مي» خويش مستضعف پيروان در پاسخ سركش «ستكبرانم»

ما چگونه  پس هستيم در جهنم با هم : ما و شما همگیيعنی «هستيم در آن همه
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، قطعا قادر بوديم كاري چنين ، اگر ما بهكنيم را از شما دفع عذاب توانيممی

 كرده حكم بندگان خدا ميان راستيبه» مكرديمی دفع را از خودمانعذاب 

 و گروهی در بهشت گروهی كهاين به است كرده فيصله : او ميانشانيعنی «است

 .نيست سبحان خداي حکم جويگير و پیپی هم كسباشند و هيچ در دوزخ

  

بهُكْم يَُخف َْف َعنها يَْوًما َمَن اْلعَذَاَب َوقَاَل الهَذيَن فَي النهاَر َلَخَزنََة َجَهنهَم اْدُعوا رَ 

(49) 

 رويدوزخ  نگهبانان سويشوند، بهمی مأيوس خويش از رهبران ناتوانان و چون

 از امتهاي «در دوزخند كه و كساني»گردند: خواستار دعا می و از آنان آورده

: يعنی «گويندمي دوزخ اناننگهب به» آنان از مستکبر و مستضعف كافر؛ اعم

گويند: دوزخيانند، می عذاب و گماشتگان كارپرداز دوزخ كه فرشتگانیبه

! آري «كند را از ما سبك عذاب روز از اين را بخوانيد تا يك پروردگارتان»

 كنند تا به شفاعت در حقشان خداوند متعال بارگاه به خواهند كهمی از فرشتگان

 بدهد. و تنفسی تخفيف اندكآنان 

  

قَالُوا أََو لَْم تَُك تَأْتَيُكْم ُرُسلُُكْم بَاْلبَي َنَاَت قَالُوا بَلَى قَالُوا فَاْدُعوا َوَما دَُعاُء 

 ( 51اْلَكافََريَن إََله فَي َضََلٍل )

 سويبه روشن هايمعجزه مگر پيامبرانتان» در پاسخشان فرشتگان «گويندمي»

 آوردند اما ما ايشان روشن ما معجزاتی آنها براي «گويند: چراشما نياوردند؟ مي

 حجتها و برهانهايی به و نه آورديم ايمان خودشان به نه پس كرديم را تکذيب

 فرشتگان «گويندمي»را كردند؛  اعتراف اين چون . پسآوردند، باور كرديمكه 

، شما خود است كار چنين : هرگاهيعنی «دعا كنيد پس»: يشانبرا دوزخ نگهبان
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را بعد از  و پيامبرانش كفر ورزيده أخداوند به كه كسانی دعا كنيد زيرا ما براي

و دعا كردن  كنيماند، دعا نمیكرده ، تکذيبروشن و حجتهاي معجزات آوردن

 .است نشده داده ما اجازه به اينان امثال براي

: اي نيستمفيد فايده هم خودشان دعاي دهند كهخبر می آنان به فرشتگان سپس

اثر و بی كامال تباه كافران : دعاييعنی «نيست جز در بيراهه كافران دعاي ولي»

 گيرد.قرار نمی و هرگز مورد اجابت است

  

 ( 51َمنُوا فَي اْلَحيَاَة الدُّْنيَا َويَْوَم يَقُوُم اْْلَْشَهادُ )إَنها لَنَْنُصُر ُرُسلَنَا َوالهَذيَن آَ 

 اند، ياريآورده ايمان را كه و كساني خويش ما پيامبران در حقيقت»

 گردانيممی غالب سركوبگر و سركششان را بر دشمنان : ايشانيعنی «كنيممي

در » داديم نصرت فرعون كردن را با غرق فرعونآل و مؤمن ÷موسیكه چنان

را با  آنان ، كهاز دشمنانشان ايشان گرفتن انتقام زمينه با ميسر كردن «دنيازندگي

 كوبند.می در هم و غلبه و اسارت و غارت قتل

برخی  پيشه تکذيب هايامت كهاين»گويد: می جريرطبري از ابن نقل كثير بهابن

بر  تعالی حق با نصرت كردند، منافی را اخراج و برخی را كشته ‡اناز پيامبر

 يا مرگ در غياب و چه در حيات ـ چه عزوجل زيرا خداي نيست ايشان

 دهيممینيز ياري  «و»...«. است گرفته انتقام كنندگانشانـ از تکذيب ‡پيامبران

. استروز قيامت  و آن «خيزندبرمي شهادت به شاهدان كه روزي»را در  ايشان

 دهند. معنايمیگواهی  الهی پيامهاي بر ابالغ ‡انبيا براي فرشتگانند كه شاهدان

 به را در برابر اعمالشان ايشان أخداوند كه است روز اين در اين دادنشاننصرت
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، كفار دارد و در مقابلمی امیخود گر كرامتهاي را به و ايشان وارد نموده بهشت

 افگند.میدوزخ  كند و آنها را بهمی و نفرين مجازات را در برابر اعمالشان

  

 (52يَْوَم ََل يَْنفَُع الظهاَلَميَن َمْعَذَرتُُهْم َولَُهُم اللهْعنَةُ َولَُهْم ُسوُء الدهاَر )

 زيرا اين «دهديسود نم را عذرآوردنشان ستمگران كه روزي همان»

و » است جايیناوارد و بی اثر و شبههو بی باطل ، عذرخواهیشانعذرخواهی

 بدفرجامي و برايشان است» أخداوند از رحمت : دورييعنی «لعنت آنان براي

 «.است» دوزخ : عذابيعنی «سراي آن

  

 (53ي إَْسَرائَيَل اْلَكتَاَب )َولَقَْد آَتَْينَا ُموَسى اْلُهدَى َوأَْوَرثْنَا بَنَ 

. و به بخشيديم» و معجزات ، نبوت: توراتيعنی «هدايت موسي و قطعا به»

در  ÷بعد از موسی كه «نهاديم ميراث به»را  : توراتيعنی «را كتاب اسرائيلبني

 بردند. ارثديگر به از نسل پس را نسلی ماند و آن باقی ميانشان

  

 ( 54دًى َوَذْكَرى َْلُوَلي اْْلَْلبَاَب )هُ 

هدايتگر و پندآموز صاحبان  : توراتيعنی «است و پندآموز خردمندان هدايت»

 .است سالم خردهاي

  

ْبَكاَر  َ َواْلَ َ َحقٌّ َواْستَْغَفْر َلذَْنبََك َوَسب َْح بََحْمَد َرب ََك بَاْلعََشي  فَاْصبَْر إَنه َوْعدَ اّلِله

(55 ) 

از تو صبر  پيش پيامبران كهچنان بر آزار مشركان صمحمد اي «صبر كن پس»

حق » قيامت وقوع به وي ، يا وعدهپيامبرانش به «خدا وعده گمانبي»كردند 

و براي »وجود ندارد  آن در وقوع شکی و هيچ نيست در آن خالفی هيچ «است
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ـ با وجود  خواهیآمرزش به صخدارسول ور يافتندست «بخواه آمرزش گناهت

و بعد از  يا قبل مکه و بعد از فتح را قبل لغزشی هرگونه عزوجل خداي كهآن

شود. يا  افزون تا بر ثوابشان است اين ـ براي است آمرزيده بر ايشان رسالت

هر  زيرا به است و افضل لیاو اعمال فروگذاشتن سبب به ايشان خواهیآمرزش

همان  باشد، به داشته بيشتري شناخت الهی و كمال از جالل انسان كه اندازه

قصور و  به وي و احساس و ناچيز ديده او كم را براي خويش ، عملاندازه

جهت  خواهد، بدينمی از او آمرزش شود لذا مانند مذنبانمی افزوده اشكوتاهی

«. است مقربان ، بديهاينيکان : حسناتالمقربين األبرار سيئات حسنات»اند: گفته

تا  بر استغفار است امت براي دستور، انگيزشی ـ اين كثير گفته ابن كهيا ـ چنان

 اقتدا كنند. صپيامبر خويش امر به در اين

: يعنی «گويتسبيح مدادانو با شامگاهان پروردگارت با ستايش و همراه»

و  مداومت وي با حمد و ستايش همراه أخداوند و تسبيح بر تنزيههميشه 

عصر و بامداد، نماز بگزار زيرا  : در دو وقتاست ؛ مراد اينقولی. بهكن مواظبت

 بود ؛ دو ركعت فرض دو وقت فقط در اين ، نماز خواندندر مکهوقت  در آن

 در عصر. مداد و دو ركعتدر با

  

َ بَغَْيَر ُسْلَطاٍن أَتَاُهْم إَْن فَي ُصدُوَرَهْم إََله َكْبٌر َما  إَنه الهَذيَن يَُجاَدلُوَن فَي آَيَاَت اّلِله

َ إَنههُ ُهَو السهَميُع اْلبََصيُر )  ( 56ُهْم بَبَاَلَغيَه فَاْستََعْذ بَاّلِله

باشد ـ آمده برايشان حجتي كهآنهلل ـ بيا در آيات كه كساني راستيبه»

 سبحان خداي از سوي و آشکاري روشن حجت كهآن: بیيعنی «كنندمي مجادله

و  و اراده رياست و خودبرتربينی «جز كبر آنان هايدر سينه»باشد  آمدهبرايشان 
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 انگاشتندروغ و  تکذيب را به آنان كه امر است و همين «نيست» سيادت

تکبر و  : در دلهايشانيعنی «نيستند شونده نايل آن به آنان»دارد وامیرسالتت 

شوند اما آنها  بر او غالب كهدر اين است و طمعی صمحمد عليه ايگردنکشی

 آنند كه خواهان : آناناست اين رسند. يا معنینمی خويش مرام اين هرگز به

 هدف اين قطعا به يابند ولی دست يا نظير آن مانند كشتنت بزرگ يكاربه

 آنان از شر و كيد و تجاوز و سركشی «ببر خدا پناه به پس»رسند نمی خويش

 پس افعالشان به را، بيناست سخنانشان شنواست «بيناست زيرا او خودشنواي»

 ماند.نمی پنهان امور، از اين ايامر نهانی بر او هيچ

 منکران عموم درباره آيه : ايناست گفته آيه اين نزول سبب در بيان سيوطی

 شد. رستاخيز نازل

  

لََخْلُق السهَماَواَت َواْْلَْرَض أَْكبَُر َمْن َخْلَق النهاَس َولََكنه أَْكثََر النهاَس ََل يَْعلَُموَن 

(57 ) 

در دلها و  «بزرگتر است مردم از آفرينش و زمينآسمانها  قطعا آفرينش»

بسيار  هايپديده ها زيرا آسمانها و زميندر انديشه تر استتر و شگفتشگرف

كنند و می حركت كونی عظيم استقرار دارند، در فضاي ستونهستند، بی بزرگی

منکر  ، چگونهصورت : در اينديگر... يعنی فراوان جز اينها از آثار عظمت

، از وجوه از همه آن آفرينش شوند كهمی مجدد چيزي كردن رستاخيز و زنده

« يس» ( از سوره18) در آيه كه؟ چنانتر استساده آسمانها و زمين آفرينش

: (َمثْلَُهمْ  أََولَْيَس الهَذي َخلََق السهَماَواَت َواْْلَْرَض بَقَاَدٍر َعلَى أَْن يَْخلُقَ )فرمايد: می

انسانها را  مانند اين كه توانا نيست ، بر آنرا آفريده آسمانها و زمين كه )آيا كسی

از  پروردگار را، چرا كه قدرت عظمت «دانندنمي بيشتر مردم ولي»بيافريند؟(. 
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 و انديشه تأمل حقايق ، در اينخويش هوسهاي به و سرگرمی فرط غفلت

 د.كنننمی

  

اَلَحاَت َوََل اْلُمَسيُء  َوَما يَْستََوي اْْلَْعَمى َواْلبََصيُر َوالهَذيَن آََمنُوا َوَعَملُوا الصه

 (58قََليًَل َما تَتَذَكهُروَن )

كنند، می و ناروا مجادله باطل به كه : كسانیيعنی «نيستند و نابينا و بينا يكسان»

 كه و كساني»نيستند  كنند، يکسانمی مجادله و راستی حق به كه با كسانی

: يعنی «نيستند يكسان اند نيز با بدكردارانكرده شايسته و كارهاي آوردهايمان 

آلود،  و معصيت كفرپيشه ، با بدكردارانصالح عمل و داراي باايماننيکوكاران 

 پند گرفتن كه است مراد اين !.مردم اي «پذيريدپند مي اندك چه»برابر نيستند 

 باشد.می عدم در حکم كه است اندكچنان بيشتر مردم

  

  (59إَنه السهاَعةَ َْلَتَيَةٌ ََل َرْيَب فَيَها َولََكنه أَْكثََر النهاَس ََل يُْؤَمنُوَن )

 : در تحققيعنی «نيست ترديدي ، در آناست قطعا آمدني ، قيامتدر حقيقت»

را تصديق  امر را و آن اين «دارندباور نمي بيشتر مردم ولي» نيست شکی قيامت

كند و تجاوز نمی ظاهري از محسوسات هايشانفهم كه جهتكنند، بداننمی

 اندازند.كار نمی، بهدر امر آخرت و تأمل حجت را در دريافت عقلهايشان

  

ْستََجْب لَُكْم إَنه الهَذيَن يَْستَْكبَُروَن َعْن َعبَادَتَي َسيَْدُخلُوَن َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعونَي أَ 

 ( 61َجَهنهَم دَاَخَريَن )

دعاء: »مراد از  «كنم فرمود: مرا بخوانيد تا شما را اجابت و پروردگارتان»

و  پروردگار، يا عبادت از بارگاه زيان و دفع منافع جلب ، درخواست«خواندن

 كهدعا چنان بلکه است عبادت خويش دعا در ذات . البتهاست وي پرستیانهيگ
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 آمده شريف در حديث همچنين«. است مغز عبادت: »آمده شريف درحديث

رحمة  توافق أن دعوه ، لعل، فتعرضوا لهنفحات دهركم أيام بقية في لربكمإن : »است

 ايام در بقيه : قطعا پروردگارتانة ال يخسر بعدها أبدافيسعد بها صاحبها سعاد

 آنها پيش خود را براي دارد پس هايیها و بخشش، دهشتان« زندگی»روزگار 

 وسيلهبه صاحبش كند پس و همراهی موافقت با رحمتی بسا دعايیافگنيد؛ چه

 «.زيانمند نشود هميشه يهرگز و برا بعد از آن گردد كهنايل  سعادتی به آن

: )مرا فرموده خودش أزيرا خداوند است حجت باب ، خود در اينآيه اين البته

، در حقيقت»فرمود:  آن دنبالبه كنم(، سپس اجابت دعا بخوانيد تا برايتان به

 هب ورزند، زودا كهاستكبار مي» من : از دعاييعنی «من از عبادت كه كساني

از  كه كسانی به سخت است هشداري اين «شوند وارد دوزخ و زاري خواري

، حاجات برآوردن كه ، كسیورزند. بنابراينتکبر می أخدا بارگاهبه  دعا نمودن

، خويش دعاي با اين بخواهد، در واقع ضرر را از مردگان و دفعمنفعت  جلب

جز  آن كردن صرف كه كرده صرف را برايشان زيو چي كردهآنها را عبادت 

 براي أغير خداوند ؛ دعايبگذريم كه . از اينجايز نيستسبحان  خداي براي

دعا  كردن بر اجابت كه دربر ندارد زيرا تنها كسی سودي هيچ دعاكننده

 و درخواست ا كردندع را به ، او بندگانشبنابرايناست  سبحان ، خدايتواناست

 را وعده دعايشان ، اجابتصورت و در اين خود دستور داده از بارگاه حاجات

 خود را به هايخدا! خواسته بندگان اي پس استاو نيز حق  و وعده است داده

 شما را به كنيد كه تکيه خود بر ذاتی هايسازيد و درخواسته متوجه أخداوند

شما  آنها را نيز براي و اجابت داده فرمان خويشسوي درخواستها به اين توجيه

را  دعاكننده دعاي كه كريمی بخشنده ذات ! اوست. آرياست كرده تضمين

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

313 

از  خود را در امور دنيا و دين نيازها و حوايج كه كند و بر كسانیمی اجابت

گيرد می كنند، خشمنمی او درخواست فراگير و وسيع و ملك بزرگ فضل

 : هركهعليه غضب عزوجل اهلل يدعلم  من: »است آمده شريف در حديث كهچنان

 «.گيردمی بر او خشمتعالی  دعا نکند، حق عزوجل خداي بارگاه به

  

ُ الهَذي َجعََل لَُكُم اللهْيَل َلتَْسُكنُوا فَيَه َوالنهَهارَ  َ لَذُو فَْضٍل َعلَى  اّلِله ُمْبَصًرا إَنه اّلِله

 ( 61النهاَس َولََكنه أَْكثََر النهاَس ََل يَْشُكُروَن )

از  «گيريد آرام شما آفريد تا در آن را براي شب كه است كسي خدا همان»

و كار زيرا  كسب و در پی و روزي رزق در طلب هايتانوجوشو جنبحركات 

و  ، با آرامشدو پديده اين ، كهاست و سرد گردانيده را تاريك شب الیتع حق

را روشنگر  : آنيعنی «و روز را مبصر آفريد»دارند  و همخوانی تناسبخواب 

در  راحتی، به روشن اندازيببينيد و در چشم خود را در آن تا نيازهاي ساخت

 خداوند بر مردم گمانبي»وگذار نماييد گشت خويش وكار و ارزاقكسب طلب

بيشتر  ولي»بخشد شمار خود بر آنها میبی ، از نعمتهايپس «است فضلصاحب

 كه جهت كنند. يا بداننمی آنها اعتراف نعمتها را و به «گزارندشكر نميمردم 

، د و در نتيجهكننمی نعمتها غفلت در اين نعمتهايند، يا از تفکر و نگرشمنکر آن 

 گذارند.، فرو میاست واجب منعم از شکر و سپاسرا كه  آنچه

  

ُ َربُُّكْم َخاَلُق ُكل َ َشْيٍء ََل إَلَهَ إََله ُهَو فَأَنهى تُْؤفَُكوَن )  ( 62ذََلُكُم اّلِله

آفريننده  كه اهلل پروردگار شماست» و روز است شب آفريننده كه كسی «اين»

 «شويد؟مي از كجا بازگردانيده پس جز او نيست ، خدايياست يزيهر چ
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 گرديد و از توحيد ويبر می وي و از عبادت رفته بيراهه به چگونه : پسيعنی

 شويد.میساخته  منصرف

  

َ يَْجَحدُوَن )  ( 63َكذََلَك يُْؤفَُك الهَذيَن َكانُوا بَآَيَاَت اّلِله

 «شوندمي رويگردان گونه كردند، اينرا انكار مي الهي آيات كه كساني»

 ، از راههايیروي بيراهه ، با چنينتوحيد وي و منکران الهی آيات : منکرانيعنی

 شوند.می و برگردانيده پايدار و استوار ـ بازداشته راه و متابعت از پيرويـ يعنی 

  

ُ الهَذي َجعََل لَُكمُ  َرُكْم فَأَْحَسَن ُصَوَرُكْم  اّلِله اْْلَْرَض قََراًرا َوالسهَماَء بَنَاًء َوَصوه

ُ َربُّ اْلعَالََميَن ) ُ َربُُّكْم فَتَبَاَرَك اّلِله  (64َوَرَزقَُكْم َمَن الطهي َبَاَت ذََلُكُم اّلِله

را  : آنيعنی «ساخت شما قرارگاه را براي زمين كه است كسي خدا همان»

شما  شويد و ساختمانها و كاالهايمستقر می بر آن گردانيد كه استقرارييگاه جا

و استوار  طور محکمشما را بر خود به زمين كهيابد در حالیاستقرار مینيز بر آن 

 كه ميريد. و كسانیمی در آن و هم شده زنده زمين دارد و در همينمینگاه 

اند زيرا خطا رفته دارد، به منافات آن و حركت با دوران ميناند استقرار زپنداشته

و آرامش  راحتی ، احساسو قطار و هواپيما هستيم سوار ماشين كهما در حالی

 معناي تعبير به ايننيز هستند پس  حركت در حال فوق وسايل كه، با آنكنيممی

 مستحکم برپا و استوار و سرپناهی «قفيرا س و آسمان» نيست زمين حركتنفی

شما را نيكو  كرد و صورتهاي گردانيد. و شما را صورتگري»شما براي 

 هيأت و زيباترين صورت نيکوترين به جانداران : شما را در ميانيعنی «پرداخت

داد،  روزي»لذيذ و گوارا در دنيا  : از اشياييعنی «هاو شما را از پاكيزه»آفريد 

اهلل پروردگار » است ياد شده و باعظمت بزرگ اوصاف به موصوفكه ذاتی «اين
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او  : خير و بركتيعنی «است بسيار بابركت ، اهلل پروردگار عالميانشما است

 باشد.می ، برتر و منزه، مقدسناشايست صفات ، و او از همهبسيار است

  

َ اْلعَالََميَن )ُهَو اْلَحيُّ ََل إَلَهَ إَ  َ َرب  يَن اْلَحْمدُ ّلَِله  ( 65َله ُهَو فَاْدُعوهُ ُمْخَلَصيَن لَهُ الد َ

جز او  خدايي»شود هرگز فنا نمی كه ايو باقی پاينده : ذاتيعنی «زنده اوست»

خود را  دين كه او را درحالي پس» يکتا و منفرد است و در الوهيت «نيست

 «ايد، بخوانيدگردانيده» جهتو يك و پيراسته : خالصيعنی «يشآالاو بي براي

گردانيد  و ريا خالص و شك را از شرك وي خود براي و عبادتو طاعت 

و شکر  عبادت : پسيعنی «است اهلل پروردگار عالميان ويژه ها همه ستايش»

 كنيد. جمع را با هم وي

 : الحمدهللآن دنبالگويد؛ بايد بهاال اهلل می ال اله كه كسی»گويد: می عباسابن

يَن ): تعالی حق فرموده نيز بگويد و معنی العالمينرب  فَاْدُعوهُ ُمْخَلَصيَن لَهُ الد َ

َ اْلعَالََمينَ  َ َرب   .است همين (اْلَحْمدُ ّلَِله

  

ا َجاَءنََي اْلبَي َنَاُت َمْن َرب َي  قُْل إَن َي نَُهيُت أَْن أَْعبُدَ الهَذيَن تَْدُعونَ  َ لَمه َمْن دُوَن اّلِله

َ اْلعَالََميَن )  (66َوأَُمْرُت أَْن أُْسَلَم َلَرب 

و همتايان  از بتان «شما را كه جز خدا كساني كهاز اين امشده نهي بگو: من»

 «آمد بينات پروردگارم از جانب برايم كه ، هنگاميكنم خوانيد عبادتمي»

و  ، اثباتگر يکتاپرستیادله زيرا اين است و نقلی عقلی از ادله : عبارتبينات

با انقياد و  «باشم تسليم پروردگار عالميان به كه امودستور يافته»توحيداند 

 .در برابر وي كامل فروتنی
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 ربيعهبنو شيبه مغيره يدبنول»گويد: می كريمه آيه نزول سبب در بيان كعباسابن

 برگرد. پس پدرانت دين بردار و به دست گويیمی ! از آنچهصمحمد گفتند: اي

 «.كرد را نازل آيه اين أخداوند

  

ْبلُغُوا ُهَو الهَذي َخلَقَُكْم َمْن تَُراٍب ثُمه َمْن نُْطفٍَة ثُمه َمْن َعلَقٍَة ثُمه يُْخَرُجُكْم َطْفًَل ثُمه َلتَ 

ى  أَُشدهُكْم ثُمه َلتَُكونُوا ُشيُوًخا َوَمْنُكْم َمْن يُتََوفهى َمْن قَْبُل َوَلتَْبلُغُوا أََجًَل ُمَسمًّ

 ( 67َولَعَلهُكْم تَْعَقلُوَن )

 «آفريد از خاكي»را  ÷آدم : پدر اولتانيعنی «شما را كه است كسي او همان»

زيرا هر  نيز هست از خاك وي نسل آفرينش تلزم، مساز خاك وي آفرينش پس

، غذا از از غذاست ، خونبرآمده از خون و منی شده آفريده منی از آب انسانی

 شد كه ثابت اند پسپديد آمده و خاك ها از آبو رستنی زمين روي هايرستنی

 منی را نطفه خاك اين أخداوند «سپس» است شده آفريده از خاك هر انسانی

ايد شده آفريده منی «اياز نطفه» خويش خلقت گردانيد و شما در سير اطواري

« مؤمنون»و « حج» هايتفسير اينها در آغاز سوره «ايبسته از خون گاهآن»

: يعنی «آوردمي بيرون» : اطفالیيعنی« طفلي هيأت و بعد شما را به» گذشت

باز شما را »آورد می بيرون طفلی هيأت به مادرانتان ز شما را از رحما هريك

، در آن است كه حالتی و اين «رشد خود برسيد كمال گذارد تا بهميباقي 

 در سوره طور مفصلبه« اشد»شوند. تفسير می هر دو جمع و عقل نيرومندي

 : كسیشيخ «شويد گذارد تا شيخمي شما را باقي سپس». گذشت« 841/انعام»

 كه است از شما كسي و بعضي»باشد  گذشته از چهلوي  سن كه است

، ، يا جوانیپيري سن به از رسيدن : پيشيعنی «شودميقبض  پيشاپيش روحش

 و تا به»شود می رسپيش دچار مرگ جنينی از تولد، در زندگی پيش يا حتی
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 همانا وقت كه معين سرآمدي : تا برسيد بهيعنی «برسيد است معين كه ميعادي

، بر اثر تعقل : باشد كهيعنی «كنيد تعقل و باشد كه» است ، يا روز قيامتمرگتان

 بر اين را در آفرينشتان وي بالغه قدرت وبزرگی را دريافته پروردگارتان يگانگی

 به ، از طورياطوار خلقتتان شما را در همه كه يد زيرا اوست، بداناطوار مختلفه

از امر و تقدير و تدبير او  گرداند و اينها همهبرمیحالتی  به و از حالتی طوري

 شود.صادر می

  

 (68ُهَو الهَذي يُْحيَي َويَُميُت فََإذَا قََضى أَْمًرا فََإنهَما يَقُوُل لَهُ ُكْن فَيَُكوُن )

 است تعالی: تنها حقيعنی «ميراندكند و ميمي زنده كه است كسي و همانا»

كند، جز  اراده»از امور  «امري به و چون» تواناست و ميرانيدن كردن بر زنده كه

 هيچ بی «شودموجود مي درنگبي . پسگويد: باشمي آن به كه نيست اين

، است از آن تعبيري« كن» كلمه كه وي اراده دنبالهچيز ب : آن. يعنیتوقفی

مورد  يگانگی باشد، بايد به شأنی چنين داراي كه كسی شود. پسموجود می

 نشود. آورده شريك با وي و چيز ديگري قرار گرفته پرستش

  

َ أَنه   (69ى يُْصَرفُوَن )أَلَْم تََر إَلَى الهَذيَن يَُجاَدلُوَن فَي آَيَاَت اّلِله

؟ از كجا برگردانيده ايكنند نديدهمي اهلل مجادله در آيات را كه آيا كساني»

الهی  آيات و صحت درستی دليل كه ايادله : با وجود برپايیيعنی «شوند؟مي

 هستند، چگونه يکتاپرستی آورنده ، واجبآيات اين كهو با آن است

شوند؟! می در آنها بازگردانيده و انديشيدن آيات اين به ، از ايمانانگپيشهجدال

 ، مشركانند.ضاللت در بيراهه سرگردان گروهاين  كه
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 (71الهَذيَن َكذهبُوا بَاْلَكتَاَب َوبََما أَْرَسْلنَا بََه ُرُسلَنَا فََسْوَف يَْعلَُموَن )

از نزد خداي  شدهنازل كتابهاي ، يا جنس: قرآنيعنی «را كتاب كه كساني»

و از  «فرستاديم خود را بدان پيامبران را كه كردند و آنچه تكذيب»را  سبحان

خواهند  زوديبه»كردند  شود، نيز تکذيبمی وحی ‡پيامبران سويبه غير كتاب

 ؟:وقت را. اما چه كفرشان شوم كار و نتيجه فرجام «دانست

  

( فَي اْلَحَميَم ثُمه فَي النهاَر 71إََذ اْْلَْغََلُل فَي أَْعنَاقََهْم َوالسهََلَسُل يُْسَحبُوَن )

 (72يُْسَجُروَن )

با طوقها در  نيز همراه «و زنجيرها است غلها در گردنهايشان كه هنگامي»

 هك : در حالیيعنی «شوندمي كشيده جوشان در آب» است گردنهايشان

شوند. می كشيده جوشان آب سوي ، بهدر غلها و زنجيرهاستگردنهايشان 

 «شوندمي برافروخته در آتش گاهآن» است حرارت در نهايت داغ : آبحميم

 شوند.می دوزخ افروز و هيمهآتش شود و آنانمی افروختهبر آنان  : آتشيعنی

  

َ قَالُوا َضلُّوا َعنها بَْل لَْم نَُكْن 73ا ُكْنتُْم تُْشَرُكوَن )ثُمه قَيَل لَُهْم أَْيَن مَ  ( َمْن دُوَن اّلِله

ُ اْلَكافََريَن )  ( 74نَْدُعو َمْن قَْبُل َشْيئًا َكذََلَك يَُضلُّ اّلِله

، از سر بر جهنم گمارده فرشتگان گاه: آنيعنی «شودمي گفته آنان به گاهآن»

ساختيد، مي را در برابر خدا شريك آنچه»گويند: آنها می به و سركوفت توبيخ

كرديد، آنها می پرستش أآنها را بجز خداوند كه : كجايند شركايیيعنی «كجايند؟

ايد، نجات قرار گرفته در آن كه شما را از عذابی همينك كه است شده را چه

ما رفتند و از نظر ما  : معبودانيعنی «شدند گويند: از ديد ما گممي»دهند؟ نمی

را  ما چيزي پيشتر هم بلكه» بينيمو نمی ايمكرده ناپديد شدند و ما آنها را گم
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را هنگامی  سخن ! اينشوند. آريمی بتان ، منکر پرستشسانبدين «خوانديمنمي

آشکار  اند، برايشانهقرار داشت در دنيا بر آن كه و جهالتی گمراهی گويند كهمی

بينا و شنوا  اند كهپرستيدهرا در دنيا می امر، چيزهايی در واقع كهشود و اينمی

اند. را نپرستيده اصال چيزي گويی توانستند پسنمی رسانده و زيانی و نفع نبوده

، از باطل و خدايان بتان براي عبادتشان كهاين به است اعترافی سخنشان اين

: يعنی «كندمي را گمراه ، خداوند كافرانگونه اين» است بوده باطلاساس 

 كند، از آنجا كهمی گمراه صواب را از راه ، كافرانگمراهی مانند اينبه أخداوند

 كند.می رهسپارشان دوزخ به سر انجام اند كهگرفته پرستش رابه بتانی آنان

  

َ َوبََما ُكْنتُْم تَْمَرُحوَن )ذََلكُ   ( 75ْم بََما ُكْنتُْم تَْفَرُحوَن فَي اْْلَْرَض بَغَْيَر اْلَحق 

و سرمستي  ناروا شادي به در زمين كه است آن سبببه» عذاب «اين»

و  ‡با پيامبران و مخالفت عزوجل خداي : در نافرمانيهاييعنی «كرديدمي

 است سبب و بدان»مسرور بوديد  مخالفت اين كرديد و بهمی ، شاديكتابهايش

: كرديد. مرحمی و بدمستی فروختيد و گردنکشی: فخر میيعنی «نازيديدمي كه

 .است و فخرفروشی و تکبر در نعمت گردنکشی

  

 ( 76َريَن )اْدُخلُوا أَْبَواَب َجَهنهَم َخاَلَديَن فَيَها فَبَئَْس َمثَْوى اْلُمتََكب َ 

 به دوزخيان كه: بعد از آنيعنی «درآنيد درآييد، جاودانه دوزخ هايدروازه به»

و  روحی دادن و شکنجه از سر سرزنش شوند، فرشتگانوارد می دوزخ

 آنان را به سخن ، ايناز آن ، يا رهايیعذاب جبران آنها از امکان نااميدكردن

 .حق از قبول «متكبران جايگاه» عنوان به دوزخ «د استب چه»گويند می
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ا نَُريَنهَك بَْعَض الهَذي نََعدُُهْم أَْو نَتََوفهيَنهَك فََإلَْينَا  َ َحقٌّ فََإمه فَاْصبَْر إَنه َوْعدَ اّلِله

 (77يُْرَجعُوَن )

ق خدا ح وعده گمانبي»زيرا  و شکيبا باش صمحمد اي «صبر كن پس»

ـ  ـ يا در دنيا يا در آخرت از آنان گرفتن انتقام او به : وعدهيعنی «است

 به را كه از آنچه تو بخشي اگر به پس» است شدنیو واقع آمدنی ناخواهخواه

ـ  و سركوبشان و اسير كردن دنيا ـ با كشتن از عذاب «ايمداده وعدهآنان 

 العربو ساير جزيره مکه در فتح در بدر و سپس كهنانچ در آينده «بنمايانيم»

 ؛ پسآنان به عذاب از فرود آوردن پيش «تو را بگيريم يا اگر جان» نمايانديم

 كهو اين آنان به عذاب برگشت و غير قابل حتمی ، در فرود آمدنهرحالبه 

 خود راه به و ترديدي شك يچ، هاست اسالم دعوت از آن در نهايت پيروزي

 .كنيممی و يقينا عذابشان در روز قيامت «شوندمي ما بازگردانيده سويبه» نده

  

َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسًَل َمْن قَْبَلَك َمْنُهْم َمْن قََصْصنَا َعلَْيَك َوَمْنُهْم َمْن لَْم نَْقُصْص 

َ َعلَْيَك َوَما َكاَن َلَرُسوٍل أَْن يَ  َ قَُضَي بَاْلَحق  َ فََإذَا َجاَء أَْمُر اّلِله أْتََي بَآَيٍَة إََله بََإْذَن اّلِله

 ( 78َوَخَسَر ُهنَاَلَك اْلُمْبَطلُوَن )

 را بر تو حكايت از آنان . برخيرا فرستاديم از تو پيامبراني و مسلما پيش»

اند و با ديده خويش و امت وماز ق كه و آنچه : تو را از اخبارشانيعنی «ايمكرده

 را بر تو حكايت از ايشان و برخي» ايمساخته اند، آگاهرو شدهروبه آن

، است داده روي و اقوامشان ايشان ميان را كه آنچه تو علم و به «ايمنكرده

 .ايمنرسانده

، برده نام كريم آناز آنها در قر عزوجل خداي كه ؛ پيامبرانیشويميادآور می

، نشده برده نام در قرآن از ايشان كه هستند اما كسانی تن وپنجبيست به نزديك
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كه  است آمده ابوذر روايت به شريف در حديث كهتعدادند. چنان بيشتر از اين

صد و »؟ فرمودند: است چند تن ‡تعداد انبيا كه پرسيدم صخدافرمود: از رسول

 انبوهـ جمعی  تن سيصد و پانزده از ميانشان رسوالن ، كهو چهار هزار تنبيست 

 صاحب: رسول كه است اين« نبی»و « رسول» در ميان فرق«. ـ هستند و بزرگ

از خود، يا  قبل رسول و شريعت : پيرو كتابو نبی است يا كتابی شريعت

 د.باشبا خود می همزمان

 هيچ پس «بياورد ايمعجزه الهي اذن جز به را نرسد كه ايفرستاده و هيچ»

 كه است ايمعجزه« آيه»بياورد. مراد از  ايتواند از نزد خود معجزهنمیپيامبري 

 معين وقت : چونيعنی «خدا برسد فرمان چون پس»پيامبر باشد  بر نبوت دال

 ميانشان «حق به»ـ فرارسد  ـ در دنيا يا در آخرت گانپيشه تکذيبعذاب  براي

 و شايسته محق ، بندگانخويش بر حق با فيصله أو خداوند «شودميداوري »

 «مبطالن كه» است وقت : در آنيعنی «و آنجاست»دهد می را نجات خويش

 پس «كنندمي زيان»كنند می عمل آن و به كرده پيروي از باطل كه: كسانیيعنی

 پيشه از خود، صبر و شکيبايی پيش انبياي با اقتدا به كه ! بر توستصمحمد اي

دررسد،  تو و قومت ميان كردن فيصله به عزوجل خداي فرمانكه  گاه. و آنكنی

 داده ا نصرتقطع زمان كند و تو در آنمی فيصله و راستی حقشما به قطعا ميان

تو را  كه كسانی ـ يعنی قريش از اشراف گرايانو باطل انديشانو باطل شويمی

 شوند.دارند ـ قطعا زيانکار میبازمی از دعوتت

  

ُ الهَذي َجعََل لَُكُم اْْلَْنعَاَم َلتَْرَكبُوا َمْنَها َوَمْنَها تَأُْكلُوَن )  ( 79اّلِله
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: آنها را يعنی «شما پديد آورد را براي چهارپايان هك است كسي خدا همان»

از شتر و گاو و  هشتگانه ، جفتهايچهارپايان خاطر شما آفريد. مراد از اينبه

از  تا از برخي» گذشت« 853انعام/» ذكر آنها در سوره گوسفند و بز هستند كه

از آنها سوار  تا بر برخی: يعنی «از آنها بخوريد گيريد و از برخي آنها سواري

 از آنها را بخوريد. شويد و برخی

  

َولَُكْم فَيَها َمنَافَُع َوَلتَْبلُغُوا َعلَْيَها َحاَجةً فَي ُصدُوَرُكْم َوَعلَْيَها َوَعلَى اْلفُْلَك 

 ( 81تُْحَملُوَن )

؛ مانند و خوردن غيراز سوار شدن «است»ديگر  «شما منافعي و در آنها براي»

ديگر  از منافع ، پنير و جز اين، روغن، شير، كره، پشم، كركاز موي برداريرهبه

: تا آنها شما يعنی «، برسيداست در دلهايتان كه مقصودي و تا سوار بر آنها به»

، شما كنند و بنابراين ديگر حمل سرزمين به از سرزمينی سنگينتان را با بارهاي

 ها و كشورهايدر سرزمين و سهولت آسانیرا به آنها نيازهايتان وسيلهبتوانيد به

: بر شتر در يعنی «شويدمي حمل و بر آنها و بر كشتي»برآوريد دور دست 

 «.صحراست شتر، سفينه»اند:  شويد. و گفتهمی در دريا منتقل و بر كشتی بيابان

  

 َ  ( 81 تُْنَكُروَن )َويَُريُكْم آَيَاتََه فَأَيه آَيَاَت اّلِله

و  خود در آفاق ها و داللتهاي: نشانهيعنی« را خويش آيات» تعالی حق «و»

 نماياند پسشما مي به» است وي و وحدانيت قدرت بر كمال دال را كه انفس

 ، در وضوحها و داليلنشانه زيرا اين« كنيد؟خدا را انكار مي از آيات يككدام

 در آنها، در جايگاهی خفا و ابهامی گونهوجود هيچ خود و در عدم روشنی و
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از  كند؛ چنانچه، آنها را انکار نمیروشنی بصيرت صاحب هيچقرار دارند كه 

 باشد.انصاف  اهل

  

َهْم َكانُوا أَْكثََر أَفَلَْم يََسيُروا فَي اْْلَْرَض فَيَْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقَبَةُ الهَذيَن َمْن قَْبلَ 

ةً َوآَثَاًرا فَي اْْلَْرَض فََما أَْغنَى َعْنُهْم َما َكانُوا يَْكَسبُوَن )  ( 82َمْنُهْم َوأََشده قُوه

 تا ببينند كه»جو كافر معاند ستيزه گروه اين «اندسير نكرده آيا در زمين»

را  عزوجل خداي كه از امتهايی «بودند از آنان پيش كه كساني سرانجام

زيرا  «؟است بوده چگونه»كردند؛  را تکذيب ‡خويش وپيامبران كرده نافرمانی

 نازل آنان به كه ، بر عذابیهايشان موجود در ديار و سرزمين ماندهآثار برجاي 

، مانده آثار برجاي كند و اينمی اند، داللتپيوسته بدان كه بدي و بر فرجام شده

 آنها از حيث»دارند  گفتن براي بسياري حرفهاي باره در اين زبانی بیبا زبان 

در  مکه ، از مشركانپيشينيان : آنيعنی «اندبوده تر از آنانشمار بيشتر و پرتوان

خود بيشتر و  خود نيرومندتر و در اموال و پيکرهاي شمار خود بيشتر، در اجسام

: آنها با يعنی« استوارتر بودند زمين آثار در روي و از حيث»اند دهفراتر بو

، از است آنها بوده وجود نيرومند مدنی دليل كهبناها، كارگاهها و كشتزارهايی

 آوردند، بهمي دست به آنچه ولي»اند تر و مشهورتر بودهقوي مشركان اين

و  شکوه همه در رسيد، آن الهی عذابكه گاه: آنيعنی «نبخشيد سودي حالشان

 نيامد. كارشان به ، هيچظاهري ابهت

  

ا َجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم بَاْلبَي َنَاَت فََرُحوا بََما َعْندَُهْم َمَن اْلَعْلَم َوَحاَق بََهْم َما َكانُوا  فَلَمه

 ( 83بََه يَْستَْهَزئُوَن )
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روشن  آشکار و معجزات : حجتهاييعنی «بينات برايشان پيامبرانشان و چون»

 كه آنچه : بهيعنی «بود خرسند شدند نزدشان كه از علم چيزي را آوردند، به»

كردند  و شادمانی بود، اظهار مسرت و پنداري ادعايی و دانش از علم در نزدشان

و ادعاهاي  باطل هايهجز شبه ، چيزيدر حقيقت دستاويزهايشان اين كهدرحالی

 احوال از علم نزدشان كه آنچه : بهاست مراد اين قولینبود. به و پوچ اساسبی

يَْعلَُموَن )فرمايد: می أخداوند كهشدند. چنان ، شادمانـ است دين احوال دنيا ـ نه

دانند( دنيا را می انیاز زندگ : )آنها فقط ظاهري(َظاَهًرا َمَن اْلَحيَاَة الدُّْنيَا

 : جزاييعنی« را فروگرفت كردند، آناناستهزا می آن به و آنچه«. »7روم/»

 .را فروگرفت كرد و آنان احاطهآنان  به استهزايشان

، استحق  از پيروي غرور بازدارنده از عوامل ، عاملیدنيوي علم كهاين به اشاره

، در عصر ما بهتر آن ابعاد و اعماق باشد كهمی كريم قرآن از معجزات ايمعجزه

 خود رسيده اوج بشر به غرور علمی اكنونزيرا هم است شده و بيشتر شناخته

هستند  انصاف اهل كه از كسانی ـ جز اندكی تجربی علوم دانشمندان كهطوريبه

 ارند.انگمی اهميتو بی را سبك دينی ـ علوم

  

َ َوْحدَهُ َوَكفَْرنَا بََما ُكنها بََه ُمْشَرَكيَن ) ا َرأَْوا بَأَْسنَا قَالُوا آََمنها بَاّلِله  (84فَلَمه

ما را بر سر خود  فرودآمده عذاب : چونيعنی «ما را ديدند عذاب چون پس»

با او شريك  بدانچه و اينك آورديم خدا ايمان گفتند: تنها به»كردند  مشاهده

 «.كافريم» پرستيديممی كه از بتانی «گردانيديممي

  

َ الهتَي قَْد َخلَْت فَي َعبَاَدَه َوَخَسَر  ا َرأَْوا بَأَْسنَا ُسنهةَ اّلِله فَلَْم يَُك يَْنفَعُُهْم إَيَمانُُهْم لَمه

 (85ُهنَاَلَك اْلَكافَُروَن )
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 ايمانشان نبود كه ردند، ديگر چنانك ما را مشاهده عذاب كه هنگامي ولي»

 ، بهعذاب مشاهده هنگام به آوردن زيرا ايمان «باشد داشته آنها سودي براي

سود  انسان به كه است اختياري ايمان رساند و فقط ايننمی خود سودي صاحب

 ، ديگر برايابعذ مشاهده لذا در هنگام و اضطراري اجباري ايمانرساند، نه می

 و به را باور كرده حق ، همگانهنگام در اين ماند، چهنمی باقیمجالی  تکليف

در دنيا  كه كسانی براي در آخرت آوردنايمان آورند. همچنينمیايمان  حقيقت

 سودي آورند، هيچمی ايمان قيامت برپايی در هنگام بودند ولی نياورده ايمان

 : خداييعنی «است گذشته بندگانش ميان كه است الهي سنتاين»رساند نمی

: كه است كرده و جاري امتها گذرانده همه را در ميان سنت اين سبحان

 «و آنجاست»ندارد  سودي حالشان به عذابمشاهده  در هنگام آوردنايمان

 «زيانكار شدند كافران كه» است أخدا بعذا و معاينه ديدن : در هنگاميعنی

 زيانکاري اين هنگامی ولی زيانکار استو هر زمانی  كافر در هر وقت البته

 شريف در حديث كهـ چنان راببينند. البته الهی عذاب شود كهمی مسلم برايشان

 نرسيده وي گلوگاه به روح شود كهمیپذيرفته  تا هنگامی بنده ـ توبه است آمده

 الموتافتاد و ملك كندن جان در تالطم نباشد و چون مرگ غرغره و او در حال

 .نيست پذيرفته از وياي، ديگر توبههنگام كرد، در آن را مشاهده
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 ﴾فصلت  سوره ﴿
 .است ( آيه45) و داراي است مکی

  

لَْت ) :تعالی حق با فرموده كهاين بسبرا به سوره اين :تسميه وجه َكتَاٌب فُص َ

ـ به  سوره در اين أناميدند. خداوند« فصلت» ، سورهاست شده افتتاح (آَيَاتُهُ 

آشکاري  و برهانهاي و ادله كرده بيان تفصيل خود را به ـ آيات آن معنی مصداق

، سوره ديگر اين . ناماست كرده هاقام خويش و وحدانيت را بر وجود، قدرت

قريش  بر زعماي را از ابتدايش آن صخدازيرا رسول است« السجده حم»

، بعد از سوره سوره كردند. اين رسيدند، سجده سجده موضع به خواندند و چون

 شد. نازل« غافر»

 فرمودند: قريش كند كهمی نقل از اصحاب سوره اين فضيلت كثير دربارهابن

سحر،  از شما به كسیچه بنگريد كه»ديگر گفتند: يك آمدند و به گرد هم روزي

 ما را متفرق جمع بفرستيد كه مردي او را نزد اين پس داناتر است شعر و فالبينی

؛ تا دهدقرار می ما را مورد نکوهش و دين ساخته و پريشان و كار ما را پراكنده

دهد! گفتند: ما می وي به پاسخی او چه كه بنگريم بگويد سپس سخنبا وي 

. شناسيمباشد، نمی داشته تامی امور آگاهی اين به را كه« ربيعهبنعتبه»جز  كسی

 بنا به عتبه . پسكار، كار توست ابوالوليد! اين او كردند و گفتند: اي بهروي  پس

! تو بهتر صمحمد : ايگفت ايشان و به رفت صخدانزد رسول آنانمشورت 

ندادند. باز  كردند و پاسخی سکوت صخدا؟ رسوليا عبداهلل پدرت هستی

كردند. بار  سکوت صخدارسول ؟ باز هميا عبدالمطلب : تو بهتر هستیگفت

كردند.  سکوت صخدارسول ؟ باز هميا عبدالمطلب : تو بهتر هستیديگر گفت
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 همين اينان ، از تو بهترند پسبردم نام كه گروهی اين كه پنداري: اگر میگفت

تو  كه پندارياند و اگر می، پرستيدهايگرفته شانباد حملهتو به را كه  خدايانی

ما  خدا كه بهزيرا سوگند  را بشنويم بگو تا سخنت سخن پسهستی  بهتر از آنان

! تو ايمنديده تر از تو بر قومتتر و ناميمونرا شوم ايشده رانده هرگز انسان

 باد حملهرا به  ، دينمانايساخته و پريشان و كار ما را آشفته ما را پراكنده جمع

بر در خ اين ؛ تا بدانجا كهايرسوا ساخته اعراب و ما را در ميان گرفته و سرزنش

 كاهنی قريش ! و در مياناست جادوگري قريش : در ميانكه يافته شيوع ميانشان

را  درد زايمان باردار درحال مانند فرياد زن ما فرياديخدا سوگند كه  ! بهاست

ديگر با شمشيرها  برخی سوياز ما به )بر اثر دعوتت( برخی كه كشيمانتظار می

 دعوت از اين مرد! اگر هدفت اي ! هاننابود شويم پاك تا همه بريم حمله

تا  آوريمبسيار گرد می مالی ، برايتاست و سرمايه مال به نيازمنديت

از  هر يك ، اينككرده بر تو غلبه و اگر شهوت باشی مرد قريش دارترينسرمايه

. و دهيممی زيباروي زن تو دهما به  پس كن انتخاب خواهیمی را كه قريش زنان

. و گردانيممی ، تو را سرور و ساالر خويشاست و سروري سيادت اگر هدفت

 ...!گردانيممی ، تو را بر خود پادشاهاست پادشاهی دعوت از اين اگر هدفت

ند: رموداز او شنيدند ـ ف صخداشد ـ و رسول فارغ گفتناز سخن عتبه چون

: تبشنو. گف از من اينك ! فرمودند: پس: آريگفت« شد؟ تمام آيا سخنت»

خواندند:  ! پسشنوممی  

َحيـمَ  ْحٰمَن الره  بسم ٱهلل الره
 

َحيَم  (1)حم ) ْحَمَن الره فََإْن )رسيدند:  آيه اين تا به (... (2)تَْنَزيٌل َمَن الره

 عتبه هنگام . در اين(ْم َصاَعقَةً َمثَْل َصاَعقََة َعاٍد َوثَُمودَ...أَْعَرُضوا فَقُْل أَْنذَْرتُكُ 
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شود،  نازل عذابكه آن بود، از بيم قرار گرفته آيات تأثير اين تحت سخت كه

سوگند داد  پيوند رحم حق را به و ايشان گذاشت صاكرمرسول بر دهان دست

 به از نزد ايشان يکراست گاهوتر نروند. آنكنند و جل بس كرد كه و التماس

 ابوجهلكنار كشيد. پس  و خود را از آنان بازنگشت و نزد قريش رفت اشخانه

 محمد گرايش به عتبه كه كنمفکر نمی خدا جز اين ! بهقريش گروه : ايگفت

در  كهنيازي  سبببه جز نيست ! و ايناست آمده او را خوش وي و غذاي يافته

 رفتند ابوجهل نزد وي . چونبرويم نزد وي بياييد كه ! پساست پديد آمده وي

 به كهجز اين از حضور در نزد ما بازنداشت : تو را چيز ديگريگفت وي به

 ! به: نهگفت ...! عتبهاست آمده تو را خوش وي و غذاي اييافته محمد گرايش

ولی  هستم قريش هايدارتريناز سرمايه دانيد؛ منشما می خدا سوگند كه

، مرا با بازگفتم را بر وي و داستان رفتم نزد وي وقتی كه است اين حقيقت

 و نه فال ، نهشعر است كالم آن خدا سوگند ـ نه ـ به كه گفت پاسخ كالمی

و  را گرفتم وي دهان خواند پس برايم عذاب را تا آيه از قرآن ايسحر. او سوره

كند  بس كه با ما دارد، سوگند دادم كه ايو خويشاوندي پيوند رحم حق او را به

 نگفته ، دروغگفت چيزي محمد چون دانيد كهدارد زيرا شما مینگه و دست 

 اين كه است اين نظرم . اكنونشود نازل بر شما عذاب كه ترسيدمو من  است

 خدا سوگند؛ كالمی بگيريد زيرا به واگذاريد و از او كناره خودشحال  مرد را به

اگر  برد. پسمی جايی به راه دارد و سخنش ، صدايیشنيدماز وي  من را كه

شويد و اگر او می بال فارغ از وي ديگران وسيله كنند، شما به بر او غلبه اعراب

و شما  شماست و عزت ، ملكوي و عزت ملك گاهشود آن غالب بر اعراب

 گرديد!می مردم ترينخوشبختوي  وسيلهبه
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. او در است سحر كرده او تو را با زبانش خدا سوگند كه ابوالوليد! به گفتند: اي

 .1كنيدمی با او چه كه كارتان، شما دانيد و است من رأي : اينگفت پاسخ

  

َحيَم )1حم ) ْحَمَن الره  ( 2( تَْنَزيٌل َمَن الره

 ايفروفرستادهاين ». است مقطعه از حروف كه «حاء، م»شود: می خوانده چنين

 فروفرستادهاست  ، كتابیقرآن : اينيعنی «است رحيم رحمان خداي از جانب

 .است بخشايشگر و مهربان كه و تعالی ركتبا خداي از جانب

  

لَْت آَيَاتُهُ قُْرآَنًا َعَربَيًّا َلقَْوٍم يَْعلَُموَن )  (3َكتَاٌب فُص َ

 قرآن آيات كه است مراد اين «شده بيان روشني به آن آيات كه است كتابي»

 به آن از معصيت آن عتو طا آن از حرام آن حالل ، احکامشده بيان شيوايی به

 ايو استواري روشنی چنان به آن و معانی شده ديگر جدا ساختهاز يك وضوح

زبان  به است قرآني»باشد می فهم قابل و سهولت آسانیبه كه است شده تبيين

، قرآن بودن عربی باشد. بيان و پند آموزي ، نعمتحجت تا برايشان «عربي

سهولت  ، گويايقرآن بودنزيرا عربی  است و ديگران بر اعراب گذاريمنت

و  فصيح ، زبانیعربی زبان كه روي باشد، از آنمی آن فهم و سادگی قرائت

 أاز نزد اهلل قرآن كهاين دارند به و يقين «دانندمي كه مردمي براي» شيواست

نه  نعمتی برايشان كريم ندارند، قرآن امر يقين اين به كه انیاما كس شده فرستاده

 .آنهاست سردرگمی مايه بلکه

  

                                                 

اهلل رضي قرظي كعب عبداهلل و محمد بن جابر بن از دو روايت كثير، با تلخيصاز ابن نقلبه  - 1 
 عنهما.
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 (4بََشيًرا َونََذيًرا فَأَْعَرَض أَْكثَُرُهْم فَُهْم ََل يَْسَمعُوَن )

 دشمنانبراي  است «و هشداردهنده» أخدا اولياي براي قرآن« آور استمژده»

 «شدندرويگردان  و بيشتر آنان»باشد می قرآن ، از اوصافدو وصف؛ و اين وي

، بر آنهاست مشتمل قرآن كه هشدارهايی : بيشتر كفار، از گرفتنيعنی

 ، يعنیو پذيرش و طاعت تأمل شنيدن به «شنوندنمي در نتيجه»گردانيدند روي

 گردانند.روي از آن كه جهت دانببرند، ب ايبهره از آن كه شنيدنی چنانبه

  

ا تَْدُعونَا إَلَْيَه َوفَي آَذَانَنَا َوْقٌر َوَمْن بَْينَنَا َوبَْينََك َحَجاٌب  َوقَالُوا قُلُوبُنَا فَي أََكنهٍة َممه

 ( 5فَاْعَمْل إَنهنَا َعاَملُوَن )

 از توحيد و تقوي «خوانيمي آن ما را به ما از آنچه دلهاي»: كافران «و گفتند»

تو  را كه آنچه پس است هايی: در پوششيعنی «است هاييدر پرده» و ايمان

يا خريطه  : جعبهرسد. كنانآنها نمی به كند و سخنتنمی ما فهم ، دلهايگويیمی

و »قرار دارد  ضخيمی هايپرده ما در درون دلهاي كه است . مراد اينتير است

ما و  و ميان» است ايو ناشنوايی : كرييعنی «است ايسنگيني شهايماندرگو

 دارد، يا صدايتو باز می ما را از رؤيت كه است اي: پردهيعنی «است تو حجابي

 .دانيم، نمیگويیتو می را كه پوشاند لذا آنچهتو را از ما می

، حق از دريافت دلهايشان دوري يبرا آنان از سوي است هايی اينها تمثيل

پيوند و ارتباط  ايجاد هرگونه بودنو ممتنع  آن از شنيدن گوشهايشان بيزاري

كار خود را  ، ما همتو كار خود را بكن پس» صخدارسول و ميان آنان ميان

 عمل خودمان ما نيز بر دين كه كن عمل خويش : تو بر دينيعنی «كنيممي

 دنيايمان و ما براي كن عمل آخرتت : تو براياست مراد اين قولی. بهكنيممی

 .كنيممی عمل
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قُْل إَنهَما أَنَا بََشٌر َمثْلُُكْم يُوَحى إَلَيه أَنهَما إَلَُهُكْم إَلَهٌ َواَحدٌ فَاْستََقيُموا إَلَْيَه 

 ( 6) َواْستَْغَفُروهُ َوَوْيٌل َلْلُمْشَرَكينَ 

 بشري من كه نيست جز اين» كافران موضع در رد اين صمحمد اي «بگو»

شما  : خدايشود كهمي وحي من سويبه كه تفاوت ، با اينمانند شما هستم

از  تن همانند يك نيز بشري من كه نيست : جز اينيعنی «استاي يگانه خداي

 جن ، نههستم فرشته ، نهشما نيستم اير با جنسمغ و از جنسی خود شما هستم

باشد.  و پوششی در پرده از من بشر تا دلهايتان جز جنس ديگري از جنس و نه

 امنکرده باشد دعوت مخالف با عقل كه چيزي سويشما را به ديگر، من از سوي

و  من ميان كه . تنها فرقیامفراخوانده توحيد و يکتاپرستی سويشما را به بلکه

با  شما لذا من به شود نهمی فرستاده وحی منبه كه است در اين شما هست

مستقيما  پس» است گرديده بر شما واجبمن  و پيروي امپيامبر شده الهی وحی

و  ميل وي و از راه شائبهو بی خالصانهو عبادت  با طاعت «او بشتابيد سويبه

 از شما سر زده كه خاطر گناهانیبه «بخواهيدو از او آمرزش »نکنيد  انحراف

: . ويلسبحان خداي به و استخفافشان از فرط جهالت «بر مشركان و ويل» است

 باد! بر آنان و نابودي : هالكت. يعنیو تهديد است عذاب كلمه

  

 (7َكاةَ َوُهْم بَاْْلََخَرَة ُهْم َكافَُروَن )الهَذيَن ََل يُْؤتُوَن الزه 

ندارند و  ايمان زكات وجوب : بهيعنی «پردازندنمي زكات كه كساني همان»

 «كافرند آخرت به كه و آنان»كنند نمی انفاق حق و در راه را از فقرا بازداشتهآن

آنهارا  از سوي زكات ندادن الخداوند متع»گويد: می باشند. نسفیمی و منکر آن

 مال انسان چيز در پيش ترينداشته كرد زيرا دوست پيوست انکار آخرت به
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را  مالش اگر شخص دارد پس راه جان ، بهمال كه است معروفی و سخن اوست

 «.وي و استقامت نيرومند بر صالح است دليلی داد، اين أخدادر راه 

  

اَلَحاَت لَُهْم أَْجٌر َغْيُر َمْمنُوٍن )إَ   (8نه الهَذيَن آََمنُوا َوَعَملُوا الصه

را  اند، ايشانكرده شايسته و كارهاي آورده ايمان كه كساني گمانبي»

 . يا معناياست نشدنی و قطع ناكاسته : پاداشیيعنی «است غير مقطوع پاداشي

شود نمی گذاشته منت ، بر ايشانپاداش آن خاطر دادن: بهاست اين« غير مقطوع»

، عمل در ازاي پاداش دادن ولی است و بخشش در برابر فضل گذاشتنزيرا منت

از  بعضی»گويد: كثير می ندارد. اما ابن همراه به منتی حق و دادن است حقيك 

آشکار  منتی بهشت بر اهل أزيرا خداونداند تفسير را رد كرده گونه اين ائمه

ُ َعلَْينَا َوَوقَانَا َعذَاَب )گويند: می در بهشت خود ايشان كه دارد، چنان فََمنه اّلِله

  داشت( نگاه سموم نهاد و ما را از عذاب خدا بر ما منت : )پس(السهُمومَ 

 «.17طور/»

  

ي َخلََق اْْلَْرَض فَي يَْوَمْيَن َوتَْجعَلُوَن لَهُ أَْندَادًا ذََلَك َربُّ قُْل أَئَنهُكْم لَتَْكفُُروَن بَالهذَ 

 ( 9اْلعَالََميَن )

را  زمين كه كسي آن واقعا به شماييد كه آيا اين»كفار  به صپيامبر اي «بگو»

 از روزهاي دو روز، عبارت : اينقولیبه «ورزيددر دو روز آفريد كفر مي

 تعيين در باره آن امثال و روايات روايت بود. هرچند اين و دوشنبه يکشنبه

 ، برايتدريجی آفرينش اين . البتهاست كتاب اهل ، از منابعخلقت روزهاي

را  تا هر چيزي قادر است تعالی حق بود، وگرنه بندگانو مدارا به تأنی آموزش

خداوند  كه است ديگر: مراد اينقولیبيافريند. بهلحظه  كند، در يك اراده كه
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و در دو  را در دو نوبت مقدار دو روز آفريد، يا آنبه  را در مدتی زمين متعال

تصور  قابل و آسمان فقط بعد از وجود زمين آفريد زيرا روز حقيقی مرحله

 .تصور نيست قابل از آن باشد و قبلمی

در  تعالی : حقكه است اين زمين دو نوبتی آفرينش يز دربارهجديد ن نظر علوم

 بود، جامد گردانيد و در نوبت ايگازي كره كهرا بعد از آن ، زميناول نوبت

 كرد. ـ تقسيم آن و معدنی با ذخاير آبی ـ همراه مختلف طبقات را به آندوم

قرار  او اضدادي : براييعنی «دهيدقرار مي او همتاياني براي»وجود  با اين «و»

ذات  «اين»هستند!  مساوي خود با وي نزد شما در قدر و منزلت دهيد كهمی

جز او كسی  پس «است پروردگار عالميان»ذكر شد، همانا  آنچه به موصوف

اهلل ماسوي همه شامل كه است عالم : جمع. عالميننيست ربوبيت شايسته

، عقال بر غير آنان تغليب سبب دارد، يا به كه انواعی خاطر اختالفباشد و بهمی

 و همتاي آنها را شريك شما مشركان كه ! آنچه. آرياست آمده جمع صيغه به

از  برخی چگونه عالميانند پس دهيد، نيز از جملهقرار می عزوجل خداي

 گردانيد؟.می وي ، شركاير پرستشرا در ام وي مخلوقات

اما  است شده آفريده از آسمان قبل زمين دارد كه بر اين داللت آيه ظاهر اين

كه  است مشعر بر آن« نازعات» ( سوره17ـ  35) در آيات أخداوند فرموده

َرفََع َسْمَكَها  (27)أََم السهَماُء بَنَاَها ) :است شده آفريده از زمين قبل آسمان

اَها  َواْْلَْرَض بَْعدَ ذََلَك دََحاَها  (29)َوأَْغَطَش لَْيلََها َوأَْخَرَج ُضَحاَها  (28)فََسوه

را  آن ، سقفرا برافراشت آن ؛ كهتريد يا آسمان: )آيا شما استوار آفريده((31)

را برآورد و  وز آنكرد و ر را تاريك آنرا استوار كرد، شب  بلند بركشيد و آن

دحو: : »دهد كهمی پاسخ چنين كعباسرا گستراند؟(. ابن زمين بعد از آن
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آسمانها را  و سپس اوال زمين أخداوند . يعنیاست غير از آفريدن« گستراندن

 قول تأييد اين كثير بهرا هموار كرد و گسترانيد. ابن زمين گاهآفريد آن

 آسمان از آفرينش قبل« 13بقره/» آيهنص به زمين آفرينش»يد: گومی كعباسابن

 «.است بوده

  

َوَجعََل فَيَها َرَواَسَي َمْن فَْوقََها َوبَاَرَك فَيَها َوقَدهَر فَيَها أَْقَواتََها فَي أَْربَعََة أَيهاٍم 

 ( 11َسَواًء َللسهائََليَن )

 «آن از باالي»دار و ريشه ، ثابتراسخ: يعنی «استوار كوههاي و در زمين»

و »اند. زمين زيرا كوهها از اجزاي «آفريد» زمين بر روي و مرتفع : برآمدهيعنی

آفريد ـ  در آن بندگان براي كه را ـ با منافعی : زمينيعنی «نهاد بركت در آن

: يعنی «را مقدر كرد آن اقوات و در آن»خير بسيار گردانيد  و داراي پربركت

آنها  معيشت گذران براي را كه و آنچه زمين اهالی و زادوبرگهاي ارزاق

 و با مقاديري اندازهـ تماما به ها و منافعو رستنی دارد ـ از درختان صالحيت

در  آفريد كه چيزهايی قرار داد. باز در هر سرزمين ، در آنشده و تقسيم معين

؛ تا بشر ها نادر استسرزمين ديگر وجود ندارد، يا وجود آنها در آن نهايسرزمي

 زندگی و وسايل ديگر، زادوبرگ سرزمينی به و سفر از سرزمينی با تجارت

 و ارزاق زادوبرگ اين كردن كنند. و آماده همديگر فراهم را با تعاون خويش

 بود كه دو روز قبلی عالوه وروز ديگر بهدر د بود. يعنی «در چهار روز»؛ زمين

، جمعا در آن ارزاق و قرار دادن زمين آفرينش شود. پسمجموعا چهار روز می

و  شنبهسه دو روز اخير، روزهاي اين كه است . نقلگرفت چهار روز انجام

 كل جمع :يعنی «شد ارائه واضح بيان كنندگانسؤالبراي »بود.  چهارشنبه

و زياد  كمبی ، چهار روز تمامزندگی براي زمينسازي و آماده آفرينش روزهاي
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 سؤال كه است كسانی ، پاسخمحدد و روشن بيان شد: اين گفته . گويیاست

 ؟.است شده آفريده مدتی ، در چهاست در آن و آنچه كنند: زمينمی

  

السهَماَء َوَهَي دَُخاٌن فَقَاَل لََها َوَلَْلَْرَض اَئْتَيَا َطْوًعا أَْو َكْرًها قَالَتَا ثُمه اْستََوى إَلَى 

 (11أَتَْينَا َطائََعيَن )

سوي استوار، به قصديبه  تعالی حق : سپسيعنی «پرداخت آسمان به سپس»

كذا:  مکان الی استوي: »است اعراب قول از اين« استوي»قصد كرد.  آسمان

 شود كه متوجه چنان مکانی سويبه شخص كه گاهآن« جا را كرد فالن آهنگ

: دخان «بود دخاني آسمان كهدرحالي»نکند  ديگر التفاتی كاري ، بهبجز آن

 شبيه گاز تاريکی ماده : آسمانشود. يعنیبلند می آتش از شعله كه است دودي

از  مرحله را در اين و جهان ناميده« سديم»را  آن دانشمندان امروزه دود بود كه

 بخش، تجلیآيه اين گويند. پسمی« سديم جهان»، اصطالحا آن تطور آفرينش

 .است كريم قرآن علمی يکی از معجزات

را  نم: فرمايعنی «شويد رام يا ناخواه فرمود: خواه و زمين آسمان به سپس»

! آسمان شد: اي گفته آسمان اند: بهگفته گوييد. مفسران اجابت ناخواهخواه

! زمين شد: اي گفته زمين . و بهكن را درخشان و ستارگانت خورشيد و ماه

 آن»آور.  را بيرون هايتها و رستنیو ميوه را برشکاف و رودبارانت جويباران

، در رضا و اطاعت با كمال : هر دويمانيعنی «ذير آمديمپ دو گفتند: فرمان

در آنها نيروي  عزوجل خداي بود كه . چنينهستيم منقاد و تسليم برابر فرمانت

گفتند.  بود، سخن خواسته عزوجل خداي كه گونهآفريد و همان گفتنسخن

و  اطاعت براي تمثيلی اين هبلک آنها نيست حقيقی گفتن ديگر: مراد سخنقولیبه
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 از باب اين پس در آنهاست ربوبيت ذات و تأثير قدرت و زمين انقياد آسمان

 .قال زبان ، نهاست حال باشد لذا مراد زبانمجاز می

  

ا السهَماَء فَقََضاُهنه َسْبَع َسَمَواٍت فَي يَْوَمْيَن َوأَْوَحى فَي ُكل َ َسَماٍء أَْمَرَها َوَزيهنه 

 ( 12الدُّْنيَا بََمَصابَيَح َوَحْفًظا ذََلَك تَْقَديُر اْلعََزيَز اْلعََليَم )

را  و آسمان زمين أ: خداونديعنی «ساخت آسمان هفت صورت آنها را به پس»

 «در دو روز»شد  و از كار آنها فارغ و استوار ساخت آفريد و آنها را محکم

. مجاهد يافت روز انجام و آسمانها، جمعا در شش زمين آفرينش ديگر. پس

شما  از آنچه است روز، همانند هزار سال شش و هر روز از اين»گويد: می

، : در هر آسمانيعنی «كرد را وحي امر آن و در هر آسماني»«. شماريدمی

 آيد. قتادهمی سامان به نظام آن بر مبناي آسمان امور آن نظامی قرار داد كه

، ، كهکشانها، افالك، ستارگان، خورشيد، ماهدر هر آسمانی يعنی»گويد: می

كار  به پرداختن را آفريد. بعد از اين چيز آن ها و... همه، درياها، برففرشتگان

را  بود ـ گسترانيد و آن از آسمانها آفريده قبل را نيز ـ كه زمين آسمانها بود كه

خود  در آفرينش زمين قرار داد( پس كروي هيأت را به آن پيچانيد )يعنی درهم

، از آسمانها شدن قرار داده كروي هيأت و به اما در گسترانيدن بر آسمانها متقدم

 : بهيعنی «چراغها بياراستيم دنيا را به و آسمان»«. . واهلل اعلممتأخر است

 «و حفظي»درخشند می مانند چراغ و روشنگر كه ونورانی اندرخش ستارگانی

 . مراد؛ نگهبانیآفريديم و نگهبانی زينت عنوان به : چراغها را در آسمانيعنی

كنند می سمع استراق كه است از نفوذ شياطينی ستارگانوسيله دنيا به آسمان

 آفرينش و اين بديع نظام اين :يعنی «تقدير خداوند عزيز عليم است اين»
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 بر آفرينش كه است ، تقدير و تدبير خداوندي، همانا از ترتيبو شگفت شگرف

 داند.چيز را میهمهكه  ، ذاتیقادر است هر چيزي

  

 ( 13فََإْن أَْعَرُضوا فَقُْل أَْنذَْرتُُكْم َصاَعقَةً َمثَْل َصاَعقََة َعاٍد َوثَُمودَ )

از تدبير و تفکر در  كفار مکه «برتافتند روي» روشن بيان بعد از اين «راگ پس»

 به و ايمان تنزيلی آيات اين . يا از پيرويتکوينی آيات و در اين مخلوقات اين

عاد و ثمود  صاعقه چون ايشما را از صاعقه» آنان به صمحمد اي «بگو»آن 

، است كشنده در دم مانند صاعقه كه است : عذابیمراد از صاعقه «هشدار دادم

 مذاب از آتش ايمرگبار يا قطعه : بانگدر اصل . صاعقهاست ايصاعقه گويی

 آيد.فرود می شديد از آسمان با رعدي همراه كه است

، سوره در مقدمه صخدابا رسول ربيعهبنعتبه وگويگفت واقعه در بيان

ايشان  بر دهان دست رسيدند، عتبه آيه اين به چون صخدا: رسولكه وانديمخ

 شود. نازل عذاب جلوتر نروند تا مبادا بر مشركان كرد كه نهاد و التماس

  

َ قَ  ُسُل َمْن بَْيَن أَْيَديَهْم َوَمْن َخْلَفَهْم أََله تَْعبُدُوا إََله اّلِله الُوا لَْو َشاَء إَْذ َجاَءتُْهُم الرُّ

 ( 14َربُّنَا َْلَْنَزَل َمََلئََكةً فََإنها بََما أُْرَسْلتُْم بََه َكافَُروَن )

: چون يعنی «آمدند سر بر آنان رو و از پشت از پيش پيامبرانشان چون»

نزد آنها  و توانی امکان هرگونه كار گرفتنو با به و جهتی از هر جانب ‡پيامبران

: پيامبران است اين از آنها نديدند. يا معنی چيز ديگري دند اما جز رويگردانیآم

 متأخر را آنها خود ديدند اما پيام پيامبران آمدند، كه سويشان و متأخر به متقدم

همگی  و پسين پيشين پيامبران گويی بود پس رسيده آنان نيز به پيشين پيامبران

جز خدا را  كه»قرار دادند:  مورد خطاب سخن و آنها را با اين مدهآ سويشانبه
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، خواستگفتند: اگر پروردگار ما مي»بپرستيد  يگانگی و فقط او را به «نپرستيد

 ما به سويما را به از جنس ما و بشري سويبه «فرستادفرومي قطعا فرشتگاني

 «ايد، كافريمشده فرستاده شما بدان آنچه ما به پس» انگيختبرنمی رسالت

با  كه شما و آنچه نيستيد لذا ما به ، بشر هستيد و فرشتهشما پيامبران : چونيعنی

 كه امر هستيم : ما كافر و منکر اين. يعنیآوريمنمی ايد، ايمانآوردههمراه خود به

 باشد. ما فرستاده سويشما را به أخداوند

ايمان  سويآنها را به كه و ساير پيامبرانی هود و صالح امتها به اين سخ! پاآري

 بود. كردند، اين دعوت

  

ةً أََولَْم يََرْوا  َ َوقَالُوا َمْن أََشدُّ َمنها قُوه ا َعادٌ فَاْستَْكبَُروا فَي اْْلَْرَض بَغَْيَر اْلَحق  فَأَمه

َ الهَذي َخلَقَُهْم هُوَ  ةً َوَكانُوا بَآَيَاتَنَا يَْجَحدُوَن ) أَنه اّلِله  (15أََشدُّ َمْنُهْم قُوه

و  عزوجل خداي به از ايمان «تكبر كردند در زمين ناحق عاد، به اما قوم»

 مستحق كهآنطلبيدند، بی اند برتريدر زمين كه و بر كسانی پيامبرانشتصديق 

از ما  كسی: چهيعنی «؟رومندتر كيستو گفتند: از ما ني»باشند برتري  اين

 و استواري قوي هايبلند و تن هايقامت ؟ زيرا آنانتر و نيرومندتر استپرتوان

كند و می با دستش را از كوه بزرگ سنگیصخره از آنان يکیكه طوري داشتند به

هود  كه ، وقتیيرو از اين گذاشت، میخواستمی كه را در هر جايی آن سپس

 شدند. البته تنومند خود مغرور و فريفته پيکرهاي تهديد كرد، بهعذاب  را به آنان

آيد، قادر و بر ما فرود می كه عذابی بود: ما بر دفع اين سخن از اين منظورشان

، است ينیع ديدن در حکم كه يقينی علمی : آيا بهيعنی «اندآيا نديده». تواناييم

او  پس «؟تر استرا آفريده از آنها پرتوان آنان كه خدايي كه»اند ندانسته

: كلمه بخواهد، فقط با گفتن هر چه خويش عذاباز انواع  كهبر اين تواناست
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و محدود و  متناهی بندگان فرود آورد؟ لذا قدرتبر آنان « : موجود شوكن»

 فرموده ، مراد از اين. بنابراينوغيرمحدود است يتنهابی أخداوند قدرت

 قدرت ، چراكهنيست تفضيلی نسبت تر است(، بيانپرتوان  : )او از آنانأخداوند

 ماست سخن اين از باب سخن اين باشد بلکهنمیمقايسه  بشر قابل او با قدرت

 ايو مقايسه تفضيلی نسبت كهآنبی«. اكبر: خدا بزرگتر است اهلل: »گوييممی كه

: يعنی «كردندما را انكار مي آيات و در نتيجه». باشيم را مد نظر داشته

 حق معجزات اين دانستند كهمی كهكردند، با آنرا انکار می ‡پيامبران معجزات

 .است

  

َساٍت َلنَُذيقَُهْم َعذَاَب اْلَخْزيَ فَي فَأَْرَسْلنَا َعلَْيَهْم َريًحا َصْرَصًرا فَي أَيهاٍم نَحَ 

 (16اْلَحيَاَة الدُّْنيَا َولَعَذَاُب اْْلََخَرَة أَْخَزى َوُهْم ََل يُْنَصُروَن )

صداي  كه است توفنده صرصر: تندبادي «باد صرصر فرستاديم بر آنان پس»

كشتزارها و  هك است : صرصر: باد بسيار سرديقولیدارد. به و هولناكی سخت

 «شوم در روزهاي»سوزاند آنها را می آتش كهسوزاند چنانرا می درختان

و  شب از هفت عبارت كه و ناخجسته نحس باد صرصر را در روزهاي :اينيعنی

 در ابتداي عزوجل خداي كهچنان بود، بر آنها فرستاديم نحس روز نهايتهشت 

 آنان را به خزي دنيا عذاب تا در زندگي». است كرده نبيا« الحاقه: »سوره

رسواگر،  عذاب اين . سبباست و خواري و ذلت : رسوايیخزي «بچشانيم

: در يعنی «تر استرسواكننده آخرت و قطعا عذاب»بود  استکبارشان همان

 و هيچ «شوندنمي داده ياري و آنان» خود شديدتر است و اهانت خوارسازي

 كند.نمی دفع را از آنان عذاب اين ايبازدارنده
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ا ثَُمودُ فََهدَْينَاُهْم فَاْستََحبُّوا اْلعََمى َعلَى اْلُهدَى فَأََخذَتُْهْم َصاَعقَةُ اْلعَذَاَب  َوأَمه

ْينَا الهَذيَن آََمنُوا َوَكانُوا17اْلُهوَن بََما َكانُوا يَْكَسبُوَن )  (18يَتهقُوَن ) ( َونَجه

آنها روشن  را براي نجات : راهيعنی «كرديم را راهبري آنان و اما ثمود پس»

و كرديم  داللت حق راه ـ به سويشانبه ‡پيامبران را ـ با فرستادن و آنان ساخته

 ديمراهبر قرار دا هايروشنگر و نشانه آنها عالئم بر فراز راه خويش از مخلوقات

 و معصيت : كفر را بر ايمانيعنی «دادند ترجيح را بر هدايت اما آنها نابينايي»

 «را فرو گرفت آور آنان خفت عذاب صاعقه پس»برگزيدند  را بر طاعت

افگند. او را از پا می درنگكند، بی اصابت بر هر كس كه است: آتشی صاعقه

 : اينيعنی «شدندمي مرتكب كيفر آنچهبه» است خوار كننده: عذاب هون عذاب

 ايمان را كه و كساني»نکرد  ستم بر آنان أبود و خداوندكيفر كردار خودشان 

بودند از  عبارت ايشان كه «داديم كردند نجاتميبودند و پرهيزگاري  آورده

 .از مؤمنان وي و همراهان ÷صالح

  

َ إَلَى النهاَر فَُهْم يُوَزُعوَن )َويَْوَم يُْحَشُر أَ   ( 19ْعدَاُء اّلِله

 : اييعنی «شوندمي گرد آورده دوزخ سويخدا به دشمنان روز كه و آن»

 با خشونت همگی أخدا دشمنان كه كن يادآوري مشركان را به پيامبر! روزي

 پيامبران هستند كه انیكس همه أخداوند شوند. دشمنانمی رانده دوزخسوي به

به  آنان پس»اند و تکبر ورزيده سر برتافته و از عبادتش كرده را تکذيب ‡وي

 شوند تا همهمی بازداشته همه تا آخرشان : از اوليعنی «رسندهمديگر فرامي

 نخود اي نشوند. البته آيند و پراكنده يکجا گرد هم ديگر بپيوندند و همه يكبه

 بسيارند. دوزخ : اهلامر كه كند بر اينمیداللت 
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َحتهى إَذَا َما َجاُءوَها َشَهدَ َعلَْيَهْم َسْمعُُهْم َوأَْبَصاُرُهْم َوُجلُودُُهْم بََما َكانُوا 

 (21يَْعَملُوَن )

آنچه  درباره و پوستهايشان و چشمهايشان رسند، گوشهايشان بدان تا چون»

 به : اندامهايشانيعنی «دهندمي گواهي بر ضدشان» در دنيا از معاصی «كردندمي

كنند و گواهی می اند، نطقداشته پنهان شرك به از عمل زبانهايشان كه آنچه

 از آلتهاي : پوستها، كنايهقولی. بهاست بدنهايشان دهند. مراد از پوستها: پوستمی

 .است آنان تناسلی

  

ُ الهَذي أَْنَطَق ُكله َشْيٍء َوُهَو وَ  قَالُوا َلُجلُوَدَهْم َلَم َشَهْدتُْم َعلَْينَا قَالُوا أَْنَطقَنَا اّلِله

ٍة َوإَلَْيَه تُْرَجعُوَن ) َل َمره   (21َخلَقَُكْم أَوه

گويند: داديد؟ مي گويند: چرا بر ضد ما گواهيخود مي بدن پوستهاي و به»

 «است ما را نيز گويا گردانيده در آورده زبان رابه هر چيزي كه خداييهمان 

، ما را نيز گويا را گويا كرده خويش ناطق مخلوقات همه كهكسی: همان يعنی

ما را در  بود همچنين را در دنيا گويا كرده زبانهايتان كهچنان. پساست نموده

ايد، كرده كه هايیبديها و زشتی ، بهاينو بنابر است درآورده سخن به آخرت

و »نبوديد  چيزي كه در حالی «بار شما را آفريدو او نخستين » ايمداده گواهی

شما  و ايجاد ابتدايی بر آفرينش كه : كسیيعنی «شويدمياو برگردانيده  سويبه

 .نيز تواناست خويش سويهب و باز گردانيدنتان بر بازآفرينی گمانتوانا باشد، بی

كه  است آمده مالك بناز انس و ديگران مسلم روايت به شريف در حديث

دانيد كه فرمودند: آيا می گاهخنديدند آن كه بوديم صخدانزد رسول»فرمود: 

داناترند. فرمودند: از  و رسولش أ: خدا؟ گفتيمخندممی چيزي خاطر چهبه

به  بنده گويد ـ يعنی؛ میدرافتادم خنده به با پروردگارش بنده ويوگگفت
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فرمايد: چرا، می ؟ پروردگار متعالاينداده پناه ـ آيا مرا از ستم پروردگارش

جز  ديگري گواه خود هيچ عليه من صورت در اين گويد: پس. میامداده پناهت

بر  گواه عنوان به فرمايد: امروز نفستمی متعال. خداوند پسندمرا نمی خودم

 اعمال( به نويسنده )فرشتگان گرامی و امروز نويسندگان است بسنده خودت

بر  هنگام افزودند: در اين صحضرت آن اند. سپسبر تو بسنده گواهان عنوان

درآييد و گويا  سخنشود: بهمی گفته اندامهايش و به شده مهر نهادهدهانش 

 وي مهر از دهان شوند. فرمودند: سپسگويا می وي اعمال اندامها بهشويد. پس 

 به خطاب بگويد. پس سخن شود كهمی داده او اجازه و به شده برداشته

 از جاي وگور شويد( آخر منباد شما را )گم گويد: دوريمی خويش اندامهاي

 «.كردممی شما دفاع

  

َوَما ُكْنتُْم تَْستَتَُروَن أَْن يَْشَهدَ َعلَْيُكْم َسْمعُُكْم َوََل أَْبَصاُرُكْم َوََل ُجلُودُُكْم َولََكْن 

ا تَْعَملُوَن ) َ ََل يَْعلَُم َكثَيًرا َممه  ( 22َظنَْنتُْم أَنه اّلِله

بر ضد شما  و پوستهايتان و چشمهايتان مبادا گوشهايتان كهو شما از اين»

 به سبحان خداي از خطاب : اينقولی به «كرديدنمي پوشيدهند پردهگواهي 

 ارتکاب : شما در هنگام. يعنیاست آنان به پوستهايشان ، يا از سخندوزخيان

 پوشیدهند، پرده شما گواهی عليه اندامهايتان كهاين ، از بيمناشايست اعمال

 از بشر در هنگام ديگري گواه اگر هيچ بوديد كه امر غافل از اين كرديد ونمی

 شما بر شما گواهی بد شما نيز حاضر نباشد، خود اندامهاي اعمال ارتکاب

 از اندامهاي گناه ارتکاب تا در هنگام قادر نيست انسان دهد! و از آنجا كهمی

از  گناه در اينجا، ترك و پنهانکاري وشیپپرده معنايكند پس  پوشیپرده خويش

 مؤمن براي ، بيدارباشیالهی بيان اين . البتهاست اجباريگواهان  حضور اين بيم
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كند  را بر خود احساس و ناظري ، وجود مراقبحال او بايد در همه كه است

كنيد، مي» ناهاناز گ «را كه از آنچه خدا بسياري داشتيد كه گمان ليكن»

 كرديد. جرأت گناهان ارتکاببه  پندار بود كه بنابر همين پس «داندنمي

 اند كهكرده روايت مسعوداز ابن آيه اين نزول سبب در بيان و مسلم بخاري

 من نفر به سه كه بودم كرده خود را پنهان كعبه هايپرده در ميان من»فرمود: 

با  ثقفی تن بودند. يا يك ثقفی كه با دو دامادش قريشی تن شدند: يك كنزدي

و  بسيار و فهم آنان شکمهاي و چربی بودند. چاقی قريشی كه دو دامادش

. شنيدمرا نمی آن من گفتند كه سخنانی بود. آنها باهم اندك قلبهايشاندريافت 

 دانيد كه: آيا میبود گفت شنيدن قابل برايم كه ا صدايیاز آنها ب اثنا يکی در اين

را بلند  : اگر ما صداهايمانگفت شنود؟ ديگريما را می سخنان اين أخداوند

 ديگري شنود! ولیرا نمی ، او آنرا بلند نکنيم شنود اما اگر آنرا می، او آن كنيم

 مسعودشنود. ابنرا می آن سلما كلرا بشنود، م از آن : او اگر چيزيگفت

 اين عزوجل خداي بود كه ، همانگفتم صخدارسول ماجرا را به گويد: اينمی

 يوم من ليس: »است آمده شريف كرد. در حديث الخاسرين( نازلرا تا: )من  آيه

غدا  ديد، وأنا فيما تعملج ! أنا خلقآدم : يا ابنفيه إال يناديآدم  ابن علي يأتي

أبدا.  ترني لم لو قد مضيت غدا، فإني به خيرا أشهد لك في شهيد، فاعمل عليك

ندا  چنين كهآيد مگر ايننمی بر فرزند آدم روزي : هيچكذل مثل الليل ويقول

 عمل كه در آنچه و من هستم جديديآفرينش  ! منفرزند آدم كند: ايمی

 قيامت تا فرداي بده خير انجام عملدر من  پس باشممی ، فردا بر تو گواهكنیمی

مرا  هميشه ديگر هرگز و برايرفتم  من كه گاهزيرا آن بدهم تو گواهی نفعبه

 «.گويدرا می سخن نيز مانند اين . و شببينینمی
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 (23بََرب َُكْم أَْردَاُكْم فَأَْصبَْحتُْم َمَن اْلَخاَسَريَن ) َوذََلُكْم َظنُُّكُم الهَذي َظنَْنتُمْ 

شما را  برديد، بود كه پروردگارتان غلط در باره به كه گمانتان و همين»

داند، بود را نمی از اعمالتان بسياري أخداوند كهاين به : گمانتانيعنی «كرد هالك

 شتاب گناه و جسور گردانيد لذا در ارتکاب جري معصيت شما را بر ارتکاب كه

 و از زيانكاران»در افگند  دوزخ گردانيد و به امر شما را هالك كرديد و همين

 .در دنيا و آخرت «شديد

 صخدارسول كه است آمده كعبداهلل جابربن روايت به شريف در حديث

سوء  قوما قد أرداهم فإن الظن باهلل نإال و هو يحس أحد منكم ال يموتن»فرمودند: 

از شما نميرد، جز  : هرگز يکی(َوذََلُكْم َظنُُّكُم الهَذي....): تعالي اهلل، فقال باهلل ظنهم

به  گروهی پروراند زيرا سوءظنمی نيك و انديشه گمان أخداوند به كهاين

غلط  بهكه  گمانتان فرمود: و اين أخداوند گردانيد پس را هالك ، آنانأخداوند

از  گردانيد، در نتيجه انديشيديد، شما را هالك پروردگار خويش در حق

 «. شديد زيانکاران

 :است بر دو قسم اند؛ گمانعلما گفته

و  ، رحمتعزوجل خداي به نسبت انسان كه است اين : و آننيك ـ گمان 8

 شريف در حديث أخداوند كهباشد. چنان داشته انرا گم و احسانش فضل

 در حق خويش بنده در نزد گمان : منبي عبدي أنا عند ظن»فرمايد: میقدسی 

 «.خود هستم

او به  كه است أدر مورد خداوند گمان اين و ناپسند: و آن زشت ـ گمان 1

 ندارد. علم از افعال بعضی
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 و غافلشان سرگرم چنان خام آرزوهاي هستند كه مردمی»يد: گومی بصري حسن

 هيچ روند كهمی بيرون روند، در حالی از دنيا بيرون چون كه است كرده

 نيك و انديشه گمان پروردگارم به گويد: مناز آنها می ندارند. يکیثوابی

بخشايشگر و آمرزگار  ا پروردگارمزير كنممی چه كه ندارم و باكی پرورانممی

 نيك گمان پروردگار خويش زيرا اگر به است گفته او دروغكه ! درحالیاست

 «.كرد را تالوت آيه اين گاهداد. آنمی انجام هم نيك، يقينا عمل داشتمی

  

 ( 24َما ُهْم َمَن اْلُمْعتَبَيَن )فََإْن يَْصبَُروا فَالنهاُر َمثًْوى لَُهْم َوإَْن يَْستَْعتَبُوا فَ 

به  هيچ صبر و شکيبايی ورزند، اين شکيبايی و بر عذاب «اگر صبر كنند پس»

 و هرگز آنها را از آن «است در آتش جايگاهشان»خورد زيرا نمی دردشان

: اگر يعنی «نيستند طلبند، از بخشودگان و اگر بخشايش» نيست رفتی بيرون

شوند،  دارند برگردانيده در دنيا دوست كه آنچه سويبه كنند كه واستدرخ

رضا و عفو  نيستند و اگر طالب بازگشت شوند زيرا سزاوار ايننمیبرگردانيده 

را  آنها ناگزير بايد دوزخ شود بلکهصادر نمی عفو برايشان بشوند، نيز اين الهی

 كنند. تحمل

، : بعد از مرگيعنی« مستعتب من وال بعد الموت: »است هآمد شريف در حديث

و در  جزاست سراي زيرا آخرت نيست بخشايشی و طلب خواهیمعذرت هيچ

 باشد.در كار نمی عملیآن 

  

ْيَهُم اْلقَْوُل فَي َوقَيهْضنَا لَُهْم قَُرنَاَء فََزيهنُوا لَُهْم َما بَْيَن أَْيَديَهْم َوَما َخْلفَُهْم َوَحقه َعلَ 

ْنَس إَنهُهْم َكانُوا َخاَسَريَن )  ( 25أَُمٍم قَْد َخلَْت َمْن قَْبَلَهْم َمَن اْلَجن َ َواْلَ

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

346 

 را از شياطين همنشينانی : بر آنانيعنی «را برگماشتيم همنشيناني آنان و براي»

آن  پس»كنند  ا گمراهر تا آنان و همراز مسلط كرديم صميمی دوستانی عنوانبه 

 برايشان» آن از امور دنيا و شهوات «است رويشان را پيش آنچه همنشينان

 أخداوند هايو نافرمانی معاصی ارتکاب و آنها را به «دادند جلوه آراسته

 آينده : برايشانيعنی «بود سر آنان را پشت آنچه» آراستند برايشان «و»واداشتند 

 و نه در كار است رستاخيزي را نيز آراستند و گفتند: نه از امور آخرت شان

 «شد ثابت» عذاب : وعدهيعنی «قول و بر آنان» دوزخی و نه بهشت، نه حسابی

: (َْلَْمََلَنه َجَهنهَم َمَن اْلَجنهَة َوالنهاَس أَْجَمَعينَ ): است أخداوند فرمودهاين  و آن

: يعنی «هاييدر امت»«. 883هود/»كنم( و انسانها پر می را از جنيان نم)قطعا جه

ـ  و انس ـ از جن از آنان پيش كه» كافري امتهاي در جمله عذاب وعده

 هرآينه»شد  ثابت كردند، بر آنان عمل اينان مانند اعمالبر كفر و به «گذشتند

 نبردند. هم سودي و هيچ بد خويش عالواف با تکذيب «زيانكار بودند آنان

  

 ( 26َوقَاَل الهَذيَن َكفَُروا ََل تَْسَمعُوا َلَهذَا اْلقُْرآََن َواْلغَْوا فَيَه لَعَلهُكْم تَْغَلبُوَن )

 برخی به از كافران : برخیيعنی «ندهيد گوش قرآن اين گفتند: به و كافران»

 و در اثناي»فراندهيد  خوانند، گوشمی پيامبر و مؤمنان كه قرآنی ديگر گفتند: به

، با و باطل بيهوده سخنان : با گفتنيعنی «بگوييد بيهوده سخنان آن خواندن

 بلند كنيد تا خواننده آن خواندن خود را در اثناي كنيد. يا صدايمعارضه  قرآن

 زدنـ با كف  آن تالوت در اثناي خواند. يامی چه گردد و نفهمد كه مشوش آن

 نامفهوم قرآن پا كنيد تا قرائتو هياهو ـ غوغا به و همهمه و داد كشيدن و جيغ
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 در قرائتشان بر آنان «شويد غالب باشد كه»نفهمد  چيزي از آن گردد و كسی

 كنند. بازايستند و سکوتقرآن  لذا از خواندن

  

 ( 27َذيَن َكفَُروا َعذَابًا َشَديدًا َولَنَْجَزيَنهُهْم أَْسَوأَ الهَذي َكانُوا يَْعَملُوَن )فَلَنَُذيقَنه اله 

 تمام به تهديد و هشداري اين «چشانيممي سخت عذابي كافران و قطعا به»

 بدترين حسبرا به و حتما آنان» است فوق سخن گويندگان به كفار از جمله

 جزاي برحسب : قطعا آنها را در آخرتيعنی «دهيمكردند، جزا ميمي آنچه

 قولی. بهدهيمـ جزا می است شرك اند ـ و آندر دنيا كرده كه اعمالیترين زشت

 و در برابر اعمال دهيمجزا می بدشان را در برابر اعمال : آناناست اين معنی

 داشتو گرامی رحم صله چون ؛ اعمالی يمدهنمی آنان به پاداشی نيکشان

و هدر  باطل نيکشان اند زيرا با وجود كفر، اعمالدادهدر دنيا انجام  كه ميهمان

 .نيست مترتب مزد و پاداشی گونه هيچ و بر آن است

  

َ النهاُر لَُهْم فَيَها دَاُر اْلُخْلَد َجَزا ًء بََما َكانُوا بَآَيَاتَنَا يَْجَحدُوَن ذََلَك َجَزاُء أَْعدَاَء اّلِله

(28 ) 

 ، سراييدر آن آنان . براياست آتش اهلل كه دشمنان سزاي است اين»

 كه است و مستمرشان مدام اقامت سراي همان : دوزخيعنی «استجاودانه 

ما را  آيات كه است كيفر آن جزا به اين»ندارد  هرگز انقطاعی در آن اقامتشان

 از نزد خداي قرآن كه حقيقت انکار اين سبب: آنها بهيعنی «كردندانكار مي

 شوند.می ، مجازاتسخت كيفري ، بهاستسبحان 

  

ْنَس نَْجعَْلُهَما تَْحتَ  نَا َمَن اْلَجن َ َواْلَ  َوقَاَل الهَذيَن َكفَُروا َربهنَا أََرنَا الهذَْيَن أََضَله

 (29أَْقدَاَمنَا َليَُكونَا َمَن اْْلَْسفََليَن )
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 از جن دوكس پروردگارا! آن»وارد شوند  دوزخ به كه گاهآن «گفتند و كافران»

و  انسی : شيطانهاييعنی «ده ما نشان كردند، به ما را گمراه را كه و انس

 به را كه ايگمراهی رؤسايآراستند و ما می را براي كفر و معاصی كه ايجنی

تا آنها را زير » بده ما نشان پرداختند، بهما می كفر براي و آراستن دادن جلوه

از  و قدري بکشيم انتقام از آنان كرده و لگدكوبشان «دراندازيم گامهايمان

از نظر  «شوند تا از فروترماندگان» ، فرو بنشانيمداريم بر آنان را كه خشمی

 رسوا گردند. : تا از خوارشدگاناست اين . يا معنیدر دوزخ جايگاه

 كردند، يکی را گمراه  أخدا بندگان كه دو كس آن»گويد: می طالبابیبنعلی

 زيرا ابليس برادر خود را كشت بود كه )قابيل( فرزند آدم و ديگري است ابليس

نيز  و )قابيل( فرزند آدم ـ است تر از آنو پايين شركاز  ـ اعم دعوتگر هر شري

تا قيامت  كه است هر خونی ـ شريك است آمده شريف در حديث كهـ چنان

 «.گذاشت غلط را بنيان روش اين كه است كسی شود زيرا او اولينمی ريخته

  

ُ ثُمه اسْ  ُل َعلَْيَهُم اْلَمََلئََكةُ أََله تََخافُوا َوََل إَنه الهَذيَن قَالُوا َربُّنَا اّلِله تَقَاُموا تَتَنَزه

  (31تَْحَزنُوا َوأَْبَشُروا بَاْلَجنهَة الهتَي ُكْنتُْم تُوَعدُوَن )

و  است : او يگانهيعنی «گفتند: پروردگار ما اهلل است كه كساني راستيبه»

خود  عبوديت و به تعالی حق و يکتايی پروردگاري به گونهشريکی ندارد. بدين

 عمل و اخالص بر يکتاپرستی «ورزيدند استقامت سپس»او اقرار كردند؛  براي

 و چپ راست ، بهنکرده التفاتی أجز اهلل معبودي لذا به سبحان خداي براي

 وي طاعت به مرگ ورزيدند و تا دم پايداري تعالیو بر امر حق ننموده انحراف

و  قولی پايبندي شامل معنی اين نمودند؛ كه اجتناب وي و از معصيت كرده عمل

 و محرمات ، معامالتاز عقايد، عبادات ـ اعم حنيف شرع احکامتمام  به عملی
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بر » سبحان از نزد خداي «فرشتگان»: هستند كه كسانی اينانشود ؛ پس ـ می

گويد: . مجاهد میاست دلخواهشان كه ايبا مژده همراه «آيندرود ميف آنان

گويد: می قتاده«. است مرگشان در هنگام بر ايشان فرشتگان مراد، فرودآمدن»

و حشر  بعث براي از قبرهايشان ايشان كه است در هنگامی مراد فرود آمدنشان»

در هنگام  فرشتگان كه است مراد اين: »گويدمی اسلم زيدبن«. خيزندبرمی

 شوند، بهمی برانگيخته حساب براي كه و در هنگامی ، در قبرهايشانمرگشان

 بس ، قولیباره در اين اسلمزيدبن قول»گويد: كثير میابن«. دهندمی مژدهايشان 

 «.مورد است در اين اقوال همه كنندهنيکو وجمع

إن »فرمودند:  صخدارسول كه است آمده براء روايت به شريف ثدر حدي

 كنت الجسد الطيبفي  الطيبةأيتها الروح  : اخرجيالمؤمن لروح تقول المالئكه

 مؤمن روح به : فرشتگانغير غضبان ورب وريحان روح إلي ، اخرجيتعمرينه

 حق را )با طاعت آن كه ايبوده ايپاكيزه ر جسمد كه پاكيزه روح گويند: ايمی

 سويو به و گشايشی و آسايش راحتی سويبه آي ! بيرونداشتی( آباد میتعالی

 بر تو خشمگين كه پروردگاري سويبه آي و بيرون ايو خوشیو روزي  رزق

 و روايات ، احاديثايداريو پ استقامت اهميت درباره كه استگفتنی «. نيست

عبداهلل  بن سفيان روايت به ذيل شريف حديث جمله ؛ از آناست آمده بسياري

 آن دستور دهيد تا به كاري اهلل! مرا به، يا رسولفرمود: گفتمكه  است ثقفی

 گاهآن است  أهللا : بگو: پروردگار مناستقم ، ثماهلل : ربيقل»! فرمودند: زنم چنگ

 بيمناك بيشتر بر من چيزي اهلل! از چه: يا رسولگفتم«. كن استقامتبر آن 

 !«.از اين»را گرفتند و فرمودند:  خويش زبان گوشه ص خداهستيد؟ رسول 
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 كسانیايشان »، فرمود: آيه مورد نظر در اين كنندگاندر تفسير استقامت ابوبکر

ورزيدند... و استقامت  در سخن كه ورزيدند چنان استقامت در عمل هستند كه

 عمر«. نياوردندشريك  وي را به چيزي ، سپساست  أگفتند؛ پروردگار ما اهلل

 وي طاعتآنها در راه  كه عزوجل خداي سوگند به»فرمود:  در تفسير آن

 عثمان«. نکردند، نيرنگ باهانرو مکر و فريب بسان ورزيدند، سپس استقامت

 ، سپساست  أگفتند: پروردگار ما اهلل استقاموا ـ يعنی ثم»فرمود:  در تفسير آن

آنها »فرمود:  در تفسير آن علی«. گردانيدند خالص أخدا خود را براي عمل

 «.جا آوردندرا به فرايض، سپس است أگفتند: پروردگار ما اهلل اند كه كسانی

 ذكر شد. كه است ايمعانی همان نيز به استقامت در معناي تابعين نظريات

: مژدهبا اين  آيند همراه، فرود میبا استقامت مؤمن پايداران بر اين ! فرشتگانآري

شويد میافگنده  بر آنها پيش كه آخرت از امور و رخدادهاي «مداريد ! بيمهان»

 خدايايد زيرا اينك داده از امور دنيا از دست كه بر آنچه «نباشيد و اندوهگين»

باد و مژده » است خاطر گردانيدهآسوده و اندوهی غم شما را از هرگونه منان

 در دنيا؛ زيرا شما قطعا به آن به «شديدمي داده وعده كه بهشتي شما را به

 بريد.سر میبه جاودانه آن و در نعمتهاي همستقر شد رسيد و در آنمی بهشت

ابوبکر  در شأن كريمه آيه اين»گويد: می آيه نزول سبب در بيان عباسابن

و فرشتگان  است  أگفتند: پروردگار ما اهلل شد زيرا مشركان نازل صديق

: خود كه گفته اين هستند. لذا آنها بر ما نزد وي نيز شفيعان بتان و اين دخترانش

كه كردند در حالی پيشه و انحراف نورزيده استقامت« پروردگار ما اهلل است»

 صو محمد نيست او شريکی ، براياست پروردگار ما اهلل يگانه: »گفت ابوبکر

 درحديث«. ورزيد استقامت خويش سخن او بر اين . پساست و پيامبر وي بنده
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را كريمه  آيه اين صخدارسول كه است آمده مالكبنانس روايت هب شريف

گاه ( را گفتند، آنربنا اهلل )يعنی سخن اين مردم»فرمودند:  سپس كرده تالوت

پايبند  مفاد آن به كه بميرد )در حالی بر آن كافر شدند لذا هر كس بيشترشان

 «.است ورزيده استقامت كه است او از كسانی گمانباشد( بی

  

نَْحُن أَْوَليَاُؤُكْم فَي اْلَحيَاَة الدُّْنيَا َوفَي اْْلََخَرَة َولَُكْم فَيَها َما تَْشتََهي أَْنفُُسُكْم َولَُكْم 

 ( 31فَيَها َما تَدهُعوَن )

ا و در دني ما در زندگي»گويند: می ايشان به احتضار مؤمنان در هنگام فرشتگان

و  دار نگهبانی، عهده: ما در امور دنيا و آخرتيعنی «شما هستيم اولياي آخرت

نجات  و از هر بيمی شده نايل نيکی هر مرام لذا شما به شما هستيم ياريگري

شما و در آخرت  اعمال : ما در دنيا نگهباناناست اين معنی قولیيابيد. بهمی

و اعزاز  و از شما با اكرام كرده شما شفاعت براي در آن كه يمشما هست دوستان

 نفخه و هراس قبور، از هول طور شما را از وحشتو همين كنيممی پذيرايی

 بالی و فارغ و انس رستاخيز و نشور، در امنيت هولناك هايصور و از صحنه

پر ناز و  هايبهشت و به گذرانده سالمت به« صراط»، شما را از قرار داده تمام

شما  باشد، در آنجا براي داشته خواهش دلهايتان و هر چه» رسانيممینعمت 

از  «كنيد درخواست و در آنجا آنچه»لذتها و نعمتها  از انواع« است فراهم

 .ايو دلهره دغدغه هيچبی «شما راست»خواهشها و آرزوها 

  

 (32فُوٍر َرَحيٍم )نُُزًَل َمْن غَ 

در  بهشتيان براي كه : آنچهنزل «است اهلل آمرزگار مهربان از جانب ايميهماني»

 شود.می ساخته آماده و ميهمانی از روزي بهشت به فرود آمدنشان حال
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 .است مؤمن ورزان استقامت به فرشتگان ، از سخناناينها همه

  

َ َوَعَمَل َصاَلًحا َوقَاَل إَنهنَي َمَن اْلُمْسَلَميَن َوَمْن أَْحَسُن قَوْ  ْن دََعا إَلَى اّلِله ًَل َممه

(33 ) 

تر و خوشگفتارتر نيکوسخن : كسیيعنی «اعتبار سخن نيكوتر به و كيست»

وي  توحيد و طاعت سوي: بهيعنی «اهلل سويرا به مردم كه كس از آن» نيست

 انسان يك كه است سخنی ، بهترينأاهلل سويبه دعوت پس «كرد دعوت»

عمل » كه كس از آن اعتبار سخن نيکوتر به كيست «و»گويد می ديگري انسانبه

 . پسباشممی و منقاد پروردگارم و تسليم «از مسلمانانم : منكرد و گفت صالح

ـ  شايسته و عمل سبحان خداي شريعت سويبه بندگان دعوت ميان كه هركس

كرد و  ـ جمع است وي از محرمات اجتناب همراهبه أخداوند فرايض انجام كه

از او  كس ، قطعا هيچاز غير ايشان بود نه از مسلمين خويش در دين

 .نيست تر در عملشثواب تر و بيشتر، نيکوروشنيکوسخن

. استشده  نازل مؤذنان در شأن كريمهآيه : اينكه است آمده نزول سبب در بيان

فرمودند:  صخدارسول كه است نيز آمده عمر روايت به شريف در حديث

 آيه ديگر: اينقولی بار تکرار كردند. بهدعا را سه و اين« بيامرز خدايا! بر مؤذنان»

هر : »كه است شده نقل كهشد؛ چنان نازل صخود پيامبر اكرم در باره كريمه

، است صخدا: او رسولگفتخواند، میرا می كريمه آيه اين بصري حسن وقت

 خلق ، او بهتريناست أخدا ، او برگزيدهاست أخدا ، او ولیاست  أخدا او حبيب

 تعالی نزد حقدر  زمين اهل ترينداشتهاو دوست سوگند كه أخدا ، بهاست أخدا

 اجابت خودش كه آنچه سويرا نيز به ومردم گفت لبيك دعوتش به كه است
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و هر  است ، عامكريمهآيه اين كه است اين اما حق«. كرد بود، دعوت كرده

 شود.میرا شامل   أخداوند سويبه دعوتگري

ـ صالح ناگزير بايد عمل  أاهلل راه ندعوتگرا شود كهمی دانسته آيه كريمه از اين

، از محرمات ، اجتنابو مستحبات نوافل دادن، بسيار انجام فرايض اداي يعنی

را  أخداوند براي عمل و اخالص امور عقيدتی خود در همه اعتقاد صريح اعالم

 كنند. جمع ـ با هم

  

 َوََل السهي َ 
ئَةُ اْدفَْع بَالهتَي َهَي أَْحَسُن فََإذَا الهَذي بَْينََك َوبَْينَهُ َوََل تَْستََوي اْلَحَسنَةُ

 ( 34َعدَاَوةٌ َكأَنههُ َوَليٌّ َحَميٌم )

و است  راضی آن به  أخداوند كه اي: نيکیيعنی «برابر نيست و بدي و نيكي»

و بر آن  د داشتهرا ناپسن آن عزوجل خداي كه ايدهد، با بديمی پاداش بر آن

در اينجا، مدارا و « حسنه»: مراد از قولی. بهنيست كند، يکسانمی مجازات

 نيكوتر است كه ايشيوه به». است و درشتی خشونت« سيئه»و مراد از  گذشت

 ، دفعاست ممکن آن دفع كه ايشيوه نيکوترين بدكار را به : بدييعنی  «كندفع 

در برابر  نيکی بد، تقديم و نيکو در برابر سخن خوش سخنی مانند گفتن ؛كن

و چشم  و خشونت در برابر خشم ، صبر و شکيبايیدر برابر گناه ، گذشتبدي

... آنان هاينداشتنیها و دوست ناخوشی و تحمل ديگران از لغزشهاي پوشيدن

 كسي بناگاه»: گيري در پيش با ديگران املو تع را در اخالق شيوهاگر اين  كه

: اگر يعنی «است مهربان دوستي ، گويياست او دشمنيتو و ميان  ميان كه

دلسوز  مانند دوستی توز برايتكينه ، دشمنكنی نيکو دفع شيوه را با اين بدي

 شود.می
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درباره  كريمه آيه اين»د: گويمی كريمهآيه  اين نزول سبب در بيان مقاتل

 ايبا خويشاوندي بود ولی صاكرمرسول دشمن شد كه نازل حرب بنابوسفيان 

شد و  مسلمان گرديد و سپس ايشان ، دوستگرفت صورت او و ايشان ميانكه 

 پيوند نيز با ايشان خويشاوندي وسيله گرديد و به يار و ياور ايشان در اسالم

 «.برقرار كرد و صميميت مهربانی

 سويبهبايد در دعوتشان  كه است  أخدا راه آموز دعوتگرانادب كريمه آيه اين

 مردم ناظر بر همه كريمه آيه باشند و نيز اين آراسته متعالی اخالق اين ، بهوي

خويش  اجتماعی لتعام را سرلوحه اخالقی پسنديده روش بايد اين كه است

 قرار دهند.

  

 (35َوَما يُلَقهاَها إََله الهَذيَن َصبَُروا َوَما يُلَقهاَها إََله ذُو َحظ ٍ َعَظيٍم )

يابند و نمی قدرت با نيکی بدي دفع : بر خصلتيعنی «يابندرا درنمي و اين»

 «صبر كردند كه سانيجز ك»كنند؛ نمی عمل آن پذيرند و بهرا نمی سفارشاين 

در  «بزرگ بهره را جز صاحب و آن» ناخوشی و تحمل خشم بر فروخوردن

، خصلت زيرا اين «گيردفرانمي»؛ دنيا و آخرت سعادت وخير و كسب ثواب

 بخشايش اين قابليت هر ناكس پس است منان خداي از سوي عظيمبخشايشی 

خداوند »گويد: می كريمه آيه در تفسير اين كعباس. ابنرا ندارد بزرگو موهبت 

روبرو  در هنگام بردباري ، بهخشم و صبر در هنگام شکيبايی را به مؤمنان متعال

اگر  دستور داد پس با بدي روبرو شدن در هنگام گذشت و به با جهل شدن

 به در برابرشان كند و دشمنشانحفظ می شيطان را از آسيب كنند، او آنان چنين

 «.است مهربان دوستی گويی گردد كهمیفروتن  ايگونه

  

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

355 

َ إَنههُ ُهَو السهَميُع اْلعََليُم ) ا يَْنَزَغنهَك َمَن الشهْيَطاَن نَْزٌغ فَاْستََعْذ بَاّلِله  ( 36َوإَمه

را بيان  با وي تعامل وهو نح انسی دشمن دفع راه خداوند متعال كهبعد از آن

فرمايد: و می داشته را بيان شيطانی ها و كششهايوسوسه درمان راه كرد، اينك

 : شبههنزغ «افگند وسواس تو را به شيطان از سوي ايو اگر وسوسه»

 را به افگنیوسوسه  أ. خداونداست افگندن و دمدمه آوردنهيجان ، بهبرانگيختن

: اگر انگيزد. يعنیبرمی را بر شر و بدي ، آدمیكرد زيرا وسوسه تشبيه« نزغ»

امر را  ، برگردانيد و ايننيکوتر است كه ايشيوه به بدي تو را از دفع شيطان

: گويی پاسخ تر از آنيا خشن همانند آن ايرا با بدي بديكه  آراست برايت

 خداوند شنواي چرا كه» نکن و از او پيروي از شر شيطان «ربب اهلل پناه به پس»

و  شيطان هايشنود و وسوسهخود می سويتو را بهو التجاي  بردنپناه  «داناست

 بايد از حق انسان مؤمن داند پسخود را می بارگاهبه انسان صادقانه اميد بستن

 به شريف ببرد. در حديث او پناه به و از شر شيطان كرده گشايش طلب تعالی

نماز  سويبه چون صخدارسول كهاست آمده ابوسعيدخدري روايت

و  همزه ، منالرجيم الشيطان من العليم السميع أعوذ باهلل»فرمودند: خاستند، میبرمی

 ، از وسوسهشده رانده شنوا و دانا از شر شيطان خداي به برممی : پناهو نفثه نفخه

 «.وي و افسون و دميدن

  

َوَمْن آَيَاتََه اللهْيُل َوالنهَهاُر َوالشهْمُس َواْلقََمُر ََل تَْسُجدُوا َللشهْمَس َوََل َلْلقََمَر 

 َ  ( 37الهَذي َخلَقَُهنه إَْن ُكْنتُْم إَيهاهُ تَْعبُدُوَن ) َواْسُجدُوا ّلَِله

 معناي، بهآيه : جمعآيات «است و روز و خورشيد و ماه او شب و از آيات»

و  : شب. يعنیاست وي و قدرت  أخداوند بر وحدانيت دال و برهانحجت 

و  و عظمت بر قدرت  أخداوند كونی هاي، از نشانهروز وخورشيد و ماه
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دو، زيرا اين  «نكنيد سجده خورشيد و ماه براي»باشد میوي  حکمت

 ربوبيت شريك كه نيست درست هستند پس وياز مخلوقات  آفريدگانی

: يعنی« آنها را كنيد كه سجده خداوندي و براي»شوند  قرار داده أخداوند

: اگر شما يعنی «پرستيد، اگر تنها او را مياست آفريده»را  ياد شده چهار پديده

 ، نهاست اين وي عبادت هستيد، راهتعالی  حق براي خالصانه عبادت مدعی

 براي« صائبين» همچون بودند كه : مردمیاست آوريد. نقل شريك وي به كهاين

خورشيد  براي كردن از سجده پنداشتند كهكردند و میمی سجده خورشيد و ماه

 شدند. كار نهی ناز اي را در نظر دارند. پس  أخداوند براي ، سجدهو ماه

 امر به كه روي از آن است تالوت سجده ، در نزد جمهور علما، محلآيه اين

 سجده، موضع :ابوحنيفه در نزد امام . ولیاست شده ساخته پيوست ، بدانسجده

 شود.میتمام  با آن باشد زيرا معنیمی (َوُهْم ََل يَْسأَُمونَ ): ديگر، يعنی آخر آيه

  

فََإَن اْستَْكبَُروا فَالهَذيَن َعْندَ َرب ََك يَُسب َُحوَن لَهُ بَاللهْيَل َوالنهَهاَر َوُهْم ََل يَْسأَُموَن 

(38) 

پروردگار تواند،  در پيشگاه كه ، كسانيباك اگر تكبر ورزيدند چه پس»

 گروه : اگر اينیيعن «شوندنمي كنند و خستهياد مي پاكي روز او را به شبانه

از  فرشتگان چرا كه نيست باكی امر پروردگار تکبر ورزيدند، هيچ از امتثال

 وي و روز براي شب دائما و در طول ورزند بلکهتکبر نمی تعالیباري عبادت

 شوند.نمی و دلتنگ و ملول سست گفتن گويند و از تسبيحمی تسبيح

  

ْت َوَربَْت إَنه َوَمْن آَيَاتََه  أَنهَك تََرى اْْلَْرَض َخاَشعَةً فََإذَا أَْنَزْلنَا َعلَْيَها اْلَماَء اْهتَزه

 ( 39الهَذي أَْحيَاَها لَُمْحيَي اْلَمْوتَى إَنههُ َعلَى ُكل َ َشْيٍء قََديٌر )
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 تو زمين كه است او اين» و وحدانيت قدرت هايو نشانه «آيات»ديگر  «و از»

 است و خاكساري از خواري ، عبارتخشوع اصل «بينيمي و پژمرده را خاشع

 لذا چون است شده گرفته ، استعارهرونقو بی خشك زمين تعبير براي اين كه

 پس»شد.  خاشع : زمينشود كهمی نبارد، گفته باران شود و بر آن خشكزمين 

 ها بهرستنی سبب به : زمينيعنی «آيد جنبش ، بهفروفرستيم آب بر آن چون

 كهاز آن قبل : زمينيعنی «و بردمد»جنبد می ها بر آنآيد و سبزهدرمی حركت

 زمين : رشد و باال آمدنقولیآيد. بهشود و باال میمی برويد، پرحجم از آن گياه

 افزايند. گفتنیمی آن ها بر حجمو رستنی گياهان رويش كه استاين  سبب به

از  و متحرك زنده تصويري ارائه« ربت»و « اهتزت: »مراد از دو كلمه كه است

بخشيد،  را زندگي آن كه كسي همان گمانبي». استسبز شده  زمين

 در حقيقت» حشر و نشر آنانمجدد و  با برانگيختن «است مردگان بخشزندگي

و  ، ميرانيدنگردانيدناز زنده  باشد ؛ اعمكه  هر چه «تواناست او بر هر چيزي

 .غيره

  

إَنه الهَذيَن يُْلَحدُوَن فَي آَيَاتَنَا ََل يَْخفَْوَن َعلَْينَا أَفََمْن يُْلقَى فَي النهاَر َخْيٌر أَْم َمْن 

 ( 41َقيَاَمَة اْعَملُوا َما َشئْتُْم إَنههُ بََما تَْعَملُوَن بََصيٌر )يَأْتَي آََمنًا يَْوَم الْ 

 از جاده كه : كسانیيعنی «كنندمي ما كژروي در آيات كه كساني گمانبي»

را در  و آن نموده را تحريف عزوجل خداي كنند و كالممی ميل و استقامت حق

 بر ما پوشيده»كنند نمی مترتب را بر آن آن عقلی منهند و الزمی آن غير جايگاه

كنند، می كه را در برابر آنچه لذا آنان داناييم آنان حال ما به بلکه «نيستند و پنهان

افگنده  در آتش كه آيا كسي» بسيار سخت است تهديدي . و ايندهيمجزا می
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 مراد اين «آيد؟خاطر مي آسوده امتروز قي كه يا كسي شود، بهتر استمي

شوند در می افگنده دوزخ آتش ، بهالهی در آيات و كژانديشان كژروان كه است

 آيند پسخاطر می و آسوده ايمن ، در روز قيامتالهی آيات به مؤمنانكه حالی

خواهيد، مي هر چه»بهترند؟  از دوگروه يك كدام كنيد كه شما خودداوري

شما را در برابر  پس« كنيد، بيناستمي آنچه همانا او به»از خير يا شر  «بكنيد

 هر چه  اعملوا:»لفظ »گويد: می دهد. زجاجمی مناسبكنيد، جزاي می آنچه

 «.باشدمی سخت لفظ امر و مفيد تهديدي« خواهيد، بکنيدمی

و  ابوجهل درباره كريمهآيه  اين: »گويدمی نزول سبب در بيان فتحبشيربن

 .است عام مفاد آيه البته«. شد دو نازل آن حال و تفاوت ياسر عماربن

  

ا َجاَءُهْم َوإَنههُ لََكتَاٌب َعَزيٌز ) ْكَر لَمه  (41إَنه الهَذيَن َكفَُروا بَالذ َ

شد كافر  نازل آنان بر چون» قرآن : بهيعنی «ذكر به كه كساني گمانبي»

 كتابي آن كه تحقيقو به»شوند می مجازات يقينا در برابر كفر خويش «شدند

 است كنند، كتابیمی و كژانديشی كژروي در آن كه : قرآنیيعنی «عزيز است

 در آن قرار گيرد، يا طاعنان مورد معارضه كه است و ارجمند و برتر از آن گرامی

شود،  داده نسبت عيبی آن به كه است برتر و واالتر از آن كتابزنند، اين  طعن

جو تحريفگر و عيب و غداران طاعنان دست كه است دژ استوار و رفيعی گويی

 باشد.می كوتاه از آن

  

 (42ْن َحَكيٍم َحَميٍد )ََل يَأْتَيَه اْلبَاَطُل َمْن بَْيَن يَدَْيَه َوََل َمْن َخْلَفَه تَْنَزيٌل مَ 

 : قرآنيعنی« يابدنمي راه در آن سر آن و از پشت آن روي از پيش باطل»

 شود، محفوظ و مصون افزوده يا در آن كاسته از آن چيزي امر كه از اين كريم
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از خود،  قبل آسمانی كتب ، از سويمبين كتاب ديگر، اين . از جانبیاست

و  گذشته كند؛ پس را ابطال آيد تا آننمی نيز كتابی شود و بعد از آننمیيب تکذ

 «است ستوده اهلل با حكمت از سوي ايفروفرستاده» است مؤيد آن همهآينده 

 ذوالجالل خداي كهخواهد بود در حالی راهی را بر آن باطل : چگونهيعنی

 به برخوردار است اوصاف و واالترين و برترين کمتح ، از كمالآن فرودآورنده

آنها  درست و جايگاه ، امور را در نصابخويش و فرزانگی از حکمت كهطوري

او را در برابر  خلقش تمام كهطوري؛ بهاست او ستوده دهد، همچنانقرار می

 تايند.س، میاست نموده فيضان بر آنان كه بسياري نعمتهاي

  

ُسَل َمْن قَْبَلَك إَنه َربهَك لَذُو َمْغَفَرٍة َوذُو َعقَاٍب أََليٍم  َما يُقَاُل لََك إََله َما قَْد قَيَل َللرُّ

(43) 

 بود، گفته شده از تو گفته پيش پيامبران به كه جز آنچه» صمحمد اي «تو به»

و  جادوگري به ار ـ از انتسابتكف گروه اين تو از سوي : بهيعنی «شودنمي

 شد، گفته از تو گفته پيش پيامبران به كه ـ جز مانند آنچه و ديوانگی دروغ

 هم گفتند كهرا می چيزهايی همانند اين ايشان نيز به ايشان شود زيرا اقوامنمی

 خويش ار اقوامبر آز ايشان كه همچنان گويند پستو میبه  گروه اين اكنون

و  آمرزش صاحب هم پروردگارت گمانبي» شکيبا بودند، تو نيز شکيبا باش

 آيا راه كه است با آنان راه انتخابپس  «است دردناك عقوبتي صاحب هم

 رهنوردند.عقوبت  راه به پويند، يا همچنانرا می آمرزش

 آيهاين  فرمود: چون كه است آمده مسيبسعيدبن روايت به شريف در حديث

، ما هنأ أحد العيش وتجاوزه لوال عفو اهلل»فرمودند:  صخداشد، رسول نازل كريمه
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بود، نمی أخداوند : اگر عفو و درگذشتأحد كل ، التكلوعقابه ولوال وعيده

 گمان، بیبودنمی وي گوارا نبود و اگر هشدارها و عذاب كسبر هيچ زندگی

به  ايمالحظه هيچ بی يعنی«. كردمی تکيه ( وي)عفو و مغفرت به هركسی

 .پرداختمی معاصی ارتکاب

  

لَْت آَيَاتُهُ أَأَْعَجَميٌّ َوَعَربَيٌّ قُْل ُهَو  َولَْو َجعَْلنَاهُ قُْرآَنًا أَْعَجَميًّا لَقَالُوا لَْوََل فُص َ

َوَشفَاٌء َوالهَذيَن ََل يُْؤَمنُوَن فَي آَذَانََهْم َوْقٌر َوهَُو َعلَْيَهْم َعًمى  َللهَذيَن آََمنُوا ُهدًى

 ( 44أُولَئََك يُنَادَْوَن َمْن َمَكاٍن بََعيٍد )

عرب  غير زبان را به : اگر قرآنيعنی «گردانيديممي اعجمي را قرآني و اگر آن»

نشده شيوا بيان  آن گفتند: چرا آياتمي» عرب كافران «قطعا» كرديممی نازل

و  هستيم ؟ زيرا ما عرباستنشده  ما بيان زبان به آن : چرا آياتيعنی «است

 «؟زبان عرب آن و مخاطب عجمي است آيا كتابي» فهميمرا نمی عجم زبان

عربی  امبريپيامبر، پي كهدر حالی است عجمی ، سخنیگفتند: آيا سخنمی يعنی

باشد؟ می متناسب و اوضاع حال و با ايجابات صحيح امر چگونه باشد؟ اينمی

لَْت آَيَاتُهُ ) : مراد ازقولیبه قرار داده  فاصله آن آيات : چرا مياناست اين (لَْوََل فُص َ

 از آن و بعضی عجمی زبان ، بهعجم منظور فهماندن به از آن تا بعضی نشده

 تعالی : اگر حقاست اين گردد؟ پاسخ نازل عربی زبان ، بهعرب فهماندن براي

 است آشفته و در هم آميخته همبه كالمی گفتند: اينكرد، قطعا آنها میمیچنين 

 حق ، بهآن وسيلهبه ايشان كه «است و شفايي هدايت مؤمنان براي بگو: قرآن»

 ايمان كه و كساني»كنند می شفا حاصل ايو شبهه يابند و از هر شكمی راه

 و فهميدن قرآن در مورد شنيدن «است ايسنگيني ندارند، در گوشهايشان

 ، بهقرآن قرائت ديگر را در هنگاميك كه است جهت ، بدينآن معانی
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« است ايكوري بر آنان قرآن و»كنند می سفارشو غوغا آفرينی كاريبيهوده

، آنها را ببينند بنابراين توانند حقنمی كند پسمیرا خيره  ديدگانشان : قرآنيعنی

از  گويي» چنانند كه مثل به «اينان»كرند آن  كور و از شنيدن قرآن از ديدن

او را از  هك است كسی آنان همانند حال : حاليعنی «شونددور ندا مي جايي

 شنود اما سخنیخود را می نداكنندهصداي  كهطوري دهند بهدور ندا می مسافتی

 كه است آنان حال براي تمثيلیاين  فهمد. البتهشود، نمیمی گفته برايش را كه

با   أخدا راه در عصر حاضر نيز دعوتگران كه دارد چنان مصاديقی در هر زمان

 دور به از جايی دورند، گويی ، بهقرآن معانی از فهم شوند كهروبرو می مردمی

 شوند.می فراخوانده قرآن باور به سوي

 است كرده روايت كريمهآيه  اين نزول سبب در بيان جبير جرير از سعيدبن ابن

و  عجمی زبانهاي طور مختلط به به قرآن چرا اين گفتند كه فرمود: قريش كه

 نازل را در پاسخشان كريمهآيه اين  أخداوند ؟ پساست نگرديده نازلعربی 

 فرمود.

  

َولَقَْد آَتَْينَا ُموَسى اْلَكتَاَب فَاْختَُلَف فَيَه َولَْوََل َكَلَمةٌ َسبَقَْت َمْن َرب ََك لَقَُضَي بَْينَُهْم 

 (45ٍب )َوإَنهُهْم لََفي َشك ٍ َمْنهُ ُمَري

ها بر كتاب فرودآوردن بلکه نيست نوي پديده صبر محمد قرآن ! نزولباري

تورات  «كتاب موسي به راستيو به»: است بوده الهی ديرپاي ، سنت‡پيامبران

 حق گفتند: تورات از مردم زيرا بعضی «شد واقع اختالف در آن پس داديم»را 

 عادتی ! اينصمحمد : اي. يعنیاست باطل گفتند: تورات هم و بعضیاست 

 شدهنازل در كتب كه است ‡پيامبران هايامت دار در ميانو ريشه قديمی

 اختالف خويش تو نيز در كتاب قوم كه كنند چنانمی ، اختالفخويش سويبه
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 واگر از جانب»ر گرفتند قرا و باطل حق در دو سويآن  به و نسبت كرده

 پيشين : اگر حکميعنی «، نبودصادر شده سابق كه ايكلمه پروردگارت

، تا روز حساب امتت كنندگاناز تکذيب عذاب تأخير انداختندر به  پروردگارت

 عذاب با فرستادن «شدصادر مي فيصلهقطعا ميانشان »بود؛  صادر نشده در ازل

 «دچارند سخت شكي به آن آنها درباره و در حقيقت» بر آنان ويدني عاجل

 دارند. شك سختو قرآن  تورات ، در حقانيتكنندگان: تکذيبيعنی

  

ٍم َلْلعَبَيَد )  (46َمْن َعَمَل َصاَلًحا فََلنَْفَسَه َوَمْن أََساَء فَعَلَْيَها َوَما َربَُّك بََظَله

بد در  كاري و هر كس سود خود اوستكند، به پيشه شايسته كاري هر كس»

 «ستمكار نيست بندگان در حق و پروردگارت خود اوست زيان گيرد، بهپيش

را جز بعد از برپا  كند و احدينمی عذاب را جز در برابر گناهش كس هيچ پس

 نمايد.نمی مؤاخذه ‡پيامبران و فرستادن حجت داشتن

  

َه يَُردُّ َعْلُم السهاَعَة َوَما تَْخُرُج َمْن ثََمَراٍت َمْن أَْكَماَمَها َوَما تَْحَمُل َمْن أُْنثَى إَلَيْ 

َوََل تََضُع إََله بََعْلَمَه َويَْوَم يُنَاَديَهْم أَْيَن ُشَرَكائَي قَالُوا آَذَنهاَك َما َمنها َمْن َشَهيٍد 

(47 ) 

، فقط قيامت از وقت : آگاهیيعنی «اوست بهفقط منحصر  قيامت هنگام علم»

وقتی  كه چنان نيست علمی را بدان و ديگران بوده تعالی باري مخصوص

فرمودند:  وي در پاسخ پرسيد، ايشان قيامت درباره صاز سيدالبشر ÷جبرئيل

«. نيست ندهكن ، داناتر از سؤالاست شده سؤال از وي آن در باره كه شخصی»

بگويد:  گيرد، بايد در پاسخقرار می مورد پرسش قيامت از وقت لذا هر كس

 «آيندنمي بيرون ها از غالفهايشانميوه و انواع». داناتر است آن خود به أخدا
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آنها  وسيله كنند تا بهآنها رشد می ها در درونميوه كه است هايی: پوششاكمام

 رسند، يا از درونمی و پختگی شکوفايی به كه شوند و وقتی گهبانیناز آفات 

 و هيچ»مانند می خود باقی در غالف آيند و يا همچنانمی خود بيرون غالف

او  كهگذارد مگر آنخود را نمي گيرد و بار شكمبار برنميدر شكم ايمادينه

و  ، يا باردار شدنايميوه آمدن از بيرون چيزـ اعم: هيچيعنی «دارد علم آن به

 همه اين به عزوجل خداي علم كهيابد، جز ايننمیـ تحقق  ايحامله بار نهادن

 گردد، علمبرمی تعالی حق امور به اين علم كهچنان پس امور، محيط است

 : روز قيامتيعنی «دهديرا ندا م آنان كه و روزي»گردد او برمی نيز به قيامت

 : كسانیيعنی «كجايند؟ من : شريكانكه»دهد را ندا می مشركان سبحان خداي

آنها را  و غيرآنها ـ اينك از بتانپنداشتيد ـ اعم می من شما آنها را شريکان كه

د: ما گوينمي»نمايند  را از شما دفع كنند، يا عذاب شما شفاعت بخوانيد تا براي

تو  : بهيعنی «ما نيست از ميان گواهي هيچ كه گوييمتو مي رسا به با بانگ

 وجود دارد، گواهیتو شريکی  براي كهاين از ما به يك هيچ كه كنيممی اعالم

 .هستيم يکتاپرست و امروز ما همه دهيمنمی

  

 ( 48ْبُل َوَظنُّوا َما لَُهْم َمْن َمَحيٍص )َوَضله َعْنُهْم َما َكانُوا يَْدُعوَن َمْن قَ 

مشركان  كه : آنچهيعنی «شد گم پرستيدند، از نظر آنانمي از اين پيش و آنچه»

 و هيچ نابود و ناپديد شده پرستيدند، در آخرتو مانند آنها می در دنيا از بتان

 : يقينيعنی «نيست يزگاهيگر را هيچ آنان و دانستند كه»آيد نمی كارشانبه

 ندارند. الهی از عذاب نجاتی و راه گريزگاه هيچ كردند و دريافتند كه

  

ْنَساُن َمْن دَُعاَء اْلَخْيَر َوإَْن َمسههُ الشهرُّ فَيَئُوٌس قَنُوٌط )  (49ََل يَْسأَُم اْلَ
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و جلب  رخواستاز د : انسانيعنی« شودنمي خير خسته هرگز از دعاي انسان»

 كه است شود. گفتنینمی و خسته ، ملولخويش براي تعالی حق خير از بارگاه

 اگر شري ولي» است و رفعت ، مقام، سلطه، سالمتی: مالمعنی خير در اينجا به

 به ايو فقر و بيماري : اگر بال و سختیيعنی «او برسد، نوميد و دلسرد است به

بسيار دلسرد  وي بسيار نوميد و از رحمت  أخداوند و مهربانی سد، از يارياو بر

 رسيده وي به كه ايناخوشی پندارد، اينمی تا بدانجا كه است طمعبیو بدان 

 شود.نمی برطرف ، ديگر هرگز از وياست

  

اَء َمسه  تْهُ لَيَقُولَنه َهذَا َلي َوَما أَُظنُّ السهاَعةَ َولَئَْن أَذَْقنَاهُ َرْحَمةً َمنها َمْن بَْعَد َضره

 َولَئَْن ُرَجْعُت إَلَى َرب َي إَنه َلي َعْندَهُ لَْلُحْسنَى فَلَنُنَب َئَنه الهَذيَن َكفَُروا بََما 
قَائََمةً

 (51َعَملُوا َولَنَُذيقَنهُهْم َمْن َعذَاٍب َغَليٍظ )

او  ـ به استاو رسيده  به كه ز رنجيا ـ پس خود رحمتي و اگر از جانب»

و  و فقر، خير و عافيت و بيماري از سختی پس انسان : اگر بهيعنی «بچشانيم

 : اينيعنی «است من حق : اينقطعا خواهد گفت» داريم ارزانیاي توانگري

 از آن امتهرا داش آن و استحقاق شايستگی  أدر نزد خداوندمن  كه است چيزي

قرار  در آن كه نعمتی اين پندارد كهمی . پساست راضی من او از عمل كه روي

 است از آن غافل ولی است بوده خودش و شايستگی استحقاق، براساس گرفته

آزمايد تا ـ هر دو ـ می و نکبت خير و شر و نعمت را به بندگانشأ خداوند كه

قرار و بی صابر از بنده منکر و بنده شکرگزار از بنده ، بندهواقعيت در عرصه

 پندارمو نمي»گويد: می از خود راضی انسان اين ناشکيبا متمايز گردد. همچنين

 دهند. بايد دانستما خبر می به از آن پيامبران كه گونه آن «برپا شود قيامت كه

 در دينشان كه يا كسانی ، جز از كافراناخيز و قيامترست در امر وقوع شك كه

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

365 

باشد. دارند، متصور نمیمی و كفر را پنهان تظاهر نمودهاسالم  اند و بهمتزلزل

 پروردگارم سويبه اگر هم»گويد: می شکاك ناسپاس انسان ، آنهمچنين «و»

 و روي قيامت نبيا از برپايیا كه آنچه بودنبر فرض راست  «شوم بازگردانيده

 خوبي قطعا نزد او برايم»اند ما خبر داده رستاخيز و حشر و نشر به دادن

شد!  خواهم و اعزاز نايل كرامتبه در بهشت تعالی : نزد بارييعنی «خواهد بود

 ، مستحقهست در وجود خود وي كه فضلی بر اساس پندارد كهمی گونهو بدين

 كردند آگاهمي آنچهرا به كافران شك بدون»باشد می خير دنيا و آخرت

 كه «چشانيممي آنان به سهمگين و مسلما از عذابي» در روز قيامت «سازيممي

 شود.نمیو هرگز از آنان قطع  شده پندارند، دامنگيرشانمی آنچه برعکس

  

ْنَسا َن أَْعَرَض َونَأَى بََجانَبََه َوإَذَا َمسههُ الشهرُّ فَذُو دَُعاٍء َوإَذَا أَْنعَْمنَا َعلَى اْلَ

 ( 51َعَريٍض )

 به و چون»شود: را يادآور می انسان از طغيان ديگري نوع عزوجل خداي سپس

انسان  كهاين او ـ از حيث ، طبيعتحال در اين «داريم ارزاني نعمتي انسان

از شکر و  «گرداندمي روي»: كه است ـ اين افراد آن غالب اعتبار ، بهاست

برتر  حق : خود را از انقياد براييعنی «گذردمي كشانو دامن» الهیسپاس

، فقر : بال، سختیيعنی «شري و چون»كند می پيشه بيند و تکبر و گردنکشیمی

گير، پی صورتبه پس «تبسيار اس دعايي او برسد، صاحب به» ايو بيماري

 كند و دعا و التجا را رها كردنیمی و التماس و زاري دعا برداشته به دست

 اندك آن بسيار و معناي لفظ آن كه است ، سخنی«عريض» سخن . پسنيست

 .است اما پرمعنی اندك ، سخنی«وجيز»، سخن آن باشد. و در مقابل
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و  و زاري تضرع عزوجل خداي سويبرسد، به و شري بدي انانس به ! چونآري

دور سازد و  ، از وياست فرود آمده بر وي را كه كند تا آنچهمی فرياد و استغاثه

او  كه است گونهفشارد. بدينمی پاي گيرانه، پیو التجا و استغاثه زاري او در اين

، و راحت آسودگی اما در حال ياد كرده و سختی رنج را در حال عزوجل خداي

 و التماس زاري بارگاهش به و نقمت نکبت نزول كند، در هنگاممی فراموشش

و  كار كافران ! شيوهنمايد. آريمی او را ترك نعمت تحقق اما در هنگام كرده

 .است چنينندارند، اين قدم ثبات كه مسلمانانی

و  مغيره مانند وليدبن كفاري درباره آيات : ايناستآمده نزول سبب ياندر ب

 شد. نازل ربيعه بنعتبه

  

ْن ُهَو فَي َشقَاٍق بََعيٍد  َ ثُمه َكفَْرتُْم بََه َمْن أََضلُّ َممه قُْل أََرأَْيتُْم إَْن َكاَن َمْن َعْنَد اّلِله

(52 ) 

ما از گفتند: )دلهاي  كه ؛ همانانقرآن كننده تکذيب مشركان اين ! بهصمحمد اي

بگو: آيا »« 4/آيه...( »است در پوششی خوانیفرامی آن سوي ما را به آنچه

 خدا باشد، سپس از سوي» قرآن اين «اگر كه»خبر دهيد  من : بهيعنی «ديديد

 و نپذيرفته انگاشته ا دروغر شما آن : سپسيعنی «باشيد كافر شده آن شما به

 كه كس از آن كسيديگر چه»باشيد؛  نکرده ، عملاست در آن آنچهباشيد و به 

 كس، هيچصورت : در آنيعنی «؟تر استدارد، گمراه بزرگيناسازگاري  چنين

خر ف . امامتر نيستـ از شما گمراه و ستيز شما با حق عداوتشدت  سبب ـ به

 ، علمیقرآن بودن باطل مدعيان علم كه است معلوم بالضروره»گويد: می رازي

 عقاب موجبات از بزرگترين قرآن بر نپذيرفتن ، اصرارشانبنابرايننيست  بديهی
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 و به بنياد انکار را رها كردهبی آنها راه كه است اين و علم عقللذا ايجاب  است

 «.بازگردند واستدالل أملت شيوه

  

َسنَُريَهْم آَيَاتَنَا فَي اْْلَفَاَق َوفَي أَْنفَُسَهْم َحتهى يَتَبَيهَن لَُهْم أَنههُ اْلَحقُّ أََولَْم يَْكَف 

 (53بََرب ََك أَنههُ َعلَى ُكل َ َشْيٍء َشَهيدٌ )

، دانش پرتو فروغ در زودي: بهيعنی «بنمايانيم آنان خود را به آيات زودا كه»

 و راستی صدق ها و داللتهايو نشانه ما است كالم قرآن كه سازيممی روشن

 در پهناي وجود خودشان : در بيرونيعنی «در آفاق» نمايانيممی آنان را به قرآن

 و روز و باد و باران و شب و ستارگان تا ماه ؛ از خورشيد گرفتهآسمانها و زمين

 و در نفسهاي»و دريا و غير اينها  و اشجار و كوه و نبات و صاعقه و رعدوبرق

 بديعی و حکمت و دقيق پيچيده خود را در صنعت آيات زودي : بهيعنی «آنان

ايجاد  وي روحی و تركيب خود انسان هستی وجود و ساختمان در كارگاه كه

 ، عبارتدر آفاق الهی هاي: مراد از نشانهقولی. بهمايانيمنمی آنان ، نيز بهايمكرده

و  پيامبر خويش را براي آن عزوجل خداي كه از: قلمروها و شهرهايی است

 : فتحايشان او در نفسهاي هايگشود و نشانه بعد از ايشان مسلمانپيشوايان 

: تا با يعنی «است خود حقاو  شود كه روشن تا برايشان»است  خود مکه

و  قرآن آشکار شود كه تمام روشنیبه ، بر آنانو انفسی آفاقی آيات نماياندن

 آيا كافي» است حق ، همهرا آورده آن كه و پيامبري كرده را نازل آن كه كسی

بر  ستا گواه «؟است گواه خود بر هر چيزي پروردگارت كه» برايشان «نيست

 ؟ آيا ايناست شده ، از نزد او نازلقرآن كهبر اين است كفار و گواه اعمال

 ؟.نيست خود كافی گواهی
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، و انفس در آفاق الهی هاينشانه ساختن نمايان : وعدهكه است اين معنی حاصل

خواهند  مشاهدهرا  خواهند بود و آن شاهد آن زودي به آنان كه است حقيقتی

 استاي و الشهاده الغيب عالم خداي كتاب قرآن كه خواهند دانست گاهكرد آن

 .است چيز گواه بر همه كه

، از پيشاپيش كه است كريم معجز قرآن آيات از بزرگترين يکی كريمه آيه اين

ـ  انفس در عرصه و هم آفاق در عرصه ـ هم و تکنولوژي عصر علم طلوع

 .1دهدخبرمی

  

 (54أَََل إَنهُهْم فَي َمْريٍَة َمْن َلقَاَء َرب ََهْم أَََل إَنههُ بَُكل َ َشْيٍء ُمَحيٌط )

و  روز قيامت در وقوع يعنی «پروردگارشان در لقاي آنان باشيد كه آگاه»

كنند، تفکر می ر آند ، نهجهت بدين «ترديد دارند» آن و عقاب و ثوابحساب 

باشيد  آگاه»دارند  حذر و پروايی هيچ از آن هم نمايند و نهمی عمل آنبراي  نه

 معلومات تمام به سبحان خداي علم پس «دارد احاطه هرچيزي مسلما اوبه كه

 ه، همو مخلوقات داشته ها احاطهتوانمندي تمام به وي ها وقدرتو دانستنی

در رستاخيز  كه است شده را چه منکران قرار دارند پس ويو قبضه  سلطه تحت

 در آفرينش عزوجل دانند خدايمی كهكنند در حالیمیشك  آخرت و حساب

 ؟!. استرا آفريده  آنان نخست

 

   

                                                 

گرد « كريم قرآن جديد از اعجاز علمي هاييهجلو»عنوان:  تحت كتابي بارهدراين مترجم - 1 
 منتشر گرديد. البته احمد جام االسالمشيخ انتشارات ( از سوي8372) در سال كه استآورده 

 .است منتشر گرديده مختلف زبانهاي به ، صدها كتابكريم قرآن اعجازعلمي در ميدان
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 ﴾شوری  سوره ﴿
 .است ( آيه45) و داراي است مکی

  

در امور  ايشان كه وصف اين به مؤمنان توصيف سبببه سوره اينتسميه:  وجه

 و زيربناي قاعده در اسالم شوري كه روي كنند و از آنمی مشورت خود باهم

 امتعلياي  مصالح بخشو تحقق مسلمانان زندگی و اجتماعی سياسی نظام

 شد. ناميده« شوري»، است اسالمی

 .است و رسالت وحی حقيقت ، بيانسوره اين یمحور اساس

  

 ( 2( عسق )1حم )

. در قاف سين با ادغام «، قاف، سين، عينحاء، ميم»شود: می خوانده چنين

 از حروف دو آيه كه است كريم از قرآن سوره ؛ تنها در اينذكر است شايان

باشد.  سوره اين براي ، دو اسمهر دو آيهو شايد  است آمده در آغاز آنمقطعه 

 .گذشت« بقره» سوره در اول مقطعه حروف درباره سخن كه استگفتنی 

  

ُ اْلعََزيُز اْلَحَكيُم )  (3َكذََلَك يُوَحي إَلَْيَك َوإَلَى الهَذيَن َمْن قَْبَلَك اّلِله

از تو  پيش كه كساني ويستو و به سويبه باحكمت خداوند غالب گونهاين»

و  خداوند غالب كه وحيی ! بسانصمحمد  يعنی: اي «فرستدمي بودند، وحي

 سويبه دعوت شامل را كه خويش فرستاد و كتب ‡بر ساير پيامبرانبا حکمت 

تو نيز در  سويامور را به اين سانفرود آورد، بدين ، بر آنانتوحيد ومعاد است

 فقط در قرآن را نه اصول اين تعالی حق كه بدان فرستد پسمی وحی ورهس اين

 .است تکرار كرده آسمانی كتابهايدر تمام  بلکه

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

370 

فرمود: حارث  كه است اهلل عنها آمدهرضی عائشه روايت به شريف در حديث

وحی  چگونهاهلل! كرد و گفت: يا رسول سؤال صخدا  از رسول هشام بن

وهو  صلصلة الجرس مثل أحيانا يأتيني»فرمودند:  آيد؟ ايشانشما فرود می سويبه

 رجال فيكلمني الملك ، وأحيانا يأتينيما قال وقد وعيت عني فيفصم علي أشده

 ترينسخت آيد و آنمی بر من جرس مانند آهنگ : احيانا وحیما يقول فأعي

 گفته را فرشته آنچه شود كهمی قطع درحالی ، از منپس است بر منوحی  انواع

 آيد و با منمی نزد من مردي صورتبه فرشته و احيانا هم ام، فراگرفتهاست

اهلل عنها رضی عائشه«. گيرمگويد فرامیمی را كه آنچه گويد پسمیسخن 

 نازل  صخدا بر رسول وز بسيار سرديدر ر وحی كه ديدم من»افزايد: می

 عرق مباركشان شد، از پيشانیمی قطع از ايشان وحی كهشد و هنگامیمی

 «.آوردفشار می بر ايشان وحی جريان ؛ از بس كهريختمی

  

 ( 4لَهُ َما فَي السهَماَواَت َوَما فَي اْْلَْرَض َوُهَو اْلعََليُّ اْلعََظيُم )

، در در ملك «خدا است از آن است در زمين ر آسمانها و آنچهد آنچه»

و « علی» دو وصف« است و عظيم و او علي» و در اداره ، در بندگیآفرينش

 سبحان خداي و نفوذ تصرف قدرت قدر، بر كمالبزرگ يعنی: بلندمرتبه« عظيم»

 بود. مقام اين مناسب دو وصف كنند لذا ذكر اينمی داللت مخلوقاتشبر تمام 

  

تََكادُ السهَمَواُت يَتَفَطهْرَن َمْن فَْوقََهنه َواْلَمََلئََكةُ يَُسب َُحوَن بََحْمَد َرب ََهْم َويَْستَْغَفُروَن 

َحيُم ) َ ُهَو اْلغَفُوُر الره  ( 5َلَمْن فَي اْْلَْرَض أَََل إَنه اّلِله

 چيزي يتفطرن: يعنی «شوند پارهپاره فرازشانآسمانها از  كه نمانده چيزي»

 ، از فراز سر مردمسبحان خداي شأن و جالل عظمت سبب آسمانها به كهنمانده 
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آسمانها از  كه است است: نزديك ، مراد اينقولیفروريزند. به بشکافند و درهم

 پارهبشکافند و پاره ،برگرفته گفتند: خداوند فرزندي كه مشركانسخن  اين

آسمانها بزرگند،  كه باشد: از بس مراد اين كه است محتملشوند. همچنين 

 كه است است: نزديك شوند. يا مراد اين پارهپاره بشکافند و از هم است نزديك

بر آنها قرار دارند، بشکافند و  كه بسياري وجود فرشتگان سببآسمانها به

است: آمده احمد و ترمذي روايت به شريف در حديث كهشوند. چنان پارهپاره

: أو ساجد راكع ملك إال وفيه قدم تئط، ما فيها موضع لها أن السماء وحُق   أطت»

 در آن قدم يك كند زيرا جاي ناله كه استدرآمد و سزاوار آن  نالهبه آسمان

 «.است يا سجده ركوع درحالاي شتهفر در آن كهجز اين نيست

يعنی: آنها خداي  «گويندمي تسبيح حمد پروردگارشان همراه و فرشتگان»

باشد، جايز نمی بر وي آن و اطالق نيست سزاوار شأنش كه را از آنچه سبحان

جا بهرا  وي ، شکر و عبوديتفروتنی از روي كنند كهياد می پاكیبه در حالی

را  وي بينند، حمد و سپاسمی تعالی حق از عظمت كه آنچه سبب آورند و بهمی

 مؤمن از بندگان «هستند در زمين كه كساني براي» فرشتگان «و»دارند  بر زبان

خداوند  گاه. آننيز گذشت« غافر» در سوره كهچنان «طلبندمي آمرزش» أخداوند

 و توبه ايمان به كافران بستنطمع  سبب پردازد كهمی حقيقتی بيان به متعال

يعنی:  «است مهربان آمرزنده كه خداست ؛ در حقيقتباش آگاه»است:  فاسقان

و  گفته را اجابت فرشتگان دعاي پس است بسياري و رحمت مغفرت او داراي

 دهد.قرار می خويش رحمترا مورد م آمرزد و ايشانمی بر مؤمنان

  

ُ َحَفيٌظ َعلَْيَهْم َوَما أَْنَت َعلَْيَهْم بََوَكيٍل )  ( 6َوالهَذيَن اتهَخذُوا َمْن دُونََه أَوَليَاَء اّلِله
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 را به يعنی: بتانی «اندخود گرفته براي اهلل سروراني جايبه كه و كساني»

دارد تا می را نگاه يعنی: او اعمالشان «است نگهبان اهلل بر آنان»اند گرفته پرستش

 از اعمالشان چيزي ؛ پسناظر است كند و او بر اعمالشان مجازاتشان آنسبب  به

يعنی:  «نيستي آنان وكيل»! صمحمد اي «و تو»ماند دور نمی به وياز حساب 

 آنان در قبال تعهدي گونهو از تو هيچ قرار نداده آنان و نگهبان ما تو را موكل

 ايمتو سپرده را به آنان هدايت و نه كنيم مؤاخذه گناهانشان تا تو را به ايمنگرفته

 .و بس است پيام و رساندن تو فقط ابالغ بر عهده بلکه

  

َوَمْن َحْولََها َوتُْنَذَر يَْوَم اْلَجْمعَ َوَكذََلَك أَْوَحْينَا إَلَْيَك قُْرآَنًا َعَربَيًّا َلتُْنَذَر أُمه اْلقَُرى 

 ( 7ََل َرْيَب فَيَه فََريٌق فَي اْلَجنهَة َوفََريٌق فَي السهَعيَر )

 سويبه» فرستاديم از تو وحی قبل پيامبران سويبه كهيعنی: چنان «گونهو بدين»

 زبان بهبر هر پيامبري  هكچنان «فرستاديم» قومت زبان به« را عربي تو نيز قرآني

و  است مکرمه القري: مکهام «دهي را بيم القريتا ام» ايمفرستاده وحی قومش

ناميده شد زيرا  القريام . مکهرا هشدار دهی مکه آنند. يعنی: تا اهالی مراد اهالی

 داليل، بهستبرخوردار ا بيشتري ساير سرزمينها از شرف به ، نسبتسرزمين آن

است: مکه به خطاب صخدا  رسول شريف حديث اين جمله از آن كه بسياري

 منك أخرجت ولوال أني اهلل إلي اهلل أرض و أحب اهلل لخير أرض إنك واهلل»

 سرزمينهاي ترينداشتهو دوست قطعا تو بهترين خدا سوگند كه : بهماخرجت

، هرگز از تو شدم از تو اخراج من و اگر نبود كه هستی يخداوند در نزد و

در  مکرمه اند، مکهكرده عصر جديد اثبات علماي كهو چنان«. آمدمبيرون نمی

تا  تو فرستاديم سوي را به نيز قرآن« و»قرار دارد.  زمين كره دايره مركز قطب
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و »در ساير بالد  از مردم «هستند آن نپيرامو را كه كساني» از عذابدهی بيم 

و  است خاليق روز، مجمع زيرا آن يعنی: از روز قيامت «از روز جمع دهي بيم

آورد گرد می آن فراخ ـ در عرصه را ـ همه و آخرين اولينعزوجل  خداي

در  رديديت كه»كند می را با اجساد جمع ارواح تعالی روز، حق در آن همچنين

در بهشتند و  گروهي» است برگشتو غيرقابل  حتمیآن  و وقوع «نيست آن

 هر گروهی گاهآيند آندر محشر گرد می خاليقيعنی: همه  «در دوزخ گروهي

 شوند.می رهسپار ساخته خويشو جايگاه  سرنوشت سويبه

  

ةً وَ  ُ لََجعَلَُهْم أُمه اَحدَةً َولََكْن يُْدَخُل َمْن يََشاُء فَي َرْحَمتََه َوالظهاَلُموَن َولَْو َشاَء اّلِله

ٍ َوََل نََصيٍر )  (8َما لَُهْم َمْن َوَلي 

 يعنی: اهل «يگانه امتي»يعنی: بشر را  «را ، قطعا آنانخواستو اگر خدا مي»

 ازلی مشيت به آنان ولی و يا بر گمراهی يا بر هدايت «گردانيدمي» واحدي دين

را  هركه ليكن»شدند  متفرق مختلفی اديان ، بهتعالی حق بالغه حکمت و بر طبق

 كه حق در دين با وارد نمودنش «آورددرمي خويش رحمت بخواهد، بهكه 

 عذاب كه «ندارند يار و ياوري هيچ» يعنی: مشركان «و ستمگران»است  اسالم

 دهد. دشوار، ياري موقف كند و آنها را در اينعدف را از آنان

  

ُ ُهَو اْلَوَليُّ َوُهَو يُْحيَي اْلَمْوتَى َوُهَو َعلَى ُكل َ  أََم اتهَخذُوا َمْن دُونََه أَْوَليَاَء فَاّلِله

 ( 9َشْيٍء قََديٌر )

داي خ جايبه يعنی: آيا كافران «اند؟خود گرفته براي او سروراني جايآيا به»

 خاطر كه اين آنها را به اند كهخود گرفته براي از بتان و سرورانی دوستان سبحان

سرور  كه خداست» است انکاري كنند؟ استفهاممی دهند، پرستش ياريشان
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را  وي كه است سزاوار آن تعالی فقط حق كهآن يعنی: حال «استراستين 

 براي دهندهياري رساننفع رسانزيان دهندهروزي فرينندهگيرند زيرا آسروري به

اوست:  و قدرت يعنی: فقط از شأن «و اوست» بخواهد، فقط اوست كه هر كس

يعنی: او  «تواناست بر هر چيزي كه كند و همو استمي را زنده مردگان كه»

لذا فقط او  شود، تواناست قاطال بر آن و توانايی قدرت مقوله كه بر هر امري

 و در پرستش شده ساخته مخصوص الوهيت به كه استآن  سزاوار و شايسته

 گرفته شود. و دوستی سروري به يگانگی شود و به و يکتا قرار داده يگانه

  

 ُ َ ذََلُكُم اّلِله َرب َي َعلَْيَه تََوكهْلُت َوإَلَْيَه  َوَما اْختَلَْفتُْم فَيَه َمْن َشْيٍء فَُحْكُمهُ إَلَى اّلِله

 (11أُنَيُب )

 «خداوند است سويبه پيدا كرديد، داوريش اختالف هر چيزي و در باره»

 كنند، تنها مرجعپيدا می اختالف ـ كه ـ از كار دين در هر چيزي يعنی: بندگان

در  روز قيامت زوديبه و او است  أ، خداونددر مورد آن و داوري دادن فيصله

 طرفهاي دعواها و جنجالهاي كه روز است كند، در آنمی داوري آن

 بازشناخته از مبطل محق كه است هنگام دهد و در آنمی را فيصله كنندهاختالف

 كنندهحکم «اين»گردند ديگر متمايز میاز يك و دوزخی بهشتی و دو گروه شده

محمد  يعنی: اي «كردم ، بر او توكلاست اهلل پروردگار من»هرچيز در مورد 

  أبر اهلل امور خويش در تمام و بگو: من كن ابالغ آنان را به حقيقت ! اينص

خود  شؤون را در تمام و كار خويش بر غير وي نه كردمپروردگار خود توكل 

 .غير وي سويبه نه «گردمياو باز م سويو به» او سپردم فقط به
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فَاَطُر السهَماَواَت َواْْلَْرَض َجعََل لَُكْم َمْن أَْنفَُسُكْم أَْزَواًجا َوَمَن اْْلَْنعَاَم أَْزَواًجا 

 ( 11يَْذَرُؤُكْم فَيَه لَْيَس َكَمثَْلَه َشْيٌء َوُهَو السهَميُع اْلبََصيُر )

 آنها از عدم كنندهو ابداع آفريننده  أونديعنی: خدا «است فاطر آسمانها و زمين»

را؛ نسلی  و زنانی يعنی: مردان «شما جفتهايي براي خودتان از جنس» است

 يعنی: براي «آفريد نيز جفتهايي آفريد و از چهارپايان»ديگر  از نسل پس

شما از  برايآفريد. يا  هايیها و مادينهخود آنها نرينه نيز از جنسچهارپايان 

 نوع از هشت آفريد؛ و آنها عبارت و مادينه از نرينه و اصنافی، انواع چهارپايان

شما را در آن » است ذكر كرده« انعام» آنها را در سوره تعالی حق اند كهحيوانی

در سلسله  و درآوردنتان زوجيت در سلك يعنی: با قرار دادنتان «پراكندمي

 سبب گیو مادينه گیگرداند زيرا نرينه، شما را بسيار میگیو مادينه گینرينه

 تدبير و اين اين داشتن خود را به أخداوند كه است . گفتنیاست تکثير نسل

بر  وي تامه حکمت ، بر ميزان«زوجيت» فطري سنت كارگيريستود تا بهويژگی 

از  يعنی: چيزي «مانند او نيست چيزي»كند  اللتد در زمين زندگانپراكندن 

، حکمت ـ چون و صفات رسد تا در ذاتنمی وي پايه به تعالی باريمخلوقات 

دارد  شباهت از مخلوقاتش چيزي او به نه باشد پس ـ همانند وي وعلم قدرت

 همه به «بينا» وجوداتم صداها از همه همه «شنواي و اوست»او به  آنان و نه

 آفريند و همهمی خويش را بنا بر حکمت خويش هاياو آفريده امور؛ پس

 بيند.آنها ـ را می و آشکار و نهان از ريز و بزرگ ـ اعم مخلوقات

  

ْزَق َلَمْن يََشاُء َويَْقَدُر إَنههُ  بَُكل َ َشْيٍء  لَهُ َمقَاَليدُ السهَماَواَت َواْْلَْرَض يَْبُسُط الر َ

 ( 12َعَليٌم )
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فقط  پس «اوست از آن»آنها  گنجها، يا كليدهاي يعنی «مقاليد آسمانها و زمين»

را گشاده  بخواهد روزي هركه براي» است آسمانها و زمين و حاكم او متصرف

 و او در اين خويش از خلق «داردمي بخواهد تنگ هركه دارد و برايمي

 تام و عدالت حکمت ، صاحبو روزي رزق داشتن و فروبستهداشتن دهگشا

ماند نمی پنهان بر وي ايپوشيده لذا هيچ «داناست هر چيزيبه كه اوست» است

 .نيست غايب ، از ديد ويخلق براي مصلحتی و هيچ

 بهها را دارا نيستند پس ناز اي چيزي بتان كه است اين اوصاف اين مراد از بيان

 باشند.نمی پرستش شايسته وجههيچ 

  

ْينَا بََه  يَن َما َوصهى بََه نُوًحا َوالهَذي أَْوَحْينَا إَلَْيَك َوَما َوصه َشَرَع لَُكْم َمَن الد َ

قُوا فَيَه َكبُرَ  يَن َوََل تَتَفَره َعلَى اْلُمْشَرَكيَن  إَْبَراَهيَم َوُموَسى َوَعيَسى أَْن أَقَيُموا الد َ

ُ يَْجتَبَي إَلَْيَه َمْن يََشاُء َويَْهَدي إَلَْيَه َمْن يُنَيُب )  (13َما تَْدُعوُهْم إَلَْيَه اّلِله

 .است الهی العزمپيامبر اولی هر پنج نام ، دربرگيرندهكريمهآيه اين

 سفارش آن در باره نوح به را كه آنچه» و آيين «دين از احكام» تعالی حق

 در آنها هيچ ‡پيامبران كه حق دين هايبرنامه از توحيد و اصول «بود كرده

 و تام عام و هماهنگی بر آنها توافق همه آسمانی و كتابهاي نداشتهاختالفی 

تو  سويرا به و آنچه» و مقرر داشت «گردانيد مشروع»نيز  «شمابراي »دارند؛ 

از  و برائت اسالم و مقررات و قوانين ! از قرآنصمحمد  اي «كرديم وحي

 «كرديم سفارش آن در باره و عيسي و موسي ابراهيمبه را كه و آنچه» شرك

 ! ايندارند؛ آري كامل و انسجام شريعتها در آنها اتفاقكه  هايیو برنامه از احکام

 «را برپا داريد كه: ديناين»از:  است عبارت ‡امبرانپيهمه  االشتراك ما به

 و طاعت و توحيد وي أخداوند به از ايمان عبارت را كه اسالم يعنی: دين
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 متفرق و در آن»، برپا داريد است شرعی و مقررات قوانين و پذيرش پيامبران

از  و اطاعت ر پيرويو د اشو يگانگی  أخداوندبه  يعنی: در ايمان «نشويد

 در اين نکنيد زيرا اختالف اختالف ، با همو قوانينش شرايع و قبول پيامبرانش

 را برنينگيخت پيامبري هيچ  أخداوند»گويد: . مجاهد مینيست صحيح اصول

 خويش طاعت و اقرار به زكات نماز، دادنبرپا داشتن  او را به كهجز اين

 مشروع پيامبران همه را براي آن كه وي دين است اين رد پسك سفارش

، عبادات و انواع و تفاصيل دين در شعاير فرعی اختالف البته«. است گردانيده

ديگر  تا شريعت ، از شريعتیقبيل از اين شود زيرا اموريدستور نمی اين شامل

َلُكل ٍ َجعَْلنَا َمْنُكْم )فرمايد: میخداوند متعال كه ندارند چنا و اختالف تفاوت با هم

، مخصوص و روشی و راه از شما، شريعت هر امتی : )براي(َشْرَعةً َوَمْنَهاًجا

 «.51مائده/« »ايمداشته معين

يعنی:  «آمد ، بر آنها گرانخوانيفرامي آن سويرا به مشركان كه آنچه»

 به دادندشوار و گواهی ، بر آنانبتان توحيد و ترك سويبه از مشركان دعوتت

و  آمد و ابليس گران سخت توحيد بر آنان كلمه و اقرار به  أخداوند يگانگی

شدند اما  دلتنگ و از آن در فشار قرار گرفته سخت دعوت از اين سپاهيانش

را برتر  و آن داده را ياري تدعو اين پذيرد كهنمی جز اين عزوجل خداي

 سويبخواهد، به» از بندگانش «را اهلل هركه»برساند  نهايی پيروزي گرداند و به

 دين به و درآوردنش توحيدي عقيده به دادنشبا توفيق  «گزيندخود برمي

 خود هدايت سوياو آورد، به درگاه بهروي  را كه و هر كس» خويش حنيف

 عبادتش به گرانهو انابت بازگشتهطاعتش  سويبه را كه يعنی: هر كس «كندمي
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گزيند و برمی عبادتش و او را براي داده توفيق دينش در راه رفتن آورد، به روي

 دارد.می اشو پيراسته پاك

  

قُوا إََله َمْن بَْعَد َما َجاَءُهُم اْلَعْلُم بَ  ْغيًا بَْينَُهْم َولَْوََل َكَلَمةٌ َسبَقَْت َمْن َرب ََك َوَما تَفَره

ى لَقَُضَي بَْينَُهْم َوإَنه الهَذيَن أُوَرثُوا اْلَكتَاَب َمْن بَْعَدَهْم لََفي َشك ٍ َمْنهُ  إَلَى أََجٍل ُمَسمًّ

 ( 14ُمَريٍب )

يان حسد م صرف آمد، به برايشان علم كهاز آن نشدند مگر پس و متفرق»

 تفرقه نشدند و به پراكنده خويش بعد از پيامبران كتاب يعنی: اهل «همديگر

با وجود  ولی است گمراهی تفرقه امر كه اين به علم نياوردند مگر از رويروي 

 ، تکبر، عار و ننگرياست بر سر طلب تجاوز، حسد، رقابت انگيزه علم ـ به اين

 مدتی از گذشت شد و آنها پس حاكم تفرقه پيشين پيامبران يامتها ـ در ميان

 ايمان گروهی كردند پس پيشه اختالف خود، باهم پيامبراناز بعثت  طوالنی

كفر  تکبر و حسد، به جز از روي ديگر كافر شدند و كافران و گروهی آورده

تجاوز،  مبادا ـ از روي كه اسالم امت به است هشدارياين نياوردند. البته روي

و اگر »شوند  خود متفرق ـ در ميان نادرست و رقابتهاي طلبیحسد، رياست

از  عذاب تأخير انداختنو به  دادندرمورد مهلت  «پروردگارت پيشين حكم

« بود شده فيصله نبود، قطعا ميانشان» يعنی: تا روز قيامت «معين تا زماني» آنان

 عاجل عذاب ـ با فرود آوردن در ميانشان الهی يعنی: قطعا قضا و فيصله

بعد  كه و كساني» يافتمی دنيا تحققـ در همين  مؤمنان دادنو نجات  بركافران

را  كتاب» پيشه اختالف هاينسلو بعد از آن  الهی يعنی: بعد از انبياي «از آنان

در عهد  ـ اند كه ـ از يهود ونصاري كتاب مراد اهل كه «ندشد داده ميراث

يعنی: آنها در  «هستند او در شك همانا درباره»بردند سر میبه صخدا  رسول
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و  «بسيار قوي شكي»و در  و سردرگمی در حيرت خويش و كتاب كار دين

و  دليل هيچبی دارند پسن راسخ و يقين ايمان آن حقيقت و به قرار داشته سخت

قولی: مراد از كنند. بهتقليد می و پيشينيانشان از پدران طور كوركورانه به برهانی

شد اما  داده آنان نيز قرآن ، بهكتاب بعد از اهل اند كه عرب آنان: كفار مشرك

 قرار دارند. در شك سخت قرآن درباره آنان

  

ُ َمْن فََلذََلَك فَاْدُع  هبَْع أَْهَواَءُهْم َوقُْل آََمْنُت بََما أَْنَزَل اّلِله َواْستََقْم َكَما أَُمْرَت َوََل تَت

ةَ  ُ َربُّنَا َوَربُُّكْم لَنَا أَْعَمالُنَا َولَُكْم أَْعَمالُُكْم ََل ُحجه َكتَاٍب َوأَُمْرُت َْلَْعَدَل بَْينَُكُم اّلِله

 ُ  (15يَْجَمُع بَْينَنَا َوإَلَْيَه اْلَمَصيُر )بَْينَنَا َوبَْينَُكُم اّلِله

خود  ذات از آنها به هريك كه است امر و نهی ده ، دربرگيرندهكريمه آيه اين

ـ جز  ديگري نمونه كريمهآيه اين ، برايحيث از اين باشند پسمی مستقل

. گفتنی است موضوع ر دهب نيز مشتمل الکرسیـ وجود ندارد زيرا آيه الکرسیآيه

 است صادر شده ص اكرمرسول به خطاب اوامر و نواهی هرچند اين كه است

 گيرد.را در بر می همه و امتشان و خود ايشان است اما عام

خاطر ، يا بهو تفرقه ذكر شد از شك كه خاطر آنچهيعنی: به «اين براي پس»

 دعوت»شد گردانيده  مشروع طور يکسان امتها به همه ايبر دين اصول كهاين

 در اين «كن پايداري» خويش خداي از جانب «ايدستور يافته كهو چنان كن

 و تعصبات باطل «و هوسهاي و هوي»استمرار بورز  رسالت و بر تبليغ دعوت

با تو  كه كسانی مخالفت و به «نكن را پيروي آنان» انديشانهكور و ناروا و كج

هر  و بگو: به» نده ستيزند، اهميتمی اوامر وي و برپاداشت أدر ذكر خداوند

مانند  و من «آوردم ايمان» ‡خويش بر پيامبران «كردهخدا نازل  كه كتابي

افر شدند ديگر ك برخی و به آورده كتابها ايمان از اين برخی به كه نيستم كسانی
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در  كه ، هنگامیأخداوند  در احکام «كنم شما عدالت ميان كه امو دستور يافته»

كنيد و دستور می و دادخواهی مرافعه نزد من خويش هايو خصومت دعاوي

 .را برپا دارم و فقط حق نکردهبر شما جفا و ستم  كه اميافته

ما  اعمال»شما  ما و آفريننده و آفريننده «ستاهلل پروردگار ما و پروردگار شما»

ما  اعمال و عقاب يعنی: ثواب« شماست شما از آن ما و اعمال از آن

و  خود شماست به شما مخصوص اعمال و عقاب خود ما و ثواب به مخصوص

عنی: ي «نيست وگوييما و شما گفت ميان» ما از شما و كار و كردار شما بيزاريم

 . سديو آشکار است روشن زيرا حقيقت نيست ما و شما دعوا و جنجالی ميان

بود زيرا  نشده نازل« سيف آيه» بود كه مکی دوره مربوط به حکم اين»گويد: می

 را اعالم جهاد مسلحانه مشروعيت )كه سيف و آيه است مکی كريمه آيه اين

و »در محشر  «آوردخدا ما و شما را گرد مي»«. شدازلن كرد( بعد از هجرت

جزا  را در برابر عملش او هر كس پس در روز قيامت «اوست سويبه بازگشت

 دهد.می

ربيعه  بنو شيبه مغيرهوليدبن درباره كريمهآيه است: اين آمده نزول سبب در بيان

 خويش و دعوت تند تا از دينخواس صخدا  شد زيرا آنها از رسول نازل

 ايشان خود را به مال وليد نصف شرط كه برگردد؛ بر اين قريش كيشسوي به

 درآورد. ايشان ازدواج را به دخترشبدهد و شيبه 

  

تُُهْم دَاَحَضةٌ َعْندَ رَ  َ َمْن بَْعَد َما اْستَُجيَب لَهُ ُحجه وَن فَي اّلِله ب ََهْم َوالهَذيَن يَُحاجُّ

 ( 16َوَعلَْيَهْم َغَضٌب َولَُهْم َعذَاٌب َشَديدٌ )
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 دعوت شدن از پذيرفته پس» وي يعنی: در دين «خدا درباره كه و كساني»

 محاجه»اند درآمده آن و به كرده را قبول آن مردم كهيعنی: بعد از آن «وي

نزد  احتجاجشان»يند؛ نماو چرا میو چون  مقابله و در آن «كنندمي

و كامال  نداشته ايو مايه پايه احتجاجشان يعنی: اين«است باطل پروردگارشان

 سراشيب به خويش از جاي كه است و همانند چيزي است و واهی اساسبی

 أخداوند از سوي «است بر آنان بزرگ و خشمي»شود لغزد و نابود میمی زوال

 «خواهد بود» و سهمگين «سخت عذابي و بر آنان» ناروايشان جادلهم سبببه

 گمان بودند كه مردمی گروه اين»گويد: . مجاهد می؛ در برابر كفرشاندر آخرت

 و دعوت را پذيرفته اسالم كه لذا با كسانی است برگشتنی كردند جاهليتمی

 كردند تا شايد مجددا آنها را بهبگومگو میو  بودند، مجادلهگفته  را اجابت حق

 آنان يهود و نصارايند و محاجه مراد از آنان»گويد: می قتاده«. برگردانند جاهليت

از  ما قبل از پيامبر شما و كتابكه: پيامبر ما قبل  سخنشان بود از اين عبارت

 !«.ما از شما برتريم پس است شما بوده كتاب

گفت:  كه است كرده روايت كريمهآيه  اين نزول سبب در بيان ر از عکرمهمنذابن

َ َواْلفَتْحُ ) سوره چون در  كه مؤمنانی به مکه شد، مشركان نازل (إَذَا َجاَء نَْصُر اّلِله

اند، شما از درآمده أخدا دين به گروهگروه مردم كه بودند، گفتند: اينك ميانشان

گزينيد؟ پس می ما اقامت در ميان چه و براي رويد، آخر تا كی ما بيرون انمي

كريمه  آيه نزول سبب در بيان از قتاده شد. اما عبدالرزاق نازل كريمه آيه اين

مؤمنان  به بودند كه يهود و نصاري گفت: مراد از آنان كه است كرده روايت

ما از  پس از پيامبر شماست شما و پيامبر ما قبل از كتاب لما قب گفتند: كتاب

 .شما بهتريم
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َ َواْلَميَزاَن َوَما يُْدَريَك لَعَله السهاَعةَ قََريٌب ) ُ الهَذي أَْنَزَل اْلَكتَاَب بَاْلَحق   ( 17اّلِله

 فرود» و راستی صدق يعنی: به «حقرا به كتاب كه است كسي خدا همان»

بر  كه كتابهايی تمام ، شاملمعنی اين پس است كتاب مراد جنس «آورد

 را نيز براي يعنی: او عدالت« را نيز و ميزان»شود ، میاست شده نازل ‡پيامبران

ناميد « ترازو  ميزان:»را  عدالت تعالی فرود آورد. حق داد و انصافبرپا داشت 

داد و ستد و  در معامالت خلق ميان و برابري انصافو  زيرا ترازو ابزار عدل

در  كه است و احکامی قولی: مراد از ميزان: مضامين. بهاستآنان  خريد و فروش

است:  ديگر مراد اينقولی . بهاست خير و شر آمده در مورد بيان آسمانی كتب

تا  آموخت مردم را براي شسنج با ترازو و ابزارهاي كردن وزنعزوجل  خداي

شود  جلوگيري در ميانشان مظالم و از وقوع نگرديده ضايعدر ميانشان  حقوق

 آگاهی آن بودن و تو از نزديك «باشد نزديك بسا قيامت، چهداني و تو چه»

 يو هشدار  أاهلل از شرع پيروي به است و انگيزشی ، ترغيبجمله . ايننداري

 از زمان . يعنی: چونآن براي بودنآماده  و لزوم قيامت ناگهانی از وقوع است

 باشيد. آماده آن براي هميشهنداريد پس  آگاهی قيامت وقوع

  

نهَها يَْستَْعَجُل بََها الهَذيَن ََل يُْؤَمنُوَن بََها َوالهَذيَن آََمنُوا ُمْشَفقُوَن َمْنَها َويَْعلَُموَن أَ 

 (18اْلَحقُّ أَََل إَنه الهَذيَن يَُماُروَن فَي السهاَعَة لََفي َضََلٍل بََعيٍد )

 اين كه «خواهندرا مي آن ندارند، شتابزده ايمان قيامت به كه كساني»

و  از تکذيب و ناشی قيامت ريشخند و تمسخر به آنها، از رويزدگی شتاب

يعنی: از « ترسانند اند، از آنآورده ايمان كه و كساني»ت اس آن به ناباوري

 با در نظر داشت آنان برند پسسر میبه و لرز و نگرانی در ترس قيامت آمدن
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باشند زيرا آنها می مستعد و آماده آن كوشايند و براي ، در عملآن حقانيت

اگر « اشفق» گيرند. فعلقرار می یو بازپرس مورد محاسبه در قيامت دانند كهمی

 در آن و هراس ترس ـ معناي در اينجاست كهشود ـ چنان متعدي« من» به

بر  دلم  اليتيم: علی اشفقت»شود، مانند:  متعدي« علی» و اگر به آشکارتر است

 اشد.بآشکارتر می در آن و شفقت عنايت ، معنايصورت در اين« سوخت يتيم

خدا  رسول از سفرهاي در يکی مردي كه است متواتر آمده شريف در حديث

 با صدايی صخدا  محمد! رسول گفت: اي ايشان به بلند خطاب نداي به ص

 شخص ؟ باز آنگويیمی ! چهيعنی: بلی!« هاؤم»دادند:  پاسخ وي همانند صداي

 صخدا  ؟ رسولاست وقت چه پرسيد؟ قيامت بلند از ايشان صداي با همان

، است آمدنی بر تو! قيامت : وايلها إنها كائنة فما أعددت ويحك»دادند: پاسخ 

 : دوستیو رسوله اهلل حب»داد:  مرد پاسخ« ؟ايكرده آماده آن براي چهبگو كه 

 مع أنت»فرمودند:  صاخدرسول«. امكرده آماده آن را براي خدا و پيامبرش

 «.داري دوستشان كه هستی كسانی ، تو با همانصورت : در اينأحببتمن

و  است آمدنی قيامت دانند كهمی يعنی: مؤمنان «است حق آن دانند كهو مي»

 قيامت درباره كه ، همانا كسانيباش آگاه» نيست آن در وقوع شکی هيچ

قطعا »كنند می مجادله آن ، در بارهو شبهه شك يعنی: از روي« كنندميمكابره 

از  پس شدنزيرا زنده  «هستند» و حقيقت از حق «دور و درازي در گمراهي

شهود  از عالم آن براي كه است محسوسات به امر از امور غيبی ترين، شبيهمرگ

و  روشن داليل اين با وجود همه كه كسی وجود دارد پس فراوانی هاينمونه

را باور  نيابد و آن راه آن وجود دارد، به آن بر اعتقاد به كه مبرهنی هايانگيزه
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اگر آنها  پس ، دورتر استغيبی از اعتقادات غير آن به نکند، قطعا از راهيابی

، همو است را آفريده ابتدائا آنان كه ذاتی همان دانستند كهانديشيدند، قطعا میمی

 .نيز تواناست شانبر بازآفرينی

  

ُ لََطيٌف بََعبَاَدَه يَْرُزُق َمْن يََشاُء َوُهَو اْلقََويُّ اْلعََزيُز )  (19اّلِله

و پر مهر  بسيار با رأفت ايشان يعنی: او به «است خود لطيف اهلل بر بندگان»

، وي الطاف و از جمله است جاري امورشان در همه او بر بندگانش ، لطفاست

 «را هركه»گذرانند می در دنيا زندگی آن وسيلهآنها به كه است ايو روزي رزق

را بر اين  روزي پس «دهدمي روزي»بخواهد  كه هرگونه به «بخواهد» از آنان

 يعنی: داراي «و او قوي»گرداند می و فروبسته تنگ ديگري و بر آن فراخ يکی

چيز غالب  بر همه كه «عزيز است» است و آشکاري بزرگ و قوت قدرت

 تواند.نمی يافته چيز بر او غلبه باشد و هيچمی

  

تََه َمْن َكاَن يَُريدُ َحْرَث اْْلََخَرَة نََزْد لَهُ فَي َحْرثََه َوَمْن َكاَن يَُريدُ َحْرَث الدُّْنيَا نُؤْ 

 (21َمْنَها َوَما لَهُ فَي اْْلََخَرَة َمْن نََصيٍب )

 «افزاييممي اشدر كشته وي باشد، برايرا خواسته  آخرت كشت هركه»

باشد،  را خواسته آخرت و پاداش ثواب با كار و كردار خويش يعنی: هر كس

 مضاعف در ثواب برابر تا هفتصد برابر آناز ده را برايش عملش أخداوند

 و پاداش ثواب با كار و كردار خويش است: هر كس اين معنیقولی كند. بهمی

 و در هموارسازي اشو ياري در توفيق  أباشد، خداوندرا خواسته  آخرت

و  است بذر در زمين افگندن« حرث»در  افزايد. اصلمیرويش خير به راههاي

، خداوند شود بنابراينمی كشتزار نيز اطالق وحاصل ميوهبر  كلمه اين گاهی
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 كشتزار تشبيه و محصول ثمره را به عمل ونتيجه ، ثمرهكريمه آيه در اين متعال

دنيا  اين كشت و هر كس» بذر است به عملتشبيه  خود متضمن و اين نموده

او از دنيا  باشد، به خواسته»ا ر جهاناين هاييعنی: لذتها و گوارايی« را

ما  و در قضاي است رفته ما بر آن مشيت را كه از آنچه برخی يعنی «بخشيممي

 ايبهره هيچ او را در آخرت ولي» بخشيماو می ، بهاست شده او قسمت براي

 .استنکرده كاري آخرت او براي چرا كه «نيست

فرمودند:  صخدارسول كه است آمده كعببنابی روايت به شريف در حديث

 عمل منهم عمل فمن األرضفي  والنصر والتمكين بالسناء والرفعة األمة بشر هذه»

و  مجد و رفعت را به امت : ايننصيب اآلخرة منفي له يكن اآلخرة للدنيا لم

را  آخرت عمل از آنان هر كس پس هد بشارت زمين در روي و تمکين پيروزي

 در حديث همچنين«. نيست ايبهره هيچ در آخرت دهد، برايش دنيا انجام براي

آيه اين  صخدافرمود: رسول كه است آمده ابوهريره روايت به قدسی شريف

 لعبادتي! تفرغ مآد ابنفرمايد: می  أخداوند»فرمودند:  گاهرا خواندند آن كريمه

: أسد فقرك شغال ولم صدرك مألت ، وإال تفعلوأسد فقرك غني أمأل صدرك

و )راه(  سازمپر می را از توانگري اتشو، سينه فارغ عبادتم ! برايفرزند آدماي

 سازمپر می و گرفتاري را از مشغله ات؛ سينهنکنی و اگر چنين بندمفقر تو را می

 «.سازممسدود نمی و )راه( فقر تو را هم

از  آيه در اين  أخداوند»گويد: می كريمه آيه در تفسير اين رازي فخرالدين امام

 عبارتند از: وجه شش اين كه است داده را بر دنيا برتري آخرت وجه شش

 .است گردانيده مقدم دنيا در يادآوري بهره را بر طالب آخرت بهره ـ او طالب8
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او  : )بر كشت(نََزْد لَهُ فَي َحْرثَهَ ) است:فرموده آخرت كشت طالب ـ او در حق1

: (نُْؤتََه َمْنَها)است: دنيا فرموده در مورد خواستار كشت كه(. درحالیافزاييممی

 : كل، يعنیاست تبعيض براي« من»(. زيرا دهيماو می را به از آن )بعضی

 .دهيمنمی وي از دنيا را به ويخواسته 

، دهد يا نهاز دنيا می چيزي آخرت خواستار كشت به كهاز اين تعالی ـ حق3

 كرده دنيا صراحتا اعالم در مورد خواستار كشت كهدر حالی است نموده سکوت

 اصل آخرت كه است عنیم بدان ندارد و اين ايبهره هيچ او در آخرت كه است

 باشد.نيز می تبع قدر نياز يابنده به اصل ، يابندهبنابراين است و دنيا تبع

شود در می افزوده آخرت طالب بر مطلوب كه است كرده بيان تعالی ـ حق5

 ينو او در ع شده داده وي دنيوي از خواسته دنيا فقط برخی طالب به كهحالی

 .است محروم آخرت كال از بهرهحال 

نقد  برآنند كه دنيويشان در معامالت و دنيا نقد و مردم است نسيه ـ آخرت4

 اين دارد كهمی بيان كريمهآيه  در اين خداوند متعال . پساست بهتر از نسيه

 بهره باشد؛ يعنیمی و دنيا كامال برعکس آخرت احوال مقايسه به نسبتموضوع 

و  زوال دنيا در معرض بهره كهدر حالی و رشد است افزايش درحالآخرت 

 باشد.میكاهش 

 و دنيا هردو نياز به آخرت منافع كه امر است بر اين دال كريمه ـ آيه2

در  و تالش و رنج زحمت ، صرفدارند بنابراين و زحمت وكار و رنجكشت

در  كه است در چيزي آن باشد، بهتر از صرفو بقا می افزايشدر حال  كه هآنچ

 «.و فنا و انقضا قرار دارد نقصان معرض
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ُ َولَْوََل َكَلَمةُ اْلفَْصَل  يَن َما لَْم يَأْذَْن بََه اّلِله أَْم لَُهْم ُشَرَكاُء َشَرُعوا لَُهْم َمَن الد َ

 ( 21الظهاَلَميَن لَُهْم َعذَاٌب أََليٌم ) لَقَُضَي بَْينَُهْم َوإَنه 

از  در كفرشان «است شريكاني» كفار مکه يعنی: براي «آنان يا مگر براي»

يعنی: از « ، از ديننداده اجازه را خداوند بدان آنچه برايشان كه» شياطين

 را به اديان خود در كار ، پيروانگونهو بدين «اندمقرر كرده» و معاصی شرك

و  يعنی: اگر حکم «بودنمي فصل و اگر كلمه»اند درافگنده و سردرگمی حيرت

 اختالف درباره نهايی داوري تأخير افگندندر مورد به پيشين بخشفيصلهوعده 

 مؤمنان يعنی: ميان «قطعا ميانشان»بود نمی تا روز قيامت كنندگاناختالف

 سبحان و خداي «شدمي فيصله» آنان و شركاي مشركان يان، يا مومشركان

 حکم آن فرستاد، ليکنمی شرك دنيا بر ائمه در همين طور عاجلرا بهعذاب 

 .است گرديده آنان عاجل عذاب، مانع پيشين

 صخدارسول كه است آمده و مسلم بخاري روايت به شريف در حديث

را  امعاء خويش كه ( ديدمرا )در سفر معراج قمعه بنلحیعمرو بن »فرمودند: 

را نذر  چهارپايان بود كه كسی اولين لحیزيرا عمرو بن «. كشانيدمی در دوزخ

را  بتان پرستش ناميمون رها كرد و سنت بتان كرد و آنها را خود سر براي بتان

و قطعا براي »بود.  خزاعه قبيله از شاهان و يکی. و اگذاشت بنيان اعراببراي 

 ، هر چند ايندر آخرت «است دردناك عذابي» مشركان يعنی: براي «ستمكاران

 تأخير افتد. به در دنيا از آنان عذاب

  

ا َكَسبُوا َوُهَو َواقٌَع بََهْم َوالهَذيَن آََمنُوا  َوَعَملُوا تََرى الظهاَلَميَن ُمْشَفَقيَن َممه

اَلَحاَت فَي َرْوَضاَت اْلَجنهاَت لَُهْم َما يََشاُءوَن َعْندَ َرب ََهْم ذََلَك ُهَو اْلفَْضُل  الصه

 (22اْلَكبَيُر )
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اند، كرده از آنچه هراسان» را در روز قيامت يعنی: مشركان «را ستمگران»

در دنيا  كه و بديهايی ندر برابر گناها مجازات را از بيم يعنی: آنان «بينيمي

 «خواهد رسيد آنان به البته» مجازات «و آن» بينیمی و لرزان اند، ترسانكرده

 اند و كارهايآورده ايمان كه و كساني»نترسند  بترسند و چه ، چهناخواهخواه

ز سب است روضه: تفرجگاهی «باغستانها هستند هاياند در روضهكرده شايسته

 آن جايگاههاي و مصفاترين ترين، پاكيزهبهشت هايقولی: روضه. بهو فرحبخش

 آن مکانهاي ، نيکوترينو سبزه پر از گل در دنيا نيز تفرجگاههايكه چنان است

و  از انواع «است فراهم نزد پروردگارشان را بخواهند، برايشان آنچه»باشد می

يعنی:  «است عظيم فضل همان» مؤمنان پاداش «اين»تها نعمتها و لذ اصناف

و  نگنجيده خود در وصف از بزرگی كه است اندك در برابر عملی بزرگ فضلی

، در ايدنيوي و نعمت هر فضل باشد پسقاصر می آنحقيقت  از شناخت عقل

 باشد.مقدار میو بی كوچك برابر آن

  

اَلَحاَت قُْل ََل أَْسأَلُُكْم َعلَْيَه  ذََلَك الهَذي ُ َعبَادَهُ الهَذيَن آََمنُوا َوَعَملُوا الصه ُر اّلِله يُبَش َ

َ َغفُوٌر  أَْجًرا إََله اْلَمَودهةَ فَي اْلقُْربَى َوَمْن يَْقتََرْف َحَسنَةً نََزْد لَهُ فَيَها ُحْسنًا إَنه اّلِله

 ( 23َشُكوٌر )

 شايسته و كارهاي آورده ايمان كه بندگانش خدا به كه است همان اين»

 فرمانهاي به و عمل ايمان در ميان كه گروهی يعنی: اين «دهدمي اند، مژدهكرده

 اين به شدگانداده مژده اند، همينانكرده جمع وي منهيات و ترك أخداوند

يعنی: از  «طلبمنمي مزدي هيچ ناز شما بر آ»! صمحمد اي «بگو»اند بشارت

جز » طلبمنمی و منفعتی و مقرري پاداش ، هيچو قرآن رسالتشما بر تبليغ 

در  و دوستی ، مودتطلبماز شما می آنچه يعنی: بلکه «رادر قرابت  دوستي

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

389 

و  فقط صله و شما وجود دارد پس من ميان كه است اينسبیو نزديکی  قرابت

كنيد  را رعايت و شما وجود دارد، در نظر آوريد و همان من ميان را كه پيوندي

و  من تازيد و مياننمی عجوالنه باشيد، بر من را در نظر داشته و اگر فقط اين

و هر ». برسانم آنان را به دعوت اين دهيد كهمی و اجازه كرده را خالی مردم

را  ، حسننيكي در آن برايش»دهد انجام  و طاعتی «ندك كار نيكي كس

و شكور  قطعا خدا آمرزنده» نيکی آن ثواب ساختنبا مضاعف « افزاييممي

 باشد.می ، آمرزگار و قدردانخويش مطيعان يعنی: او در حق «است

إََله ) متعال: خداي فرموده تفسير اين عباسابن»كه:  است كرده روايت بخاري

گفت: مراد  در پاسخش جبيرپرسيد، سعيدبن را از حاضران (اْلَمَودهةَ فَي اْلقُْربَى

سعيد! آخر  اي كردي گفت: شتاب كعباساند. ابن صپيامبر  بيتآل« قربی»از 

با  صخدا رسول كهجز اين نيست قريش هاياز شاخه ايو شاخه شکم هيچ

تو  كهچنان داشتند لذا معنی ايو خويشاوندي و پيوند نسبی قرابتآنان 

 آنان به وحی حکم به ص حضرت آن كه است اين معنی بلکهنيست  ايفهميده

و خود  من موجود ميان قرابت كهجز اين طلبمنمی مزدي فرمودند: از شما هيچ

آزار نرسانيد!  من به همه اين كنيد پس را وصل را در نظر بگيريد و آن

 داشتند پس و قرابتی نسبت قريش با تمام صخدا  افزود: رسول كعباسابن

 كنند، آن پيروي از ايشان نپذيرفتند كه روبرو شدند و قريشيان با تکذيبشان چون

 من از پيروي ! هرگاهمن قوم بگويند: اي آنان به مأمور شدند كه ص حضرت

را  ايو نزديکی قرابت و حرمت حق تابيد، حداقلرا برنمی و اطاعتم سرباز زده

 با من ديگر )كه اعراب نباشد كه داريد و چنان، نگاهشما دارم در ميان كه

از  من و نصرت نگهداري ندارند( سزاوارتر بهاي و خويشاوندي نسبی نزديکی
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، مطلقا خويش رسالت در برابر تبليغ ص حضرت ، آنشما باشند. بنابراين

 روايت به شريف درحديث همچنين«. نگرديدند پاداشی هيچ خواهان

 هايدربرابر حجت»فرمودند:  كه است آمده صخدا  از رسول كعباسابن

با  كه، جز اينطلبماز شما نمی ، پاداشیامشما آورده به كه و هدايتی روشن

 قول اين البته«. جوييد تقرب او با طاعتش سويو به كرده دوستی  أخداوند

 باشد.می (إََله اْلَمَودهةَ فَي اْلقُْربَى)از:  و تفسير ديگري بصري حسن

را  مباركه آيه از مفسران ، برخیدانستيم جبير تفسير سعيدبن از نحوه كهو چنان

روايت  كهكثير بعد از آنابن اند ولیتفسير كرده ص اكرمرسول بيتآل حب به

آيه تفسير اين  كه است اين حق»گويد: كند، میمی را نقل كعباساز ابن فوق

عبداهلل ، حضرت قرآن و ترجمان دانشمند امت كه است تفسيري ، همانكريمه

 ما منکر سفارش كه كنيممی اضافه حالناما در عي است كرده از آن كعباسبن

 واكرام و احترام احسان و منکر دستور به ص اكرمرسول بيت اهل در حق نيك

، از و نسب و در فخر و حسب بوده نبوت از تبار پاك زيرا ايشان نيستيم ايشان

وجود دارند.  مينز بر روي هستند كه هايیخانواده ترينو شريف ترينگرامی

 حديث ايشان به گذاشتن حرمت و وجوب بيتاهل  حب كثير دربارهابن گاهآن

در آنجا فرمودند:  صخدا  رسول كند كهمی را نقل« غدير خم» مربوط بهشريف 

: الحوض يردا علي يفترقا حتي ، وإنهما لموعترتي اهلل الثقلين: كتاب فيكم تاركإني »

 جا گذارندهرا به  و پراهميت( )دو امر سنگين شما ثقلين در ميان همانا من

جدا  دو از هم اند، آن ( منبيت)اهل ، عترتو دوم  أخدا كتاب آن ، اولهستم

 «.وارد شوند كوثر بر من بر سر حوض كهشوند تا ايننمی
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، عبارتند از: علی صپيامبر  بيت آل، است آمده از احاديث در برخی كهو چنان

 ، رعايت، و امهات المؤمنين رضی اهلل عنهن. بنابراين و حسين ، حسنفاطمه

 است جهت همين به است واجب بر مؤمنان بيتاهل و احترام و دوستی قرابت

 اين و آن است شده ( مشروعتشهد )التحيات در پايانايشان  دعا در حق كه

 علي صل اللهم»خوانيم: نمازها می را در همه ما آن كهاست  صخدارسول دعاي

 نيست ...(. شکیإبراهيم آل وعلي إبراهيم علي محمد كما صليت آل محمد وعلي

در  كه است سترگ و بزرگداشتی و تعظيم بزرگدعا منصبی  اين خواندن كه

 آل حب كهكند بر اينمی داللت وجود ندارد و خود اين صر پيامب غير آل حق

 .است واجب صمحمد 

 گويد:می دارد، آنجا كه شعر معروفی صمحمد  آل حب ؛ دربارهشافعی امام

 خيفها و الناهض بساكن واهتف مني من بالمحصب يا راكبا قف

 الفايض الفرات فيضا كملتطم مني إلي الحجيج سحرا إذا فاض

 رافضي أني محمد فليشهد الثقالن آل رفضا حب كان إن

 در خيف كه كسانی و به كن توقف منی از سرزمين سوار! در محصب اي

 ؛هستند، ندا در ده يا ايستاده نشسته

 شود؛سرازير می منی سويبه حاجيان سيالب كه گاهسحر آن هنگامبه

 ؛لبريز فراتهميشه  رودخانه سركش ، مانند امواجمواج سيالبی

 ؛است رفض صمحمد  آل اگر حب كه

 .هستم رافضی من باشند كه هر دو گواه و انس جن پس

گفتند: شايد  مشركان كه استكرده  روايت كريمه آيه نزول سبب در بيان قتاده

اين  . پساست پاداشی (، خواهاند )از امر تبليغدهمی انجام كه محمد در آنچه
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 مودت را به ، آنانو در عوض نموده را نفی پندارشان شد تا اين نازل كريمهآيه

 برانگيزد. و نزديکانشان ص حضرت با آن و دوستی

  

ُ يَخْ  َ َكَذبًا فََإْن يََشَأ اّلِله ُ اْلبَاَطَل أَْم يَقُولُوَن اْفتََرى َعلَى اّلِله تَْم َعلَى قَْلبََك َويَْمُح اّلِله

دُوَر )   (24َويَُحقُّ اْلَحقه بََكَلَماتََه إَنههُ َعَليٌم بَذَاَت الصُّ

 گروه يعنی: يا مگر اين «استبسته گويند: پيامبر بر خداوند دروغييا مگر مي»

است بربسته  دروغ أ، بر خداوندنبوت با ادعاي صگويند: محمد ستمگر می

پندار را بر  اين يعنی: اگر نفست «نهدمهر مي اگر خدا بخواهد، بر دلت پس»

 او ـ اگر بخواهد ـ بر قلبت گمان، بیبربندي دروغ  أبر خداوند تو القا كند كه

 از سوي بافی. مراد، استبعاد دروغشويقادر نمی بستن نهد لذا بر دروغمهر می

 آيه»گويد: می . ابوالسعود در تفسير خويشاست صيامبر اكرممانند پ كسی

اگر  باشد كهامر می زيرا بيانگر اين است مشركان افتراي بر بطالن شاهدي كريمه

او را ـ با  طور قطعبه  أ، خداوندبستبرمی دروغ  أبر خداوند صآن حضرت

از  معنايی هيچ كه ايگونه، بهتداشكار بازمی ـ از اين مهر بر قلبش كوبيدن

 از آن حرفی به توانستو او نمی بستنمی نقش افتراها در ضميرش آنمعانی 

 «.كند نطقحروف 

پيامبر هاي اگر آورده پس «كندمحو مي»و افترارا  يعنی: شرك «را و خدا باطل»

 عادتكه كرد چناند میآنها را محو و نابو  أبود، قطعا خداوند می باطل ص

يعنی: « را و حق» است بوده اين وي به افتراكنندگان پروردگار در خصوص

از  كه با آنچه يعنی «خويش با كلمات»را  ولذا آن «دارداستوار مي»را  اسالم

 كه چهآن يعنی: به «هاراز سينه همانا اهلل به»دارد می ، بياناست كرده نازل قرآن

 «.داناست» است بندگان در دلهاي
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 ( 25َوُهَو الهَذي يَْقبَُل التهْوبَةَ َعْن َعبَاَدَه َويَْعفُو َعَن السهي َئَاَت َويَْعلَُم َما تَْفعَلُوَن )

 يعنی: از بندگان «پذيردخود مي را از بندگان توبه كه كسي و اوست»

پذيرد. اند، میكرده كه خود از گناهانی سويبه را و بازگشتشان توبهگنهکارش 

و »آورند  روي توبه كه: بايد به است نافرمان بندگان به گويی وكنايه تعريض اين

و  از گناه «كنيدمي و آنچه»آنها  و كبيره از صغيره اعم «گذرددرمي از گناهان

 دهد.می مناسب ا جزايشم به آن در قبال پس «داندرا مي» توبه

 صخدا رسول كه است آمده مالك بنانس روايت به شريف در حديث

 وي سويبه كه خود ـ هنگامی بنده توبه به خداوند متعال گمانبی»فرمودند: 

از  در بيابانی سواريشمركب  كه از شماست تر از كسیگردد ـ شادمانبازمی

 قرار داشته مركب آن نيز بر باالي اشغذا و نوشيدنی كهدر حالی گريختهنزدش 

 پايبه نوميدانه حال و در اين نا اميد گشته خويش مركب و او از يافتن است

در  او غرق اثنا كه افگند و در اينپهلو میبه آن آيد و خود را در سايهمی درختی

 پس استايستاده  در نزدش مركبش بيند كهمی اگاه، بناستفروافتاده نوميدي 

و از  شده و پاچه )دست و خوشحالی شادمانی گيرد و از شدترا می افسار آن

 من : بارخدايا! تو بندهو أنا ربك عبدي أنت اللهمگويد: شکرگزاري( می روي

 !!«.پروردگارت و من هستی

  

اَلَحاَت َويََزيدُُهْم َمْن فَْضَلَه َواْلَكافَُروَن لَُهْم َويَْستََجيُب الهَذيَن  آََمنُوا َوَعَملُوا الصه

 ( 26َعذَاٌب َشَديدٌ )

و »فرمايد: و می دعا مورد تأكيد قرار داده را با قبول توبه قبول  أخداوند سپس

و  «كنديم اند اجابتكرده شايسته و كارهاي آورده ايمان را كه كساني دعاي
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 به خويش و از فضل»دارد می ارزانی ايشان اند، بهخواسته از وي را كه آنچه

سزاوار آنند،  كه اند، يا بر ثوابیخواسته از وي كه يعنی: بر آنچه «افزايدميآنان 

 كافران براي ولي»دهد افزونتر نيز می ايشان به خويش و بخشش فضل از روي

و  دور افتادهبه الهی و ايمان فضل از وادي زيرا آنان «خواهد بود سختيعذاب 

 اند.، رهسپار شدهگمراهی ظلمانی هايكفر و بيغوله تاريكبيابانهاي  به

  

ُل بَقَدٍَر َما يََشاءُ  ْزَق َلَعبَاَدَه لَبَغَْوا فَي اْْلَْرَض َولََكْن يُنَز َ ُ الر َ إَنههُ  َولَْو بََسَط اّلِله

 ( 27بََعبَاَدَه َخبَيٌر بََصيٌر )

گردانيد می و فراخ «داشتمي گسترده را بر بندگانش و اگر خدا روزي»

تکبر  كرده را ناسپاسی و نعمت «داشتندبر مي عصيان سر به مسلما در زمين»

و  و توان حق در حوزه آن خواستن شدند كهمی چيزي ورزيدند و طالبمی

يعنی:  «آوردفرود مي اياندازهرا بخواهد به آنچه وليكن»نبود  آنان شايستگی

و  خويش مشيت و مقرر، برحسب سنجيده اندازهبهبندگانش  را براي روزي

 آگاه بندگانش او به هرآينه»آورد اقتضا كند، فرود میوي  بالغه حکمت كه آنچه

اقتضا نمايد،  وي حکمت را كه آنچه داند پستماما می را و احوالشان «است

 ؛ از گشادهاست صالحشان به كه بر آنچه است «و بينا»دارد می عنايت برايشان

 .آن داشتن، يا تنگروزي داشتن

اين »فرمود:  كه استكرده روايت از علی كريمه آيه نزول سبب در بيان حاكم

دنيا و  آرزوي ايشان كه شد، هنگامی نازل صفه اصحاب درباره يمهكر آيه

...«. بوديم و مکنت مال صاحب ما هم و گفتند: كاش را كرده توانگري

شد زيرا ما به  نازل صفه ما اهل درباره كريمهآيه  اين»گويد: می ارتبنخباب
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نظير آنها  كاش كه و آرزو كرديم نگريستيم اعقينقو نضير و بنی قريظهبنی اموال

او  كه هست كسی از بندگانم»است:  آمده قدسی شريف در حديث«. را داشتيم

 را بر وي دينش گمان، بیسازم آورد و اگر فقيرشنمی صالح به را جز توانگري

آورد و اگر نمی صالح به او را جز فقر كه هست كسی و از بندگانم امكرده تباه

 «.امساخته تباه را بر وي ، دينشسازم توانگرش

  

ُل اْلغَْيَث َمْن بَْعَد َما قَنَُطوا َويَْنُشُر َرْحَمتَهُ َوُهَو اْلَوَليُّ اْلَحَميدُ  َوُهَو الهَذي يُنَز َ

(28 ) 

، روزي نوع رينسودمندت كه بارانی «آوردرا فرود مي باران كه كسي و اوست»

؛ است كاروبار زندگی دهیدر سامان آن و اثر گذارترين از نظر فايده آن عامترين

با اين  بندگان كه است . و چنينباران از فرود آمدن «نوميد شدند كهاز آن پس»

 حقرا در  تعالیباري رحمت ، مقدار و ميزانبعد از نوميدي باران فروفرستادن

واجب  آن در قبال وي شکرگزاري كه شناسند و او را در برابر آنچهمی خويش

يعنی:  «كندرا نشر مي خويش و رحمت»گزارند می ، شکر و سپاساست

و  و سبزه و صحرا و كوه از دشت چيز ـ اعم خود را بر همه رحمت تعالیحق

 ما نقل به»گويد: می گرداند. قتادهمی و فراگير ... ـ گستردهو حيوان انسان

و  است باران ! قحطیاميرالمؤمنين گفت: اي خطابعمربن به مردياند كهكرده

اين  ! سپسبر شما فرود آمد ديگر باران فرمود: اكنون اند! عمرنااميد شدهمردم 

ُل الْ )كرد:  را تالوت كريمه آيه   : (غَْيَث َمْن بَْعَد َما قَنَُطوا...َوُهَو الهَذي يُنَز َ

 و هموست»«. آوردنوميد شدند، فرود می كهاز آن را پس باران كهكسی اوست»

و  برايشان منافع و جلب ؛ با احساناز بندگانش و شايستگان صالحان «كارساز
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، سزاوار خويش در برابر انعام پس است «حميد» از ايشان آفتها و ناماليمات دفع

 باشد.می ايشان از جانبحمد و سپاس 

  

َوَمْن آَيَاتََه َخْلُق السهَماَواَت َواْْلَْرَض َوَما بَثه فَيَهَما َمْن دَابهٍة َوُهَو َعلَى َجْمَعَهْم 

 ( 29إَذَا يََشاُء قََديٌر )

انها و آسم آفرينش اوست» منتهايبی و قدرت بر عظمت دال «و از آيات»

در كيان  لذا آسمانها و زمين بديع صنعت و بر اين عجيب كيفيت بر اين «زمين

داللت  توانا و حکيم خود، بر وجود صانعی و خصوصيات وجود و صفات

دو  در آن» آنچه اوست منتهايبی و قدرت بر عظمت دال از آيات «و»كنند می

در روز  «آنان بخواهد، بر گرد آوردن او هرگاهو  است پراكنده از جانوران

 و جاندار را در هرجايی زنده موجودات آن تعالی يعنی: باري «تواناست»قيامت 

 دارد. كامل كار توانايی آورد و او بر اينبخواهد ـ گرد می كه گاهباشند ـ آن كه

 شوكانیامام « القديرفتح»تفسير  االشقر اختصار كننده عبداهلل استاد محمد سليمان

ما خبر آشکارا به  كريمه آيه در اين عزوجل خداي كه نظرم بر اين من»گويد: می

و  استرا آفريده  و جانداري زنده او در آسمانها نيز موجودات كه است داده

باشند  رار داشتهق و سيارگانی از ستارگان در برخی جانوران آن كه بعيد نيست

نيز « المنير»تفسير  صاحب«. است آماده حيوانی زندگی آنها براي طبيعت كه

َوَما بَثه ) متعال: خداي فرموده اين به با استدالل از دانشمندان برخی»گويد: می

 مو عوال را در ستارگان ديگر بجز فرشتگان وجود مخلوقاتی (فَيَهَما َمْن دَابهةٍ 

 جديد و كاوشهاي فضايی هايسفينه كه طوري دانند، همانبعيد نمی علوي

بر  آيه اند اما داللت مريخ در ستاره حيات وجود پديده كشف دنبال، بهنجومی

ـ  وجه نيز دارد، اين ديگري وجه مباركه زيرا تفسير آيه نيستامر قطعی  اين
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آنها را  تعالی حق كه است جانورانی كه: مراد آيه است اينـ از اقوال بنابر يکی

 «.استپراكنده در زمين

  

 ( 31َوَما أََصابَُكْم َمْن ُمَصيبٍَة فَبََما َكَسبَْت أَْيَديُكْم َويَْعفُو َعْن َكثَيٍر )

و  و درد و ناخوشی از غم باشد؛ اعم كه هر چه «شما برسد به و هر مصيبتي»

بدانيد  پس« است كار و كردار خودتان سبب به» و غيره و فقر و زندان طیقح

، آن ايد و سببشده مصاب ، بدانأخداوند از سوي مجازاتی عنوانشما به كه

 عمل به أيديکم: دستانتان». تعبير: ايد، نيستشده مرتکب كه جز گناهانی چيزي

و »شود می انجام اكثرا با دستانش انسان كارهاي كه فتهكار رخاطر بهبدين« آورده

 كرم و از روي «گذرددرمي»دهند می انجام بندگان كه از گناهانی «او از بسياري

 به كه با مصايبی تعالی حق كه گونه كند، هماننمی مجازات آنها را در برابر آن

بخشايد می و بر وي نموده و جبران كفاره را از وي رساند؛ گناهانشمیبنده 

را  آنان دنيا، جزاي بعد از مجازات كه است بزرگوارتر از آن تعالیزيرا باري

 از گناهان از بسياري تعالی ، حقحال تکرار نمايد. در عين يکبار ديگر در آخرت

 كشد.می كند و بر آنها خط بطالنو آنها را عفو می در گذشته

مرتکب  كه رسد، در برابر گناهیمی مؤمن به كه مصيبتی هم ؛ گاهیبايد دانست

. است پاداش ، مأجور و صاحبمصيبت و او در برابر آن باشد، نيست شده آن

گناهانشان  سبببه باشد. يعنی: كافرانمی كافران به مخصوص كريمه قولی: آيهبه

از گناهانشان  گناهی كنندهمصيبتها كفاره اين كهآنگردند، بیار میمصيبتها دچ به

 دنيوي، مجازات أخداوند كهباشد چنان داشته همراهبه را برايشان يا پاداشی بوده

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

398 

در گناهان  آن سببو به فرو گذاشته ديگر از گناهانشان را در برابر بسياري آنان

 دهد.می مهلتشان آخرت تا سراي ند بلکهكنمی دنيا عذابشان

 و ابوهريره سعيد خدرياز ابی و مسلم بخاري روايت به شريف در حديث

ما  بيده نفسي والذي»فرمودند:  صخدا  رسول كه است اهلل عنهما آمدهرضی

 خطاياه ا منبه عنه إال كفر اهلل وال حزن وال هم وال وصب نصب من المؤمنيصيب 

 وبيماري رنج ، هيچاوست در دست جانم كه ذاتی : سوگند بهيشاكها الشوكةحتي 

از  ، برخیآن سببخداوند به كهرسد مگر ايننمی مؤمن به و اندوهی و نگرانی

 برتنش را كه خاري آن بخشايد، حتیكند و میمی را از او كفاره گناهانش

 اهلل عنها آمدهرضی عائشه روايت به شريف در حديث همچنين «.خلدمی

ما يكفرها  له يكن العبد ولم ذنوب إذا كثرت»فرمودند:  صخدا  رسول كهاست

 چنان بسيار شود و برايش بنده گناهان چون ليكفرها: بالحزن تعالياهلل  ابتاله

او  عزوجل نمايد، خداي را كفاره گناهان نآ باشد كهوجود نداشته نيکی  اعمال

 در حديث همچنين«. نمايد ، آنها را كفارهاندوه كند تا آنمبتال می اندوه را به

 سببجز به : عذابإال بتوبة وال يرتفع إال بذنب العقاب ما ينزل»است: آمده شريف

 «.شودنمی اشتهبرد ايشود و جز با توبهنمی فرود آوردهگناهی 

  

ٍ َوََل نََصيٍر ) َ َمْن َوَلي   (31َوَما أَْنتُْم بَُمْعَجَزيَن فَي اْْلَْرَض َوَما لَُكْم َمْن دُوَن اّلِله

از عذاب  زمين يعنی: شما در روي «نيستيد عاجزكننده و شما در زمين»

مقدر  ز مصايببر شما ا تعالی حق را كه آنچه نيستيد بلکه گريزنده  أخداوند

و شما را جز خدا هيچ » است و فرودآمدنی شما رسيدنی باشد، حتما به كرده

 بر شما مقدر كرده تعالی باري را كه دهد و آنچه ياريتان كه «نيست كارسازي
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 شما را از عذاب كه «است ايدهندهنصرت هيچ و نه»، از شما بازدارد است

 ر شما فرود آمد ـ برهاند.ب ـ چون أخداوند

  

 ( 32َوَمْن آَيَاتََه اْلَجَواَر فَي اْلبَْحَر َكاْْلَْعََلَم )

و  روان هايجوار: كشتی «ها در درياستاو كشتي شگرف هايو از نشانه»

خود. مجاهد گفته  در بزرگی است «مانند كوهها»ها كشتی آن ، كهشناگر است

 .خود مانند كاخهاست ها در بزرگیكشتی يعنی: آن. است: اعالم: كاخهاست

  

يَح فَيَْظلَْلَن َرَواَكدَ َعلَى َظْهَرَه إَنه فَي ذََلَك َْلَيَاٍت َلُكل َ َصبهاٍر   يُْسَكَن الر َ
إَْن يََشأْ

 (33َشُكوٍر )

گرداند مي ساكن» هاستكشتی سير و حركت سبب كه« اگر بخواهد باد را»

يعنی:  «راكد»دريا  يعنی: بر پشت «آن بر پشت»ها كشتی يعنی: آن «آنهاگاه آن

آياتي »ها كشتی وجود و حركت «مانند، قطعا در اينمي» حركتو بیساكن 

هر صبار  براي» است و بزرگی روشن ها و داللتهاييعنی: نشانه «است

بسيار  ر بالها و برايب ايهر بسيار شکيبا و صبركننده يعنی: براي« شكوري

 است كامل مؤمن براي سترگ صبر و شکر، دو صفت بر نعمتها. البته شکرگزاري

گزارد، شکر می بر آن كه است ، يا در نعمتینيست بيرون از دو حالت زيرا مؤمن

 كند.صبر می بر آن كه استيا در مصيبتی 

  

 ( 34يَْعُف َعْن َكثَيٍر )أَْو يُوبَْقُهنه بََما َكَسبُوا وَ 

هالك  كار و كردارشان سببها را بهكشتي اهل»بخواهد  تعالی اگر حق «يا»

 كردنشان اند، با غرقشده مرتکب كه گناهانی سببرا به نشينانو كشتی« كندمي
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از  با درگذشتن «گذرددر مي» نشيناناز كشتی «و او از بسياري»كند نابود می

 دهد.می نجاتشان لذا از غرق گناهانشان

  

 ( 35َويَْعلََم الهَذيَن يَُجاَدلُوَن فَي آَيَاتَنَا َما لَُهْم َمْن َمَحيٍص )

 «گريزگاهي را هيچ آنان كنند، بدانند كهمي ما مجادله در آيات كه و كساني»

 «.نيست»ما  از عذاب فرار و خالصیو راه 

  

َ َخْيٌر َوأَْبقَى َللهَذيَن آََمنُوا فََما أُوتَي تُْم َمْن َشْيٍء فََمتَاُع اْلَحيَاَة الدُّْنيَا َوَما َعْندَ اّلِله

 (36َوَعلَى َرب ََهْم يَتََوكهلُوَن )

از هر چيز كه » و ديگران از مؤمنان ! اعممردم اي «ايدشده شما داده آنچه پس»

، اينها همه در روزي و گشايش نند توانگريها و نعمتها؛ مااز بهره «باشد

در  اندك است ايدنيا، بهره بهره بدانيد كه پس «دنياست زندگي برخورداري»

نزد اهلل  و آنچه»رود می شود و از بينمی منقضی سرعتبه ، كهاندكايامی 

اندك  از اين «استبهتر » بهشتی ؛ مانند باغهايطاعات و پاداش از ثواب «است

در  ناپذير استو گسست هميشگی الهی زيرا پاداش «تر استو پاينده»دنيا  بهره

 چه كه سؤال اين شود. پاسخگذرد و نابود میمی سرعتدنيا به بهرهكه حالی

 ايمان كه كساني براي»است:  را دارند، اين بهشتی پاداش شايستگیكسانی 

را  كار خويش همه كه يعنی: كسانی «كنندمي توكل پروردگارشانو به  آورده

 كنند.می ، بر او تکيهخويش شؤون و در تمام نمودهاو تفويض  به

 را در راه مالش تمام ابوبکر»گويد: می آيه نزول سبب در بيان طالبابیبنعلی

 آيه بود كه كردند، همان كار سرزنش بر ايناو را  كسانی كرد سپس انفاق  أخدا

 «.شد نازل كريمه
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و ايمان  عالوهرا به بهشت اهل« 37ـ  33» بعدي در آيات عزوجل خداي سپس

 نمايد:می توصيف ذيل اوصاف ، بهتوكل

 كنند.پرهيز می كبيره از گناهان ـ ايشان 8

 كنند.خود می را پيشه گذشت ، عفو وقدرت در هنگام ـ ايشان 1

 كنند.می كامال انقياد و اطاعت متعال از خداي ـ ايشان 3

 دارند.نماز را برپا می ـ ايشان 5

 پايبنداند. شور و مشورت نظام به ـ ايشان 4

 كنند.می خير انفاق در راه ـ ايشان 2

 د:فرمايمی كهو دليرند. چنان شجاع در حق ـ ايشان 7

  

ثَْم َواْلفََواَحَش َوإَذَا َما َغَضبُوا ُهْم يَْغَفُروَن )  ( 37َوالهَذيَن يَْجتَنَبُوَن َكبَائََر اْلَ

، مانند شرك« كبيره از گناهان كه است كساني براي» برين بهشت« و همچنين»

 «.كنندپرهيز مي»... ، زنا و غيرهفرار از جنگ

در آنجا از  از جمله گذشت« 38/آيه»نساء  در سوره گناهان محققانه بيان

خداوند متعال  كه است هر گناهی كبيره گناه»فرمود:  كه كرديم نقل عباسابن

همراه  خويش ، يا عذاب، يا لعنت، يا خشمدوزخ آتش چون را با تهديداتی آن

 «.باشد كرده

 «از فواحش»كنند پرهيز می كه است نیكسا براي برين بهشت همچنين «و»

، زنا، قتل چون از: گناهانی است عبارت ها، كهها و ناشايستیيعنی: از زشتی

اند كبيره هرچند اينها نيز از گناهان كه است و مانند آنها. گفتنی دروغگواهی 

لذا مستقال ذكر باشند بزرگتر می كبيره خود از گناهان در سنگينیگويی  ولی
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آيند، در مي خشم به چون» كه است اين يکی بهشتيان از اوصاف «و»شدند 

 است آورده خشمرا به ايشان كه ايگذرند از تعديدرمی يعنی «گذرنددرمي

و  ، با حلمنموده ستم بر ايشان كه خورند و با كسیرا فرومی خويش خشم پس

قط  لنفسه صالنبي ما انتقم»است:  آمده شريف كنند. در حديثمیرفتار  بردباري

نگرفتند  انتقام خاطر خودشانهرگز به صخدا  : رسولاهللحرمات  تنتهك إال أن

 «.شود شکسته در هم عزوجل خداي از حرمات حرمتی كهمگر اين

در  كهـ هنگامی عمر ربارهد آيه است: اين آمده كريمه آيه نزول سبب در بيان

قولی: گرديد. به شد ـ نازلمی و ناسزا گرفته باد دشنام به مشركان از سوي مکه

چرا  كردند كه او را سرزنش بعضی كهشد؛ هنگامی نازل ابوبکر درباره آيهاين

و ايذا  نامباد دش به كه گاهو نيز آن است كرده انفاق أخدا را در راه مالش

 كرد. پيشه بردباري شد ولی واستهزاء گرفته

  

ا َرَزْقنَاُهْم  ََلةَ َوأَْمُرُهْم ُشوَرى بَْينَُهْم َوَممه َوالهَذيَن اْستََجابُوا َلَرب ََهْم َوأَقَاُموا الصه

 ( 38يُْنَفقُوَن )

يعنی:  «نداكرده را اجابت پروردگارشان نداي كه»اند  «كساني» بهشتيان «و»

اند و از و پذيرفته كرده ، اجابتفراخوانده را بدان ايشان كه او را در آنچه فرمان

در  «اندنماز را برپا داشته» اند كه كسانی بهشتيان «و»اند كرده اطاعت ‡پيامبران

ا نماز ر أخداوند كهاين آنها. دليل و اركان شروط و آداب آنها با رعايت اوقات

 است عبادات انواع نماز برترين كه است گردانيد، اين مخصوص يادآوري به

 بهشتياناز اوصاف  «و» و پروردگارش بنده ميان است ايزيرا نماز پيوند و رابطه

 كه يعنی: در هر كاري «است ديگر از سر مشورتبا يك كارشان» كه است اين
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 كنند پسمی و مشورت رايزنی خويش ر مياننمايد، د رخ بر ايشان

از آنها بر  كنند لذا برخیمی رأيیتك ورزند و نهمی شتاب گيريها نهدرتصميم

 ورزند.نمی استبداد و خودرأيی كاري ديگر در هيچبرخی 

خليفه  ؛ مانند تعييناست عامه ، امور و شؤونمشاوره حوزه كه بايد دانست

و واليان  كارگزاران ، توظيفامور آن و اداره دولت (، تدبير شؤونم)حاك

در امور خاصه  مشورت شامل آيه طور، اينقضاء. همين ( و احکام)استانداران

نکردند،  ديگر مشاورهبا يك قومی هيچ»است:  گفته :بصري شود. حسننيز می

در  كهو ـ چنان«. شدند راهياب امورشان ترينو شايسته بر بهترين كهجز اين

جنگ  به متعلق كه در اموري با اصحابشان ص اكرمـ رسول است آمده روايات

با  نکردند زيرا احکام مشورت با اصحابشان كردند اما در احکاممی بود، مشورت

ـ از جانب  امو حر ، مباح، مکروه، مستحباز فرض ـ اعم خويش اقسام تمام

 .است مقرر گرديده عزوجل خداي

 ، صحابهبرگرفت خويش سويرا به ص اكرمرسول  أخداوند كهاز آن پس ولی

استنباط و سنت  و آنها را از كتاب نموده نيز با همديگر مشاوره در احکام كرام

كردند،  مشاوره باهم آن درباره صحابه كه امري ؛ اوليناست كردند. گفتنیمی

خود صراحتا چيزي  جانشينی درباره صخدا  بود زيرا رسول خالفت قضيه

 و مشاوره زنیرأي باهم در امر ارتداد قبايل طور صحابه بودند. همين نفرموده

شد. همچنين  مصمم با مرتدان جنگ به ابوبکرصديق سرانجام كردند، كه

نوشی حد شراب اجراي )جد( و در كيفيت پدربزرگ مر ميراثدر ا اصحاب

در جنگها  صخدا  بعد از رسول ايشان طور كه كردند. همان مشاوره نيز باهم

 مشرف اسالم به كه« هرمزان»با  عمر كردند تا بدانجا كهمی مشورت نيز با هم
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كرد. در  مشورت« كسري»با  جنگ بود، درباره آمده محضر ايشان و به شده

 صخدا  رسول كه است آمده از ابوهريره ترمذي روايت بهشريف  حديث

فظهر  بينكم شوري وأمركم سمحاءكم وأغنياؤكم خياركم أمراؤكمإذا كان »فرمودند: 

 أموركمو بخالؤكم وأغنياؤكم شراركم أمراؤكم بطنها، وإذا كانمن  خير لكم األرض

شما  و امراي حکام كه گاه: آنظهرها من خير لكم األرضفبطن  نسائكم إلي

 به در ميانتان و كارتان ترينهايتانشما بخشنده شما باشند و توانگران هايبهترين

 كه گاهآن ولی بهتر است آن شما از شکم براي زمينباشد، روي  شور و مشورت

عامه(  و )توليت بخيالنتان شما باشند و توانگرانتان هايا بدترينشم امراي

بهتر  آن شما از روي براي زمين باشد، شکمشده  واگذاشته زنانتان به كارهايتان

 «.است

، انفاق ايمداده روزيشان از آنچه»كه:  است اين بهشتيان از اوصاف« و»

كنند. مالحظه می صدقه أخدا و در راه را بر نيازمندان خير و آن در راه «كنندمي

 كرده معرفی و خصوصياتی اوصاف را به اسالمی ، امتكريمه آيه اين كه كنيممی

( و فريضه و انفاق )زكات اجتماعی )نماز(، فريضه دينی فريضه در ميان كه است

 احکام»در كتاب  حنفی ابوبکر جصاص كه كنند چنانمی ( جمع)شوري سياسی

 .است كرده را بيان معنی همين به ، نزديك«القرآن

شد زيرا  انصار نازل درباره كريمه آيه كه: اين است آمده نزول سبب در بيان

را  حق دعوت فراخواندند و ايشان ايمان سويرا به ايشان صخدا  رسول

 گفتند. اجابت

  

 ( 39َوالهَذيَن إَذَا أََصابَُهُم اْلبَْغُي ُهْم يَْنتََصُروَن )
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از سوي  و ستمی «تعدي آنان به چون هستند كه كساني» بهشتيان «و»

در  شدنو تسليم  دادن نشان زيرا ضعف «گيرندمي رسيد، انتقام» تجاوزگري

 عزتمندشان عزوجل خداي كه نيست كسانی برابر تجاوزگر، از اوصاف

ةُ َوَلَرُسوَلَه َوَلْلُمْؤَمنَينَ )است: فرموده  ، آنجاكهگردانيده َ اْلَعزه از  و عزت: »(َوّلَِله

 انتقام بايد بدانند كه لذا مؤمنان« 1/منافقون« »است و مؤمنان خدا و رسولش آن

از  پذيريذلتو  و خواري و ناتوانی است تجاوز فضيلت در هنگام كشی

 و جاهالن عزوجل خداي به كافران ؛ صفاتصفات اين بلکه نيست اوصافشان

 باشد.می وي به

َوإَذَا َما َغَضبُوا ُهْم ) « :37آيه/»و  كريمه آيه اين در ميان كه بايد دانست

زيرا  ستني تعارضی ، هيچ«كنندمی شوند، گذشت خشمگين و چون: »(يَْغَفُرونَ 

عفو  كه روي خود را دارد از آن به خاص و موضع ، مجالدو آيه از اين هر يك

 است: بر دو قسم

 و بازگشت اوضاع به بخشيدنو آرامش  فتنه فرونشاندن سبب كه ـ عفوي 8

 حمل عفو بر آن و آيات است ستوده عفوي چنين باشد، كهمی از جنايتشجانی 

 امت يك ميان در تعامل متعارف ، از اخالقعفو و گذشتی شود و چنينمی

 .است واحده

 و به در گمراهيش وي ستمگر و درازدستی جرأتمندي سبب كه ـ عفوي 1

لزوم  درباره وارده آيات . كهاست باشد، ناپسند و ناستوده امت كشيدناستضعاف 

 دشمن عليه ، در مقاومتكشیانتقام گونهشود و اينمی حمل بر آن كشيدنانتقام 

روشنگر در هر دو  مثالهاي . البتهاست واجب حق غصب و در هنگام خارجی

بود، با  از برادرانش ÷مثالها در مورد عفو: عفو يوسف ، از جملهمورد بسيار است
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 مثالها، عفو رسول اين از جمله ينهمچن داشت قدرت ايشان او بر مؤاخذه كهآن

 بنغورث»از  طور عفو ايشان بود، همين آن بعد از فتح مکه از اهل صخدا 

بودند  در خواب ايشان كهرا درحالی صخدا شمشير رسول كه هنگامی« حارث

بيدار شدند و بر او با  صخدا  رسول حال كشيد و در اين و از غالف گرفت

شمشير خود را  افتاد و ايشان از دستش شمشير ايشان زدند كه نهيب چنان تهيب

خويش  جان او عليه و آنها را از توطئه را فراخوانده گاه اصحابشانگرفتند آن

 نمودند. عفوش كردند و سپس آگاه

ائشه ع به لزينب  است: روزي روايت ، اينمثالها در مورد انتقام و از جمله

كار  او را از اين صخدا  داد، رسولمی كرد و او را دشنام اهلل عنهما رويرضی

دونك »فرمودند:  عائشه به گاهبازنايستاد آن دادنكردند اما از دشنام  نهی

كه  است آمده ديگري در روايت«. بگير! انتقام پس تو آزادي : اينكفانتصري

را  دادند، زينب اجازه من به صخدا  رسول چون»ا گفت: اهلل عنهرضی عائشه

 «.شد خشك دهانش آب كه كوبيدم چنان

  

َ إَنههُ ََل يَُحبُّ  َوَجَزاُء َسي َئٍَة َسي َئَةٌ َمثْلَُها فََمْن َعفَا َوأَْصلََح فَأَْجُرهُ َعلَى اّلِله

 ( 41الظهاَلَميَن )

را روشن  حقيقت اين سبحان خداي «است نمانند آ اي، بديبدي و جزاي»

 برابري بر رعايت كردن ، همانا بسندهكشیدر امر انتقام عدالت شيوه سازد كهمی

اند: گفته . مجاهد و سديدر انتقام رويزياده گرفتن در پيش ، نهاست باره دراين

طرف  و همانند تعدي مماثل هك است پاسخی همانند، دادن بدي مراد از اين»

در پاسخش  سازد! تو هم تو گفت: خدا خوارت به باشد، مثال اگر كسی مقابل

را با  سخن يك و جواب تجاوز كنی كهآنرا خوار سازد. بی بگو: خدا خودت
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از  يعنی: هر كس «آورد اصالحدرگذرد و به  هر كه پس»«. بدهی بيشتر از آن

 بر انتقام يافتنقدرت  در هنگام از وي در گذرد و با عفو نمودن خويشستمگر

 او بر عهده پاداش»گيرد؛  در پيش با وي منشانه و اصالح نيك ، رفتاريكشی

عجز و  كه شود. اما بايد دانستنمی ضايع نزد وي پاداش و اين «خداست

 . يعنی: خداياست و دنائت پستی نهنشا بلکه نيست ، از فضايلپذيريذلت

و  حقش ، بر گرفتندر آن انسان دهد كهمی پاداش عفو و گذشتی بر آن سبحان

فرو گذارد.   أخدا رضاي كار را براي اين قادر باشد ولی از ستمگرش كشیانتقام

آغاز  ظلم به را كه يعنی: كسانی «داردنمي را دوستخدا ظالمان  راستي به»

دهند می كشی را با انتقام ظلم پاسخ را كه كسانیندارد، نه كنند، دوستمی

گذرند، از حد درمی و در آن كرده تعدي كشیدر انتقام را كه او كسانی همچنين

 .است ندارد زيرا تجاوز از حد، خود ظلم دوست

  

 ُ  (41ولَئََك َما َعلَْيَهْم َمْن َسبَيٍل )َولََمَن اْنتََصَر بَْعدَ ُظْلَمَه فَأ

 وي در حق ظالم كهيعنی: بعد از آن «استديده كه بعد از ستمي و هر كه»

يعنی:  «نيست راهي هيچ ؛ بر آنانگروه آن گيرد پس انتقام» استنمودهستمی 

 قصاص گرفتن گيرند زيرا حققرار نمی يا مجازات ، مؤاخذهمورد مالمت آنان

بر  كه )كسی عليهمجنی ، برايو بد گفتن دادن و در دشنام عمديدر جنايات 

غير عمد ـ مانند  ( در جنايات)غرامت ضمان ( همچنيناسترفته جنايتی وي

 جواز دارد، نه همانند و بالمثل موارد، معامله ؛ و در ايناست اتالفها ـ شرعا ثابت

 تجاوز.
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َ أُولَئََك  إَنهَما السهبَيُل َعلَى الهَذيَن يَْظَلُموَن النهاَس َويَْبغُوَن فَي اْْلَْرَض بَغَْيَر اْلَحق 

 (42لَُهْم َعذَاٌب أََليٌم )

به  كه است تنها بر كساني» و ايراد و مجازات مالمت «راه كه نيست جز اين»

 به زمين و در روي»و تجاوز بر آنانند  يعنی: آغازگر تعدي «كنندمي ستم مردم

و با  كرده تعدي ناحق به مردم و مال يعنی: بر جان «دارندسر بر ميناحق 

 آن»كنند می تکبر و گردنکشی ، بر آنانمردم حق و غصب و سلب ستمگري

 در پيش دردناك عذابي» و تجاوز خويش و گردنکشی در برابر ظلم «گروه

 .در روز قيامت« دارند

  

 (43َولََمْن َصبََر َوَغفََر إَنه ذََلَك لََمْن َعْزَم اْْلُُموَر )

و »نزند  كشیانتقام به و دست ديگران بر آزار و تعدي« صبر كند و هر كه»

از او  حقش گيريو بازپس كشی بر انتقام كه، بعد از آناز ستمگرش «درگذرد

 «امور است از عزم» داريو خويشتن صبر و گذشت «قطعا اين» يافت قدرت

 و ثنا مترتب ثواب بر آن كه است سپاس و شايسته و سترگ يعنی: از امور ستوده

 نشان از خود ثبات منديصبر و حوصله ، در اينخشمگين شود زيرا انسانمی

وما »است: آمده  شريف حديث . دراست نشده كشیانتقام و اسير شهوت داده

، جز عزت عفو وي سبببه ايبر بنده عزوجل : خدايعبدا بعفو إال عزا زاد اهلل

و  عزيمت خويش از حق گذشت»گويد: می :اهلل دهلويولی شاه«. افزايدنمی

كه نمگر آ است الزم قوم ضعفاي براي كشی و انتقام است رخصت گرفتن انتقام

 «.درگذرند
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 آياتاند كه: اين كرده روايت« 58ـ  53» آيات نزول سبب و فراء در بيان كلبی

داد،  را دشنام از انصار وي يکی كه شد زيرا هنگامی نازل ابوبکر صديق درباره

 نکشيد. و انتقامی داشت خود را نگاه بعد از آن ولی گفت پاسخ نخست ابوبکر

  

ا َرأَُوا اْلعَذَاَب  ٍ َمْن بَْعَدَه َوتََرى الظهاَلَميَن لَمه ُ فََما لَهُ َمْن َوَلي  َوَمْن يُْضَلَل اّلِله

 (44يَقُولُوَن َهْل إَلَى َمَرد ٍ َمْن َسبَيٍل )

او را  بعد از وي پس»كفر  به رضايش سبببه «كند را خدا گمراه و هر كه»

 هدايتش كه نيست برايش كسیهيچ  أنی: بعد از خدايع «نيست كارسازي هيچ

 كنندهتکذيب يعنی: مشركان «را و ستمكاران»دهد  گيرد و ياريش را برعهده

يعنی:  «را بنگرند عذاب چون ، كهبينيمي»را  از مرگ پس رستاخيز و زندگی

دنيا  به «تنبرگش براي گويند: آيا راهيمي»بنگرند  دوزخسوي به چون

 !نيست كه «؟هست»

  

ٍ َوقَاَل الهَذيَن  َوتََراُهْم يُْعَرُضوَن َعلَْيَها َخاَشَعيَن َمَن الذُّل َ يَْنُظُروَن َمْن َطْرٍف َخَفي 

آََمنُوا إَنه اْلَخاَسَريَن الهَذيَن َخَسُروا أَْنفَُسُهْم َوأَْهَليَهْم يَْوَم اْلَقيَاَمَة أَََل إَنه 

 ( 45اَلَميَن فَي َعذَاٍب ُمَقيٍم )الظه 

 ، از خواريدارندشان عرضه دوزخ بر آتش چون كه بينيرا مي و آنان»

، است پيوسته آنان به كه ايو زبونی خواري سببيعنی: به «اندشدهفروتن 

 تيعنی: از شد «نگرندمي گشادهنيم چشم گوشه به»اند شده و متواضع فروتن

 و اهل»نگرند می دوزخ سويبه ، زير چشمیو ذليالنه ، دزدانهوهراس خوف

 به روز قيامت هستند كه كساني»همانا  كامل «گفتند: قطعا زيانكاران ايمان

 كه است اين به خودشان به زدنشانزيان «اندزده زيانخويش  خود و خانواده
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 عذاب چنگال و به درافگنده آن جاودان ابوعذ دوزخ خود را در آتش

 زدنشانباشند اما زيان  داشته خويش نجات به اميدي كمترين كهآناند، بیسپرده

اگر  اند پسشده آنان گمراهی كه: سبباست در اين هايشانخانواده به

برند و اگر نمی سودي چهي باشند، از وجود آنان در دوزخ با آنان هايشانخانواده

لذا  شده افگنده ابديو حايلی  مانعباشند، نيز ميانشان  در بهشت هايشانخانواده

در  ستمكاران باشيد كه آگاه»اند رسانده آنها زيان از همديگر، به با جدايی

 ندارد. پايانی هيچ كه «پايدارند عذابي

 .است بر سخنانشان أخداوند از سوي تصديقی ، يامؤمنان سخن ، پايانو اين

  

ُ فََما لَهُ َمْن  َ َوَمْن يُْضَلَل اّلِله َوَما َكاَن لَُهْم َمْن أَْوَليَاَء يَْنُصُرونَُهْم َمْن دُوَن اّلِله

 (46َسبَيٍل )

و  مقام و در اين «دهند آنها را نصرت كه نيست دوستاني و جز اهلل برايشان»

 راهي كند، هيچ را خدا گمراه و هر كه»كنند  دفع را از آنان اب، عذموقف

 «.نيست» نجات سويبه« برايش

  

َ َما لَُكْم َمْن َمْلَجٍأ يَْوَمئٍَذ  اْستََجيبُوا َلَرب َُكْم َمْن قَْبَل أَْن يَأْتََي يَْوٌم ََل َمَرده لَهُ َمَن اّلِله

 (47َوَما لَُكْم َمْن نََكيٍر )

ايمان  سويبه پروردگارتان دعوت نداي يعنی: به «كنيد را اجابت روردگارتانپ»

خواند، فرامی آن سوي شما را به كه هر آنچه و به كتابها و پيامبرانش او، به به

 كه» يعنی: روز عذابی «بيايد اهلل روزي از جانب كهاز آن پيش»بگوييد  لبيك

 ، خدايكهتواند، يا ايننمی را برگردانده آن كسیو هيچ «يستن را برگشتي آن

مراد از آن:  گرداند. كهرا بر نمی ، آننموده حکم آن به كهاز آن خود پسعزوجل 
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 «نيست پناهگاهي شما هيچ روز، براي در آن» است ، يا روز مرگروز قيامت

 روز هيچ يعنی: شما در آن «نيست منكري هيچ شما و براي»بريد  پناهآن به كه

را ناپسند  ، انکار كند و آنبر شما فرود آمده را كه عذابی يابيد كهرا نمی منکري

 را نداريد زيرا اعمالتان خويش از گناهان انکار چيزي نيز قدرت بداند و خودتان

گواهی  آن نيز به دامها و پوستهايتانو زبانها و ان است شده ثبت هايتاندر كارنامه

 وجود ندارد. خود وي سويجز به پناهگاهی هيچ  أخدا دهد لذا از عذابمی

  

فََإْن أَْعَرُضوا فََما أَْرَسْلنَاَك َعلَْيَهْم َحَفيًظا إَْن َعلَْيَك إََله اْلبَََلغُ َوإَنها إَذَا أَذَْقنَا 

ْنَساَن َمنها َرْحَمةً  ْنَساَن  اْلَ  بََما قَدهَمْت أَْيَديَهْم فََإنه اْلَ
فََرَح بََها َوإَْن تَُصْبُهْم َسي َئَةٌ

 ( 48َكفُوٌر )

 «نگهبان ما تو را بر آنان» حق نداي از اجابت «شدند اگر رويگردان پس»

ا ما تو ر پس كنی محاسبه را در برابر اعمالشان تا آنان «نفرستاديم» اعمالشان

 كه پيامهايی آن «رسانيتو جز پيام بر عهده» ايمنگمارده آنان ناظر و مراقب

بر  ديگري تکليف ، هيچو جز اين «نيست» ايشده مردم آنها به مأمور ابالغ

از  رحمتي و ما چون» ايداده انجام درستیرا به مأموريت و تو ايننداري  عهده

و  ، امنيت، توانگريمانند سالمتی يعنی: نعمتی «بچشانيم نسانا خود به جانب

و مغرور و متکبر  ، سرمستنعمت آن سبب يعنی: به «شاد شود بدان» غيره

برسد  ، فقر، يا ترسیيعنی: بال، بيماري «برسد مصيبتيآنان  و اگر به»گردد می

 انسان گاهآن» از گناهان «ستا فرستاده پيش آناندستهاي  آنچه سبببه»

كند و در می و فقط از بال يادآوري كرده نعمتها را فراموش تمام «است ناسپاس

 است ايناسپاسی اين ورزد پسنمی تأملهيچ  آن فرود آمدن و سبب علت
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 بيشتر كه است روياز آن  ،«استفرستادهپيش آنان دستهاي»آشکار. تعبير 

 كمتر و در زنان ، در مردانناسپاسی نمودهاي شود. البتهمی انجام با دست اعمال

 ! صدقهزنان گروه اي»است: آمده  شريف در حديث كهشود. چنانمی بيشتر ديده

 چه گفت: به زنی هنگام . در اينامديده دوزخاهل شما را اكثريت بدهيد زيرا من

العشير، لو  و تكفرن الشكاية تكثرن ألنكن»خدا؟ فرمودند:  ولرس اي سبب

: زيرا شما خيرا قط منك ما رأيت يوما قالت تركت الدهر، ثم احداهن إلي أحسنت

 يکی نماييد؛ اگر بهمی را ناسپاسی كنيد و شوهرانمی )از زندگی( بسيار شکايت

 دريغ روز از وي را فقط يك نيکیاين  ، سپسكنی عمر نيکی تمام از زنان

 !«.امنديدهخيري  هرگز از تو هيچ گويد: من، میداري

  

َ ُمْلُك السهَماَواَت َواْْلَْرَض يَْخلُُق َما يََشاُء يََهُب َلَمْن يََشاُء إَنَاثًا َويََهُب َلَمْن  ّلَِله

 (49يََشاُء الذُُّكوَر )

 صاحب تعالی يعنی: حق« خداوند است از آن آسمانها و زمين فرمانروايي»

 كه آنچه براي نه بخواهد پس كه هرگونه به در آنهاست تصرف اختيار و مالك

و  اي، دهندهاست بازداشته كه آنچه براي و نه است اي، بازدارندهاستاو داده 

 است اين آن و نشانه از خلق «آفريندبخواهد مي هر چه»كه:  است اينآن  دليل

پسر  بخواهد، فرزندان هر كس دختر و به بخواهد، فرزندان هركس به»كه: 

 هيچ كهبخشد درحالیچند می بخواهد، دخترانی كه هركس يعنی: به «بخشدمي

 كهبخشد؛ در حالیچند می بخواهد، پسرانی كه هر كسو به نيست با آنان پسري

 .نيستبا آنان  دختري هيچ

  

ُجُهْم ذُْكَرانًا َوإَنَاثًا َويَْجعَُل َمْن يََشاُء َعَقيًما إَنههُ َعَليٌم قََديٌر ) َ  (51أَْو يَُزو 
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هم  از خلقش بعضی يعنی: به «كندمي را جمع و دختران پسران يا برايشان»

 وي ـ هر دو ـ را به رانو پس دهد و دخترانفرزند دختر می فرزند پسر و هم

و دختران  پسران ميان كردن ( در اينجا، جمع)يزوجهم معناي بخشايد. پسمی

 و فاقد قدرت يعنی: او را سترون «گرداندمي را بخواهد، عقيم و هركه» است

د فرزن دنيا آيد و نهبه فرزند پسري برايش نه گرداند كهمی و بارورسازيباروري 

هر  سزاوار بخشودن كه كسانی يعنی: او به «توانا داناي اوست هرآينه»دختري 

 گونه مواليد با اين باشند، بسيار دانا و بر بخشيدنمواليد می اقساماز اين قسم

هر  هر كس به كه است وي قدرت كمال نشانه زيرا اين تواناست ها، بسیتفاوت

 در آيه از پسران پيش بخشد. شايد ذكر دختراننسلها می انواعبخواهد؛ از  چه

در تولد  آنان به گفتنو شادباش پدران دلهاي ساختنخوشحال ، براي كريمه

 تولد دختر را باليی كه اعراب جاهالنه بر پندارهاي ردي مثابهباشد؛ به دختران

و خجسته  از يمن»گويد: می اسقعبنايله كهدانستند. چنانخود می براي بزرگ

 كه دنيا آورد چناناز فرزند پسر، فرزند دختر به  قبل نخستكه  است زن بودن

يََهُب َلَمْن ) است: و فرموده ذكر كرده مقدم را بر پسراننيز دختران   أخداوند

 چون»كه:  است آمده شريف در حديث «. (يََشاُء إَنَاثًا َويََهُب َلَمْن يََشاُء الذُُّكورَ 

شود و می گيرد، فرزند، پسر خلق سبقت زن مرد برآب مقاربت( آب )در هنگام

 «.شودمی گيرد، فرزند، دختر خلقمرد سبقت  بر آب زن آب چون

مواليد بشري  انواع ، بر غالبدو آيه در اين قرآنی نص كه كنيممی مالحظه

است  نموده سکوت تولد فرزند خنثی و از ذكر موارد نادر، همچون كرده تصريح

داخل  سخن نادر نيز در عموم و حاالت و اكثر است كار، بر غالب زيرا مبناي

 شود.می
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 زيرا دليلی است عام مردم تمام در حق آيات اين حکم برآنند كه بيشتر مفسران

نافذ بودن  ، بيانكريمه آيه هدف كه روي ود ندارد، از آنوج آن تخصيص براي

 باشد. ولیكند، می بخواهد و اراده كه گونهاشياء بر آن در آفرينش الهی قدرت

، كريمه در آيه از چهار مورد يادشده هر حالت براي وجود، مفسران با اين

 باشد كه خاطر انسانهايی تسلی اند تا مايهكرده بيان ‡عظام را از انبيايمثالهايی 

 اول: لوط و شعيب حالت گردند؛ مثالمی دختر يا پسر محروماز داشتن 

دوم:  حالت فرزند پسر. مثال فقط فرزند دختر داشتند نهاند كه  عليهماالسالم

م: سو حالت . مثالنداشت جز فرزند پسر، فرزند دختري كه است ÷ابراهيم

چهار فرزند پسر داشتند و چهار فرزند دختر؛ پسرانشان:  اند كه صسيدنا محمد 

بودند  و فاطمه كلثوم، ام، رقيهودخترانشان: زينب ، طاهر، عبداهلل و ابراهيمقاسم

 قبطيه از ماريه كه دنيا آمدند، بجز ابراهيم اهلل عنها بهرضی اينها از خديجه و همه

فرزند  نه اند كه عليهماالسالم و يحيی چهارم: عيسی حالتد. و مثال دنيا آم به

 .فرزند پسريداشتند و نه  دختري

  

ُ إََله َوْحيًا أَْو َمْن َوَراَء َحَجاٍب أَْو يُْرَسَل َرُسوًَل  َوَما َكاَن َلبََشٍر أَْن يَُكل ََمهُ اّلِله

 (51َعَليٌّ َحَكيٌم )فَيُوَحَي بََإْذنََه َما يََشاُء إَنههُ 

خدا  كه» در دنيا نيست بشري هيچ يعنی: سزاوار شأن «را نرسد بشري و هيچ»

 الهام وي به كالم كند و آن او وحی به كه «وحي گويد، جز از راه با او سخن

 ÷بر مادر موسی پروردگار متعال كهشود؛ چنان افگنده وي بر قلب شود، يعنی

 را ذبح فرزندش كرد كه وحی ÷ابراهيم بيفگند و به او را در نيل كرد كه وحی

 يك ، يا القايطور پنهانیبه سرعتبه از: خبر دادن است عبارت وحیكند. البته 

 شامل معنی اين . البته، يا در خوابدر بيداري الهام وسيله به انسان چيز در قلب
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سزاوار  «يا». استآمده معراج در حديث كه شود چناننيز می طهواسبیتکلم 

از فراسوي »گويد، جز  با او سخن  أخداوند كه در دنيا نيست بشري هيچ شأن

. مراد گفت سخن حجاب از پشت ÷با موسی پروردگار متعال كهچنان «حجابي

 از آنجايی تعالی حق كه: كالم است ( اينوراء حجاب از )من خداوند متعال

 و حجاب مراد، پرده شود پسنمی او خود در آنجا ديده شود كهمی شنيده

 حجاب»است:  آمده شريف در حديث كه چنان نيست خاليق در ميان معروف

با   أخداوند واسطهبی گفتنسخن كه ذكر است شايان«. پروردگار نور است

 شود.نمی ناميده وي او براي از جانب حيی، وابليس

او  اهلل هر چه اذنبه پس»را بفرستد  اييعنی: فرشته «بفرستد اييا فرستاده»

 را كه او، آنچه و توفيق  أخداوند فرمان به فرشته يعنی: آن« كندمی بخواهد وحی

 اهلل بلند مرتبه هرآينه»كند می از بشر وحی پيامبري بخواهد به تعالی حق

 است ؛ باحکمتنقص از صفات و برتر است يعنی: واالمرتبه «استباحكمت 

 دهد از اينمی اقتضا كند، انجام حکمتش را كه آنچه پس خويش احکامدر تمام 

 .واسطهبی گويد و گاهیمی سخن با واسطه ، گاهیروي

اما مظاهر  چيز است يك ‡پيامبران تمام به نسبت وحی حقيقت كه بايد دانست

 ذكر شده از آن نوع ، فقط سهكريمهآيه  در اين باشد، كهمتعدد می آن و انواع

 گرديد. نازل صخدا ذكر شد، بر رسول كه وحيی انواع ؛ همهاست . گفتنیاست

گفتند: اگر تو  ص اكرمرسول به يهوديان بود كه اين كريمه آيه نزول سبب

 وي سويو به گويینمی چرا با خداوند سخن پس هستی نبی راستیبه

شد و  نازل كريمهآيه  اين ؟ پسگفت سخن با وي ÷موسی كه چناننگري نمی

 .است ننگريسته خداوند متعال سويبه ÷موسی نمود كه اشارهحقيقت  اين به
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يَماُن َولََكْن َوكَ  ذََلَك أَْوَحْينَا إَلَْيَك ُروًحا َمْن أَْمَرنَا َما ُكْنَت تَْدَري َما اْلَكتَاُب َوََل اْلَ

َجعَْلنَاهُ نُوًرا نَْهَدي بََه َمْن نََشاُء َمْن َعبَاَدنَا َوإَنهَك لَتَْهَدي إَلَى َصَراٍط ُمْستََقيٍم 

(52 ) 

 كهيعنی: چنان «كرديم تو وحي سويرا به از امر خويش روحي گونهو همين»

از امر ما  را كه تو قرآن سويبه همچنين فرستاديم از تو وحی قبل پيامبرانبه 

 انسانها و حياتبخش هدايت زيرا وسيله است« روح» . قرآنفرستاديم ، وحیاست

نشاط  به و جانها از آن شده هزند آن وسيلهقلبها به باشد كهكفر می آنها از مرگ

 زيرا رسول «چيست كتاب كه دانستيو تو پيشتر نمي»آيند در میو طراوت 

 ايمان كه دانستيو نمي»نوشتند می خواندند و نهمی بودند، نهامی  صخدا 

 ينید و احکام شرايع و تفاصيل ايمان معناي از نبوت يعنی: تو قبل «؟است كدام

 زيرا ايمان ساخت مخصوص يادآوري را به ايمان تعالی . حقشناختیرا نمی

 .است و احکام شرايع همه و اساس رأس

نيست  صاكرم از رسول ايمان حقيقت كننده، نفیكريمهآيه اين كه بايد دانست

و  آن و صفات أخداوند هب نيز از جهل نبوت به شدن از مبعوث قبل ‡زيرا انبيا 

در اين  متعددي اند و رواياتبوده معصوم حقايق از اين در چيزي آوردنشك 

 كهچنان بلکه است كند، در دستمی تنزيه نقيصه را از اين ‡انبيا  مورد كه

کی مت الهی بر وحی اند كه و احکامی در اينجا، شرايع« ايمان»؛ مراد از گفتيم

. شناختیرا نمی دينی و احکام شرايع تفاصيل از نبوت باشند، يعنی: تو قبلمی

نيز به  از نبوت قبل صپيامبراكرم كه است بر آن دليل كريمه ؛ آيهاست گفتنی

 اند.نبوده متمسك پيشين انبياي از شرايع شريعتی
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 وسيله به خود را بخواهيم از بندگان هركه كه گردانيديم را نوري وحي ولي»

بر توحيد  ايو راهنمائی تو، روشنی را به قرآن يعنی: وحی «كنيمميهدايت  آن

 هدايت را كه ، هركهآن وسيلهبه كه گردانيديم زندگی و روشهاي و راه و ايمان

 و گمراهی جهالت ايهو او را از تاريکی كرده ، هدايتباشيمرا خواسته  وي

 شويممی راهنمون حق دين سويو به آوريممی بيرون و علم نور هدايت سويبه

يعنی:  «كنيمي هدايت» است اسالم كه «راست راهيسوي و قطعا تو به»

 .شويمی و راهنمون خوانیفرامی

  

َ الهَذي لَهُ َما فَي السهَماَواتَ  َ تََصيُر اْْلُُموُر  َصَراَط اّلِله َوَما فَي اْْلَْرَض أَََل إَلَى اّلِله

(53) 

 «اوست ، از آناست در زمين در آسمانها و آنچه آنچه كه خدايي همان راه»

خدا  سوي كارها به باشيد كه آگاه» و در بندگی ، در آفرينشدر فرمانروايی

گردد بازمی أخداوند سويبه امور خاليق ، تماميعنی: در روز قيامت «گرددبازمي

 كند.می داوري آنان درباره كه اوست پس غير ويسوي به نه
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 ﴾زخرف  سوره ﴿
 .است ( آيه58) و داراي است مکی

  

از مظاهر دنيا و  بعضی اوصاف دربرگيرنده كهآن سبببه سوره اين تسميه: وجه

شد. ناميده « زخرف»، است آخرت آنها با نعمتهاي مقايسه و آن فانی هايبهره

 .است زخرف: طال، يا آرايشها و تجمالت

  

   (3( إَنها َجعَْلنَاهُ قُْرآَنًا َعَربَيًّا لَعَلهُكْم تَْعَقلُوَن )2( َواْلَكتَاَب اْلُمبَيَن )1حم )

سوگند . »است مقطعه ، از حروفدو حرف و اين «حاء، ميم»شود: می خوانده

 خود قرآن به  أخداوند «قرارداديم عربي را قرآني ما آن . هرآينهمبين كتاب به

 و معانی و نور است و روشنی هدايت قرآن كند كهسوگند ياد می حقيقت بر اين

 اينهم  قرآن و آشکار بودن وضوح باشد. سببو آشکار می واضح و الفاظ آن

 شود كهمی . خاطر نشاناست كرده نازل عربی زبانرا به  آن تعالی حق كه است

يعنی:  «كنيد تعقل باشد كه». استشده نازل قومش زبانبه هر پيامبري كتاب

 را بفهميد و معانی تا شما آن كرديم نازل عربی زبان را به ! ما قرآنعرب گروهاي

در باالترين  را فراگيريد زيرا قرآن آن و اندرزهاي ، آياتاحکام كرده را دركآن 

و روشنگر مقاصد  كننده، تبيينقرار داشته و فصاحت ، بيانبالغت درجات

 .است مفاهيم و دريافت فهم كنندهوتسهيل

 قرآن كه يستن بر آن ، دليلعربی زبانبه قرآن فرود آوردن كه اما بايد دانست

بودن  بر جهانی قرآن زيرا نصوص ديگران نه عرب قوم به باشد مخصوص كتابی

 دارند، از اين قطعی داللت و جن انسان عالم همه براي آن و عموميت اسالم
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 تتفکرون: تا شما تفکر و انديشه لعلکم» را به (لَعَلهُكْم تَْعَقلُونَ ) زيدابنجهت 

 تفسير، اين رسد زيرا بنابراينمی نظر اولیبه تفسير  و اين است تفسيركرده« كنيد

در  كه عيسیشود اما بنا بر تفسير ابنمی عام و عجم عرب همهبراي  خطاب

 ؛ خطاب«را بفهميد آن و معانی تا شما احکام»گويد: می( لَعَلهُكْم تَْعَقلُونَ ) معناي

 گيرد.را در بر نمی شود و عجممی اعراببه مخصوص

  

 ( 4َوإَنههُ فَي أُم َ اْلَكتَاَب لَدَْينَا لَعََليٌّ َحَكيٌم )

نزد ما بلندقدر »محفوظ  يعنی: در لوح «الكتاب در ام قرآن اين و هرآينه»

و  ، برخوردار از شرفمحفوظ، بلندمرتبه نزد ما در لوح يعنی: قرآن «است حكيم

و  اختالف هيچ كه و استوار است محکم الفاظ و بيانی و داراي عظيم بسفضلی 

 وجود ندارد. در آنتناقضی 

َمٍة ) و آيه: كريمهآيه علما از اين َرٍة  (13)فَي ُصُحٍف ُمَكره  (14)َمْرفُوَعٍة ُمَطهه

 شخص اند كهكرده استنباط چنين« 82ـ  88/  عبس» (... (15)بَأَْيَدي َسفََرٍة 

 و از جمله مصاحف ، همهكند زيرا فرشتگان را مساس وضوء، نبايد قرآنبی

كار سزاوارترند،  اين به زمين اهل دارند پسمیبزرگ  را در مال اعلی قرآن

 .است آنان متوجه و خطابششده  آنها نازل سويبه قرآن چراكه

  

ْكَر َصْفًحا أَْن ُكْنتُْم قَْوًما ُمْسَرفَيَن ) أَفَنَْضَرُب َعْنُكمُ     (5الذ َ

 سبب يعنی: فقط به «هستيد از حد گذشته شما قومي كهاين صرفآيا به»

پاي  و بر آن بوده رويو زياده در گزافکاري فرورفته قومی شما مشركانكه اين

. كنيمنمی ! هرگز چنيننه «ريمدابازمي كردهذكر را از شما اعراض»فشاريد؛ می

زيرا «. برگردانيدم عنه: از او روي صفحت»است:  اعراب سخن صفحا: از اين
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گردانيد. خود را از او برمی و گردن روي طرف كنيد؛ يك اعراض از كسی وقتی

تا نه  داريمرا از شما بازمی آيا پند قرآن كه است اين معنی»است: گفته كسائی

بر تفسير:  در تعليقی قتاده«. امر شويد؟ بدان قرار گيريد و نه مورد موعظه بدان

ْكَر َصْفًحا)  كه هنگام خدا سوگند؛ اگر در آن به»گويد: می (أَفَنَْضَرُب َعْنُكُم الذ َ

ك شد، آنها هالمی برداشته از ميانشان را رد كردند، قرآن ، قرآنامت ايناوايل 

را بر آنان  قرآن و نزول بازگشت خويش با رحمت آنان به  أشدند اما خداوندمی

را  بود ـ آنان خواسته كه مدتی ـ يا به سال بيست استمرار داد و در مدت

 ظريف معنايی به سخن در اين قتاده»گويد: كثير میابن«. فراخواند قرآنسوي به

بر  كه و رحمتی از لطف تعالی گويد: باريزيرا او می است كرده اشارهو دقيق 

 است همانا قرآن را ـ كه خير و اندرز حکيمانه سويبه دارد، دعوتشانامت  اين

 بودند بلکه رويگردان دعوت و از اين از حد گذشته ، هرچند آنانـ فرونگذاشت

 ، بهرا مقدر نموده هدايتشان را كه اند تا كسانیفراخو آن سوي آنها را بهپيوسته 

، را مقدر كرده و گمراهی شقاوت كه هم كند و بر كسانی هدايتآن  وسيله

 «.نمايدرا تمام  حجت

  

َليَن ) ٍ فَي اْْلَوه  ( 6َوَكْم أَْرَسْلنَا َمْن نَبَي 

 پيشين امتهاي : در ميانيعنی «پيشينيان در ميان كه بسيار پيامبراني و چه»

 «.فرستاديم»

  

ٍ إََله َكانُوا بََه يَْستَْهَزئُوَن )  (7َوَما يَأْتَيَهْم َمْن نَبَي 
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 «گرفتنداستهزا مي او را به كهآمد مگر ايننمي نزد آنان پيامبري و هيچ»

 رسول يبرا ايو دلجوئی تسليت آيه تو. اين به همانند استهزا و تمسخر قومت

 .است قومشان با استهزاي در روبرو شدنشان صخدا 

  

َليَن )  (8فَأَْهلَْكنَا أََشده َمْنُهْم بَْطًشا َوَمَضى َمثَُل اْْلَوه

 يعنی: مردمی «ساختيم هالك درازيدست را از روي نيرومندتر از آنان پس»

تر و نيرومندتر بودند ـ پنجهي، قوو نيرومندي در درازدستی قريش از گروهرا كه 

 ، نهدر قرآن «گذشت پيشينيان و مثل» عاد و ثمود ـ نابود كرديم همانند قوم

از  ايد پسشده آگاه از اخبارشان تکرار. يعنی: شما در قرآنبهبار بلکه يك

 حذر كنيد. آنان مانند سرنوشت سرنوشتی

  

 ( 9السهَماَواَت َواْْلَْرَض لَيَقُولُنه َخلَقَُهنه اْلعََزيُز اْلعََليُم ) َولَئَْن َسأَْلتَُهْم َمْن َخلَقَ 

گويند: ؟ قطعا ميآفريده كسيرا چه بپرسي: آسمانها و زمين و اگر از آنان»

رو در كفار زياده گروه يعنی: اگر از اين« است دانا آفريده آنها را خداوند غالب

 ؟ بدوناسترا آفريده  باال و پايين كهکشانهاي اين كسیبپرسی: چهقومت ميان

شوند نمی حقيقت و منکر اين آنهاست آفريننده  أخداوند كنند كهاقرار می شك

در  عزوجل خداي ، منکر يگانگیو ملحدان مانند دهريان قريش زيرا مشركان

 تعالی را با حق و بتان صالح نيکوكار و آنها اشخاص نبودند بلکه عالمآفرينش 

 خود و ميان را در ميان پندار خود، آنان ساختند تا بهمی شريكدر پرستش 

 در راستاي ص اكرمرسول دعوت قرار دهند. كه واسطه هستی كل آفريننده

 توحيد بود. عقيده و برپا داشتن دروغين هايواسطهاين  ابطال

  

 (11لَُكُم اْْلَْرَض َمْهدًا َوَجعََل لَُكْم فَيَها ُسبًَُل لَعَلهُكْم تَْهتَدُوَن ) الهَذي َجعَلَ 
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. يعنی است مهد: فرش« گردانيد شما مهدي را براي زمين اين كه كسيهمان»

در  كه «ساخت راههايي شما در زمين و براي»شما گردانيد  را آسايشگاه زمين

 «يابيد راه باشد كه»پيماييد می بخواهيد، راه كه و سويی هر سمت آنها به

 راهها. آن ؛ با پيمودنخويش مقاصد و منافع سويبه

  

َل َمَن السهَماَء َماًء بَقَدٍَر فَأَْنَشْرنَا بََه بَْلدَةً َمْيتًا َكذََلَك تُْخَرُجوَن )  ( 11َوالهَذي نَزه

و  كشاورزي براي كه از آب مقداري يعنی: به «هاندازبه آبي كه كسي و همان»

 آب نه پس «فرود آورد از آسمان»نياز داريد  خود و چهارپايانتان نوشيدنی آب

و  نابود نگشته بيشتر تا كشتزارهايتان كمتر فروفرستاد و نه را از مقدار نيازتان

 به پس»نابود نشويد.  شدننگردد و خود شما نيز در اثر غرق ويرانمنازلتان 

و  آببی ، سرزمينیآب با آن يعنی «گردانيديم را زنده مرده سرزميني آن وسيله

 گونه يعنی: همين «شويدمي آورده بيرون گونههمين» گردانيديمرا زنده  علف

 توحيد و هم بر هم تعالی ، حقسانشويد. بدينمی برانگيختهزنده  از قبرهايتان

 كرد.اقامه  بر معاد، حجت

  

( 12َوالهَذي َخلََق اْْلَْزَواَج ُكلهَها َوَجعََل لَُكْم َمَن اْلفُْلَك َواْْلَْنعَاَم َما تَْرَكبُوَن )

َحاَن َلتَْستَُووا َعلَى ُظُهوَرَه ثُمه تَْذُكُروا نَْعَمةَ َرب َُكْم إَذَا اْستََوْيتُْم َعلَْيَه َوتَقُولُوا ُسبْ 

َر لَنَا َهذَا َوَما ُكنها لَهُ ُمْقَرنَيَن )  (13الهَذي َسخه

و  ، اصنافاقسام همه تعالی يعنی: حق «زوجها را آفريد همه كه كسي و همان»

، قرار داده زوجيت اصل را براساس شانهستی بناي را كه موجوداتی هايگونه

آفريد و  و مادينه را نرينه و نباتات : او حيواناتاست اين معنی قولیآفريد. به

كه  است آفريد. گفتنی اي، نر و مادهزمين از مخلوقات طور از هر صنفیهمين
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گر شده جلوه كريمه آيه از اعجاز اين جديد، فرازهايی علوم در روشنی امروزه

سوار شويد،  بر آن را كه چهآن ها و از چهارپايانشما از كشتي و براي». است

ها يا بر آنها ـ از كشتی كه آنچه يعنی: تا بر پشت «آنها قرار داد تا بر پشت

بر آنها برنشستيد،  چون بنشينيد و سپس راست»شويد؛ ـ سوار می چهارپايان

شما در  براي سواري وسايل اين كردن از رامكه  «را پروردگارتان نعمت

 اين كه كسي است ياد كنيد وبگوييد: پاك» است داشته ر ارزانیبروبح

ما بر  و گرنه»كرد  ما رام را براي يعنی: آن «ما مسخر ساخت را براي مركوب

را  توان كرد، ما ايننمی ما رام را براي آن  أيعنی: اگر خداوند «توانا نبوديم آن

 ، وسايلاز منظر قرآن كه ذكر است . شايانسازيم خويش را رام آن كه نداشتيم

ها، ماشين كه داريم ديگري شود زيرا ما آيهو شتر محدود نمی كشتی به سواري

گيرد و سيروسفر جديد را نيز در بر می قطارها، هواپيماها و مانند آنها از وسايل

َحَميَر َلتَْرَكبُوَها َوَزينَةً َويَْخلُُق َما ََل َواْلَخْيَل َواْلبَغَاَل َوالْ ) است: اين آيه آن

 .گذشت و تفسير آن ترجمه كه«. 1نحل/» (تَْعلَُمونَ 

  

 (14َوإَنها إَلَى َرب َنَا لَُمْنقََلبُوَن )

سوي ما به كه راستي به»تا بگوييد:  شما آفريديم نعمتها را براي آن «و»

؛ همانا سفر و گذر بزرگ . پسآخرت ر سرايد «گرديمبازمي پروردگارمان

را در برابر كار و  تا هر كس معاد است در عالم خداوند متعال سويبه بازگشت

كه  است آمده عمرابن روايت به شريف جزا دهد. در حديث كردارش

بار شدند ـ سهمی خويش سوار مركب سفر ـ چون در هنگام صخدارسول

َر لَنَا َهذَا َوَما ُكنها لَهُ ُمْقَرنَيَن )خواندند: می گاهو آن ير گفتهتکب ُسْبَحاَن الهَذي َسخه
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الل هُم  إِن ا نَسْأَلُكَ فِى سَفَرِنَا  »كردند: دعا می چنين . سپس(َوإَنها إَلَى َرب َنَا لَُمْنقََلبُونَ 

مَا تَرْضَى الل هُم  هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا َهذَا وَاطِْو عَن ا بُعْدَهُ الل هُم   هَذَا الْبِر  وَالت قْوَى َومِنَ اْلعَمَلِ

أَنْتَ الص احِبُ فِى الس فَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِى األَهْلِ الل هُم  إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ الس فَرِ 

: بارالها! ما در اين سفر خواهان نيکى الْمَالِ وَاألَهْلِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِى

و تقوى و عملى هستيم كه باعث خشنودى تو باشد. بار الها! اين سفر را براى ما 

آسان بگردان و دورى راه را براى ما نزديك كن. اى اهلل! تويى همراه ما در اين 

هاى سفر، و ديدن قتسفر، و تو جانشين ما در خانواده هستى. بار الها! از مش

از  و چون«. مناظر غم انگيز، و تحول ناگوار در مال و خانواده به تو پناه می برم

 عابدون شاءاهللإن تائبون آيبون»گفتند: گشتند، میبازمی خويش نزد خانوادهسفر به

 او ـ كه و اگر خدا بخواهد براي ايمكرده بازگشت كننده: توبهلربنا حامدون

 در سوره  أخداوندكه است گفتنی«. ـ عبادتگر و ستايشگريم پروردگار ما است

 چون كه است دادهآموزش ÷نوح ما بر زبان را براي ديگري ، دعاي«58هود/»

َ ) دعاء است: اين و آن دعا را بخوانيم ، بايد آنشويمسوار می كشتی به بَْسَم اّلِله

 .گذشت تفسير آن كه( اَها إَنه َرب َي لَغَفُوٌر َرَحيمٌ َمْجَراَها َوُمْرسَ 

  

ْنَساَن لََكفُوٌر ُمبَيٌن )  (15َوَجعَلُوا لَهُ َمْن َعبَاَدَه ُجْزًءا إَنه اْلَ

مراد از جزء در اينجا،  «قرار دادند جزئي از بندگانش برايش» مشركان «و»

پنداشتند و فرزند می سبحان دايخ را دختران ايشان فرشتگانند زيرا مشركان

 بضعة فاطمة»است: آمده شريف در حديث كه باشد چنانمی از پدرش جزئی

آشكار  ناسپاسي بس انسان كه راستي به»«. است من تن پاره: فاطمه مني

 شود و از آنجا كهبر خود می  أخداوند زيرا او آشکارا منکر نعمتهاي «است
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 بس ، انکار آنها نيز دروغیو آشکار است بسيار واضح بر بنده  أخداونداي نعمته

 نسبت تعالی باري به كه ـ هنگامی نادان گروه اين كه باشد چنانآشکار می

 آوردند. را در ميان بزرگ دروغ فرزند را دادند ـ همين

  

ا يَْخلُُق بَنَاٍت َوأَْصفَ   ( 16اُكْم بَاْلبَنَيَن )أََم اتهَخذَ َممه

 را برگزيده شما پسران و به برگرفته آفريند، خود دخترانيمي آيا از آنچه»

پسر و دختر را ـ بر طبق  از دو صنف مفضول جنس تعالی يعنی: آيا حق «؟است

شما  را به دو صنف از اين فاضل و جنس برگزيده خودش ـ براي پندارهايتان

چيز  و همه مايشاء است و فعال او آفريننده كه؟ در حالیاستداده اصاختص

 تنيد!؟.می اياحمقانه پندارهاي باشد؟ چهمی وي درگرو امر و اراده

  

ْحَمَن َمثًََل َظله َوْجُههُ ُمْسَودًّا َوُهَو َكَظيٌم ) َر أََحدُُهْم بََما َضَرَب َللره  ( 17َوإَذَا بُش َ

 «شود خبر داده زده مثل رحمان براي تولد آنچه به از آنان يكي و چون»

 و همانند پدرش فرزند، مماثل كه است رويدر اينجا از آن مثلكار بردن به

 به برايت فرزند دختري شود كه خبر داده از آنان يکی به باشد. يعنی: چونمی

 نمايان اشبر چهره و اندوه و اثر غم شده مومخبر مغ ، از ايناست دنيا آمده

 و درد تولد دختر، كه از اندوه «گرددمي سياه اشچهره»كه:  گونهگردد، آنمی

 «باشدمي او پر از غم كه در حالي» است نوزاد پسر نبوده، آن وي جايچرا به

پر از  كه است افتاده در رنجامر  از اين و چنان فرورفته در اندوه يعنی: سخت

 خورد.را فرو می خويش اندوه ولی شده غم

  

 (18أََوَمْن يُنَشهأُ فَي اْلَحْليََة َوُهَو فَي اْلَخَصاَم َغْيُر ُمبَيٍن )
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ظاهر  خصومت شود و او در صفمي در زر و زيور پرورده كه آيا كسي»

دادند،  نسبت خداوند سبحان را به دختران مشركان كه گاهيعنی: آن «گردد؟نمي

تا در زر و زيور  است اين از شأنش دادند كه او نسبت را به كسی در حقيقت

 ميدان به باشد و چونبپردازد، عاجز می امور خويش به كهو از اين يافته پرورش

 و دفع ويشخ حجت برپا داشتن شود، به كشيده و جدل و جنگ خصومت

 وي و انديشه داشته نقصان وي عقل كه روي، از آنقادر نيست هم خصم

و  ، ثابتمشركان سخن هستند ـ لذا فساد اينغالبا چنين  زنان ـ كه است ضعيف

 باشد.می مسلم

 يو و گرايش و ميل بر عقلش وي عاطفه و غلبه زن طبع رقت دليل كريمه آيه

طال و  پوشيدن كه است بر آن دليل كريمه آيه . همچنيناست و لطافت تجملبه 

 باشد.می حرام مردان و براي مباح زنان براي ابريشم

  

ْحَمَن إَنَاثًا أََشَهدُوا َخْلقَُهْم َستُْكتَُب َشَهادَتُهُ  ْم َوَجعَلُوا اْلَمََلئََكةَ الهَذيَن ُهْم َعبَادُ الره

 ( 19َويُْسأَلُوَن )

 «اندرحمانند، مادينه خداي خود بندگان كه فرشتگان شدند كه و مدعي»

فساد  خدايند، متضمن دختران گفتند: فرشتگان كه مشركان سابق يعنی: سخن

 كهاند در حالیمادينه فرشتگان گويی كه ادعاست اين و آن نيز هست ديگري

 وصف بودن و خنثی و مادگی نري به هستند كه اينورانی قاتمخلو فرشتگان

 آفرينش يعنی: آيا در هنگام «اند؟آنها را شاهد بوده آيا آفرينش»شوند نمی

بدهند؟!  اند، گواهیمادينه فرشتگان امر كه اين اند تا بهحاضر بوده خداوند متعال

آنها  بدهند كه اند تا گواهیرا ديده گانفرشت است: آيا آفرينش اين يا معنی
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تا  اعمالشان در ديوان «خواهدشد نوشته زوديبهاينان  گواهي اين»اند؟ مادينه

 .در روز قيامت بهتان از اين «خواهند شد و پرسيده»شوند  مجازات در برابر آن

گفت:  كه است كرده روايت از قتاده كريمه آيه نزول سبب منذر در بيانابن

 و از اين استكرده  خويشاوندي گفتند: خداوند با جن از منافقان جمعی

 نازل در رد سخنشان كريمه آيه اين اند!! پسپديد آمده فرشتگان خويشاوندي

 شد.

  

ْحَمُن َما َعبَْدنَاُهْم َما لَُهْم بَذََلَك َمْن َعلْ  ٍم إَْن ُهْم إََله يَْخُرُصوَن َوقَالُوا لَْو َشاَء الره

(21 ) 

كفار  يعنی «پرستيديمما آنهارا نمي خواستمي رحمان و گفتند: اگر خداي»

 فرشتگان ؛ ما اينخواستشما می پنداري رحمان ! اگر خدايمؤمنان گفتند: اي

 ، سخنسخن اين . البتهاوست مشيت ما به پرستش اين پس پرستيديمرا نمی

كه  است اين سخن از اين اند زيرا هدفشانرا خواسته باطلی از آن كه استحقی 

 پايه، قطعا بیاستدالل گونهاين ! كهاست راضی بتان براي از عبادتشان  أخداوند

از  وجود بعضی يافتناز ترجيح  عبارت الهی باشد زيرا مشيتمی و اساس

اوامر پروردگار قرار  در حوزه ممکنات اين ، چهديگر استبعضیبر ممکنات 

 امر كه اين بد پس باشند و چه نيك ، چهوي نواهی در حوزه باشند و چه داشته

، از چيز نيست آن او به رضاي لزوما دليل باشد، اين رفته بر چيزي الهی مشيت

امر  اين آنان به»و فرمود:  صادر نموده حکم جهالتشان به  أ،خداوندجهت اين

را بخواهد و  چيزي وقوع تعالی باري كه: چون پندارشان اين پس «ندارندعلمي 

 علم پشتوانه و بدون فاقد دليل است ، پندارياست امر راضی كند، از آناراده 

 كه در آنچه «گو نيستندجز دروغ آنان» است آنان از جهل صرفا ناشیبلکه 

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

428 

 اند كه خواسته خويش اساسبی ناروا و حدس و تصنع با نيرنگ گفتند پس

 و هم استرا آفريده  مؤمن هم  أخداوند كنند، آنها بايد بدانند كه بافیمغلطه

و  حق ، او بهدارد و از كافر ناخشنود استمی را دوست كافر را اما او مؤمن

 .نيست راضی كفر بندگانش كند وبهو خير امر می ايمان

  

( بَْل قَالُوا إَنها َوَجْدنَا آَبَاَءنَا 21أَْم آَتَْينَاُهْم َكتَابًا َمْن قَْبَلَه فَُهْم بََه ُمْستَْمَسُكوَن )

ٍة َوإَنها َعلَى آَثَاَرَهْم ُمْهتَدُوَن )  (22َعلَى أُمه

كتابي  از آن پيش» از مشركان و غير آنان مکه اهل يعنی: به «آنان آيا به»

 ، خطابكتاب در آن كه ايمداده كتابی از قرآن پيش آنان يعنی: يا مگر به «؟داديم

 آن به پس»را بپرستيد؟  ، ديگرانأاست: شما بجز اهلل شده نوشته چنين آنان به

دهند؟! قرار می خويش و دليل حجتكار و  را مبناي و آن «جويند؟مي تمسك

و  برهان، هيچ سبحان غير خداي و آنها در پرستش نيست چنين خير! موضوع

يعنی: آنها  «يافتيم خود را بر امتي گفتند: ما پدران بلكه»ندارند:  و حجتی دليل

بودند  رهرو شده و بر آن خو گرفته آن به كه يافتيم و روشی و شيوه را بر عادت

 هيچ كردند كه امر اعتراف اين ، بهگونهبدين «ايميافته راه آنان و ما بر پي»

فقط در  ندارند بلکه در دست ايشبهه و هيچ نداشته و حجت از دليل گاهیتکيه

 د.انخوانده هدايت دروغ را به گمراهی كرده و اين پيروي از پدرانشان گمراهی

، مغيره وليد بن درباره كريمهآيه كند: اينمی روايت نزول سبب در بيان مقاتل

 شد. نازل از قريش دو پسر ربيعه و شيبه و عتبه ، ابوجهلابوسفيان

  

َوَجْدنَا آَبَاَءنَا َوَكذََلَك َما أَْرَسْلنَا َمْن قَْبَلَك فَي قَْريٍَة َمْن نََذيٍر إََله قَاَل ُمتَْرفُوَها إَنها 

ٍة َوإَنها َعلَى آَثَاَرَهْم ُمْقتَدُوَن )  ( 23َعلَى أُمه
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مگر  نفرستاديم اياز تو هشداردهنده پيش ايآبادي در هيچ گونهو بدين»

 آنان و ما از پي ايميافته ايرا بر شيوه گفتند: ما پدرانمان آن متنعمان كهآن

گفتند؛  چنين صپيامبر ما  به مکه مشركان كهچنان يعنی:« رويمدنباله

گفتند.  پيامبرانشان را به سخن ، نيز همينشرك رهرو راهاز متنعمان  پيشينيانشان

نظر و  اهمال سبب و تنعم زدگیرفاه امر كه اين به دادنتوجه ـ براي  تعالی حق

و  ـ متنعمان است الهی هايترسال و مضمون در محتوي انديشه ترك

 ، تسليتآيه اين»گويد: می . نسفیساخت مخصوص يادآوري را به نازپروردگان

 قديمی آفتی كه: تقليد از پدراناين ، با بياناست صخدا  از رسول ايو دلجوئی

 ، دليلآيات اين همچنين«. شودمحدود نمی ايشان قوم و بهدار است و ريشه

 باشد.می دين تقليد در عقايد و اصول بطالن

  

ا َوَجْدتُْم َعلَْيَه آَبَاَءُكْم قَالُوا إَنها بََما أُْرَسْلتُْم بََه َكافَُروَن  قَاَل أََولَْو َجئْتُُكْم بَأَْهدَى َممه

(24 ) 

اگر براي  يحت»بگو:  كافران ! تو نيز بهصپيامبر  و اي «گفت» آنان به پيامبرشان

آيا  «؟باشميافتيد، آورده  خود را پيرو آن پدران تر از آنچهكننده شما هدايت

 شما بدان آنچه گفتند: ما به»كنيد؟ می رويو دنباله را پيروي پدرانتانباز هم 

از  ، نهكنيممی شما عمل رسالت اين به يعنی: ما نه «ايد، كافريمشدهفرستاده 

 شما راهنمونتر از دين ، هرچند آييننماييممی اطاعت و نهشنويم شما می

 باشد. پدرانمان

  

بَيَن )  ( 25فَاْنتَقَْمنَا َمْنُهْم فَاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاقَبَةُ اْلُمَكذ َ
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 نازل، مانند عذاب فرود آورديم برآنان كه با عذابی «گرفتيم انتقام ، از آنانپس»

 «انگاران دروغ عاقبت بنگر كه پس» آنان ، عاد، ثمود و امثالنوح بر قوم شده

ديد  و در معرض هنوز موجود است زيرا آثارشان !«است بوده چگونه»امتها  آن

 اندوز قرار دارد. عبرت كنندگانمشاهده

  

ا تَْعبُدُوَن )َوإَْذ قَاَل إَْبَراَهيُم َْلَبَيَه َوقَْوَمَه إَنهنَي بَ    (26َراٌء َممه

 قوم و به»آزر  «پدر خود به ابراهيم را كه هنگامي»! صپيامبر  اي «و يادكن»

پرستيدند؛ را می و بتان كرده كوركورانه رويتقليد و دنباله از پدرانشان كه «خود

 از اين من يعنی: «پرستيد، بيزار و بركنارمشما مي از آنچه گفت: واقعا من»

 آنها را به و نه كنممی آنها دعوت سويبه ، نهپرستمآنها را می ، نهبيزارم بتان

«: برآء. »ستيزمآنها می و عليه ورزيده آنها كفر و دشمنی به بلکه گيرممیخدايی 

 اهو در اينجا، در جايگ است يکسان آن و جمع مفرد و تثنيه كه است مصدري

را  ÷ابراهيم سخن اين قومت محمد! به ! اي. آرياست قرار گرفته صفت

حنفا و پدر انبيا ـ يعنی  پروردگار، امام خليل چگونه تا بدانند كه كن يادآوري

 پدر و قومش دانند ـ از دينمی وي و آيين خود را پيرو دين قريش كه كسی

 .جست بيزاري

  

 ( 27لهَذي فََطَرنَي فََإنههُ َسيَْهَديَن )إََله ا

و  ربوبيت فقط به يعنی: من «مرا آفريد كه كس مگر از آن»افزود:  ÷ابراهيم

او  سويرا تنها به و نيايشم و پرستش كرده آفريدگار خود اعتراف پروردگاري

همو مرا هدايت  هو البت»غير او را  نه خوانمو فقط او را می دارممی معطوف
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 قدمپايدار و ثابت و حقيقت حق و بر جاده خويش دين سويبه «خواهد كرد

 خواهد گردانيد.

  

 ( 28َوَجعَلََها َكَلَمةً بَاقَيَةً فَي َعَقبََه لَعَلهُهْم يَْرَجعُوَن )

توحيد را  كلمه ÷يعنی: ابراهيم «ماندگار كرد خود سخني را در پي و او آن»

 ماندگاري اند، كلمهو احفاد وي و نسل همانا فرزندان كه خويش در عقب

 يگانگی را به سبحان خداي از ايشان كسانی هميشه كهطوريگردانيد به

اال اهلل(  )ال اله طيبه ماندگار، همانا كلمه گويند: كلمهمی خوانند. مجاهد وقتادهمی

 خداي طور پيوستهبه تا روز قيامت هستند كه كسانی ÷ابراهيمزيرا در پی  است

 ايرا كلمه يعنی: آن «بازگردند آنان باشد كه»پرستند می يگانگیرا به عزوجل

 آن سويبه موحدانشان دعوت به تا مشركانشان گردانيديمو ماندگاري  باقی

اميدوار  امري چنين نيز به ÷ابراهيم بازايستند و البته و از شرك كرده رجوع كلمه

 بود.

  

ا َجاَءُهُم 29بَْل َمتهْعُت َهُؤََلَء َوآَبَاَءُهْم َحتهى َجاَءُهُم اْلَحقُّ َوَرُسوٌل ُمبَيٌن ) ( َولَمه

 (31اْلَحقُّ قَالُوا َهذَا َسْحٌر َوإَنها بََه َكافَُروَن )

و  صخويش رسول در برابر دعوت مشركان موضع بيان به خداوند متعال سپس

 آنان بلكه»فرمايد: می دنيا پرداخته برخورداريهاي به شدنشانفريفته  علل

 را با پدرانشان از قريش صمعاصر پيامبر  گروه يعنی: اين «را وپدرانشان

ر و د شده فريفته مهلت اين به آنان دنيا ولی هاياز بهره «برخوردار ساختم»

 يعنی: قرآن «حق كهتا اين»فرورفتند  خويش پست و خواهشهاي شهوات لجن

و  محکم با معجزات وي رسالت كه صيعنی: محمد  «آشكارو پيامبري »
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توحيد  ، آشکاركنندهحق با حجتها و احکام وي ، يا رسالتاستوار، آشکار است

 آمد، گفتند: اين سويشانبه  حق چون»اما  «آمد و سويشانبه»باشد؛ می

كفر  حق كبر، عناد و تجاوز، به لذا از روي «كافريم آن و ما به است جادويي

 ورزيدند.

  

َل َهذَا اْلقُْرءاُن َعلَى َرُجٍل َمَن اْلقَْريَتَْيَن َعَظيٍم )  (31َوقَالُوا لَْوََل نُز َ

 صرا بر محمد  قرآن اين  أخداوند كه بر اين از سر اعتراض «و گفتند»

 دو شهر فرو فرستاده از آن بزرگ بر مردي قرآن چرا اين»است:  فروفرستاده

، سرور و برتر باشد؟ يعنی: و مال خود از نظر جاه قوم در ميان كه مردي «نشد؟

و  دو شهر مکه از بزرگان بزرگ بود، بايد بر مرديخدا می ، قرآنكتاباگر اين 

، ‡انبيا  معيار انتخاب بودند كه از آن شد! اما آنها غافلمی فروفرستاده طايف

و  اعتبارات ، نهاست معنوي و كماالت روحی و ارزشهاي فضايل به بودن آراسته

 .دنيويتشريفات 

ر؛ اند: مراد از دو شهگفته« 38ـ  31» دو آيه نزول سبب در بيان و ديگران قتاده

مسعود  بنو عروه از مکه مغيرهو مراد از دو مرد بزرگ: وليدبن و طايف مکه

 .است از طايف ثقفی

  

أَُهْم يَْقَسُموَن َرْحَمةَ َرب ََك نَْحُن قََسْمنَا بَْينَُهْم َمَعيَشتَُهْم فَي اْلَحيَاَة الدُّْنيَا َوَرفَْعنَا 

ا بَْعَضُهْم فَْوَق بَْعٍض دََرَجاٍت َليَ  تهَخذَ بَْعُضُهْم بَْعًضا ُسْخَريًّا َوَرْحَمةُ َرب ََك َخْيٌر َممه

 ( 32يَْجَمعُوَن )

 «كنند؟مي تقسيم»را  يعنی: نبوت «را پروردگارت رحمت آيا آنانند كه»

ما »ما نيستند  رحمت كننده تقسيم . يعنی: آناناست انکار و تعجب براياستفهام 
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را  بعضی كه گونهآن «ايمكرده تقسيم دنيا ميانشان ر زندگانيرا د آنانمعاش 

از  آن و سپردن در كار نبوت آنان چگونه پس گردانيديم را غنی فقير و بعضی

 ما قناعت و قسمت حکم ، بهبخواهيم كه خويش از خلقهر كس ما به سوي

با  «ايمبرتر داشته درجاتي يگر بهدرا بر برخي از آنان و برخي»كنند؟ نمی

 در اين . و حکمتو علم ، عقل، آزادي، نيرومندي، رياستروزي بخشيدن

يعنی:  «ديگر را مسخر گيرنداز آنها بعضي تا بعضي»است:  اين بخشيدنبرتري 

 ز آنانا ، برخیترتيب اين گيرند و به خدمتديگر را به برخی از بندگان تا برخی

 به كه نيازي دليل ديگر گردند؛ به برخیزندگی  و تمشيت يافتن سامان سبب

بودند، و برابر می مساوي چيز با همانسانها در همه  همديگر دارند زيرا اگر همه

و »شد روبرو می و اشکالبا اخالل  شانو كاروبار زندگی و منافع مصالح

 نيکوكارش بندگان برايكه  ، يا آنچه، يا دينعنی: نبوتي «پروردگار تو رحمت

 هايو ساير بهره از اموال «كنندمي جمع از آنچه»؛ نموده آماده آخرت در سراي

 «.است»و ماندگاتر  «بهتر»دنيا 

  

ةً َواَحدَةً لََجعَْلنَا َلَمْن يَْكفُُر بَالره  ْحَمَن َلبُيُوتََهْم ُسقُفًا َمْن َولَْوََل أَْن يَُكوَن النهاُس أُمه

ٍة َوَمعَاَرَج َعلَْيَها يَْظَهُروَن ) َوَلبُيُوتََهْم أَْبَوابًا َوُسُرًرا َعلَْيَها يَتهَكئُوَن  (33فَضه

(34)  

 بود كه آن يعنی: اگر نه «شوند اييگانه امت مردم همه بود كه آن و اگر نه»

دنيا و  سويبه گرايش انگيزهـ به بر كفر شوند و همه اييگانه ، امتمردمهمه 

خداوند  به كه كساني هايخانه قطعا براي»گردآيند؛  ـ بر آن آنآرايشهاي 

، كفار وسيله تا بدين «داديمقرار مي از نقره ورزيدند، سقفهاييكفر مي رحمان

و  ارزشبی زيرا دنيا در نزد ما بسی كشانيم استدراج دانند بهنمی كه را از جايی
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بر آنها باال  كه» داديمقرار می برايشان از نقره «و نيز نردبانهايي» حقير است

درها و  هايشانخانه و نيز براي»بلند برآيند  ها وساختمانهايغرفه و به« روند

 «.زنند بر آنها تكيه كه داديمقرار مي» از نقره« تختهايي

 جاهل از مردم اگر باور بسياري»گويد: می دو آيه اين معناي كثير در توضيحبنا

ما محبت  ، دليلدارانسرمايه ما براي از سوي مال دادن بود كهنمی مبنی بر اين

 خاطر رسيدن، بهباوري بر چنين آنها با تکيه بود كه و اگر نمی است آنان به

! اگر نواختند؛ آريكفر را می طبل و همه دنيا بر كفر گرد آمده وتو ثر مالبه

از  ورزيدند، سقفهايیما كفر می به كه كسانی هايخانه بود، قطعا براينمیچنين 

 ...«.داديمقرارمی نقره

  

ا َمتَاُع اْلَحيَاَة الدُّْنيَا َواْْلََخرَ   ( 35ةُ َعْندَ َرب ََك َلْلُمتهَقيَن )َوُزْخُرفًا َوإَْن ُكلُّ ذََلَك لَمه

زر و زيورهاي  با اينها برايشان يعنی: قطعا همراه «بسيار و زر و زيورهايي»

. زخرف: طال و زيور و داديممی در سقفها، درها، تختها و غير آن بسياري

را  الدار: منزل زخرفت»شود: می . گفتهاست ونگارها و تجمالتقولی: نقشبه

 در آن كه «دنيا نيست زندگي اينها جز متاع و همه»«. ساختم ومزين نگارينه

نزد  و آخرت» است ارزشو بی اندك گيرد و بسقرار می برداريمورد بهره

و  از شرك كه است كسانی يعنی: از آن «است پرهيزگاران از آن پروردگارت

 عمل وي طاعت اند و بهآورده ايمان وند يگانهخدا و به پرهيز كرده معاصی

 آن و نعمتهاي است ماندگار و فنانشدنی كه استآخرت  اين اند؛ پسكرده

 كه است آمده سعدبنسهل روايت به شريف باشد. درحديثناپذير میزوال

منها كافرا  ما سقي ضةبعو جناح عند اهلل الدنيا تزن لو أن»فرمودند:  صخدا  رسول
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، او هرگز داشتمی ارزش ايپشه بال اندازه: اگر دنيا در نزد خداوند بهماء شربة

 به شريف در حديث همچنين«. نوشانيدنمی آبیجرعه  را از آن كافري هيچ

« ايالء» خويش از زنان صخدا  رسولچون  كه است آمده طبرانی روايت

 درشت حصيري بر روي ايشان آمد و ديد كه نزد ايشان خطاب عمربنكردند، 

 مشهود بود پس مباركشان بر پهلوي آن اثر زمختی اند كهداده تکيه ايبرهنه

و قيصر در  اهلل! كسريسرازير شد و گفت: يا رسول بر چشمانش اختيار اشكبی

 وي از خلق  أخداوند برگزيده و شما كهدارند  قرار دارند كه ناز و نعمتی آن

فرزند  اي»بودند، نشستند و فرمودند:  داده تکيه كه صخدا  هستيد...؟! رسول

لذتها  هستند كه مردمی گروه افزودند: آن ؟ سپسهستی ! آيا تو در شكخطاب

آنها از  ، يعنی«استشده  آنها داده به دنيايشان آنها در زندگانی هايو گوارايی

آيا »فرمودند:  كه است آمدهديگري  محرومند. در روايت آخرت و لذت نعمت

 «.ما؟ از آن باشد و آخرت دنيا از آنان كه نيستی راضی

از  مسلمان انسان بازگرداننده از عوامل يکی كه است بر آن دليل كريمه آيه

 كه است واقعيتی همان و اين برتر است اقتصادي كفار در وضعيت ، ديدندينش

 كه بينيمرا می از مسلمانان و بسياري كرده را مالحظه ما در عصر خود نيز آن

 ساخته ميلبی و آيينشان دين به كفار، آنها را نسبت اقتصادي پيشرفتمشاهده 

 .است

  

ْحَمَن نُ   (36قَي َْض لَهُ َشْيَطانًا فَُهَو لَهُ قََريٌن )َوَمْن يَْعُش َعْن َذْكَر الره

و  بوده بهرهبی از بصيرت يعنی: هر كس «كند تغافل از ياد رحمان و هر كس»

دل  رحمان ، از ياد خدايكور شود و در نتيجه حقيقت از ديدن اشباطنی بينش
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. گردانيمرا مسلط می يعنی: بر او شيطانی «گماريممي بر او شيطاني»بگرداند 

در  بيند اما مراد از آنو در روز می كور است در شب كه است اعشی: كسی

 آن پس» است باطنی بصيرت شد ـ كوري بيان در تفسير آن كهاينجا ـ چنان

و هرگز از  اوست همراه ، هميشهشيطان يعنی: آن «است همنشين برايششيطان 

 شيطان كند و او نيز از آنمی دنبال امورش او را در تمام شود بلکهاو جدا نمی

 نمايد.می رويو دنباله افگند، اطاعتمی بر وي كه هايیوسوسه در تمام

گفتند؛ بر هر يك  است: قريشيانگفته كريمه آيه نزول سبب در بيان حاتمابیابن

، ميان بر او مسلط شود. در اين يد كهرا بر گمار محمد مردي از ياران

ابوبکر  كهـ درحالی گماردند، طلحه را بر ابوبکر صديق عبيداهللبنطلحه

 چه سوياو گفت: مرا به به بود ـ نزد او آمد. ابوبکر قريش در ميان صديق

 و عزي الت پرستش سويداد: تو را به پاسخ ؟ طلحهكنیمی دعوتچيزي 

 گفت: او از فرزندان ؟ طلحهكيست گفت: مگر الت . ابوبکركنممیدعوت 

 كرد و پاسخی سکوت ؟ طلحهكيست پرسيد: عزي ! ابوبکر صديقخداست

مرد را بدهيد. اما  اين نمود و گفت: پاسخ خويش مشرك ياران به روينداد ولی 

ابوبکر  به روي ، طلحههنگام ند. در ايننداد پس كردند و جوابی نيز سکوت آنان

جز معبود  خدايی كه دهممی ابوبکر! گواهی كرد و گفت: برخيز اي صديق

شهادت  كلمه گاهآن خداست رسول صمحمد  كه دهممی و گواهی نيست يگانه

آيه  ناي عزوجل خداي بود كه بلند ادا كرد. همان با نداي را در محضر همه

 فرمود. را نازل كريمه

  

 ( 37َوإَنهُهْم لَيَُصدُّونَُهْم َعَن السهبَيَل َويَْحَسبُوَن أَنهُهْم ُمْهتَدُوَن )
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يعنی:  «دارندباز مي را از راه آنان» برگمارده يعنی: شياطين «و مسلما آنها»

 ز ياد او تغافلا كه از كسانی آنها را بر هر يك عزوجل خداي كه شياطينی

شوند و آنها را می حايل حق راههاي به رفتن آنها و ميان ؛ ميانكنند، برگماردهمی

 هدايت كنند كه: بر طريقالقا می آنان را به وسوسه و اين بازداشته حق از راه

يعنی:  «اندخود رهيافته پندارند كهو مي»اند را برگزيده درستی قرار دارند و راه

 روند، راهمی را كه اند و راهیراهيافته پندارند كه، میوسوسهاين  سببكفار به

 .است درستی

  

 (38َحتهى إَذَا َجاَءنَا قَاَل يَا لَْيَت بَْينَي َوبَْينََك بُْعدَ اْلَمْشَرقَْيَن فَبَئَْس اْلقََريُن )

بر او مسلط  شيطانش از ياد ما كه مانده غافل انسان آن «نزد ما آيد كه گاهتا آن»

و تو،  من ميان كاش گويد: ايمي»خود  شيطان در آنجا به پس است بوده

 تغليب از باب كه است و مغرب مشرق«: مشرقين»مراد از  «بود مشرقينفاصله 

پدر  و به« رينقم» خورشيد و ماه ، بهباب از همين كه شد چنان گفته« مشرقين»

و  بد همراه و چه !«است بدهمنشيني چه پس»شود. می گفته« ابوين»و مادر 

هر »است:  آمده شريف . در حديثانسان براي برگمارده شيطان آن است همدمی

 در مجراي بر فرزند آدم دارد و شيطان از جن ، با خود همنشينیفرد مسلمان

 «.شودمی جاري ويخون 

  

 ( 39َولَْن يَْنفَعَُكُم اْليَْوَم إَْذ َظلَْمتُْم أَنهُكْم فَي اْلعَذَاَب ُمْشتََرُكوَن )

پشيمانی  «و امروز هرگز»شود: می گفته در روز قيامت غافالن آن و براي

بر خود در دنيا با  «ايدورزيده ستم چرا كه»! روزان تيره اي «ندهد سودتان»

 «هستيد مشترك شما در عذاب در حقيقت» سبحان خداي به ورزيدنشرك
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 بخشد، برخالفنمی شما سودي به شما در عذاب يعنی: امروز، هرگز اشتراك

 كه گردد چنانمی آسان هم آن شود، تحمل عام در آن مصيبت چون دنيا كه حال

 «.شودگردد، گوارا می همگانی نبال چو  :طابت إذا عمت البلية»اند: گفته

  

مه أَْو تَْهَدي اْلعُْمَي َوَمْن َكاَن فَي َضََلٍل ُمبَيٍن )  ( 41أَفَأَْنَت تُْسَمُع الصُّ

 را راه ، يا كورانرا بشنواني كران توانيمي»! صمحمد  اي «آيا تو پس»

 نشو كه امر دلتنگ ناز اي پس كار قادر نيستی يعنی: تو بر اين «نمود توانيمي

آيا  «و» كردنشانهدايت ، نهاست پيام بر تو فقط ابالغ اند بلکهكفر ورزيده آنان

 «؟است آشكاري در گمراهي همواره را كه كسي» كنی هدايت توانیتو می

 د كههستن ناشنوايانی منزله كفار به گروه ! اينكرد. آري توانینمیهدايت  البته

را  آن هستند كه نابينايانی منزلهشنوند و به ، نمیايآورده همراهرا به آنچه

 .در آنان جهالت گيريو جاي و تمکن در گمراهی افراطشانسبب بينند، بهنمی

كه  بود زيرا در حالی معکوس ، نسبتیصخدا  و رسول آنان ميان ! نسبتباري

كردند، می بليغ و كوشش ، سعیايمان سويخود به دعوت ، درص حضرت آن

 فرودهاي شانو لجاجت و غفلت گمراهی در جهت ، پيوستهبرعکس آنان

 كريمهآيه  اين نزول نمودند. سببمی رويزياده و در آن پيمودهرا میبيشتري 

و رنجور  خسته قومشان خود را در دعوت صخدا  رسول بودكه نيز اين

 آن عزوجل خداي افزودند پسنمی خويش جز بر گمراهی كردند اما قومشانمی

 نمود.را دلجوئی  ص حضرت

  

ا نَْذَهبَنه بََك فََإنها َمْنُهْم ُمْنتََقُموَن )  ( 41فََإمه
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 ذابعآنان  به كهاز آن پيش «اگر ما تو را از دنيا ببريم» صما رسول اي «پس»

يا در دنيا و يا در  «كشيممي انتقام ، قطعا از آنانصورت در آن»فرود آيد 

 .باشی بقا شتافته سرايو به بربسته ، هرچند تو از دنيا رختآخرت

  

 ( 42أَْو نَُريَنهَك الهَذي َوَعْدنَاُهْم فََإنها َعلَْيَهْم ُمْقتََدُروَن )

از مرگت  قبل «تو به» دنيوي از عذاب «ايمداده عدهو آنان را به يا اگر آنچه»

 خواسته كه و هرگاه «تواناييم ما قطعا بر آنان ، در هر صورتدهيم نشان»

دنيا ـ  را در همين آنان عذاب عزوجل خداي . البتهكنيممی را عذاب ، آنانباشيم

را  ، ايشانخويش رسول در حيات داد و نشان صپيامبر خود در روز بدر ـ براي

 بر آنها مسلط گردانيد.

  

 ( 43فَاْستَْمَسْك بَالهَذي أُوَحَي إَلَْيَك إَنهَك َعلَى َصَراٍط ُمْستََقيٍم )

هر چند  «در زن چنگ» از قرآن «استشده  تو وحي سويبه آنچه به پس»

 «قرار داري راست تو بر راه ينههرآ»كنند  انگارند و تکذيب را دروغ آنكسانی 

 .نيست در آن ايكجی هيچ كه

  

 ( 44َوإَنههُ لََذْكٌر لََك َوَلقَْوَمَك َوَسْوَف تُْسأَلُوَن )

يعنی: قرآن  «است تو ذكري قوم تو و براي براي» يعنی: قرآن «آن و هرآينه»

 كه زبانشان به زيرا قرآن تاس بزرگی ، شرفاز قريش قومت تو و براي براي

لَقَْد أَْنَزْلنَا إَلَْيُكْم َكتَابًا فَيَه ) آيه: است . و نظير آنشده ، نازلتو نيز هستزبان 

ذكر  در آن كه كرديم را نازل شما كتابی سويما به كه تحقيق: )به(َذْكُرُكمْ 

 صخدا  از رسول معاويه روايت به شريف در حديث«. 85انبياء/( »شماست
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با  ، كسیاست ( در قريشخالفت امر )يعنی قطعا اين»فرمودند:  كه است آمده

 در آتش اشاو را بر چهره خداوند متعال كهكند جز ايننمی كشمکشآنها در آن 

است:  اين آيه قولی: معنايبه«. را برپا دارند )قريش( دين كه گاهافگند تا آنمی

و  ياد آوردهرا به امور دين آن وسيلهبه كه توست تو و قوم براي اييادآوريقرآن 

  أخداوند كه شرفی از اين «خواهيد شد پرسيده زوديو به»كنيد می عملبدان 

بر  كه آن به و عمل قرآن احکام از اقامه زودي . يا بهاستشما قرار دادهبراي 

 آن صحيح»گويد: می . قرطبیقرار خواهيد گرفت ، مورد پرسشاستما الزم ش

 كس آن ، چهاست بزرگی كند، شرف عمل آن به كه هركسی براي قرآن كه است

از  شده نقل شريف حديث به وي گاهآن از غير ايشان باشد چه از قريش

برگشتند،  اياز سفر جنگی صخدا  ود: رسولفرم كند كهاستناد می كعباسابن

 ، اشترييا فاطمة»فرمودند:  وي و به اهلل عنها را فراخواندهرضی فاطمه سپس

خود را از  ! نفسفاطمه : ايشيئا اهلل من عنكال أغني  ، فإنياهلل من نفسك

 توانمنمی از تو دفع را او، چيزي از جانب زيرا من كن خريداري خداوند متعال

 نيز اعالم خويش بيتو اهل زنان را به سخنمانند اين  ص حضرت آن«. كرد

 بأمتي الناس أولي ، إنبأمتي الناس بأوليما بنوهاشم »فرمودند:  كردند، سپس

 األنصار ، والالمتقون بأمتي الناسأولي ، إنبأمتي الناس بأولي ، و ال قريشالمتقون

، بأمتي الناس بأولي ، وال المواليالمتقون بأمتي الناس أولي ، إنبأمتي الناس بأولي

ألحد  ، ليسالصاعكجمام  وامرأة رجل من . إنما أنتمالمتقون بأمتي الناس أولي إن

نيستند، قطعا  منامت  به مردم سزاوارترين هاشم: بنیإال بالتقوي أحد فضل علي

 امت به مردم سزاوارترين قريش ، پرهيزگارانند و نهمن امت به مردم سزاوارترين
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انصار  پرهيزگارانند و نه من امت به مردم سزاوارترين گماناند، بیمن

پرهيزگارانند  من امت به مردم اند، قطعا سزاوارترينمن امت به مردم سزاوارترين

اند، قطعا من امت به مردم )عجم( سزاوارترين از بند بردگی آزادشدگان نهو 

)در  شما همه كه نيست پرهيزگارانند. جز اين من امت به مردم سزاوارترين

 پيمانه بعد از پر شدن كه ايد و همانند آنچهشده آفريده مرد و زن ( از يكاصل

و  فضيلت هيچ را بر كسی برابريد(، كسی باهم )همهايستد باال می بر سر آن

 «.نيستتقوي  جز به ايبرتري

  

ْحَمَن آََلَهةً يُْعبَدُوَن  َواْسأَْل َمْن أَْرَسْلنَا َمْن قَْبَلَك َمْن ُرُسَلنَا أََجعَْلنَا َمْن دُوَن الره

(45 ) 

، رحمان خداي جايشو؛ آيا به، جويا ايماز تو فرستاده پيش ما كه و از پيامبران»

، پرسيدن مراد آيه« ؟ايمقرارگيرند، مقرر داشته مورد پرستش را كه خدايانی

با  ص حضرت آن كه ، هنگامیاسراء است در شب ‡از پيامبران صخدا  رسول

را  نايشا كه پيامبرانی است: از امتهاي اين معنی قولیكنند. بهمی مالقات ايشان

 بتان پرستش ، بهاز اديان كه: آيا ما در دينی بپرس بوديم برانگيخته رسالتبه

، ؟. هدفايمداده ها اجازهامت از آن يکی كار را به ؟ آيا اينايمكرده حکم

و  بر اصالت كه ، حقيقتیتوحيد است بر عقيده ‡پيامبران اجماعاستشهاد به 

 نودرآمدي ، عقيدهعقيده اين دهد كهمی و نشان داشته داللتتوحيد  قدامت

 .نيست

  

َ اْلعَالََميَن  َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُموَسى بَآَيَاتَنَا إَلَى فَْرَعْوَن َوَملَئََه فَقَاَل إَن َي َرُسوُل َرب 

(46 ) 
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مراد از  «و مال او فرستاديم فرعون سويخود به را با آيات و همانا موسي»

« 858اسراء/»آنها در سوره  بيان كه است ايگانهنه هايو نشانه ، معجزات«آيات»

از  ـ اعم فرعونرعاياي  و همگی در اينجا: اشراف« مال»و مراد از  گذشت

 در اينجا، استشهاد به داستان اين از بيان ـ اند. هدف اسرائيلها و بنیقبطی

در  صازپيامبر  ، دلجويیحال و در عين ر توحيد و يکتاپرستیب ÷موسی دعوت

 ÷موسی« گفتپس»بينند می خويش از قوم كه است برابر مخالفتها و آزارهايی

 فرستاده رسالتشما به سويمرا به كه «پروردگار عالميانم فرستاده همانا من»

 .است

  

ا َجاَءُهْم بَآَيَاتَنَا إَ   (47ذَا ُهْم َمْنَها يَْضَحُكوَن )فَلَمه

 از روي «زدند بر آنها خنده آنان آورد، بناگاه ما را برايشان آيات چون پس»

 استهزا و تمسخر.

  

َوَما نَُريَهْم َمْن آَيٍَة إََله َهَي أَْكبَُر َمْن أُْختََها َوأََخْذنَاُهْم بَاْلعَذَاَب لَعَلهُهْم يَْرَجعُوَن 

(48 ) 

 «بزرگتر بود از نظير آن آن كهمگر اين نموديمنمي آنان به اينشانه ما هيچ و»

 تر از معجزه، بزرگتر و با شکوهو معجزاتش ÷موسی هاياز نشانه يعنی: هريك

بود.  نيز در حد خود بزرگ قبلی و نشانه معجزه كهبود، با وجود آنماقبلش 

 نشانه چون بود كه ايگونهبه ÷موسی هايست: نشانها اين ديگر معنیقولی به

 عذاب و به»افزود. می آن و روشنی شد، بر وضوحمی ضميمه اول به دوم

 ها را دروغو نشانه آيات آنها اين كهاين سببيعنی: به «كرديم گرفتارشان

 را گريبانگير آنان ملخ سيل و هجوم و طوفان قحطیچون  انگاشتند، عذابهايی
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وجود، بازنگشتند و  . اما با اينايمان سوي ازكفر به «آيند راه تا مگر به» كرديم

 نيامدند. راه به

  

 ( 49َوقَالُوا يَا أَيَُّها السهاَحُر اْدُع لَنَا َربهَك بََما َعَهدَ َعْندََك إَنهنَا لَُمْهتَدُوَن )

ناميدند و را ساحر می آنها دانشمندان« ساحر يگفتند: ا» ÷موسی «و به»

 با تو عهد كرده آنچه را به پروردگارت»كردند. می و احترام را تعظيم ساحران

با خود خبر  ما در مورد عهد پروردگارت به كه آنچه يعنی: به «مابخوان براي

گرداند ـ را از ما دور می عذاب ،آوريم ، اگر ما ايمانمفاد آن بر طبق ـ كه ايداده

، ايآوردهكه  آنچه و به در آينده «زيرا ما راهيافتگانيم» ما بخوان او را براي

تو دعا كه  است ما اين آوردنشد. يعنی: شرط ايمان  و باورمند خواهيم مؤمن

 شود. از ما برطرف تا عذاب كنی

  

ا َكَشْفنَا َعْنُهُم الْ   (51عَذَاَب إَذَا ُهْم يَْنُكثُوَن )فَلَمه

 تقدير سخن «عهد شكستند آنان ، بناگاهبرداشتيم را از آنان عذاب چون پس»

 دعا كرد و بر اثر دعاي پروردگار خويش بارگاه به ÷موسی گاهاست: آن چنين

شد،  برداشته از آنان عذاب چون پس كرديم برطرف را از آنان او، عذاب

 بودند، شکستند. داده ÷موسی به را كه كردند و عهديشکنیپيمان

  

َونَادَى فَْرَعْوُن فَي قَْوَمَه قَاَل يَا قَْوَم أَلَْيَس َلي ُمْلُك َمْصَر َوَهَذَه اْْلَْنَهاُر تَْجَري 

 ( 51َمْن تَْحتَي أَفَََل تُْبَصُروَن )

سوي به قومش از گرايش فرعون «خود ندا در داد قوم در ميان و فرعون»

ندا در  بلند در ميانشان آنها را گرد آورد و با صدايی شد پس بيمناك ÷موسی

قوم  گفت: اي»ندا در دهد:  چنين را دستور داد تا در ميانشان ايداد. يا منادي
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 من ييعنی: از زير كاخها «از زير من نهرها كه مصر و اين ! آيا فرمانرواييمن

 آنها با من در تملك كسهيچ كهطوريبه «نيست من از آن استروان »

كند؟. مراد ار  در آنها مخالفت با من كه نيست مخالفی كند و هيچنمی كشمکش

بودند از: رود  عبارت رود نيل هايشاخه و مهمترين است نيلرودهاي « انهار»

 از اين دو شاخه اكنونو هم« تنيس»و رود « دمياط»د ، رو«طولون»، رود «ملك»

هر دو  باشد كهمی« رشيد»و رود « دمياط»رود  و آن ها مشهور استرودخانه

مرا؟  اقتدار و شکوه همهاين «بينيد؟مگر نمي پس»دهند می راتشکيل نيل دلتاي

 ؛ بهو در مقابل من زلتقدر و من و بزرگی و مکنت ملك نيرومنديبه تا از آن

 ببريد؟. پی با من از مقاومت موسیو ناتوانی  ضعف

  

 ( 52أَْم أَنَا َخْيٌر َمْن َهذَا الهَذي ُهَو َمَهيٌن َوََل يََكادُ يُبَيُن )

 ضعيف كه ÷از موسی من يعنی: بلکه «او خوار است كه كسياز اين من بلكه»

 نيست و نزديك»ندارد  و شکوهی عزت و هيچ قير استمقدار و خوار و فو بی

 بيان «بهترم» است لکنتی در زبانش كه روي را، از آن سخن «بگويد واضح كه

 .گذشت« 17طه/» در سوره ÷موسی زبانلکنت

  

 ( 53ةُ ُمْقتََرنَيَن )فَلَْوََل أُْلَقَي َعلَْيَه أَْسَوَرةٌ َمْن ذََهٍب أَْو َجاَء َمعَهُ اْلَمََلئَكَ 

 ÷يعنی: اگر موسی «نشد؟ بر او فرود آورده زرين چرا دستبندهايي پس»

 سخن ؟! ايننيست از زر آراسته دستبندهايی ، چرا بهاست بزرگی شخص

بود  چنين شاهان زيرا عادت است شاهان از عادت نمايانگر متأثر بودنش فرعون

 زرين شدند، دستبندها و طوقیمی گذاريرسيدند و تاجمی اهیپادشبه چون كه

يا چرا »باشد.  آنان و رياست سياست امر نشانه پوشانيدند تا اينمی بر آنان
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 خويش اگر او در ادعاي «اند؟نيامده شده پيوست او فرشتگان همراه

 ، او را بر كارشبا وي هشد و همراه آينده پياپی فرشتگانتا اين  راستگوست

 ، بهملعون آن بود كه گونهدهند؟ بدين گواهی نبوتبه نمايند و برايش ياري

 و شمايل البد بايد بر شکل ‡پيامبران را القا كرد كه و گمان وهم اين قومش

 شانو همراهی زده حلقه نيز گرداگرد ايشان ستمگر باشند و فرشتگان شاهان

 كنند!!.

  

 (54فَاْستََخفه قَْوَمهُ فَأََطاُعوهُ إَنهُهْم َكانُوا قَْوًما فَاَسَقيَن )

 يعنی: فرعون «كردند را و از او اطاعت خويش قوم عقل ساخت سبك پس»

 واداشت و نادانی جهل سبکی ، بهاشو فريبنده بازانهنيرنگ سخنان را با اين آنان

 را تکذيب ÷را پذيرفتند و موسی و سخنش كرده او را اطاعت رماننيز ف و آنان

 بودند. خارج أخداوند يعنی: آنها از دين «بودند فاسق آنها قومي هرآينه»كردند 

 شدنشانتهی كند؛ و آنرا آشکار می از فرعون آنان اطاعت ، علتكريمه آيه اين

در ستمگران  همه روش اين . البتهاست رعونف و خرد بر اثر نيرنگ از انديشه

تهی  و خرد و انديشه را از عقل مردم كه است خويش فرمانروايی تحميل

دور  را از حقايق ، آنانذهنی وشويو شست تبليغات كنند و با انواعمی

 گردانند.می

  

ا آََسفُونَا اْنتَقَْمنَا َمْنُهْم فَأَْغَرْقنَ   (55اُهْم أَْجَمَعيَن )فَلَمه

 از آنان»و عناد  با افراط خود در عصيان «درآوردند خشم ما را به و چون»

 . در حديثسرخ در درياي «كرديم يكجا غرق را همه و آنان گرفتيم انتقام

 چون»فرمودند:  صخدا رسول كه است آمده عامر بن عقبهروايت  به شريف
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دهد در خواهد میمی را كه هر چه بنده به كه را ديدي وتعالی ركتبا خداي

از  امر استدراجی اين كهبدان پس پايدار است خويش بر گناهان بنده آن كهحالی

ا ) كردند: را تالوت آيه اين گاه. آناست بنده آنبراي  تعالی حق سوي فَلَمه

 «. (ا َمْنُهْم فَأَْغَرْقنَاُهْم أَْجَمَعينَ آََسفُونَا اْنتَقَْمنَ 

  

 ( 56فََجعَْلنَاُهْم َسلَفًا َوَمثًََل َلْْلََخَريَن )

 ، برايعذاب را در استحقاق يعنی: فرعونيان «را پيشرو گردانيديم و آنان»

 و مثلي» كنند، مقتدا و پيشوا گردانيديممی عمل آنان مانند عمل به كه كفاري

 . يا آنانگردانيديم آيندگان براي پند و عبرتی را مايه يعنی: آنان «آيندگانراي ب

 زنند.می مثل آن به آيندگان كه گردانيديم آوريشگفت را داستان

  

ا ُضَرَب اْبُن َمْريََم َمثًََل إَذَا قَْوُمَك َمْنهُ يََصدُّوَن )  (57َولَمه

او  كه باره در اين «پسر مريم به» كافران از سوي «شد زده مثل كه و هنگامي»

 بانگ سخن تو از آن قوم بناگاه» قرار گرفت مورد پرستش  أجز خدابه

پا به ، شور و هلهلهمثل اين زدن به خوشحالی يعنی: از روي «دارندبرمي

 كنند.می

با  زبعريابن مجادله درباره كريمههآي اند: اينگفته نزول سبب در بيان مفسران

إَنهُكْم َوَما )« : 31انبياء / » مباركه آيه كه گاهشد زيرا آن نازل صخدا  رسول

َ َحَصُب َجَهنهمَ  خداوند  جايبه كه شما و آنچه: » (تَْعبُدُوَن َمْن دُوَن اّلِله

گفت:  صخدا  رسول هب زبعري شد، ابن نازل« ايدجهنم پرستيد، هيزممی

را،  مسيح ! آيا نصارييافتم بر تو غلبه در حجت كهپروردگار كعبه  سوگند به

 است معنی بدين آيه اين پرستند؟ پسرا نمی ، فرشتگانيهود عزير را و بنو مليح
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 سخنش از اين زبعري اند؟! ابنجهنم نيز هيزمو عزيز و فرشتگان  مسيح كه

 متعادل خداي برداشتند. پس شادي نيز بانگمکه  شد و مشركان شادمان تسخ

إَنه الهَذيَن َسبَقَْت لَُهْم َمنها ) فرمود: را نازل« 858انبياء/» و آيه كريمهآيه اين

مقرر  نيکی از ما در حقشان كه همانا كسانی: »(اْلُحْسنَى أُولَئََك َعْنَها ُمْبعَدُونَ 

 «.اندشده دور داشته دوزخ از آتش ، آناناست شده

در كفر و عناد و  قريش و ستيزه از لجاجت ديگري ، نمايانگر نوعآيه اين

، گذشت قبل در آيات ديگر از كفرياتشان و چهار نوع نارواست به شانمجادله

 بود از: عبارتكه 

 زء )فرزند( قرار دادند.ج از بندگانش تعالی حق ـ آنها براي8

 رحمانند، دختر خواندند. خداي بندگان را كه ـ آنها فرشتگان1

 .كرديمنمی را پرستش ما بتان خواستـ آنها گفتند: اگر خدا نمی3

 ، نازليا طايف دو شهر مکه از بزرگان بر يکی قرآن ـ آنها گفتند: چرا اين5

 .استنشده 

  

 (58َهتُنَا َخْيٌر أَْم ُهَو َما َضَربُوهُ لََك إََله َجدًََل بَْل ُهْم قَْوٌم َخَصُموَن )َوقَالُوا أَآَلَ 

 «ما بهترند و گفتند: آيا خدايان»كردند  مجادله صبا پيامبر  مشركان همچنين

 باشد كه صورت بدين يعنی: اگر قضيه «؟يا عيسي»! صمحمد  در نزد تو اي

وارد شود،  دوزخ آتش قرار گيرد، به ز خدا مورد پرستشج كه لزوما هر كسی

 در جهنم و عزير و فرشتگان ما با عيسی خدايان كهاين ، ما نيز بهصورتدر اين

يعنی:  «تو نزدند براي جدل را جز از راه مثل آن»! هستيم باشند، راضیهمراه 

 با تو به كهخاطر ايننزدند مگر به تو را براي ÷نامربوط در مورد عيسیمثل  آن
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و ـ ما ـ  در آيه: )انکم« ما» حرف دانند كهكنند زيرا آنها می و مجادله ناروا ستيزه

رود كار می غير عقال به ، براي«31انبياء/( »جهنم حصب اهلل دونمن  تعبدون

 عزير و فرشتگان. از سوي شامل شود و نهمی عيسی شامل نهكريمه  ، آيهبنابراين

در مورد  نيز نبودند زيرا حقيقت حق خود، خواهان جدالديگر، آنها با اين

 عقيده ÷عيسی ، چرا كهاست هايشانسفسطه غير از اينچيز ديگري  ÷عيسی

كرد و فرمود:  سفارش آن به سخن را نيز با اين خويش توحيد را آورد و قوم

 مردمي آنان بلكه»/«. 71مائده« »است ايدگار ما، خداوند يگانهخداوند پرور»

، بسيار و خصومت جو و در دشمنیخصمون: آنهابسيار ستيزه «جويند ستيزه

 رو اند.و زياده سرسخت

ما »فرمودند:  صخدارسول كه است آمده امامهابی روايت به شريف در حديث

: اآلية هذه ص اهلل تال رسول ، ثمإال أورثوا الجدل عليه كانوا بعد هدي قوم ضل

 و ستيزه جدل كهنشدند مگر اين بودند، گمراه بر آن كه بعد از هدايتی قومی هيچ

 را تالوت كريمه آيه اين صخدا  رسول شد. سپس جانشين در آنان جويی

 «.كردند

  

 ( 59ا َعلَْيَه َوَجعَْلنَاهُ َمثًََل َلبَنَي إَْسَرائَيَل )إَْن ُهَو إََله َعْبدٌ أَْنعَْمنَ 

 ايبنده ÷يعنی: عيسی «، نيستايمكرده انعام بر وي كه ايجز بنده عيسي»

و اعزاز قرار  و او را مورد اكرام داشته ، گراميشبر وي نبوت ما با انعام كهاست 

يعنی:  «مثلي اسرائيلبني او را براي»: كه مگر كسی نيست ÷عيسی «و»داديم 

ببرند زيرا  پی سبحان خداي قدرت او، به وسيله به كه «ساختيم» وعبرتی نشانه
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 كرد و كور و پيسمی را زنده او مردگان دنيا آمد همچنين پدر به بدون ÷عيسی

 بخشيد.ـ شفا می الهی اذن را ـ به مادرزاد وهر بيماري

  

 (61َولَْو نََشاُء لََجعَْلنَا َمْنُكْم َمََلئََكةً فَي اْْلَْرَض يَْخلُفُوَن )

شما  جانشين كه زمين در روي شما فرشتگاني جاي به ، البتهو اگر بخواهيم»

شما  جايو به ، شما را نابود كردهخواستيميعنی: اگر می «آوريمگردند، پديد مي

 جانشين را آباد كنند و در آن آن كه آورديمپديد می زمين يرا در روفرشتگانی 

اما  است آور و عجيبشگفت ÷عيسی هرچند حال شما باشند. يعنی: بدانيد كه

 .نيز تواناست تر از آنعجيب بر آفرينش أخداوند

  

 ( 61ذَا َصَراٌط ُمْستََقيٌم )َوإَنههُ لََعْلٌم َللسهاَعَة فَََل تَْمتَُرنه بََها َواتهبَعُوَن هَ 

از  ÷عيسیيعنی: نزول  «است قيامت براي اينشانه» ÷يعنی: عيسی «و همانا او»

، نزول شود زيرا اينمی شناخته با آن قيامت كه است هايینشانه ، از جملهآسمان

فرود  از آسماناو را  قيامت از برپايی قبل سبحان و خداي است قيامت از عالئم

ذكر  باشد. شايانمیقيامت  هاينيز از ديگر نشانه دجال خروج كهآورد. چنانمی

ـ  از روز قيامت قبل از آسمان ÷عيسی فرود آمدن در باره وارده ؛ احاديثاست

 باشد از جملهآيد ـ متواتر میفرود می دادستان و داوري عادل امامی عنوان به كه

فرمودند:  كه است صخدا  از رسول مسلم صحيح روايت به ذيل شريف حديث

 خداوند متعال ، بناگاهاست ظهور نموده دجال مسيح كه در اثنايی»... 

فرود دمشق  جامع سپيد شرق مناره فرستد و او در محلرا فرومی مريمبنمسيح

و دو كف  و زعفران پوشيده ورس به شده رنگ دو جامه كهآيد در حالیمی

را فرود آورد، از  سرش و چون است نهاده دو فرشته را بر بالهاي خويش دست
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 درشت هايدانه شکل به را بردارد، آب آن چکد و چونمی آب قطراتآن 

را  ÷یعيس دم بوي را نرسد كه كافري هيچ لغزد پسفرو می مرواريد از آن

 گاهآن اوست برد نگاه او تا نهايت نفوذ دم ميرد و نهايتمی كهدريابد مگر اين

 قتلش يابد و بهدرمی« الد باب»او را در  جويد تا سرانجامرا می دجال

 «.رساند...می

به  ايو شبهه شك هيچ قيامت يعنی: در وقوع «ترديد نكنيد زنهار در آن پس»

و » است آمدنی ناخواهخواه نينگاريد زيرا قيامت را دروغ ندهيد و آن اهخود ر

ـ  شرك و نفی پرستیـ از يگانه آن شما را به كه در آنچه« كنيد پيروي ازمن

امر  آن شما را به من كه يعنی: آنچه «راست راه است اين»؛ دهممیفرمان 

شما  كه است پايدار و مستقيمی ، تنها راهخوانممی آن سوي و شما را به كنممی

 رساند.میحق  را به

 

 ( 62َوََل يَُصدهنهُكُم الشهْيَطاُن إَنههُ لَُكْم َعدُوٌّ ُمبَيٌن )

شما را  راه شيطان يعنی: الحذر! كه «در برد به شما را از راه و مبادا شيطان»

نسازد و  تانافگند؛ فريفتهفرو می در دلهايتان كه هايیها و شبههوسوسه نزند و به

يعنی:  «آشكار است شما دشمني زيرا او براي»باز ندارد  من شما را از پيروي

 ندارد. پروا و ابايی هيچ آن كردن كند و از نماياننمی با شما را پنهان او دشمنی

  

ا َجاَء َعيَسى بَاْلبَي َنَاَت  قَاَل قَْد َجئْتُُكْم بَاْلَحْكَمَة َوَْلُبَي ََن لَُكْم بَْعَض الهَذي َولَمه

َ َوأََطيعُوَن )  ( 63تَْختََلفُوَن فَيَه فَاتهقُوا اّلِله

را الهی  واضح و شريعت و احکام روشن يعنی: معجزات «بينات عيسي و چون»

يعنی:  «آوردم شما حكمت براي راستي آورد، گفت: به» است همانا انجيل كه
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را  شما پيامی به است: من اين معنی قولی. بهرا آوردم ، يا انجيلشما نبوت براي

و تا »دارد و ناپسند باز می و از امور زشت ترغيب بر امور پسنديده كه امآورده

و  وراتت از احکام «كنيدمي اختالف در آن را كه از آنچه شما بعضي براي

يعنی: از  «، از خدا پروا داريد، پسسازم روشن» دنيوي ، نهامور دينی

ـ از  آن شما را به كه در آنچه «كنيد اطاعت و از من»بپرهيزيد وي  هاينافرمانی

 ÷عيسی كه معنی اين»است:  كثير گفته. ابنكنمـ امر می شرعتوحيد و احکام 

كار  بيان براي ‡زيرا انبيا  نيکو است را، معنايی امور دنيوي د نهرا آور امور دينی

 كه ذيل شريف در حديث ص، رسول خداجهت همين اند بهنشدهدنيا مبعوث 

 أعلم أنتم»اند: ، فرمودهاست شده اهلل عنهما نقلرضی و عائشه انس روايت به

 «.داناتريد امور دنيايتان : شما بهبأمور دنياكم

  

َ ُهَو َرب َي َوَربُُّكْم فَاْعبُدُوهُ َهذَا َصَراٌط ُمْستََقيٌم )  ( 64إَنه اّلِله

دستور داد،  در آن خويش اطاعت را به مردم كه آنچه در بيان ÷عيسی سپس

او  پس و پروردگار شماست پروردگار من كه ، خداستدر حقيقت»فرمود: 

 و عبوديت احکام به توحيد و عمل ی: شما بايد در عقيدهيعن «را بپرستيد

 خداي يعنی: فقط عبادت «راست راه است اين»كنيد  اطاعت، از من تعالیحق

و  است و درست راست ، راهوي و احکام شرايع به و عمليگانگی به عزوجل

 .بس

  

 ( 65فََوْيٌل َللهَذيَن َظلَُموا َمْن َعذَاَب يَْوٍم أََليٍم )فَاْختَلََف اْْلَْحَزاُب َمْن بَْينََهْم 

 با هماند كه احزاب: گروههايی «كردند اختالف از ميانشان احزاب پس»

 ÷عيسی كه يهود و نصاري از ميان هايیاند. يعنی: گروهشده وهمدست متحزب
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 «ويل پس»كردند  اختالف يندر كار د بود، با هم شده فرستاده آنانسوي به

 از اين «كردند ستم باد كه بر كساني»واي:  ، يعنیاست عذاب ويل: كلمه

 عزوجل خداي به هستند كه كسانی ؛ آناناست . گفتنیكنندهاختالفهاي گروه

از » بر آنان ! واياند. آرينکرده عمل وي و شرايع احکام و به ورزيدهشرك 

روز  ، كهاست دردناك آن عذاب كه يعنی: از روزي «دردناك روزيعذاب

 باشد.میقيامت 

  

 ( 66َهْل يَْنُظُروَن إََله السهاَعةَ أَْن تَأْتَيَُهْم بَْغتَةً َوُهْم ََل يَْشعُُروَن )

فی و مفيد ن انکاري استفهام . هل: حرفاحزاب گروه اين «كشندآيا انتظار مي»

آيد در  سراغشان به بناگاه را كه جز قيامت»كشند . يعنی: انتظار نمیاست

 سرگرم كه جهت بسر برند بدان و هنوز در غفلت «باشند ناآگاهآنان  كهحالي

 باشند.امور دنيا می

  

ُء يَْوَمئٍَذ بَْعُضُهْم َلبَْعٍض َعدُوٌّ إََله اْلُمتهَقيَن )  ( 67اْْلََخَله

روز،  در آن» است و رفيق دوست معناي ؛ بهخليل اخالء: جمع «دوستان»

در دنيا با همديگر  كه و رفيقانی يعنی: دوستان «ديگرند بعضي دشمن بعضي

 شوند زيرا آنمی دشمن با هم اند، در روز قيامتبوده و مشفق بسيار دوست

 كردند، اسبابمی و رفاقت دوستی حور آنديگر بر مدر دنيا با يك راكه اموري

استوار  معصيت در دنيا، بر پايه آنان دوستی كهآن سببيابند، بهمی خويشعذاب 

 ، در دنيا و آخرتگانو تقواپيشه زيرا پرهيزگاران «مگر پرهيزگاران» است بوده

 كه است آمده هريرهابو روايت به شريف در حديث كه يکديگرند چناندوست 

واآلخر  ، أحدهما بالمشرقاهلل تحابا في رجلين لو أن»فرمودند:  صخدا  رسول
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: اگر دو في أحببته بينهما، يقول: هذا الذي القيامة يوم تعالي اهلل ، لجمعبالمغرب

 قكنند و يکی از آنها در مشر دوستی با هم عزوجل خداي رضاي در راهشخص 

گرد  دو را با هم آن روز قيامت أخداوند گمان، بیدر مغرب باشد و ديگري

 دوست من او را در رضاي كه است كسی همان فرمايد: اينآورد، میمی

 «.داشتیمی

خلف بناميه درباره كريمهآيه است: اين كرده روايت نزول سبب در بيان نقاش

با  بودند و عقبه بسيار دوست با هم شد كه معيط نازلابی بنو عقبه جمحی

 معيط از دينابیبنگفتند: عقبه قريشيان . پسداشت همنشينی صخدا رسول

بر  رويم گفت: ديدن وي به رفيقش و اميه است شده و صائبی برگشته خويش

! و عقبه نيندازي دهان آب وي و در چهره باد اگر نزد محمد نروي حرام رويت

او را بکشند و در روز بدر  نذر كردند كه صخدا  رسول كرد. پس چنين ملعون

 درباره كريمه آيه شد و اين كشته نيز در معركه بند كشيدند و كشتند. اميهاورا به 

 گرديد. نازلآنان 

  

 ( 68 أَْنتُْم تَْحَزنُوَن )يَا َعبَاَد ََل َخْوٌف َعلَْيُكُم اْليَْوَم َوَلَ 

 اين «شويدمي اندوهگين و نه بر شماست بيمي ! امروز نهمن بندگان اي»

و   أخدا در راه شود كهمی گفته گانیتقوا پيشه آن ، بهدر روز قيامت سخن

 كه بودند و هنگامی برقرار كرده پيوند دوستی ، با هموي رضايخاطر كسب به

 رود و اندوهشانمی از بين و هراسشان شود، ترسمی گفته ايشان به سخن اين

 شود.می برطرف

  

 ( 69الهَذيَن آََمنُوا بَآَيَاتَنَا َوَكانُوا ُمْسَلَميَن )
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 يعنی: مخاطب «بودند و تسليم آورده ما ايمان آيات به كه كساني همان»

، فقط آن مخاطب نيستند بلکه بندگان همه (ٌف َعلَْيُكُم...يَا َعبَاَد ََل َخوْ )جمله: 

 باشند.می پذير مخلصتسليممؤمنان 

  

 ( 71اْدُخلُوا اْلَجنهةَ أَْنتُْم َوأَْزَواُجُكْم تُْحبَُروَن )

« أزواجکم»مراد از  «درآييد بهشت به شما و همسرانتان»شود: می گفته آنان به

 قولی از مؤمنانند. به ايشان همدم قولی: مراد همنشينانانند. بهايش مؤمن زنان

واعزاز و با  يعنی: با اكرام «شادمانه»اند  از حورعين ايشان ديگر: مراد همسران

است: در  ( اين)تحبرون قولی: معنايدرآييد. به بهشت ها بهاز نعمت برخورداري

 شويد.متلذذ و برخوردار می ،خوش هاي، از آواز خوانیبهشت

  

يَُطاُف َعلَْيَهْم بََصَحاٍف َمْن ذََهٍب َوأَْكَواٍب َوفَيَها َما تَْشتََهيَه اْْلَْنفُُس َوتَلَذُّ اْْلَْعيُُن 

 ( 71َوأَْنتُْم فَيَها َخاَلدُوَن )

 «و» بهشتی از غذاهاي «گردانندمي و دراز از زر برآنان پهن هاييسيني»

 از طال بر ايشان «هاييكوزه»در  كه است هايینوشابه در بهشتبرايشان 

 آنها لذت از ديدن را بخواهد و ديدگان دلها آن و درآنجا آنچه»گردانند می

دلها  كه ها و مانند آنها از هر چيزيغذاها، نوشابه گوناگون از انواع «برد، هست

برد و گوشها از می آنها لذت از ديدن ، چشمهااست آن به رسيدن در هواي

 از آن ميريد و نهمی نه «جاودانيد و شما در آن»آيد می طرب آنها به شنيدن

طال  با ظروف بهشتيان ها برايغذاها ونوشيدنی ! در بهشتآييد. آريمی بيرون

در  كه. چناناست در دنيا حرام طال و نقره ظروف شود اما استعمالمی تقديم

فرمودند:  صخدا رسول كه است آمده و مسلم بخاري روايت به شريف حديث
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طال و  هايننوشيد و در سينی طال و نقره و ديبا را نپوشيد و در ظروف ابريشم»

 براي و در آخرت كافران در دنيا براي طال و نقره غذا نخوريد زيرا ظروف نقره

است:  اهلل عنها آمدهرضی سلمهام روايت به ديگري شريف ديثدر ح«. شماست

را در  جهنم آتش كه نيستنوشد، جز اين می طال و نقره در ظروف كه كسی»

 ـ مقتضی خالفی هيچـ بی  دو حديث اين كه«. است فروريخته خويش شکم

 اند.تحريم

  

 ( 72ثْتُُموَها بََما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن )َوتَْلَك اْلَجنهةُ الهتَي أُورَ 

پس  «يافتيد كرديد، ميراثمي آنچه پاداش به كه بهشتي همان است و اين»

در  كه ايشايسته اعمال سبب نيز به بهشت رسد، اينمی وارث به ميراث كهچنان

 هريك»است:  آمده شريف . در حديثاست شما رسيده داديد، بهمی دنيا انجام

 شود ـ منزل برانگيخته در وجود وي درد و دريغ كهاين ـ براي از دوزخيان

گويد: اگر خداوند مرا حسرت( می )به گاهبيند آنمی را در بهشتخويش 

را از  خويش منزل بهشت از اهل و هر يك بودممی كرد، از متقيانمی هدايت

 يافته كرد، ما راهنمی هدايتمان عزوجل گويد: اگر خدايمید سپس بينمی دوزخ

است:  آمده شريف در حديث همچنين«. است شکري برايشاين  . پسنبوديم

كافر  دارد پس در دوزخ و منزلی در بهشت منزلی كهمگر اين نيست كسی هيچ»

را در  وي از كافر منزل برد و مؤمنمی ميراث در دوزخ را از وي مؤمن منزل

َوتَْلَك اْلَجنهةُ الهتَي أُوَرثْتُُموَها بََما ) تعالی: باري تفسير فرموده است و اين بهشت

 «. (ُكْنتُْم تَْعَملُونَ 

  

  (73لَُكْم فَيَها فَاَكَهةٌ َكثَيَرةٌ َمْنَها تَأُْكلُوَن )
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 در بهشت شما بهشتيان يعنی: براي «است بسيار هاييشما ميوه در آنجا براي»

 كه»است  گوناگون و اصناف بسيار با انواع هايیها ـ ميوهبجز غذاها و نوشيدنی

چنان  طرف خوريد زيرا از يكاز آنها را می يعنی: بعضی «خوريداز آنها مي

ر، هر آنچه ديگ شود و از سوينمی كم از آنها چيزي اند كهبسيار و هميشگی

 گردد.می آماده آن عوض درنگشود، بیمی خورده

  

( ََل يُفَتهُر َعْنُهْم َوُهْم فَيَه ُمْبَلُسوَن 74إَنه اْلُمْجَرَميَن فَي َعذَاَب َجَهنهَم َخاَلدُوَن )

(75)   

 «ماندگارند دوزخ در عذاب» كفري جرايم يعنی: مرتکبان «، مجرمانگمانبي»

اي لحظه اندك« عذاب» اين شود. همچنيننمی قطع از آنان طور ابديبه ابو عذ

و آنها »كنند  استراحت يابند و لختی آسايش تا از آن «يابدنمي تخفيف از آنان»

و  يأس از شدت ناشی اندوه و آن است مبلسون: از ابالس «در آنجا نوميدند

 .است همراه با آن و خاموشی سکوت عادتا باشد كهمینااميدي 

  

 ( 76َوَما َظلَْمنَاُهْم َولََكْن َكانُوا ُهُم الظهاَلَميَن )

 هم و نه نکرديم عذاب گناهرا بی يعنی: ما مجرمان «نكرديم ستم و ما برآنان»

، خويش در حق «خود ستمكار بودند بلكه»آنند  مستحق كه بر عذابی افزون

 دادند. انجام كه گناهانی سبببه

  

 (77َونَادَْوا يَا َماَلُك َليَْقَض َعلَْينَا َربَُّك قَاَل إَنهُكْم َماَكثُوَن )

 ، مالكدر دوزخ دوزخی يعنی: مجرمان «مالك و ندا در دهند كه: اي»  

 مبر ما حك بگو: پروردگارت»دهند؛ ندا می را چنين ( دوزخو نگهبان)خازن

و  )خازن مالك وسيله آنها به نمايد. پس و كار ما را يکسرهمرگ  به «كند
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را  آنان شوند تا از او بخواهد كهمی متوسل سبحان خداي، به( دوزخنگهبان

 خازن نام« رضوان»و  دوزخ خازن ، نام«مالك»شوند.  راحتبميراند تا از عذاب 

 ناميدند؛ كه« مالك» روي را از آن دوزخ اند: خازن تهگف . محققاناست بهشت

 دوزخ ورود به خود، از اسباب و تعلق است ايو وابستگی ، علقهو دارايی ملك

 كه: رضا به است اين« رضوان» به بهشت خازن نامگذاري دليل كه باشد چنانمی

 و فالح صالح گونهو همه و سعادت راحت هر نوع ، سببأخداوندحکم

 باشد.می

در عذاب  «همانا شما ماندگاريد» مجرمان به «دهدمي پاسخ» دوزخ مالك

 .نيست نجاتی ـ از دوزخ يا غير آن و شما را ـ با مرگ طور هميشهبه

  

َ َكاَرهُوَن ) َ َولََكنه أَْكثََرُكْم َلْلَحق    (78لَقَْد َجئْنَاُكْم بَاْلَحق 

 سوي را به يعنی: پيامبر خويش «آورديم را برايتان حق»! مکه اهل اي «قطعا»

 حق سوي و پيامبر ما شما را به فرود آورديم و بر شما كتاب شما فرستاديم

پذيريد. يا را نمی و آن «هستيد را ناخواهان بيشتر شما حق ليكن»كرد؛ دعوت

 . يعنی: ما فرشتگاناست دوزخ نگهبان فرشته سخنان نيز حکايت كريمهآيه اين 

 را نپذيرفتيد. شما آن ولی كرديم بيان شما مجرمان را به در دنيا حق

  

 ( 79أَْم أَْبَرُموا أَْمًرا فََإنها ُمْبَرُموَن )

و  نيرنگ به صپيامبراكرم يعنی: آيا عليه «اند؟ورزيده ابرام آيا بر كاري»

اند داده را سازمان و آن كرده جزم را بر آن خويش ، عزمگشته مصمم ايطئهتو

و در  «ورزيممي ما نيز ابرام»اند؟ نکرده بسنده وي داشتن ناخوش وفقط به

 .سنجيممی استوار برايشان ، تدبيريو مجازاتشان نابودي
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سران  كه ايتوطئه درباره آيه يد: اينگومی كريمه آيه نزول سبب در بيان مقاتل

 شد. انديشيدند، نازل در دارالندوه ص اكرم رسول جان عليه قريش

  

ُهْم َونَْجَواُهْم بَلَى َوُرُسلُنَا لَدَْيَهْم يَْكتُبُوَن )  (81أَْم يَْحَسبُوَن أَنها ََل نَْسَمُع َسره

 را كه يعنی: رازهايی «؟شنويمرا نمي ما راز و نجوايشان پندارند كهآيا مي»

ها كنند و درگوشیمی مطرح با هم خلوت و در مکانهاي طور پنهانی به مشركان

 آن دانيمو می «شنويمچرا؛ مي»نمايند؟ می خويش در ميان كه و نجواهايی

 كه ايندهنويس يعنی: فرشتگان «نويسندمي آنان ما پيش و فرستادگان»رازهارا 

 نويسند.را می گفتار و كردارشان هستند، نيز تمام موظفبديشان 

روايت  كريمهآيه اين نزول سبب در بيان قرظی كعب از محمدبن جريرطبريابن

بودند، دو نفر  نشسته آن هايو پرده كعبه نفر در بين گفت: سه كه است كرده

بود. در  قريشی و يك تن ، يا دو نفر آنها ثقفیثقفی تنبودند و يك  آنها قريشی

ما را  خداوند سخنان كنيد كه گفت: آيا فکر می ميان از آناثنا يکی  اين

شنود و اگر بگوييد می گفت: اگر بلند سخن وي در پاسخ شنود؟ ديگريمی

 را نازل كريمه آيه اين متعال خداي سبب شنود! بدينبگوييد، نمی سخن آهسته

 گردانيد.

  

ُل اْلعَابََديَن ) ْحَمَن َولَدٌ فَأَنَا أَوه  ( 81قُْل إَْن َكاَن َللره

 بود، من فرزندي رحمان خداي براي اگر بر فرض»! صمحمد  اي «بگو»

 را كه ايفرزند پنداري اين ، منصورت يعنی: در آن «بودم پرستندگاننخستين 

و  ثابت ولی پرستيدممی پدرش تعظيم عنواندهيد، بهمی نسبت  أخداوندبهشما 

 داشته او فرزندي كه است ندارد و مستحيل فرزندي تعالی باري كه است مسلم
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 داشته فرزندي سبحان خداي باشد كه بر آن است: اگر فرض اين باشد. يا معنی

فرمانبردار از  ايبنده زيرا من پرستمرا می سبحان خداي من باشد، باز هم

 .هستم بندگانش

  

ا يََصفُوَن ) َ اْلعَْرَش َعمه َ السهَماَواَت َواْْلَْرَض َرب   (82ُسْبَحاَن َرب 

يعنی: از اين  «گويندمي ، از آنچهعرش ، صاحبپروردگار آسمانها و زمين»

سزاوار  نسبت بندند و هرگز اينافترا می وي فرزند بر در مورد داشتن كه دروغی

. مبراست بهتان از اين وي قدسی و ساحت «است منزه»؛ نيست وي جناب

 باشد و خدا بهبزرگتر می از آسمانها و زمين كه عظيم است ايعرش: آفريده

 .داناتر استآن  كيفيت

  

 ( 83ى يََُلقُوا يَْوَمُهُم الهَذي يُوَعدُوَن )فَذَْرُهْم يَُخوُضوا َويَْلعَبُوا َحته 

تا در  را رهاكن يعنی: آنان «كنند و بازيگوشي تا ژاژخايي را رهاكن آنان پس»

 تا به»باشند  سرگرم خويش فرو روند و در دنياي خويش هايگويیبيهوده

 روز، روز قيامت آن و «شوند، برسندمي داده وعده بدان كه روزشان ديدار آن

 در آن و منوالشان حال و سرانجام سرنوشت كه خواهند دانست زوديو به است

 خواهد بود!. روز، چگونه

  

 (84َوُهَو الهَذي فَي السهَماَء إَلَهٌ َوفَي اْْلَْرَض إَلَهٌ َوُهَو اْلَحَكيُم اْلعََليُم )

 يعنی: باري «خداست در زمين و هم خداست در آسمان هم كه و اوست»

 معبود زمينيان در زمين و هم در آسمانها معبود آسمانيان هم كه است تعالی ذاتی

 . قتادهدر زمين و هم است عبادت و شايسته مستحق در آسمان . يا: او هماست

 البته«. زميندر  شود و هممی پرستش در آسمان او هم»گويد: می آندر معناي 
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اين  نه ، بر آنها مسلط استدر آسمانها و زمين و ربوبيت با الوهيتتعالی  حق

 آيه اين»گويد: در تفسير كبير می رازي امام كه در آنها مستقر باشد چنان كه

 در آسمان خداوند متعال كه است حقيقت بر اين داليل تريناز روشن كريمه

 سوي به نسبتش كه است داشته بيان كريمهآيه  ؛ زيرا او در اينيستمستقر ن

 او خداي هرگاه پس است زمين سوي به نسبتش ، همچوندر امر الوهيت آسمان

 خداي او ـ كه كه است واجب گونههمين ؛ پسمستقر نيست و درآن است زمين

از  هر يك به وي الوهيت تقر نباشد زيرا نسبتنيز مس ـ در آسمان استآسمان 

  .1«است متساوي ، نسبتیو زمين آسمان

  

دو  و اين و بسيار داناستيعنی: او بسيار با حکمت  «عليم حكيم و هموست»

 اند.عبادت براي وي استحقاق ، خود دو دليلوصف

  

َت َواْْلَْرَض َوَما بَْينَُهَما َوَعْندَهُ َعْلُم السهاَعَة َوإَلَْيَه َوتَبَاَرَك الهَذي لَهُ ُمْلُك السهَماَوا

 ( 85تُْرَجعُوَن )

 در ميان و آنچه آسمانها و زمين فرمانروايي كه كسي است و بسيار با بركت»

 عبارت (َوَما بَْينَُهَما). مراد از: خير است بركت: بسياري «اوست از آنآنهاست 

                                                 

اوند سبحان بر عرشش در آسمان مي باشد, آنچنانكه آيات اين تفسير صحيح نيست , بلكه خد - 1 

, ٦١الملك:  ﴾أَأََمْنتُْم َمْن فَي السهَماءَ  ﴿واحاديث بسيار زيادي مويد اين امر مي باشد , مانند: 

وهمچنين حديث وارد شده از پيامبر كه از آن دختري كه به دست يهودي كشته شده بود 

چه گفت : در آسمان , سپس پيامبر حكم به اسالم آن سوال كرد : خداوند كجاست , دختر ب

 دختر بچه كرد . 

تفسير صحيح اين آيه چنين است : خداوند سبحان، پروردگار و معبود مخلوقاتش در آسمان 

 وپروردگار و معبود مخلوقاتش در زمين است.
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 و جانداران از فضا و هوا و موجودات آسمانها و زمين در ميان كهز: آنچه ا است

و  اوست پيش» قيامت برپايی از وقت يعنی: آگاهی «قيامت وعلم»وجود دارد 

 آن مستحق كه آنچه را به او هر كس پس «شويدمي او برگردانيده سوي به

 دهد.ـ از خير يا شرـ جزا می است

  

َ َوُهْم يَْعلَُموَن   إََله َمْن َشَهدَ بَاْلَحق 
َوََل يَْمَلُك الهَذيَن يَْدُعوَن َمْن دُونََه الشهفَاَعةَ

(86 ) 

 «نيستند شفاعت خوانند، دارايمي پرستش جز او بهبه كافران كه و كساني»

گيرند، رار میق مورد پرستش سبحان جز خدايبه كه كسانی و همه يعنی: بتان

آنها در اين  پندار پرستشگران برخوردار نيستند پس شفاعت از حق أنزد خداوند

مگر »است  نادرست كنند، پنداريمی شفاعت برايشان أآنها نزد خداوند مورد كه

 داده توحيد گواهی كلمه يعنی: به «باشند  داده گواهي حق به كه كساني آن

 كلمه به دهندگانگواهی آن كه يعنی: در حالی «دانندمي كه حاليدر »باشند 

برخوردار  شفاعت دارند، از حق و آگاهی اند، علمداده كه ايتوحيد، بر گواهی

 دهد. شفاعت اذن برايشان و تعالی خداوند تبارك كه باشند؛ در صورتیمی

  

ُ فَأَنهى يُْؤفَُكوَن )َولَئَْن َسأَْلتَُهْم َمْن َخلَقَهُ   (87ْم لَيَقُولُنه اّلِله

 «؟ مسلما خواهند گفت: اهللآنها را آفريده كسيبپرسي: چه و اگر از آنان»

 ، اقرار و اعترافاست أاهلل شانآفريننده كه حقيقت اين به مکه يعنی: مشركان

 كجا بازگردانيدهاز  پس»قادر نبودند  حقيقت انکار اين كردند و بهمی

 عبادت سوي به  أاهلل و از عبادت رفته بيراهه به چگونه يعنی: پس «شوند؟مي

 عبادت ، از ايناعترافی با وجود چنين شوند و چگونهمی برگردانيده ديگران

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

462 

 خرديشانو بی جهل ، نمايانگر منتهايكارشان اين كه نيست گردند؟ شکیبرمی

 د.باشمی

  

َ إَنه َهُؤََلَء قَْوٌم ََل يُْؤَمنُوَن )  (88َوقَيَلَه يَا َرب 

سخن محمد  اين يعنی: علم «او سخن اين»و نيز علم:  قيامت و آگاهی علم «و»

 ايفرستاده سويشان تو مرا به كه «اينان پروردگارا! هرآينه»گويد: می كه ص

 ، شکايتأ. يعنی: خداونداست أنزد خداوند« آورندنمي ايمان هستند كه قومي»

بر  و عنادشان و پافشاري از دعوت قومش در مورد رويگردانی صپيامبر خويش

 .نيست بر او مخفی پيامبرش سخن شنود و اينكفر را می

  

 (89فَاْصفَْح َعْنُهْم َوقُْل َسََلٌم فََسْوَف يَْعلَُموَن )

از آن  تو را به كه گويند و از آنچهمی يعنی: از آنچه «كن اعراض از آنان پس»

در گذشتن  و درگذر؛ بسان كن كنند، اعراضمی ـ متهم بودن و كاهن جادوگري

و بر  باشی راضی از كارشان كهاين ، نهاست كشيدن در صدد انتقام كه كسی

و بگو: »ما در رسد  فرمان كه تا سپس كن و پايداري خود شکيبايی دعوت

 زودا كه پس» است و متاركه مسالمت با شما تا مدتی يعنی: كار من «سالم

 تهديدي اين كه است . گفتنیاست در انتظارشان را كه ناميمونیفرجام  «بدانند

و  اسالم پيروزي به ضمنی ايكفار و وعده براي عزوجل خداياز سوي  بزرگ

 .بر آنهاست مسلمين
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 ﴾دخان  سوره ﴿
 .است ( آيه43) و داراي است مکی

  

پيامبر  زمان مشركان ناميدند كه« دخان» روي را از آن سوره اين تسميه: وجه

 را چنان گرسنه شخص شوند كهتهديد می ايو خشکسالی قحطی به در آن  ص

بيند. را می در فضا دودي ، گويیرسنگیگ از شدت گرداند كهمی رمقبی

 در آسمان ظهور دودي به بعدي تهديد نسلهاي ، متضمنسوره اين همچنين

 قيامت هاياز نشانه ايدود، نشانه ظهور اين ، كهروز است چهل مدتبه

 باشد.می

و  كوتاه واصلو با ف و معاد است توحيد، نبوت اصل سه ، بيانسوره محور اين

اي كوبنده هايپتك خود، گويی دهنده تکان و تصاوير و تابلوهاي همبه نزديك

 آيد.فرود می و بسته غافل بر قلبهاي كه است

  

   (2( َواْلَكتَاَب اْلُمبَيَن )1حم )

مقطعه  ، از حروفدو حرف . و اينبا مد در ميم «حاء، ميم»شود: می خوانده

و  است خود واضح كه قرآنی سوگند به يعنی «مبين كتاب سوگند به». ستا

، آيه دارد. تفسير نظير اين روشنی نيز بيان و دنيوي دينی نيازمنديهاي تمام براي

 .نيز گذشت قبل هايدرسوره

  

 ( 3يَن )إَنها أَْنَزْلنَاهُ فَي لَْيلٍَة ُمبَاَرَكٍة إَنها ُكنها ُمْنَذرَ 

در شبي »را  يعنی: قرآن «را ما آن»كه:  است اين قبل در آيه قسم جواب

آغاز  در آن قرآن و نزول قدر است شب كه «كرديم نازل» و فرخنده «مبارك
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دنيا در  آسمان محفوظ به از لوح طور كاملبه ، قرآنشب . يا در آناستشده 

است  آن دليل قدر به شب گیو فرخنده بركت . البتهاستشده نازل« العزهبيت»

، خير و شب در آن كه چنان است و دنيوي دينی منافع سبب قرآن نزول كه

يعنی:  «بوديم دهندهما بيم هرآينه»گردد. می شود و دعا مستجابمی نازلبركت 

 ، بيمو معاصی در شرك ، بشر را از فروافتادنآن وسيله تا به كرديم را نازل قرآن

مادر(  )كتاب الکتابقدر از امتماما در شب  گويد: قرآنمی . قتادهو هشدار دهيم

 شد سپسنازل  دنياست در آسمان كه« العزهبيت» ، بهمحفوظ استلوح  كه

بر پيامبر  ز و شب، در روسال وسهبيست مدت را در طول آنسبحان  خداي

 فرود آورد. صحضرت محمد  خويش

  

 ( 4فَيَها يُْفَرُق ُكلُّ أَْمٍر َحَكيٍم )

يفرق: فيصله  «يابدمي فيصله هر كار استواري»قدر  يعنی: در شب «در آن»

و استوار  از كار محکم شود. أمرحکيم: عبارتمی گردد و نوشتهمی يابد، بيانمی

بعد  در يکسال را كه هر چه شب در آن سبحان خداي كه يرو ، از آناست

 ـ همه و فقر، خير و شر و غيره ، توانگريو مرگ از زندگی دهد ـ اعممیروي 

 نزول و مناسبت حکمت . البتهو حسن اند مجاهد، قتادهگفته نويسد. چنينرا می

آميز  امور حکمت تريناز شريف قرآن كه: نزول است قدر اين در شبقرآن 

 فيصله در آن هر امر استوار و محکمی كه است نيز شبی شب باشد و اينمی

 شعبان نيمه قدر، شب شب كه است گفته هر كه»گويد: كثير میيابد. ابنمی

رد دا امر صراحت بر اين قرآن زيرا نص است دورمانده آن ، قطعا از طلباست

 «.باشدمیدر رمضان  شب اين كه
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 (5أَْمًرا َمْن َعْنَدنَا إَنها ُكنها ُمْرَسَليَن )

فرود آورد كه  را درحالی قرآن سبحان يعنی: خداي «از نزد ما است امري»

ما  هرآينه». است وحی معنی . أمر: در اينجا بهاوست و شريعت وحی متضمن

 فرستادن كه كرديم هشدارها را نازل اين جهت يعنی: ما بدين «بوديم فرستنده

و از جمله  پيامبران كه ماييم اين پس ماست ، سنتبندگان سوي به ‡پيامبران

 .را فرستاديم صپيامبر خاتم

  

 ( 6َرْحَمةً َمْن َرب ََك إَنههُ ُهَو السهَميُع اْلعََليُم )

 سوي به ‡پيامبران يعنی: ما با فرستادن «ار توستپروردگ از سوي رحمتي»

 «داناست او شنواي گمانبي» بر آنها بوديم رحمت فرستنده بشر، در واقع

مورد نيازشان  كه آنچه و به احوالشان و به است بندگان سخنان شنواي  أخداوند

عنوان  را به ‡پيامبران د كهبو نيازهايشان همين به با توجه پس ، داناستاست

 فرستاد. سويشانخود به از سوي رحمتی

  

َ السهَماَواَت َواْْلَْرَض َوَما بَْينَُهَما إَْن ُكْنتُْم ُموقَنَيَن )  (7َرب 

 به «داريد اگر يقين دو است آن ميان و آنچه است پروردگار آسمانها و زمين»

 اقرار و اعتراف حقيقت اين به مکه ، مشركانگفتيم كه. و چنانحقيقتاين 

 داشتند.

  

َليَن )  ( 8ََل إَلَهَ إََله ُهَو يُْحيَي َويَُميُت َربُُّكْم َوَربُّ آَبَائَُكُم اْْلَوه

 ، بهكريمهآيه  در اين تعالی حق (، اكنون7) در آيه خويش ربوبيت بعد از اثبات

 ، او زندهجز او نيست خدايي»پردازد: می خويش و قدرت وحدانيت اثبات

 «.ميراندكند و ميمي
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 گذارد تا بهبشر، تأكيد می براي خويش بار ديگر مخصوصا بر ربوبيتيك سپس

 نه است و سزاوار پرستش فقط او شايسته باشد كه داده توجه حقيقتاين 

 «.شماست يشينپ پروردگار شما و پروردگار پدران»ديگران: 

  

 ( 9بَْل ُهْم فَي َشك ٍ يَْلعَبُوَن )

توحيد و رستاخيز.  در باره «هستند در شكي» يعنی: كافران «، آنهانه ولي»

ساير  و آفريننده آنان آفريننده أخداوند كه اقرار خويش در اين «كنندمي بازي»

 .و تمسخر است و بازي غفلتبا  ، آميختهاقرارشان . يعنی: ايناست مخلوقات

  

 ( 11فَاْرتََقْب يَْوَم تَأْتَي السهَماُء بَدَُخاٍن ُمبَيٍن )

 نمايان دودي آسمان را كه روزي» آنان براي صمحمد  اي «منتظر باش پس»

 روز در زمين چهل كه است قيامت هايدود از نشانه قولی: اين به «آوردبرمي

، انرژي كار جهاندر پايان كنند كهعصرجديد نيز تأكيد می ند. علمايمامیباقی 

شود در فضا ظاهر می ، مانند دودييا غير آن و غبار اتمی شده خورشيد ضعيف

 آيد و در احاديثبعد می در آيه كهدود ـ چنان كند. اينمی فضا را تاريك كه

 .ر استـ فراگي است نيز آمده ص اكرم رسول

، و آن است و گذشته داده رخ كه بوده ايدود، پديده ديگر: ظهور اين قولیبه

 شد به نازل بر قريش ص اكرمرسول براثر دعاي بود كه اياز قحطی كنايه

 ميان بود كه و تار شده تيره چنان آنها از فرط گرسنگی چشمان كهطوري 

در  و ديگران و مسلم بخاري ديدند. روايتو دودآلود می ياهرا س و زمين آسمان

 قريش است: چون معنی نيز مؤيد اين مسعوداز ابن كريمهآيه نزول سبب بيان

 اسالم ورزيدند و در پذيرش دشمنی و با ايشان كرده را نافرمانی صخدا  رسول
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دشوار  سخت صخدا  بر رسول انآن گراييدند و كار عناد و ستيزه سستی به

يوسف:  كسبع بسبع عليهم أعني اللهم»دعا كردند: چنين  ص حضرت آمد، آن

«. كن ـ ياري يوسف ـ مانند سالهاي قحطی سالهفت به بارخدايا! مرا بر آنان

شدند  سختی و دشواري گرفتار قحطی ، قريشص حضرت آن بر اثر دعاي پس

 چنان گرسنگی استخوانها را نيز خوردند و اثر اين از فرط گرسنگی انجا كهتا بد

 را به و زمين آسمان ، مياننگريستمی آسمان سوي به انسانچون  شديد بود كه

فَاْرتََقْب يَْوَم تَأْتَي ) فرمود: نازل خداوند متعال ديد پسمی دود، سياه شکل

خدا  نزد رسول آنان بال بود كه اين در بحبوحه . پس(ُمبَيٍن... السهَماُء بَدَُخانٍ 

زيرا  بخواه مضر باران قبيله اهلل! از خداوند برايآمدند و گفتند: يا رسول ص

طلبيدند  باران برايشان صخدا  رسول گاهرسيدند! آن هالكت به مضر از قحطی

 شد. نازل و باران

  

 ( 11َهذَا َعذَاٌب أََليٌم ) يَْغَشى النهاسَ 

و از هر جهت  را در بر گرفته مردم دود همه يعنی: آن «گيردرا فرومي مردم كه»

گرفتار  يعنی: آنها در هنگام «دردناك عذاب است اين»كند می احاطه بر آنان

را  سخن اين  أ! يا خداونددردناك است عذابی گويند: اينمی در قحطی شدن

 و در پايان كرده را نقل« دخان» درباره مختلف كثير آراي گويد. ابنمی برايشان

ما بايد ظهور آن  كه است هايیاز نشانه« دخان» كه قول گيرد: اينمی نتيجه چنين

 احاديثی باره او در اين . سپستر است، قويانتظار بکشيم قيامت از وقوع را قبل

 اسيد غفاريبنحذيفه روايت به ذيل شريف حديث جمله كند از آنمی را نقل

ما  كه بر ما فرود آمدند و درحالی از عرفه صخدا  فرمود: رسول كهاست
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 كه گاهشود تا آنبرپا نمي قيامت»، فرمودند: بوديم قيامت دربارهمذاكره  مشغول

 رانبينيد: نشانه شما ده

 .آن خورشيد را از مغرب ـ طلوع 8

 .ـ ظهور دخان 1

 .االرضـ ظهور دابه  3

 .و مأجوج يأجوج ـ خروج 5

 )عليهماالسالم(. مريم بنعيسی ـ نزول 4

 .دجال ـ خروج 2

 .در مشرق خسوف: خسوفیسه  ـ وقوع 7

 .در مغرب ـ خسوفی 1

 .العربدر جزيره  ـ خسوفی 3

ميراند و هر را می مردم آيد و همهمی بيرون عدن از قعر سرزمين كه ـ آتشی 85

در ظهر بخوابند،  گذراند و هر جا كهمی شب بگذرانند، با آنان شب جا كه

 از آن مؤمن»... است:  آمده شريف در حديث همچنين«. باشدمی همراهشان

در اثر  گيرد كهفرو می كافر را چنانشود اما می زكام شبيه ايدود، دچار عارضه

 «.شود...می و متورم باد كرده وي ، بدنآن

  

 ( 12َربهنَا اْكَشْف َعنها اْلعَذَاَب إَنها ُمْؤَمنُوَن )

را از ما دور  اگر عذاب كه «را از ما دور كن عذاب گويند: پروردگارا! اينمي»

نزد  قريش مشركان كه است شده وايتر «شويممي ما مؤمن هرآينه»كنی 

را از ما دور گرداند، ما  عذاب و گفتند: اگر خداوند اين آمده ص اكرمرسول
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دود را  اين آن سبب به بود كه اي؛ گرسنگی. مراد از عذابشويممی مسلمان

 ديدند.می

  

ْكَرى َوقَْد َجاَءُهْم َرُسوٌل ُمبَي  ( 13ٌن )أَنهى لَُهُم الذ َ

حال  «و»؛ استفرود آمده بر سر آنان كه از عذابی« گيرندپند مي چگونه آنان»

را از كار  هر آنچه كه «؟است روشنگر آمده پيامبري آنان براي يقينبه» كهآن

 كند؟.می بيان هستند، برايشان نيازمند آندين 

  

 (14لهٌم َمْجنُوٌن )ثُمه تََولهْوا َعْنهُ َوقَالُوا ُمعَ 

و گفتند: او »گردانيدند  روي صيعنی: از پيامبر  «برتافتند ، از او رويپس»

 و او ديوانه داده او تعليم را به قرآن يعنی: بشري «است ديوانه اييافتهتعليم 

د شون، متذكر میايياوه پندارها و سخنان چنين با وصف آنان چگونه . پساست

 آيند؟!می و از كجا بر سرعقل

  

 ( 15إَنها َكاَشفُوا اْلعَذَاَب قََليًَل إَنهُكْم َعائَدُوَن )

پيامبر  دعاي سبب به زودي يعنی: ما به «كنيمدور مي را اندكي عذاب ما اين»

، اندك زمان و اين كنيمدور می را از شما مشركان عذاب زمانی اندك صخويش

 سوي به «گرديدباز مي شما در حقيقت ولي» است از عمرتان ماندهباقی مدت

دور  از آنان عذاب كهمجرد اين شد زيرا به هم ايد. و چنينبوده بر آن كه شركی

 بازگشتند. كفر و عناد خويششد؛ به

  

  (16يَْوَم نَْبَطُش اْلبَْطَشةَ اْلُكْبَرى إَنها ُمْنتََقُموَن )
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، گيريمفرو مي» و با قوت سختی يعنی: به «بزرگ گرفتنيرا به آنان كه روزي»

 زيرا چون روز، روز بدر است شده: مراد از اين گفته «ايمگيرنده ما انتقام

و كفر بازگشتند؛  تکذيب راه ، مجددا بهعذاب شدن بعد از برطرف مکهمشركان 

دوزخ  ديگر: مراد عذاب قولی. بهگرفت در بدر انتقام از آنان عزوجل خداي

( الکبريمراد از )بطشه كه است مسعود ايننظر ابن»گويد: می كعباس. ابناست

كثير ابن«. است روز، روز قيامت مراد از اين كه گويممی اما من روز بدر است

 .است داده را ترجيح كعباسابن نيز قول

  

َ 17َولَقَْد فَتَنها قَْبلَُهْم قَْوَم فَْرَعْوَن َوَجاَءُهْم َرُسوٌل َكَريٌم ) ( أَْن أَدُّوا إَلَيه َعبَادَ اّلِله

 (18إَن َي لَُكْم َرُسوٌل أََميٌن )

را  فرعون قوم»كافر  گروه از اين يعنی: پيش «از آنان ما پيش يقينو به»

را  ما آنان و پيامبران فرستاديم آنان سوي را به يشخو يعنی: پيامبران «آزموديم

است:  كردند. يا مراد اين را تکذيب ما فراخواندند اما آنها ايشان شريعت سويبه

طغيان  اما آنها سر به داديم توسعه فرعون بر قوم آزمايش را از روي ما ارزاق

كه  ÷يعنی: موسی «آمد برايشان گرامي و پيامبري»كردند  و تجاوز پيشه برداشته

در  و هم گرامی خويش قوم در ميان ، همگرامی عزوجل نزد خداي هم

يعنی:  «بسپاريد من خدا را به بندگان»گفت:  آنان به «كه»بود  گرامیذاتش

 کنجهو ش از عذاب سپرده من بفرستيد و آنها را به من را همراهاسرائيلبنی

و  پروردگارم بر رسالت «هستم امين شما پيامبري براي زيرا من»كنيد  رهايشان

 .نيستم متهم خيانت به پس كنممی شما ابالغ به كه بر آنچه

  

َ إَن َي آَتَيُكْم بَُسْلَطاٍن ُمبَيٍن )  (19َوأَْن ََل تَْعلُوا َعلَى اّلِله
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نورزيد؛ به  تکبر و گردنکشی  أی: بر خداونديعن «نجوييد و بر خدا برتري»

 من هرآينه»برتر بپنداريد  پيامبرانش و پيروي وي خود را از طاعت كهاين

 بر انکار آن راهی شما را هيچ كه« شما هستم آشكار براي برهانيآورنده 

 اير معجزاتعصا، يد بيضا و س از: معجزه است آشکار عبارتبرهان  ، ايننيست

 .من گانهنه

  

 ( 21َوإَن َي ُعْذُت بََرب َي َوَرب َُكْم أَْن تَْرُجُموَن )

مرا  كهاز اين برممي پروردگار خود و پروردگار شما پناه به من و هرآينه»  

كشند با سنگسار او را می بودند كه را تهديد كرده ÷آنها موسی «كنيدسنگباران 

 برد. پناه منان خداي به رشاناو از آزا پس

  

 ( 21َوإَْن لَْم تُْؤَمنُوا َلي فَاْعتََزلُوَن )

يعنی: اگر مرا تصديق  «گيريد كناره از من آوريد پسنمي ايمان من و اگر به»

مرا واگذاريد و با آزار و اذيت  نماييد؛ پساقرار نمی من نبوت كنيد و بهنمی

 كند. و شما داوري من ميان  أخداوند كه گاهتا آننشويد  من متعرض

  

 ( 23( فَأَْسَر بََعبَاَدي لَْيًَل إَنهُكْم ُمتهبَعُوَن )22فَدََعا َربههُ أَنه َهُؤََلَء قَْوٌم ُمْجَرُموَن )

مجرم  قومي ندا در داد كه: اينان پروردگارش درگاه به» ÷موسی« پس»

را  اسرائيلداد تا بنی او فرمان به خداوند متعال بود كه گامهن و در اين «هستند

را  گفتيم: بندگانم پس»ببرد؛  بيرون ، از ميانشانفرعون و مشورت اجازه بدون

 ! آنها را شبانه. آريكرديم را اجابت ÷موسی ، دعايترتيب اين و به« ببرشبانه

 سازمان تدبيري چنان يعنی: من «شويدمي واقع زيرا شما مورد تعقيب»ببر؛ 
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و  داده شما را نجات گاهكنند آن شما را دنبال و لشکريانش فرعونكه  امداده

 .كنممی را غرق و كسانش فرعون

  

 (24َواتُْرَك اْلبَْحَر َرْهًوا إَنهُهْم ُجْندٌ ُمْغَرقُوَن )

پشت » و باز است و گشاده حركتو بی نيعنی: ساك «است آرام و دريا را كه»

قرار دارد،  از آن بعد از گذشتنت كه شکلی يعنی: دريا را بر همان «سر بگذار

آيد. اين  همبه واپس آن شده خشك هايراه كه نزن بر آن واگذار و با عصايت

 ÷گذشتند، موسی سرخ از درياي اسرائيلو بنی ÷موسی چون بود كه جهت بدان

 خويشاصلی  حالدريا مجددا به بزند كه خويش را با عصاي تا آن خواست

نتوانند و لشکريانش  ، فرعونشود و در نتيجه حايل و فرعون آنان برگردد تا ميان

 و ساكن طور آرميدهدريا را همان او دستور داد كه به  أبرسند اما خداوند آنان به

دريا درآيد و  ، بهاست دريا خشك كهتصور اين به بگذارد تا فرعون حالش به

 هايبا راه دريا را همچنان»گويد: می آن گرفتار بال شود. مجاهد در معناي

 شوند و چون وارد آن با اطمينان و قومش گذار تا فرعون باقی آن شدهخشك

«. شوندغرق  همه كه آوريممی هم ما دريا را به گاهوارد شدند آن آن آنها به همه

داد  ÷موسیخبر را به اين سبحان خداي «هستند شدني غرق سپاهي زيرا آنان»

 برود. از بين گيرد و اضطرابش آرام تا دلش

  

 (26( َوُزُروعٍ َوَمقَاٍم َكَريٍم )25َكْم تََرُكوا َمْن َجنهاٍت َوُعيُوٍن )

 فرعونيان آن «گذاشتند بعد از خود برجاي سارانيسيار باغها و چشمهب چه»

 .آراسته و تاالرهاي «نيكو هايو كشتزارها و جايگاه» شدهغرق 

  

 ( 27َونَْعَمٍة َكانُوا فَيَها فَاَكَهيَن )
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 خوش در آن كه» ايگسترده و مکنت رفاه و اسباب يعنی: اموال «و نعمتي»

 كه است بردند. فاكه: كسیسر میو ناز و انبساط به و در آسايش «بودند وخرم

باشد. ها برخوردار میميوه از انواع كه كسی ، چونمند استها بهرهلذت از انواع

 ، مغرور و سرمستنعمت در آن ، يعنی: فرعونيانشده خوانده «فكهين»قرائتی: به

 بودند. وگردنکش

  

 ( 28َوأَْوَرثْنَاَها قَْوًما آََخَريَن ) َكذََلكَ 

ديگر ميراث  مردمي و آنها را به»ما  و درگرفت كار عذاب «بود چنين اين»

را  و برخورداري و خرمی نعمت همه و آن رسانديم هالكتشان يعنی: به «داديم

 .گذاشتيمباقی  اسرائيلبنی و آنها را به كرده سلب از آنان

  

 (29فََما بََكْت َعلَْيَهُم السهَماُء َواْْلَْرُض َوَما َكانُوا ُمْنَظَريَن )

كار  زمين زيرا آنها بر روي «نكردند گريه بر آنان و زمين آسمان پس»

 ديگر، هيچ بگريد و از سوي بر آنان آن سبب به زمين كردند كهنمی ايشايسته

 آن سبب به آسمان بود كه نيز باال نرفته آسمان به برايشان ايو پاكيزه نيك عمل

. و زمين مردم گريستند و نه ( برآنان)فرشتگان آسمان اهل بگريد لذا نه برآنان

 وي درگذشت بزرگسازي در توصيف بميرد، اعراب و بزرگی مهمشخص  چون

و  : آسمانالشمس له وأظلمت الريح كته، وبالسماء واألرض عليه بكت»گويند: می

 در حديث«. شد تاريك وي و باد بر او گريستند و خورشيد بر درگذشت زمين

 عليه إال بكت فيها بواكيه غابت غربته في مات مؤمن ما من»است: آمده  شريف

غايبند وي  نگريندگا ـ آنجا كه در غربت كه نيست مؤمنی : هيچالسماء واألرض

 شريف در حديث همچنين«. گريندبر او می و زمين آسمان كهـ بميرد؛ مگر اين
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 يدخلوباب  رزقه منه يخرج ، بابالسماء بابانفي  عبد إال وله ما من»است:  آمده

 برايشكه مگر اين نيست ايبنده : هيچوبكيا عليه فقداه ، فإذا ماتوكالمه عمله منه

 از آن كه آيد و دريمی بيرون وي روزي از آن كه دو در است: دري در آسمان

كنند میرا گم  دو در، وي بميرد؛ آن چون شود پسمی داخل وي و سخن عمل

كردند. و از  را تالوت كريمهآيه اين صخدا  رسول سپس«. گريندو بر او می

 اند.مؤمن مراد، بندگان كهآيد برمی حديث سياق

بامداد  چهل و زمين آسمان كهميرد، جز ايننمی مؤمنی هيچ» گويد: مجاهد می

گريد؟ گفت: آيا می گويد: از مجاهد پرسيدم: آيا زمينمی گريند. راويبر او می

 آباد خويش و سجده را با ركوع آن كه ايبر بنده ؟ چرا زمينكنیمی تعجب

، در آسمان وي تکبير و تسبيح كه ايبر بنده كرد، نگريد؟ و چرا آسمانمی

 «.، نگريد؟داشت مانند آواز زنبور عسل ايزمزمه

و اندوهی  تأسف هيچ و قومش فرعون بر نابودي كه است اين مراد آيه پس

 و محل از زمين ننماز خواندنشا ، جايبا مرگشان كه مؤمنان ، بر خالفنيست

دارد مراد  احتمال گريد. همچنينمی ، برايشاناز آسمان و صعود اعمالشان عروج

اندازه  چيز را در دنيا به و مغرور و متکبر، هيچ باشد كه: كافر گردنکش اين آيه

لذا  است وي چيز در چشم بزرگترين وي بيند زيرا نفسنمی خود بزرگ نفس

گردنکشی  كافران دهد كهخبر می واقعيت از اين كريمه آيه در اين  أدخداون

كار و بار دنيا  نيفتاد بلکه هم اتفاقی نابود شدند و هيچ و فرعونيان مانند فرعون

 بود. كه است همچنان

جل طور عابه عذاب تأخير افتد بلکه به از آنان عذاب كه «نبودند يافته و مهلت»

 در كفر. عناد و افراطشان شدت سببشد، به فرستاده بر آنان
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ْينَا بَنَي إَْسَرائَيَل َمَن اْلعَذَاَب اْلُمَهيَن ) ( َمْن فَْرَعْوَن إَنههُ َكاَن َعاَليًا 31َولَقَْد نَجه

 ( 31َمَن اْلُمْسَرفَيَن )

 هالكت با به «يمآور رهانيد خفت را از عذاب اسرائيلبني راستي و به»

و در  ، خوار و ذليلدشمن آن زيرا آنها در بند بردگی ايشان دشمنرساندن 

شد و می تحميل بر آنان شاقه قرار داشتند، كارهاي سخت ايو شکنجه عذاب

از »داشتند؛ می نگه را زنده و زنانشان را كشته پسرشان فرزندانفرعونيان 

 از افراطكاران متكبري كه» رهانيديم فرعون را از چنگ ايشان يعنی: «فرعون

و  خواه، بسيار افزونبينیو خود بزرگ فرازي و گردن يعنی: او در سركشی «بود

و  ، از تجاوزكارانوي هاينافرمانی و ارتکاب خداوند بزرگ در كفر به

 بود. روانزياده

  

 ( 32لَى َعْلٍم َعلَى اْلعَالََميَن )َولَقََد اْختَْرنَاُهْم عَ 

و  را ـ با علم يعنی: ايشان «برگزيديم بر جهانيان را دانسته اسرائيلو قطعا بني»

و  برگزيديم زمانشان هستند ـ بر مردم گزينش سزاوار اين امر كه اين به آگاهی

 و صبر و پايداريشان اندر ميانش ‡وجود پيامبران ، بسياريايشان برتري رمز اين

را دگرگون  اوصاف آنها اين كه بود، أما وقتی و دعوت دين در راه ÷با موسی

كرد و آنها را از اوجگاه  دگرگون را بر آنان وضع هم عزوجل ساختند، خداي

 آنها نگونسار نمود. منفورترين حضيض ، بهخلق ترينبرگزيده

  

 (33َن اْْلَيَاَت َما فَيَه بَََلٌء ُمبَيٌن )َوآَتَْينَاُهْم مَ 

آشكار  آزموني در آن را كه آنچه» ÷موسی يعنی: از معجزات «و از آيات»

از  دادنشان نجات كنند. البتهمی عمل چگونه كه تا بنگريم «داديم آنان بود، به
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، از برايشان و سلوي من ابر و فرود آوردن ساختن باندريا، سايه ، شکافتنغرق

 بود. ها و معجزاتنشانهاين  جمله

  

 ( 35( إَْن َهَي إََله َمْوتَتُنَا اْْلُولَى َوَما نَْحُن بَُمْنَشَريَن )34إَنه َهُؤََلَء لَيَقُولُوَن )

مرگ  كار جز همينگويند: عاقبت مي» يعنی: كفار قريش «گروه اين هرآينه»

و ما » برانگيختنی و نه است ايزندگی ، نهو بعد از آن «تما نيس نخستين

 .بعد از مرگمان «نيستيم شدنيزنده

  

 ( 36فَأْتُوا بَآَبَائَنَا إَْن ُكْنتُْم َصاَدقَيَن )

 زندگی بعد از مرگ كهدر اين «اگر راستگو هستيد»مؤمنان:  به گويند مشركانمی

دنيا به را بعد از مرگشان يعنی: آنان «را بازآوريد ما پدران پس» است مجددي

است  اساسو بی باطل فاسد و حجتی اي؛ شبههآنان شبهه اين برگردانيد. البته

 دنيا. در اين نه است زيرا معاد در روز قيامت

در   أخواستند تا خداوند صخدا  از رسول كفار قريش كه است شده روايت

گرداند  را زنده كالببنقصی برانگيزد و بزرگشان را برايشان نيا مردگاند همين

كنند اما  رستاخيز مشورت و صحت صمحمد  نبوت صحت درباره تا با وي

 را رد كرد. آنان خواسته اين خداوند متعال

  

 ( 37نَاُهْم إَنهُهْم َكانُوا ُمْجَرَميَن )أَُهْم َخْيٌر أَْم قَْوُم تُبهعٍ َوالهَذيَن َمْن قَْبَلَهْم أَْهلَكْ 

و  و مکنت در نيرومندي قريش يعنی: آيا قوم «تبع بهترند يا قوم آيا آنان»

 و بر مردم گشت دور دنيا را با لشکريانش كه حميري تبع برترند يا قوم قدرت

، حميري تبع ماند و قوعدنانی ، عربقريش شود كهمی مسلط شد. خاطر نشان

داشتند.  بزرگی و مجد و شکوه عميق و مدنيتی دولت و قحطانيان قحطانیعرب 
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 و پنجم چهارم در قرن جنوبی عربستان حميري از شاهان شماري لقب« تبع»

 بود. ميالدي

 شاهان مراد از آن بلکه واحد نيست شخص ، يكمراد از تبع»گويد: می قرطبی

، مسلمين بزرگ لقب« خليفه» كه بود چنان« تبع» شاهانشان اند زيرا لقبيمن

افزايد: اما می . سپساست روم شاه لقب« قيصر»و  فارس شاه لقب« كسري»

از شاهان  ناظر بر يکی  أخداوند سخن اين آيد كهبر می چنين ظاهرا از آيات

در  كه شناختند چنانمی اسم اين او را به شتر از ديگران، بياعراب كه است تبابعه

 فرمودند: تبع صخدا  رسول كه است آمده كعباسابن روايت به شريف حديث

ـ  ـ واهلل اعلم تبع افزايد: اينمی قرطبی«. شد ندهيد زيرا او مسلمان را دشنام

 كند ولی را ويران كرد تا آن كعبه قصد بود كه يمن جهانگشاي« ابوكرب»همان 

 و براي گشته منصرف گرديد و از قصد خويش حادي دچار بيماري در راه

كرد و  حمله مدينه به كهپوشانيد و بعد از آن يا پيراهن را پرده بار، كعبه نخستين

 پيامبري گاهرت، هجمدينه او خبر دادند كه سازد، به را ويران تا آن قصد داشت

 «.برداشت نيز دست از مدينه پس است« صاحمد» وي نام خواهد بود كه

عاد و ثمود و  چون «بودند؟ از آنان پيش كه كساني»بهترند، يا  آيا قريش «و»

ساختن  هالك پس «بودند آنها مجرم چرا كه كرديم آنها را هالك»؛ مانند آنان

 سببتر از آنانند ـ بهپايين بس و شوكت در قدرت كه يشمانند قر گروهی

 .است سهل أبر خداوند اولی طريقـ به بودنشانمجرم 

  

َ 38َوَما َخلَْقنَا السهَماَواَت َواْْلَْرَض َوَما بَْينَُهَما ََلَعبَيَن ) ( َما َخلَْقنَاُهَما إََله بَاْلَحق 

 (39ْعلَُموَن )َولََكنه أَْكثََرُهْم ََل يَ 
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؛ ايمنيافريده بازي ، بهدو است آن ميان را كه را و آنچه و آسمانها و زمين»

 در ميان را كه و آنچه يعنی: آسمانها و زمين «ايمنيافريده حق آنها را جز به

و شواهد  تا داليل ايمآفريده حق ساختن و نمايان برپاداشتن، براي آنهاست

نبود و  در ميان اگر رستاخيزي ما باشند پس بر وجود و وحدانيت نیروش

و  عبث امر، كاري ؛ اينآنها نداشت ساختنجز فانی  هدفی خلق آفرينش

 كه «بيشترشان وليكن» برتر است از بازيگري  أنبود و خداوند بيش گونهبازي

 ايو فلسفه ما از هدف و آفرينش استچنين كار اين كه «دانندنمي»مشركانند 

 باشد.برخوردار می عميق بس

  

 ( 41إَنه يَْوَم اْلفَْصَل َميقَاتُُهْم أَْجَمَعيَن )

، ميعادي يعنی: روز قيامت «آنهاست ، موعد همگي، روز جداسازيدر حقيقت»

 .است شده دهقرار دا از مبطل نيکوكار از بدكار و محق جداساختن براي كه است

  

 (41يَْوَم ََل يُْغنَي َمْولًى َعْن َمْولًى َشْيئًا َوََل ُهْم يُْنَصُروَن )

يعنی: در « نكند را دفع ديگر چيزي از دوست دوستي هيچ كه روزي همان»

 برساند و نه نفعی گونههيچ نزديکانش تواند بهمی نه و قريبی قوم روز، هيچآن 

دارد؛  بسياري مشترك معانی كه است ايكند. مولی: كلمه را دفع آسيبی از آنان

 و نه». و دوست ، خويشاوند، نزديك، پسر عمو، ياور، همپيمانمانند سرور، برده

 شوند.می باز داشته أخدا روز، از عذاب آنها در آن يعنی: نه «شوندمي ياري آنان

  

 ُ َحيُم )إََله َمْن َرَحَم اّلِله  ( 42 إَنههُ ُهَو اْلعََزيُز الره
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  أخداوند كه كسی يعنی: ليکن «است كرده خدا بر او رحم را كه مگر كسي»

 باشد؛ آن كرده ـ رحم وي در حق شفاعت يا قبول از وي بر او ـ با درگذشت

عزيز  مانه اوست زيرا كه»كند پيدا می شود و نجاتمی قطعا ياريكس 

كند،  را اراده كسی اگر عذاب كه است غالبی همان تعالی يعنی: باري «مهربان

 مؤمنش بندگان ، او بهحال در عين بشتابد ولی وي ياري تواند بهنمی كس هيچ

 .است مهربان

  

قُّوَم )  ( 44( َطعَاُم اْْلَثَيَم )43إَنه َشَجَرةَ الزه

بسياري  گناه كه است أثيم: كسی «است پيشه گناه خوراك زقوم همانا درخت»

در هر  مجرم از ملحدان و امثالشان ، يارانشمانند ابوجهل كفاري دارد. مراد از آن

كند. زقوم: می داللت معنی ، بر اينآيه و مابعد اين هستند زيرا ماقبل عصري

« ملعونه شجره» نام را به و آن آفريده را در جهنم آن  أخداوند كه است درختی

 برند و از آنمی پناه آن سوي شوند، به گرسنه دوزخيان چون ، كهاست ناميده

 خورند.می

روايت  مالكاز ابی ( و مابعد آن53) آيه نزول سبب منصور در بيانسعيدبن

 گاهآن آميختمی هم آورد و بهرا می خرما و كره گفت: ابوجهل كند كهمی

شما وعده  محمد به كه است زقومی همان بخوريد و اين گفت: تزقموا: زقوممی

 شد. نازل كريمهآيه  اين دهد! پسمی

  

 ( 45َكاْلُمْهَل يَْغَلي فَي اْلبُُطوَن )

قطران  يا مايع ،روغن نشينمهل: درد و ته «جوشدها ميدر شكم همانند مهل»

 .است گداخته قولی: مس. و بهاست
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 ( 46َكغَْليَ اْلَحَميَم )

 .است و جوشان بسيار داغ حميم: آب« حميم همانند جوشش»

  

 ( 47ُخذُوهُ فَاْعتَلُوهُ إَلَى َسَواَء اْلَجَحيَم )

گفته  خدوز نگهبان فرشتگان يعنی: به «بكشانيد سختي او را بگيريد و به»

 «دوزخ ميانه سوي به»را بگيريد و او را بکشانيد، يا برداريد؛  مجرم شود: اينمی

 .وسط و مركز آن يعنی: به

  

 ( 48ثُمه ُصبُّوا فَْوَق َرأَْسَه َمْن َعذَاَب اْلَحَميَم )

است:  آمده در روايات« فرو ريزيد جوشان آب از عذاب بر فراز سرش گاهآن»

شود، می شکافته دماغش كهطوري كوبند بهمی از آهن بر او با گرزي شتگانفر

وي  در شکم را كه آنچه همه آب ريزند و آنمی جوشان آب بر سرش سپس

 روبد.سوزاند و میمی ، پاكاست

  

 ( 49ذُْق إَنهَك أَْنَت اْلعََزيُز اْلَكَريُم )

 كهبچش»بگوييد:  مجرم آن به و توبيخ و سركوب شسرزن ! از رويفرشتگان اي

 زعم به كهآن يعنی: اي «قدر هستي بزرگوار گرامي همان» خودت خيال به «تو

عذاب  ـ اينك پنداشتیدر دنيا می كهـ چنان هستی خود عزيز، بزرگوار و گرامی

 .را بچش

روايت  از عکرمه كريمهآيه  اين ولنز سبب در بيان خويش در مغازي أموي

او گفتند:  به و خطاب كرده مالقات با ابوجهل صخدا  گفت: رسول كند كهمی

ثُمه  (43)أَْولَى لََك فَأَْولَى )تو بگويم:  به كه دستور داده من به خداوند متعال»
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 به كه است آن رتر برايتيعنی: سزاوا .34- 35قيامت:  ((43)أَْولَى لََك فَأَْولَى 

كشيد  ص اكرم رسول خود را از دست ، دستملعون آن ...! ولیبپيوندي حق راه

خداوند(، تو خود  )يعنی رفيقت و نه بکنیكاري  من به توانیتو می و گفت: نه

گوار بطحا و عزيز و بزر أهل در ميانكس  قدرتمندترين من كه دانیمی نيك

خوار  سخن گردانيد و او را با اين او را در روز بدر هالك  أخداوند . پسهستم

ذُْق ) فرمود: و نازل گذاشت برجاي را برايش ابدي و نفرت و ننگ كرده و زبون

عزيز بزرگوار  تو همان كه رابچش عذاب : )اينك(إَنهَك أَْنَت اْلعََزيُز اْلَكَريمُ 

 !(.هستی

  

 (51إَنه َهذَا َما ُكْنتُْم بََه تَْمتَُروَن )

 «كرديدترديد مي آن درباره كه است چيزي همان» عذاب «اين هرآينه»

 در دنيا بوديد. كههنگامی 

  

 ( 51إَنه اْلُمتهَقيَن فَي َمقَاٍم أََميٍن )

صاحب  كه جايی، برين در بهشت «هستند امن در مقامي پرهيزگاران راستيبه»

 .خاطر استو آسوده ها ايمنهراسها، غمها و نگرانی از تمام آن

  

 ( 53( يَْلبَُسوَن َمْن ُسْندٍُس َوإَْستَْبَرٍق ُمتَقَابََليَن )52فَي َجنهاٍت َوُعيُوٍن )

 «پوشندستبر مي و ديباي نازك سارها، از پرنيانباغها و كنار چشمه در ميان»

 رويروبه» است ستبر و درشت و استبرق: ابريشم نازك يشمسندس: ابر

، فاخر خود در بهشت هايو جايگاه يعنی: در مجالس «اندهمديگر نشسته

 ، بيشتر انسكنند تا با هممی ديگر نگاهيك و به ديگر نشستهيكروي روبه

 بگيرند.
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ْجنَاُهْم بَُحوٍر َعيٍن )  ( 54َكذََلَك َوَزوه

يعنی:  «گردانيم، همسر ميچشمدرشت و آنها را با حوريان است ! چنينآري»

، ايمگردانيده حالل آنها را برايشان كه حور عين زنان ساختن را با همدم ايشان

 كه هر تعداد از حور عين از آنان هر يك كه طوري ، بهدهيمقرار می مورد اكرام

 سيمين سپيدفام زن معناي حوراء، به . حور: جمعاست ادهآم بخواهد، برايش

 در شدت چشم سفيدي شدت ـ يعنی قولی: حور از )حورالعين. بهاست بدن

 زنان معنی ، بهاست« عيناء» مفرد آن . عين: كهاست شده ( گرفتهآنسياهی

 حور ناميدند كه روي حور را از آن»گويد: باشد. مجاهد میمیچشم درشت

ماند و می آنها، سرگشته رنگ و صفا و شادابی و سپيدي در زيبايی انسان چشم

 «.شودمی خيره

المسجد من  القمامة إخراج»است:  آمده شريف بهشتی: در حديث اما مهر حوران

ور عين ح از مسجد، مهرهاي و آشغال خاكروبه كردن بيرونمهور الحور العين: 

 صخدا  رسول كه است آمده أنس روايت به ديگري شريف در حديث«. است

 مساجد، مهرهاي : جارو كردنالمساجد مهور الحور العين كنس»فرمودند: 

 مهور الحور العين»است:  آمده شريف در حديث همچنين«. است حورعين

 نان هايخرما و پاره هاي؛ مشتنحورعي : مهرهايالخبز التمر، وفلق قبضات

اينها جزء  كه: هر سه گفت توانمی شود. پسمی انفاق  أخدا در راه ، كه«است

 .استمهر حور عين 

  

 ( 55يَْدُعوَن فَيَها بَُكل َ فَاَكَهٍة آََمنَيَن )
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از  لیيعنی: در حا «طلبندخاطر مي بخواهند، آسوده را كه ايدر آنجا هر ميوه»

ديگر  و بيماريها و دردهاي معده از تخمه گردند كهها برخوردار میميوهاين 

كامال  نعمت شدن و از قطع شيطان ، آسيب، رنجاز مرگ بهشتيان ايمنند همچنين

 باشند.خاطر میآسوده

  

 ( 56َعذَاَب اْلَجَحيَم ) ََل يَذُوقُوَن فَيَها اْلَمْوَت إََله اْلَمْوتَةَ اْْلُولَى َوَوقَاُهمْ 

در بهشت  يعنی: مؤمنان «چشندرا نمي مرگ ، طعمنخستين در آنجا جز مرگ»

پايان  و به بودند، گذشت در دنيا چشيده كه را هم مرگی ميرند و آنهرگز نمی

را  دوزخ عذاب تعالی يعنی: حق «داشت نگاه دوزخ و آنها را از عذاب»رسيد 

گفتند: مرگ  كه از كفاري نه داشت نگاه را از آن برگردانيد و ايشان مؤمنان از

! شويمنمی ما وجود ندارد و ما هرگز برانگيخته نخستين مرگ جز همان ديگري

. تر استبسيار سخت از مرگ شوند كهروبرو می با عذابهايی در دوزخ زيرا آنان

 صخدا  رسول كه است آمده و مسلم بخاري ترواي به شريف در حديث

 ، ثميذبح والنار، ثم الجنة بين ، فيوقفأملح كبش  صورة في بالموت يؤتي»فرمودند: 

در  : مرگالنار خلود فال موت  ، و يا أهلالجنة! خلود فال موتيقال: يا أهل 

قرار  بهشت و دوزخ و در ميانشود می ( آوردهو سفيد )ابلق سياهقوچی  صورت

 اهل شود: ايمی ندا در داده چنين گردد، سپسمی ذبح گاهشود آنمی داده

 ! جاودانگیدوزخ اهل . و ايدر كار نيست و مرگی است! جاودانگی بهشت

 «.در كار نيست و مرگی است

  

 (57يُم )فَْضًَل َمْن َرب ََك ذََلَك ُهَو اْلفَْوُز اْلعَظَ 
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در  جاودانه نعمت همه يعنی: اين «پروردگار تو از جانب است فضلي اين»

 اين  أ. يا خداونداست تعالی باري از جانب و بخششی ماندگار، فضلبهشت 

 سبب به و نه خويش از جانب عطا و فضلی عنوان را بهنعمت  همه

 سبحان از خداي چيزي زيرا بنده است داشته ارزانیايشان  ، بهاستحقاقشان

، ديگر حد و بعد از آن كه «بزرگ رستگاري هماناست  اين» طلبکار نيست

حد  خود، به در بزرگی رستگاري و اين متصور نبوده رستگاري براي اياندازه

 باشد.می نهايی

  

 ( 58ْم يَتَذَكهُروَن )فََإنهَما يَسهْرنَاهُ بََلَسانََك لَعَلههُ 

 «پند پذيرند ، باشد كهگردانيديم تو آسان زبان را به قرآن كه نيست جز اين»

و  ايمكرده ، نازلنيز هست اعراب زبان تو كه زبان را به پيامبر! ما قرآن يعنی: اي

ا بفهمند و پند و ر آن قومت ، باشد كهايمساخته و روان ها آسانرا بر فهم آن

 كنند. ، عملاست در آن كه آنچه و بهگرفته  عبرت

  

 (59فَاْرتََقْب إَنهُهْم ُمْرتََقبُوَن )

با  بر كفر و ستيزه آنان يعنی: چنانچه «نيز منتظرند آنان كه منتظر باش پس»

تو وعده  به كه باش بر آنان ايدهند، تو منتظر پيروزي ادامه صو رسولش أخدا

 بر تو هستند. ناميمون از حوادث يا غير آن نيز منتظر مرگت زيرا آنان ايمداده
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 ﴾جاثيه  سوره ﴿

 .است ( آيه37) و داراي است مکی

  

ٍة َجاثَيَةً ) خود را از آيه: نام سوره اين تسميه: وجه « 11 آيه/» (َوتََرى ُكله أُمه

 آيد.خود می در جاي ير آنتفس ، كهاست گرفته

در مشركان  روش ، بيانشد و محور آن نازل« دخان» بعد از سوره« جاثيه» سوره

با  قرآن رويارويی ، چگونگیو در مقابل قرآنی ها و آياتبا حجت رويارويی

 باشد.می كارشان فرجام و بيان درمانشان در جهت آنان

  

َ اْلعََزيَز اْلَحَكيَم )( تَْنَزيُل 1حم )   (2اْلَكتَاَب َمَن اّلِله

ها، در آغاز آغاز سوره مقطعه حروف درباره سخن «حاء، ميم»شود: می خوانده

 .گذشت« بقره» تفسير سوره

با حكمت  خداوند غالب از جانب» قرآن يعنی: اين «كتاب اين فرو فرستادن»

 باشد.می و حکيم فرزانه پيروزمند و در صنعش در ملکش كه خداوندي «است

  

 (3إَنه فَي السهَماَواَت َواْْلَْرَض َْلَيَاٍت َلْلُمْؤَمنَيَن )

يعنی: در خود  «است هايينشانه مؤمنان ، برايدر آسمانها و زمين گمانبي»

، فاتو ص أ، بر وجود خداوندآسمانها و زمين ، يا در آفرينشآسمانها و زمين

 .است روشنی هاي، نشانهوي اسماء و افعال

  

 (4َوفَي َخْلَقُكْم َوَما يَبُثُّ َمْن دَابهٍة آَيَاٌت َلقَْوٍم يُوقَنُوَن )
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 گرفته؛ از خاك شما بر اطوار مختلفه يعنی: در آفرينش «خودتان و در آفرينش»

، تان]طور[ انسانی به ساختنتان و نهايتا متکامل مضغه ، سپسعلقه ، سپستا نطفه

 كه ايو روانی بدنی عجيب اعضا و در نيروهاي و تركيب در تشکيل همچنان

 پراكنده جنبندگان از انواع كه و در آنچه» است در شما قرار داده  أخداوند

 اتموجوداز انواع  تعالی حق كه آنچه در آفرينش يعنی: همچنين «گرداندمي

گرمسير،  از مناطق پراكند؛ اعممی زمين در نواحی النوع مختلف و جانوران زنده

 از زمين و در هر جايی و خشك مرطوب هايو در سرزمين سردسير و معتدل

است: آفريده  آن ، جو و محيط طبيعی، خاكآب مناسب جاندارانی در آن كه

بسيار آشکاري  يعنی: داليل «است هاييند، نشانهدار يقين كه مردمي براي»

كه طوري كنند بهمی داللت عظيم آفريننده آن و حکمت بر قدرت كه است

و  گرفته در آنها، عبرت و تأمل باشند، با مشاهدهمی حق پذيراي كه يقيناهل

 برند.می همتا، پیبی آفريننده وجود و وحدانيتبه

  

ُ َمَن السهَماَء َمْن َرْزٍق فَأَْحيَا بََه اْْلَْرَض وَ  اْختَََلَف اللهْيَل َوالنهَهاَر َوَما أَْنَزَل اّلِله

يَاحَ آَيَاٌت َلقَْوٍم يَْعَقلُوَن )  ( 5بَْعدَ َمْوتََها َوتَْصَريَف الر َ

ديگر، يا در يك آنها از پی يعنی: در امر آمدن «و روز شب و در اختالف»

ها نيز نشانه و ظلمت ، گرما و سرما و روشنايیو كوتاهی آنها در درازي تفاوت

مراد از  «فرود آورده از آسمان خدا از رزق و در آنچه» استهايی وعبرت

  أخداوند كه است چيزهايی همه سبب زيرا باران است در اينجا: باران رزق

 را زنده ، زمينآن وسيله به پس»دهد می آنها روزي وسيلهرا به بندگان

از  پس» است آن هايرستنی آوردن، بيرون زمين ساختن زنده «است گردانيده
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 و در گردش»ها ها و رستنیاز سبزي آن بودن از خالی يعنی: پس «آن مرگ

اند و  گرم اهیديگر، گ از جهتی وزند و گاهیمی جهت از يك گاهی كه «بادها

ورزند، خرد مي كه مردمي براي»آور  زيان اندو گاهی نافع سرد، گاهی گاهی

 كنند اما نهمی داللت أخداوند و قدرت بر وحدانيت كه بزرگ «است هايينشانه

 اند پس برتري خردهاي داراي كه كسانی فقط برايو عناد بلکه  جهل اهل براي

 برند.نمی معاند، هرگز از آنها نفعی نجاهال

  

َ َوآَيَاتََه يُْؤَمنُوَن ) َ َحَديٍث بَْعدَ اّلِله َ فَبَأَي  َ نَتْلُوَها َعلَْيَك بَاْلَحق   ( 6تَْلَك آَيَاُت اّلِله

ها و برهانهاي ذكر شد؛ همانا حجت كه آياتی يعنی: اين «اهلل آيات است اين»

 حق را به آن كه» است عظيم و در قرآن وي هستی در كتاب خداوند عزوجل

، راستگو آوريمفرود می بر تو از قرآن كه يعنی: ما در آنچه «خوانيمبر تو مي

 بعد از خدا و آيات پس» است حق ، متضمنخوانيمبر تو می كه و آنچه هستيم

و بعد از   أخداوند د از سخنيعنی: بع «خواهند آورد؟ ايمان سخن كدام او به

 أخداوند كه معنی اين دارند؟ بهباور می سخن كدامين ، آنها ديگر بهوي آيات

نکنند؛  او را تصديق ، سخنكفار كوردل اگر اين پس است راستان راستگوترين

او را تصديق  كتاب خواهند كرد؟ و اگر آيات را تصديق كسیچه ديگر سخن

در  خداوند متعال كهكنند؟ چنانمی را تصديق كسیچه کنند؛ ديگر كتابن

َل أَْحَسَن اْلَحَديثَ )فرمايد: می« زمر» ( از سوره13)آيه ُ نَزه كه  خداوند است: »(اّلِله

 «.را فرود آورده سخن نيکوترين

را بر  دليلش ، شآيه سه در اين  أخداوند»گويد: می« جاللين» در شرح« صاوي»

 (، آيهرا با: )للمؤمنين نخست و آيه خود ذكر نموده و وحدانيت وجود، قدرت
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تغاير و  . وجهاست آورده پايان ( بهرا با: )يعقلون سوم ( و آيهرا با: )يوقنون دوم

در  انسانكه: وقتی  است در اين آيات اين بخشپايان جمالت تمايز ميان

كند؛  و تأمل ، انديشهاست ايناگزير آنها را آفريننده كهو اين انها و زمينآسم

متناسب  ( با آن)للمؤمنين جمله آورد پسمی ايمان تأمل بر اثر اين شكبی

افزايد و از می بر ايمانش تأمل كند، اين خود انديشه در آفرينش باشد و چونمی

در ساير  دارد و چون تناسب ( با آن)يوقنون جمله گردد پسمی يقين اهل

و عملش  رسيده كمال به كند، عقلش بنگرد و انديشه ها نيكرويدادها و نشانه

 اين»گويد: كثير میابن«. دارد تناسب ( با آن)يعقلون جمله يابد پسمی استحکام

تر شريف حالی به شريف از حالی ؛و تکاملی ارتقائی تعابير، خود بيانگر روندي

وجود،  گانهشش نيز در تفسير كبير، داليل رازي امام«. باشدمی وبرتر از آن

 بيان رشته به بديع نحوي را به آيات در اين عزوجل خداي و وحدانيتقدرت 

 .يستآنها ن طرح مختصر مجال باشد و در اينمی در خور مطالعهكه  كشيده

  

َ تُتْلَى َعلَْيَه ثُمه يَُصرُّ ُمْستَْكبًَرا َكأَْن لَْم 7َوْيٌل َلُكل َ أَفهاٍك أَثَيٍم ) ( يَْسَمُع آَيَاَت اّلِله

ْرهُ بَعَذَاٍب أََليٍم )  ( 8يَْسَمْعَها فَبَش َ

بسيار  بر هر بسيار دروغگوي يعنی: واي «ايپيشه گناه بر هر دروغزن واي»

 سماجت شنود سپسشود، ميمي بر او خوانده خدا را كه آيات كه» گنهکاري

 بر آن كه باطلی و بر شيوه مانده باقی مصرانه يعنی: بر كفر خويش «ورزدمي

گيرد شنود، پند نمیمی أخدا از كالم كه ورزد و از آنچهمی ، پايبنديقرارداشته

خود  ورزد كهو اصرار می سماجت درحالی يعنی: او بر كفر خويش« مستکبرانه»

از  عبارت كه بيند، حقینهد، بزرگتر و برتر می گردن حق به امر كه را از اين

و  متعالی نامش كه باشد، پروردگاريمی وي آفريننده پروردگار متعالكالم 
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 آن نی: حاليع «است آنها را نشنيده گويي كهچنان». برتر استاش سلطه

آنها را  كه است كسی حال ، شبيهآيات اين به التفات در عدمپيشه گناه دروغزن

 كه او خبر ده يعنی: به «ده مژده دردناك عذابي او را به پس» است نشنيده

 به وي استماع اصرار و استکبار و عدم جزاي عنواننزد خداوند قهار ـ به برايش

 .است دردناك سخت ـ عذابی آيات اين

شد  نازل حارثنضربن درباره كريمهآيه اند: اينگفته نزول سبب در بيان مفسران

را  كرد تا قرآنمی آنها مشغول را به پراكند و مردمرا می عجم داستانهاي كه

 را از مردم و آن را بسته دين راه كه هر كسی درباره كريمه آيه نشنوند. اما حکم

 .است ورزد، عامتکبر می تعالی حق هدايت دارد و از پذيرشباز می

  

 (9َوإَذَا َعَلَم َمْن آَيَاتَنَا َشْيئًا اتهَخذََها ُهُزًوا أُولَئََك لَُهْم َعذَاٌب ُمَهيٌن )

 يعنی: چيزي «شود ما آگاه از آيات بر چيزي» پيشه گناه دروغزن آن «و چون»

 «گيردتمسخر ميبه»را  الهی يعنی: آيات «آنها را»برسد  وي به الهی آيات ازعلم

خود قرار  ريشخند و تمسخر و ابراز شگفتی براي را موضوعی الهی يعنی: آيات

ريشخند و اند، دستاويز اين  بدانها پرداخته آيات اين را كه ايدهد و معانیمی

مورد  در اين« دخان» ( از سوره53) در آيه كهگرداند. چنانمی مسخر خويشت

 بهگاه و آن خواست خرما و كره مقداري كه: ابوجهل كرديم را نقل روايتی

 را وعده شما جز شهد و عسل بخوريد زيرا محمد به زقوم گفت: از اين يارانش

 «گروه اين»ترساند! می او شما را از آن كه است زقومی همان دهد و ايننمی

خواهند  خواركننده عذابي»آنها گذشت:  اوصاف كه پيشهپرداز بهتاندروغ

 و به  أخداوند از شنيدن آيات بر كفر و استکبارشان پافشاريشان سبب به «داشت
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بار. تو فضيح خواركننده است مهين: عذابی . عذابآن تمسخر گرفتن

 و قدسيت تهديدها، بر حرمت گونهاين طرح از راه عزوجل ، خدايسانبدين

 گذارد.تمسخر و استهزا قرار گيرد، تأكيد می در معرض كهاز اين خويش كتاب

 رسول»فرمود:  كه است آمده كعمراز ابن مسلم روايت به شريف در حديث

 كردند؛ از بيم شود، نهی مسافرت دشمن سرزمين به با قرآن كهاز اين صخدا

 «.كند اهانت آن به مبادا دشمن كهآن

  

 َ َمْن َوَرائََهْم َجَهنهُم َوََل يُْغنَي َعْنُهْم َما َكَسبُوا َشْيئًا َوََل َما اتهَخذُوا َمْن دُوَن اّلِله

 ( 11أَْوَليَاَء َولَُهْم َعذَاٌب َعَظيٌم )

و عزت  افتخار و شرف سر احساسيعنی: در پشت « سر آنهاست پشت دوزخ»

 باشند كه داشته آنها بايد يقين قرار دارد پس ؛ جهنمدنيا و تکبر از حق آنها به

 ، معنیقولی. بهرا در خواهد يافت آنان زودي و به است سرشان در پشتجهنم 

 و به است دوزخ سوي رويکرد آنها به زيرا آنهاست پيشاپيش است: دوزخ اين

را و  الهی از عذاب چيزي «كند از آناننمي و دفع»روند می پيش آن سوي

اند آورده دست و به «اندكرده كسب آنچه»رساند؛ نمی آنان به سوديگونه هيچ

و  بتان همچنينيعنی:  «اندبجز اهلل گرفته كه دوستاني و نه»واوالد  از اموال

پرستند و از آنها اميد می أخداوند جاي و آنها را به خود گرفتهبراي  كه خدايانی

 عذابي و آنان»رساند نمی آنان به نفعی را دارند، هيچ زيانی سود و دفع رساندن

 .آنهاست سر يا پيشاپيشپشت  كه در جهنمی« خواهند داشت بزرگ

  

 (11ى َوالهَذيَن َكفَُروا بَآَيَاَت َرب ََهْم لَُهْم َعذَاٌب َمْن َرْجٍز أََليٌم )َهذَا ُهدً 
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؛ همانا گذشت سوره در اين ذكر آن كه آياتی يعنی: اين «است هدايتي اين»

 كه كسانی براي ، يعنیعظيم قرآن به راهيافتگان براي است رهنمود و هدايتی

 يعنی: به «پروردگارشان آيات به كه و كساني»پذيرند ، میاست را در آن آنچه

 ترينرجز: سخت «است از رجز دردناك عذابي كافر شدند، برايشان» قرآن

 .است عذاب

  

َر لَُكُم اْلبَْحَر َلتَْجَرَي اْلفُْلُك فَيَه بَأَْمَرَه َوَلتَْبتَغُوا َمْن فَْضَلَه  ُ الهَذي َسخه َولَعَلهُكْم اّلِله

 ( 12تَْشُكُروَن )

اي گونهرا به يعنی: آن« شما مسخر كرد دريا را براي كه استكسي خدا همان»

گردانيد؛ با سوار  خويش را رام يابيد و آن تمکن شما بتوانيد بر آن آفريد كه

شما  را به آنها او ساختن كه ها و درياپيماهايیدر كشتی آن بر فراز امواجشدن 

 ها بهيعنی: تا كشتی «شوند روان فرمانش به ها در آنتا كشتي» است آموخته

و  آنها، بستر دريا را شگافته درآوردن حركت شما در به به دادنشو ياري  اذن

در دريا و  ، فرو رفتنبا تجارت «كنيد روزي او طلب وتا از فضل»روند  پيشبه

 سپاس و باشد كه»ها و غير اين ، صيد ماهیدر و گوهر از آن نآوردبيرون 

دريا، بر شما  ساختن رام اين سبب به تعالیحق را كه هايینعمت« بگزاريد

 دارد.می ارزانی

  

َر لَُكْم َما فَي السهَماَواَت َوَما فَي اْْلَْرَض َجَميعًا َمْنهُ إَنه فَي ذََلَك َْلَيَا ٍت َلقَْوٍم َوَسخه

 (13يَتَفَكهُروَن )

 كرد، همه سود شما رام به است را در زمين را در آسمانها و آنچه و آنچه»

در آسمانها از  تعالی حق را كه آنچه يعنی: همه «اوست يكجا پديد آورده
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در  هرا ك آنچه و همه است و ابر و باد آفريده و باران و ستارگان خورشيد و ماه

 ، براياست سودآور ديگر آفريده ها و درياها و جويبارها و اشياياز كوه زمين

 بندگانش به وي از جانب اينها رحمتی و همه گردانيده مسخر و رام بندگانش

 براي» ساختن رام «در اين گمانبي» وي و بخشايش نعمتعنوان  باشد؛ بهمی

 ها، بهنشانه اين به و راهيابی فکر و انديشه وسيله و به «شندانديمي كه گروهي

ها نشانه اين كنند؛ بهتفکر نمی كه اما كسانی «است هايينشانه»رسند توحيد می

 شوند.نمینيز راهياب 

  

َ َليَْجزَ  َي قَْوًما بََما َكانُوا قُْل َللهَذيَن آََمنُوا يَْغَفُروا َللهَذيَن ََل يَْرُجوَن أَيهاَم اّلِله

 ( 14يَْكَسبُوَن )

اهلل اميد  روزهاي به كه اند بگو: تا از كسانيآورده ايمان كه كساني به»

را  الهی و رخدادهاي وقايع كه بگو: از كسانی مؤمنان به يعنی «ندارند درگذرند

بر   أخداوند عذاب ونهمچ از عذابی دارند و بر خويشتننمی توقع بر دشمنانش

ايمان  تعالی باري به آنان كه روي ندارند، درگذرند، از آن بيم گذشته هايامت

نيز  دوستانش را براي تعالی باري از سوي پيروزي ، عنايتندارند و بنابراين

 را به از آنان تا خداوند قومي»درگذرند؛  ! از آنانبرند. آريانتظار نمی

 درگذشت به قوم: مؤمنانند كه مراد از اين «كند مجازات كار وكردارشانحسب

 نيکی در برابر كارهاي را در قيامت ايشان أشدند تا خداوند دادهاز كفار فرمان 

بر آزار  ، صبر و شکيبايینيك كارهاي اين از جمله دهد، كه اند، پاداشكرده كه

 ها از سويناخوشی و تحمل خشم با فروخوردن از آنان پوشيدنكفار و چشم 

 آن كفار را بر حسب  أاست: تا خداوند چنين ديگر، معنی قولی. بهاست آنان

فرمايد: شما می تعالی باري اند، جزا دهد. گويیكرده كه وبديهايی گناهان
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. دهيمبايد جزا می كهچنان را ما آنان را تماما بدهيد پس توانيد جزايشاننمی

 در دنيا درگذريد، بدانيد كه اگر شما از آنان يعنی»گويد: می آنكثير در معنیابن

 «.دهدجزا می بدشان در برابر اعمال قطعا آنها را در آخرت أخداوند

روايت  كعباساز ابن كريمه آيه نزول سبب در بيان و قشيري نيشاپوري واحدي

 و دو گروه ابیو عبداهلل بن خطاب عمربن درباره كريمه فرمود: آيه اند كهكرده

 مصطلقبنی در غزوه مسلمانان بود كه: سپاه گونهشد؛ ماجرا اين پيرو آنها نازل

را فرستاد تا  غالمش ابیبود، عبداهلل بن فرود آمده« مريسيع» نامبه بر سر چاهی

دير  از او پرسيد: علت ابیآمد ابن نزد وي دير كرد و چون غالم بياورد،آب 

 را اجازه و كسی است نشسته چاه عمر بر دهانه بود؟ او گفت: غالم چه كردنت

 ابوبکر پر نشود و مشك پيامبر و مشك بکشد تا مشکهاي آبدهد كه نمی

؛ نيست گروه اين ما و مثل فت: مثلگ ابیعمر را نيز پر نکند! عبداهلل بن مواليش

«. تا تو را بخورد! كن را فربه : سگتيأكلك كلبك سمن»اند:  گفته كهمگر چنان

قصد عبداهلل  تا به را بر گرفت رسيد و او شمشيرش عمر به سخن اين پس

 آمده ديگري شد. در روايت نازل كريمه آيه اينبود كه  كند، همان حركت ابیبن

 عمر عازوراء و در باره بنفنحاص بنام اييهوديدرباره  كريمهآيه اين»است: 

َ قَْرًضا َحَسنًا)آيه:  ، بعد از نزوليهودي شد زيرا آن نازل ( َمْن ذَا الهَذي يُْقَرُض اّلِله

 ! و چوناست گفت: پروردگار محمد نيازمند شده 88و حديد:  155بقره: 

 وي كرد ودر طلب گردنش را حمايل را شنيد، شمشيرش وي سخن عمر

 عمردر پی صخدا  رسول شد. پس نازل كريمهآيه اين گاهآمد. آن بيرون

 «.بگذار...را بر زمين  عمر! شمشيرت او آمد، فرمودند: اي فرستادند و چون
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 شده نازل مصطلقبنی ا در غزوهي در مدينه ، چراكهنيست منسوخ كريمه آيه

 مشركان قلوب تأليف براي مسلمانان كه حکم اين»گويد: كثير می. اما ابناست

بود  اسالم ابتداي مأمور بودند، مربوط به از آنان عفو و گذشت ، بهكتاب واهل

را  مؤمنان  أداصرار ورزيدند؛ خداون آنها بر كفر و عناد خويش كهاما بعد از آن

 «.جهاد مأمور كردبه

  

 (15َمْن َعَمَل َصاَلًحا فََلنَْفَسَه َوَمْن أََساَء فَعَلَْيَها ثُمه إَلَى َرب َُكْم تُْرَجعُوَن )

 زيانش كند، به بدي و هر كه سود خود اوست كند، به شايسته كاري هر كه»

 برگردانيده پروردگارتان سوي به» با اعمالتان در روز قيامت «باشد، سپس

 دهد.جزا می و او شما را در برابر اعمالتان «شويدمي

  

ةَ َوَرَزْقنَاُهْم َمَن الطهي َبَاَت  َولَقَْد آَتَْينَا بَنَي إَْسَرائَيَل اْلَكتَاَب َواْلُحْكَم َوالنُّبُوه

ْلنَاُهْم َعلَى اْلعَالََميَن )  ( 16َوفَضه

در و دانش  يعنی: فهم «و حكم» يعنی: تورات «، كتاباسرائيليبن به يقينو به»

و  مردم در ميان شانو فرمانروايی حکومت دو؛ زمينه با اين ، كهرا داديم دين

و از « داديم نبوت»آنها  نيز به «و»ميسر گرديد  برايشان آنان دعاوي و فصل حل

 پاكيزه و از چيزهاي» برانگيختيم رسالت و نبوت را به بسياري ميانشان

 كرديم حالل و گوارا را برايشان بخشلذت هاييعنی: نعمت «كرديمروزيشان 

 «را بر جهانيان و آنان»بود  جمله ( از آنو بلدرچين )ترنجبين وسلوي من كه

 به كه داشتيم ارزانی نعمتهايی آنان به كه ايگونه به« داديم فضيلت»زمانشان 

 ....آن دريا و امثال ، شکافتنتورات نزول ؛ چونبوديم نکرده ديگران ارزانی
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 َوآَتَْينَاُهْم بَي َنَاٍت َمَن اْْلَْمَر فََما اْختَلَفُوا إََله َمْن بَْعَد َما َجاَءُهُم اْلَعْلُم بَْغيًا بَْينَُهْم إَنه 

 ( 17ُهْم يَْوَم اْلَقيَاَمَة فَيَما َكانُوا فَيَه يَْختََلفُوَن )َربهَك يَْقَضي بَْينَ 

و  حالل يعنی: در بيان «عطا كرديم آنان به روشني هاي، نشانهو در امر دين»

 . يا مراد؛ معجزاتعطا كرديم روشنی و احکام شرايع اسرائيل بنی ، بهحرام

 اكرم رسول بعثت درباره آنان است: به اين معنی قولی. بهاست آشکار و روشن

نكردند  و اختالف» عطا كرديم روشنی و آگاهی ، علمو شواهد نبوتشان ص

 معانی ساختن و روشن دين در مورد بيان «آمد علم برايشان كهمگر بعد از آن

و پديد  ثبوت سيله، واست اختالف رفتن از بين موجب را كه اما آنها علم آن

 «خود در ميان كه و رقابتي تعدي از روي هم آن»گردانيدند اختالف  آوردن

 گمانداشتند، بي» و حسد و دشمنی رشك و از روي رياست در طلب

 «كردندمي اختالف در آن كه آنچه درباره آنان ميان روز قيامت پروردگارت

و بدكار را در  اشنيکوكارينيکوكار را در قبال  پس «كنديم فيصله» از كار دين

 گرداند.متمايز می باطلرا از اهل  حق دهد و اهلجزا می اشبرابر بدكاري

را بر  نعمت ، مجموعا ششدو آيه در اين  أ؛ خداوندكنيممی مالحظه كهچنان

 .است برشمرده اسرائيلبنی

  

هبَْع أَْهَواَء الهَذيَن ََل يَْعلَُموَن ثُمه َجعَْلنَاَك  َعلَى َشَريعٍَة َمَن اْْلَْمَر فَاتهبَْعَها َوََل تَت

(18 ) 

يعنی: تو را  «قرار داديم از امر دين بر شريعتي»! صمحمد  اي «تو را سپس»

ل رساند. اصمی حقت به كه قرار داديم از كار دين روشنی وروشو راه بر برنامه

شد  گرفته عاريت دين براي واژه اين ، سپسآبشخور است معناي ، به«شريعت»

، از است جانها و روانهايشان و طراوت حيات سبب را كه آنچه زيرا مردم
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، امتت يعنی: در ميان «كن را پيروي آن پس»گيرند بر می دين سار زاللچشمه

 «دانندنمي كه كساني ها و خواهشهايو از هوس» نك عمل شريعتت احکامبه

را  بندگانش براي وي و احکام دانند قوانينرا و نمی عزوجل خداييگانگی 

 و موافقانشانند. ، كفار قريشآنان كه «نكن پيروي»

  

َ َشْيئًا َوإَنه الظهاَلَميَن بَعْ  ُ َوَليُّ إَنهُهْم لَْن يُْغنُوا َعْنَك َمَن اّلِله ُضُهْم أَْوَليَاُء بَْعٍض َواّلِله

 (91اْلُمتهَقيَن )

از  چيزي يعنی: آنان «كنندنمي را در برابر خدا از تو دفع چيزي قطعا آنان»

از  كه باشد ـ در صورتی داشته را بر تو اراده آن  أخداوند عذابی را كه

 دوستان بعضي و همانا ستمگران»د دارنـ از تو باز نمی كنی پيرويهوسهايشان 

 و خدا ولي»دارند  با همديگر در ظلم كه مشاركتی سبب به «ديگرند بعضي

از  اند كهكسانی مراد از متقيان «است» و كارساز آنان دهندهيعنی: ياري «متقيان

 پرهيزند.می و معاصی شرك

  

 (02َمةٌ َلقَْوٍم يُوقَنُوَن )َهذَا بََصائَُر َللنهاَس َوهُدًى َوَرحْ 

و كه: بايد از شرايع  باره در اين مردم براي بر زبانت عام اعالم يعنی: اين «اين»

 استدين  كارساز پيروان أامر كه: خداوند كنند و اين پيروي الهی هاينظامنامه

يعنی: « است وريهاييديده مردم براي»ما:  مقدس شريعت خود اين همچنين

 را در پرتوآن شاندينی و نيازهاي احکام كه است بخشیبينش برهانها و داليل

رساند می بهشت را به كنندگانعمل كه است« و رهنمودي»دانند بينند و میمی

 اهل كه قومي براي» در آخرت عزوجل خداي از جانب «است و رحمتي»
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دارند و از  يقين حق به كه است اين از شأنشان كه گروهی ييعنی: برا «يقينند

 افتند.نمی و تزلزل ، در شكشبهاتپراكندن 

  

اَلَحاَت  أَْم َحَسَب الهَذيَن اْجتََرُحوا السهي َئَاَت أَْن نَْجعَلَُهْم َكالهَذيَن آََمنُوا َوَعَملُوا الصه

 ( 09َساَء َما يَْحُكُموَن )َسَواًء َمْحيَاُهْم َوَمَماتُُهْم 

جمع  را با هم يعنی: كفر و معاصی «اندبد شده كارهاي مرتكب كه آيا كساني»

و  آورده ايمان كه دهيمقرار مي را مانند كساني آنان اند كهپنداشته»اند كرده

 تکابـ با وجود ار بدكرداران يعنی: آيا در ميان «اند؟كرده شايستهكارهاي 

و با  شويممی قايل ، برابريعقيده درست نيکوكرداران ـ و ميان وگناهان جرايم

 «باشد؟ يكسان و مرگشان زندگي كه طوريبه»؟ كنيممی عمل آنها يکسان همه

در  سعادت اهل ؟ هرگز! آنها برابر نيستند زيرا حالآخرت دنيا و سراي در سراي

در  دو گروه حال است . يعنی: ممکننيست يکی شقاوت اهل ، با حالآخرت

در دنيا از  پيشگان و گناه بدكرداران گاهی برابر باشد و حتیبا هم  دنيا گاهی

برابر باشند،  نيز با هم ور باشند اما اگر آنها در آخرتبهره هم بيشتري هاينعمت

پيدا خواهد  واقعيت چيزي چنين داريد كهنپن پس استامر دور از عدالت  اين

 در دنيا و آخرت و بدان پندارند ما با نيکانمی كه «كنندمي بد حكم چه»كرد 

 .كنيممی طور برابر عملبه

و  ، حمزهعلی درباره كريمه آيه است: اين گفته نزول سبب در بيان كلبی

 نازل عتبه و وليدبن ، شيبهنامهاي: عتبه به ركاناز مش تن و سه  جراحابوعبيده 

از  شما بر چيزي خدا سوگند كه گفتند: به مؤمنان آن به مشركان شد زيرا اين

باشد،  گوييد حقشما می كه ، آنچهقرار نداريد و اگر بر فرضو حقيقت  حق
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ما  حال كه هد بود چناننيز بهتر خوا شما در آخرت ما از حال حال بدانيد كه

 مشركان سخن اين خداوند متعال . پسشما بهتر استدر دنيا از حال  اكنونهم

، با مطيع مؤمن حال نيست كرد كه: ممکن را روشن حقيقت را رد كرد و اين

 برابر باشد. در آخرت كافر عاصی حال

  

ُ السهَماَواَت َواْْلَْرضَ  َ َوَلتُْجَزى ُكلُّ نَْفٍس بََما َكَسبَْت َوُهْم ََل  َوَخلََق اّلِله بَاْلَحق 

 (00يُْظلَُموَن )

در  عدالت مقتضی كه حقی «است آفريده حق را به و خدا آسمانها و زمين»

 است كرده عمل آنچه حسب به ، هر كسو تا سرانجام» است بندگان ميان

تا  است آفريده آن را براي آسمانها و زمين لیتعا يعنی: حق «شود جزا داده

 بر حسب گردد و تا هر كس رهنمون خويش آنها بر قدرت وسيله را به خلق

قطعا  بدانيد كه شود پس ؛ جزا دادهاست كردهو طاعات  از گناهان كه آنچه

قرار  د ستممور و آنان»سازد برابر نمی را با هم كافر و مؤمن  أخداوند

 .بر عذابشان ، يا افزودناز ثواب با كاستن« گيرندنمي

بودن  يکسان در مورد عدم قبل در آيه پيشين بر اعالم دليلی ، بسانكريمه آيه اين

 .است و بدان نيکان

  

ُ َعلَى َعْلٍم وَ  َختََم َعلَى َسْمَعَه َوقَْلبََه أَفََرأَْيَت َمَن اتهَخذَ إَلََههُ َهَواهُ َوأََضلههُ اّلِله

َ أَفَََل تَذَكهُروَن )  ( 23َوَجعََل َعلَى بََصَرَه َغَشاَوةً فََمْن يَْهَديَه َمْن بَْعَد اّلِله

 از آيه بخش اين مربوط به اول نزول دارد، سبب نزول دو سبب كريمه آيه اين

شد زيرا  نازل قريش قولی: دربارهبه كه (...َواهُأَفََرأَْيَت َمَن اتهَخذَ إَلََههُ هَ )است: 

خود  ظن ـ به چون پرستيدند، سپسرا می سنگی مدتی بود كه چنين آنانشيوه 
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چيز ديگر را  و آن دور افگنده را به يافتند، سنگرا می از آن ـ چيز بهتري

 ـ يکی سهمی قيسبنحارث هدربار از آيه بخش ديگر: اين قولیپرستيدند. بهمی

، داشت تمايل بدان را نفسش هر چه شد كه ـ نازل حق دين از تمسخركنندگان

 پرستيد.می

خود قرار  را خداي خويش هوس را كه كسي» صپيامبر  اي «آيا ديدي پس»

و  گرفته خويش را دين خويش نفس و خواهش هوس كه يعنی: كسی «داده

نيك  وي به نفسش را كه هر چه پس است خويش نفس هواي دنبال فقط به

گذارد، بنماياند، فرو می زشت وي به را كه دهد و هر چهمی بنماياند، انجام

و  نفرت باشد، يا به او را مد نظر داشته و رضاي  أخداوند محبت كهآنبی

 نيك را كه چيزي است: كافر همان راد اينبدهد؟ يا م اهميتی الهیغضب 

 و غيره ، چوبسنگ پرستد مانند پرستشورزد، میمی هوس پندارد يا بدانمی

 به كسی چنين كهيعنی: با آن «گردانيده او را گمراه وي و خدا با وجود دانايي»

وجود،  با اين د ولیشناسباز می را از گمراهی و هدايت و داناست آگاه حقيقت

 و در گمراهی را فروگذاشته ، حقخويش نفس از شهوت پيروي سبببه 

سزاوار  به كه جهت او را بدان أاست: خداوند اينزند. يا معنی وپا میدست

مهر  و دلش و بر گوش» است كرده ، گمراهداشتهعلم  گمراهی براي بودنش

 را نشنود و بر دلش ايتا پند و موعظه مهر زدهبر گوشش  أيعنی: خداوند «زده

 پرده اشو بر ديده»باورمند نشود  آننکند و به  را درك تا هدايت مهر زده

يعنی: بعد  «از خدا آيا پس»ندهد  را نبيند و تشخيص درست تا راه «است نهاده
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خواهد كرد؟ آيا پند  يتشهداكسي  چه»او را   أخداوند ساختن از گمراه

 را بدانيد؟. حال آموز تا حقيقتعبرت پندي به «گيريد؟نمي

 (...َوَختََم َعلَى َسْمَعَه َوقَْلبَهَ ) است: از آيه بخش اين مربوط به دوم نزول سبب

 طواف كعبه خانه به مغيرهاو و وليدبن شد زيرا شبی نازل ابوجهل دربارهكه 

وگو پرداختند، گفت به صخدا  رسول درباره اثنا با هم ردند؛ در اينكمی

در  صمحمد  كه دانممی خوب خدا سوگند؛ من وليد گفت: به به ابوجهل

 ! مگر چهباش او گفت: ساكت و به . وليد بر آشفتراستگواست نبوت ادعاي

! ما أباعبدشمس گفت: اي ابوجهل؟ است گشته باور رهنمون اين تو را به چيزي

 به و رشدش عقل كه ، اكنونناميديممی« امين راستگوي»اش او را در كودكی

 من خدا سوگند كه ؟! بهناميمو دروغگو می ، او را كذاباست رسيده كمال

ا تو ر چيزي ، چهصورت در اين ! وليد گفت: پساو راستگو است دانممی خوب

 ؟ ابوجهلآورينمی او ايمان و به ايكرده دارد، چرا درنگبازمی وي از تصديق

خواهند كرد  تبصره چنين من درباره قريش ، دخترانصورت گفت: زيرا در آن

 آيه بود كه ...! همانامكرده پيروي ابوطالب ، از يتيمنانیخاطر پاره به من كه

 شد. نازل كريمه

 به:تبعا لما جئت  هواه يكون حتي أحدكم ال يؤمن»است:  آمده شريف در حديث

من  نباشد كه چيزي پيرو آن نفسش هواي كه گاهندارد تا آن از شما ايمان يکی

 كه است آمده ابوامامه روايت به شريف در حديث همچنين«. امرا آورده آن

 إلي أبغض السماء إله ما عبد تحت»فرمودند:  كه شنيدم صخدا  گفت: از رسول

باشد،  نفس نزد خداوند منفورتر از هواي كه ، الهیدر زير آسمان  :الهوي مناهلل 

 «.است قرار نگرفته مورد پرستش
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ُكنَا إََله الدهْهُر َوَما لَُهْم بَذََلَك َوقَالُوا َما َهَي إََله َحيَاتُنَا الدُّْنيَا نَُموُت َونَْحيَا َوَما يُْهلَ 

 ( 24َمْن َعْلٍم إَْن ُهْم إََله يَُظنُّوَن )

در  ، چيز ديگريدنيايمان غير از زندگي»منکر رستاخيز  مشركان «و گفتند»

، قرار داريم در آن ما كه جهانی اين زندگی ، جز همينيعنی: زندگی «كار نيست

ما  جهان اين فقط به و زندگی يعنی: مرگ« شويممي و زنده مميريمي» نيست

 معنی قولی. بهنيست ديگري زندگی ، هيچزندگی سر اينو پشت  مربوط است

آنها  كنند، سپسمی زندگی در آن ، باز فرزندانمانميريماست: ما در دنيا میاين 

 ادامه تسلسل طور اينكنند و همينمی گیزند در آن ميرند و باز فرزندانشانمی

يعنی: جز گذر روزها و  «كندنمي جز دهر ما را هالك و چيزي»كند پيدا می

 دنيا نه كند لذا در ايننمی ما را هالك ، چيز ديگريزمانه شبها و گذشت

 «رندندا دانشي امر هيچ اين به آنان»... روحی قبض و نه استالموتیملك

 ، هيچحقيقت به آنکهاند، بیو ترديد نگفته شك را جز از روي سخن يعنی: اين

نزد  كه چيزي آن يعنی: نهايت «سپرندنمي جز گمان آنان»باشند  داشته علمی

اند،  متکی خويش ! آنها فقط بر پندارهايو بس و پندار است ، گماناست آنان

 .و يقين بر علم نه

 فرمود: اهل كند كهمی روايت از ابوهريره كريمهآيه نزول سبب منذر در بيانابن

كند! می و روز هالك ما را گذر شب كه نيست گفتند: جز اينمی جاهليت

 فرمود. را نازل كريمه آيه اين  أخداوندپس

  

تَُهْم إََله أَْن قَالُوا ائْتُوا بَآَبَائَنَا إَْن ُكْنتُْم  َوإَذَا تُتْلَى َعلَْيَهْم آَيَاتُنَا بَي َنَاٍت َما َكاَن ُحجه

 ( 25َصاَدقَيَن )
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 ، دركاز مرگ پس از زندگی كه ايقرآنی يعنی: آيات «ما بينات آيات و چون»

 آنان شود، شبهه خوانده برآنان»دهند؛ می دست به روشنی آشکار و داللت

ما را باز  گوييد، پدرانمي گويند: اگر راستمي كه نيست ينجز ا همواره

 كنيد. زنده از مرگشان را پس در دنيا و آنان «آوريد

  

ُ يُْحيَيُكْم ثُمه يَُميتُُكْم ثُمه يَْجَمعُُكْم إَلَى يَْوَم اْلَقيَاَمَة ََل َرْيَب فَيَه َولََكنه أَْكثََر  قَُل اّلِله

 ( 26لَُموَن )النهاَس ََل يَعْ 

در هنگام  «ميراندباز مي»يعنی: در دنيا  «كندمي شما را زنده كه بگو: خداست»

با  «آوردروز رستاخيز گرد مي سويشما را به گاهآن» هايتاناجل سر رسيدنبه

يعنی: در  «در آن شكي» حساب موقف سوي به و حشر و نشرتان برانگيختن

را،  حقيقت اين «دانندنمي بيشتر مردم ولي نيست» روز قيامت به گردآوردنتان

 قدسی شريف كنند. در حديثمی ، شكبعد از مرگ شدن در زنده روي از اين

 اهل»فرمود:  كه است آمده از ابوهريره حاتمأبیجرير و ابنابن روايتبه

گرداند! پس می و روز هالك شب ما را كه نيست گفتند: جز اينمی جاهليت

َوقَالُوا َما َهَي إََله َحيَاتُنَا الدُّْنيَا نَُموُت َونَْحيَا ) فرمود: نازل در كتابش  أخداوند

 الدهر، وأنا الدهر، بيدي ، يسبآدم ابن يؤذيني». و فرمود: (َوَما يُْهَلُكنَا إََله الدهْهُر...

 و روزگار را دشنام كند؛ زمانهمرا اذيت می : فرزند آدمروالنها الليل األمر، أقلب

 و شب است من بالكيف دست ، كار بهروزگار منم آفريننده كهدهد در حالیمی

 .1«گردانممی و روز را پياپی

                                                 

 .است نيز آمده و مسلم در بخاري قدسي شريف حديث اين اصل - 1 
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بودند  از اعراب گروهی . آنانمشربان بر پندار دهري است ردي كريمه آيه اين

 ما را هالك زمانه و روز و چرخش شب گذشت كه نيست د: جز اينگفتنمی كه

 گروه جز اين دادند. ولیمی نسبت زمانه را به و مرگ ، زندگیگونهكند! بدينمی

 از آن اند، كهكرده پندار همراهی در اين نيز با آنان ديگري هاي، گروهاز اعراب

عصرها و نسلها، از  همه و خداناباوران و ملحدان هريد اند: بيشتر فالسفهجمله

ميليونها  دهند كهمی نسبت تطوري را به آن اشکال و تنوع زندگی آنان آنجا كه

مدبر  نيروي كائنات سر اين ، در پشتپندار آنان به پس است استمرار داشته سال

، جهان پيدايش رود كهحد فراتر نمی وجود ندارد و كار از اين ابداعگر خالقی

كند و پيدا می توسعه تجربی علوم دايره هر چه باشد!! البته محض تصادفی

 پندارهاي گردد، سقفبشر پديدار می براي هستی از اسرار نظم بيشتريزواياي 

 ريزد.رومیف در هم بنياد افکارشانبی دارد و بنايبر می بيشتر تركعده  اين

به  هرچند خود منتسب نيز وجود دارند كه ديگر از فالسفه ، برخیميان در اين

 كنند، گويیمی همراهی گروه خود با اين علمی هايدر نوشته هستند ولی اسالم

شوند و می دهند، خجل نسبت آفريدگار مبدعی را به آفرينش امر كه از اين

 ! و اگر از آناناست كرده و ابداع آفريده كه است طبيعت : اينگويندبسا میچه

 پاسخی ؟ آنها هيچاست فکر و انديشه خود داراي آيا طبيعت شود كه سؤال

َوَما لَُهْم بَذََلَك َمْن َعْلٍم إَْن ) است: فرموده  أخداوند همچنانند كه آنانندارند پس

سپرند( و نمی جز گمان ندارند، آنان دانشی امر هيچ اين به )آنان: (ُهْم إََله يَُظنُّونَ 

 اين حدوث دادن آنها در نسبت كه ايعلمی روش ؛ پسنيستاگر چنين 

؟ اند، چيستگرفته در پيش غيرعاقل يا طبيعت تصادف بهعجيب  مخلوقات

بشر  كه و دقت ظرافت همه و اين و پيچيدگی و سامان نظم همه با اين طبيعتی
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 انتها، جز فرازيبی كرانه از اين دود ولیمی شتابانرموز آن  دريافت دنبال به

 انسان ظاهر و باطن ، بينشو هوس هوي اهلل! چگونهپيمايد؟ سبحانرا نمی اندك

 گيرد؟!را از او می

  

َ ُمْلُك السهَماَواَت َواْْلَرْ   ( 27َض َويَْوَم تَقُوُم السهاَعةُ يَْوَمئٍَذ يَْخَسُر اْلُمْبَطلُوَن )َوّلَِله

يگانگی  به كه يعنی: اوست« خداست از آن آسمانها و زمين و فرمانروايي»

امر مشاركتی  با او در اين از بندگانش باشد و احديمی آسمانها و زمين متصرف

نيز  آخرت توانا و فرمانروا باشد، البد بر آفرينشچيز  بر همه كه كسی ندارد پس

 زيان انديشانباطل كه روز است بر پا شود، آن قيامت كه و روزي» تواناست

افکار و  رشته كه كافري انگاران دروغ روز، زيان يعنی: در آن «كنندمي

 رهسپار دوزخ آنانشود زيرا اند، آشکار میآويخته أباطيلرا به پندارهايشان

 گردند.می

  

ٍة تُْدَعى إَلَى َكتَابََها اْليَْوَم تُْجَزْوَن َما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن   ُكلُّ أُمه
ٍة َجاثَيَةً َوتََرى ُكله أُمه

(28 ) 

و  ناآرام كه در حالی «بينيمي زانو درآمده را به هر أمتي»روز  در آن «و»

دارند. جثو: نوعی  واحدي و آيين كيش هستند كه اياند. أمت: مجموعهنامطمئن

 زمين به و سرانگشتانش انسان فقط هر دو زانوي در آن كه است از نشستن

 ، در پيشگاهحساب هنگامه و سختی و هراس از هول ! مردمرسد. آريمی

بر او  كه «خود ابكت سوي به هر أمتي»زنند. زانو می چنيناين خداوند متعال

 به است: هر أمتی اين معنی قولیبه «شودمي فراخوانده» استشده  در دنيا نازل

امروز »شود: می گفته آنان به گاهشود. آنمی خود فراخواندهاعمال  كارنامه سوي
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 آخرت در سراي أيعنی: خداوند «شويدمي كرديد، جزا دادهمي آنچه حسب به

 دهد.كرديد، شما را جزا میدر دنيا از خير و شر می كهآنچه  بر حسب

  

َ إَنها ُكنها نَْستَْنَسُخ َما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن )  ( 29َهذَا َكتَابُنَا يَْنَطُق َعلَْيُكْم بَاْلَحق 

 اين «كه»اند؛ ما از رفتار و كردار شما نوشته فرشتگان كه «ما كتاب است اين»

، و راستی حق شما به يعنی: عليه« گويدمي سخن حق شما به عليه» كتاب

 خوانيد و اعمالرا می كتاب شما آن دهد. پسمی گواهی و زيادي كمهيچبی

 كرديد، استنساخرا شما مي ما آنچه هرآينه»آوريد ياد میرا به خويش

شما  از اعمال برداريو نسخه و ثبت شتننو را به يعنی: ما، فرشتگان «كرديممي

 فرشتگان است: چون اين معنی قولی. بهكرديمأمر میآن  داريو حفظ و نگه

از  بخش آن دهد كهمی برند، او فرمانباال می سبحانرا نزد خداي  بندگان اعمال

 را كه كنند و آنچه ثبت ، نزد وياست مترتب و عقابی ثواب بر آن را كه اعمالی

 نکنند. را ثبت بيندازند و آن ، از قلمنيستمترتب  و عقابی ثواب بر آن

  

اَلَحاَت فَيُْدَخلُُهْم َربُُّهْم فَي َرْحَمتََه ذََلَك ُهَو اْلفَْوُز  ا الهَذيَن آََمنُوا َوَعَملُوا الصه فَأَمه

 ( 31اْلُمبَيُن )

 پروردگارشان اند پسكرده شايسته و كارهاي آورده نايما كه و اما كساني»

 «گرداندمي داخل» خويش يعنی: در بهشت «خويش را در جوار رحمت آنان

 فرموده دليل ؛ به«بهشت» به« رحمت»تعبير شد و از « رحمت» به« پاداش»از 

، رحمتي لجنة: أنتل قال تعالي اهلل إن»ذيل:  شريف در حديث صخدا  رسول

 به من پس هستی من فرمود: تو رحمت بهشت به  أ: خداوندأشاء  من بك أرحم

 در رحمت كردن داخل «اين»«. كنممی رحم بخواهم كهتو بر هر كس وسيله
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 بدان است آشکار و روشن و رستگاري يعنی: فالح «استفوز مبين همان»

 باشد.می ها پاكها و ناخالصیهاز شائب كه جهت

  

ا الهَذيَن َكفَُروا أَفَلَْم تَُكْن آَيَاتَي تُتْلَى َعلَْيُكْم فَاْستَْكبَْرتُْم َوُكْنتُْم قَْوًما ُمْجَرَميَن  َوأَمه

(31 ) 

شود: می گفته و سرزنش توبيخ از روي آنان به «كافر شدند كه و اما كساني»

 بر شما خوانده من چرا؛ قطعا آيات «شد؟نمي شما خواندهبر  من مگر آيات»

و  آيات اين يعنی: از پذيرفتن «شديد مجرم تكبر نموديد و قومي ولي»شد می

با  گناه شديد. جرم: ارتکاب جرم و از اهل آنها تکبر ورزيده به آوردناز ايمان 

 .است تعالی حق نافرمانی دادنانجام 

  

َ َحقٌّ َوالسهاَعةُ ََل َرْيَب فَيَها قُْلتُْم َما نَْدَري َما السهاَعةُ إَْن وَ  إَذَا قَيَل إَنه َوْعدَ اّلِله

 (32نَُظنُّ إََله َظنًّا َوَما نَْحُن بَُمْستَْيَقنَيَن )

 اين صخدا  رسول يعنی: چون «است اهلل حق شد كه: وعده گفته و چون»

امور  ، يا از تمامرستاخيز و حساب فرارسيدن به  أخداوند وعده كفار را از گروه

آنان  به دادند و خطاب، خبر میاست داده وعده آن به تعالی باري كه ايغيبی

يعنی:  «و در ساعت»؛ است يافتنی تحقق ناخواه ها خواهوعده گفتند: اينمی

 دانيمگفتيد: ما نمي» است حتما آمدنی كه «نيست شكي هيچ» قيامت دروقوع

 شما از آن كه است چيزي ديگر چه قيامت گفتيد: اين يعنی «؟چيستقيامت 

و  را فقط حدس يعنی: ما قيامت «ورزيمنمي جز گماني»گوييد؟ میسخن 

 اييقينی علم قيامت يعنی: ما به «نداريم و ما يقين» پنداريممی محض توهمی

 خواهد آمد. قيامت كه كنيممی و خيال ، ما صرفا گماننداريم
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 ( 33َوبَدَا لَُهْم َسي َئَاُت َما َعَملُوا َوَحاَق بََهْم َما َكانُوا بََه يَْستَْهَزئُوَن )

 به شاناعمال يعنی: بديهاي« آشكار شد بودند بر آنان كرده آنچه و سيئات»

استهزا  بدان را كه و آنچه»آشکار شد  ، بر آناناست بوده كه صورتی همان

فراگير شد و فرود  بر آنان اعمالشان يعنی: جزاي «را فرو گرفتكردند، آنان مي

 .دوزخبه آمد؛ با ورودشان

  

لنهاُر َوَما لَُكْم َمْن َوقَيَل اْليَْوَم نَْنَساُكْم َكَما نََسيتُْم َلقَاَء يَْوَمُكْم َهذَا َوَمأَْواُكُم ا

 (34نَاَصَريَن )

كرديد، امروز  را فراموش روزتان اين مالقات كه گونه شود: همان و گفته»

 معامله مانند فراموشکاران به يعنی: با شما در دوزخ «كنيممي شما را فراموش

روز  اين براي ردنك شما عمل كهچنان گذاريمفرو می شما را در آنپس  كنيممی

بود،  آمده آن به راجع الهی در كتابهاي كه را فروگذاشتيد و از اخبار قاطعی

و  مسکن يعنی: دوزخ «است دوزخ در آتش و جايگاهتان»كرديد  تجاهل

دهد و  ياريتان كه «نيست ايدهنده نصرت شما هيچو براي » شماست قرارگاه

 از شما باز دارد. را الهی عذاب

  

تُْكُم اْلَحيَاةُ الدُّْنيَا فَاْليَْوَم ََل يُْخَرُجوَن َمنْ  َ ُهُزًوا َوَغره َها ذََلُكْم بَأَنهُكُم اتهَخْذتُْم آَيَاَت اّلِله

 ( 35َوََل ُهْم يُْستَْعتَبُوَن )

 يعنی: اين «ريشخند گرفتيد خدا را به شما آيات كه است سبب بدان اين»

 و بازيچه مسخره را به شما قرآن آيد كهبر شما فرود می روي از آنعذاب 

يعنی: دنيا شما را با « داد دنيا فريبتان و زندگي»نينديشيديد  گرفتيد و در آن

 سراي هيچ پنداشتيد كه پس فريفت خويش هايها و بيهودگیها وپيرايشآرايش

حشر و  و نه در كار است رستاخيزي ، نهيستدنيا ن سراي جز همين ديگري
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كرديد  و سپري بنا نهاده أساسبی اساس خود را بر اين ، زندگیو بنابراين نشري

اهلل از  رضا ساختن شوند و نهمي آورده بيرون» آتش «از اين امروز نه پس»

از  خداوند متعال عتطا به ، بازگشتيعنی: در روز قيامت «شودمي طلب آنان

افگنند زيرا  را پيش و عذري آورده دستاو را به شود تا رضاينمی خواسته آنان

سودمند واقع  و معذرتی نشده پذيرفته ايتوبه در آنكه  است روز؛ روزي آن

 گردد.نمی

  

َ الْ  َ اْْلَْرَض َرب  َ السهَماَواَت َوَرب   ( 36عَالََميَن )فََللهَه اْلَحْمدُ َرب 

، ؛ پروردگار آسمانها و پروردگار زمينخداست از آن و سپاس ستايش پس»

سزاوار حمد و  كه است سروري پروردگار و چنين و چنين «پروردگار عالميان

 همتا سزاوار حمد و سپاسبی موالي جز آن كس، هيچباشد بنابراينمیستايش 

و  آوردناصالح  و به آسمانها و زمين در برابر آفرينشفقط او را پس  نيست

و ثنا گوييد. عالم:  برند، سپاسسر میدر آنها به كه كسانی حال دهیسامان

، از آمده جمع صيغه شود و بهاهلل میماسوي همه شامل فراگير كه است مفهومی

 دارد.مختلفی انواع رو كهآن

  

 (37َريَاُء فَي السهَماَواَت َواْْلَْرَض َوُهَو اْلعََزيُز اْلَحَكيُم )َولَهُ اْلَكبْ 

و  در آسمان» و سلطه و عظمت و جالل يعنی: بزرگی «كبرياء و او راست»

 غلبه هيچ ؛ پساشو فرمانروايی در سلطه يعنی: غالب «عزيز و اوستزمين 

و  و افعال سخنان در تمام است فرزانهو  «حكيم»شود بر او پيروز نمی ايكننده

 .خويش هايفرمانها و فيصله در تمام
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 اهلل عنهما از رسولو ابوسعيد رضی ابوهريره روايت به قدسی شريف در حديث

، ، والكبرياء ردائيإزاري تعالي: العظمة اهلل يقول»فرمودند:  كه است آمده صخدا 

 است ازار من فرمايد: عظمتمی  أ: خداوندناري منهما، أسكنته واحداً نازعني فمن

كند، او را  و كشمکش از آنها نزاع در يکی با من هر كس . پسمن و كبريا پتوي

 دهم.می مسکن خويش دوزخ آتش به
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 ﴾احقاف  سوره ﴿
 .است ( آيه34) و داراي است مکی

  

از  در آن شد كه ناميده« احقاف» جهت بدان اركهمب سوره اين تسميه: وجه

 .است رفته بود ـ سخن عاد در يمن قوم منازل ـ كه احقاف

 باشد.می باطل معبودات پرستش ناروا بودن ، بيان«احقاف» محور سوره

  

َ اْلعََزيَز اْلَحَكيَم )1حم )   (2( تَْنَزيُل اْلَكتَاَب َمَن اّلِله

فرو ». است مقطعه ، از حروفدو حرف و اين «حاء، ميم»شود: می خوانده چنين

و  حقبه يعنی: قرآن «است اهلل عزيز حكيم از جانب كتاب اين فرستادن

 وي در حق و افترايی و كذب شده و دانا فروفرستاده از نزد خداوند غالبراستی

 بر وي كسی كه است ، قاهر و برتر از آنبغال تعالی حق . عزيز: يعنینيست

 امور. در همه است حکمت بربندد. حکيم: صاحبدروغی 

  

ى َوالهَذيَن َكفَُروا  َ َوأََجٍل ُمَسمًّ َما َخلَْقنَا السهَماَواَت َواْْلَْرَض َوَما بَْينَُهَما إََله بَاْلَحق 

ا أُْنَذُروا ُمْعَرُضوَن )  ( 3َعمه

 جز به» مخلوقات از همه« دو است آن ميان را كه و آنچه نها و زمينما آسما»

را اقتضا  ما آن مشيت كه با حق همراه آفرينشی يعنی: آنها را به «نيافريديمحق 

آنها  نيافريديم «و» نيست و باطل آنها بيهوده آفرينش و بدانيد كه ، آفريديمنموده

، عمر زيرا در روز قيامت است همانا روز قيامت كه «معين ميعادي به»را جز 

 زمينی به رسد و زمينمی پايان ، بهآنهاست در ميان كه و آنچه آسمانها و زمين

( از 51) در آيه كه شوند چنانمی تبديل ديگري آسمانهاي ديگر و آسمانها نيز به
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 «اندشده انذار داده اند، از آنچهكافر شده كهو كساني». گذشت« انبياء» سوره

بعد از  شدناند ـ مانند زنده شده داده بيم آن وسيله به در قرآن كه يعنی: از آنچه

 آن براي انديشند، و نهمی در آن نه پس «رويگردانند»و جزا؛  وحساب مرگ

 اند.آماده

  

َ أَُرونَي َماذَا َخلَقُوا َمَن اْْلَْرَض أَْم لَُهْم َشْرٌك قُْل أََرأَْيتُْم َما تَْدُعوَن مَ  ْن دُوَن اّلِله

فَي السهَماَواَت اَئْتُونَي بََكتَاٍب َمْن قَْبَل َهذَا أَْو أَثَاَرٍة َمْن َعْلٍم إَْن ُكْنتُْم َصاَدقَيَن 

(4 ) 

من  ی: بهيعن« آيا ديديد» از حق رويگردان كافران اين به صمحمد  اي «بگو»

من  به»ها؛ و طاغوت ، مردگاناز بتان «پرستيدمي  را بجز ا آنچه»؛ خبر دهيد كه

خدا  راستی يعنی: اگر آنها به «اندرا آفريده چيز از زمين چه دهيد كه نشان

را  يا مگر آنان»اند؟ را آفريده چيز از زمين چه دهيد كه نشان من بههستند پس 

 بخشی مالك باطل معبودهاي يعنی: يا مگر آن «است ر آسمانها مشاركتيدر كا

 اين نه هرگاه اند؟! پسداشته آسمانها مشاركتی از آسمانها هستند، يا در آفرينش

اگر »پنداريد؟ می خداوند سبحان را شريك آنان ، ديگر چگونهآنو نه  است

بر  هم زيرا قرآن «بياوريد نزد من قرآن ايناز  پيش گوييد، كتابيميراست 

بر  و هم است و الشريك يگانه عزوجل خداي امر كه بر اين، هم شرك بطالن

آيا  پس است كرده ؛ تصريحنيست شکی و در آن استحق  قيامت امر كه اين

 با اين دارند كه تیكند، يا حج مخالفت كتاب با اين دارند كه كتابی مشركان

 نزد من «از علم اييا بازمانده»باشد؟ اگر دارند، بياورند  داشته منافات حجت

 كرده نقل از من قبل را از پيامبري آن كه از علم چيزي بياوريد. يعنی: آيا كمترين

دهد تا  گواهی أبا اهلل همراه ايبر وجود آفريننده داريد كه باشيد، در دست
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را بياوريد.  آن پس است باشد؟ اگر چنين نيز كار درستی ديگران پرستش

 و نقل چيز مکتوب باره در اين، يعنی گويد: أثاره: خط استمی كعباسابن

 بياوريد. ايشده

  

َ َمْن ََل يَْستََجيُب لَهُ إَلَى يَ  ْن يَْدُعو َمْن دُوَن اّلِله ْوَم اْلَقيَاَمَة َوُهْم َوَمْن أََضلُّ َممه

 (5َعْن دَُعائََهْم َغافَلُوَن )

تا  خواند كهدعا مي را به خدا كسي جايبه كه كس تر از آنگمراه و كيست»

 كسی تر از چنينتر و جاهليعنی: هرگز گمراه «دهدنمي او را پاسخروز قيامت 

رسد  شنود، چهخود نمی كه است دعا خوانده را به شود زيرا او چيزيپيدا نمی

 نمايد پس دفع را از وي يا ضرري را جلب سودي خويش خوانندهبه كهاين به

 «و»بندد؟! می طمع وي خود از سوي دعاي اجابت به ، چگونهخواننده آن

 ودانيعنی: معب «خبرندبي آنها از دعايشان»را بخوانند؛  باطل معبودانهرچند آن 

گويند نمی را اجابت فقط آنان خوانند، نهمی ياري آنها را به مشركانكه  باطلی

يابند، از در می شنوند و نهرا می آن نه خبرند؛ پسنيز بی از دعايشان حتی بلکه

 نيستند. بيش جماداتی رو كه آن

  

  (6َكانُوا بََعبَادَتََهْم َكافََريَن )َوإَذَا ُحَشَر النهاُس َكانُوا لَُهْم أَْعدَاًء وَ 

يعنی:  «باشند دشمنانشان باطل معبودان شوند، آن گردآورده مردم و چون»

شوند و محشور  گردآورده پرستند، در روز قيامترا می بتان كه مردمیچون 

و  لعنت انجويند و بر آنمی بيزاري اند، از آناندشمن برايشان بتانگردند؛ آن 

 حيات در بتان روز قيامت عزوجل كه: خداي است گويند. نقلمی نفرين

، ، مسيحفرشتگان كنند. همچنينمی خود را تکذيب آفريند و آنها پرستشگرانمی
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 اعالم خود در روز قيامت دارند ـ نيز از پرستشگران حيات ـ كه عزير و شياطين

، در روز قيامت يعنی: معبودان «ورزندانكار مي عبادتشان و به»كنند می برائت

كنند، منکر می و محکوم كرده را با انکار تلقی مشركان از سوي خويشعبادت 

خويش  پرستش گويند: ما هرگز شما را بههستند و می آنان كنندهوتکذيب

 .بوديم فرانخوانده

  

ا َجاَءُهْم َهذَا َسْحٌر ُمبَيٌن َوإَذَا تُتْلَى َعلَْيَهْم آَيَ  َ لَمه اتُنَا بَي َنَاٍت قَاَل الهَذيَن َكفَُروا َلْلَحق 

(7 ) 

و  روشن يعنی: آيات «ما بينات آيات» مکه يعنی: بر اهل «بر آنان و چون»

 «شدند آمد، منكر آن سويشانبه حق چون كه شود، كساني خوانده»آشکار ما 

آيات  در اين كهآنگويند، بیو می «گفتند» قرآن آيات ر و عناد، دربارهكب از روي

 «.آشكار است سحري» ايو شبهه شك هيچبی آيات «اين»كنند:  و تأمل انديشه

  

َ َشْيئًا ُهَو أَعْ  لَُم بََما أَْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ قُْل إََن اْفتََرْيتُهُ فَََل تَْمَلُكوَن َلي َمَن اّلِله

َحيُم )  (8تَُفيُضوَن فَيَه َكفَى بََه َشَهيدًا بَْينَي َوبَْينَُكْم َوُهَو اْلغَفُوُر الره

خود  را از پيش قرآن صيعنی: محمد  «است را بربافته گويند: اينيا مي»

 اي، شبههشبهه اين بندد و از آنجا كهرا بر خداوند افترا می و آن كرده اختراع

 طور مفصل به باره در اين الهی پاسخ كند پسمی تکيه بر آن هر كافري كهاست 

: شودتکرار می« قل: بگو» بار كلمه ، سهپاسخ اين گردد و در خاللمیمطرح 

 را بربافته آن»كنيد؛ شما ادعا می كهو تقدير ـ چنان فرض بر سبيل «بگو: اگر»

شما  صورت يعنی: در آن «نيستيد سود من به چيزي مالك ، در برابر خداباشم

 خاطر شما بر خداي به چگونه برگردانيد پس را از من الهی توانيد عذابنمی
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قادر نيستيد؟  از من وي عذاب شما بر دفع كهدر حالی بندممی دروغ عزوجل

 به عزوجل يعنی: خداي «رويدميفرو  در آن با طعنه آنچهبه  اهلل داناتر است»

ديگر  به و همچنين است بينیجادو و فال قرآن كه سخن و اين تانتکذيب

؛ پردازيد، داناتر استگوييد و میمی و رسالت قرآن درباره كه ناروايی سخنان

از نزد  قرآن مورد كه زيرا او در اين «استو شما بس  من او ميان بودن گواه»

شما  دهد و عليهمی گواهی من نفع ، بهامشما رسانده را به وي پيام و من اوست

آمرزگار  و اوست»دهد می ايد، گواهیكرده و انکار پيشه تکذيب كه نيز بر اين

در  كه آنچه كند و به را تصديق آورد، قرآنكند، ايمان  توبه كه بر كسی «مهربان

 تائبان براي و رحمت آمرزش به است ايوعده! اين نمايد. آري عمل است نآ

او  كه است آن زيرا گوياي تعالی حق و بردباري بر حلم است و اشعاري مؤمن

 كند.نمی عذاب شتاب را به منکران

  

ُسَل َوَما أَْدَري َما يُفْ  هبَُع إََله َما يُوَحى قُْل َما ُكْنُت بَْدًعا َمَن الرُّ عَُل بَي َوََل بَُكْم إَْن أَت

 ( 9إَلَيه َوَما أَنَا إََله نََذيٌر ُمبَيٌن )

پيامبران  از ميان بگو: من»است:  اين در امر رسالت مشركان شبهه به دوم پاسخ

از  قبل أخداوند بلکه پيامبر نيستم نخستين يعنی: من «نوظهور نبودم ايپديده

توحيد، انکار  سوي به دعوت پس است را فرستاده بسياري نيز پيامبرانمن 

، دعوت اين بلکه نيست من ، فقط محدود بهاز غيب آگاهی و عدم بتانپرستش 

 دانمو نمي»اند فراخوانده آن به ‡پيامبران تمام كه و كهن قديمی استدعوتی 

 دانم؟ نمیرو است پيش كه در زمانی «خواهد شد ايمعامله ا چهو با شم با من

 ، يا كشتهميرم؟ آيا میشوممی اخراج ، يا از آنمانممی باقی در مکه آيا من كه
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 مهلت شود، يا كهمی بر شما فرستاده طور عاجلو به شتاببه ؟ آيا عذابشوممی

يعنی: « كنمنمي شود پيرويمي وحي من به ا كهر جز آنچه»شويد؟ میداده 

 امنياورده ميان را به و از نزد خود چيز نوي كرده پيروي و وحی فقط از قرآن من

 ايشيوه به أخداوند شما را از عذاب پس «آشكار نيستم ايدهندهجز بيم و من»

، هر انديشمند باخردي كه طوري به دهمو هشدار می وآشکار بيم روشن

 كند.می را درك هشدارهايم

و مشركان  كار ايشان امر كه از اين ص اكرم رسول كه است بر آن دليل آيه اين

أ خداونددانستند كه می يقيننداشتند اما به كجا خواهد انجاميد، آگاهی در دنيا به

 در انتظارشان بهشت واالي مقام ند كهدانستكند، میمی چه در آخرت با ايشان

 .است

بر اصحاب  فشار و آزار مشركان چون كه است زيرا نقل نيست منسوخ آيه اين

 ديدند كه در خواب ص حضرت شد، آن سخت در مکه صخدا  رسول

به را  خواب اين كنند. پسمی دارد هجرت و آب خرما و درخت كه سرزمينیبه

 بشارت و از آن شده شادمان خواب از اين كردند، ايشان نقل خويش اصحاب

 از زمان ايبرهه چون را دريافتند، سپس از آزار مشركان و رهايی گشايشبه

 وقت اهلل! چه را نديدند، گفتند: يا رسول خواب اين عينی كردند و تحققدرنگ 

 ص اكرم ؟ رسولكنيممی ايد، هجرتديده در خواب كه سرزمينیسوي  به

َوَما أَْدَري َما يُْفعَُل بَي ) فرمود: نازل عزوجل خداي بود كه كردند، همانسکوت 

 كه دانمخواهد شد؟(. يعنی: نمی و شما چه با من كه دانمنمی : )و من(َوََل بَُكمْ 

فرمودند:  يا خير؟ سپس شوممی ، بردهماديده در خواب كه همانجايی آيا به
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 شود، پيرويمي وحي من به كه بود اما جز از آنچه در خواب ديدم آنچه»

 .است نشده وحی من هنوز به من خواب عينی . يعنی: مصداق«كنمنمي

اوليا، از  بعضی براي غيب علم ادعاي شود كهمی دانسته آيه از اين همچنين

 .آشکار است و دروغی اساسبیامري 

  

َ َوَكفَْرتُْم بََه َوَشَهدَ َشاَهدٌ َمْن بَنَي إَْسَرائَيَل َعلَى  قُْل أََرأَْيتُْم إَْن َكاَن َمْن َعْنَد اّلِله

َ ََل يَْهَدي اْلقَْوَم الظهاَلَميَن )  ( 11َمثَْلَه فَآََمَن َواْستَْكبَْرتُْم إَنه اّلِله

 يعنی: به «بگو: آيا ديديد»است:  ، ايندر امر رسالت مشركان شبهه به سوم پاسخ

شما » كهآن حال «از نزد اهلل باشد و» در حقيقت قرآن اين «اگر»خبر دهيد؛  من

 عزوجل خداي برآنچه كه «اسرائيلاز بني باشيد و گواهي كافر شده بدان

چون  يعنی: بر مانند اخبار قرآن «بر مانند آن» است، دانا نموده نازل درتورات

و با قرآن  موجود است در تورات كه توحيد، معاد و غير اينها از اموري اثبات

 «باشد آورده ايمان»؛ اسرائيلی گواه آن «گاهآن داده گواهي»دارد؛  مطابقت

و از  عزوجل خداي كالم قرآن هك گرديده روشن برايش حقيقت زيرا اين قرآنبه

 آن با وجود گواهی «و شما»كند؛ می نازل او بر پيامبرانش كه است وحيی جنس

ستمگر  ، آيا باز همقرآن به آوردناز ايمان  «باشيد استكبار ورزيده» گواه

 جمله ينا «كندنمي ستمگر را هدايت خدا قوم البته»هستيد و  نيستيد؟ يقينا كه

شود: اگر می چنين تقدير سخن كند پسمی شرط داللت محذوف بر جواب

ايد، ستمگر نيستيد؟ قطعا كفر ورزيده آن به باشد، آيا شما كه أاز نزد خدا قرآن

 بود كه سالم ، عبداهلل بناسرائيلشاهد از بنی آن كه شويمستمگريد. يادآور می
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شود زيرا نيز می غير وي شامل مضمون اين شد. البته مسلمانبعد از هجرت 

 .استجنس  اسم« شاهد»

مالك بناز عوف صحيح با سندي كريمه آيه اين نزول سبب در بيان طبرانی

 به در روز عيد يهوديان صخدا  رسول»فرمود:  كه است كرده روايت اشجعی

 از ورود ما ناخوش آنان . ولیبودم همراه با ايشان نيز رفتند و من آنان كنيسه

يهود!  گروه فرمودند: اي آنان به خطاب شد. سپس دگرگون شدند و حالشان

دهند،  محمد گواهی و رسالت أتوحيد خداوند به خود را كه از ميانتن دوازده 

در  كه اياز هر يهودي عزوجل خداي صورت كنيد زيرا در اين معرفیمن  به

كردند و  سکوت دارد. يهوديانخود را بر می ، خشماست آسمانزير سقف 

برگشتند.  ص حضرت آن نداد. سپس پاسخی ص اكرم رسول به از آنان كسی

 . سپسمحمد! بايست آمد و گفت: اي سر ايشان از پشت مردي كه ديدم بناگاه

 يهود! نظر شما در مورد شخص گروه نمود و گفت: اي روييهوديان  سوي به

دانشمندتر و داناتر  مردي خويش در ميان خدا سوگند كه ؟ گفتند: بهچيست من

 مانند جدت از پدرت و قبل از تو مانند پدرت خدا مانند تو و قبل كتاب به

 پيامبري همان شخص اين هك دهممی گواهی مناينك  ! گفت: پسنداريم سراغ

! و گفتی يابيد! گفتند: دروغمی را در تورات وي و اوصاف بشارت كه است

 خداي بود كه دادند. همان وي به ناروايیهاي و نسبت را رد كرده سخنش

 آن در ، چوناست مدنی آيه ، اينروايتبنابراين «. نمود را نازل آيه اين عزوجل

 شد. مسلمان و او بعد از هجرتاست  ياد شده سالمتلويحا از عبداهلل بن
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َوقَاَل الهَذيَن َكفَُروا َللهَذيَن آََمنُوا لَْو َكاَن َخْيًرا َما َسبَقُونَا إَلَْيَه َوإَْذ لَْم يَْهتَدُوا بََه 

 ( 11فََسيَقُولُوَن َهذَا إَْفٌك قََديٌم )

خطاب عمربن »است:  كرده روايت كريمه آيه نزول سبب منذر در بيان ابن

خاطر  بود، عمر او را به شده مسلمان از وي قبل كه داشت زنيره نامبه كنيزي

ارزشی ، كار خير و بادين گفتند: اگر اينمی زد و كفار قريشمی شدنش مسلمان

 آيه اين عزوجل خداي بود كه . همانجستنمی سبقت از ما برآن بود، زنيرهمی

ـ  مؤمنانشانيهود در حق  ديگر: كافران روايتی بنا به«. كرد نازل زنيره را در شأن

 از ما به بود، آنان محمد حق ـ گفتند: اگر دين و يارانش سالم مانند عبداهلل بن

 جستند.نمی سبقت آن سوي

 محمد از قرآن كه آنچه «گفتند: اگر» مؤمنان يعنی: در باره «مؤمنان به و كافران»

 رسالت به ايمان سوي يعنی: به «بر ما بدان خير بود، آنان»؛ است آورده و نبوت

 بودكه چنين خودشان در باره كافران گمان پس «گرفتندنمي پيشي» و قرآن

 هستند! ولی و با ارزشی هر كار نيك يسو به گرفتن و سبقت پيشتازي مستحق

 خويش رحمت بخواهد، به را كه هر كس سبحان خداي بودند كه از آن غافل

 اين كه ذكر است گزيند. شايانبر می خويش دين و براي گردانيده مخصوص

 در حديث ص اكرم رسول كه است كبري خود، همان به پندار كفار نسبت

 : كبر؛ رد نمودنوغمط الناس الكبر بطر الحق»اند: فرموده آن دربارهذيل  شريف

 «.است مردم و حقير شمردن حق

 خواهند گفت: اين زودي اند، بهنيافته هدايت» قرآن يعنی: به «آن به و چون»

 پيشينيان هايافسانه قرآن گفتند: اين از آن قبل كهچنان «است كهنهدروغي 

 .است
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ٌق َلَسانًا َعَربَيًّا َليُْنَذَر  َوَمْن قَْبَلَه َكتَاُب ُموَسى إََماًما َوَرْحَمةً َوَهذَا َكتَاٌب ُمَصد َ

 ( 12الهَذيَن َظلَُموا َوبُْشَرى َلْلُمْحَسنَيَن )

در  و قرآن است تورات كه «موسي كتاب» از قرآن يعنی: پيش «از آن و پيش»

از  «بود رحمتي راهبر و مايه»دارد  توافق ، با آنحق و قوانين شرايع اصول

 از قرآن بودند. لذا پيش آورده ايمان آن به كه كسانی براي سبحان خدايجانب 

دارد زيرا  داللت قرآن خود بر حقانيت اين «و»شد اقتدا می تورات به در امر دين

 كتاب با تورات دين در اصول يعنی: قرآن «كننده تصديق است كتابياين »

 مصدق عالوه و به و همخوان موافق أخداوند از كتابهاي وغير آن ÷موسی

 و يهوديان است عربی زبان به قرآن كه يعنی: در حالی «عربي زبان به» آنهاست

، و بنابراين أخداوند از عذاب «دهد ا بيمر تا ستمكاران»فهمند رامی آن مدينه

 كهاين به «باشد بشارتي نيكوكاران و براي»نماند  باقی عذري آنان براي

شوند می نايل آخرت دنيا و بهشت پيروزي ، بهنيکوكاريشانپاداش  به سرانجام

 !قديم است دروغی قرآن گوييد: اينمی شما كافرانكه  نيست چنان پس

  

ُ ثُمه اْستَقَاُموا فَََل َخْوٌف َعلَْيَهْم َوََل ُهْم يَْحَزنُوَن )  ( 13إَنه الهَذيَن قَالُوا َربُّنَا اّلِله

 «ورزيدند پايداري ، سپسگفتند: پرودگار ما اهلل است كه كساني گمانبي»

 است بر آنان بيمي نه»كردند؛  جمع بر شريعت توحيد و استقامت يعنی: در ميان

و  ، سختیدر گرفتاري امر كه يعنی: آنها از اين «شوندمي اندوهگين و نه

 ايداشتنی و دوست چيز محبوب كهو از اين نگشته درافتند، بيمناك ايناخوشی

در دنيا،  ؛ همو موهبت خصلت شوند و ايننمی بدهند، نيز اندوهگينرا از دست 

 .است پايدار و هميشگی ايشان ، برايدر آخرت و هم مرگهنگام  به هم

  

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

520 

 (14أُولَئََك أَْصَحاُب اْلَجنهَة َخاَلَديَن فَيَها َجَزاًء بََما َكانُوا يَْعَملُوَن )

 در دنيا از اعمال «دادندمي انجام آنچه پاداش به بهشتند كه اهل ايشان»

 «.مانندمي در آن جاودانه»شايسته 

  

هُ ُكْرًها َوَوَضعَتْهُ ُكْرًها َوَحْملُهُ  ْنَساَن بََواَلدَْيَه إَْحَسانًا َحَملَتْهُ أُمُّ ْينَا اْلَ َوَوصه

َ أَْوَزْعنَي  َوفََصالُهُ ثَََلثُوَن َشْهًرا َحتهى إَذَا بَلََغ أَُشدههُ َوبَلََغ أَْربََعيَن َسنَةً قَاَل َرب 

َمتََك الهتَي أَْنعَْمَت َعلَيه َوَعلَى َواَلدَيه َوأَْن أَْعَمَل َصاَلًحا تَْرَضاهُ أَْن أَْشُكَر نَعْ 

يهتَي إَن َي تُْبُت إَلَْيَك َوإَن َي َمَن اْلُمْسَلَميَن )   (15َوأَْصَلْح َلي فَي ذُر َ

به  كه است دستوري و آن است وصيت: از توصيه «كرديم وصيت انسان و به»

و سفارش  ! او را وصيتباشد. آري پيوسته آن به و اهتمام عنايت رتضرو

رفتار كند و در  تمام نيکی با آنها به كه «پدر و مادرش در حق نيكي به»كرديم: 

 و به برداشته او را در شكم دشواري به مادرش»نمايد  بليغ سعی راهاين 

 و در هنگام حاملگی در دوران يعنی: مادرش «است دنيا آوردهاو را به دشواري

 بار برداشتن و دوران» است كرده را تحمل زيادي ، دشواريهايدنيا آوردنش به

 ابتداي ـ از هنگام هر دو مدت يعنی: مجموعه «است ماهاو سي و از شير گرفتن

 . خاطرنشاناست ماهگيرد ـ سیرا از شير باز می طفلش كهگاهتا آن وي بارداري

، حد اكثر مدت اين و بقيه است ماه شش بارداري مدتحد اقل  شود كهمی

 وضع ماهگیاگر مادر در نه »گويد: می كعباسباشد. ابنمیشيرخوارگی  مدت

 ، اگر در هفتاست كافی طفلش براي شيرخوارگی ماه ويكنمود، بيست حمل

 است كافی طفلش براي شيرخوارگی ماه و سه نمود، بيست حملوضع  گیماه

 شير بخورد، به تمام بايد دو سال نمود، طفل حمل وضع ماهگیو اگر در شش 
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 معرفی ماهاز شير را، سی طفل تا بازگرفتن بارداريمدت  كه كريمه آيه اين دليل

 «.است كرده

پدر  فرزند از حق مادر بر عهده حق دارد كه اشاره حقيقت اين به كريمه آيه

و  استنهاده  دشواري و به بارگرفته دشواري باشد زيرا مادر او را بهمؤكدتر می

 پرورانده خويش و در آغوش شير داده وجود خويش او را از مايه هم بعد از آن

 وجه بهترين ها، بهو سختی رنجها، زحمات ملبا تح مدت اين و در همهاست 

 مشاركتی امور با وي از اين پدر در چيزي كهدرحالی است پرداخته امور وي به

 زندگی هايهزينه درآمد و تأمين كسب در راه او هم ، هر چند كهاستنداشته 

 .و برابر نيست مادر همانند با رنجهاي وي رنج اما اين كشيده رنج

قرآنی  بزرگ آداب اين در توضيح بسياري نبوي احاديث كه ذكر است شايان

كبيره  آنها را از گناهان و نافرمانی اعمال را از بهترين والدين به و نيکی شده نقل

د عبارتن كبيره گناهان»است:  شريف حديث اين جمله از آن است كرده معرفی

 همچنين«. و سوگند غموس نفس ، قتلوالدين خدا، نافرمانی به آوردن از: شرك

ما در محضر »فرمود:  كه است آمده أسيدأبی روايت به شريف در حديث

اهلل! آمد و گفت: يا رسول نزد ايشان سلمهاز بنی مردي كه بوديم ص اكرم رسول

 ؟ رسولاست مانده باقی امآنها بر ذمه به از نيکی يزيچ والدينم آيا بعد از مرگ

آنها،  برايدعا نمودن « است: مانده باقی اتاينها بر ذمه! »فرمودند: بلی ص اكرم

 جز به كه رحمی عهد آنها، صله اجرا گذاشتن آنها، به براي خواستن آمرزش

 «.آنها دوست تنداش شود و گرامینمی آنها پيوسته سبب

نيرو و  كه گاهأشده: يعنی: تا آن «رشد خود رسيد كمال به چون كه گاهتا آن»

، مرحله اين او به رسيدن براي مدت خود رسيد. كمترين استحکام به طفلعقل 
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 اين «رسيد سالگي چهل و به». است سالگی وسهيا سی سی سن به رسيدنش

 كمال به فراتر از رسيدن ، چيزيسالگی چهل به رسيدن كه است د آنقيد مفي

 سالگی چهل بعد از سن ‡كه: انبيا  شده گفته جهت ، از اينو رشد است قوت

 سن به كه كسی ، برايبيان اين»گويد: كثير میاند. ابنشده برانگيختهنبوت  به

 سوي به و انابت بايد توبه كه ارشاد است اين رسد متضمنمیسالگی  چهل

 شريف در حديث«. استوار ببندد عزمی و بر آن را تجديد نموده عزوجل خداي

او را  حساب أرسيد، خداوند سالگی چهل به مسلمان بندهچون »است:  آمده

 سوي به انابت و توبه أرسيد، خداوند سالگی شصت به گرداند و چونمی سبك

او را  آسمان رسيد، اهل هفتاد سالگی به كند و چونمی ويرا روزي  خويش

و  را تثبيت حسناتش أرسيد، خداوند هشتاد سالگی به دارند و چونمی دوست

 گناهان همه أرسيد، خداوند نود سالگی به كند و چونرا محو می گناهانش

گرداند و در می شفيع بيتش اهل را در حق آمرزد و ويرا می وي و آينده گذشته

 «.وي در زمين شود: او اسير خداستمی نوشته چنيندر آسمان  مورد وي

تا  كن الهام گفت: پروردگارا! بر من»رسيد:  سالگی چهل سن به ! چونآري

يعنی:  «، شكر گزارمايشتهدا ارزاني پدر و مادرم و به من به را كه نعمتي

از  و بر پدر و مادرم از هدايت بر من را كه آنچه پروردگارا! شکر و سپاس

 الهام من ، بهاينموده انعام امكودكی در دوران من به و مهر آنها نسبت شفقت

 كن الهام من به يعنی: همچنان «را بپسندي آن كه دهم انجام و كار نيكي» كن

 و فرزندانم» بپسندي را از من آن كه دهم انجام ايشايسته نيز عمل تا در آينده

و  قدمثابت را در صالح و تبارم و نسل يعنی: فرزندان« آور صالح به را برايم

 و من» خويش از گناهان «امآورده تو توبه درگاه به من هرآينه» استوار گردان
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توحيد و  براي مخلص تو و از منقادان براي شدگانيعنی: از تسليم «از مسلمانانم

 رسول كه است آمده مسعودابن روايت شريف به . درحديثتو هستم يکتايی

 اللهم»بخوانند:  دادند تا در تشهد چنينمی تعليم خويشاصحاب  به صخدا 

النور،  إلي الظلمات ، ونجنا منالسالم بيننا، واهدنا سبل ذات قلوبنا، وأصلح بين ألف

أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا  لنا في ، وباركما ظهر منها وما بطن وجنبنا الفواحش

، لنعمتك ، واجعلنا شاكرينالرحيم التوابأنت  علينا إنك وأزواجنا وذرياتنا، وتب

بينداز، در  ما الفت دلهاي : بارالها! در ميانناقابليها وأتمها علي بها عليك مثنين

، ما را كن هدايت سالمتی هايراه ، ما را بهرونما كن ما اصالح البينیروابط ذات

بر كنار  آشکار و پنهان هاي، ما را از زشتیده نور نجات سوي ها بهاز تاريکی

، بر نه بركت و فرزندانمان ا و همسرانها و دلهها و بينايیما در شنوايی دار، براي

 نعمتت وما را از شکرگزاران هستی پذير مهربانپذير شو زيرا تو توبه ما توبه

 و كمال تمام را بر ما به و آن آن تو و پذيرنده براي آن به ، ثناگويانقرار ده

 «.رسان

 آيه فرمود: اين كه است كرده روايت نزول سبب در بيان عباساز ابن واحدي

 صاكرم و رسول سن سال شد زيرا او هژده نازل ابوبکر صديق درباره

 بود همراه شام عازم كه ايتجارتی در كاروان باهم داشتند كه سن سالبيست

 آن در سايه صزدند. حضرت منزل سدري درخت پاي به در جايیشدند پس

 دين تا از او درباره در آنجا بود رفت كه نزد راهبی نشستند و ابوبکردرخت 

 سدر نشسته درخت در سايه كه مردي پرسيد: آن از وي كند. راهبسؤال  حق

. است ؟ ابوبکر گفت: او محمد فرزند عبداهلل فرزند عبدالمطلبكيست است
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 ÷مريم بنبعد از عيسی و كسی ستاو پيامبر ا خدا سوگند كه گفت: به راهب

در  هنگام ، از آن. پساست نگرفته پناه درخت آن سايهخدا به جز محمد نبی

جدا  صخدا  از رسول گاههيچ افتاد و او بعد از آن و يقين ابوبکر تصديق قلب

 سالگی چهل سن به ابوبکر و چون در مکه و نه ايشاندر سفرهاي  شد، نهنمی

َ أَْوَزْعنَي أَْن أَْشُكَر نَْعَمتََك الهتَي أَْنعَْمَت َعلَيه ) رسيد، گفت:  حسن . ولی(...َرب 

 ؛ قاعدههرحال ندارد. به خاصی نزول و سبب استعام  آيه گويد: اينمی بصري

 به نه نهاستلفظ آ بودن عام اعتبار به كه استاين  قرآن در مورد آيات كلی

 آنها. سبب بودن خاص

َوأَْن أَْعَمَل َصاَلًحا تَْرَضاهُ َوأَْصَلْح )تعالی:  حق فرموده اين درباره عباس ابن

يهتَي از  تن كرد و او نه را اجابت ابوبکر دعاي أخداوند»گويد: می (َلي فَي ذُر َ

گرفتند، از قيد قرار می مشركان مورد شکنجه أخدا در راه را كه مؤمنی بردگان

 هيچ بودند ـ ابوبکر جمله از آن فهيرهو عامربن بالل آزاد كرد ـ كه بردگی

از فرزند و پدر و  ـ اعم وي خانواده اعضاي نکرد و نيز همه را ترك خيري

 ولرس از اصحاب يك جز او، هيچ كهشدند در حالی مشرف اسالم ـ بهمادرش 

باشند  شده مسلمان همه پسر و دخترش پدر، مادر و فرزندان نبودند كه صخدا 

آيات:  اين گويد كهنيز می علی«. است ابوبکر دعاي اجابت خود دليل و اين

َ أَْوَزْعنَي)  حديث ابوبکر از فضايل شد. همچنين نازل ابوبکر در شأن (...َرب 

 يارانشان به خطاب ص اكرم رسول كه است ابوهريره يتروا به ذيلشريف 

! باز فرمودند: ؟ ابوبکر گفت: مندار استاز شما روزه كسی امروز چه»فرمودند: 

! باز ؟ ابوبکر گفت: مناست نموده را تشييع اياز شما جنازه كسی امروز چه

؟ ابوبکر گفت: است نموده مرا اطعا از شما مسکينی كسی فرمودند: امروز چه
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؟ ابوبکر است نموده را عيادت از شما بيماري كسی ! باز فرمودند: امروز چهمن

: الجنة امرئ إال دخل في ما اجتمعنفرمودند:  صخدا  رسول گاه! آنگفت: من

داخل  بهشت او به كهشوند، مگر ايننمی جمع شخصی در هيچ اوصافاين 

 «.شودمی

  

أُولَئََك الهَذيَن نَتَقَبهُل َعْنُهْم أَْحَسَن َما َعَملُوا َونَتَجاَوُز َعْن َسي َئَاتََهْم فَي أَْصَحاَب 

ْدَق الهَذي َكانُوا يُوَعدُوَن )  (16اْلَجنهَة َوْعدَ الص َ

از  هستند كه كساني»باشد؛  گونه آنها اين روش كهيعنی: كسانی «گروه اين»

و  پذيريممي»خير در دنيا  از اعمال «اندداده انجام را كه آنچه نيكوترين نانآ

را در برابر بديهايشان  و آنان آمرزيممی يعنی: برآنان «گذريمدرمي از بديهايشان

همان » و شمار بهشتيان يعنی: در سلك «بهشت در عداد اهل» كنيمنمی مجازات

 در دنيا. ‡ما پيامبران بر زبان «شدندمي داده وعده بدان كه ستا راستيني وعده

  

ٍ لَُكَما أَتََعدَانَنَي أَْن أُْخَرَج َوقَْد َخلََت اْلقُُروُن َمْن قَْبَلي  َوالهَذي قَاَل َلَواَلدَْيَه أُف 

َ َحقٌّ فَ  َ َوْيلََك آََمْن إَنه َوْعدَ اّلِله يَقُوُل َما َهذَا إََله أََساَطيُر َوُهَما يَْستََغيثَاَن اّلِله

َليَن )  ( 17اْْلَوه

در خداوند متعال  قراردارد كه ستمگري ، گروهنيکبخت گروه آن در مقابل ولی

 «بر شما پدر و مادر خود گفت: اف به كه كس و آن»گويد: می آن حال بيان

بر  از آنچه شود كهصادر می در هنگامی گوينده از شخص كه است ايأف: كلمه

 بيرون زنده دهيد كهمي وعده من آيا به»باشد  شده ، دلتنگداده رويوي 

در موعد مقرر از  بعد از مرگ دهيد كهخبر می من يعنی: آيا به «؟شوممي آورده

 كاري اين كهدر حالی شوممی آورده بيرون و از قبرم خداوند برانگيختهسوي

و »؟ است ايزندگی هم دور؟ آيا بعد از مرگ از باور به بعيد و سخت است
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 برانگيخته احدي و از آنان «اندگذشته بسياري نسلهاي از من پيش كهآن حال

با  يعنی: پدر و مادرش «كنندمي خدا استغاثه درگاه دو به و آن»؟ استنشده 

 اين دهد. يا معنی توفيق ايمان او را به خواهند كهمیأ اونداز خد فرياد و زاري

 آورند و بهفرياد بر می أخداوند درگاه به وي ناروايسخن  است: آنها از اين

 گمانبي» از مرگ پس زندگی به «بياور بر تو، ايمانواي »گويند: می فرزندشان

 در تکذيب «او ولي» نيست در آن یخالف و هيچ «است راست الهي وعده

 كه يعنی: آنچه «نيست پيشينيان هايدهد: اينها جز افسانهمي پاسخ» سخنشان

 كه هايیها و دروغبافیگوييد، جز افسانهمیاز مرگ  پس شدن زنده شما درباره

، در بعد از مرگ شدنو زنده  اند، نيستبافته هم خود به در كتابهاي پيشينيان

 پذيرد.را نمی آنعقل  كه است باطلی سخن حقيقت

  

ْنَس  أُولَئََك الهَذيَن َحقه َعلَْيَهُم اْلقَْوُل فَي أَُمٍم قَْد َخلَْت َمْن قَْبَلَهْم َمَن اْلَجن َ َواْلَ

 ( 18إَنهُهْم َكانُوا َخاَسَريَن )

ثابت  بر آنان قول اند كهكساني»ناروا  سخنان اين يعنی: گويندگان «گروه اين»

 سخن در اينجا؛ اين« قول»شد. شايد مراد از  واجب بر آنان يعنی: عذاب «شد

ْن تَبَعََك َمْنُهْم أَْجَمَعينَ ) باشد: ابليس به سبحان خداي : (َْلَْمََلَنه َجَهنهَم َمْنَك َوَممه

پر  اند، همگیكرده از تو پيروي كه ناناز آ را از تو و كسانی )يقينا جهنم

 از آنان پيش كه هاييامت در جمله». گذشت تفسير آن كه« 14ص/( »سازممی

در  آنان پس است شده واجب بر آنان يعنی: عذاب «اندگذشته و انس از جن

 «.اندزيانكار بوده آنان هرآينه»شوند می ضميمه كافر پيشينهاي امت امر به اين
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فرزند  عبدالرحمن درباره آيه اين است پنداشته كه كسی»گويد: كثير میابن

شد،  بعدا مسلمان زيرا عبدالرحمن است ضعيف ، قولششده نازل ابوبکر

 حجر همحافظ ابن«. گرديد زمانش اهل استوار و از بهترين نيك اسالمش

و  نموده را نفی عبدالرحمن درباره آيه اين اهلل عنها نزولرضی عائشه»گويد: می

 پذيرفتن تر و به، صحيحمؤيد آن روايت به از نظر اسناد، نسبت وي نفی

 شخص درباره كريمه آيه كه است اين صحيح»گويد: می قرطبی«. سزاوارتر است

 «.شد بود، نازل پدر و مادرش عاق كهكافري 

  

ا َعَملُوا َوَليَُوف َيَُهْم أَْعَمالَُهْم َوُهْم ََل يُْظلَُموَن )  (19َوَلُكل ٍ دََرَجاٌت َممه

 يعنی: براي «است اند، درجاتيداده انجام كه آنچه بر حسب هر يك و براي»

مراتبی  در روز قيامت أ، نزد خداوندو انس و كافر جن مؤمن از دو گروه هر يك

 دهد و آنان و كمال تمام به»را  اعمالشان يعنی: جزاي «را و تا اعمالشان» است

بر  شود و نهمی كاسته مؤمنان از پاداش نه پس «گيرندقرار نمي مورد ستم

 شود.می كفار افزوده عذاب

  

اتَُكْم فَي َحيَاتَُكُم الدُّْنيَا َويَْوَم يُْعَرُض الهَذيَن َكفَُروا َعلَى النهاَر أَْذَهْبتُْم َطي َبَ 

َواْستَْمتَْعتُْم بََها فَاْليَْوَم تُْجَزْوَن َعذَاَب اْلُهوَن بََما ُكْنتُْم تَْستَْكبَُروَن فَي اْْلَْرَض 

َ َوبََما ُكْنتُْم تَْفُسقُوَن )  (21بَغَْيَر اْلَحق 

ها كنار پرده هك يعنی: روزي «شوندمي عرضه بر آتش كافران روز كه و آن»

 ساخته نزديك آن نگرند و بهمی دوزخ آتش سويبه شود و كافرانمیزده 

! شود. آري كرده پيش بر آنان آتش كه است: روزي اين معنی قولیشوند. بهمی

 دنيايتان خود را در زندگي پاكيزه هاينعمت»شود: می گفته آنان روز به در آن

از  سبحان خداي يعنی: در نافرمانی «كرديد و از آنها برخوردار شديد ضايع
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از  ‡پيامبران كه آنچه انگاشتن دروغ سبب كرديد و بهپيروي  و لذات شهوات

 پروا نداشتيد و خرمی گناه بودند، از ارتکاب آورده و ثواب ، عقابحساب وعده

 كرديد. تباه دنيايتان زندگی واترا در شه تانو نيرومندي و جوانی

 سازد كهمی را روشن حقيقت و اين داشته كفار را بيان ننگين فرجام كريمه آيه

محروم  از آن تا در آخرت است خاطر آندنيا به هاياز نعمت آنان برداريبهره

هر  كه نيست معنی بدين كريمه آيه . پساست الهی عدل اقتضاي گردند و اين

 اياز آنها بهره دنيا برخوردار شد، او در آخرت و مباح پاكيزه هاياز نعمتكس 

 گيريآورد لذا او در بهرهبجا می خويش را با ايمان شکر منعم ندارد زيرا مؤمن

« مائده» ( از سوره17) در آيه كهچنان نيست دنيا مورد سرزنش هاياز نعمت

ُ لَُكمْ )ذشت: گ ُموا َطي َبَاَت َما أََحله اّلِله خدا بر  را كه آنچه هاي: )پاكيزگی (ََل تَُحر َ

« اعراف» ( از سوره11) نگردانيد(. و در آيه ، بر خود حرامنموده حالل  شما

َ...)گذشت:  َم َزينَةَ اّلِله  خداوند را حرام زينت كسی : )بگو: چه (قُْل َمْن َحره

و ترك  ضروريات دنيا، اكتفا به از لذتهاي بريدن كه بايد گفت (. ليکناست كرده

امور  به از امور مهم مؤمن زيرا اگر انسان ما است شايسته سلف ، از شيوهتکلف

 دور گرداند. عزوجل او را از خداي گرفتاري بسا اين شود چه مشغول غيرمهم

رفتند  صفه نزد اصحاب ص اكرم رسول است: روزي مدهآ شريف در حديث

 بودند چرا كه حيوانات خود با پوست هايجامه زدنپينه  آنها مشغول كهدرحالی

فرمودند:  آنان به خطاب ص حضرت آن يافتند. پسنمی پارچه از جنس ايپينه

از شما  يکی كه روزي وضعو  ، يا حالشما بهتر است و وضع حال آيا اين»

، نهار بر او ديگري زربافت بگذراند و عصر در جامه زربافتی در جامهصبح 

 پوشانده چنان اشو خانه ديگري قابلمه شود و شام آورده مرفهیغذاي  قابلمه
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 مخواهي بهتري و وضع روز حال گفتند: در آن« شود؟می پوشانيدهكعبه  باشد كه

 «.داريد بهتري و وضع شما امروز حال ! بلکهنه»فرمودند:  ! رسول مباركداشت

پس »شود: می گفته آنان شوند، به عرضه بر آتش كافران كه روزي همچنين

 سراسر برايتان كه عذابی يعنی: به «يابيدآور كيفر مي خفت عذاب امروز به

تكبر  ناحق به زمين در روي كهآن سزاي به» است و رسوايی خواري

 سبب و به» اشو يکتاپرستی خداوند متعال به آوردن از ايمان «ورزيديدمي

و  معاصی و مرتکب شده خارج أخداوند يعنی: از طاعت «كرديدمي فسق كهآن

 دل ، گناهحق تکبر از پذيرش كه ذكر است گرديديد. شايانمی وي هاينافرمانی

 ديگر. ، كار اعضا و اندامهايو فسق است

  

َواْذُكْر أََخا َعاٍد إَْذ أَْنذََر قَْوَمهُ بَاْْلَْحقَاَف َوقَْد َخلََت النُّذُُر َمْن بَْيَن يَدَْيَه َوَمْن َخْلَفَه 

َ إَن َي أََخاُف َعلَْيُكْم َعذَاَب يَْوٍم عَ   ( 21َظيٍم )أََله تَْعبُدُوا إََله اّلِله

شوند. يا مراد  تا پند گيرند و بيمناك قومت براي صمحمد  اي «ياد آور و به»

و  ÷هود يعنی: داستان «عاد را برادر قوم» خويش در خلوت است: ياد كن اين

از  را كه ، آنچهو در نتيجه اقتدا كنی وي را تا به بر آزار قومش وي شکيبايی

خداوند متعال  كه شويمشود. يادآور می ، بر تو آسانبينیمی قومت تکذيب

« ارم» از قوم عربی قبيله« عاد»بود و  فرستاده« عاد اول» قوم سوي را به ÷هود

بود  برادر آنان در نسب ÷هود كه است معنی عاد( بدين . تعبير: )برادر قوماست

عاد،  أحقاف: سرزمين «داد بيم را در أحقاف يشخو قوم كه گاهآن». در دين نه

. حقف: است عربستان جنوب يعنی يمن شحر در حضرموت سرزمين شنزارهاي

از او و  پيش و هرآينه». ايو منحنی مستطيل بزرگ شن از توده است عبارت
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 انيد كهآگاه آنان به ÷يعنی: هود «بودند گذشته از او هشداردهندگان پس

 اند، همهشده مبعوث در زمانش بعد از وي كه و پيامبرانی از وي پيش پيامبران

 اند.و هشدار داده را بيم سرزمينهايشانمردم  مانند وي

واقعا بر شما  من»زيرا  «جز اهلل را نپرستيد كه»هشدار داد:  آنان به ÷! هودآري

سبب  به «ترسممي» و سهمگين هولناك زييعنی: رو «بزرگ روزي از عذاب

 شما. آوردن شرك

  

اَدقَيَن )  (22قَالُوا أََجئْتَنَا َلتَأْفََكنَا َعْن آََلَهتَنَا فَأْتَنَا بََما تََعدُنَا إَْن ُكْنَت َمَن الصه

يعنی: از  «تا ما را از خدايانمان ايما آمده سراغ آيا به» ÷هود قوم «گفتند»

ما  به كه ايدر وعده «هستي اگر از راستگويان پس برگرداني»آنها  شپرست

 و هم «بياور ميان به» بزرگ از عذاب «دهيمي ما وعده را به آنچه»؛ دهیمی

 .درافگن آن ما را به اكنون

  

َ َوأُبَل َغُُكْم َما أُْرَسْلُت بَ   ( 23َه َولََكن َي أََراُكْم قَْوًما تَْجَهلُوَن )قَاَل إَنهَما اْلَعْلُم َعْندَ اّلِله

وقت  يعنی: علم «فقط نزد خداوند است علم كه نيست جز اين» ÷هود «گفت»

را مقدر  عذاب كه زيرا اوست نزد من نه است أ، فقط نزد خداوندعذاب آمدن

فرود  وقت را چه عذاب اين كه است خبر نداده من و او به من نه است نموده

 به» پروردگارتان از جانب« امشده فرستاده بدان را كه آنچه و من»آورد می

 اما آگاهی است دهیو بيم فقط هشدار دادن من مأموريت پس «رسانمشما مي

 است نکرده وحی من را به آن تعالی حق كه است ، چيزيعذاب آمدناز وقت 

بر  از آنجا كه «ورزيداصرار مي در جهل كه بينممي شما را قوميمن  ولي»
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 يابيد بلکهنمی ، راهامشما آورده براي كه آنچه فشاريد و بهمیپاي  كفر خويش

 .نيست ‡پيامبران از وظايف خواهيد كهمیرا از من  چيزي

  

ا َرأَْوهُ َعاَرًضا ُمْستَْقبَلَ  أَْوَديَتََهْم قَالُوا َهذَا َعاَرٌض ُمْمَطُرنَا بَْل ُهَو َما  فَلَمه

 (24اْستَْعَجْلتُْم بََه َريٌح فَيَها َعذَاٌب أََليٌم )

را در  عذاب ÷هود قوم يعنی: چون «ديدند ابري را در هيأت آن چون پس»

، شده نمايان يعنی: در افق« آورده روي هايشاندره به كه»ديدند  ابري هيأت

اند: در گفته . مفسراناست آورده روي واديهايشان و به را در بر گرفته آنپهناي 

 را به ابر سياهی خداوند متعال بود پس شده عاد بازداشته از قوم ، بارانفصلآن 

، است نهاده روي واديهايشان به را ديدند كه آن فرستاد و چون آنان سوي

 يعنی: اين «ماست دهنده بارش كه است ابري گفتند: اين»شدند و  شادمان

گشود و  سخن به لب ÷را گفتند، هود سخن اين .چونآور است باران ابري

 يعنی: اين «بوديد خواستارش شتاب به كه است چيزيهمان  بلكه»! گفت: نه

فائتنا بما تعدنا: »گفتيد:  بوديد؛ آنجا كه آن خواهان شتاببه كه است عذابی همان

، جمله اين دارد كه احتمال همچنين«. آور ميان، بهدهیمیما وعده به را كه آنچه

 عذابي در آن كه است بادي»باشد.  آنان به خطاب خداوند متعال از سخن

 شريف آيد. در حديثبينيد، پديد مییم كه ابري و از اين «است نهفته دردناك

 را به ص اكرم رسول من»فرمود:  كه است اهلل عنها آمده رضیعائشه روايت به

 بلکه را ببينم دهانشان كام انتهاي كه طوري به امعيار نديدهتمام  خنده هيأت

ديدند، را می ابر يا بادي ايشان چون بود كه بود و چنانفقط تبسم  ايشان خنده

 اهلل! مردمگفتم: يا رسول ايشان شد. بههويدا می مباركشانبر چهره  آثار نگرانی

شما  كه بينممی اما من است باران در آن شوند كهمی ابر را ببينند، شادمان چون
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كند از می يمنچيز مرا ا ! چهعائشه شويد؟ فرمودند: ايمی ناخوش آن از ديدن

شدند و قومی بودند  باد عذاب وسيله به نباشد؟ همانا قومیعذابی  در آن كهاين

 «.باراند!می بر ما باران كه است ابري را ديدند، گفتند: اين عذاب چون كه

  

ُر ُكله َشْيٍء بَأَْمَر َرب ََها فَأَْصبَُحوا ََل يَُرى إََله َمَساَكنُهُ  ْم َكذََلَك نَْجَزي اْلقَْوَم تُدَم َ

 (25اْلُمْجَرَميَن )

فرمان  به»عاد  قوم بگذرد؛ از جانها و اموال بر آن كه «چيز را همه»باد  اين

شدند  چنان كند. پسمي كنبنيان» قضا و قدر وي يعنی: به «پروردگار خويش

عاد را نابود  اد آمد و قومب يعنی: آن «شدنمي ديده هايشانجز خانه چيزي كه

 چيز ديده هيچ و ابدانشان از اموال نابود شدند كه آنها چنان كرد، در نتيجه

بود. در  آنان خالی هايو خانه بود، منازل مشاهده قابل كه شد و تنها چيزينمی

دهد اما یم ها بسيار رويمانند طوفانها، آتشفشانها و زلزله عصر ما نيز عذابهايی

گذرند. پروا میو از برابر آنها بی تعبير كرده« طبيعی حوادث» نام از آنهابه مردم

 ما در مورد كسانی فيصله است يعنی: اين «دهيمرا جزا مي مجرمان گونهبدين»

 به شريف كنند. در حديثمی ما مخالفت و با حکم ما را تکذيب پيامبران كه

وزيد، می تندي باد به فرمود: چون كه است اهلل عنها آمده رضی ائشهع روايت

 خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت أسألك إني اللهم»گفتند: می ص اكرم رسول

از تو  : بار خدايا! منبه شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلتمن  وأعوذ بك به

 باد براي اين كه و خير آنچه است در آن ا كهر را، خير آنچه خير آن خواهممی

و  است در آن كه ، شر آنچهاز شر آن برممی تو پناه و به است شده فرستاده آن

 «.است شده فرستاده آنباد براي  اين كه شر آنچه
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ُهْم َسْمعًا َوأَْبَصاًرا َوأَْفئَدَةً فََما أَْغنَى َولَقَْد َمكهنهاُهْم فَيَما إَْن َمكهنهاُكْم فَيَه َوَجعَْلنَا لَ 

 َ َعْنُهْم َسْمعُُهْم َوََل أَْبَصاُرُهْم َوََل أَْفئَدَتُُهْم َمْن َشْيٍء إَْذ َكانُوا يَْجَحدُوَن بَآَيَاَت اّلِله

 ( 26َوَحاَق بََهْم َما َكانُوا بََه يَْستَْهَزئُوَن )

شما در آنها  به كه بوديم داده امكانات انآن به در چيزهايي راستي و به»

و  بدنی عمر، نيرومندي ، طولعاد در مال قوم يعنی: به «ايمنداده امكاناتيچنان 

پس  ايمنداده تمکنی شما چنان به كه بوديمداده  تمکنی ، چنانفرزندان بخشيدن

و اعمار  در زمين ، تمکندرتو ق سلطه عاد از روي ! قوممکه مردم اي

گوشها و چشمها و  و برايشان»استوار، از شما نيرومندتر بودند  ساختمانهاي

 به ادله را كه حواسی آنان به كهيعنی: با وجود آن «بوديم قرار دادهدلهايي 

 حجت ولاز قب آنان ولی بوديم كرده شود، عنايتمی و دريافته شناختهآن  وسيله

گوشها و چشمها و  ولي»آمدند  هوش به پند گرفتند و نه نه كردهاعراض 

 حواس اين وسيله به آنان از آنجا كه «نداشت حالشان بهسودي  هيچ دلهايشان

نبردند  راه وعد و وعيد الهی صحت و باور به توحيديايمان  ، بهو ادراكات

 حواس سود دهی عدم خود دليل و اين «كردندرا انكار مي الهي آيات چرا كه»

را  كردند، آناناستهزا مي آن به و آنچه»بود  آنان ادراكی و دريافتهاي

 شتاب را به ريشخند و تمسخر آن از روي كه يعنی: عذابی «فراگرفت

 وعده از عذاب برايمانرا كه  )آنچه:  (فَأْتَنَا بََما تََعدُنَا)گفتند:  طلبيدند آنجا كهمی

را  كرد و آنان احاطه بر آنان عذاب ! همان، آري«11آيه/»ما بياور(  ، برايدهیمی

 .فراگرفت

  

ْفنَا اْْلَيَاَت لَعَلهُهْم يَْرَجعُوَن )  (27َولَقَْد أَْهلَْكنَا َما َحْولَُكْم َمَن اْلقَُرى َوَصره
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 قوم شهرهاي چون «شما را نابود كرديم پيرامون هرهايش همه گمانو بي»

مجاور بالد حجاز بودند و  را كه لوط و مانند آنها از شهرهايی ثمود، قوم

بر آنها  خويش رسيد و خود نيز در سفرهايمی مکه مردم تواتر بهبه  اخبارشان

باز  آنان ، باشد كهيماداشته بيان گونخود را گونه و آيات»كردند گذر می

 آن مردم براي گونگونه طرق و به مختلف انواعها را بهيعنی: حجت «گردند

 باز گردند اما بازنگشتند. تا آنها از كفر خويش كرديم شهرها بيان

  

َ قُْربَانًا آََلَهةً بَْل ضَ  لُّوا َعْنُهْم َوذََلَك فَلَْوََل نََصَرُهُم الهَذيَن اتهَخذُوا َمْن دُوَن اّلِله

 (28إَْفُكُهْم َوَما َكانُوا يَْفتَُروَن )

خدا ـ  به تقرب ـ براي معبوداني منزله جز اهلل به را كه كساني چرا آن پس»

 كه پنداريشان چرا خدايان يعنی: پس «نكردند را ياري بودند، آنان اختيار كرده

 ياريشان به شناختند، هيچمی أنزد خداوند خويش و شفاعت قربت آنها را وسيله

 يعنی: از ياري «شدند گم از آنان بلكه»دهند  نجاتشان نيامدند تا از نابودي

حاضر نشدند  آنها نياز داشتند، نزدشان به كه و در هنگامی ناپديد شده دادنشان

 كه «بود آنان» پندار كاذب و «دروغ اين»از:  عبارت نابودي اينقطعا سبب  «و»

 و برايشان كرده نزديك أخداوند خدا هستند و آنها را به شريكباطل  معبودان

 آنچه»بود از:  عبارت و نابودي گمراهی اين سبب «و»كنند میشفاعت  نزد وي

هستند. ، خدا معبودان اين خود كه سخن و افترا، با اين از بهتان «بافتندبر مي

 كشانيد. نابوديشانبه  بهتان همين پس

  

ا َحَضُروهُ قَالُوا أَْنَصتُوا  َوإَْذ َصَرْفنَا إَلَْيَك نَفًَرا َمَن اْلَجن َ يَْستََمعُوَن اْلقُْرآََن فَلَمه

ا قَُضَي َولهْوا إَلَى قَْوَمَهْم ُمْنَذَريَن )  ( 29فَلَمه
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 تو روانه سوي را به از جن جمعي كه گاهآن» صمحمد  اي «و ياد كن»

 تن كمتر از ده را كه« نينوي» يا جنيان« نصيبين» از جنيان نفرا: گروهی «كرديم

 را به تا قومشان داشتيم زيرا اراده كرديم تو روانه سوي را به ! آنانبودند. آري

حاضر  برآن چون پس دهند گوش قرآن به كه» كنيم هدايت ايشانوسيله 

 استماع ، آنها برايكرديمی را تالوت تو قرآن كه در هنگامی يعنی: چون «شدند

 خاموشی همديگر را به يعنی: جنيان «فرادهيد گفتند: گوش»حضور يافتند؛  آن

 اتمام به» قرآن تالوت «و چون»فرا دهند  گوش قرآن فراخواندند تا بتوانند به

مقصد  به يعنی: جنيان «خود باز گشتند قوم سوي به هشدار دهنده سيد، آنانر

 كه بودند باز گشتند در حالی سر گذاشتهآنها را پشت  خود كه از قوم كسانی

 از كفر بودند. شاندهندهو بيمبا قرآن از مخالفت شانهشداردهنده

 كند كه:مي روشن آيه اين

 اند.شده هر دو فرستاده و انس جن سوي به ص رماك ـ رسول 8

 اند.آورده ايمان ص حضرت آن به از جنيان ـ گروهی 1

 گروه شدند، آن ساخته آگاه از حضور جنيان كهبعد از اين ص اكرم ـ رسول 3

 يشخو بود، آنها قومنمی فرستادند و اگر چنين قومشان سوي به دوم را در شب

 .گرفت انجام در دو شب با جنيان ص حضرت آن مالقات دادند. پسنمی را بيم

با  ص حضرت آن بر مالقات كه نيز داريم و احاديثی ؛ رواياتاست گفتنی

 حديث جمله كند از آنمی داللت بر آنان قرآن و تالوت رسالت و تبليغ جنيان

پرسيدم:  مسعوداز عبداهلل بن »گفت:  كه است علقمه روايت به ذيلشريف 

 همراه با ايشان از شما ياران يکی با جن صخدا  رسول مالقات آيا در شب

 رسول شب آن ولی نبوديم همراه از ما با ايشان يكايد؟ گفت: خير! هيچبوده
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گفتيم: آيا با خود میشديم[،  نگران ]و سخت كرديم گم را در مکه ص اكرم

ما در  ؟ پساست افتاده اتفاقی اند؟ مگر چهشده اند؟ آيا ربودهترور شده ايشان

بامداد ـ يا  گذرد. حوالیمی بر قومی كه كرديم را سپري شبی بدترينشب  آن

 آيند. بهمی« حراء» از سوي صخدا رسول ديديم بناگاه ـ بود كه گفت: سحرگاه

 آن خود را به ! و حالشما بوديم نگران اهلل! ما سخت گفتيم: يا رسولايشان 

، فقرأت فأتيتهم الجن داعي أتاني إنه»فرمودند:  . ايشانبازگو كرديم ص حضرت

نزد آنها  آمد پس نزد من دعوتگر جن بود كه اين واقعه : صورتالقرآن عليهم

و  حضور جن هايافتادند و نشانه راه به گاهآن«. خواندم رآنآنها ق و براي رفته

 دادند. ما نشان بودند، به بر پا كرده را كه هايیآثار آتش

كه  است كرده روايت مسعوداز ابن آيه اين نزول سبب در بيان شيبهابیابن

 حضرت آن رود آمدند كهف ص اكرم بر رسول درحالی از جنيان تن فرمود: نه

را شنيدند، با خود  ايشان قرائت چون خواندند پسمی قرآن« نخلهبطن »در ص

 فرمود. را نازل آيه اين خداوند متعال گاهفرا دهيد...! آن گفتند: گوش

  

قًا َلَما بَْيَن يَدَْيَه يَْهَدي قَالُوا يَا قَْوَمنَا إَنها َسَمْعنَا َكتَابًا أُْنَزَل َمْن بَْعَد ُموَسى ُمَصد َ 

َ َوإَلَى َطَريٍق ُمْستََقيٍم )  (31إَلَى اْلَحق 

ما!  قوم گفتند: اي» آنان و به خود بازگشته قوم سوي به از جنيان گروه آن پس

 آن»گويد: عطاء می «شده نازل بعد از موسي كه را شنيديم ما كتابي هرآينه

نبردند، يا از  نامی ÷از عيسی سبب بودند بدين شدند، يهودي سلمانمكه  جنيان

 اهل و احکام قوانين اصلی منبع تورات نبردند كه نامی سبب بدين ÷عيسی

افزودند كه:  از جنيان گروه آن سپس«. است بوده مورد اتفاقو نزدشان  كتاب

 يعنی: به «حق سوي و به خود است پيشاپيش كتابهاي كنندهتصديق»قرآن 
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 و مستقيم درست راه سوي يعنی: به «راست راهي سوي و به» حق دين سوي

 «.كندميراهبري » أخداوند

  

َ َوآََمنُوا بََه يَْغَفْر لَُكْم َمْن ذُنُوبَُكْم َويَُجْرُكْم َمْن َعذَاٍب  يَا قَْوَمنَا أََجيبُوا دَاَعَي اّلِله

 ( 31َليٍم )أَ 

 دهيد و به مثبت را پاسخ ما! دعوتگر الهي قوم اي»افزودند:  از جنيان گروه آن

تا »بود  يا قرآن صمحمد  ، حضرتاز دعوتگر الهی مرادشان «آوريد او ايمان

را ياد كردند  از گناهان مخصوصا برخی «را بر شما بيامرزد از گناهانتانبرخي

 حقوق و سلب شود؛ مانند مظالمنمی آمرزيده با ايمان گر از گناهانديزيرا برخی 

 دوزخ عذاب كه «دردناك شما را از عذابي»آوريد تا  او ايمان به« و» مردم

 درآورد زيرا خداوند متعال بهشت شما را به و مؤمنان «دهد پناه» است

 از ايستادن كه كسی : )و براي(َجنهتَانَ  َوَلَمْن َخاَف َمقَاَم َرب َهَ )فرمايد: می

هاي نعمت كدامين پس است ، دو باغاست بوده بيمناك پروردگارش درپيشگاه

 «.57ـ 52رحمن/»كنيد؟( را انکار می پروردگارتان

  

َ فَلَْيَس بَُمْعَجٍز فَي اْْلَْرَض َولَْيَس لَهُ َمنْ  دُونََه أَوَليَاُء  َوَمْن ََل يَُجْب دَاَعَي اّلِله

 ( 32أُولَئََك فَي َضََلٍل ُمبَيٍن )

 كه و كسي»افزودند:  ايمان سوي خود به قوم در دعوت ياد شده جنيان سپس

يعنی: او از  «نيست كننده درمانده نكند، در زمين را اجابت دعوتگر الهي

هر  تواند زيرا او بهنمی هگريخت وي و از عذاب نتوانسته گرفته پيشی أخداوند

و »ندارد  از آن خروج سوي به و راهی است در زمين بگريزد، باز همگريزگاهی 

 او را از عذاب ندارد كه و ياورانی يعنی: سروران «ندارد در برابر اهلل اوليايي
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در »ند نکن را اجابت دعوتگر الهی كهيعنی: كسانی «گروهآن »بازدارند  الهی

 روش خويش ، در دعوتجنی مبلغان»گويد: كثير میابن «اندآشكاري گمراهي

مؤثر افتاد و  سخت شيوه اين گرفتند پس هر دو ـ را در پيشتهديد و ترغيب 

گويد: می كعباسابن«. آمدند ص اكرم نزد رسول گروه گروه ، جنيانبعد از آن

 مالقات و در بطحاء با ايشان آمده صخدا  نزد رسول آنان از قوم هفتاد تن»

را  حق دعوت كردند و آنان و امر و نهيشان خواندهبر آنها قرآن  كردند و ايشان

 «.پذيرفتند

همانند  و عقاب و ثواب در امر و نهی جنيان كهكند بر اينمی داللت آيه اين

جز نجات  جن مؤمنان پاداش»كه:  تاس بر آن بصري انسانها هستند. حسن

شود: همچون می گفته ايشان به و سپس نيست چيز ديگري از دوزخ يافتنشان

و  . اما مالكنظر است همين نيز به ابوحنيفه«. شويد تبديل خاك به حيوانات

مورد  گناه در قبال كهنيز همانند انسانهايند و چنان جنيان برآنند كه شافعی

 شوند. نيشاپوريمی داده نيز پاداش نيکوكاري گيرند، در ازايقرار میمجازات 

وارد  بهشت به اند پسآدمبنی در حکم جنيان كه است آن صحيح»گويد: می

 در اين كه است آن صحيح»گويد: می قشيري«. آشامندخورند و میشوند، میمی

 «.است أ، فقط نزد خداوندموضوع اين و علم است نرسيده قطعی ما علممورد به 

  

َ الهَذي َخلََق السهَماَواَت َواْْلَْرَض َولَْم يَْعَي بََخْلَقَهنه بَقَاَدٍر َعلَى  أََولَْم يََرْوا أَنه اّلِله

 (33أَْن يُْحيََي اْلَمْوتَى بَلَى إَنههُ َعلَى ُكل َ َشْيٍء قََديٌر )

آسمانها و  كه خدايي آن كه»اند و ندانسته يعنی: مگر نينديشيده «اندنديده آيا»

يعنی: از  «آنها در نمانده و در آفرينش» خلقت در ابتداي «را آفريده زمين

؛ عظيم ذات ، همانو درنمانده نشده ناتوان بزرگ كهکشانهاي آنآفرينش
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 بر زنده تعالی و حق «است چنين كند؟ آري را نيز زنده تواند مردگانمي»

و  «چيز تواناست او بر همه هرآينه» از امور تواناست مجدد و بر غير آن كردن

 تواند كرد.نمیچيز او را ناتوان  هيچ

  

َ قَالُوا بَلَى َورَ  ب َنَا قَاَل َويَْوَم يُْعَرُض الهَذيَن َكفَُروا َعلَى النهاَر أَلَْيَس َهذَا بَاْلَحق 

 ( 34فَذُوقُوا اْلعَذَاَب بََما ُكْنتُْم تَْكفُُروَن )

 سؤال روز از آنان در آن «شوندمي عرضه بر آتش كافران كه و روزي»

 كرده آگاهتان ما در دنيا از آن كه چيزي يعنی: اين «وعده آيا اين»شود: می

پروردگار  گويند: سوگند به؟ مينيست حق»را انکار كرديد؛  شما آن ولی بوديم

 اعتراف اين كنند كهمی اعتراف . لذا هنگامیاست حق وعدهاين !«آري كه مان

 «ورزيديدكفر مي كهآن سبب به فرمايد: پسمي»ندارد  حالشانبه سودي هيچ

 «.را بچشيد عذاب»؛ آناز  در دنيا و انکارتان وعده اين به كفرتان سبب يعنی: به

  

ُسَل َوََل تَْستَْعَجْل لَُهْم َكأَنهُهْم يَْوَم يََرْوَن َما  فَاْصبَْر َكَما َصبََر أُولُو اْلعَْزَم َمَن الرُّ

 (35يُوَعدُوَن لَْم يَْلبَثُوا إََله َساَعةً َمْن نََهاٍر بَََلٌغ فََهْل يُْهلَُك إََله اْلقَْوُم اْلفَاَسقُوَن )

 «صبر كردند العزماولي پيامبران كه گونه، همانصبركن»! صمحمد  اي «پس»

العزم: . اولیكن پايداري همانند آنان پس هستی العزماولی يعنی: تو نيز از پيامبران

كه  شويمهستند. يادآور می نستوه بلند و عزم ، همت، استواريثبات صاحبان

الصاله و محمد عليهم  ، عيسی، موسی، ابراهيماند: نوحتن پنج العزماولی پيامبران

 به شريف باشند. در حديثمی شريعت مستقال صاحب و ايشانند كه والسالم

دار بودند روزه صخدا  فرمود: رسول كه است اهلل عنها آمدهرضی عائشهروايت 

وردند و نياشاميدند، باز در روز نخ [ چيزيشب افطار و در طول و ]در هنگام
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در روز  نخوردند و نياشاميدند، سپس دار بودند و چيزيروزه همچنانبعدي 

 من به خطاب گاهبودند(. آن گرفته وصال روزه بودند )يعنی چنيننيز اين سوم

 اي ،وي آل براي و نه محمد سزاوار است براي ! دنيا نهعائشه اي»فرمودند:

و صبر بر  جز پايداري العزماولی از پيامبران عزوجل خداي گمان! بیعائشه

جز  لذا از من است را نپسنديده هايشانداشتنی از دوست ها وشکيبايیناخوشی

 ، مکلفكرده مکلف را بدان ايشان كه مرا نيز بر آنچه كه امر را نپسنديده اين

ُسلَ ) است: فرموده منبه كند و خطاب . (فَاْصبَْر َكَما َصبََر أُولُو اْلعَْزَم َمَن الرُّ

كرد  صبر خواهم خويش و استطاعت در حد توان خدا سوگند كه به پس

تفسير  صاحب«. نيست خداوند نيرويی ياريصبر كردند و جز به آنان كهچنان

زيرا صبر بر آزار  است محکم لکهب نيستمنسوخ  آيه اين»گويد: می« المنير»

 «.باشدمیهر دو مطلوب  و جنگ كفار در صلح

را  آنچه كه روزي»را  عذاب «نكن طلب شتاب به برايشان» صمحمد  اي «و»

سر  روز به از يك جز ساعتي بنگرند؛ گويي» از عذاب «شوندمي داده وعده

مقدار  جز به كنند؛ گويی را مشاهده فار عذابك كه يعنی: روز آخرت «اندنبرده

و بالي  بزرگ هول سبب اند، بهنکرده درنگ دنيا در آن از ساعات ساعت يك

بدان  كه يعنی: آنچه «است بالغي اين»كنند می در محشر مشاهده كه پايداري

پندار كافران  وبارويبرج كه است آشکاري و ابالغ رسانی؛ پيامايمداده اندرزشان

خواهند  هالكت فاسق آيا جز قوم پس»برد می ريزد و از بينمی را در هم

 در معاصی و درافتاده حق از طاعت رونده بيرون يعنی: قطعا جز قوم «؟يافت

 نابود نخواهند شد. عذابش ، بهوي هايونافرمانی
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دعا تا به است را امر نموده و مؤمنان پيامبرش تعالخداوند م كه كنيممی مالحظه

ميعاد  وي و حکمت الهی علم نورزند زيرا هر چيز ـ بر اساس كفار شتاب عليه

. پس است رسيدنی كافران تأخير افتد اما قطعا به هرچند به دارد و عذاب معينی

 باشد. درحديثزار كفار میو آ از بدي محفوظ ماندن در دعا، درخواست سنت

 چنين ص اكرم رسول كه است آمده از انس طبرانی روايت به شريف

 كلمن والسالمة مغفرتك وعزائم رحمتك موجبات أسألك إني اللهم»كردند: دعامی

 نبا إال غفرتهذ لي ال تدع النار، اللهم من والنجاة بر والفوز بالجنة كل من والغنيمةإثم 

الدنيا واآلخرة إال قضيتها  حوائج من وال حاجة والدينا إال قضيته وال هما إال فرجته

 مغفرتت و اسباب رحمت از تو موجبات : بارالها! منالراحمين يا أرحم برحمتك

 یرا، كامياب ايهر نيکی به را، دستيابی از هر گناهی و نيز سالمتی خواهمرا می

 ، هيچرا نيامرزيده گناهی هيچ را. بارالها! برايم از آتشو نجات  بهشت به

 از نيازهاي نيازي و هيچ نشده را پرداخت ايبدهی ، هيچنشده را زايل اندوهی

 اي خويش رحمت حق نگذار، به باقی برآوردنرا بدون  دنيا و آخرت

دشوار شد،  تولد فرزند بر زنی چون»گويد: می عباسبنا«. مهربانان ترينمهربان

 آب شود و او از آن شسته آب و به نوشته در ورقی ذيل و دو كلمه دو آيه

َكأَنهُهْم يَْوَم يََرْونََها لَْم يَْلبَثُوا ) إال العظيم:  . ال إلهالرحيم الرحمن  اهلل بسم»بخورد: 

َكأَنهُهْم يَْوَم يََرْوَن َما يُوَعدُوَن لَْم )(، 52)النازعات/ « (ُضَحاَهاإََله َعَشيهةً أَْو 

اهلل  صدق  (يَْلبَثُوا إََله َساَعةً َمْن نََهاٍر بَََلٌغ فََهْل يُْهلَُك إََله اْلقَْوُم اْلفَاَسقُونَ 

 .العظيم
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 ﴾محمد  سوره ﴿

 .است ( آيه55) و داراي است مدنی
  

 از آن بيان دوم در آيه كه گرفت نام« محمد»رو  از آن سوره اين :تسميه وجه

 احکام كه اين سبب و به است آمده صمحمد  بر حضرت قرآن فروفرستادن

نيز ناميده « قتال» سوره نام، بهاست شده بيان سوره با كفار نيز در اين جنگ

 شود.می

 اسم به كريم جز در چهار جا از قرآن ص اكرم لرسو شود كهمي خاطرنشان

 اند:نشده ناميده

دٌ إََله َرُسولٌ )«: 855عمران/ آل» ـ در سوره 8  . (َوَما ُمَحمه

دٌ أَبَا أََحٍد َمْن َرَجاَلُكمْ )«: 55احزاب/» ـ در سوره 1  . (َما َكاَن ُمَحمه

لَ )سوره:  ـ در اين 3 دٍ  َوآََمنُوا بََما نُز َ  «.1آيه/» (َعلَى ُمَحمه

َ ) «:13/ فتح» ـ در سوره 5 دٌ َرُسوُل اّلِله چهار مورد، از  . اما در غير اين(ُمَحمه

 .است ياد شده« نبی»يا « رسول» وصف به در قرآن ايشان

كه  است شده اهلل عنهما روايتعمر رضی از ابن سوره اين فضيلت در بيان

 «.خواندندمحمد را می سوره در نماز مغرب ص اكرم لرسو»فرمود: 

  

َ أََضله أَْعَمالَُهْم )  ( 9الهَذيَن َكفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبَيَل اّلِله

خدا  را از راه و مردمان» وي و آيات أخداوند به «كافر شدند كهكساني»

و خود و  ر ورزيدهكف عزوجل خداي به اند كهمراد كفار قريش «بازداشتند

 و شامل است عام كريمه آيه حکم داشتند. ولیباز می اسالم را از راه ديگران
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 را تباه خدا اعمالشان» ! اينانشود. آريمی أخدا از راه بازدارندهكافران  تمام

ر ب ثمر و نابود كرد و كار را در كفرشانرا هدر، بی نيکشان يعنی: اعمال «كرد

، است و اثر آن خود عمل ابطال«: اضالل»بنياد گردانيد. مراد از و بی آشفته آنان

 در برابر آن كه از كسی يابد و نهمی خود سراغی از عمل كافر نه كه ايگونه به

ـ مانند  اياخالقی و مکارم نيك اعمال أ، خداونددهد. بنابراينپاداش  وي به

كفار در كفر  ـ را كه ميهمان داشتن و گرامی اسيران ، آزاد ساختنرحم صله

 انسان نيك گرداند زيرا اعمالو هدر می نموده دهند؛ ابطالمی انجام خويش

 گيرند.قرار نمی ، مورد پذيرشأخدا از راه ديگران با كفر و بازداشتن همراه

كه  است كرده روايت عباساز ابن آيه ناي نزول سبب در بيان حاتمابیابن

َ...)فرمود: مراد از   آيه اند و اينمکه مردم (الهَذيَن َكفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبَيَل اّلِله

اَلَحاَت...)شد و مراد از:  نازل آناندرباره  بعد(  )آيه (َوالهَذيَن آََمنُوا َوَعَملُوا الصه

 اند.انصار مدينه

  

ٍد َوُهَو اْلَحقُّ َمْن وَ  َل َعلَى ُمَحمه اَلَحاَت َوآََمنُوا بََما نُز َ الهَذيَن آََمنُوا َوَعَملُوا الصه

  (0َرب ََهْم َكفهَر َعْنُهْم َسي َئَاتََهْم َوأَْصلََح بَالَُهْم )
بر محمد  آنچه اند و بهكرده شايسته و كارهاي آورده ايمان كه و كساني»

 ايمان دلها و نهادهايشان كه يعنی: كسانی «اند، باور داشتهشدهتاده فروفرس

 آن كه» شده أخداوند منقاد شرع و اعضا و اندامها و ظاهر و باطنشان آورده

و  حق قرآن اند كهآورده بعنی: ايمان «است پروردگارشان و از جانب خود حق

 آن مرتکب در گذشته كه «را گناهانشان نانخدا نيز از آ»؛ است أخداوند كالم

 را بر آنان گناهان ، آنصالحشان و اعمال ايمان سبب و به «زدود»بودند  شده
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 «آورد صالح به»و دنيا  را در امر دين يعنی: كار و بارشان «را وحالشان»آمرزيد 

 كرد، ايشان و تأييد عنايت رتو در امور دنيا نص توفيق در امور دينآنان  زيرا به

را  هايشاننمود و نيت خير ارشاد و رهنمائی اعمال سوي حفظ و بهرا از گناهان 

بر  كه آنچه به مخصوصا از ايمان آيه در اين سبحان كرد. خداياصالح  در آن

ذكر  تحتنيز در  ايمان اين كهكرد، با آن ، يادآورياست شده نازل صمحمد 

 و توجه تنبيه جهت ؛ بهاست قبال ذكر شد، داخل آمنوا( كه ايمان: )والذين مطلق

 و تأكيد بر اين صمحمد  و حضرت كريم قرآن جايگاه و برتريشرف  به دادن

و  شرط صحت ايشان به آوردن ، ايمانص حضرت آن بعد از بعثت كه حقيقت

 .است شخصايمان  درستی

روايتی  شد. به نازل انصار مدينه درباره آيه ذكر شد، اين قبل در آيه كهچنان

 شد. نازل كتاب اهل مؤمنان درباره آيه ديگر: اين

  

ب ََهْم ذََلَك بَأَنه الهَذيَن َكفَُروا اتهبَعُوا اْلبَاَطَل َوأَنه الهَذيَن آََمنُوا اتهبَعُوا اْلَحقه َمْن رَ 

ُ َللنهاَس أَْمثَالَُهْم )  ( 4َكذََلَك يَْضَرُب اّلِله

 حالآوردن  صالح و به گناهان و زدودن كافران نيك اعمال نابود ساختن «اين»

 از همان كردند و مؤمنان پيروي از باطل كافران كه است سبب بدان»؛ مؤمنان

 ! نابود ساختنآري «كردند ـ پيروي تاس پروردگارشان از جانب ـ كهحق

 سبحان خداي به آوردن ، مانند شركآنها از باطل پيروي سبب ؛ بهكافراناعمال 

 صالح و به مؤمنان گناهان و دور ساختن و زدودن است معاصی و ارتکاب

را  مردم أخداوند كه است از حقی ايشان پيروي سبب ؛ بهو روز آنان حال آوردن

و  روشن بيان مانند اين يعنی: به «گونهاين» است داده فرمان از آن پيرويبه
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هر دو  يعنی: احوال «زندرا مي مثلهايشان مردم خدا براي»؛ واضح زدنمثلاين

 كندمی بيان است خود مانند مثل انگيز بودندر شگفت و كافر را كه مؤمن گروه

 و ناكامی نکبت براي كفار مثلی و حال كاميابی براي مثلی مؤمنان حال پس

 .است

  

ا  قَاَب َحتهى إَذَا أَثَْخْنتُُموُهْم فَُشدُّوا اْلَوثَاَق فََإمه فََإذا لََقيتُُم الهَذيَن َكفَُروا فََضْرَب الر َ

ا فَدَاًء َحتهى تََضَع اْلَحرْ  ُ ََلْنتََصَر َمْنُهْم َمنًّا بَْعدُ َوإَمه ُب أَْوَزاَرَها ذََلَك َولَْو يََشاُء اّلِله

َ فَلَْن يَُضله أَْعَمالَُهْم )  ( 3َولََكْن َليَْبلَُو بَْعَضُكْم بَبَْعٍض َوالهَذيَن قُتَلُوا فَي َسبَيَل اّلِله

اب كت و اهل از مشركان كسانی ، يعنیجهاد با كفار محارب به تعالی حق سپس

با  چون پس»فرمايد: و می ندارند، دستور داده عهد و پيمانی با مسلمانان كه

 را بزنيد به يعنی: گردنهايشان «را بزنيد كرديد، گردنهايشان مصاف كافران

 يادآوري به . گردنگذشت بيانش كه و اعمالشان حال سبب ، بهسختزدنی 

و درو  شود و نيز بريدنمی انجام گردن ا قطعاكثرا ب شد زيرا قتلمخصوص

و  ، دليلاست آن اعضاي و نيکوترين و باالترين بدن رأس كه عضوي كردن

و  سازش كفار و عدم جهاد عليه به قاطع بر تصميممؤمنان  برانگيختن نشانه

 «بسيار كرديد خونريزي در آنان تا چون»است  كافر حربی با دشمن نرمش

را نابود و  آنان ضربه بسيار كرديد و نيروي و قتال قتل در آنان يعنی: چون

 خفته و خاك در خون كه همانند كسی آنان كه ايگونه ساختيد، به متالشی

را تا نگريزند.  آنان «استوار در بند كشيد گاهآن»افتادند؛  و توان ، از تاباست

، از آن و پس»واستوار بگذاريد  محکم بندهاي گردانيد و بر آنان رشانيعنی: اسي

 كرديد، يا بر آنان اسيرشانكه يعنی: بعد از آن «گرفتن يا فديه رها كردن منت به

 در عوض كه از آنانكنيد، يا اينمی گذاريد و رهايشانمی و منت احسان
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 بدون كنيد. من: رها كردنمی رهايشان از آن گيريد و پسمی مالی آزاديشان

 و از اسارت بازخريد كرده اسير خود را با آن كه است و فداء: مالی است عوض

در  ذكر آن به تعالی حق ياد نشد كه جهت بدان رهاند. در اينجا از كشتنمی

 كهيعنی: تا آن «فروگذاردخود را  بارهاي جنگ كهتا آن»اكتفا نمود.  آيه ابتداي

در ميان  گذارند و ديگر با كفار جنگی خود را بر زمين هايسالح جنگجويان

 را با شکست هايشان، سالحمحارب دشمنان كهاست: تا آن اين نباشد. يا معنی

و  است محکم كريمه آيه شود كهمی گذارند. خاطرنشان بر زمين يا متاركه

بسيار از كفار، فقط  گانكشته از برپا ساختن قبل مسلمين و امام نيستمنسوخ 

بکشد يا  كهاين  ميان ، او مخير استاما بعد از آن است و كشتنجنگ  به ملزم

 اسرا احسان به كهاين ميان نيز مخير است گيرد و بعد از اسير گرفتن اسارت به

( بستاند اما )عوض فديه از آنان كهكند، يا اين شانآزادعوض  و بدون كرده

 ، گرفتن. بنابراينجايز است مصلحت اقتضاي اسير نيز به ساختن يا برده كشتن

 نيروي مگر بعد از نابود ساختن نيست مطرح( و اسارتی مالی )عوض فديه

 ، بهبر آن و شکننده كاري ضربه بسيار و وارد ساختن كشتن از راه دشمن رزمی

ٍ أَْن يَُكوَن لَهُ أَْسَرى َحتهى يُثَْخَن )خداوند متعال:  فرموده اين دليل َما َكاَن َلَنبَي 

در  كهباشد تا آن اسيرانی برايش كه سزاوار نيست پيامبري : )بر هيچ(فَي اْْلَْرَض 

 «.27/انفال»كشتار كند(  از آنان طور كامل به زمين

 گرفته اسير از آن ساختن برده حکم كه نبوي و سنت قرآن آيات با استناد به پس

 ، ميانكفار حربي جنگي در مورد اسيران ( مسلمين)حاكم امام؛ است شده

 باشد:مخير مي چهار امر ذيل

 .ـ كشتن8
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 .ساختن ـ برده1

 .عوض بدون و آزاد كردن بر آنان نمودن ـ احسان3

 .گرفتن ـ فديه5

دهد؛ می نشان وجود دارد كه در هر چهار مورد نيز، احاديثی كه است گفتنی

چهار  از اين يکی به مصلحت و ايجاب حال اقتضاي بر حسب ص اكرم رسول

معيط و ابیبنعقبه اسراء: كشتن كشتن هاياند. مثال از نمونهكرده امرعمل

آنها در روز بدر بود. از  بعد از اسارت ص حضرت آن از سوي حارثبننضر

از  بعضی ص حضرت بود كه: آن اين بعد از اسارت ساختن برده هاينمونه

گرفتند. ابوبکر و عمر  را برده مصطلقو بنی هوازن ، مانند قبيلهعربقبايل

 گرفتند و ديگر اصحاب بردگی بهرا  از قريش ناجيهاهلل عنهما نيز بنیرضی

، و روم فارس هايدر سرزمين اسالمی فتوحات نيز در جريان ص اكرم رسول

 گرفتند. بردگیاز اسرا را به تعدادي

انتقام  ، از آنانخواستو اگر خدا مي»در مورد كفار  الهی «حكم است اين»

ديگر؛ مانند  عذابهاي انواع به اننمودنش و عذاب با نابود ساختن «كشيدمي

در كار  شما مؤمنان از سوي جنگی كهآنبی  ...در زمين و فروبردن ، طوفانزلزله

 بعضي از شما را به تا بعضي»داد  فرمان با آنان جنگيدن شما را به «ولي»باشد 

 و صابران راهش مجاهدانبيازمايد و  را با كافران يعنی: تا مؤمنان «ديگر بيازمايد

و  تمام را به ايشان پاداش داشته امر معلوم را در عينيت و ابتاليش بر آزمايش

 خدا كشته در راه كهو كساني»كند  عذاب دستشان بدهد و كفار را بهكمال 

هرگز  سبحان يعنی: خداي «نخواهد كرد را تباه اند، هرگز خدا اعمالشانشده

را رشد  نخواهد كرد و اعمالشان را ضايع خويش در راه شدگانكشته داشپا
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نيز  شانبرزخی حيات در طول از آنان كسانی عمل خواهد داد تا بدانجا كه

 .است جاري حسابشان به پيوسته

به »ت: گف كه است كرده روايت از قتاده آيه اين نزول سبب در بيان حاتم ابیابن

َ...)عبارت:  كه است ما خبر رسيده در روز احد  (َوالهَذيَن قُتَلُوا فَي َسبَيَل اّلِله

قرار داشتند و  دو كوه ميان در شکاف ص اكرم رسول شد كه نازلدرحالی 

 «.بودند... شده شهيد يا زخمی از مسلمانان بسياري

  

 ( 3َسيَْهَديَهْم َويُْصَلُح بَالَُهْم )

 راه سوي به أخداوند «خواهد نمود راه»يعنی: شهدا را  «را ايشان زودي به»

 را. كاروبار و حالشان بال: يعنی «آنها را نيكو خواهد گردانيد و بال» بهشت

  

فََها لَُهْم )  ( 6َويُْدَخلُُهُم اْلَجنهةَ َعره

 ايشان را به نی: آنيع «كرده وصف برايشان كه را در بهشتي و ايشان»

 بی كه تا بدانجاست از بهشت و شناختشان «در خواهد آورد» است شناسانده

 وارد بهشت چون كه طوري دارند به كامل آشنايی آن به نسبتاي راهنمايی هيچ

نياز  راهنمايی به كهآنروند بیمی خويش منازل سوي به شوند، يکراستمی

اند. در بوده بهشت بودند، ساكن شده آفريده كه گاهاز همان باشند، گويی تهداش

 والذي»فرمودند:  صخدا  رسول كه است آمده بخاري روايتبه شريف حديث

: سوگند الدنيافي  كان الذي بمنزله منه أهدي الجنةفي  بمنزله إن أحدهم بيده نفسي

 خود در بهشت منزل ، بهبهشتی ، شخصاوست در دست انمج كه ذاتی به

فََها ) معناي قولیبه«. است در دنيا داشته كه منزلیبه  نسبت تر استراهياب َعره
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عطرها و  خوشبوترين به بهشتيان را براي بهشت أاست: خداوند اين (لَُهمْ 

 .است ها معطر و خوشبو گردانيدهخوشبويی

  

َ يَْنُصْرُكْم َويُثَب َْت أَْقدَاَمُكْم )  (7يَا أَيَُّها الهَذيَن آََمنُوا إَْن تَْنُصُروا اّلِله
را  أخدا يعنی: اگر دين «دهيد ايد! اگر خدا را ياريآورده ايمان كه كساني اي»

 عنايت و نصرت شما فتح بر كفار و به «دهدمي شما را ياري»دهيد؛  ياري

 قولیكارزار. به هايو عرصه در جنگ «داردرا استوار مي و گامهايتان»ند كمی

 شريف در حديث كه دارد چنانرا بر صراط استوار می است: گامهايتاناين  معنی

 قدميه تعالي اهلل ابالغها، ثبت ال يستطيع من حاجة ذا سلطان بلغ من»است:  آمده

 و قدرتی سلطه صاحب را به كسی حاجت كه : هر كسقيامةالالصراط يوم  علي

در روز  برساند، خداوند متعال سلطان آن را به تواند آنخود نمی برساند كه

 «.داردرابر صراط استوار می وي گامهاي قيامت

  

 (8َوالهَذيَن َكفَُروا فَتَْعًسا لَُهْم َوأََضله أَْعَمالَُهْم )
باد  بر آنان فتعسا لهم: ناكامی« باد بر آنان كافر شدند، نگونساري كهو كساني»

خير مورد  به يعنی: اعمالشان «كرد را تباه و خدا اعمالشان» حالشان و بدا به

از  و مقصودشان هدف را به در دنيا نيز آنان تعالی نرسيد و حق نظر در آخرت

 نگردانيد. نايلاعمال  آن

  

ُ فَأَْحبََط أَْعَمالَُهْم )ذَ   ( 1َلَك بَأَنهُهْم َكَرُهوا َما أَْنَزَل اّلِله

 را كه آنچه آنان كه است آن سبب به» شانروزيو سيه ، ناكامیتباهی «اين»

 «نداشتند، پس خوش» از قرآن خويش بر رسول «است خدا فرود آورده
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كفار در  كه است اعمالی مراد؛ آن «كرد را تباه اعمالشان» آن سبب به أخداوند

شود پذيرفته  مسلمان كه از آن خير كافر، قبل دادند زيرا عملمی امور خير انجام

 شود.نمی

  

 ُ َر اّلِله أَفَلَْم يََسيُروا فَي اْْلَْرَض فَيَْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقَبَةُ الهَذيَن َمْن قَْبَلَهْم دَمه

 ( 92لَْيَهْم َوَلْلَكافََريَن أَْمثَالَُها )عَ 

عاد، ثمود،  هايدر سرزمين كافران يعنی: آيا اين «اندسير نكرده آيا در زمين»

از  پيش كهكساني فرجام تا بنگرند كه»اند نکرده گردش لوط و غير آنان قوم

 عذاب هايثار و نشانهزيرا آ «؟است كجا انجاميده به» از كافران «بودندآنان 

را بر  يعنی: ديارشان «كرد خدا زير و زبرشان»؟ است باقی در ديارشانهنوز هم 

ُ َعلَْيَهمْ )كرد. تعبير:  كنرا نابود و ريشه كرد، يا آنانويران  آنان َر اّلِله تر بليغ (دَمه

 داللت آنان مطلق تنتعبير، بر نابود ساخ زيرا اين است« اهلل دمرهم»از تعبير: 

و  كفار نيز عاقبت گروه يعنی: اين «است همانند آن كافران و سرنوشت»كند می

 و نيز سرنوشت كافر خواهند داشت هاياز امت همانند با پيشينيانشانسرانجامی 

 .است چنينكافر اين هايامت تمام

  

َ َمْولَى الهَذينَ   (99آََمنُوا َوأَنه اْلَكافََريَن ََل َمْولَى لَُهْم ) ذََلَك بَأَنه اّلِله

كه  است آن سبب به»كفار  براي ناميمون و فرجام مؤمنان دادننصرت  «اين»

 كافران ولي» است يعنی: او يار و كارساز آنان «است مؤمنان خدا موالي

 كند، بدين دفاع از آنان كه ندارند يار و مددكاري يعنی: آنان «ندارندمواليي 

 .است قطعی بر آنان الهی عقوبت ، فرود آمدنجهت
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 رسول كه گاهشد آن در روز احد نازل آيه گويد: اينمی نزول سبب در بيان قتاده

در فرياد زدند: روزي  قرار داشتند و مشركان دو كوه ميان در شکاف ص اكرم

 ص اكرم نداريد! رسول و شما عزايی را داريم« عزي» بت! ما برابر روزي

و ماست  موالي ألکم: اهلل موالنا، وال مولی آنها بگوييد: اهلل در پاسخ»فرمودند: 

 «.نداريد شما مواليی

  

اَلَحاَت َجنهاٍت تَْجَري َمْن تَْحتَ  َ يُْدَخُل الهَذيَن آََمنُوا َوَعَملُوا الصه َها اْْلَْنَهاُر إَنه اّلِله

 ( 90َوالهَذيَن َكفَُروا يَتََمتهعُوَن َويَأُْكلُوَن َكَما تَأُْكُل اْْلَْنعَاُم َوالنهاُر َمثًْوى لَُهْم )

 اند، در باغستانهاييكرده شايسته و كارهاي آورده ايمان را كه خدا كساني»

و  ايمان پاداش به «است آنها جاري از فرودست جويباران كند كهوارد مي

تفسير  جا از ايندر چندين  تا كنون آيه . تفسير نظير اينايشانصالح  عمل

 در بسياري سبب بدين خداوند متعال»گويد: می رازي . اماماست گذشته شريف

در هر جا  كند، كهاكتفا می بهشت ( در توصيفذكر )جويباران به از آيات

 و در هر جا اشجار باشد، در آنجا ميوه باشد، در آنجا اشجار است جويباران

 به گاهآن...«. آن نابودي سبب و آتش است عالم زندگیسبب  ! آب. آرياست

اند، كافر شده كهكساني كهآن و حال»فرمايد: می كفار پرداخته و مال حال بيان

 يعنی: كافران «خورندخورند، ميمي ارپايانچهكه گيرند و چنانبر مي بهره

 آنان شوند، گويیبرخوردار می و از آنبرگرفته  دنيا بهره و بهره فقط از متاع

 ديگري و همت خود، هدف جنسیو شهوت  جز شکم اند كهچهارپايانی

باشند می و سرمست دنيا سرخوش هايسرگرمی و به كار غافل ، از فرجامنداشته
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 و مستقر و مقيم شده فرود آورده در آن كه «است آنها آتش جايگاه ولي»

 شوند.می ساخته

  

ةً َمْن قَْريَتََك الهتَي أَْخَرَجتَْك أَْهلَْكنَاُهْم فَََل نَاَصَر لَُهْم  َوَكأَي َْن َمْن قَْريٍَة َهَي أََشدُّ قُوه

(94 ) 

راند و ما  تو را بيرون بود كه شهري ز آننيرومندتر ا و بسا شهرها كه»

 هايشهرها و أمت از اهالی ! بسياريصمحمد  يعنی: اي «كرديمهالكشان 

برخوردار بودند  مکه مردم بيشتر از نيرو و امکانات و نفوذي ، از امکاناتپيشين

و  نيرومندي همه آن راندند ـ اما با وصف بيرون تو را از مکه كه مردمی ـ همان

، كفار بنابراين «نداشتند ايدهنده نصرت هيچ پس» كرديم ، نابودشانشکوه

باشند  نداشته ياوري هيچ آنند كه تر هستند، سزاوارتر بهضعيف از آنان كه قريش

 برداشته دنيا از آنان ، عذابصوجود پيامبر رحمت سبب اگر بهبدانند كه  پس

 خواهد شد. گريبانگير آنان حتما در آخرتعذاب  اين شود؛

اند كرده روايت عباساز ابن آيه اين نزول سبب در بيان حاتمابیو ابی ابويعلی

غار ثور  سوي ، بهشاندر سفر هجرت ص اكرم رسول كه گاهفرمود: آن كه

ترين داشتهمودند: تو دوستو فر افگنده نگاهی مکه جانب كردند، به حركت

كردند، من نمی مرا بيرون و اگر شهروندانت هستی نزد من أخداوند هايسرزمين

 كرد. را نازل آيه اين خداوند عزوجل . پسآمدمنمی تو بيرون از ميان

  

 ( 93َواتهبَعُوا أَْهَواَءُهْم ) أَفََمْن َكاَن َعلَى بَي َنٍَة َمْن َرب ََه َكَمْن ُزي ََن لَهُ ُسوُء َعَمَلهَ 

 است ، مانند كسياست پروردگار خويش از جانب بر حجتي كه آيا كسي»

 خود را پيروي و هوسهاي شده داده او زيبا جلوه براي كردارشبدي  كه
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 پروردگارشان از جانب و باور روشنی بر يقين كهيعنی: كسانی «اند؟كرده

، برابر نيستند. شده داده جلوه آراسته در نظرشان شانبدعملی كهكسانی هستند، با

 به و عمل سبحان خداي به آوردناز: شرك  است عبارتبدشان  اعمال اين

قرار  پروردگار خويش از جانب بر حجتی كهكسانی. پس وي هاينافرمانی

خود  هايو هوس از هوي بتان رستشدر پ نيستند كه دارند، همانند كسانی

 برانگيزي شك شبهه حتی كهآناند، بیها فرورفتهگمراهی و در انواع كرده پيروي

غير  موضع در اين كهاين رسد به باشند، چهداشته  أخدا دين در امر حقانيت

 هيچ و كفار به مؤمنان برخوردار باشند. لذا در ميانروشنی  از حجت شاناصولی

 .نيست ايهمانندي وجه

  

َمثَُل اْلَجنهَة الهتَي ُوَعدَ اْلُمتهقُوَن فَيَها أَْنَهاٌر َمْن َماٍء َغْيَر آََسٍن َوأَْنَهاٌر َمْن لَبٍَن لَْم 

َصفًّى َولَُهْم فَيَها يَتَغَيهْر َطْعُمهُ َوأَْنَهاٌر َمْن َخْمٍر لَذهٍة َللشهاَربَيَن َوأَْنَهاٌر َمْن َعَسٍل مُ 

َمْن ُكل َ الثهَمَراَت َوَمْغَفَرةٌ َمْن َرب ََهْم َكَمْن ُهَو َخاَلدٌ فَي النهاَر َوُسقُوا َماًء َحَميًما 

 ( 93فَقَطهَع أَْمعَاَءُهْم )

آور و شگفت يعنی: وصف« شده داده وعده پرهيزگاران به كه بهشتي مثل»

 به كه از آبي است نهرهايي در آن»كه:  است ند باغی، مانبهشت شگرف شأن

 تغيير كرده و بو و طعمش رنگ كه است آسن: آبی «متغير نشده ديرماندگي

 اشمزه كه از شيري است جويهايي و در آن» آجن استباشد و مانند آن 

 كند و بهدنيا تغيير می شيرهاي مزه كه چنان است نکردهيعنی: ترش  «برنگشته

 و لذت و پر از چربی و شيرينی سپيدي شير در نهايتآن  گرايد بلکهمی ترشی

و  «بخشلذت نوشندگان براي كه از شرابياست  رودهايي و در آن» است

مانند  بهشتی دارند زيرا شرابنمی را ناخوش آن كه «است»و گوارا  طعم خوش
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باشد  داشته همراه بياورد و سردرد به مستیها را ربوده عقل كه دنيا نيست شراب

، موم از آميزش كه يعنی: عسلی «استناب از عسل جويبارهايي و در آن»

خداوند  كهاين . دليلاست و صاف ، پالودهو ناخالصی ، درد، تيرگیخاشاك

؛ چهارگانه انواع كه: اين است د كرد، اينجويبار يا چهار نوع از اين متعال

 اند زيرا آبكرده جمع را با هم و درمان و عشرت ، نياز، عيشضرورت

 و عسل است و عشرت عيش سبب ، شراب، شير مورد نياز استاست ضرورت

و  شير است درياي در بهشت»است:  آمده شريف . در حديثبخش درمان

درياها از اين  جويباران ؛ سپسشراب و درياي عسل و درياي آب درياي

 «.شوندمی منشعب

 و نوعی يعنی: از هر صنف «است فراهم ميوه گونه در آنجا از همه و برايشان»

 از جانب آمرزشي»باالتر  از همه «و»باشند  خواسته ها كهميوه و انواع از اصناف

لذا  آن و اهل بهشت وصف است اين . پسگناهانشان براي «پروردگار آنهاست

 كه است آيا همانند كسي»قرار دارد؛  و با صفايی آراسته باغ در چنين كه كسی

طور  به كه شود: آيا كسیمی چنين تقدير سخن «؟است دوزخ در آتش جاودانه

 است قرار دارد، مانند كسی بهشت هايدلربا در نعمت وصف اين و به جاودانه

در ناز و  فرورفته بهشتيان كه است ؟ هرگز! مسلماست در آتش جاودانهكه 

 دردناك و عذاب جوشان در آب كه ، با دوزخيانیها و جويبارانوميوه نعمت

 م: آبحمي «شودمي نوشانده جوشان و آبي»زنند، همانند نيستند و پا می دست

را  هايشانتا روده»قرار دارد  و جوشش غليان در حال كه استسوزانی  سخت
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برابر  با هم دو گروه ؟ هرگز اينخويش و داغی از فرط حرارت «كند پارهپاره

 و روز بد. حال از اين عزوجل برخداي نيستند. پناه

  

إَذَا َخَرُجوا َمْن َعْنَدَك قَالُوا َللهَذيَن أُوتُوا اْلَعْلَم َماذَا َوَمْنُهْم َمْن يَْستََمُع إَلَْيَك َحتهى 

ُ َعلَى قُلُوبََهْم َواتهبَعُوا أَْهَواَءُهْم )  ( 96قَاَل آَنَفًا أُولَئََك الهَذيَن َطبََع اّلِله

 گروه يعنی: از اين «سپارندمي تو گوش به هستند كه كساني و از ميانشان»

كنند، می برداريدنيا بهره هايخورند و از لذتمی همانند چهارپايان هككفاري 

از  چون ولي»منافقانند  سپارند ـ و آنانمی تو گوش ظاهرا به هستند كهكسانی 

علما و  يعنی: به «اندشده داده علم كهكساني روند بهمينزد تو بيرون 

 هم»گويند: كنند و میمی سؤال : از ايشانيعنی «گويندمي» اصحاب دانشمندان

 اكرم ، رسولبوديم سخنرانی در مجلس كه اكنونيعنی: هم «؟گفت چه اكنون

تو حاضر  سخنرانی منبر وعظ و مجلس در پاي ! منافقان؟ آريگفت چه ص

 چنيناستهزا و تمسخر  شيوه روند، بهمی بيرون از محضرت شوند اما چونمی

و  التفات پيامبر هيچ سخن كه: ما به است اين سخنشانمعناي  گويند. پسمی

 خداوند بر دلهايشان هستند كه كساني» منافقان «گروهاين» ايمنداشته توجهی

 از خير روي چيزي سوي به و دلهايشان نياوردهايمان  پس« است مهر نهاده

 فهم نه پس در كفر و عناد و نفاق «اندكردهپيروي  ايشانو از هواه»آورد نمی

 .قصد صحيحی دارند و نه صحيحی

درباره  كريمه آيه اند كه: اينكرده نقل نزول سبب در بيان و مقاتل جريجابن

با تمسخر  منافقان از سوي كه اصحابی ؛ از جملهاست شد. گفتنی نازل منافقان

 بودند. شاه عباسمسعود و عبداهلل بنقرار گرفتند؛ عبداهلل بن سؤالمورد 
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 ضعيف تهديد مردم در باب از اينجا تا آخر سوره»گويد: می اهلل دهلويولی

 «.شدنازل  االيمان

  

 ( 97َوالهَذيَن اْهتَدَْوا َزادَُهْم ُهدًى َوآَتَاُهْم تَْقَواُهْم )

ايمان  عزوجل خداي خير لذا به راه سوي به «شدند راهياب كهكساني ولي»

 «افزود را هدايت آنان»؛ توفيق كردند، او با بخشيدن عمل فرمانهايش و به آورده

، ، ايمان، ثبات، بر هدايتآنان و استهزاي منافقان است: رويگردانی اين يا معنی

يعنی:  «را عطا كرد تقوايشان و بديشان»افزود  يافتگانراه اين و بصيرت علم

 نمود، با توفيق ياريشان كرد و بر آن را الهام تقوي ايشان به تعالی حق

 .است مورد پسند وي كه عملی بر انجامبخشيدنشان 

  

فَأَنهى لَُهْم إَذَا  فََهْل يَْنُظُروَن إََله السهاَعةَ أَْن تَأْتَيَُهْم بَْغتَةً فَقَْد َجاَء أَْشَراُطَها

 ( 98َجاَءتُْهْم َذْكَراُهْم )

بر » و غافلگيرانه «بناگاه» يعنی: قيامت «ساعت برند كهانتظار مي آيا جز اين»

 پديد آمده اينك آن» نزديکی هايو نشانه «عالمات هرآينه فرارسد؟ پس آنان

 حضرت بودند كه خود خوانده در كتابهاي كتاب زيرا اهل «است

 هايخود از نشانه ص حضرت آن ، بعثتاند بنابراين ‡انبيا  آخرينصمحمد

 از انس و غير آنان و مسلم بخاري روايت به شريف . در حديثاست قيامت

، وأشار أنا والساعة كهاتين بعثت»فرمودند:  ص اكرم رسول كه است آمده

 چنيناين قيامت كه شدم برانگيخته رسالت به درحالی: منوالسبابة بالوسطي

 پس»«. كردند خود اشاره و وسطاي سبابه دو انگشت ـ و به )نزديك( است

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

557 

يعنی:  «است اندرزشان در رسد، ديگر كجا جاي رستاخيز بر آنان كه گاهآن

 ، وقتهنگام رند؟ قطعا در آنگيبيايد، آنها ازكجا پند می بر آنان قيامت كه گاهآن

 .است رفته از دست پندگرفتن

  

ُ يَْعلَُم  ُ َواْستَْغَفْر َلذَْنبََك َوَلْلُمْؤَمنَيَن َواْلُمْؤَمنَاَت َواّلِله فَاْعلَْم أَنههُ ََل إَلَهَ إََله اّلِله

 (91ُمتَقَلهبَُكْم َوَمثَْواُكْم )

 باش قدم ثابت عقيده يعنی: بر اين «يستجز خدا ن معبودي هيچ كه بدان پس»

 كه يعنی: از گناهی «جوي آمرزش خويش گناه و براي»استمرار بورز  و بر آن

با  صپيامبر  دستور به . اينبخواه از تو سرزند، آمرزش گاهی است ممکن

 ص حضرت نآ تا به است ايشان امت به ؛ تعليمیاز گناه ايشانوجود عصمت 

نيز از  ص اكرم رسول حال در عين كه ذكر است امر اقتدا كنند. شايان در اين

از  طبرانی روايت به شريف در حديث كه خواستند چنانمی آمرزش أخدا

 إليه وأتوب ألستغفر اهلل إني»فرمودند:  ص حضرت آن كهاست  آمده ابوهريره

 و به خواهممی صد بار از خداوند آمرزش در روزي : همانا منةمائة مر اليومفي

و  امور اولی ! بر تركصپيامبر  است: اي اين يا معنی«. كنممی او توبه سوي

 كه است آمده و مسلم بخاري روايت به شريف . درحديثاستغفار بخواه افضل

دعا  ـ چنين خواهیدر مورد آمرزش الهی فرمان به ـ در عمل ص اكرم رسول

، مني به أعلم وما أنت أمري في وإسرافي وجهليخطيئتي  اغفر لي اللهم»كردند: می

اغفر  ، اللهممني به أعلم وما أنت أمريفي وإسرافي وجهلي خطيئتي اغفر لي اللهم

و  خطا و جهل ر الها! بر من: باعنديذلك  ، وكلوعمدي وخطئي وجدي هزلي لي

، بيامرز. بار الها! داناتر هستی از من آن تو به را كه را و آنچه در كارم اسرافم
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 اينها را كه را و همه را و خطا و قصدم امو جدي امور غير جدي بيامرز بر من

در  ص حضرت آنكه  است آمده شريف در حديث همچنين«. است نزد من

وما  ، وما أسررتوما أخرت ما قدمت اغفرلي اللهم»كردند: دعا می آخر نماز چنين

: بار الها! بيامرز إال أنت ال إله إلهي ، أنتمني به أعلم وما أنت ، وما أسرفتأعلنت

 ر منو بيامرز ب امآشکار كرده را كه و آنچه امداده انجام پنهانی را كه آنچه بر من

، هستی من ، تو خدايداناتري آن به تو از من را كه را و آنچه امرويزياده

 ابوبکر صديقروايت  به شريف در حديث همچنين«. جز تو نيست معبودي

استغفار پايبند و به   اال اهللذكر ال اله  به»فرمودند:  صخدا  رسول كه است آمده

را با مردم  گفت: همانا من را بسيار تکرار كنيد زيرا ابليسدو  باشيد و اين

 ساختند، سپس اال اهلل و استغفار هالكال اله  مرا به و آنان ساختم هالك گناهان

غلط(  )به آنان پس ساختم ها هالكشان؛ با هوسديدم كار را از آنان اين چون

 «.اندراهيافته پندارند كهمی

 از آنان كه نيز بر گناهانی «با ايمان و زنان مردان براي»! صپيامبر  يا «و»

از  هر يك آمد و رفت جاي كه و خداست» كن طلب ، آمرزشاست سرزده

داند و مي»شما؛  شما را در اعمال و تحرك و جوش جنب يعنی: جاي« شما را

 «داندرا مي» آخرت از شما در سراي كار هر يك و مال و فرجام «قرارتانجاي 

 شما را در اعمال و گردش و جوش جنب تعالی است: حق اين معنی قولیبه

ولی  داند. شاهمی خوابتان هنگام به شما را در شب قرار و آرام و جاي تانروزانه

به  كه تاس شخصی ، نکوهشآيات اين معنی حاصل»گويد: می اهلل دهلوي

 نفس هواي هجوم سبب و به نرسيده آن حقيقت فهم به درآيد ولی علم مجلس
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از  است ايدهیبيم آيات اين گردد همچنين از ديگران ، نيازمند پرسشبر دلش

 «.همچو شخصی براي قيامت

  

لَْت ُسوَرةٌ فََإذَ  ا أُْنَزلَْت ُسوَرةٌ ُمْحَكَمةٌ َوذَُكَر فَيَها َويَقُوُل الهَذيَن آََمنُوا لَْوََل نُز َ

َ َعلَْيَه َمَن  اْلَقتَاُل َرأَْيَت الهَذيَن فَي قُلُوبََهْم َمَرٌض يَْنُظُروَن إَلَْيَك نََظَر اْلَمْغَشي 

 ( 02اْلَمْوَت فَأَْولَى لَُهْم )

ردگار از پرو مؤمنان «نشد؟ فرو فرستاده ايگويند: چرا سورهمي و مؤمنان»

كند و در آن  نازل ايسوره صخويش بر رسول كردند كه درخواست عزوجل

پاداش  به جهاد و دستيابی مشتاق كه دهد؛ از بس جهاد با كفار فرمان را به ايشان

اما چون » است نموده آماده مجاهدين براي خداوند عزوجل بودند كه عظيمی

در  كه ايگونه به «شود فرستاده» و واضح غير منسوخ يعنی: «محكم ايسوره

 قتال و در آن»باشد  وجود نداشته ديگري معناي براي و احتمالی شبهه هيچآن 

 در آن كه ايهر سوره»گويد: می شود. قتاده جهاد فرض يعنی: در آن «ذكر شود

بر  قرآن آيات ترين، سختآيات و اين است محکم سوره ازجهاد ياد شود، آن

جهاد فرض  شود و در آن فرستاده محکمی سوره ! چونآري«. باشدمی منافقان

و  است ايو شبهه يعنی: شك «است بيماري در دلهايشان را كه كساني»شود؛ 

 رگم از سكرات كه كسي تو مانند نگاه سوي به كه بينيمي»منافقانند  آنان

تو مانند  سوي به ، منافقانهنگام يعنی: در آن «نگرندباشد، ميشده  هوشبي

و از  و بازمانده شده خيره مرگ در هنگام چشمانش نگرند كهمیكسی  نگاه

 سبب ، بهبر منافقان حالت اين دادندست  . البتهاست شده هوشبیمرگ  ترس

 است اولي پس» كفار است سوي به آنان و گرايش جنگاز  شانوبزدلی جبن
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پيوندد و نزديك می آنان برند، بهبد می از آن منافقان كه يعنی: آنچه «آنانبراي 

است:  اين . يا معنیبر آنان و واي حالشان است: بدا به اين شود. يا معنیمی

 بعدي آيه كه بگويند چنان پسنديده سخن كنند و اطاعت كه برايشان بهتر است

 باشد:میمفسر آن 

  

َ لََكاَن َخْيًرا لَُهْم )  ( 09َطاَعةٌ َوقَْوٌل َمْعُروٌف فََإذَا َعَزَم اْْلَْمُر فَلَْو َصدَقُوا اّلِله

 و سخن يعنی: فرمانبرداري «بهتر است برايشان شايسته و سخني پذيري فرمان»

كار  و چون» است و جبن بهتر و سزاوارتر از مخالفت برايشان، نيکوگفتن

اگر  پس»؛ پيوست واقعيت به شد و جنگ كارزار جدي يعنی: چون «شد قطعي

 شكبي»جهاد  به و اشتياق و اطاعت در اظهار ايمان« باشند با خدا صادق

 .و نفاق و مخالفت از نافرمانی «بهتر استبرايشان 

  

عُوا أَْرَحاَمُكْم )  ( 00فََهْل َعَسْيتُْم إَْن تََولهْيتُْم أَْن تُْفَسدُوا فَي اْْلَْرَض َوتُقَط َ

و  فتنه در زمين كه است نزديك امور شويد، البته بسا اگر متولي چه پس»

يعنی: اگر شما  «بگسليد خود را از هم فساد كنيد و پيوند خويشاونديهاي

، كشتار همديگر، بسا با ستمگري شويد؛ چه دار امر امتو عهده تولیم منافقان

كنيد. اما  فساد پيشه ، در زمينو قومی خويشاونديپيوندهاي  و قطع خونريزي

و سرباز  برگردانده بسا اگر از جهاد روي گويد: چهمی آن كثير در معنی ابن

ـ برگرديد.  و غيره در زمين فساد افروزي ـ مانند جاهليت دوران شيوه زنيد؛ به

كند و از می پيوندد، داللتمی وقوع بعدا به كه رخدادي بر توقع« عسی» كلمه

 و آينده زيرا او بر گذشته تصور نيستقابل  در مورد خداوند متعال توقع آنجا كه

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

561 

مفيد  داوند متعالدر مورد خ« عسی»باشد پس دانا و محيط می طور يکسانبه

 ذنب ما من»است:  آمده شريف . در حديثمفيد توقع نه است و قطعيت تحقق

 البغيمن  اآلخرةفي  ما يدخر لصاحبه الدنيا معفي  عقوبته تعالي اهلل يعجل أن أحري

را  آن عقوبت خداوند متعال كهنيست آن سزاوارتر به گناهی : هيچالرحموقطيعة 

كند ـ می ذخيره در آخرت صاحبش براي كه بفرستد ـ بجز آنچه در دنيا شتابان

 «.پيوند رحم و قطع مانند بغاوت

  

ُهْم َوأَْعَمى أَْبَصاَرُهْم ) ُ فَأََصمه  (04أُولَئََك الهَذيَن لَعَنَُهُم اّلِله

را لعنت  خدا آنان ههستند ك كساني همان»ستمگر و فساد افروز  «گروه اين»

 «را و آنان» است و طرد كرده دور ساخته خويش را از رحمت يعنی: آنان «كرده

 كه آنچه از مشاهده «است را كور كرده ناشنوا و چشمهايشان» حق از شنيدن

در  فروروي عدم ـ يعنی در مورد بندگانش أخداوند حق رعايت را به آنان

 گردد.می ـ رهنمون اموالشان ونها و چپاولخريختن 

  

 ( 03أَفَََل يَتَدَبهُروَن اْلقُْرآََن أَْم َعلَى قُلُوٍب أَْقفَالَُها )

كرده  توجه آن دهندهتکان پندها و هشدارهاي تا به «كنندتدبر نمي آيا در قرآن»

مگر بر دلهايي  يا»كنند  عمل آن قاطع آشکار و برهانهاي هايحجت و به

 شده نهاده هايیقفل يعنی: يا مگر بر دلهايشان «؟است شده نهاده هايشانقفل

به « قلوب»شود. ذكر باز نمی حق براي فهمند و دلهايشاننمی ، در نتيجهاست

 باشد.، مورد نظر میاز آنان برخی دلهاي كه است آن ، براينکره صيغه
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َل لَُهْم إَنه اله  َذيَن اْرتَدُّوا َعلَى أَْدبَاَرَهْم َمْن بَْعَد َما تَبَيهَن لَُهُم اْلُهدَى الشهْيَطاُن َسوه

 (03َوأَْملَى لَُهْم )

 و از اسالم يعنی: مرتد شده «برگشتند خويش پشت به كه كساني گمانبي»

 راه بر آنان كهاز آن پس»در آغاز بر كفر بودند  كه كفر بازگشتند چنان سويبه

 به صاكرم رسول كه روشنی آشکار و داليل با معجزات «شد روشنهدايت 

 را و افتادن خطاها و اشتباهاتشان «آراست آنان به شيطان» گمانآوردند؛ بیآنان 

 دور و درازشان آرزوهاي و به»داد  جلوه آسان خطاها را برايشان در آن

داد و  عمر را وعده طول آنان را گستراند، به آروزهايشان يعنی: ميدان «اختاند

 داد. ، فريبشاندر نتيجه

  

ُ يَْعلَُم  ُ َسنَُطيعُُكْم فَي بَْعَض اْْلَْمَر َواّلِله َل اّلِله ذََلَك بَأَنهُهْم قَالُوا َللهَذيَن َكَرُهوا َما نَزه

 ( 06إَْسَراَرُهْم )

 نازل وحي كه كساني به آنان كه است از آن» شاناد و گمراهیارتد «اين»

 گروه اين يعنی: ارتداد و گمراهی «داشتند، گفتندنمي را خوش الهي كرده

 از وحی كه كسانی به آنان كه است سبب قهقرا برگشتند، بدينبه  كه منافقانی

در  زودا كه»گفتند:  يا يهود ـ چنين انمشرك به هستند ـ يعنی ناخوش الهی

با  كارها(، همانا دشمنی مراد آنها از: )بعضی «كنيمكارها از شما اطاعت بعضي

 خداي كه كنيممی . مالحظهاست با پيامهايشان و مخالفت ص اكرم رسول

هد بود خوا چگونه كرد پس ارتداد حکمبه بر آنان سخنانشان با اين عزوجل

كارها  ما در تمام»گويند: می كفر وگمراهی ائمه در عصر ما به كه كسانی حال

 داند كهمی پس« است آنها آگاه و خداوند از پنهانكاري»«. ؟!شما هستيم مطيع
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اند. شده همداستان و با آنان چيده توطئه أخدا با دشمنان طور پنهانیبه منافقان

 را بر مال كرد. شانتوطئه ، اينآشکار و نهان داناي ، خدايرتيبت اين به

  

 ( 07فََكْيَف إَذَا تََوفهتُْهُم اْلَمََلئََكةُ يَْضَربُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَاَرُهْم )

 علم است يعنی: چگونه «گيرندرا مي جانشان فرشتگان كه وقتي چگونه پس»

 گيرند. يا معنیرا می جانشان فرشتگان كه گاهآن يهايشانپنهانکار به تعالی حق

 و چگونه خواهند داشت حالی خواهند كرد، چه چه هنگام در آن است: پس اين

 «زنندمي آنان و پشت بر چهره»؛ خواهند آورد؟ فرشتگان را تاب عذاباين 

 ـ به جنگ در هنگام منافقان و بر پشت بر چهره فرشتگان قولی: مراد، زدنبه

 گرفتن از حالت تصويري . يا اينـ است صخدا  رسول براي ايياريعنوان 

گيرند، را می جانشان با قهر و خشونت فرشتگان كه درحالی . يعنیاستجانشان 

 كوبند.می ها و قفاهايشانبر چهره آهنينبا گرزهاي 

  

َ َوَكَرُهوا َرْضَوانَهُ فَأَْحبََط أَْعَمالَُهْم ) ذََلَك بَأَنهُهمُ   (08اتهبَعُوا َما أَْسَخَط اّلِله

از آن »ذكر شد؛  كه مذكور و بر وصفی شيوه به از منافقان ستاندنجان «اين»

، از كفر و معاصی «آورده خشم خدا را به از آنچه آنان كه است

با پيامبر  و مخالفت و ستيزه چينیدر امر توطئه أداخ با دشمنان شانهمداستانی

يعنی:  «نداشتند را خوش اشاند و خشنوديكرده پيروي»؛ و يارانشان ص

 از مؤمنان و پشتيبانی ، توحيد، طاعتاز ايمانعزوجل خداي  را كه آنچه

 ا تباهر اعمالشان» سبب اين به أخداوند« پس»نداشتند  پسندد، خوشمی

 بودند. داده از ارتداد انجام قبل را كهخيري  اعمال ، آنجمله از آن «گردانيد
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ُ أَْضغَانَُهْم )  (01أَْم َحَسَب الهَذيَن فَي قُلُوبََهْم َمَرٌض أَْن لَْن يُْخَرَج اّلِله

؛ است نفاق يعنی: بيماري «است بيماري در دلهايشان كهآيا كساني»

 به نسبت «را آشكار نخواهد كرد هايشانخدا هرگز كينه اند كهشتهپندا»

ها و ها، بغضدشمنی را تهديد كرد كه منافقان ، خداوند متعالسان؟ بدينمؤمنان

 اين كه طوري دارند، آشکار خواهد كرد بهمی پنهان مؤمنان عليه را كهحسدهايی

رسوا و  و هويدا گردد و آنان معلوم و مؤمنان صر كاريها بر پيامبها و پنهانكينه

 كار را كرد. اين« برائه» در سوره خداوند متعال كهشوند؛ چنانمفتضح 

  

ُ يَْعلَُم  َولَْو نََشاُء َْلََرْينَاَكُهْم فَلَعََرْفتَُهْم بََسيَماُهْم َولَتَْعَرفَنهُهْم فَي لَْحَن اْلقَْوَل َواّلِله

  (42ْم )أَْعَمالَكُ 

را  ، منافقانيعنی: اگر بخواهيم «نمايانيمتو مي را به ، قطعا آنانو اگر بخواهيم»

و  شناخت چنان ، بهكنيممی و معرفی شناسانيمتو می به و افرادشان با اشخاص

يعنی:  «سيمايشان را به ، آناندر نتبجه»باشد  ديدن مقام قائم كه تامی معرفت

شوند متمايز می از ديگران دارند و با آن بر سيمايشان كه خاصی هاينشانههب

، بر هايشانقلب تاريکی از انعکاس اثري بسان نفاق ظلمت چرا كه «شناختيمي»

 لحن «شناسيمي شانسخن را در آهنگ آنان و البته» هويداست سيمايشان

تو  عيبجويی به ! منافقان. آرياست گفتن نسخ و فحواي قول: مقصد، روش

 از لحن كه طوري پردازند بهمی دار و زنندهنيش سخنان و گفتن ومسلمانان

. است و گروه حزب كدام مربوط به متکلم شود كهمی فهميده درستسخنشان 

 سخن ص اكرم منافقی نزد رسول ، هيچآيه اين كه: بعد از نزولاست  نقل

 ما عازم»گويد: می شناختند. انساو را می صحضرت آن كهمگر اين گفتنمی
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بودند و  با ما همراه از منافقان تن نه غزوه و در آن بوديم شده از غزوات يکی

بيدار  كه خوابيدند و صبح شبی منافقان آن بودند پس درد آمده بهاز آنان  مردم

و خدا »«. است منافق شخص بود: اين نوشته از آنان هر يك دند، بر پيشانیش

شما را در  ماند پسنمی بر او پنهان ايكار پنهانیو هيچ «داندرا مي اعمالتان

 ص اكرم رسول كه است شده ثابت كند. در رواياتمی مجازاتبرابر اعمالتان 

 به ذيل شريف در حديث نمودند از جمله معرفی نامرا به از منافقان گروهی

 ايما سخنرانی براي ص اكرم رسول»فرمود:  كه است آمده عامربنعقبه روايت

، منافقين فيكم إنفرمودند:  عزوجل خداي از حمد و ستايش و پس ايراد نموده

 من را كه هر كس هستند پس شما منافقانی در ميان گمان: بیفليقمسميت  فمن

 ! برخيز ايفالن فرمودند: برخيز اي گاهبرخيزد. آن خويش ، از جايبردم نام

 بردند. سپس نفر را نام وششسی كه! تا آنفالن ! برخيز ايفالن! برخيز اي فالن

اوند پروا از خد هستند پس شما منافقانی در ميان گمانبار ديگر فرمودند: بی

 نامش ص اكرم رسول كه از همانان از نزد مردي عمر»افزايد: میراوي«. داريد

از  عمر بود و چون خود را پوشانده او چهره كه گذشت بودند درحالی را برده

را  اتچهره كه است شده ، از او پرسيد: تو را چهشناختاو را می قبل

 نقل وي خود[ به را ]در مورد معرفی صپيامبر  سخن فقمنا ؟ آنايپوشانده

 «.روزگار! بدبخت شو اي زد و گفت: گم بر او نهيب عمر كرد. پس

  

ابََريَن َونَْبلَُو أَْخبَاَرُكْم )  ( 49َولَنَْبلَُونهُكْم َحتهى نَْعلََم اْلُمَجاَهَديَن َمْنُكْم َوالصه

 تا معلوم»بر شما  جهاد مسلحانه كردن با فرض «آزماييمشما را مي و البته»

جهاد  ! شما را بهآري «از شما را و صابران مجاهدان»ظهور  علم به «بداريم
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 امر ما را به كسی چه كه بداريم ظهور و شهود معلوم علم تا به دهيممیفرمان 

، است شده مکلف بدان كه اعمالی و دشواريهاي خويش و بر دين جا آورده

و اخبار  يعنی: احوال «و تا اخبار شما را بيازماييم»ورزد میصبر و پايداري 

آشکار  تا بر مردم گردانيم آشکار و برهنه و آزمايشتانقصد امتحان  شما را به

 .است پا زدهپشت آن به كسی و چه كرده امر ما را اطاعت كسی چه شود كه

  

ُسوَل َمْن بَْعَد َما تَبَيهَن لَُهُم  َ َوَشاقُّوا الره إَنه الهَذيَن َكفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبَيَل اّلِله

َ َشْيئًا َوَسيُْحبَُط أَْعَمالَُهْم ) وا اّلِله  ( 40اْلُهدَى لَْن يَُضرُّ

 از اين مراد «خدا بازداشتند را از راه و مردم كفر ورزيده كه كساني گمانبي»

 بود كه گونه اين أخدا از راه اند. بازداشتنشانكتاب قولی: اهلو به گروه: منافقان

 راه كهو بعد از آن»كردند می منع صپيامبر  و پيروي اسالم را از پذيرشمردم 

و  روشن معجزات بعد از مشاهده كه يعنی: همانان «شد روشن بر آنان هدايت

 از جانب پيامبر بر حقی صمحمد  كه حقيقت اين و دانستنن قاطعي هاحجت

ورزيدند. شاقوا:  دشمنی و با ايشان «كردند با پيامبر مخالفت»؛ است أخداوند

. ديگري و جانب در شق صقرار گرفتند و پيامبر  و جانبی در شق آنان يعنی

و اصرار  ايمان با فروگذاشتن «رسانندمين زياني خدا هيچ هرگز به»! اينان: آري

خدا  زودي و به»رسانند می زيان خودشان كار فقط به با اين بر كفر بلکه

 ـ چون خيرشان اعمال أخداوند زودي يعنی: به« خواهد كرد را حبطه اعمالشان

واهد خ ارزشو بی باطل كفرشان سبب را بهو مانند آن رحم ، صلهصدقه

اثر بی براي كه است هايیها و توطئهقولی: مراد از اعمالشان: نيرنگ گردانيد. به
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 عليه كه است هايیدادند و غايلهمی سازمان أخدا دين بردن و از بين ساختن

 انگيختند.برمی صخدا  رسول

  

َ َوأََطيعُوا ُسوَل َوََل تُْبَطلُوا أَْعَمالَُكْم ) يَا أَيَُّها الهَذيَن آََمنُوا أََطيعُوا اّلِله  (44الره

 «بريد بريد و از پيامبر نيز فرمان ايد! از اهلل فرمانآورده ايمان كهكساني اي»

 و سنت أخدا در كتاب كه و قوانينی شويد؛ از شرايعمأمور می بدان كه درآنچه

و  يعنی: حسنات «ردانيدنگ خود را باطل و اعمال» است ذكر شده صرسولش

باطل  گذاري و منت طلبی ، ريا، شهرتكبيره را با گناهان خويش ثوابهاي

 «.نگردانيدخود را با ارتداد باطل  اعمال»گويد: می كثير در تقسير آننگردانيد. ابن

باور  ينبر ا ص اكرم رسول ياران»گويد: می آيه اين نزول سبب در بيان ابوالعاليه

 كهرساند چناننمی زيان گناهی االاهلل(، هيچ)الاله به عقيده با داشتن بودند كه

آيه  شود پسنمی سودمند واقع خيري عمل ، هيچتعالی حق به ورزيدن باشرك

 را باطل عمل گناه بودند كه آن نگران أ، اصحابپس شد. از آن نازل كريمه

را هدر  ، طاعاتكبيره گناهان دارد كه اشاره حقيقت اين به كريمه . آيه«گرداند

شخص  كه اينافله ترك برآنند كه آيه همين بر اساس و ابوحنيفه دهند. مالكمی

، نفل عمل به كردن از شروع گذار قبلزيرا نافله ، جايز نيستكرده را شروع آن

 كرد، ديگر خود را بدان شروع نفل عمل به اما چون است خويش امير نفس

 واجب بر وي آن كردن، تمام بنابراين است كرده عزم آن و بر انجامنموده  ملزم

 باشد.می

  

َ ثُمه َماتُوا َوُهْم ُكفهاٌر فَلَْن يَْغَفَر ا ُ لَُهْم إَنه الهَذيَن َكفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبَيَل اّلِله ّلِله

(43 ) 
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در  خدا بازداشتند، سپس را از راه كفر ورزيدند و مردم كه كساني گمانبي»

 يعنی: براي «آمرزدرا نمي اند، هرگز خدا آناناند در گذشتهكافر بودهكه حالي

 .نيست آمرزشی ، هيچشده بر كفر ختم با مرگ كارشان كهكسانی

مشركان  گانكشته درباره كريمه آيه اند: اينكرده نقل نزول بسب در بيان مفسران

 شد. در بدر نازل

  

ُ َمعَُكْم َولَْن يَتََرُكْم أَْعَمالَُكْم  فَََل تََهنُوا َوتَْدُعوا إَلَى السهْلَم َوأَْنتُُم اْْلَْعلَْوَن َواّلِله

(43 ) 

 و سستی . وهن: ضعفا دشمنانب با كفار و مقابله از جنگ «نورزيد سستي پس»

و  صلح كفار به يعنی: شما آغازگر فراخوانی «نخوانيد صلح سوي و به» است

ديگري  حال هيچ ـ به ضعف با كفار ـ جز در هنگام نباشيد زيرا صلح سازش

 نآنا با كفار مأمورند كه جنگيدن به گاهتا آن ، مسلمانان. بنابراينجايز نيست

 گرايش در صورت صلح از پذيرش خداوند متعال حالدرعين شوند ولیتسليم 

يعنی: شما با شمشير  «و شما برتريد». است نکرده ، نهیآن به مشركانو تمايل 

، هرچند كفار شماست از آن آخر األمر پيروزي ايد پسو چيره غالبو حجت 

و  با نصرت «و خداوند با شما است»شوند  بر شما غالب از اوقات در بعضی

از  يعنی: هرگز چيزي «كاهدشما نمي و هرگز از اعمال» خويش مدد و ياري

حقه: يعنی  گرداند. وترهنمی و تباه را ضايع كاهد و آنشما را نمی اعمال ثواب

العصر  صالة فاتته من»شريف:  حديث اين است باب و از اين كاست وي از حق

و  خانواده گويی شد پس فوت نماز عصر از وي : هركسوماله فكأنما وتر أهله

 «.استرفته  كاهش به وي مال
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هقُوا يُْؤتَُكْم أُُجوَرُكْم َوََل يَْسأَْلُكْم  إَنهَما اْلَحيَاةُ الدُّْنيَا لََعٌب َولَْهٌو َوإَْن تُْؤَمنُوا َوتَت

 ( 46أَْمَوالَُكْم )

 زندگی به يعنی: گرفتار شدن «نيست بيش دنيا لهو و لعبي اين همانا زندگي»

و در  أخدا براي كه از زندگی بخش ندارد، مگر آن جز لهو و لعب دنيا، حاصلی

وقت  در سريعترين ندارد چرا كه و اعتباري دنيا ثبات زندگی باشد پس ويراه 

، حال در عين باشد ولی نداشته در آينده سودي كه است گذرد. لعب: چيزيمی

 به مهم اگر او را از كارهاي نگرداند پس خود مشغول به را از امور مهم انسان

 معنی اين بيان شود كهمی . خاطرنشانلعب نه لهو است ، آنساخت خود مشغول

جهاد شود  كفر، يا ارتداد، يا ترك نبايد سببدنيا  كه است ، مفيد آنسياقدر اين 

در  «پردازدشما مي شما را به بياوريد و پروا بداريد، مزدهاي و اگرايمان»

را  و از شما اموالتان» است در برابر طاعت پاداش. اجر: دادن آخرت

دستور امر  اين بياوريد و پروا بداريد، شما را بهيعنی: اگر ايمان  «خواهدنمي

رسانيد  مصرف به و ساير امور خيريه خود را در زكات اموال تمام دهد كهنمی

دهد. ، دستور میراه در اين از اموالتان اندكی كردن مصرف شما را به بلکه

را از شما  و چيزي نياز استاز شما بی تعالی حق يعنی»گويد: كثير میابن

 از آن ، هدفاست نمودهشما فرض  در اموال كه هم طلبد و صدقاتینمی

 «.خود شما برگردد به آن تا سود و ثواب فقير شماست با برادران مواسات

  

 (47إَْن يَْسأَْلُكُموَها فَيُْحَفُكْم تَْبَخلُوا َويُْخَرْج أَْضغَانَُكْم )

شما را از  اموال متما أيعنی: اگر خداوند «شما را از شما بخواهد و اگر اموال»

 آن در معنی فيحفکم: مفسران «كند اصرار از شما طلب و به»شما بگيرد 
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 بخل»كند  مبالغه اموالتان و در طلب انداخته دشواري اند: اگر شما را بهگفته

شما را  هايكينه» بخل آن «و»كنيد می امر ما امتناع و از اجراي «ورزيدمي

شود زيرا آشکار می شما با اسالم ، دشمنیهنگام يعنی: در آن« وردآمي بيرون

نزد او  كه را جز در آنچه لذا او آن است داشتنیو دوست محبوبنزد انسان  مال

شما  امتناع پس است راستين عقيده كند؛ و آننمی تر باشد، صرفمحبوب از مال

 نيستيد. عقيده شما اهل كند كهمی ، ثابتمال از انفاق

بسيار از شخص  مال كردنزيرا طلب است ايمان در ميدان ديگري درس آيه اين

و  ايمان در عرصه وي آزمايش براي گاهی، عرصهأخدا در راه آن انفاق براي

 باشد.می نفاق

  

َ فََمْنُكْم َمْن يَْبَخُل َوَمْن يَْبَخْل فََإنهَما َهاأَْنتُْم َهُؤََلَء تُْدَعْوَن َلتُْنَفقُوا فَي َسبَيَل  اّلِله

ُ اْلغَنَيُّ َوأَْنتُُم اْلفُقََراُء َوإَْن تَتََولهْوا يَْستَْبَدْل قَْوًما َغْيَرُكْم ثُمه   يَْبَخُل َعْن نَْفَسَه َواّلِله

 (48ََل يَُكونُوا أَْمثَالَُكْم )

يعنی:  «خدا شود تا در راهمي استهاز شما خو هستيد كه گروهي شما همان»

 بخل هستند كه از شما كساني گاهكنيد آن انفاق»خير  هايدر جهاد و راه

 بسيار ـ كه مال در انفاق چگونه پس خويش از مال اندكی انفاقبه  «ورزندمي

 اين ورزد، جز بخل و هر كس»ورزيد؟! نمی را دربرگيرد ـ بخل مالتان تمام

خود را از مزد و  خويش يعنی: با بخل «ورزيده خود بخل زيان به كه نيست

ورزيد،  بخل مال ديگر اگر در انفاق ؛ از سويگردانيده محروم الهی پاداش

بسا رود و چه می از دست شما همه و اموال و عزت شده بر شما غالب دشمن

و  «است و خدا غني»آشکار  است زيانی و اين رويدمی خود شما نيز از بين
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 به «و شما فقراييد» است شما پاك اموال به لذا او از نيازمندي نياز مطلقبی

و »وجود دارد  از خير و رحمت در نزد وي كه آنچه سوي و به أخداوند سوي

 يعنی: اي «داد غير از شما خواهد مردمي شما را به بگردانيد، جاي اگر روي

را  ديگري قوم تعالی برگردانيد، حق و جهاد روي ، تقوي! اگر از ايمانعرب قوم

 از شما براي كه گرداند، قومیمی تانرا جانشين آورد و آنانشما می جايبه

در  «آنها مانند شما نخواهندبود گاهآن»فرمانبرتر باشند  عزوجل خداي

 آنها براي بلکه أخدا در راه از انفاق مال و در بخل و تقوي ايماناز  رويگردانی

 قولجديد بر چندين  قوم اين در تعيين خواهند بود. مفسران مطيع تعالی حق

جديد:  قوم مراد از اين كه است ذيل آنها اقوال نظر دارند، از جمله اختالف

، ، يا عجمو نخع كنده ، يا اهالیيمن ، يا اهلابعين، يا ت، يا انصار مدينهفرشتگان

 عزوجلخداي  امر به اين علم كه است اند. اما بهتر اينو روم يا فارس

 شود.تفويض

خبر داده  تعالی حق كهزيرا چنان است ايغيبی معجزه در برگيرنده كريمه آيه

از اقوام  عزوجل ابا ورزيدند، خداي اسالم پرچم از حمل عرب قوم ؛ وقتیاست

پرچمدار آن  قوت با كمال فرستاد كه ميدان را به سربازانی اسالم ديگر براي

 در اهتزاز است. امت از اين اقوامی بر دوش پرچم تا امروز، اين شدند، كه
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 ﴾فتح  سوره ﴿
 .است ( آيه13) و داراي است مدنی

  

، صپيامبر  براي مبين فتح با مژده آن افتتاح سبب به سوره اين تسميه: وجه

 كه است آمده مغفلعبداهلل بن روايت به شريف شد. در حديث ناميده« فتح»

سوار بر  در مسير راه ص اكرم ـ رسول مکه فتح ـ يعنی فتح در سال»فرمود: 

خود  صداي كردند )يعنی ترجيع خواندند و در آنرا  فتح سوره خويش مركب

 خطابعمربن روايت به شريف در حديث همچنين«. رادر گلو گردانيدند(

 كه در شبی»فرمودند:  صخدا  رسول كه است آمده سوره اين فضيلتبه  راجع

، است در آن كه از دنيا و آنچه نزد من شد كه نازل ايسوره ، بر منگذشت

 ، بهبزرگ سوره ! اينآري...«. (إَنها فَتَْحنَا لََك فَتًْحا ُمبَينًا)تر است: داشتنیدوست

 نازل ، بر ايشانمنوره مدينه به حديبيه از صلح ص اكرمرسول بازگشتدنبال 

 شد.

داد زيرا  روي هجري ششم در سال حديبيه صلح واقعه شود كهمی خاطرنشان

حركت  مکه سوي به عمره قصد انجام به سال آن القعدهدر ذي ص اكرم رسول

خبر  اين حال باز داشتند، در عين مکه را از ورود به ايشان كردند اما قريش

 منظور ابالغ به ص اكرم رسول فرستاده را ـ كه عفانبنآنها عثمان منتشرشد كه

 شيوع دنبال به صحضرت اند. آنرسانيده قتل بود ـ به قريش به يشانقصد ااين 

خود در زير  با پيامبر گرامی فراخواندند و ايشان بيعت را به خبر، مسلماناناين 

 بر جنگ آمدند و با ايشان شد، گرد هم معروف« الرضوانشجرة» نامبه كهدرختی
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، بيعت اين نمودند كه فرار نکنند، بيعت ميدان هرگز از كهو اين بادشمن

 بود كه بيعت همين شود. در واقعمی نيز ناميده« الشجره بيعه»و « الرضوانبيعه»

 منظور عقد صلح به آن آنها به دنبال كه طوري كرد به مرعوب را سختمشركان

 فرستادند و از سوي ص اكرم لرا نزد رسو اي، نمايندهبا مسلمانانو متاركه 

 ، خود همانصلح اين شد. پس نيز تکذيب عثمان حضرت قتلديگر، شايعه 

نبود، از  حديبيه بزرگتر از صلح فتحی»گويد: می زهري كه بود. چنان« مبين فتح»

 و پيام هكرد و همنشينی معاشرت با مسلمانان صلح بر اثر اين مشركانرو كه  آن

 سال سه مدت نفوذ كرد و در عرض در دلهايشان اسالم راشنيدند پس آنان حق

 اسالم ، سواد اهلايشان شدن شدند و با مسلمان مشرف اسالم بسيار به خلقی

خيبر  ، خداوند متعالمدينه به ص اكرم رسول بعد از بازگشت البته«. بسيار شد

 كه در حديبيه كنندگانشركت خيبر را ميان غنايم گشود و ايشان را نيز برايشان

 ديگر را در آن كسی كردند و جز آنان بود، تقسيمهزار و پانصد تن  تعدادشان

 ندادند. مشاركت غنايم

از جنگ  سال ده مدت به طرفين امضا شد كه مبنی بر اين حديبيه صلح معاهده

باشند،  و تجاوز ايمن و جنگ ، از خونريزيمدت در آن د و مردمبردارن دست

 شرط كه: بر اين

 آمد، ايشان ص اكرم خود نزد رسول سرپرست اجازه بدون از قريش اگر كسی

 ، قريشپيوست قريش به ايشان از اصحاب برگردانند و اگر كسی قريش او را به

 د.برنگردانن مدينهاو را به 

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

574 

از طرفين  يکی عهد و پيمان تواند بهدارد می دوست آزادند و هر كس قبايل بقيه

 صخدا رسول عهد و پيمان به شتابان خزاعه ، قبيلهبر اثر آن درآيد. پس

 .قريش عهد و پيمان بنوبکر به درآمدند و قبيله

 در سال برگردند و قريش از مکه سال در آن مسلمانان بود كه شرط ديگر اين

 در غالف با شمشيرهاي روند و مسلمانان بيرون روز از مکه سه مدتبعد به 

 دهند. را انجام عمره و مراسم وارد شده آنخود به كرده

و مسلمين  اسالم براي در حقيقت صلح ، ايناست گفته زهري كه! چنانآري

و  مهم و نقش مسلمين جايگاه به در آن زيرا قريشبود  بزرگ پيروزي يك

را براي  زمينه با قريش ديگر، متاركه كردند و از سوي اعتراف ممتازشان موقعيت

 ، ايندر واقع كرد پس فراهم و صلح امنيت در سايه اسالمی دعوت گسترش

 اين حقيقت اين گواه د. بهترينبو مکه فتح براي وتمهيدي يا مقدمه مبينفتحی 

 ، هزار و پانصد يا هزار و چهارصد تنصلح در هنگام شمار مسلمينكه  است

 شد كه بالغ هزار تن ده به ، شمار مسلمينمکه در فتح بعد از آنبود اما دو سال 

اهلل اء رضیمسعود، جابر و بربودند. ابن جمله از آن عاصوليد و عمروبنخالدبن

 را فتح حديبيه ما صلح شماريد ولیمی را فتح مکه شما فتح»اند: گفته عنهم

 «.دانيممی

 اين بودند كه از سفر حديبيه بازگشت در راه ص اكرم رسول كه است نقل

فرمود:  كه است شده روايت مسعودشد. از عبداهلل بن نازل بر ايشانسوره 

و  فرود آمديم و استراحت خواب براي ، آخر شببازگشتيم ازحديبيه چون»

بود و  كرده خورشيد طلوع كه گاهمگر آن بيدار نشديم رفتيمخواب به چون

را  اثنا با خود گفتيم: بايد ايشان بودند. در اين هنوز در خواب ص اكرم رسول
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 داديد، انجاممی انجام را كه د و فرمودند: آنچهبيدار شدنايشان  گاه. آنبيدار كنيم

كند. می ، چنيناست كرده ، يا فراموشاست مانده در خواب كه دهيد و كسی

 اثنا شتر رسول گويد: در اينمی مسعودنماز بامداد خود را قضا آوريد. ابن يعنی

 يافتيم را در حالی آن پس پرداختيم آن وجويجست و به كرديمرا گم  ص اكرم

سوار  بر آن ص و حضرت را آوردم آن بود. من آويخته بر درختی مهارش كه

و   فرودآمد... وحی صبر ايشان كه بوديم راه و در ميان افتاديم راه شدند و به

ْحنَا لََك فَتًْحا إَنها فَتَ )سوره:  ما خبر دادند كه شد، به برداشته از ايشان وحی چون

 «.است شده نازلبر ايشان  (ُمبَينًا

  

 ( 9إَنها فَتَْحنَا لََك فَتًْحا ُمبَينًا )

معنی  ، اصال بهفتح: در لغت «آشكار فتحي به كرديم تو حكم همانا ما به»

 و ظفر بر يك از: غلبه است جهاد عبارت در باب و فتح است قفل گشودن

پيامبر  كه: اي است . مراد اينغير آن يا به جنگ ، بهصلح زور يا به به سرزمين

و غير  مکه ـ فتح كرديم حکم و آشکار در آينده روشن فتحی به ! ما برايتص

 شود.ميسر می جهادت زور و غلبه بهـ كه  آن

و  است حديبيه صلح آيه در اين« مبين فتح»، مراد از از نظر جمهور مفسران

و  مکه فتح سبب حديبيه صلح ناميد كه را فتح رو آن از آن خداوند متعال

 از انواع باشد كهمی بر مسبب سبب اطالق از باب گرديد و اين بعديفتوحات 

 مکه ، فتحآيه در اين مراد از فتح برآنند كه گروهی . ولیاست« مجاز مرسل»

 به بشارت طريق به موعدش از فرارسيدن را قبل آن خداوند متعال كه تاس

 معنی داللت ، برايگذشته زمان به داد و تعبير از آن وعده و مؤمنان صپيامبر 
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در  كه است مسلم چنان فتح اين باشد، گويیمی در آينده آنحتمی  بر تحقق

 باشد.می پيوسته واقعيتامر به يك حکم

  

َر َويُتَمه نَْعَمتَهُ َعلَْيَك َويَْهَديََك َصَراًطا  ُ َما تَقَدهَم َمْن ذَْنبََك َوَما تَأَخه َليَْغَفَر لََك اّلِله

 ( 0ُمْستََقيًما )

ميسر  رو برايت را از آن فتح ! اينصپيامبر  يعنی: اي «تا خدا بر تو بيامرزد»

و  راست راه سوي به و هدايتت فتح نعمت رساندن اتمام به تا همراه گردانيديم

 نيز برايت باشد، آمرزشمی نهفته و شوكتت عزت در آن كه ايو غلبه پيروزي

 و هموار كرديم را برتو آسان مکه ، يا فتححديبيه فرمود: صلح گردد. گويی جمع

 ، يعنیو بلندمدت عاجل تا هدفمنديهاي پيروز گردانيديم و تو را بر دشمنت

 را كه آنچه»؛ و بر تو بيامرزيم گردانيده تو جمع براي با هم را همه دارينعزت 

ديگر  قولی. بهبعد از آن «است مانده كه و آنچه» از فتح قبل «تو ازگناه گذشته

 كارهاي تا آن ر گردانيديمميس رو برايت را از آن فتح است: ايناين  معنی

 بعد از آن را كه و آنچه سرزده از رسالتت از تو قبل را كه سرزنشیمستوجب 

 و صغيره كبيره از گناهان ‡. و از آنجا كه انبيا، بر تو بيامرزيمشده واقع

 مقام به نسبت كه است عملی دادن در اينجا، انجام« گناه»مراد از اند پسمعصوم

األبرار  حسنات»است:  قاعده اين تعبير از باب باشد لذا اينمیاولی خالف ‡انبيا 

 «.است مقربان ، گناهاننيکان المقربين: حسناتسيئات 

ميسر  رو برايت را از آن فتح يعنی: اين «گرداند خود را برتو تمام و تا نعمت»

. گردانيم بر تو تمام اديان بر تمام دينت وز ساختنخود را با پير تا نعمت كرديم

 و پيوست مکه با فتح گردانيم خود را برتو تمام است: تا نعمت اين يامعنی
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گرديد و با  بعدي ساز فتوحاتزمينه حديبيه زيرا فتح آن به طايف فتحنمودن 

، تو فتح يعنی: تا با اين «كند يتو تا تو را هدا»رسيد  اتمام به نعمتمکه  فتح

 ، تبيينو تبليغ اسالم همانا راه كه «راست راهي به» واستوار گردانيم قدمرا ثابت

 باشد.می شعاير آن و اقامه

 ص اكرمشد، رسول نازل آيه اين گويد: چونمی نزول سبب در بيان انس

بر روي  كه آنچه از همه نزد من كه است شده ازلن ايآيه همانا بر من»فرمودند: 

نمودند. قرائت  را بر اصحاب آن سپس«. باشدتر میداشتنی، دوستاست زمين

 خداوند متعال خدا! اينك رسول و گوارا باد بر شما اي گفتند: مبارك اصحاب

 باما چگونه كه دانيمنمیكند اما ما می معامله با شما چگونه كه ساخت روشن

فَْوًزا )  تا (َليُْدَخَل اْلُمْؤَمنَيَن َواْلُمْؤَمنَاتَ )آيه:  بود كه خواهد كرد؟ همان معامله

 شد. نازل« 4/ آيه» (َعَظيًما

خدا  فرمود: رسول كه است آمده شعبهبنمغيره روايت به شريف در حديث

 ايشان به شد پسمی متورم پاهايشان انجا كهگزاردند تا بدبسيار نماز می ص

را بر  و واپسين نخستين گناهان عزوجل خداي كه است شد: آيا جز اين گفته

أفال »آوريد؟ فرمودند: قدر بر خود فشار می چرا اين ؟ يعنیاستشما آمرزيده

 «.؟نباشم شکرگزاري : آيا بنده عبدا شكورا أكون

  

ُ نَْصًرا َعَزيًزا )َويَْنصُ   ( 4َرَك اّلِله

در پی  ذلتی هيچ برتر كه ايپيروزي يعنی: به «قوي نصرتي و تا خدا تو را به»

مفهوم  حديبيه شد زيرا با صلح چنين كه راستی و به «دهد نصرت»باشد  نداشته

تعابير  ـ به آن و استقالل اسالمی دولت و خارجی داخلی و حاكميت سيادت
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و  حاكم يك صفت به نبوت در جنب ص اكرم شد، رسول جديد ـ محقق

 و دولت امت پايتخت عنوان به ظاهر شدند، مدينه نيز در صحنه سياسی پيشواي

 رسميت را به منوره در مدينه اسالمی دولت شد و مشركان تثبيتاسالمی 

 نمودند. اعتراف آن ستقاللو ا حاكميت و به شناخته

  

 َ ُهَو الهَذي أَْنَزَل السهَكينَةَ فَي قُلُوَب اْلُمْؤَمنَيَن َليَْزدَادُوا إَيَمانًا َمَع إَيَمانََهْم َوّلَِله

ُ َعَليًما َحَكيًما )  ( 3ُجنُودُ السهَماَواَت َواْْلَْرَض َوَكاَن اّلِله

در  «فرود آورد مؤمنان در دلهاي را آرامش كه كس آن است» تعالی «او»

 گردن حديبيه صلح به دادندر تن   صو رسولش أخدا حکم به ، آناننتيجه

يعنی: تا  «بيفزايند برايمانشان تا ايماني» يافت آرامش بر آن نهادند وقلبهايشان

اند، داشته قبلاز  كه را بر يقينی ، يقينیو آرامش طمأنينه اين سبببه مؤمنان

تعبير « لشکر معنوي روحيه باال بردن» نامبه معنی از اين امروزهبيفزايند. كه 

 به عمل وسيله به تعالی حق كه است نيز صحيح تأويل ، اينشود. همچنينمی

 اولين»گويد: می عباسابن كهافزايد چنانمی مؤمنان ، بر ايمانو فرايض احکام

 به ايشان توحيد بود و چون آوردند، عقيده مؤمنان به ص اكرم رسولكه چيزي

بر  ، جهاد و حج؛ نماز، زكاتترتيب به گاهآوردند آن ايمان أخداوند يگانگی

يعنی:  «خداوند است از آن و زمين آسمان و لشكرهاي»«. شد مشروعايشان 

، ، انسياناز فرشتگان ـ اعم غيبی و لشکرهاي ويمعن ، لشکرهايحسی لشکرهاي

خداوند  از آن ـ همه بر مؤمنان روحی آرامش و فرود آوردن ، شياطينجنيان

دهد می پردازد و سامانبخواهد، می كه را هرگونه كار آنان تعالی حقپس  است
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 است ، با حکمتخلقش مصالح به داناست «است حكيم داناي و خدا همواره»

 كند.تقدير و تدبير می كه در آنچه

  

َليُْدَخَل اْلُمْؤَمنَيَن َواْلُمْؤَمنَاَت َجنهاٍت تَْجَري َمْن تَْحتََها اْْلَْنَهاُر َخاَلَديَن فَيَها 

َ فَْوًزا َعَظيًما )  (3َويَُكف ََر َعْنُهْم َسي َئَاتََهْم َوَكاَن ذََلَك َعْندَ اّلِله
 از فرودست جويباران كه را در باغهايي با ايمان و زنان ، مردانسرانجامتا »

است:  چنين تقدير سخن «بدارد جاويدان درآورد و در آن است آنها جاري

منظور  كند، بدينمی لشکريانش را بخواهد، گرفتار سرپنجه هر كهسبحان  خداي

 را به و غير مؤمنان وارد كرده بهشت خير به خير از اهل را با قبول مؤمنان كه

 تعالی است: حق اين كند. يا معنی عذاب از آنان شر و بديسر زدن  سبب

 بهشتی باغهاي و مرد به از زن ـ اعم را فرود آورد تا ورود مؤمنان يا فتح آرامش

صراحتا ياد كرد با  آيه ننيز در اي از زنان شود. خداوند متعال مترتب ـ بر آن

گيرد؛ را نيز در بر می زنان است مردان آنها متوجه خطابكه  آياتی اغلب كهآن

، نيست آنان بر ذمه كفايی جهاد فرض كه اين دليل به زنان نبرد كه گمان تا كسی

 به مردان فتنيا اختصاص گمان در هر جا كه شوند. همچنينوارد نمی بهشت به

 نيز با آنها در آن زنان كهآن باشد، با وصف مطرح موعود بهشتیهاي پاداش

 برد تا در اينمی نام باز صراحتا نيز از زنان عزوجلاند اما خداي شريكخطاب 

را بخواهد، گرفتار  هر كه سبحان نيز خداي «و»پديد نيايد  ايشبهه گونهامر هيچ

يعنی:  «را بزدايد سيئاتشان از آنان» منظور كه كند، بدينمی لشکريانشه سرپنج

 ايشان آن وسيله را آشکار نگرداند و به و آن را پوشانده مؤمنان وجرايم گناهان

؛ سيئاتشان و پوشاندن بهشت به مؤمنان وارد نمودن وعده «و اين»نکند را عذاب
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 به شريف در حديث «.است بزرگي رستگاري» وي و در حکم «نزدخدا»

 النار أحد بايع ال يدخل»فرمودند:  ص اكرم رسول كه است آمده جابر روايت

 دوزخ آتش اند، بهكرده بيعت در زير درخت كه از كسانی : احديالشجرةتحت 

 «.شوندوارد نمی

  

َب اْلُمنَافََقيَن َواْلُمنَ  َ َظنه السهْوَء َويُعَذ َ افَقَاَت َواْلُمْشَرَكيَن َواْلُمْشَرَكاَت الظهان َيَن بَاّلِله

ُ َعلَْيَهْم َولَعَنَُهْم َوأََعده لَُهْم َجَهنهَم َوَساَءْت  َعلَْيَهْم دَائََرةُ السهْوَء َوَغَضَب اّلِله

 ( 6َمَصيًرا )

و زنان  مردان»كند؛ می مؤمنان نصيب كه و فتحی با آرامش أخداوند «و تا»

 سبب به و مشركان زيرا منافقان «كند را عذاب مشرك و زنان و مردان منافق

، در دنيا آن مخالفان و سركوب و شکست اسالم و ظهور كلمه غلبه مشاهده

شوند و در روبرو می و اسارت قهر و قتل و به گرديده و اندوهدچار نگرانی 

 به كه» و مشركانی منافقان گردند؛ همانروبرو می جهنمعذاب  يز بهن آخرت

 مغلوب ص اكرم رسول بود كه گمانشان اينو آن  «بد بردند خدا گمان

 بد روزگار بر آنان گردش»يابد می برترياسالم  كفر بر كلمه شوند و كلمهمی

پنداشتند و انتظار می د مسلماناندر مور را كه ناگواري يعنی: حوادث «باد

 كند. دايره: در اصلتجاوز نمی ديگرانو به  گرديده بردند، گريبانگر خودشانمی

 ايحادثه در بيان ، سپسچيز محيط است مركز يك به كه است ايويخط دايره

محيط  بر مركز خود، دايره همانند احاطه بر انسان شد كه گرفته عاريتبه

و خدا بر »گرديد  غالب بد و ناميمون در حوادث آن كار گرفتنباشد. لذا بهمی

را از  و مشركان منافقان أيعنی: خداوند «كرده و لعنتشان نموده خشم آنان
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و  گردانيده آماده را برايشان و دوزخ» است دور و طرد كرده خويش رحمت

 .زخدو «است بد سرانجامي چه

  

ُ َعَزيًزا َحَكيًما ) َ ُجنُودُ السهَماَواَت َواْْلَْرَض َوَكاَن اّلِله  (7َوّلَِله
، ، جن، انساز فرشتگان اعم «خداست از آن و زمين آسمان و سپاهيان»

 وسيله خود را به دشمنان تعالی حق كه و نيروهايی و غير آنها از وسايل شياطين

 است «حكيم» خويش در فرمانروايی «است و خدا غالب»كند می سركوبآن 

 اند. مالحظه عذاب در اينجا، سپاهيان قولی: مراد از سپاهيان. بهخويش در صنع

در  برد؛ بار اول نام دوبار از سپاهيانش آيات در اين عزوجل خداي كه كنيممی

 .بر كافران خويش و سلطه قدرت بيان بار در معرضو اين تأييد مؤمنان معرض

  

ًرا َونََذيًرا )  (8إَنها أَْرَسْلنَاَك َشاَهدًا َوُمبَش َ
 امتت به رسالت بر ابالغ كه «فرستاديم همانا ما تو را گواه»! صپيامبر  اي

سُ )فرمايد: می ديگري در آيه تعالی حق كه چنان دهیمی گواهی وُل َويَُكوَن الره

تو را  فرستاديم «و»« 853/بقره»باشد(  : )و تا پيامبر بر شما گواه(َعلَْيُكْم َشَهيدًا

و  گناه اهل براي از دوزخ «دهندهو بيم» مطيعان براي بهشت به «دهندهبشارت»

 .معصيت

  

ُروهُ َوتَُوق َُروهُ َوتَُسب َ  َ َوَرُسوَلَه َوتُعَز َ  (1ُحوهُ بُْكَرةً َوأََصيًَل )َلتُْؤَمنُوا بَاّلِله
 مردم اي «آوريد ايمان خدا و پيامبرش تا به»فرستاديم:  ! ما پيامبر را گواهآري

بداريد  را گرامی صيعنی: تا پيامبر  «شماريد دهيد و بزرگو تا او را نصرت »

گردد؛ یبر م أخداوند ( بهوتوقروه گذاريد. يا ضمير در: )وتعزروه و او را حرمت
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آن  در معنی دهيد. قتاده را نصرت و دينش شمرده را بزرگ أيعنی: تا خداوند

قصد  كه هر كسی و او را از آسيب داده را نصرت صتا پيامبر »گويد: می

را  عزوجل يعنی: خداي «و تا او را»«. او دارد، باز داريد را به آزاريرساندن 

 نمازهاي با برگزاري «گوييد تسبيح»و آخر روز  در اول «و شامگاهان بامدادان»

 .گانهپنج

  

َ فَْوَق أَْيَديَهْم فََمْن نََكَث فََإنهَما يَْنُكثُ  َ يَدُ اّلِله  إَنه الهَذيَن يُبَايَعُونََك إَنهَما يُبَايَعُوَن اّلِله

َ فَ   ( 92َسيُْؤتَيَه أَْجًرا َعَظيًما )َعلَى نَْفَسَه َوَمْن أَْوفَى بََما َعاَهدَ َعلَْيهُ اّلِله

 در حديبيه الرضوانمراد بيعه «كنندمي با تو بيعت كه ، كسانيدر حقيقت»

و  داشته فاصله راه منزل در حد يك از مکه كه است كوچکی قريه . حديبيهاست

در  ص رماك با رسول در آن قرار دارد و مؤمنان حرم حدود سرزمين در داخل

بر  قولی: مؤمنان بجنگند. به بادشمن تا سرحد مرگ كردند كه بيعت زير درختی

 در نهايت فرار نکنند. هرچند مفاد هر دو قول از ميدان كردند كه امر بيعتاين 

گويد: می كه است هر دو قول جامع عبداهلل جابربن روايت اين . البتهاستيکی 

 كرديم بيعت فرار نکنيم كهو بر اين بر مرگ در زير درخت ص اكرم با رسول»

در  بود كه و او منافقی را نشکست از ما بيعت كس هيچ قيسجز جدبن پس

جز »كنند؛ می با تو بيعت كه ! كسانیآري«. بود... شده سر شتر خود پنهان پشت

 ، خود را در ازايبيعت با اين زيرا ايشان «كنندمي با خدا بيعت كه نيست اين

 صبا پيامبر  از بيعت هدفشان فروشند و از آنجا كهمیعزجل خداي  به بهشت

يعنی:  «است دستهايشان خدا باالي دست» پس است أبا خداوند همانا بيعت

 . مراد ايناست سبحان با خداي عقد ميثاق ، در واقعصخدا با رسول عقد ميثاق
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دهد می پاداش آن را در ازاي و ايشان است آگاه بر بيعتشان تعالی حق كه است

. تعبير اوست براي ايشان دادن تر و برتر از نصرتقوي مؤمنان او براي و نصرت

، غلبه معناي ( به)يد اهلل . پسحقيقت نه خدا(، در اينجا مجاز است )يداهلل: دست

. است منزه اجسام از اوصاف تعالی باشد زيرا حقاو می و هدايت ، نعمتنصرت

كه  مانند دستی نه دارند ولی عقيده أخداوند براي وجود دست به صالح اما سلف

 .نيست تعالی چيز مانند حق شناسد زيرا هيچبشر می

 لذا زيان «شكندمي خود پيمان زيان كند، تنها به شكني پيمان هر كه پس»

بر  و هر كه»كند تجاوز نمی غير وي گردد و بهبر می خودش او به شکنیبيعت

عهد خود با  به در وفاداري يعنی: هر كه «، وفا كندعهد بسته با خدا بر آنآنچه 

او  به زرگب خدا پاداشي زودي به»ورزد  پايداري با پيامبرش بيعت به أخداوند

 .است بهشت و آن «بخشدمي

  

َسيَقُوُل لََك اْلُمَخلهفُوَن َمَن اْْلَْعَراَب َشغَلَتْنَا أَْمَوالُنَا َوأَْهلُونَا فَاْستَْغَفْر لَنَا يَقُولُوَن 

َ َشْيئًا إَنْ  ا  بَأَْلَسنَتََهْم َما لَْيَس فَي قُلُوبََهْم قُْل فََمْن يَْمَلُك لَُكْم َمَن اّلِله أََرادَ بَُكْم َضرًّ

ُ بََما تَْعَملُوَن َخبَيًرا )  ( 99أَْو أََرادَ بَُكْم نَْفعًا بَْل َكاَن اّلِله

 «تو خواهند گفت به زودي به»زدند؛  از جهاد تن كه «اعرابي ماندگان برجاي»

: يعنی «ما را گرفتار كردند و كسانمان اموال»كه:  از حديبيه بعد از بازگشتت

را  با تو بازداشتند زيرا ما كسی ما را از همراهی و فرزندانمان ، زناناموال

ما  براي»باشد  ما بر آنان آنها بپردازد و جانشين ما به در غياب كه نداشتيم

با تو را  همراهی و عدم غزوه از اين مانمانیواپس أتا خداوند« بخواه آمرزش

 در دلهايشان را كه چيزي»، بر ما بيامرزد. است نداشته فوقجز امور  عاملی كه
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بگو: اگر » است كار منافقان شيوه همان اين كه «رانندميخويش بر زبان نيست

و  اموال نابودي چون يعنی: بخواهد تا زيانی «بخواهدشما زياني  خدا در حق

و  يعنی: پيروزي «شما سودي قيا در ح»را بر شما فرود آورد  تانخانواده

را  شما اختيار چيزي در برابر خداوند برايكسي  چه بخواهد پس»را  غنيمتی

 اراده برايتان أخداوند كه شما را از آنچه كسی ، چهصورت يعنی: در آن «دارد

 را كه تواند آنچهنمی كس هيچكه  است دارد؟ مسلممی ، نگاهاست كرده

 رازهاي ، از شما برگرداند زيرا او داناياست كرده شما اراده در حق أخداوند

 .است آگاه راز دلهايتان كنيد اما او به و هرچند در برابر ما منافقت شماست

، ، جهينهاسلم از قبايل جهادگريزي نشينان، باديهگروه اين كه ذكر است شايان

كردند و می زندگی مدينه در پيرامون بودند كه و ديل ، غفار، أشجعمزينه

و در  گذاشت بازپس در سفر حديبيه با پيامبرش را از همراهی آنان أخداوند

اجابت  ايشان نداي و به نکرده مشاركت غزوه در اين ص حضرت ، با آننتيجه

كشيدند اما  را پيش اموالشان ها وخانواده به مانند گرفتاري نگفتند و معاذيري

 با قريش احتمالی از رويارويی و بيم عقيده ، ضعفشانمانیبازپس اصلیعامل 

 آن فتح در سال مکه سوي به صسفر پيامبر  ، در هنگامآنان قولی: تخلفبود. به

 همراه نبودند تا با ايشا داده خروج اعالم ص حضرت آن كهبود، بعد از آن

شما  يعنی: تخلف «است آگاه كنيد هموارهمي آنچه خدا به بلكه»گردند 

 ايد بلکهپنداشته كه نيست خاطر عاملی ، بهصبا پيامبر  از همراهی نشينانباديه

 پس است شما آگاه تخلف از علت كنيد و از جملهمی كه آنچه از تمام أخداوند

و  عامل بلکه است ذكر كرديد نبوده كه عاملی شما اين تخلفب سب داند كهمی

فاسد  پندارهاي شما و خلجان در اندرون و نفاق ، همانا وجود شكواقعی انگيزه

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

585 

 تعالی حق به اعتماد و اطمينانتان از عدم ناشی كه است بوده در ضميرتان

 فرمايد:می كه باشد چنانمی

  

ُسوُل َواْلُمْؤَمنُوَن إَلَى أَْهَليَهْم أَبَدًا َوُزي ََن ذََلَك فَي بَْل  َظنَْنتُْم أَْن لَْن يَْنقََلَب الره

 (90قُلُوبَُكْم َوَظنَْنتُْم َظنه السهْوَء َوُكْنتُْم قَْوًما بُوًرا )

يامبر پ پنداشتيد كه بلكه»جهادگريز؛  نشينانباديه گوييد ايمی كه است چنان نه

 واقعيت يعنی: بلکه «بر نخواهند گشت هايشانخانواده سوي هرگز به و مؤمنان

 يکباره را به مؤمنان دشمن پنداشتيد كه شما جهادگريزان كه است امر اين

گردد بر نمی خويش خانواده سوي به از آنان ، احديكند، در نتيجهمیكن ريشه

 كه اساسیبی هايخاطر عذرها و بهانه به نموديد نه خلفت جهتاز اين  پس

 يعنی: شيطان «يافت خوش نمودي پندار در دلهايتان و اين»افگنيد می پيش

بد  و گمان»پذيرفتيد  را از وي آن و شما هم شما آراستپندار را در دلهاي  اين

و »دهد نمی را نصرت امبرشپي سبحان خداي كه پندارتان در اين «كرديد

و  و فساد عقيده بدانديشی ؛ با اينأنزد خداوند «گشتيد شده هالك مردمي

 .سوءنيت

  

َ َوَرُسوَلَه فََإنها أَْعتَْدنَا َلْلَكافََريَن َسَعيًرا )  (94َوَمْن لَْم يُْؤَمْن بَاّلِله

 كافران ما براي اند كه، بداست نياورده ايمان خدا و پيامبرش به و هر كس»

، متخلف ماندگانواپس اين بسان يعنی: هر كس «ايمكرده آماده سوزانآتشي 

 كه است سختی سوزان عذاب وي جزاي ؛ پسنياورده ايمان خدا و رسولش به

 .است كرده آماده برايشتعالی  حق
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َ ُمْلُك السهَماَواَت َواْْلَرْ  ُ َوّلَِله ُب َمْن يََشاُء َوَكاَن اّلِله َض يَْغَفُر َلَمْن يََشاُء َويُعَذ َ

 ( 93َغفُوًرا َرَحيًما )

 كه در آنها هرگونه پس «خداست از آن آسمانها و زمين و فرمانروايي»  

 همگی ندارد زيرا خلق نيازي از خلقش احدي كند و او بهمی بخواهد، تصرف

بيامرزد؛  «را بخواهد هر كه»گردند  خارج ايد از فرمانشاويند لذا نب ملك

بر  كاري زيرا هيچ« كندمي عذاب»كند؛  عذاب «را بخواهد آمرزد و هر كهمي»

 اين به يعنی: او هميشه «است و خدا آمرزگار مهربان»نيست  واجب تعالی حق

 بخواهد، به را كه از بندگانش هر كس باشد پسو می بوده موصوف وصف

 آمده قدسی شريف گرداند. در حديثمی مخصوصخويش  و رحمت مغفرت

 سبقت بر خشمم : رحمتمغضبي رحمتي سبقت»فرمود:  خداوند متعال كه است

 «.است گرفته

  

هبَْعُكْم يَُريدُوَن أَْن َسيَقُوُل اْلُمَخلهفُوَن إَذَا اْنَطلَْقتُْم إَلَى َمغَانََم َلتَأُْخذُوَها ذَرُ  ونَا نَت

ُ َمْن قَْبُل فََسيَقُولُوَن بَْل تَْحُسدُونَنَا  هبَعُونَا َكذََلُكْم قَاَل اّلِله َ قُْل لَْن تَت لُوا َكََلَم اّلِله يُبَد َ

 (93بَْل َكانُوا ََل يَْفقَُهوَن إََله قََليًَل )

خواهند  ماندگان برجاي ديزو شديد، به روانه غنايم قصد گرفتن به چون»

 تصرف را تحت افتاديد تا آن خيبر راه سوي به شما مسلمانان يعنی: چون «گفت

، حديبيه از غزوه گرا و متخلفعقب جهادگريزان زودي خود درآوريد، به

خيبر  و با شما در غزوه «كنيم از شما پيروي بگذاريد ما هم»خواهند گفت: 

 .است حتمی غنايم به در خيبر دستيابی دارند كه زيرا آنها يقين يمحاضر باش

الحجه ذي در ماه و همراهانشان ص اكرم رسول چون بود كه اين داستان اصل

 ايشان خيبر را به فتح عزوجل بازگشتند، خداي از حديبيه هجري ششم سال
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حاضر  در حديبيه گردانيد كه كسانی را فقط مخصوص آن داد و غنايم وعده

 را در مدينه محرم ماه و اوايل الحجهذي ماه بقيه صخدا  رسولبودند. پس 

خيبر  سوي بودند، به همراه با ايشان در حديبيه كه با همانان گاهماندند آن باقی

 بدهند، در اين عبرتی رسد آنان مکرر يهود، به تجاوزهاي سبب افتادند تا به راه

گفتند:  و مؤمنان ص اكرم رسول به متخلف مانده واپس گروه اين بود كه هنگام

 .كنيم از شما پيروي غزوه در اين دهيد كه ما اجازه به

خواستار  آنان كه مراد از كالمی «كنند را دگرگون الهي خواهند كالممي»

 غنايم بود كه حديبيه اهل براي الهی وعده دند، همانا اينبو آن دگرگونسازي

 فرمان خويش رسول به باشد زيرا خداوند متعالمی ايشان خيبر مخصوصا از آن

 بگو: هرگز از پي»خيبر نبرد  را با خود به كس ، هيچحديبيه بود تا جز اهلداده 

يعنی: خداوند  «فرموده شما چنين ارهدرب ! خدا پيشاپيشما نخواهيدآمد، آري

خيبر  غنيمت كه است ما خبر داده ، بهما از حديبيه از بازگشت قبل متعال

ندارند  ايبهره هيچ در آن باشد و ديگرانمی در حديبيه حاضرانمخصوصا از آن 

 ! بلكهنه» ؛سخن اين شنيدن در هنگام منافقان «خواهند گفت زودي به پس»

 اين واقعيت گوييد بلکهمی كه نيست يعنی: چنان «بريدشما بر ما حسد مي

با  همراهی ما به دادن شما را از اجازه وحسد چيز ديگري جز رشك كه است

. باشيم نداشته مشاركت خواهيد تا ما با شما در غنيمتدارد، شما میشما باز نمی

 كه نيست گونه آن يعنی: واقعيت «يابنددر نمي جز اندكي بلكه نيست چنين»

 شاناز علم عبارت دانند و آنرا نمی از علم جز اندكی آنان پندارند بلکهمی آنان

 رضاي از جنگيدن بايد هدف امر كه اما ايناست  آن هايكار دنيا و بهره به

 و راستين او صادقانه به و ايمان گرديده حاو اصال براي باشد و نيت أخداوند
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 فکر هم آن ندارند و به و دريافتی فهم آنها از آن كه است باشد؛ از اموري

 كنند.نمی

  

قُْل َلْلُمَخلهَفيَن َمَن اْْلَْعَراَب َستُْدَعْوَن إَلَى قَْوٍم أُوَلي بَأٍْس َشَديٍد تُقَاتَلُونَُهْم أَْو 

ُ أَْجًرا َحَسنًا َوإَْن تَتََولهْوا َكَما تََولهْيتُْم َمْن قَْبُل  يُْسَلُمونَ  فََإْن تَُطيعُوا يُْؤتَُكُم اّلِله

ْبُكْم َعذَابًا أََليًما )  ( 96يُعَذ َ

تکرار كرد تا  را برايشان وصف اين تعالی حق «بگو اعرابي ماندگان برجاي به»

از جهاد تأكيد گذارد.  مانیو واپس تخلف یو بر زشت افزوده آنان بر نکوهش

ياد شد، بگو:  از آنان قبل كردند و در آيات تخلف از حديبيه كه كسانی ! بهآري

خواهيد  زورمند، دعوت جوي ستيزه سخت كارزار قومي سوي به زوديبه»

 در سال مکه د از فتحبع اسالم سپاه و هوازنند كه غطفان مراد از آنان: قبايل «شد

 ؛ قبيلهگويد: مراد از آنانمی زهري روبرو شد. ولی در حنين با آنان هجريهشتم 

در عهد  با آنان جنگ اند كهكذاب مسليمه قوم ، يعنیيمامه از اهالی حنيفهبنی

 اند كهومو ر فارس داد. يا مراد از آنان: امپراطوريهاي رخ ابوبکرصديق خالفت

 داد. زهري اهلل عنهما روي ابوبکر و عمر رضی نيز در عهد خالفت با آنان جنگ

 كه اند چنانهنوز نيامده ستيزنده سخت قوم آن گويد: بلکهمی ديگريدر روايت 

 شود تا شما با قومیبر پا نمی قيامت»امر است:  اين گوياي ذيلشريف  حديث

 هايشانچهره هستند، گويی كوچکی هايريز و بينی چشمانداراي  نجنگيد كه

 اما ابن«. تركها هستند آنان»گويد: می سفيان«. است ايخورده چکشسپرهاي 

بر  اييا عقلی نقلی دليل هيچ كه است ، ايناست مسلم آنچه»گويد: جرير می

آور روبرو پيکار جو و رزم سخت قوم آن! با آري«. وجود ندارد قوم آن تعيين

فقط  قوم آن يعنی: فراروي «شوند بجنگيد يا مسلمان با آنان كه»خواهيد شد 
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 ، يا اسالمبا مسلمانان جنگ به دادن وجود دارد: يا تن دو انتخاباز اين يکی

از  كه است اريناظر بر كف حکم اين . البتهدر كار نيست سومی و حالت آوردن

 دهد كهمی را ترجيح رأي اين امر، جانب شود و خود ايننمی گرفته جزيه آنان

 جزيه هستند زيرا گرفتن و مرتدانشان عرب ، مشركانپنجهقوي قوم مراد از اين

 ، در مورد غير اعراباست شدن يا مسلمان غير از جنگيدن سومی حالت كه

. و بيشتر از آن معتبر بود نه دو حالت فقط اين د اما در مورد اعرابش مشروع

 نيك شما پاداشي بريد، خدا به اگر فرمان پس»نظرند.  نيز بر اين اكثر مفسران

 و اگر روي» است در آخرت در دنيا و بهشت از غنيمت عبارت كه «بخشدمي

 در حديبيه «كرديد پشت هم از اين يشپكه چنان»و جهاد  از جنگ «بگردانيد

در  و سركوبتان ، اسارتبا كشتن «كندمي عذاب دردناك عذابي شما را به»

گويد: می . نسفیجرمتان بودندو چندان  سبب ، بهدر آخرت آتش دنيا و عذاب

آنها  دعوت از كه كسانی دارد زيرا به داللت شيخين خالفت بر صحت آيه اين»

 «.است شده داده پاداش برند، وعدهمی فرمان

  

لَْيَس َعلَى اْْلَْعَمى َحَرٌج َوََل َعلَى اْْلَْعَرجَ َحَرٌج َوََل َعلَى اْلَمَريَض َحَرٌج َوَمْن 

َ َوَرُسولَهُ يُْدَخْلهُ َجنهاٍت تَْجَري َمْن تَْحتََها اْْلَْنَهاُر َوَمْن يَتَوَ  ْبهُ يَُطعَ اّلِله له يُعَذ َ

 ( 97َعذَابًا أََليًما )

 برايايراد و گناهی  ، هيچوي جهاد از سوي يعنی: ترك «نيست بر نابينا حرجي»

يعنی: بر  «نيست و بر بيمار حرجي نيست حرجي و بر لنگ»ندارد  دنبالبه وي

، از جهاد نيست لفدر تخ و ايرادي گناه عذرها معذورند، هيچ اين به كه گروهی

از  صنف سه بر اين قرآنی كار را ندارند. نص اين توان آنان كهاين علت به

وجود  سبب ، يا بهاست قوت اختالل سبب كرد زيرا عذر يا به بسنده معذوران
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دو مورد  اين ديگر نيز معنا به از اعضا و عذرهاي در يکی و اشکالی اخالل

از جهاد را كال  مانع فقها عذرهاي شود كهمی شوند. خاطرنشانمیقياس 

؛ يا عجز حکمی است جهاد يا عجز حسی اند: مانعضبط و حصر كرده گونهاين

از سوار  مانع ، بيماريبودن، زن ، ديوانگیعجز حسی: خردسالی هاياز نمونه

 افزار استو جنگ سالح يافتن و عدم واضح ، لنگیجنگ برايدر مركوب  شدن

پدر و مادر  ندادن و اجازه ، مديونيتعجز حکمی: بردگیهاي و از نمونه

معتبر  كفايه در جهاد فرض عجز حکمی . البتهاستفرزندشان  به مسلمان

و »شود. نمی عذر شمرده ، عجز حکمیعين در جهاد فرض شود ولیمی شناخته

 است شده امر يا نهی بدان كه در آنچه «بردرا فرمان  و پيامبرشخدا  هر كس

آورد و در مي است جاري آن از فرودست جويباران كه را در باغهايي وي»

و  در دنيا با خواري «داردميمعذبش  دردناك عذابي برتابد، به روي هر كس

 .دوزخ با آتش و در آخرت ذلت

َوإَْن تَتََولهْوا َكَما تََولهْيتُْم َمْن ) آيه گويد: چونمی نزول سبب در بيان كعباسابن

 ما چه اهلل! تکليفگير گفتند: يا رسولزمين و اشخاص شد، بيماران نازل (قَْبُل...

 شد. نازل آيه اين شود؟ پسمی

  

ُ َعَن اْلُمْؤَمنَيَن إَْذ يُبَايَ  عُونََك تَْحَت الشهَجَرَة فَعََلَم َما فَي قُلُوبََهْم لَقَْد َرَضَي اّلِله

 (98فَأَْنَزَل السهَكينَةَ َعلَْيَهْم َوأَثَابَُهْم فَتًْحا قََريبًا )

كردند، مي با تو بيعت درخت در زير آن مؤمنان كه خدا هنگامي راستي به»

 در حديبيه كه« وانالرضبيعه» در هنگام أيعنی: خداوند «خشنود شداز آنان 

مورد بود  آنها در اين ؛ بيعتذكر است شد. شايان راضی ، از ايشانگرفتانجام

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

591 

در  بيعت داستان شود كهمی فرار نگذارند. خاطرنشان بجنگند و پا به با قريش كه

 سبب در بيان مفسران كه. چناناست آمده تفصيل به و سيرت حديث كتابهاي

 ما به كه در اثنايی»فرمود:  اند كهكرده روايت اكوعبناز سلمه آيه ايننزول 

ندا در داد  ص اكرم رسول منادي ، ناگهانبوديم ( رفته)قيلوله چاشتگاه خواب

نزد  كنيد! پس كنيد! بيعت ( فرود آمد، بيعت)جبرئيل القدس! روحايهاالناس كه

)آكاسيا( بودند، با ايشان  طلح در زير درخت ايشان كهو درحالی رفتيم ايشان

ديگر خود،  بر دست خويش دست يك با زدن ص حضرت و آن كرديم بيعت

اثنا مردم  كردند. در اين بودند، بيعت فرستاده او را نزد قريش كه عثمان از جاي

 ولی كنیمی طواف كعبه به اكنون تو هم! فرزند عفان گفتند: گوارا باد بر تو اي

 و اين اگر او، اين»فرمودند:  ص اكرم ! اما رسولهستيم ما در اينجا محروم

 اين گاهآن«. كندنمی ، طوافنکنم طواف كعبه به بماند؛ تا من در مکه مقدارسال

 در دوران عمر به»گفت:  كه است كرده روايت از نافع شيبهابیشد. ابن نازلآيه 

با  در زير آن كه درختی همان زيارت به از مردم كسانی خبر رسيد كه خالفتش

درخت  دستور داد تا آن عمر روند پس، میگرفت انجام بيعت ص اكرم رسول

 شود. برچيده و شرك انحراف تا زمينه« نمودند را قطع

كردند ـ میبا تو بيعت  درخت در زير آن كه ـ هنگامی ؤمناناز م أ! خداوندآري

 گاهو آن باز شناخت»و وفا  از صدق «بود را در دلهايشان و آنچه»خشنود شد 

و فتح » است روحی و اطمينان سکينه: آرامش «كرد را نازل سكينه بر آنان

 از حديبيه بازگشتشان يبر در هنگامخ همانا فتح كه «داد پاداش آنان به نزديكي

بر  مدينه ( كيلومتري825در ) سرسبزي . خيبر منطقهاست مکه قولی: فتحو به

 بود و در سال يهوديان سکونت ، محلصدر عهد پيامبر  كه است شام سر راه
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 كه و نبردهايی صپيامبر  از سوي محاصره ( هفته2از ) پس قمري ( هجري7)

 درآمد. مسلمانان تصرف داد، به رخ

  

ُ َعَزيًزا َحَكيًما )  ( 91َوَمغَانََم َكثَيَرةً يَأُْخذُونََها َوَكاَن اّلِله

ديگر  غنايم خيبر و هم غنايم هم كه« خواهند گرفت بسياري هايو نيز غنيمت»

و مغلوب  «ستو خداوند عزيز ا»شود می ديگر را شامل در فتوحات از آن پس

 كند.می حکم كه در آنچه است «حكيم»شود نمی

  

َل لَُكْم َهَذَه َوَكفه أَْيَدَي النهاَس َعْنُكْم  ُ َمغَانََم َكثَيَرةً تَأُْخذُونََها فَعَجه َوَعدَُكُم اّلِله

 (02َوَلتَُكوَن آَيَةً َلْلُمْؤَمنَيَن َويَْهَديَُكْم َصَراًطا ُمْستََقيًما )

آنها را  زودي به كه داده وعده بسيار ديگري هايشما غنيمت خدا بهو »

بر  عزوجل خداي كه و غنايمی ، با فتوحاتدر خيبر و غير آن «خواهيد گرفت

خواهند شد  نايل آن مقدر به ميسر خواهد كرد و در اوقات تا روز قيامت مؤمنان

 كه ذكر است شايان «انداخت شما پيش براي»خيبر را  يعنی: غنايم «را و اين»

 ص اكرم رسول بود پس بسيار خوبی باغها، نخلستانها و كشتزارهايخيبر داراي 

 و به سوار دو سهم ، بهنموده تقسيم در حديبيه كنندگانشركت را در ميان آن

 أيعنی: خداوند «اختس را از شما كوتاه مردم و دستهاي»دادند سهم  يك پياده

، فزاري حصنبنعيينه ـ چون و همپيمانانشان خيبر و ياران اهالی دستهاي

 در هنگام كه گاهآن ـ را از شما بازداشت و همراهانشان نضري مالكبنعوف

و »دهند  را ياري بودند تا خيبريان ، آمدهص اكرمرسولخيبر از سوي  محاصره

و  در هر زمان «باشد اينشانه مؤمنان براي»خيبر  يعنی: تا فتح «رام تا اين

و  و صدق پی برده عزوجل خداي خود در پيشگاه جايگاه به از آن ؛ كهمکانی
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و تا »دهد، دريابند می آنان به كه هايیوعده را در تمام ص اكرم رسول راستی

 ، بر هدايتنشانه با اين تعالی يعنی: تا حق «دكن هدايت راست راهي شما را به

 پايدار گرداند. حق راه بهشما بيفزايد، يا شما را در هدايت 

  

ُ َعلَى ُكل َ َشْيٍء قََديًرا ) ُ بََها َوَكاَن اّلِله  (09َوأُْخَرى لَْم تَْقَدُروا َعلَْيَها قَْد أََحاَط اّلِله

و اگر  «ايدنيافته آنها دست هنوز به كهداد  نيز وعده ديگري و فتوحات»

و  عباسيابيد. ابن آنها دست به كه نيست هم نباشد، ممکن عزوجل خدايتوفيق 

خيبر بر  بعد از فتح خداوند متعال كه است مراد فتوحاتی»گويند: مجاهد می

ديگر: مراد،  قولیبه. است مکه فتح قولی: مراد از آنبه«. داشت ارزانیمسلمين 

يعنی:  «دارد احاطه خدا بر آنها نيك ولي» است و روم فارس و غنايم فتوحات

 تصرف و تحت كرده تا آنها را فتح است كرده شما احاطه آنها را براي أخداوند

نيافتند  دست فتوحات آن به در دم مسلمانان هرچند كه در آوريد. پس خويش

و  شده گرفته احاطه تحت برايشان خداوند متعال ها از سويسرزمين آن ولی

 در آينده مناطق آن امر كه اين به أزيرا خداوند آنها نخواهد رفت هرگز از دست

 بر هر چيزي و خداوند همواره» است كرده باشد، حکم مسلمانان از آن

 ، قدرتشبنابراين و هست بوده موصوف وصف ينا تا ابد به او از ازل «تواناست

 كند.نمی چيز او را ناتوان و هيچ محدود نيست خاصی وزمان امر معين به

  

 ( 00َولَْو قَاتَلَُكُم الهَذيَن َكفَُروا لََولهُوا اْْلَْدبَاَر ثُمه ََل يََجدُوَن َوَليًّا َوََل نََصيًرا )

شما  با شما برخيزند، قطعا به جنگ به» در حديبيه قريش «و اگر كافران»

 «نخواهند يافت و ديگر وليي»خواهند خورد  و شکست «خواهند كردپشت 
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 «ايدهنده نصرت و نه»نمايد  و پشتيبانی با شما ياري را در جنگ آنان كه

 دهد. و نصرتشان نموده شما ياوريشان عليه كه خواهند يافت

  

َ تَْبَديًَل )سُ  َ الهتَي قَْد َخلَْت َمْن قَْبُل َولَْن تََجدَ َلُسنهَة اّلِله  (04نهةَ اّلِله

دادن او در نصرت  قديم و قانون أخدا حکم يعنی: اين «اهلل است سنت اين»

 و اين حکم يعنی: اين «بوده همين از پيش كه»باشد؛ می بر دشمنانش دوستانش

 هرگز تبديلي الهي و در سنت» است بوده نيز جاري از اين يش، پسنت

 .مستمر و پايدار است سنتش اين بلکه «يافتنخواهي 

  

َوُهَو الهَذي َكفه أَْيَديَُهْم َعْنُكْم َوأَْيَديَُكْم َعْنُهْم بَبَْطَن َمكهةَ َمْن بَْعَد أَْن أَْظفََرُكْم 

 ُ  ( 03 بََما تَْعَملُوَن بََصيًرا )َعلَْيَهْم َوَكاَن اّلِله

مسلط  شما را بر آنان كهاز آن ـ پس مكه در دل كه كسي همان و اوست»

 «گردانيد كوتاه شما را از آنان را از شما و دستهاي آنان دستهايساخت 

از را  مسلمانان و دستهاي را از مسلمانان مشركان دستهاي يعنی: خداوند متعال

را در  و همراهانشان ص اكرم آمدند تا رسول كه گاهآن بازداشتمشركان 

پديد آورد  آنها صلح ميان درگير شوند بلکه و با ايشان بازداشتهاز كعبه  حديبيه

 حديبيه واقعه نيز همين« مکه بطن»بود. مراد از  خير مؤمنانبه  صلح اين كه

از  مسلحانه از مکيان است: هشتاد تن شده روايت نزول سبب زيرا در بيان است

 ، بر رسولاست و سرف مکه در ميان حل در سرزمينموضعی  كه تنعيم كوه

 يورش بر ايشان خواستند تا غافلگيرانهو می فرود آمده و يارانشان ص اكرم

 ص حضرت آن و سپس كردند دستگيرشان ص اكرم رسول ياران آورند پس

 رسول بر اثر دعاي خداوند متعال كه است آمده آنها را آزاد كردند. در روايتی
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 سادگی به ، مسلمانانو در نتيجه گرفت را از آنان مشركان آن بينايی ص خويش

 آنچه و خدا به»آنها را آزاد كردند.  ص اكرم رسول را گرفتند، سپس آنان

 ماند.نمی شما بر او پنهان چيز از اعمال و هيچ «بيناست نيد، هموارهكمي

  

ُهُم الهَذيَن َكفَُروا َوَصدُّوُكْم َعَن اْلَمْسَجَد اْلَحَراَم َواْلَهْدَي َمْعُكوفًا أَْن يَْبلَُغ َمَحلههُ 

ْن تََطئُوُهْم فَتَُصيبَُكْم َمْنُهْم َولَْوََل َرَجاٌل ُمْؤَمنُوَن َونََساٌء ُمْؤَمنَاٌت لَْم تَْعلَُموُهْم أَ 

ُ فَي َرْحَمتََه َمْن يََشاُء لَْو تََزيهلُوا لَعَذهْبنَا الهَذيَن َكفَُروا  ةٌ بَغَْيَر َعْلٍم َليُْدَخَل اّلِله َمعَره

 ( 03َمْنُهْم َعذَابًا أََليًما )

مسجد الحرام  كفر ورزيدند و شما را از اند كه كساني» يعنی: كفار مکه «آنها»

كه  ، از احرامیو بعد از آن كرده طواف كعبه به ندادند كه و اجازه« بازداشتند

 بازداشته شما كه و نگذاشتند هدي»كنيد  بوديد، خود را حالل بسته عمره براي

 يا خود مکه منی از سرزمين عبارت كه «برسد قربانگاهش محل بود، بهشده 

شود. هدي: می ذبح در آن قربانی كه حرم از سرزمين همانجايیعنی ، ياست

خداوند  رضاي براي كه است ايشود، يا قربانیاهدا می مکه بهكه  است حيوانی

، در يا عمره حج در مناسك الحرامبيت زيارت هنگام و به شده حرم تقديم متعال

 هدي كه شويم. يادآور میاست سنت آن و تقديم شودمی ذبح حرم سرزمين

 سبحان خداي ، هفتاد شتر بود. پسدر حديبيه و مسلمانان ص اكرم رسول

 از آن پيشروي به كه جايی را در همان خويش داد تا هداياي رخصت برايشان

 ، خداوند متعالترتيب اين كنند، به ـ ذبح در حديبيه اند ـ يعنیشده بازداشته

 از سرزمين در خارج ايشان كهگردانيد در حالیمؤمنان  قربانی را جايگاه حديبيه

از  يعنی: اگر مستضعفان «نبودند باايماني و زنان و اگر مردان»بودند  حرم

 لیقوشناسيد. بهيعنی: آنها را نمی «دانيدآنها را نمي كه»نبودند  در مکه مؤمنان
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 ندانسته»؛ صورت در آن «كه»اند آنها مؤمن دانيد كهاست: نمی اين معنی

زور  را به مکه زيرا اگر مسلمانان آنانو كشتن  بردن با هجوم« كنيد پايمالشان

از كفار  موجود در آن كردند؛ مؤمنانمیشمشير فتح  نيروي را به و آن گرفته

 نبودند كه امر ايمن از اين مسلمانان ، سپاهو در نتيجهشدند نمی بازشناخته

 الزم كفاره بر ايشان ، همدر آن صورت رسانند، كه قتل به را ناشناخته مؤمنان

خود را  همکيشان كه پيوستمیايشان  به و سرزنش عيب اين شد و هممی

 «ايشما معره به پس»تعالی:  حقفرموده  معناي است اند و اينكرده پايمال

طور  يعنی: به «علم بدون از آنان»اي و كفاره تاوان ، عيب، جنايتيعنی: گناه

گفتند كه: می ، حتما مشركانصورتزيرا در آن آنان خاطر قتل به «برسد» ندانسته

است:  چنين خنتقدير س پس «.اندرساندهقتل  خود را به ، همكيشانمسلمانان»

 مکه به حمله و فرمان قتال شما اذن به در حديبيه أكار نبود؛ خداوند اين اگر بيم

تا خدا »فرودآيد.  بر آنان و قهر وي بجنگيد و عذاب قريش داد تا با مشركانمی

 تعالی حق يعنی: ليکن« درآورد خويش را بخواهد در جوار رحمت هر كه

را  خويش از بندگان ، هر كسطريق اين تا به بازداشت ما را از آنانش دستهاي

 باايمانی و زنان درآورد. مراد از اينان: مردان خويش بخواهد، در رحمت كه

 ، پاداشهايشانخويشرحمت  با اين تعالی بردند و حقسر میبه در مکه بودند كه

دو  اگر اين»بخشيد شان رهايی كفار مکه اسارتاز  گردانيد و سرانجام را كامل

عقوبت  دردناكي عذاب را به بودند، قطعا كافرانجدا مي از هم گروه

بودند و جدا از ، از كفار متمايز میموجود در مکه يعنی: اگر مؤمنان «كرديممي
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 دست به انرا ـ با كشتنش قريش ما كافران گمانكردند، بیمی همديگر زندگی

 .كرديممی ـ عذاب شما در حديبيه

 اند كهكرده روايت سبعبناز ابوجعفرحبيب آيه اين نزول سبب در بيان مفسران

و در آخر  جنگيدممی ص اكرم رسول كفر عليه در آغاز روز در حال من»گفت: 

مرد و  . ما سهجنگيدممی با دشمنانشان مسلمانان در صف مسلمانی روز در حال

 «.شد ما نازل درباره آيه و اين بوديم زن هفت

  

ُ َسَكينَتَهُ َعلَى  إَْذ َجعََل الهَذيَن َكفَُروا فَي قُلُوبََهُم اْلَحَميهةَ َحَميهةَ اْلَجاَهَليهَة فَأَْنَزَل اّلِله

لتهْقَوى َوَكانُوا أََحقه بََها َوأَْهلََها َوَكاَن َرُسوَلَه َوَعلَى اْلُمْؤَمنَيَن َوأَْلَزَمُهْم َكَلَمةَ ا

ُ بَُكل َ َشْيٍء َعَليًما )  (06اّلِله

ـ  جاهليت حميت هم ـ آن خود حميت در دلهاي كافران كه گاهآن»

اند و ما را كشته و برادران فرزندان گفتند: مسلمانان مکه زيرا كافران «ورزيدند

و  انف رغمعلی آنان بگويند كه شوند تا اعرابما وارد میل باز بر ما در مناز

بر ما در  كه و عزي الت اند؟ سوگند بهوارد شده مکهما به  خواسته برخالف

 جاهليت ؛ همانا حميتو حميت و غيرت تعصب شوند. لذا اينوارد نمی مکه

خود »و وقار  و طمأنينه «آرامش خدا پس». است درآمده دلهايشان به كه است

و  حميت آن بر ايشان از آنجا كه «فروفرستادو بر مؤمنان  را بر پيامبر خويش

 را بر جاده بود، فرود نياورد و آنان فرود آمدهبر كافران  را كه ايجاهالنه غيرت

 تقوي كلمهرا پايبند  و آنان» داشت و استوار نگه قدم، ثابترضا و تسليم

. يا مراد است« اهلل اال اهلل محمد رسولال اله »طيبه  از: كلمه عبارت كه «گردانيد

پايبند  در آن جنگيدن و ترك حرم تعظيمرا به  مسلمانان تعالی است: حق اين

 حرمت كه امر برنينگيخت را بر اين ، ايشانكافران و عملکرد جاهالنه ساخت
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 «بودند آن سزاوارتر و شايسته آنبه آنان و در واقع»شکنند  را در هم حرم

 بودند كه فقط ايشان سزاوارتر بودند پس تقوي كلمه از كفار به يعنی: مؤمنان

كفار، از  را داشتند نه حرمو حفظ حرمت  تقوي به پايبندي و شايستگی اهليت

بر هر  و خدا همواره»دادند  نشان خود در حديبيه را از شايستگی اين روي اين

كار را  همان پس است كاري چه اهل كسی چه داند كهلذا می «داناست چيزي

 كند.می آسان بر وي

  

 ُ َ لَتَْدُخلُنه اْلَمْسَجدَ اْلَحَراَم إَْن َشاَء اّلِله ْؤيَا بَاْلَحق  ُ َرُسولَهُ الرُّ  آََمنَيَن لَقَْد َصدََق اّلِله

َريَن ََل تََخافُوَن فَعََلَم َما لَْم تَْعلَُموا فََجعََل َمْن دُوَن ذََلَك  ُمَحل ََقيَن ُرُءوَسُكْم َوُمقَص َ

 ( 07فَتًْحا قََريبًا )

پيامبرش  خواب به سبحانگويند: خدايمی آيه اين نزول سبب در بيان مفسران

 ايشان نماياند كه روند ـ چنين بيرون حديبيه سوي به كهاز آن ـ پيش در مدينه

 اين صخدااند. رسولكرده و كوتاه را تراشيده خويش سرهاي واصحابشان

و پنداشتند  شده شادمان خبر دادند. اصحاب خويش اصحاب خود را به خواب

تراشند و سر می، عمره مناسك و با انجام شده وارد مکه سال در همان كه

 مکه به شدنرا از داخل  ايشان مشركان در حديبيه چون كنند. ولیمیسركوتاه 

 سر كوتاه ، نهسر تراشيديم ما نه خدا سوگند كه گفتند: به بازداشتند، منافقان

 به»فرمود:  نازل خداوند متعال ! پسوارد شديم مسجدالحرام به و نه كرديم

وارد  شك شما بدون بخشيد كه پيامبر خود را تحقق خدا رؤياي يراست

 اين ساختن معلق «شاءاهلل ان» آينده يعنی: در سال «خواهيد شد مسجدالحرام

بايد  كه است بندگان به ادب اين دادن منظور تعليم، بهأخداوند مشيت به وعده

در  خداوند متعال»گويد: می بندند. ثعلب كاررا به روش خود، اين در سخنان
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 و استثنا كرد تا خلق شاءاهلل گفتداند، انرا می آن وقوع يقين خود به كه آنچه

و امور را  ندارند ـ استثنا كرده آنها علم قطعیوقوع  به ـ كه نيز در امور خويش

 بعضی كه دانست ند متعالقولی: خداوبه«. مشروط گردانند تعالی حق مشيت به

 ميرند و بهمی آينده بودند تا سال در حديبيه صبا پيامبر  كه كسانی از همين

. اما است ناظر بر ايشان تعالی استثناء حقشوند پس وارد نمی مسجدالحرام

 و به خبر است و تأكيد اين در اينجا مفيد تثبيت« شاءاهلل ان»گويد: كثير میابن

 .استثنا نيست از باب وجههيچ 

و تقصير  و حلق و امان در امن»شويد؛ وارد می مسجدالحرام ! شما قطعا بهآري

از شما  و بعضی شده ايمن از دشمن كهيعنی: در حالی «خود را سرهاي كرده

وكوتاه  تراشيدن شود كهمی ايد. خاطرنشانكرده سركوتاه و بعضی سر تراشيده

و هر دو جايز  است مردان ، هر دو مخصوصو عمره حج سر در مناسك نمودن

 روايت به شريف در حديث كه چنان است اولی سرتراشيدن باشد ولیمی

كند بر  خداوند رحم»فرمودند:  ص اكرم رسول كه است آمده و مسلمبخاري 

اهلل؟ فرمودند: يا رسول چه كنندگانوتاهگفتند: و ك . اصحابسرتراشندگان

يا  چه كنندگانگفتند: و كوتاه . باز اصحابكند بر سر تراشندگان خداوند رحم

. كند بر سرتراشندگان فرمودند: خداوند رحم ص حضرت اهلل؟ آنرسول

 تحضر بار آن اهلل؟ اينيا رسول چه كنندگانبار ديگر گفتند: و كوتاهاصحاب 

 «.كنندگان كند بر كوتاه ـ فرمودند: و رحم يا چهارم سوم ـ در نوبت ص

 و در حال بوده ، ايمنحرم به دخول يعنی: در حال «باشيد داشته بيمي كهآنبي»

 شما هيچ به مشركان بركناريد و از سوي و هراسی ، از هر خوفاستقرار در آن

بعد در سال  صاكرم رسول رؤياي بود كه گونهبدين رسد.نمی و گزندي آسيب
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 براي ص حضرت پيدا كرد و آن ـ تحقق هجري هفتم سال القعدهدر ذي ـ يعنی

و با خود هدايا )حيوانات  بسته احرام الحليفه، از ذيقضايی عمره دادن انجام

را  خدا آنچه»وارد شدند  مکه به نبا يارانشا گويان ( را نيز بردند و تلبيهاهدايی

؛ مسجدالحرام ورود شما به تأخير انداختن به از حکمت «دانستيدشما نميكه 

را  نزديك فتحي» حرم به از دخولتان يعنی: پيش «از اين پيش پس دانست»

بسيار  الو امو غنايم به تانخيبر و دستيابی همانا فتح كه «شما قراردادبراي 

 .است

  

 َ يَن ُكل ََه َوَكفَى بَاّلِله َ َليُْظَهَرهُ َعلَى الد َ ُهَو الهَذي أَْرَسَل َرُسولَهُ بَاْلُهدَى َوَديَن اْلَحق 

 (08َشَهيدًا )

 را به پيامبر ما هدايت پس «فرستاد پيامبر خود را با هدايت كه كسي اوست»

كرد  ، راهنمايیاست ما در آن و خوشنودي رضا كه شما آورد و شما را بر راهی

تا » است اسالم فرستاد كه «حق دين»را با  صپيامبر خود كه كسی اوست «و»

اعتال  اديان را بر تمام حق دين يعنی: تا اين «پيروز گرداند اديان را بر تمام آن

حمداهلل  پيروز گرداند. به را است: تا پيامبرش اين معنی قولیبخشد. بهو برتري 

و »و پيروز گرديد  غالب اديان بر تمام اسالم نيز شد زيرا دين امرمحقق اين كه

را  مسلمانان كه گونه ، همانآن و پيروز كننده «حق اظهاركنندهعنوان  اهلل به

 مسلمين زياو در مورد پيرو ! وعدهآري «كندمي كفايت» استداده  وعده بدان

 العربفقط در جزيره نه أخدا و دين يافت تحقق كه چناناست  يافتنی تحقق

 كه طوري گرديد به پيروز و فاتح زمين روي بر غالبقرن در كمتر از نيم بلکه

، در زير روم از قلمرو امپراطوري بزرگی و بخش فارس قلمرو امپراطوري كل
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آسيا  در جنوب و سپس ، در هند و چينمبين ديناين  آمد و پرچم در آن سيطره

و  ششم كشورها و قلمروها در قرن اين شود كهمیشد. خاطرنشان  برافراشته

 ساكن بشر در آن را كه زمين بزرگتر معموره ، بخشميالدي هفتم قرن نيمه

 دادند.می بودند، تشکيل

  

دٌ َرُسولُ  َ َوالهَذيَن َمعَهُ أََشدهاُء َعلَى اْلُكفهاَر ُرَحَماُء بَْينَُهْم تََراُهْم ُركهعًا  ُمَحمه اّلِله

َ َوَرْضَوانًا َسيَماُهْم فَي ُوُجوَهَهْم َمْن أَثََر السُُّجوَد  دًا يَْبتَغُوَن فَْضًَل َمَن اّلِله ُسجه

ْنَجيَل َكَزْرعٍ أَْخَرَج َشْطأَهُ فَآََزَرهُ فَاْستَْغلََظ ذََلَك َمثَلُُهْم فَي التهْوَراَة َوَمثَلُُهْم فَي ا ْلَ

ُ الهَذيَن آََمنُوا  اَع َليََغيَظ بََهُم اْلُكفهاَر َوَعدَ اّلِله ره فَاْستََوى َعلَى ُسوقََه يُْعَجُب الزُّ

اَلَحاَت َمْنُهْم َمْغَفَرةً َوأَْجًرا َعَظيًما )   (01َوَعَملُوا الصه

، اصحاب قولی: مراد از آنانبه «با اويند كهو كساني داستخ محمد رسول»

بر » ! اينانمؤمنانند، آري و همه يارانشان ديگر: مراد تمام قولیاند. بهحديبيه

خود سختگير  شير بر شکار و قربانی كه اند چنان و درشتخوي «سختگير كافران

، ، مشفقخود؛ دوست در ميان يعنی: مؤمنان «و با همديگر مهربانند» است

 كهاند. چنانو خشن ؛ شديد، با صالبتحق دين و پرمهر و با مخالفان باعطوفت

با  شانو عطوفت و مهربانی در دوستی مؤمنان مثل»است:  آمده شريف درحديث

 درد آيد، ساير اعضاي به از آن عضوي چون كه است همديگر، همانند جسم

سختگيري »گويد: می بصري حسن«. كندمی قراريو بی تب آن د برايجس

كفار  جامه به شانجامه امر كه از اين ايشان بود كه حدي بر كفار به مؤمنان

 در ميان شان. و مهربانیبدنهايشان تماس رسد به كردند چهبچسبد، پرهيز می

 كهديد مگر اينرا نمی ديگري مؤمن مؤمنی يچه بود كه رسيده جايیهمديگر به

 مصافحه كه شويميادآور می«. گرفتمی كرد و او را در بغلمی مصافحهبا وي 
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 ( و بوسيدن)معانقه گرفتن اما فقها در جواز بغل فقها جايز استاتفاق  به

 زدنرا ـ هرچند بوسه  و بوسيدن ، معانقهنظر ندارند و ابوحنيفهديگر، اتفاق يك

 .است دانسته ـ مکروه  باشد بر دست

، فضل بينيو سجود مي در ركوع» اوقات غالب «در»را  يعنی: مؤمنان «را آنان»

 پروردگار را براي و رضاي يعنی: آنها ثواب «خدا را خواستارند و خشنودي

آشكار  هايشانر چهرهبر اثر سجود د آنان مشخصه عالمت»طلبند خود می

 در سيماي كه است ، نور و وقاري، زيبايی؛ درخششقولی: مراد از آنبه «است

نماز »گويد: می باشد. سديمی ايشان مميزه نشانه و اين است متجلیمؤمنان 

بسيار  در شب هر كس»اند: گفته از سلف برخی«. كندرا زيبا میهايشان چهره

 از جابر موقوف شريف در حديث«. شوددر روز زيبا می اشارد، چهرهنمازگز

بسيار  وي نماز شب كه كسی»فرمودند:  صخدا رسول كه است شده نيز روايت

 نيك عمل براي»اند: گفته از سلف برخی«. شوددر روز زيبا میاش شود، چهره

و  در رزق است ، گشايشیبر روي است و پرتوي ، روشنیدر قلب است نوري

را  چيزي كس هيچ»فرمود:  عثمان اميرالمؤمنين«. مردم در دلهاي است محبتی

 را بر صفحات آن خداوند متعال كهدارد مگر ايننمی مخفیخويش  در نهان

و  اثر عبادت كه است مراد اين«. گرداندآشکار می زبانشو لغزشهاي  چهره

 شود از اينآشکار می مؤمن ، بر چهرهخداوند متعالبراي  و اخالص صالح

 تعالي اهلل ، أصلحسريرته أصلح من»فرمايد: می خطابعمربن كه است روي

را نيز  آشکار وي نمود، خداوند متعال را اصالح خويش نهان: هر كس عالنيته

 «.كندمی اصالح
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در  مؤمنان كه توصيفی است يعنی: اين «در تورات است يشانا مثل اين»

در  كه يعنی: توصيفی «در انجيل ايشان و مثل»اند شده وصف آن به تورات

 . يا معنیاست در تورات ذكر شده توصيف اند نيز همانشده وصف آن به انجيل

خود را بر  جوانه كه است ايتهكش چون»در انجيل:  آنان است: توصيفاين 

رويد می يا درخت گياه و تنه از ريشه كه است ايو بيخچه شطأ: جوانه« آورد

 هايها و شاخكيا كشتزار، جوانه درخت يعنی: آن «را نيرومند ساخت و آن»

، در مودهن تغذيه ها از آنجوانه و نيرومند گردانيد زيرا اين خود را قوي نورسته

را  تا آن»برند می بهره خويش براي سپري چون مانند و از آنمحفوظ می آن پناه

 بود، ستبر و قوي و ضعيف باريك كهبعد از آن جوانه يعنی: اين «ستبر كرد

و  قوي ها چنانها و شاخكيعنی: جوانه «خود بايستد هايو بر ساقه»گرديد 

را شاد و  و دهقانان»ايستادند  خود راست هاير ساقهب نيرومند شدند كه

و  و شادي اعجاب را به ، كشاورزانشگونهاين يعنی: كشتزاري «كند زدهشگفت

 فريب ، نيکومنظر و چشم، پر محصولدلکش كه دارد، از بس وامی شگفتی

 .است

در  صخدا  رسول اصحاب را براي آن سبحان خداي كه است مثلی اين البته

در  ص اكرم رسول كه: اصحاب است اين مثل و مراد از اين است زده انجيل

شود و می افزوده روز بر شمارشانروزبه اند، سپسو ضعيف امر اندك ابتداي

، سپس است در آغاز ضعيف آن هايجوانه كه زرع گردند، همچوننيرومند می

آن  ساقه سرانجام كهگردد تا آنتر میو قوي و روز تا روز قوي مرحله به مرحله

درآمد،  اسالم به چون كه مسلمان است همچنين شود پسستبر و استوار می
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 با اهل وي و مالزمت بر اثر مصاحبت ، سپساست در آغاز ضعيف وي ايمان

خود  ، در ايمانسرانجام شود كهرومند میو ني قوي چنان ، ايمانشو ايمان علم

 شود.می ايستد و همانند آنانواستوار می راست

 مسلمانان تعالی يعنی: حق« در اندازد خشم به ديدنشان سبب را به تا كافران»

 كساني خدا به»گردند  و غيظ كافران خشم گرداند تا مايهرا بسيار و نيرومند می

 بزرگي و پاداش اند، آمرزشكرده شايسته و كارهاي آورده ايمان كهاز آنان

را بيامرزد و  گناهانشان كه است داده وعده تعالی يعنی: حق« است داده را وعده

 كه بهشتی به سازد؛ با وارد نمودنشان و افزون را بزرگ مزد و پاداششان

 رسول صحابه ، شاملمثل اين . البتهاست منتترين و عظيم نعمت بزرگترين

در گذار عصرها و  اسالم و لشکريان ايماناز افواج  كسانی و همه ص اكرم

 رهرو باشند. ايشان و روش و بر راه را دنبال قدمشان نقش شود كهنسلها می

ص  اكرمولرس كه است آمده از ابوهريره مسلم روايت به شريف در حديث

أحد ذهباً،  مثل أنفق أحدكم ، لو أنبيده نفسي ، فوالذيال تسبوا أصحابي»فرمودند: 

 كه ذاتی ندهيد زيرا سوگند به را دشنام : اصحابموال نصيفه مد أحدهم ما أدرك

كند، ]اجر[  احد طال انفاق مانند كوه از شما به ، اگر يکیاوست در دستجانم 

بسيار و  احاديث البته«. است را در نيافته آن و يا نصف از آنان يکی پيمانه اقانف

از  و در نهی اجمعيناهلل عليهم رضوان صحابه نيز در فضيلت ديگري آيات

 و اوليا و اصفياي عادل همه يو صحابه است ، آمدهبر ايشان بديبه  تعرض

 هستند. ‡بعد از پيامبرانش از خلقش وي و برگزيدگان أخداوند

 عثمانحضرت  بعد از خالفت كه و جنگهايی اختالفات از علما درباره برخی

 خداوند متعال كه است اينها خونهايی»اند: داد، گفته رخ صحابه در ميان
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 آن ا نيز بهر ما زبانهايمان پس داشته نگه پاك آن به ما را از آلودگی دستهاي

در  كه استاي ، همانند واقعهداده روي اصحاب در ميان كه و آنچه آالييمنمی

 «.داد روي و برادرانش ÷يوسف ميان
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 ﴾حجرات  سوره ﴿
 .است ( آيه81) و داراي است مدنی

  

در ال خداوند متع شد كه ناميده« حجرات» آن سبب به سوره اين تسميه: وجه

را از پشت  ص اكرم رسول كه ، همانانآموخت ادب اعرابی درشتخويان به آن

، سوره كردند. اينصدا می اهلل عنهنرضی و پاكنهادش مؤمن زنان هايحجره

و رعايت  آداب را به شود زيرا مسلمانانمی نيز ناميده« و آداب اخالق» سوره

بار پنج  در آن مسلمانان كه چنان است ارشاد نموده میاسال در جامعه نظم

 اند.قرارگرفته مورد خطاب ايمان وصفبه

 چيز است: پنج آداب اين و اصول

 .و رسولش عزوجل خداي ـ اطاعت8

 .صپيامبر  و بزرگداشت ـ تعظيم1

 .شودمی نقل كه اخباري در باره و تحقيق اطمينان ـ كسب3

 .مردم و تمسخر به اهانت ـ تحريم5

 .و سوءظن ، غيبتتجسس ـ تحريم4

 استادب  ، بيستذكر شده سوره در اين كه آدابی شود؛ مجموعهمی خاطرنشان

قرار خويش  و آداب اخالق را سرلوحه آن هر فرد مسلمان كه است شايسته پس

 دهد.

  

َ َسَميٌع يَا أَيَُّها الهَذيَن آَ  َ إَنه اّلِله َ َوَرُسوَلَه َواتهقُوا اّلِله ُموا بَْيَن يَدَيَ اّلِله َمنُوا ََل تُقَد َ

 ( 9َعَليٌم )
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يعنی: « نجوييد پيشي ايد! در برابر خدا و پيامبرشآورده ايمان كه كساني اي»

گيريد، ن تصميم آن و درباره نکرده فيصله از خدا و رسولش را پيش كاري

نکنيد و بر  ابراز نظر شتاب به مطروحه قضاياي به نسبت صدرحضور پيامبر 

امور  در تمام «و از خدا پروا بداريد»نگوييد  چيزي و سنت قرآنخالف 

هر امر  به «داناست»را  ايهر امر شنيدنی «خدا شنواست گمانبي» خويش

 ـ بر خدا و رسولش يا فعل از قول ا ـ اعماز كاره كاريدر هيچ پس ايدانستنی

 آن اولين گيرد كهاجتهاد را نيز در بر می منابع ترتيب كريمه نکنيد. آيه پيشدستی

 حديث ائمه روايت به شريف در حديث كه چنان است سنتاز آن  و پس كتاب

 وي فرستادند، بهمی يمن بهرا  جبلمعاذبن صاكرمرسولوقتی  كه است آمده

اگر ». فرمودند: أخداوند كتاب گفت: به« ؟كنیمی چيز حکمچه  به»فرمودند: 

 حکم صخدا  رسول سنت گفت: به«. ؟نيافتی أخداوند را در كتاب حکمی

خود اجتهاد  رأي به»گفت: «. ؟نيافتی را در سنت اگر حکمی». فرمودند: كنممی

الحمد او زدند و فرمودند:  تأييد بر سينه نشانه به ص حضرت آن پس«. كنممی

فرستاده  را كه خدايی : ستايشاهلل رسول لما يرضي اهلل رسول رسول وفق الذيهلل 

حديث  اين«. داد ، توفيقاوست مورد پسند فرستاده كه را بر آنچه اشفرستاده

 و سنت و اجتهاد خود را بعد از كتاب ، رأيمعاذ كه است معنی اين به شريف

 را بر آنها مقدم خويش قرار داد و اگر او رأي و مرحله مرتبه و در آخرين

 ادبی آيه بود. خالصه: اين وي بر خدا و رسول پيشدستی همانكرد، اين می

 شود.یم و اجتهاد هر سه ، عملسخن شامل فراگير كه است

( َولَْو أَنهُهْم َصبَُروا...) تا آيه آيه اين نزول سبب در بيان و غير وي بخاري

 به تميمبنی از قبيله ايفرمود: قافله اند كهكرده روايت كزبيراز عبداهلل بن« 4آيه/»
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پيشنهاد كرد و  ص حضرت آن به آمدند. ابوبکر صديق صخدا  محضر رسول

 بلکه گفت: نه امير گردانيد. و عمر معبد را بر آنانبناهلل! قعقاعا رسولگفت: ي

عمر گفت: تو از  ابوبکر به از آن امير گردانيد. پس را بر آنان حابسبناقرع

! قصد گفت: نه عمر . ولینداشتی با من جز مخالفت پيشنهاد هدفی اينطرح 

آنها  صداي كردند تا بدانجا كه جدل با هم . پساست با تو نبوده مخالفتمن 

 روايات آن نزول در سبب گرديد. البته نازل سوره اين بود كه بلند شد. همان

 .ايمكرده بعد اشاره آيات از آنها در خالل برخی به كه است نيز آمده ديگري

  

َ َوََل تَْجَهُروا لَهُ يَا أَيَُّها الهَذيَن آََمنُوا ََل تَْرفَعُ  وا أَْصَواتَُكْم فَْوَق َصْوَت النهبَي 

 ( 0بَاْلقَْوَل َكَجْهَر بَْعَضُكْم َلبَْعٍض أَْن تَْحبََط أَْعَمالُُكْم َوأَْنتُْم ََل تَْشعُُروَن )

كه  كساني اي»فرمايد: و می نموده را بيان ايگفتاري ادب خداوند متعال سپس

كار، بر  زيرا اين «پيامبر بلندتر نكنيد را از صداي ايد! صداهايتاندهآور ايمان

صدا  ؛ فرود آوردنكند و در مقابلمی داللت احترام و حيا و ترك ادبقلت 

 كهو همچنان» است نهادن و حرمت ، بزرگداشتتعظيم ؛ نشانهآن وبلند نکردن

 بلند سخن صداي گوييد، با او بهمي ديگر بلند سخن از شما با بعضيبعضي 

 به ، با ويآورده پايين صبا پيامبر  گفتن را در سخن يعنی: صداهايتان «نگوييد

قرار دهيد.  او را مورد خطاب ادب بگوييد و با نهايت و وقار سخن آرامش

احمد!  محمد! و اي نگوييد: اي صبا پيامبر  است: در خطابمراد اين  قولیبه

. وي و احترام بزرگداشت عنوان خدا! به رسول خدا! و اي نبیبگوييد: اي  ولی

بلند  نيز همچون ص اكرم صدا در برابر قبر رسول گويد: بلندكردنكثير میابن

در  هميشه براي ص حضرت زيرا آن است مکروه شانصدا درحيات كردن
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، نابود صدا بلند كردن اين كه «بدانيد كهآنمبادا بي»اند. محترمو مرگ  زندگی

شما را از صدا  أيعنی: خداوند «شود تباه اعمالتان»؛ شماستاعمال  ثواب كننده

 از بين اعمالتان كرد تا مبادا پاداش نهی ص درحضور پيامبر خويش بلند كردن

صدا در محضر  از بلند كردن خاطر آنشما را به گويد: يعنیكثير میبرود. ابن

 آيد و در آن خشم كار به مبادا او از اين كه كرديم نهی ص پيامبر خويش

با  كسی چنين . پسشويم بر شما خشمگين خشمش سبب به ، ما همصورت

 كند.می خود را تباه اعمال ندانسته ، در واقعصپيامبر  كردن خشمگين

صداي  به ص اكرم با رسول گويد: اصحابمی آيه اين نزول سبب در بيان قتاده

درباره  آيه ديگر اين روايتی شد. به نازل كريمه آيه گفتند پسمی بلند سخن

 زمخت ، او صدايعالوهبود و به سنگين گوشهايش شد كه نازل قيسبنثابت

را  ؛ صدايشگفتمی سخن با كسی چون كه طوري به داشت خراشیوگوش

از  و ايشان گفتمی نيز سخن ص اكرم با رسول بسا كه كرد و چهبسيار بلند می

 شريف گرديد. در حديث نازل آيه اين بود كه شدند. همانمی متأذيصدايش 

 له لها باال، يكتب اليلقي تعالي اهلل رضوان من بالكلمة ليتكلم الرجل إن»است:  آمده

بها  لها باالً، يهوي ال يلقي تعالي سخط اهلل من بالكلمة ليتكلم الرجلوإن  بها الجنة

 خشنودي از موجبات ايكلمه به : همانا شخصالسماء واألرضالنار أبعد ما بينفي

، كلمه ر برابر آند كهدهد در حالینمی اهميتی آن و به گفته سخنخداوند متعال 

 خشم از موجبات ايكلمه به شود و همانا شخصمی برايش نوشته بهشت

ـ  آن سبب به كهدهد در حالینمی اهميتی آن گويد و بهمی سخن خداوند متعال

 «.شودمی افگنده دوزخ ـ به است و زمين آسمان دورتر از ميان كه از مسافتی
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ُ قُلُوبَُهْم إَنه اله  َ أُولَئََك الهَذيَن اْمتََحَن اّلِله َذيَن يَغُضُّوَن أَْصَواتَُهْم َعْندَ َرُسوَل اّلِله

 ( 4َللتهْقَوى لَُهْم َمْغَفَرةٌ َوأَْجٌر َعَظيٌم )

دارند، و فرو مي را آهسته نزد پيامبر خدا صداهايشان كهكساني گمانبي»

 «است كرده تقوا امتحان را براي وند دلهايشانخدا هستند كه كسانيهمان 

 گردانيده و خالص و صيقلی صاف تقوي را براي دلهايشان تعالی يعنی: حق

 و سره ناب ، طاليشود و بر اثر آنمی آزموده طال با آتشكه  گونه ، هماناست

خود را  كه گروهی ينا آيد. همچنينمی دار بيرونوغش و ردي پست از طالي

 فرمان انگيزه به خود را نزد وي و صداهاي دانسته ص اكرم رسولپايبند احترام 

 پاك ايرا از هر زنگار و پليدي دلهايشان أآورند؛ خداوندمی پايين از امرش بردن

شد:  نوشته عمر به»كه:  است كرده روايت حنبلاحمدبن كند. اماممیو صاف 

 آن مرتکب را دارد و نه معصيت اشتهاي نه كه است ! شخصیيا اميرالمؤمنين

 اشتهاي كهنوشت: كسانی در پاسخ ؟ عمراست چگونه وي مقام شود پسمی

 دلهايشان أخداوند هستند كه شوند، هماناننمی آن مرتکب را دارند ولی معصيت

در برابر  «است بزرگو پاداشي  را آمرزش آنان»«. است آزموده تقوي را براي

 .آنان ورزي ادب اين

 است كرده روايت قيسبنثابتاز محمدبن آيه اين نزول سبب جرير در بيانابن

َ...) آيه گفت: چون كه شد، پدرم  نازل (ََل تَْرفَعُوا أَْصَواتَُكْم فَْوَق َصْوَت النهبَي 

از نزدش  عديبناثنا عاصم . در اينگريستو می نشست در راه قيسبنثابت

 ؟ پدرماست واداشته گريه چيز تو را به ! چهثابت و از او پرسيد: اي گذشت

 فردي باشد زيرا من شده نازل من درباره كه ترسممی  ...آيه اين گفت: نزول

او  رسيد و ايشان ص اكرم رسول خبر به اين ! پسبرآوربلندآواز و بانگ هستم
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 شهيداً وتدخل حميداً وتقتل تعيش أن أما ترضياو فرمودند:  و به را فراخوانده

 و به شوي ، شهيد كشتهكنی زندگی ستوده كه نيستی راضی آيا بدان ؟الجنة

 را بر صداي ويشخ و ديگر هرگز صداي شدم ؟ گفت: راضیدرآيی بهشت

كرد.  را نازل آيه اين عزوجلخداي بود كه . همانكنمبلند نمی ص اكرم رسول

بعد از  شد كه نازل ابوبکر صديق درباره آيه ، اينكعباسابنروايت به ولی

 جز به ص اكرم ديگر با رسول كه گرفت ، تصميمسوره از اين دوم آيه نزول

 نزند. قاضی گويد، سخنراز می گويی كه و پوشيده يار آهستهطور بس

 حرمت ، همچونوفات در حال صخدا  رسول حرمت»گويد: می عربیابوبکربن

 و رفعت در وااليی بعد از وفاتشان منقولشان و سخن استحيات  در حال ايشان

 است ايشان حيات حال در از زبانشان مسموع سخن خود، همچون و عظمت

 كه است واجب حاضري شود، بر هر شخصمی خواندهايشان  سخن چون پس

كار در  اين كه نگرداند چنان روي بلندتر نکند و از آن را از آن خويش صداي

َوإَذَا قَُرَئ اْلقُْرآَُن )در آيه:  خداوند متعال بود. البته واجب ايشان حيات

و  دوام بر ضرورت« 155/  اعراف» (ْستََمعُوا لَهُ َوأَْنَصتُوا لَعَلهُكْم تُْرَحُمونَ فَا

نيز  صوي رسول زيرا سخن است داده در گذار زمانها توجه احترام استمرار اين

باشد مستثنا می كهايرا دارد، مگر در معانی همانند قرآن و حرمتی بوده از وحی

 «.است آمده فقه در كتب آن و بيان

  

 (3إَنه الهَذيَن يُنَادُونََك َمْن َوَراَء اْلُحُجَراَت أَْكثَُرُهْم ََل يَْعَقلُوَن )
فرياد  به اتمسكوني هايحجره تو را از پشت كه كساني گمانبي»

و  دهنمو غلبه بر آنان و نادانی جهل چرا كه «فهمندنمي خوانند، بيشترشانمي
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طرز برخورد و  و اين گشته چيره آنان بر طبع و تندمزاجی ، خشونتدرشتخويی

خردورز و باوقار  و اگر آنان است شده آنان و عادت ، شيوهمعاشرت روش

 كردند. در بيانمی نيکو را رعايت ادب صنبوت بودند، بايد در برابر مقاممی

 مردم در باره كريمه است: آيه آمده اسحاقبنمحمدروايت  به نزول سبب

 را از بيرون ص اكرم رسول شد كه نازل تميمبنیاز قبيله  و احمقی درشتخوي

 خودنمايی ص حضرت كردند تا در برابر آنصدا می همسرانشان هايحجره

 كنند.

  

ُ َغفُوٌر َرَحيٌم )َولَْو أَنهُهْم َصبَُروا َحتهى تَْخُرَج إَلَْيَهْم لَ    (3َكاَن َخْيًرا لَُهْم َواّلِله
و  ، ارشاد نمودهرابطه نيکو در اين ادب را به مؤمنان آن تعالی حق سپس

و  «بهتر ، مسلما برايشاندر آيي كردند تا برآنانصبر مي و اگر آنان»فرمايد: می

 زيرا در آن در دنيايشان و هم در دين هم «بود»نزديکتر  حالشان صالحبه

و  قرار گرفته مورد عنايت باب در اين صخدا  رفتار با رسول ، ادبصورت

 آن كه و بزرگداشتی ، احترامتعظيم شد و بهمی رعايت ايشانخاطر شريف 

از  ص اكرم رسول كه شويمشد. يادآور میمی سزاوار آنند، عمل ص حضرت

 به كه ماندند مگر در اوقاتینمی خويش گرفتند و در خانهنمی كناره مردم

در  ايشان آرامش زدنبر هم  بودند. پسمی مشغولخويش  و ضروريات مهمات

 كسانی لذا چنين «است و خدا آمرزگار مهربان»بود  محض ادبی ، بیاوقات اين

كند و فقط نمی ، مؤاخذهاست سر زده ناناز آكه  ايو كوتاهی ادبیبی سبب را به

 نمايد.می بسنده آنان و سرزنش نصيحت به
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يَا أَيَُّها الهَذيَن آََمنُوا إَْن َجاَءُكْم فَاَسٌق بَنَبٍَأ فَتَبَيهنُوا أَْن تَُصيبُوا قَْوًما بََجَهالٍَة 

 ( 6فَتُْصبَُحوا َعلَى َما فَعَْلتُْم نَاَدَميَن )

 است فاسق: فاجر و بدكاري «ايد! اگر فرد فاسقيآورده ايمان كه انيكس اي»

 ! اگر چنينرود. آريمی بيرون ندارد و از حدود شرع پروايی گفتن از دروغ كه

گرديد می سومی طرف ضرر به رساندن موجب كه «آورد خبري برايتان»كسی 

؛ و بررسی تحقيق از لوازم نماييد. البته أملو ت و بررسی «كنيد تحقيق نيك پس»

در مورد خبر  و نگرش ، مطالعهنمودن ، درنگگيري در تصميم نکردن شتاب

آسيب  گروهي به مبادا ندانسته»و آشکار شود.  روشن تا حقيقت استرسيده 

، ر رسيدهخب در برابر آن و تأملتان ، درنگ، بررسیيعنی: تحقيق «برسانيد

 استحقاقشان برخالف كسانی به كه امر است منظور پرهيز و احتراز از اينبه

از روي  آنان به رسانيدن از زيان «ايدكرده خاطر آنچه به گاهآن»برسانيد؛  زيانی

 و پريشانی و نگرانی ، در غمآن و از انجام«شويد  پشيمان»؛ ونادانی اشتباه

 .فرورويد

وليد درباره  آيه اند: اينگفته كريمهآيه نزول سبب در بيان از مفسران بسياري

آوري جمع را براي وي ص اكرم شد زيرا رسول معيط نازلأبیبنعقبهبن

 ايكينه از قبل او و آنان فرستادند و در ميان مصطلقبنی قبيله گوسفندان زكاتهاي

سويش  را به را شنيدند، سوارانی خبر آمدنش مصطلقبنی يلهقب چون بود پس

 شد، از آنان خود آگاه سوي به سواران وليد از حركت كه فرستادند. هنگامی

 مصطلقبنی گفت: قبيله ايشان و به بازگشت ص اكرم نزد رسول ترسيد پس

 اكرم سر باز زدند. لذا رسول هم زكات مرا بکشند و از دادن داشتند كه تصميم

و  در تدارك ايشان كه برند و در اثنايی حمله آنان به گرفتند كهتصميم  ص
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 قبيله نمايندگی هيأت بودند، بناگاه تصميم اين اجرايمقدمات  ترتيب

ما  هاهلل! بو گفتند: يا رسول آمده محضر ايشان رسيدند و به مدينه به مصطلقبنی

 او خيرمقدم تا به شديم بيرون پس است شما نزد ما آمده فرستاده خبر رسيد كه

 وي ، بهايمشده متقبل زكات از اداي را كه و آنچه بداريم اشو گرامی گفته

و  نموده را متهم آنان صاكرم بود. اما رسول ، او برگشتهتا آمديم ولی بسپاريم

شما  سويرا به مردي كهداريد و يا اينبرمی از مخالفت يا دست: »فرمودند

 شما را بکشد و زنان تا جنگندگان است خود من همچون نزد من كه فرستممی

«. زدند علی بر شانه خويشبا دست  آورد. سپس اسارتشما را به و فرزندان

 . همانرسولش و خشم وي ازخشم أخداوند به بريممی گفتند: پناه نمايندگان آن

 وليد ، خالدبنواقعه بعد از آن صخدا  قولی: رسولشد. به نازل آيه اين بود كه

نماز ديد و  براي گفتناذان  را در حال خالد ايشانفرستادند پس  آنان سويرا به

 را به خويش زكاتهاي نگزارند. آنا)تهجد( نيز مینماز شب  كرد كه مالحظه

 .كردند و او بازگشت خالد تسليم

 مشروعيتدر حکم  مفاد آن ولی شده نازل خاصی سبب براي كريمه هرچند آيه

 سخن اعتماد به اخبار و ترك دريافت هنگام به و تأمل و درنگ و بررسی تحقيق

 خاصقوم  اين درباره آيه ند اينهرچ»گويد: می بصري . حسناست ، عامفاسق

 را هيچ و آن است جاري تا روز قيامت آن حکم خدا سوگند كه اما به شده نازل

اهلل  من التأني»است:  آمده شريف در حديث كهچنان«. است نکرده چيز منسوخ

 از شيطان و شتاب و عجله أاز خداوند كردن و درنگ : تأنیالشيطان من والعجلة

 «.است

 كه: است بر آن دليل كريمه آيه همچنين
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 .است باشد، حجت عادل كه شرطی به تن خبر يك

كرد، گنهکار  حکم آن بر مبناي شود و اگر قاضینمی پذيرفته فاسق شهادت

 شود.نافذ می وي ، حکماما در نزد احنافاست 

 گويند:علما می

 حق موافق كه وي از احکام بخش آن بود پس والی فاسقی شخص چنانچه

 حکمی باشد ولی، مردود میاست حق برخالف كه شود و آنچه، نافذ میاست

 شود.نمی نقض حال هيچ ، بهاستو گذرانده را امضا كرده آنوي  كه

، يا سخنش ، در قبولبود ديگري و مأمور شخص فرستاده فاسقی چنانچه

علما  كند، ميان را اعالم بايد آن كه را برساند و يا اذنی بايد آن كه امريپذيرش 

 شود و پيامش شنيده سخنش كه جايز است ضرورت سبببه پس نيستخالفی 

 غير تعلق براي ، حقیفاسق آن با سخن كه در صورتی گردد ولی دريافت

 شود.نمی پذيرفته ، سخنشفتگرمی

 كند، كهنمی غلط خود را تأويل و انديشه رأي كه است: فاسقی بر دو نوع فاسق

خود  نظر و انديشه كه . و فاسقینيست خالفی علما هيچ در ميان در رد خبر وي

 ند ـ و مياناطور آشکار مبتدع به كه« قدريه»و « جبريه»كند ـ مانند می را تأويل

و  شهادت :است: شافعی اختالف خبرشان پذيرش يا عدم علما در مورد پذيرش

و  شهادت ، همكند اما جمهور فقها و محدثانرا ـ مجموعا ـ رد می آنان روايت

 پذيرند.را می روايتشان هم

  

َ لَْو يَُطيعُُكْم فَي كَ  َ َحبهَب َواْعلَُموا أَنه فَيُكْم َرُسوَل اّلِله ثَيٍر َمَن اْْلَْمَر لَعَنَتُّْم َولََكنه اّلِله

َه إَلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلفُُسوَق َواْلَعْصيَاَن أُولَئََك  يَماَن َوَزيهنَهُ فَي قُلُوبَُكْم َوَكره إَلَْيُكُم اْلَ

اَشدُوَن )  ( 7ُهُم الره
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 داريد و به و را نگها حرمت پس «شماست خدا در ميان رسول و بدانيد كه»

در مورد  كهآنخبر، بی يك رسيدن نگوييد و در هنگام سخن اساسو بی گزاف

از كارها از  اگر در بسياري»نورزيد  شتاب كنيد، در داوري و بررسی تحقيقآن 

در  صخدا  يعنی: اگر رسول «افتيددرمي مشقت كند، قطعا به شماپيروي

 به كه ناصوابی از مشورتهاي رسانيد و در بسيارياو می به كه رياز اخبا بسياري

، افتيد. عنت: رنجمی و مشقت كند، شما خود در رنج دهيد، از شما اطاعتاو می

 و توجيه حقيقت كهاز آن قبل صخدا  رسول . ولیاست و هالكت ، گناهمشقت

كند نمی پردازيد، اطاعتمی كه آنچه لبشود، از شما در غا روشنقضايا بر وي 

در  كهاز آن ، قبلاسترسيده وي به كه آنچه براساس و عمل گيريتصميمو به 

شما  را براي خدا ايمان ليكن»ورزد. نمی كند، شتاب و تأمل امر انديشه آن

چيزها  ايندترينو خوش ترينداشتهرا دوست يعنی: آن «گردانيدداشتني  دوست

با  و منطبق ايمان موافق كه ايامور شايسته از شما جز آن نزد شما گردانيد پس

در مورد اخبار  و عجله ، شما شتابزند و در نتيجهباشد، سر نمی آن مقتضاي

 را در دلهاي و آن»گذاريد آنهارا فرومی پيرامون وبررسی تحقيق و عدم واصله

نيکو و  را در دلهايتان ، ايمانخويش توفيق به تعالی يعنی: حق «استشما بيار

و ناپسند و  «ناخوشايند را در نظرتان و عصيان و كفر وفسق»داد  زيبا جلوه

رشد و  را به اينان أو خداوند «هستند راشدان اينانند كه گردانيد پس» زشت

، سرسختی همراهبه حق بر راه امت. رشد: استقاست ساخته رهنمون هدايت

 .است بر آن و استواري پايداري
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دعا  آيه اين مضمون به در دعايشان هميشه ص اكرم رسول كه ذكر است شايان

 است: چونآمده احمد و نسائی روايت به شريف در حديث كه كردند چنانمی

 به خطاب ص اكرم زگشتند، رسولبا مکه سوي به در روز احد مشركان

 . پسثنا گويم خويش پروردگار عزوجل برابر بايستيد تا براي»فرمودند:  يارانشان

 اللهمدعا كردند:  چنين ص اكرم كشيدند و رسول صف سر ايشان پشتاصحاب 

 لمن وال هادي وال باسط لما قبضت لما بسطت ال قابض ، اللهمالحمد كله لك

لما  وال مقرب لما أعطيت وال مانع لما منعت وال معطي هديتلمن  وال مضل أضللت

 وفضلك ورحمتك بركاتك ابسط علينا من ، اللهموال مباعد لما قربت باعدت

 النعيم أسألك ، اللهموال يزول ال يحول الذيالمقيم  النعيم أسألك إني ، اللهمورزقك

شر ما  شر ما أعطيتنا ومن من عائذ بك إني ، اللهمالخوف يوم واألمن العيلة يوم

 والعصيان إلينا الكفر والفسوق قلوبنا وكره في وزينه إلينا اإليمان حبب منعتنا. اللهم

غير  وألحقنا بالصالحينوأحينا مسلمين  توفنا مسلمين . اللهمالراشدين واجعلنا من

 سبيلك عن ويصدونرسلك  يكذبون الكفرة الذين قاتل . اللهموال مفتونين خزايا

: بار الحق ، إلهأوتوا الكتاب الذين الكفرة قاتل . اللهموعذابك رجزك عليهم واجعل

 ، هيچايتو گشادهكه  آنچه . بارخدايا! برايتوست ستايشها از آن خدايا! همه

و  نيست ايگشاينده، هيچ ايتو بازگرفته كه آنچه و براي يستن ايبازگيرنده

 كه كس آن و براي نيست هدايتگري ، هيچايكرده تو گمراهش كه كس آن براي

، ايداشته تو بازش كه آنچه و براي نيست گريگمراه ، هيچايكرده تو هدايتش

 و براي نيست ايبازدارنده، هيچ ايتو داده كه نچهآ و براي نيست ايدهنده هيچ

تو  كه آنچه و براي نيستاي كننده نزديك ، هيچايساخته تو دورش كه آنچه
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و  و رحمت . بار الها! بر ما از بركاتنيست ايدوركننده ، هيچايساخته نزديکش

 كه كنممی را درخواستپايداري  تهاياز تو نعم بگشا. بار الها! من و رزقت فضل

 و فقر، نعمت شود. بار الها! از تو در روز نيازمندينمی و زايل دگرگون هيچ

از شر  برممی تو پناهبه  . بار الها! من، امنيتو نگرانی و در روز خوف طلبممی

را نزد ما  . بارالها! ايماناياز ما بازداشته كه و از شر آنچه ايما داده به كه آنچه

را نزد  و عصيان و كفر وفسق بياراي را در دلهايمان و آن گردان داشتنی دوست

 و مسلمان بميران . بارالها! ما را مسلمانقرار ده و ما را از راشدان ما منفور گردان

 ملحق صالحان ، بهاشيمدر افتاده ب و فتنه در خواري كهآنبدار و ما را بی  زنده

باز  و از راهت كرده را تکذيب پيامبرانت را كه كافرانی . بار الها! نابود كنگردان

را نابود  كتاب اهل . بار الها! كافرانرا قرارده رجز و عذابت دارند و بر آنانمی

 «.معبود بر حق ، ايكن

  

 ُ َ َونَْعَمةً َواّلِله  (8 َعَليٌم َحَكيٌم )فَْضًَل َمَن اّلِله
و  فضل سبب به تعالی يعنی: حق «خداوند است از جانب و نعمتي فضل»

و كفر و  را نزد شما خوشايند و محبوب ؛ ايمانخويش بزرگ و انعامبخشش 

 و شما را از راشدان و ناخوشايند ساخت را منفور و زشت و عصيان فسق

 از برتري در ايشان كه آنچه و به مؤمنان احوال به «استو خداوند دان»گردانيد 

 توفيق نمودنبر شما؛ با ارزانی  خويش در انعام است« حكيم» وجود دارد

 .برايتان

  

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

619 

َوإَْن َطائَفَتَاَن َمَن اْلُمْؤَمنَيَن اْقتَتَلُوا فَأَْصَلُحوا بَْينَُهَما فََإْن بَغَْت إَْحدَاُهَما َعلَى 

َ فََإْن فَاَءْت فَأَْصَلُحوا بَْينَُهَما ا ْْلُْخَرى فَقَاتَلُوا الهتَي تَْبَغي َحتهى تََفيَء إَلَى أَْمَر اّلِله

َ يَُحبُّ اْلُمْقَسَطيَن )  (1بَاْلعَْدَل َوأَْقَسُطوا إَنه اّلِله
 اختالفات حل از قواعد مربوط به مهمی قاعده بيان به تعالی حق سپس

 با هم از مؤمنان و اگر دو طايفه»فرمايد: و می پرداخته مسلمانان البينیذات

 دو بر ديگري از آن دهيد و اگر باز يكي دو را اصالح آن بجنگند، ميان

اگر  اهلل بازگردد پس حكم كند بجنگيد تا بهمي تعدي كه كرد، با آن تعدي

از  يعنی: اگر دو گروه «دهيدسازش  لو عد انصاف آنها به ، ميانبازگشت

 به كه است ديگر الزم ديگر درافتادند و جنگيدند، بر مسلمانانبا يك مسلمانان

 أخداوند حکم سويكنند و آنها را به آنها سعی در ميان و سازش صلح

، گروهدو  از آن يکی، از سوي صلح براي تالش اگر بعد از اين فراخوانند ولی

 گردن آن و به را نپذيرفت صلح گروه سر زد و آن بر ديگري ايتجاوز و تعدي

، بر صورتدر اين  نيست وي از حق شد كه خواستار چيزي ننهاد بلکه

امر سوي بجنگند تا به و باغی سركش گروه تا با اين است الزم مسلمانان

و  صلح همانا بر پاداشتن أخداوند امر و حکمبازگردد و  وي و حکم أخداوند

از  گروه و اگر آن است مسلمانان در ميان و دشمنی كينه بردن و از بين برادري

را  وي و حکم أخداوند كتاب سويبه و دعوت بازگشت و تجاوز خويش بغی

 كه است انان، بر مسلمو در هر حال است مصون ، ديگر از تعرضگفت اجابت

 ايو داوري حکم و جوياي كرده ، عدالتدو گروه آن ميان نمودندر حکم 

 ظالم گروه باشد لذا بايد دستمی مطابق الهی و با حکم است صواب باشند كه

 گروه در قبال اشبرعهده را كه برگردد و تکليفی خويش را بگيرند تا از ظلم
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خدا  كه»آنها  ميان نمودندر حکم  «كنيد و عدالت»، ادا كند. ستا ديگر واجب

 «.داردمي را دوست دادگران

روايت  مالكبناز انس آيه اين نزول سبب در بيان و غير ايشان و مسلم بخاري

نزد عبداهلل  اهلل! كاششد: يا نبی گفته صخدا  رسول به»فرمود:  اند كهكرده

سوار بر  ص حضرت آن كنيد. پس دعوت حق سويبرويد و او را بهبی ابن

كردند و نزد  حركت نيز با ايشان افتادند و مسلمانان راه به وي سويبه االغی

 پيشاب االغ ميان بود، در اين زاريشوره ، زمينزمين آمدند. آنابی عبداهلل بن

دور شو  كرد و گفت: از من ص حضرت آن رو به ابیناثنا عبداهلل ب كرد. در اين

جلو  رواحهعبداهلل بن كرد. پس مرا اذيت گند االغت بوي خدا سوگند كه زيرا به

گند تو  از بوي وي االغ پيشاب بوي خدا سوگند كه گفت: بهآمد و در پاسخش 

 دفاع شد و به خشمگين ابی بنعبداهلل از ياران اثنا مردي . در اينخوشبوتر است

 آمدند و ميان نيز بر سر خشم صخدا  رسول و همراهان. ياران برخاست از وي

 گاهداد. آن روي درگيري درختان ولگد و شاخهاي مشت با تبادل دو طرف

 ديگري ، رواياتآيه نزول سبب در بيان كرد. ولیرا نازل  آيه اين خداوند متعال

 .است شده نيز نقل

 صخدا  رسول كه استآمده عمروعبداهلل بن روايت به شريف در حديث

، العرش يمين نور علي منابر من علي القيامة يوم تعالي عند اهلل المقسطون»فرمودند: 

زد خداوند ن دادگران : در روز قيامتوما ولوا وأهاليهم حكمهم في يعدلون الذين

در  كهكسانی قرار دارند، همان عرش راست از نور در جانب بر منبرهايی متعال

 گردانيده آن دار توليتعهده كه و بر آنچه و مردمشان اهالی و در ميان حکمشان

 «.كنندمی اند، عدالتشده
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َ لَعَلهُكْم تُْرَحُموَن )إَنهَما اْلُمْؤَمنُوَن إَْخَوةٌ فَأَْصَلُحوا بَْيَن أََخوَ   (92ْيُكْم َواتهقُوا اّلِله

باز  واحدي اصل به همه يعنی: ايشان «برادرند باهم ، مؤمناندر حقيقت»

 دينی برادرند زيرا برادري با هم ايشان پس است همانا ايمان گردند كهمی

. است و دوستی رفاقت و پيوندهاي نسبی نيرومندتر و ماندگارتر از برادري

از  است آمده بسياري ، احاديثدينی و برادري در تأييد اخوتكه  است گفتنی

: وال يسلمه ال يظلمه أخو المسلم المسلم»است:  شريف حديث اين جمله آن

 گذارد و تسليماو را وا می كند و نهمی بر او ستم ، نهاستبرادر مسلمان  مسلمان

 ميان پس»داد؛  روي و كشمکشی دشمنی مؤمنان ، اگر در ميانبنابراين«. كندمی

اند كرده و دعوي كشمکش با هم كه دو مسلمانی يعنی: در ميان «را برادرانتان

بر شوريد و  و زمامدار مسلمين امام عليه اگر گروهی همچنين «دهيد سازش»

بود  ناحق به آنان و شورش خروج غاوتگراند؛ چنانچهبگروه  آن كرد پس خروج

اعور  حارث»است:  شده نقل كه برادرند چنان با مؤمنان آنان حال در عين ولی

 كه پرسيد: آيا جنگجويانی ـ از علی و صفين ـ جمل بغیاهل  در جنگهاي

 اند. گفتهفرار كرده كفرمود: خير! از شر اند؟ علیجنگند مشركتو می عليه

ـ ياد  را ـ جز اندك أخداوند اند؟ فرمود: خير! زيرا منافقانشد: آيا منافق

بر ما  ما هستند كه ؟ فرمود: برادراناست چگونه حالشان شد: پس كنند. گفتهنمی

 تا مورد رحمت» امور خويش در تمام «و از خدا پروا بداريد»«. اندكرده بغاوت

 به گانتقواپيشه كه است بر آن تعبير دليل . اينتقوي اينسبب  به «ر گيريدقرا

 گردند.می نايل الهی رحمت
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از  اگر برخی كه است كفايه ، فرضبا بغاه جنگيدن اند: امر به علما گفته

 گروهی جهت همين شود بهساقط می ديگران پرداختند، از ذمه آن به مسلمانان

 گرفتند و علی اهلل عنهما كنارهرضی و معاويه علی ميان از جنگهاي از صحابه

 .را پذيرفت نکرد و عذرهايشان مختالفت عملشان با اين هم

از آن  ايپاره نقل ما به وجود دارد كه نيز در مورد بغاه ديگري در اينجا احکام

 پردازيم:می

 به و پيوستن طاعت را به ، بايد آنانباغی با گروه از جنگيدن بلق مسلمين امام

سرباز زدند، با آنان  جماعت به از بازگشتن كه فراخواند و در صورتی جماعت

 بجنگد.

 شود.نمی كشته اسيرشان

 گيرد.قرار نمی ، مورد تعقيبفرار كرده از جنگ كه از آنان كسی

 شود.نمی رسانده تلق به مجروحشان

 شوند.نمی گرفته بردگی به و اطفالشان زنان

 شود.نمی گرفته غنيمت به اموالشان

نابودي  ـ به يا مال ـ از خون و بغاوت شورش در اثناي باغيان كه آنچه

تفصيل  كه ذكر است ( ندارد. شايان)تاوانی علما ضمان اجماع اند، بهكشانده

 .است آمده فقه در كتب« بغات» احکام

  

يَا أَيَُّها الهَذيَن آََمنُوا ََل يَْسَخْر قَوٌم َمْن قَْوٍم َعَسى أَْن يَُكونُوا َخْيًرا َمْنُهْم َوََل 

نََساٌء َمْن نََساٍء َعَسى أَْن يَُكنه َخْيًرا َمْنُهنه َوََل تَْلَمُزوا أَْنفَُسُكْم َوََل تَنَابَُزوا 

يَماَن َوَمْن لَْم يَتُْب فَأُولَئََك ُهُم الظهاَلُموَن  بَاْْلَْلقَاَب بَئَْس اََلْسُم اْلفُُسوُق بَْعدَ اْلَ

(99) 
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 «را ريشخند كند ديگري قوم ايد! نبايد قوميآورده ايمان كه كساني اي»

ر و ريشخند گيرند و تحقي را به ديگري از شما نبايد مردان يعنی: مردانی

« قوم»زيرا  زنان هستند نه در اينجا، مردان« قوم»مراد از  نمايند. پسجويی عيب

 آنان شود كهمی اطالق فقط بر مردان جهت و بدان است« قوام» از ماده

 بسياري هايتمسخر شيوه هستند. البته امور زنان و قيم ، برپا دارندگانكارپردازان

كار ، يا با بهكسی يا فعل سخن سازيو شبيه تمسخر با تمثيلهی دارد؛ مثال گا

باشد.  طرف ريشخند كشيدن ، بهاز آن هدف كه است وحركاتی اشارات گرفتن

مورد تمسخر  مردان بسا كه يعنی: چه «بسا آنها از اينها بهتر باشند چه»

و »باشند  كنندگانبهتر از مسخره امر و نزد خداوند متعال ، در واقعقرارگرفته

 «بسا اينها چه»كنند  جويیو عيب «تمسخر گيرندرا به ديگري زنان نبابد زناني

 يعنی: بهتر از زنان «از آنها بهتر باشند» شده تمسخر كشيده به يعنی: زنان

 طمرين أغبر ذي أشعث رب»است:  آمده شريف باشند. در حديث تمسخركننده

، غبارآلود و ژوليده بسيار انسانهاي : چهألبره اهلل علي لو أقسم الناس أعين تنبو عنه

آنها خود را برتر و  از ديدن مردم هايچشم كه ايو فرسوده كهنه دو جامه داراي

 [ بر خداوند متعالژوليده انسانهاياگر ]همين  كنند ولیمی بزرگتر احساس

 «.گرداندراستگو می را در سوگندشان كنند، او قطعا ايشان سوگند ياد

نزنيد.  ديگر طعنه بر برخی يعنی: برخی« نکنيد جويیعيب خويش و در ميان»

 كه است كند زيرا مفيد آنمی با خود حمل ظريفی ( معنايتعبير )انفسکم

را  ديگري مسلمان به نسبت مسلمان يك جويیو عيب زدن طعنه خداوند متعال

 تن همانند يك مسلمانان چرا كه است كرده معرفی خود وي به زدن طعنه

 خودش كند، گويی جويیرا عيب برادر مؤمنش مؤمنی هرگاه هستند پسواحده 
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 بشيربننعمان روايت به شريف در حديث كه. چناناست نموده جويیرا عيب

 رأسه واحد إن اشتكي كرجل المؤمنون»فرمودند:  صخدا  رسول كه تاسآمده 

واحدند، اگر  تنمانند يك  همه : مؤمنانكله اشتكي عينه اشتكي، وإن كلهاشتكي 

درد  به آن درد آيد، كل به آن آيد و اگر چشمدرد می به آن بدرد آيد، كل سر آن

 «.آيدمی

كه:  است در اين« لمز»و « سخريه» ، يعنیجويیمسخر و عيبت در ميان فرق

تحقير  آن كه است ايگونهو به در حضور وي ديگري تمسخر؛ حقير شمردن

در  اشاره آن ؛ چهاست وي معايب سوي به جويی: اشارهآور باشد. اما عيبخنده

در غيابش  باشد چه ر شخصدر حضو و چه در غير آن باشد چه داريامر خنده

 .تر از تمسخر استعام جويی، عيببنابراين

بد  هايديگر لقب برخی به يعنی: برخی «بد نخوانيد هايلقب و همديگر را به»

از  ! خداوند متعالآوريد. آري خشم بد به دادن لقب ندهيد تا همديگر را با اين

ندارد،  خوشی انجامد و عاقبتمی دشمنی كار به ناي نمود؛ چرا كه كار نهی اين

برادر  ! يا بهمنافق ! ايفاسق بگويد: اي برادر مسلمانش به شخص كه مانندي

! البته خوك ! اياالغ ! ايكلب ! يا اينصرانی ! اييهودي بگويد: اي مسلمانش

آيد، نمی بدش لقب از آنو  مشهور است لقب يك به شخص كه در موردي

 هر دو، لقب ( كه)لنگ )كور( و اعرج جواز دارد، مانند: اعمش بر وي آن اطالق

من »است:  آمده شريف . در حديثنيز هست مشهور حديث از راويان دو تن

 ةالسن من التكنية وكانت إليه أسمائه بأحب يسميه أن المؤمن علي المؤمن حق

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

625 

 نزد وي كه نامهايی او را به كه است اين بر مؤمن مؤمن : از حق الحسنواألدب 

 «.نيکوست و ادبی است از سنت گذاشتن بخواند و كنيه است ترينداشتهدوست

 شخص كه است يعنی: بد رسمی «بعد از ايمان فسوق است ناپسنديده چه»

از  «نكرد توبه و هر كه»شود  خوانده ، كافر يازانیتوبه و آوردن بعد از اسالم

 به عصيان با نهادن «، خود ستمگرندگروه آن»؛ خداوند متعال منهياتارتکاب 

 .طاعت جاي

 قبيله نمايندگی هيأت درباره آيه گويد: اينمی نزول سبب در بيان ضحاك

، ، باللفهيره ، ابنـ مانند عمار، خباب بهصحا فقراي شد كه نازل تميمبنی

 ايشان كه گاهـ را مورد تمسخر قرار دادند آن و غير ايشان ، سلمان، سالمصهيب

 ديگري روايات آن نزول ديدند. در سبب ژوليده و حالتی كهنه هايرا با جامه

 اهلل عنها نزد رسولرضی باخطبندختر حيی كه: صفيهاين از جمله استنيز آمده

 گويند: ايزنند و میمی طعنه من به اهلل! زنانآمد و گفت: يا رسولص اكرم

 كه نگفتی آنان فرمودند: چرا به وي به صخدا  ! رسولدختر دو يهودي يهودي

 ؟ پسوالسالم ةالصالمحمد عليهم و شوهرم موسی ، عمويماست هارون پدر من

وجود ندارد  آيه يك در مورد نزول از تعدد وقايع مانعی شد. البتهنازل  آيه اين

 تواند در مجموع، میاست آمده آيه يك نزول در سبب كه رواياتی زيرا همه

و  را خاص آيه باشد، حکم هر چه نزول ، سببهر حال باشد. به آننزول  سبب

 .سبب بودن مخصوص به نه لفظ است بودن عام را اعتبار بهسازد زينمیموردي 

  

يَا أَيَُّها الهَذيَن آََمنُوا اْجتَنَبُوا َكثَيًرا َمَن الظهن َ إَنه بَْعَض الظهن َ إَثٌْم َوََل تََجسهُسوا َوََل 

َ يَْغتَْب بَْعُضُكْم بَْعًضا أَيَُحبُّ أََحدُُكْم أَْن يَأُْكَل لَْحَم أَخَ  يَه َمْيتًا فََكَرْهتُُموهُ َواتهقُوا اّلِله

اٌب َرَحيٌم ) َ تَوه   (90إَنه اّلِله
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گمان: حد  «از گمانها بپرهيزيد ايد! از بسياريآورده ايمان كه كساني اي»

 اهل به بدزدن گمان . مراد آيهاست يا وهم شك و ميان يقينی علم ميانوسطی 

تا در  كه: جايز است بايد گفت و فسق بدي در ارتباط با اهل باشد اماخير می

 گمان شود پسمی بر ما نمايان آنان از اعمال كه را بزنيم گمانی همانمورد آنان 

 ، اشکالیاست نمايان در وي بدي هايو نشانه عاليم كه در مورد كسی بد زدن

 به كه گاهتا آن نيست زند گناهیبد می گمان يو در باره كه ندارد لذا بركسی

را  و آن گفت سخن آن مصداق اگر به نگويد ولی سخن خويش گمان مصداق

 كه در مورد كسی بد زدن . اما گمانكار استگنه صورت برمال گردانيد، دراين

 ، جواز ندارد.است خير و صالحبه آراسته ظاهرش

باشد. خير می اهل به بد زدن گمان و آن «است از گمانها گناه بعضي هرآينه»

بسياري  احاديث مؤمن انسان به سوءظن در مورد حرمت شود كهمی خاطرنشان

كه  است عمرعبداهلل بن روايت به ذيل شريف حديث جمله از آن است آمده

ما أطيبك »گفتند: می كعبه به طواف در حال كه را ديدم ص اكرم فرمود: رسول

 المؤمن ، لحرمةمحمد بيده نفس والذي حرمتك وأعظم ، وما أعظمكريحك وأطيب

قدر  ! چهكعبه : ايإال خيرا به يظن وإن ودمه ، مالهمنك حرمة تعالي عند اهللأعظم 

و  هستی قدر با عظمت ، چهاست و معطر پاكيزه قدر بويت و چه هستیپاك 

 محمد در دست جان كه ذاتی اما سوگند به است بزرگ قدر احترامتچه 

تو بزرگتر  و احترام از حرمت در نزد خداوند متعال مؤمن ، همانا حرمتاوست

جز گمان  وي در حق كهو اين وي [ خونو ]حرمت وي [ مال؛ ]حرمتاست
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 الظن فإن والظن إياكم»است:  آمده شريف در حديث همچنين«. نشود خير برده

 ...«.سخنهاست تريندروغ بپرهيزيد زيرا گمان ! از گمان...: هانالحديثأكذب 

 است: بر چند نوع گمان كه ذكر است شايان

 اشتندنيك  گمان است: چون امر شده بدان كه يا آنچه واجب ـ گمان 8

 أنا عند ظن»است:  آمده قدسی شريف . در حديثمؤمنان و به خداوند متعالبه

 در حديث همچنين«. خود هستم خود در حق بنده نزد گمان بی: منعبدي 

از شما  : هرگز يکیباهلل الظن إال وهو يحسن أحدكم ال يموتن»است: آمده شريف

 «.باشد داشته نيك اوند گمانخد به كهنميرد، مگر اين

، خداوند متعال به نسبت سوءظن است: چون يا حرام ممنوع كه ـ گمانی 1

آنها  ظاهر حال كه حالی پوشيده مسلمين به و نسبت صالح اهل بهنسبت 

خداوند »است:  آمده شريف در حديث كه. چناناست و عدالتشان بازتابگر نيکی

بد  گمان وي به كهرا و اين وي را، آبروي وي خون از مسلمان است كرده محرا

 اعمال آشکارا مرتکب كه كسی به نسبت ؛ سوءظنگفتيم كهاما چنان«. شود زده

 .نيست دهد، حرامقرار می و تهمت شك شود، يا خود را در موضعپليد می

و  برادر مسلمان در حق داشتن نيك انند گماناست: م مستحب كه ـ گمانی 3

 كه. چناناست فسق دهندهنشان ظاهر حالش كه در مورد كسی بد داشتن گمان

و  از دور انديشی سوءالظن: سوءظن الحزم من»است:  آمده شريف در حديث

 است التیح ، محدود بهمردم در حق سوءظن بودن حرام پس«. است هشياري

 شود. غير متعدي به باشد كه اثري دارايسوءظن  كه
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 عملی فرعی شرعی در استنباط احکام زدن گمانه مباح: همچون ـ گمان 5

 مثال سه نماز ـ كه در شکيات غالب گمان به نمودن اجتهاد و عمل وسيلهبه

 .يا چهار ركعت است خوانده ركعت

وجو در مورد عيبها و اسرار و جست تجسس: كنکاش «كنيدن و تجسس»

 از گوش عبارت ؛ و آناست نيز حرام« تحسس» . همچنيناست مسلمين پوشيده

 سخنشان به ندارند كسی آنها دوست كه است درحالی مردم سخن به سپردن

 باشد چنانمی مباحخير  هايدر مورد بررسی كار گاهی اين فرادهد. ولیگوش 

فَتََحسهُسوا َمْن )فرمايد: می ÷يعقوب از سخن در حکايت خداوند متعالكه 

كنيد(  تحسس و برادرش ! و از يوسفمن پسران : )برويد اي(يُوُسَف َوأََخيهَ 

يدخل  ولم بلسانه آمن يا معشر من»است:  آمده شريف در حديث«. 17/  يوسف»

 ، فضحهالمسلمين عورات تتبع من ، فإنالمسلمين ، التتبعوا عوراتقلبه إلي اإليمان

وارد  قلبش به ايمان ولی آورده خود ايمان زبان به كه گروهی: ايقعر بيته في اهلل

وجوگر جست وجو نکنيد زيرا هر كسرا جست مسلمين هاي، عيباست نشده

«. كندرسوا می اشخانه او را در اندرون د، خداوند متعالباش مسلمينهاي عيب

 من و گريبانگير امت چيز الزمه سه»است:  آمده شريف در حديث همچنين

 گفت: يا رسول اثنا مردي . در اينو سوءظن ، حسد ورزيدنبد زدن است: فال

اند؟ فرمودند: آنها درافتادهدر  كه است آنها از كسانی كنندهچيز برطرف اهلل! چه

حسد  : چونفامض وإذا تطيرت فال تحقق فاستغفر اهلل وإذا ظننت إذا حسدت

 ]در مورد گمان پس زدي گمان و چون بخواه ، از خداوند آمرزشورزيدي

 بد اهميت فال و به كن را عملی ، آنبد زدي فال و چون نکن خود[ تحقيق
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و ديگر  انداختن ديگر، ريگ و كتب مصحفاز روي  فال حرام: گرفتن فال«. نده

 .است آن انواع

ديگر  از شما برخی يعنی: برخی «نكند ديگر غيبت از شما از بعضي و بعضي»

قرار  و بدگويی برد، مورد هجومبد می از آن فرد غايب كه با سخنی را غايبانه

 بگوييد كه سخنی وي به راجع شخص در غياب كه است ندهد. غيبت: آن

 وصف گوييد و او را بدانمی وي درباره باشد، هرچند آنچهناخوشايند وي 

را  او صفتی به در غيابش كه موجود باشد. اما اگر شخصی كنيد، در ويمی

ايد، بستهبر دروغی وي بود و شما در حق عاري صفتدهيد، از آن می نسبت

 كه و جز آنچه است ـ بهتان است آمده شريف در حديث كهكار شما ـ چنان اين

چيز  ـ هيچ اشخاص و نصيحت ، تعديل، جرحاقتضا نمايد مانند تزكيه مصلحت

است: مرد فاجر  روايت استثنا اين . و از مصاديقنيست مستثنی باب ديگر از اين

فرمودند:  درآيد، ايشان صاكرم  محضر رسول تا بهخواست  اجازه و بدكاري

در  است بد برادري دهيد؛ اما چه او اجازه : بهأخو العشيرة ، بئسائذنوا له»

و  از كرامت ، پاسداريغيبت در تحريم حکمت كهذكر است شايان«. قومش

 .است آمده بسياري در احاديث معنی اينكه  چنان است انسان حرمت

 اين «را بخورد؟ اشبرادر مرده گوشت دارد كه از شما دوست آيا كسي»

 خوردن را به ، آنتمثيل در اين سبحان خداي كه غيبت براي است تمثيلیجمله 

خود خبر ندارد و  گوشت از خوردن زيرا مرده است همانند ساخته مرده از بدن

شود، از می غيبت از وي كه ايزنده شخص گونهشود، هميننمی اهآگ از آن

اگر  طور كه كند، همان تواند از خود دفاعنمی يعنی نيست خود آگاه عليه غيبت

كند  دفاع تواند از خودششد، او نمی شد و خورده بريدهمرده  گوشت
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 اين نمايد. پس بد را دفع سخنتواند از خود می حاضر گاهی شخص كهدرحالی

از  انسان زيرا گوشت است غيبت به انزجار نسبت تنفير وايجاد حس براي مثل

را  آن بشري و سرشت داشته نفرت از خوردنش طبيعتشكه  است چيزهايی

 تكراه از آن». است كار شرعا نيز حرام اين كهاز اين دارد، گذشتهناپسند می

برادر  تنفر داريد، از يادكردن مرده گوشت ازخوردن كهيعنی: چنان «داريد

 «و از خدا پروا كنيد»باشيد  داشته نيز بپرهيزيد و نفرت بدي خود به مسلمان

 به كهبر كسانی «است پذير مهربانخدا توبه گمانبي» كه وي در اوامر و نواهی

 بازگردند. سويش

 گويند: اگر كسیو جمهور علما می است كبيره علما از گناهان اجماع هب غيبت

 كرده توبه غيبت از آن عزوجل خداي بارگاهرا كرد، بايد به ديگري كس غيبت

 كه و از كسی بوده خود پشيمان باز نگردد و بايد از كرده آن به كند كه وعزم

 گويند: حالليتديگر از علما می بطلبد. جمعی حالليت است را كرده غيبتش

آزار  بسا كه كند، چه خود آگاه زيرا اگر او را از غيبت از او شرط نيست طلبيدن

در  كه است اين جبران راه شديدتر باشد پس از غيبتش بر وي وارده روحی

نمايد و در  كند، توصيفشياد  نيکی به ، از وياست را كرده مذمتش كه مجالسی

 عمل در مقابل تعويض كار نوعی برگرداند تا اين را از وي غيبت حد توان

 كه را از منافقی مؤمنی هر كس»است:  آمدهشريف  باشد. در حديث سابقش

را  ايفرشته وي سوي به كند، خداوند متعالحمايت  است وي غيبت مشغول

 مؤمنی كند و هر كس حمايت جهنم در برابر آتش بدنش از گوشتفرستد تا می

 جهنم او را بر سر پل كند، خداوند متعالمتهم  چيزي به دادنش قصد دشنام را به

 «.آيد ، بيروناست گفتهكه  كند تا از آنچهمی )صراط( متوقف

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

631 

 درباره كه است آن : غيبتاندگفته« بهتان»و « افك»، «غيبت» ميان علما در فرق

 ويدر حق  كه است . افك: آنهست در وي كه بگويی چيزي برادر مسلمانت

 كه است. بهتان: آن ايكرده و دريافت ايرا شنيده آن از ديگري كه بگويی چيزي

 بيانا بهعلم كه ذكر است . شاياننيست در وي كه بگويی چيزي وي در حق

 منظور برآوردن به اگر غيبتاند زيرا را ندارند، پرداخته غيبت حکم كه مواردي

ميسر  جز با غيبت هدف آن به رسيدن باشد كه ايشرعي صحيح هدف

 اند از: امور عبارت ؛ ايننيست حرام غيبت صورت نباشد، در آن

تواند گيرد، میقرار می كسی و ستم ظلم مورد كه كسی و دادخواهي: ـ تظلم 1

كند زيرا  ( شکايت)حاكم مسؤول مراجع به ، از ويظالم ظلم بردن از بين براي

 او اجازه به»است:  آمده از مظلومان يکی گفتنسخن  به راجع شريف در حديث

 حق صاحب يعنی«. است را سخنی حق بگويد زيرا صاحب سخن دهيدكه

 كند. تواند از خود دفاعمی

را  ديگري كس عيب اگر كسی منظور تغيير منكر: به از كسي جستنـ ياري  2

قادر  منکر از وي آن تغيير دادن كند او بهفکر می كند كهبازگو می شخصیبه

ُ  َلَ ) تعالی: حق فرموده اين دليل . بهاست درست كارش ، ايناست يَُحبُّ اّلِله

را  بدزبانی به برداشتن : )خداوند بانگ(اْلَجْهَر بَالسُّوَء َمَن اْلقَْوَل إََله َمْن ُظَلمَ 

 تفسير آن كه« 851نساء / »باشد(  رفته بر او ستم كه ندارد مگر ازكسی دوست

 .گذشت

 كرده ظلمی چنين من به كس بگويد: فالن ايمفتی به اگر كسی ـ استفتاء: 3

 غيبت متضمن سخنش اين كه ؟ با آنچيست حقم به رسيدنم راه پساست 

 نزد رسول از وي ابوسفيان هند زن كهاين دليل به است درست سخنی ولی است
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 تکافوي آنچه كه حريص است مردي ابوسفيان»كرد:  شکايت چنين ص اكرم

از  وي آگاهی بدون توانمآيا می دهد پسنمی من را بنمايد به رزندمو ف من خرج

 «.! برگيرفرمودند: آري ص اكرم ؟ رسولبرگيرممالش 

، مانند نيست غيبت از فاسق بدگويی و فجار: فساق از آفت ـ هشدار دادن 4

و فحشا  كاريبد محالت به پيوسته كه الخمر و كسیدائم از شخص بدگويی

الناس:  يحذره كی بما فيه اذكرو الفاسق»شريف:  حديث اين دليل كشد. بهسرمی

 «.از او حذر كنند كنيد تا مردم ، معرفیاست در وي كه آنچه رابه فاسق

بيان  چون است: امور عامه مربوط به كه رازي درباره و هشداردهي ـ اعالم 5

ندارند و نصيحت  اهليت كه و مفتيانی ، مصنفان، راويانهانگوا نقاط ضعف

 و مانند آنها. خواستگار، شريككردن 

شناخت  كهدرصورتی ،مشهور است آن به كه لقبي به شخص كردنـ معرفي 6

و امثال  ، الل، كور، ديوانهلنگ نباشد، مانند القاب ممکن لقب با غير آن وي

 ا.هاين

شد  نازل فارسی سلمان درباره آيه است: اين شده روايت نزول سبب در بيان

 خوردن گونه از اين شخصی خوابيد پس درنگبی آن دنبالغذا خورد و به كه

 شد. نازل آيه اين گاهياد كرد. آن بدي به وخوابيدنش

  

ْم َمْن ذََكٍر َوأُْنثَى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوبًا َوقَبَائََل َلتَعَاَرفُوا إَنه يَا أَيَُّها النهاُس إَنها َخلَْقنَاكُ 

َ َعَليٌم َخبَيٌر ) َ أَتْقَاُكْم إَنه اّلِله  (94أَْكَرَمُكْم َعْندَ اّلِله

 دو، آدم آن كه «ايمآفريده زن مرد و يك ! همانا ما شما را از يكمردم اي»

 انسانيت در اصل با هم انسانها همه كه است اند. مراد اينوحواء عليهماالسالم 
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 پدر و يك را يك آنان واحد پيوند دارند و همه نسب يك به رو كهبرابرند، از آن

 بر بعضی نسب از آنها به بعضی ، فخر نمودنكند بنابراينمی جمع مادر با هم

و شما »برابرند  ، با همانسانيت آنها در اصل ندارد زيرا همه توجيهیديگر، هيچ 

را با  قبيله چندين كه بزرگ است شعب: امتی «ها گردانيديمها و قبيلهرا شعب

و « مضر شعب»گويند، مانند می« ملت» آن به كند ودر فارسیمی جمع هم

 از حيث« قبيله»و اند را در خود گنجانيده قبيله چندين هريك كه« ربيعه شعب»

 از شعب« بکربنی» باشد، مانند قبيلهمی آن و زير مجموعه« شعب»كمتر از كثرت

 هايشاخه« شعوب»ديگر:  قولیبه«. مضر» از شعب« تميمبنی» وقبيله« ربيعه»

بشر در نزد  نسل كه: طبقات ذكر است . شايانعرب هايشاخه« قبايل»اند وعجم

، بعدا بطن ، سپس، بعدا عمارهقبيله ، سپسشعب است: اول طبقه هفت اعراب

، قبيله« كنانه»، شعب« خزيمه»آن:  . مثالهايعشيره و بعد از آن فصيله فخذ، سپس

 عشيره« عباس»و  فصيله« هاشم»فخذ، « عبدمناف»، بطن« قصی»، عماره« قريش»

 .است

 متقابل ديگر شناساييتا با يك» ها گردانيديمو قبيله ها! شما را ملتآري

آفريد  مختلف هايیها و قبيلهشما را شعب سبحان يعنی: خداي «كنيد حاصل

 در حقيقت» فخر ورزيد چرا كه نسب به كه آن براي تا همديگررا بشناسيد، نه

شما  ميان ی: برترييعن «شماست شما نزد خداوند پرهيزگارترين ارجمندترين

برخوردار باشد،  از تقوي هر كس پس است ، فقط با تقويتعالی در نزد حق

را  نسب ، تفاخر بهتر، بهتر و برتر باشد بنابراينكه گرامی است همو سزاوار آن

شما از او  عمل و طرز ديد و نحوه «است آگاه ترديد خدا دانايبي»فروگذاريد 

 به شريف پا زنيد. در حديث پشت جاهليت پندارهاي به پس ستني پنهان
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 صخدا  از رسول»فرمود:  كه است آمده از ابوهريره و غير وي بخاري روايت

 أنزد خداوند آنان ترين؟ فرمودند: گرامیكيست مردم ترينگرامی شد كه سؤال

مورد نبود.  ما از شما در اين الگفتند: سؤ . اصحابآنهاست پرهيزگارترين

خدا خدا فرزند نبیخدا فرزند نبینبی ، يوسفمردم ترينگرامی فرمودند: پس

. مورد نيز نيست ما از شما در اين گفتند: سؤال . اصحاباست أخدا فرزند خليل

! يگفتند: آر ؟ اصحاباست عربمعادن  درباره شما از من سؤال فرمودند: پس

 اهل كهشرط آن اند بهآنها در اسالم، بهترين آنها در جاهليت فرمودند: بهترين

، المال الحسب»است:  آمده ديگري شريف در حديث«. باشند و دانش فهم

 در حديث همچنين«. تقويبه و كرامت است مال به التقوي: حسب والکرم

 يفخرون قوم ، ولينتهينتراب من خلق وآدم مبنو آد كلكم»است:  آمده شريف

هستيد  آدم شما فرزندان همه الجعالن: من تعالي اهلل علي أهوي أو ليكونن بآبائهم

 كنند، بايد از اينفخر می پدرانشان به كه شد لذا مردمی آفريده از خاك و آدم

 تر از حشرهارزشبی أد خدواندقطعا نز كهبردارند يا اين دست كار خويش

 اكرم است: رسولآمده شريف در حديث همچنين«. )كنغز( خواهند بود گوگال

أال  يا أيها الناس»فرمودند: و چنين ايراد كرده ايخطابه سوار بر شتر در منی ص

 علي وال لعجمي عجمي علي لعربي واحد، أال ال فضل أباكم واحد وإن ربكم إن

؟ قالوا: بلغت ، أال هلأسود إال بالتقوي أحمر وال ألحمر علي وال ألسود علي عربي

 پروردگار شما يکی باشيد كه ! آگاهمردم اي : هانالشاهد الغائب ، قال: فليبلغنعم

 ايو عجمی ايرا بر عجمی ايعربی باشيد كه ، آگاهاست و پدر شما يکی است

 نيستاي و برتري فضل هيچ را بر سياه و سرخ را بر سرخ و سياه ايبیرا بر عر
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 كرديد. فرمودند: پس ! ابالغگفتند: آري ؟ مردمكردم ! آيا ابالغ، هانتقوي جز به

 «.برساند است غايب كه كسی ، بهحاضر است كه بايد كسی

بالل  مکه است: در روز فتح كرده روايت هآي اين نزول سبب در بيان حاتمابیابن

گفتند: آيا همين  از مردم اثنا برخی گفت: در اين برآمد و اذان كعبه بامبر پشت

كار  گفتند: اگر اين در پاسخشان گويد؟! ديگرانیمی اذان كعبه بر پشت سياه برده

 نازل آيه اين بود كه دهد. همانرا تغيير می باشد او آن آورده خشم خدا را به

 جويی ، برترينسب و از تفاخر به آنها را فراخوانده ص اكرم رسول گاهشد. آن

 نمودند. و سرزنش و تحقير فقرا، نهی اموالبه 

  

ا يَدْ  يَماُن فَي قَالََت اْْلَْعَراُب آََمنها قُْل لَْم تُْؤَمنُوا َولََكْن قُولُوا أَْسلَْمنَا َولَمه ُخَل اْلَ

َ َغفُوٌر َرَحيٌم  َ َوَرُسولَهُ ََل يََلتُْكْم َمْن أَْعَماَلُكْم َشْيئًا إَنه اّلِله قُلُوبَُكْم َوإَْن تَُطيعُوا اّلِله

(93 ) 

! صپيامبر  يعنی: اي «ايمآورده گفتند: ايمان» نشينانيعنی: باديه «اعرابيان»

؛ ايمنهاده اوامر تو سر اطاعت و در پاي ايمكرده يق، تصدايآورده را كه شرايعی

از اعتقاد،  كه راستينی تصديق ايد بهنکرده يعنی: تصديق «ايدنياورده بگو: ايمان»

 بگوييد: اسالم ليكن»باشد  برخاسته راسخ و يقين كامل ، اطميناننيت خلوص

و  در زكات طمع انگيزه ، يا بهسارتو ا شدنكشته  يعنی: از ترس «ايمآورده

 داخل شما ايمان و هنوز در دلهاي». ايمنهاده و گردن ايمشده ، تسليمصدقات

 زبان به خالی ميان ناميد، سخنیمی پندار خود ايمان به كه آنچه بلکه «استنشده

و »باشد  آن همراه ايشائبهو بی خالص ، نيتاعتقاد راستين كهآن، بینيستبيش 

يعنی:  «كندنمي كم چيزي هايتانبريد، از كرده فرمان اگر از خدا و پيامبرش
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 خدا آمرزنده گمانبي»كاهد دهد و نمینمی را كم اعمالتاناز پاداش  چيزي

 كنيد. تکيه وي مهر و مغفرتبه  پس «است مهربان

 از اسالم دارد كه: ايمان داللت و جماعت سنت اهل هعقيد بر اين كريمه آيه

 معنی نيز بر اين ÷جبرئيل حديث به معروف شريف و حديث تر استخاص

 در باره ، سپساسالم در باره ص اكرم از رسول ÷جبرئيل كه گاهكند آنمیداللت

و از  خاص سوي به از عام پله به كرد و پله سؤال احسان در باره گاهو آن ايمان

 .باال رفت اخص سويبه خاص

 از افراد قبيله تعدادي درباره كريمه اند: آيهگفته نزول سبب در بيان مفسران

در  كه آمدند و در حالی مدينه به در قحط سالی شد كه نازل خزيمهاسدبنبنی

آنها به  عالوه كردند. به را اعالم د، شهادتيننبودن امر مؤمن و نهان حقيقت

و داروندار خود  و عيال باريها و اهل گفتند: ما با سنگينمی صخدا  رسول

 پس با تو جنگيدند، نجنگيديم فالنبنی كهو چنان ايمنزد تو آمده فرمان بهگوش 

گذاشتند تا بدانجا می منت صبر پيامبر  و پيوسته  ...بده زكات ما از اموال به

و همانا  است اندك بسی فهمشان در حقيقت»فرمودند:  صخدا  رسولكه

 «.گويدمی سخن زبانهايشانبه شيطان

  

َ َوَرُسوَلَه ثُمه لَْم يَْرتَابُوا َوَجاَهدُوا بَأَْمَواَلَهْم  إَنهَما اْلُمْؤَمنُوَن الهَذيَن آََمنُوا بَاّلِله

اَدقُوَن )َوأَنْ  َ أُولَئََك ُهُم الصه  (93فَُسَهْم فَي َسبَيَل اّلِله

، در حقيقت»فرمايد: و می نموده را بيان راستين مؤمنان اوصاف تعالی حق سپس

او از روي  يعنی: به «اندگرويده خدا و پيامبرش به اند كه كساني مؤمنان

 شائبه، بیصحيح خود؛ ايمان و زبان قلب در ميان كامل و توافق هماهنگی
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ايمان  يعنی: بعد از آن «اندنياورده و شبهه شك سپس»اند آورده ايوخالصانه

درنياميخته  و با باورهايشان وارد نشده دلهايشان به ايو شبهه شك ، هيچراستين

وي  رضاي و طلب يعنی: در طاعت «خدا در راه و با مالها و جانهايشان» است

اند؛ و يکجا كرده جمع را با هم امور ياد شده كه «اند، اينانجهاد كرده»

در  بودن و داخل ايمان وصف به بودنموصوف در ادعاي «كردارندراست»

 در واقع اند ولیآورده در ظاهر امر اسالم كه از كسانی غير آنان ، نهآن شمار اهل

 .است نگرديده مطمئن ايمان هبقلبشان 

  

ُ بَُكل َ  ُ يَْعلَُم َما فَي السهَماَواَت َوَما فَي اْْلَْرَض َواّلِله َ بََدينَُكْم َواّلِله قُْل أَتُعَل َُموَن اّلِله

 ( 96َشْيٍء َعَليٌم )

خود خبر  آيا خدا را از دين»باور: بی مدعيان اين به صپيامبر  اي «بگو»

آگاهی  دهيد تا او از آنخود خبر می از ايمان تعالی حق يعنی: آيا به «دهيد؟مي

در  را كه خدا آنچه كهآن و حال»؟ ايمآورده گفتيد: ايمان كند، آنجا كه حاصل

 از حقيقت او چگونه پس «داند، مياست در زمين را كه آسمانها و آنچه

 و هيچ «چيز داناست همه و خدا به»؟ است خبربی شما در مورد ايمان ادعاي

و غير  و اخالص ايمان به وي علم جمله ماند از آننمیچيز بر او پنهان 

 .اينهاست

  

ُ يَُمنُّ َعلَْيُكْم أَْن َهدَاُكْم  يَُمنُّوَن َعلَْيَك أَْن أَْسلَُموا قُْل ََل تَُمنُّوا َعلَيه إَْسََلَمُكْم بََل اّلِله

 ( 97يَماَن إَْن ُكْنتُْم َصاَدقَيَن )َلَْلَ 

، دروغين مدعيان يعنی: آن «گذارندمي اند، بر تو منتآورده اسالم كه از اين»

ما با همه »گفتند:  شمارند، آنجا كهبر تو می را منتی خويش آوردناسالم
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با تو  فالنو بنی النفو مانند بنی ايمخود نزد تو آمده و عيال باريها و اهلسنگين

در دلهايشان  ايمان تمکن عدم ، خود نشانهنهادنمنت  اين كه...«. ايمنجنگيده

بر من  را منتی يعنی: آن «نگذاريد منت آوردنتان از اسالم بگو: بر من» است

 ايمان انسانی به كه است و تعالی تبارك خداي از آن نشماريد زيرا منت

با  كه خداست بلكه»گردد: بر می انسان خود آن به ايمان نفع بخشد چرا كهمی

در  «گذارد اگر راستگو باشيدمي بر شما منت ايمان شما بهكردن  هدايت

شما  كه و تعالی تبارك را است خداي . يعنی: منتكنيد از ايمانادعا می كه آنچه

گشود  آن را براي هايتانداد و سينه توفيق دين قبول نمود، بههرا ايمان سوي را به

 كه دار شما باشد چناناو منت كهاين دار اوييد نهشما منت كهاست  ألذا خداوند

 به خطاب حنين در روز جنگ ص اكرم است: رسولآمده  شريف در حديث

 أخداوند و اين نيافتم آيا شما را گمراهانصار!  گروهاي »فرمودند:  انصار مدينه

 شما را به أخداوند داد؟ و آيا فقير نبوديد پس والفت انس شما را با هم بود كه

 وي و رسول أ، خداونداست ! چنينتوانگر گردانيد؟ گفتند: آري من وسيله

 گذارتر و برترند[.]منت

  

َ يَْعلَُم َغْيَب السهَما ُ بََصيٌر بََما تَْعَملُوَن )إَنه اّلِله  (98َواَت َواْْلَْرَض َواّلِله

در آسمانها و  را كه يعنی: آنچه «را آسمانها و زمين نهفته كه خداست گمانبي»

دارد؛ می خود نهان در اندرون هر انسان را كه آنچه و از جمله است پنهان زمين

 امور بر او مخفی از اين و چيزي «يناستكنيد، بمي آنچه داند و خدا بهمي»

 ؛ در برابر خير با خير و در برابر شر؛ با شر.شماست او جزا دهنده پسنيست 
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 ﴾ق  سوره ﴿
 .است ( آيه54) و داراي است مکی

  

 افتتاحبا آن  كه ايهجايی حرف همان يعنی« ق» نام به سوره اين تسميه: وجه

 .است شده مگذاري، ناشده

ها و ـ مانند جمعه عام و مجامع بزرگ در رويدادهاي سوره اين كه است سنت

 ، مجازاتهاي، مظاهر حيات؛ آغاز كار آفرينشآن شود تا خواندن ـ خوانده عيدين

 سنت آورد. دليل ياد مردم را به و عقاب و ثواب و دوزخ دنيا، رستاخيز، بهشت

 است شدهنقل  باره در اين كه است ها، احاديثیمناسبت در اين آن قرائت دنبو

 كه اهلل عنهاسترضی حارث بنت هشامام روايت به ذيل شريف حديث از جمله

 فرانگرفتم ص اكرم رسولشخص  المجيد را جز از زبان . والقرآنق»فرمود: 

كردند، بر ايراد می خطبه مردم به كه را در هنگامی آن هر روز جمعه زيرا ايشان

از  الخطابعمربن»است:  آمده شريف در حديث همچنين«. خواندندمنبر می

 و عيد فطر چه عيدقربان در نمازهاي ص اكرم رسول كرد كه سؤال ابوواقد ليثی

و  (ق َواْلقُْرآََن اْلَمَجيدَ ) آنها در داد: ايشان خواندند؟ او پاسخرا می هايیسوره

در اعياد آن  تالوت حکمت«. خواندندرا می (اْقتََربََت السهاَعةُ َواْنَشقه اْلقََمرُ )

 شادي كه است سزاوار آن پس است و زينت شادي اعياد روزهاي كه است اين

 روزهايی در چنين انساننکند و  غافل را از ياد آخرت مؤمن عيد، انسان و طرب

 باشد. حساب ميدانهاي سوي خود به آمدن ياد بيرون نيز، به

  

 (9ق َواْلقُْرآََن اْلَمَجيَد )
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ها، در سوره اوايل مقطعه حروف درباره و سخن «قاف»شود: می خوانده چنين

. كريم قرآن بهيعنی: سوگند  «مجيد قرآن سوگند به». گذشت« بقره» آغاز سوره

و واال قدر و بزرگ مقدار است  است: قرآن در اينجا اين« مجيد» معناي قولیبه

 وجود دارد، بر ساير كتب در آن كه بسياري و اخروي خير دنيوي سبب به

 خاطر نشان«. است و كرم مجد: گشايش»گويد: می دارد. راغب و شرفبرتري 

محذوف  عليه و مقسم است به ؛ مقسمالمجيد( قرآن)والقرآندر  كه سازيممی

و معاد  نبوت اثبات كند و آنمی داللت بر آن بعدي سخن مضمون باشد كهمی

در  خداوند متعال كه سوگندهايی براي« تفسير كبير»در  رازي . اماماست

 بنديو دسته تصنيف، است هجاء و غير آنها ياد كرده حروف به كريمقرآن

 كنيم:مي را نقل ايجاز آن به اينك كه نموده را بيان دقيقي

 ؛ مثالاست ياد كرده قسم حرف يك چيز يا به يك به خداوند متعال ـ گاهی 8

 .است« ن»و « ص»حرف:  يك و مثال« و النجم»و « و العصر»چيز:  يك

دو چيز:  ؛ مثالاست ياد كرده قسم دو حروف و به دو چيز به ـ گاهی 1

و « يس»، «طس»، «طه»دو حرف:  و مثال« والسماء و الطارق»و « والليلوالضحی »

 .است« حم»

چيز:  سه ؛ مثالاست ياد كرده قسم حرف سه چيز و به سه به ـ گاهی 3

« الر»و« طسم»، «الم»حرف:  سه و مثال.« ..فالتاليات  ...فالزاجرات  ...والصافات»

 .است

چهار چيز:  ؛ مثالاستياد كرده قسم چهار حرف چهار چيز و به به ـ گاهی 5

 ...(، )والسماء ذاتفالمقسمات  ...فالجاريات  ...فالحامالت  ...)والذاريات
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 سوره در اول« المص»چهار حرف:  (؛ و مثال  ...والزيتون ...(، )والتينالبروج

 .است« رعد» سوره در اول« المر»و« اعراف»

چيز:  پنج ؛ مثالاستياد كرده قسم حرف پنج چيز و به پنج به ـ گاهی 4

حرف:  پنج ...( و )والفجر...( و مثال...(، )النازعات)والطور...(، )والمرسالت

 .( است( و )حمعسق)كهيعص

سوره:  و آن ياد نکرده چيز قسم بيشتر از پنج به سوره ز در يكج أـ خداوند 2

تا  است ياد نکرده نيز قسم حرف بيشتر از پنج و به وضحاها...( است )والشمس

 نشود. سنگين كلمه

 به و قسم ياد كرده قسم حروف به سوره و هشت در آغاز بيست أـ خداوند 7

 «.است نيامده كريم قرآن ها، در ديگر مواضعسوره جز در اوايل حروف

متعارض  قول بر يازده« ق» معناي در تأويل مفسران شود كهمی خاطرنشان

، از وجود ندارد بنابراين از آنها دليلی يك هيچ بر صحت نظر دارند كهاختالف

 .نظر كرديمذكر آنها صرف

  

( أَئَذَا َمتْنَا 0ْم ُمْنَذٌر َمْنُهْم فَقَاَل اْلَكافَُروَن َهذَا َشْيٌء َعَجيٌب )بَْل َعَجبُوا أَْن َجاَءهُ 

 ( 4َوُكنها تَُرابًا ذََلَك َرْجٌع بََعيدٌ )

 «كردند آمد، تعجب برايشان خودشان از ميان ايهشداردهنده كهاز اين بلكه»

عنوان  ـ به است صمحمد  ـ كه خودشان از ميان بشري كهيعنی: كفار از اين

و رد  تشکيك صرف به شدند پس زدهآمد، شگفت سراغشان به ايهشداردهنده

آور نيز تلقی و شگفت را از امور عجيب آن بلکه اكتفا نکرده هشداردهنده دعوت

پيامبر  كهيعنی: ما از اين «عجيب است چيزي گفتند: اين و كافران»كردند؛ 
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از  و نيز در شگفتيم ايمفرورفته و شگفتی همانند ما باشد، در تعجبي بشر

 و اجزاي «شديم و خاك مرديم آيا چون»؛ شويم برانگيخته بعد ازمرگ كهاين

 كهخداوند ـ چنان گاهگرديد آن تبديل خاك شد و به پراكندهما در زمين  بدن

گرداند؟ باز می خويش سوي انگيزد و بهرا برمیگويد ـ ما میهشداردهنده  اين

، يا يعنی: دور از عقل «بعيد است بازگشتي» شدن از نو زندهيعنی: اين  «اين»

 آنان زعم ـ به كند چرا كهنمی را تصديق آن زيرا عقل استو عادت  دور از ظن

 .غير ممکن است امري ـ اين

  

 ( 3تَْنقُُص اْْلَْرُض َمْنُهْم َوَعْندَنَا َكتَاٌب َحَفيٌظ )قَْد َعَلْمنَا َما 

ايم قطعا دانسته»فرمايد: می و علمش قدرت مطلقيت در بيان تعالی حق گاه آن

 اين پس شانبعد از مرگ «كاهدرا فرو مي مقدار از اجسادشان چه زمين كه

 و چيزي نيست اند، بر ما پنهانكجا رفته و به شده اجساد در كجا پراكندهامر كه 

يعنی: نزد ما  «است ايضبط كننده و نزد ما كتاب»شود نمی از نزد ما گم از آن

و نيز  چيز آنان و همه آنان ، نامهايشمار آنان دارندهنگاه كه است كتابی

محفوظ  ، لوحكتاب اين كه اشياء است همه وجزئيات تفاصيل دارندهنگاه

 باشد.می

  

ا َجاَءُهْم فَُهْم فَي أَْمٍر َمَريجٍ ) َ لَمه بُوا بَاْلَحق 
 ( 3بَْل َكذه

و استبعاد  ، از مرز تعجبيعنی: كفار ياد شده «شمردند را دروغ حق بلكه نه»

و  در اينجا، قرآن« حق»كردند. مراد از  را تکذيب و صراحتا حق نيز فراتر رفته

يعنی:  «آمد برايشان وقتي»؛ است شده ثابت معجزات وسيله به كه است تنبو
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قرار  را مورد تکذيب شد، آن ابالغ آنان به قرآن وسيله به حق كهمجرد اين به

 آنان پس»بينديشند  و ژرف نظر نموده تدبر، تفکر و امعان در آن كهآندادند، بی

گويند: می و مضطربند، گاهی ، سردرگمآشفته يعنی: آنان «اندسردرگمدر كاري 

 بين گويند: فالمی و باري گويند: او شاعر استمی ، باريساحر است صمحمد 

 ندارند. استقرار فکري پس است و كاهن

  

 ( 6ا َوَما لََها َمْن فُُروجٍ )أَفَلَْم يَْنُظُروا إَلَى السهَماَء فَْوقَُهْم َكْيَف بَنَْينَاَها َوَزيهنهاهَ 

بسيار بزرگتر  كند كهخود را ذكر می از آفرينش هايینمونه خداوند متعال سپس

و استبعاد  در شگفتی آن خلقت اعاده آنها از امکان كه است چيزي از آن

آسمان  به»شدند؛  بعد از مرگ منکر بعث آنان كه گاهآن «مگر»اند: فروافتاده

و  عجيب وصف بر اين« را آن چگونه اند كهننگريسته سرشان باالي

باشند،  داشته تکيه بر آن كه ستونی زيرا آسمانها بدون «ايمبنا كرده»آور شگفت

نواز و زيبا و چشم با رنگ «؟ايمرا آراسته آن و چگونه»اند شده برافراشته

 گونه هيچ آن و براي»كنند می نورافشانی غها در آنچراهمچون  كه ستارگانی

در  اينظمیو بی ، شکاف، عيبخلل گونهيعنی: هيچ «نيست ايشكافتگي

 .آسمانها نيست

  

 ( 7َواْْلَْرَض َمدَْدنَاَها َوأَْلقَْينَا فَيَها َرَواَسَي َوأَْنبَتْنَا فَيَها َمْن ُكل َ َزْوجٍ بََهيجٍ )

 نگاه حسب ؛ بهساختيم را هموار و مسطح يعنی: آن «را گسترديم و زمين»

نظر  كند، نهمی زندگی در آن كه ايجغرافيايی موقعيت سوي به انسان جزئی

 و در آن» است كروي ايخود، سياره در كليت ؛ زيرا زمينآن وجودي كليتبه
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 از هرگونه و در آن»استوار و لنگرآسا  هايكوه رواسی: يعنی «ها درافگنديمكوه

نيکو و زيبا و  ايو گونه يعنی: از هر صنف «رويانيديم انگيزيدلجفت 

و با  نواز مختلفو روح چشم را با رنگهاي بينندگان كه خرمی هايرستنی

و  یخرم خود، به و پاكيزه لذتبخش هايمعطر و ميوه و بوهاي عجيب اشکال

 آورند.می نشاط و بهجت

  

 (8تَْبَصَرةً َوَذْكَرى َلُكل َ َعْبٍد ُمنَيٍب )
 مايهمنيبي  هر بنده براي»انگيز اشياء دل همه و نگار با آن پر نقش زمين اين «تا»

ومتفکر  أخداوند سوي به كنندهمنيب: بسيار رجوع «و پند آموز باشد روشنگري

، از ايوانديشه بينش اهل هر انسان . پساوست و آفرينش صنع در نوآوريهاي

طور  امور، به توانا بر مانند اين ذات يابد كهدر می زمين هايدر نشانه نگرش

 .نيز تواناست مردگان كردنبر زنده قطع

  

ْلنَا َمَن السهَماَء َماًء ُمبَاَرًكا فَأَْنبَتْنَا بََه َجنهاتٍ   (1َوَحبه اْلَحَصيَد ) َونَزه
و  بسيار با بركت يعنی: از ابرها، آبی «فرودآورديم پربركت آبي و از آسمان»

گيرند  بهره امورشان در غالب از آن تا مردم فروآورديم بسيار پرمنفعت

، مانند گندم «دروكردني هايو دانه»بسيار  زارهايو ميوه «باغها» آب «بدانپس»

 «.رويانيديم»شود می ذخيره تغذيه براي كه ديگري و هر دانه جو

  

 ( 92َوالنهْخَل بَاَسقَاٍت لََها َطْلٌع نََضيدٌ )
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. باسقات: رويانيديم «توبرتو دارند ميوه تناور خرما كه درختان» در آن «و»

 بيرون خرما درخت از محصول كه است چيزي بلندباال و تناور. طلع: اولين

 شود:می برداريبهره از آن مرحله در سه آيد و سپسمی

 دارد. خوشی بس طعم آن از انواع برخی و سبز كه نارس است ـ بلح: خرمايی 8

 .است رسيده خرماي ـ رطب: غوره1

 پختگی ، بهو رطب بلح دو مرحله بعد از پيمودن كه است ـ تمر: خرمايی 3

بر  از آن برخی كه است توبرتويی خرماي رسد. نضيد: خوشهخود می لوكما

 .است شده فروچيده عجيبی هندسی شکل و به زيبايی ديگر به برخیباالي 

  

 ( 99َرْزقًا َلْلَعبَاَد َوأَْحيَْينَا بََه بَْلدَةً َمْيتًا َكذََلَك اْلُخُروُج )

براي  ايتا روزي چيزها را رويانيديم اين ی: همهيعن «بندگان براي ايروزي»

 آن وسيله يعنی: به «گردانيديم را زنده ايمرده سرزمين و بدان»باشد  بندگان

رستاخيز نيز » گردانيديم را زنده گياهیو بی ميوهبی پژمرده خشك ، سرزمينآب

نيز  بعد از مرگ بعث در هنگاماز گورها  شدن يعنی: بيرون «است گونههمين

 بزرگ كارهاي اين كهچنان پس است مرده زمين ساختن زنده عمليه همانند اين

نيز از  مردگان برانگيختن گونه؛ هميناست تعالی حق قدرتدر حوزه 

 ندارد. و حد و مرزي است مطلق باشد و اصوال قدرتشاو می توانمنديهاي

  

س َ َوثَُمودُ )َكذه  ( َوَعادٌ َوفَْرَعْوُن َوإَْخَواُن 90بَْت قَْبلَُهْم قَْوُم نُوحٍ َوأَْصَحاُب الره

 ( 94لُوٍط )
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 نوح قوم» صمحمد  حضرت كنندهتکذيب از كافران يعنی: پيش« از آنان پيش»

 كه چاهی صاحبان رس: يعنی اصحاب «كردند پيشه تكذيب رس و اصحاب

 چاه آن خود پيرامون با مواشی بودند كه ÷شعيب قوم . و آناناست نا شدهب

در  ، يا قومی«اخدود اصحاب» قولی: آنانپرستيدند. بهرا می و بتان داشتهاقامت 

ثمود و »كردند  پيشه نيز تکذيب« و». نجد است از سرزمين بودند كه« يمامه»

 به لوط در ميانشان كه يعنی: قومی «لوط برادران و» و قومش «عاد و فرعون

 فلسطين از سرزمين« عموره»و « سدوم» شهرهاي اهالی شد، كه مبعوثنبوت 

 بودند.

  

ُسَل فََحقه َوَعيَد ) ْوُم تُبهعٍ ُكلٌّ َكذهَب الرُّ
 (93َوأَْصَحاُب اْْلَْيَكَة َوقَ

 درباره كردند. سخن پيشه زار نيز تکذيببيشه يعنی: ساكنان «أيكه و اصحاب»

نيز  «تبع و قوم» گذشت« 872شعراء/ » در سوره ÷شعيب و پيامبرشان« أيکه»

را  شد و قومش مسلمان بود كه يمن پادشاه حميري كردند. او تبع پيشه تکذيب

ما را  پيامبران يهمگ»! كردند. آري فراخواند اما آنها او را تکذيب اسالم سويبه

 سويشان ما به ها؛ پيامبر خود را كهگروه از آن يعنی: هريك «گرفتند دروغبه

كند،  را تکذيب ‡از پيامبران يکی هر كس كردند پس ، تکذيببوديمفرستاده 

 واجب من عذاب وعده و در نتيجه» است كرده را تکذيب ايشان تمامگويی

 تعلق آنان به عذاب شد و اين و الزم واجب برآنان من عذاب وعدهيعنی:  «آمد

 .گرفت
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 اي. يعنی است كفار مکه براي و تهديدي ص اكرم رسول به ، تسليتیآيه سه اين

نيز بايد از  كنندگانتو تکذيب مباش دلتنگ كفار قريش پيامبر! از تکذيب

 ها برحذر باشند.گروه آن مانند فرجام فرجامی

  

 

َل بَْل ُهْم فَي لَْبٍس َمْن َخْلٍق َجَديٍد )  (93أَفَعَيَينَا بَاْلَخْلَق اْْلَوه

بار نخستين  كه يعنی: آيا هنگامی «؟بوديم درمانده نخستين مگر از آفرينش»

 شان، در امر آفرينشآفريديم عدم نبودند ـ از كتم چيزي كهرا ـ درحالی آنان

تر سهل كاري كه مجددشان از برانگيختن چگونه ؟ هرگز! پسبوديم شده ناتوان

جديد در  آنها از آفرينش بلكه نه»؟ مانيمو درمی شويممی ، ناتواناست

قرار  و سردرگمی و حيرت در شك مردگان يعنی: آنها از برانگيختن« اندشبهه

نيز  ديگر شيطان و از سوي است عادت كار، مخالفاز يکسو ايندارند چرا كه 

دور از  ، كاريرا در پندارشان و آن درافگنده حيرت را در كار رستاخيز به آنان

 دهد.می جلوه امکان

  

ْنَساَن َونَْعلَُم َما تَُوْسَوُس بََه نَْفُسهُ َونَْحُن أَْقَرُب إَلَْيَه َمنْ  َحْبَل  َولَقَْد َخلَْقنَا اْلَ

 ( 96اْلَوَريَد )

 وسوسه او چه او به نفس كه دانيمو مي ايمرا آفريده ما انسان راستي و به»

زند، نيز می خلجان و ضمير انسان و قلب در نهان را كه يعنی: ما آنچه «كندمي

 ؛ بههدارد. توسوس: از وسوس احاطه امور انسان تمام ما به علمپس  دانيممی

وريد:  «او نزديكتريم به و ما از شاهرگ» است و پنهان پوشيده صداي معناي

 جان او از رگ باشد. يعنی: ما بهمی متصل قلب به كه است گردن خونی رگشاه

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

648 

 در قلبش كه آنچه چگونه پس قرار دارد نزديکتريم قلبش در اندرون او كه

 ماند.می ، بر ماپنهانهست

  

َماَل قََعيدٌ )  ( 97إَْذ يَتَلَقهى اْلُمتَلَق َيَاَن َعَن اْليََميَن َوَعَن الش َ

 به كهآن او با وصف پردازد كهمی حقيقت اين بيان به سبحان خداي سپس

را نيز  بر او دو فرشته حال اما در عين است و آگاه عالم فرزند آدم قلب خفاياي

را  چيز او را بنويسند و عملش ، همهحجت منظور الزام تا به است گماردهبر

يعنی: دو  «گيرندفرامي دو فراگيرنده كه گاهآن»فرمايد: می كنند پس نگاهداري

كند، می گويد و عملمی را كه اند و هرآنچهو گمارده موكل وي به كه ايفرشته

 ، از جانبدو فرشته يعنی: آن «انداو نشسته و چپ ستاز را كه»كنند می ثبت

 نشيند.می همراهت كه است اند. قعيد: كسیاو نيز نشسته و چپ راست

  

 ( 98َما يَْلَفُظ َمْن قَْوٍل إََله لَدَْيَه َرقَيٌب َعتَيدٌ )

حاضر  ننزد او نگهبا كهمگر اين» آدمی «آورددر نمي زبان را به سخني هيچ»

 نويسد و ثبترا می ، آنكرده نظارت و عملش بر سخن كه «است و ناظري

 چيز انسانقولی: آنها همه  اند. به، حاضر و آمادهنگهبان دو فرشته آن كند پسمی

 داده را ترجيح قول كثير نيز اينابن نويسند. كهرا می اشدر بيماري وي نالهحتی 

 ( و در هنگام)مقاربت جماع جز در وقت دو فرشته كه: آن است قل. ناست

 در اين حتی گيرند ولینمی كناره ( از انسان)توالت حاجت قضايبه رفتن

 نويسند. در حديثدانند و میكند، میگويد و میمی را كه نيز، آنچه حاالت

 نويسنده»فرمودند:  ص اكرم رسول كه است آمده امامهابیروايت به شريف

او قرار  چپ در جانب بديها و گناهان و نويسنده انسان راستها در جانب نيکی
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 شخص و چون ( است)مراقب بديها امين ها بر نويسندهنيکینويسنده  دارد پس

نويسد و ر میبراب را ده نيکی ، آنراست جانب داد، فرشتهرا انجام  نيکی عمل

 را هفت آن گويد: نوشتنمی چپ جانب فرشته داد، به را انجام بدي عمل چون

 بگويد يا آمرزش ، شايد او تسبيحننويس را در دم فروگذار و آن ساعت

 درونی و خواطر و خلجانات نفس بر وسوسه كهبايد دانست ولی«. بخواهد

تجاوز  اهلل إن»است:  آمده شريف زيرا در حديث تنيس مترتب ، عقابیانسان

 من از امت : خداوند متعالبه به أو تعمل تتكلم أنفسها ما لم به عما حدثت ألمتي

 آن به كه گاهتا آن است گويد، در گذشتهمیحديث  بدان نفسهايشان را كه آنچه

 «.نکنند نگويند، يا عمل نفس[ سخن ]حديث

  

َ ذََلَك َما ُكْنَت َمْنهُ تََحيدُ )  (91َوَجاَءْت َسْكَرةُ اْلَمْوَت بَاْلَحق 

بر انسان  ، حقيقتمرگ سکرات يعنی: در هنگام «را آورد حق موت و سكره»

ها و از اخبار رستاخيز و وعده ‡پيامبران كه آنچه و راستی و صدق آشکار شده

و  موت: سختی گردد. سکرهو هويدا می بر او مبرهن اند،آورده آن هشدارهاي

 كه شود چنانمی غالب و بر عقلش كرده هوشرا بی انسان كه است فشار مرگ

در  صپيامبر  كه است اهلل عنها آمدهرضی عائشه روايت به شريف در حديث

 را از چهره عرق كه ايگونه قرارگرفتند، به فشار آن تحت مرگ حال سکرات

سکرات:  للموت ! إناهلل سبحان»اثنا فرمودند:  كردند و در اينمی پاكخويش 

 همان» مرگ «اين»«. است هايیسختی مرگ خداوند! همانا براي است پاك

 ، انسانسخن اين . مخاطبگريختیمی و از آن «گرفتيمي كناره از آن كه است

 .بودنش انسانز حيث ا است
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 ( 02َونَُفَخ فَي الصُّوَر ذََلَك يَْوُم اْلَوَعيَد )

از  مردگان رستاخيز و خروج آخر براي مراد دميدن «شود و در صور دميده»

در صور، همانا روز  دميدن يعنی: وقت« روز وعيد است اين» است قبرهايشان

 . در حديثاست تهديد كرده عذاب به آنكفار را در  أخداوند كه است وعيدي

 كهدرحالیباشم  خوش چگونه»فرمودند:  ص اكرم رسول كه است آمده شريف

و در انتظار  خود را نيز فرود آورده و پيشانی گرفته دهان را به ، آنبوق صاحب

 اهلل! ]وقتیا رسولگفتند: ي شود؟ اصحاب [ داده]دميدن او اذن به كه است آن

 ؟ آنبگوييم ما چه امر نگرانيد[ پس خداييد، از اين العزمپيامبر اولی شما كه

و است  ما بس الوكيل: خدا براي ونعم فرمودند؛ بگوييد: حسبنا اهلل ص حضرت

 «.الوكيل ونعم گفتند: حسبنا اهلل . اصحاباست او نيکو كارسازي

  

  (09نَْفٍس َمعََها َسائٌَق َوَشَهيدٌ ) َوَجاَءْت ُكلُّ 

يعنی: هر فرد  «است و گواهي ايبا او راننده آيد كهمي در حالي و هر كس»

 آيد كهرستاخيز می ميدان به ، درحالیشدهدميده  روح در آن كه بشر و هر بدنی

 كس راهشراند و نيز هممحشر می سوي او را به كه است كسیهمراهش 

 و گواه راننده»گويد: دهد. مجاهد میمی گواهی يا زيانش نفعبه كه است ديگري

 (، نويسندهو شهيد )گواه گناهان (، نويسنده)راننده قولی: سائقبه«. انددو فرشته

 .ها استثواب

  

 ( 00فَبََصُرَك اْليَْوَم َحَديدٌ ) لَقَْد ُكْنَت فَي َغْفلٍَة َمْن َهذَا فََكَشْفنَا َعْنَك َغَطاَءكَ 
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 شود: بهمی او گفته به يعنی «بودي در غفلت امر سخت از اين كه راستي به»

ما  ولي» بودي ، در غفلتو سرنوشت سرانجام تو در دنيا از اين كه راستی

 را كه حجابی يعنی: «از تو برداشتيم»بود  در دنيا جلوگير رؤيتت كه «راات پرده

 تيزبين اتامروز ديده پس» بود، برداشتيم حايل امور آخرت تو و ميان ميان

در دنيا  را كه آنچه توانیمی پس است نافذ و تيزبين اتيعنی: امروز ديده «است

 از حيث است انسان متوجه خطاب . البتهببينی ، با آناست بودهبر تو مخفی 

 .وي بودن انانس

  

 ( 04َوقَاَل قََرينُهُ َهذَا َما لَدَيه َعتَيدٌ )

 يعنی: فرشته «است آماده من پيش آنچه است او گفت: اين و همنشين»

گويد: می وي به ، خطاباست بوده اعمالش در دنيا نويسنده كه ويبه گمارده

 را آماده آن و من است حاضر و آماده نزد من كه توست عمل كتاب همان اين

گويد: می پروردگار سبحان به فرشته آن»گويد: می آن . مجاهد در معنیامنموده

 برگمارده فرزند آدم و ضبط اعمال و ثبت مرا در كار نوشتن كه آنچه اينك

 «.مارا حاضر كرده عملش خود او و ديوان ، اينكاست ، آمادهبودي

 

 (03أَْلَقيَا فَي َجَهنهَم ُكله َكفهاٍر َعنَيٍد )

 از سوي است خطابی اين «فروافگنيد را در دوزخ سرسختي هر ناسپاس»

)شهيد(  گواه ( و ديگري)سائق راننده يکی كه دو فرشته آن به عزوجل خداي

 باشد.می
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اعٍ َلْلَخْيَر ُمْعتٍَد ُمَريٍب )
َ إَلًَها آََخَر فَأَْلَقيَاهُ فَي اْلعَذَاَب  (03َمنه الهَذي َجعََل َمَع اّلِله

 (06الشهَديَد )

 را كه و هركسی زكات مال را. يعنی: هر بازدارنده «از خيري هر بازدارنده»

قولی: مراد از خير، فروافگنيد. به ، در دوزخداشتباز می خير را از مردم جنس

يگانگی  به را كه هر ستمگري را. يعنی «از حدي ر در گذرندهه» است اسالم

و در أدر وجود خداوند ، يعنیدر حق كه «را هر شكاكي»كرد اقرار نمی أخداوند

قرار داد، او را  با اهلل، معبود ديگري كه» آورد، همانمی ، شكو اخبارش دين

 .است دستور اولبر  تأكيدي اين «فروافگنيد سخت در عذاب

گويد، در می سخن كهدرحالی از آتش گردنی»است:  آمده شريف در حديث

و موكل  موظف كس سه به گويد: امروز منآيد و میمی بيرون روز قيامت

 ام:گرديده

 .جويیستيزه ـ بر هر سركش 8

 .است ديگر قرار داده با خداوند، خدايی كه ـ بر كسی 1

 گاه. آناست رسانده قتل به ديگري در برابر نفس را نه نفسی كه ـ بر كسی 3

 «.افگندمی جهنم را در گودالهاي پيچد و همهدر می آتش[ برآنان ]گردن

 درباره آيات اند: اين( گفته12ـ15) آيات نزول سبب در بيان از مفسران بعضی

است اسالم  را از خير ـ كه برادرش او فرزندان كه گاهشد آن نازل مغيرهوليدبن

 .بازداشت

  

 ( 07قَاَل قََرينُهُ َربهنَا َما أَْطغَْيتُهُ َولََكْن َكاَن فَي َضََلٍل بََعيٍد )

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

653 

در  مراد از همنشين «اماو را طغيانگر نساخته او گفت: پروردگارا! من همنشين»

 اين بود پس شده كافر گمارده شخص دنيا بر آن در كه است اينجا، شيطانی

 باشد، سپس واداشته و سركشی گمراهی او را به شود كهمی منکر اين شيطان

او  لذا چون «بود» از حق «دور و درازي در گمراهي خودش ليكن»گويد: می

 مخلصت بندگانو اگر او از  گفت ، مرا اجابتكردم دعوتطغيان  سوي را به

از  در حکايت خداوند متعال كه. چنانيافتمنمی هرگز بر اودست بود، منمی

َوَما َكاَن َلي َعلَْيُكْم َمْن ُسْلَطاٍن إََله أَْن دََعْوتُُكْم ) گويد:میدر قيامت شيطان سخن

 شما را دعوت كهجز اين نداشتم ايسلطه بر شما هيچ : )و من(فَاْستََجْبتُْم َلي

 .گذشت تفسير آن كه« 11ابراهيم/»گفتيد(  مرا اجابت پس كردم

  

 ( 08قَاَل ََل تَْختََصُموا لَدَيه َوقَْد قَدهْمُت إَلَْيُكْم بَاْلَوَعيَد )

 من در پيشگاه» همنشينتان و شياطين عزوجل: شما كافران خداي «فرمود»

گويد: می سبحان خداي كافر در پيشگاه زيرا انسان «باهمديگر نستيزيد

او  گويد: پروردگارا! منمی كرد و شيطان مرا گمراه بود كه شيطان پروردگارا! اين

 سبحان خداي بود. پس دورودرازي در گمراهی خودش بلکه نکردمرا گمراه 

را در آنجا كند زيمی خود نهی در پيشگاه جويیو ستيزه را از خصومت آنان

 شما هشدار داده به از پيش»افزايد: می ندارد. سپس سودي و جدال ستيزه

، روز جزاء است امروز كه كتابها پس و فرود آوردن ‡پيامبران با فرستادن «بودم

 .است و بعد از وقت در بر نداشته شما سودي ديگر بگومگو و مشاجره

  

ٍم َلْلعَبَيَد )َما يُبَدهُل اْلقَْوُل لَ   (01دَيه َوَما أَنَا بََظَله
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بلکه  نيست خالفی را هيچ من يعنی: وعده «شودنمي دگرگون قول من پيش»

 پس امكرده حکم عذاب بر شما به و من است شدنی انجام ناخواهخواه اموعده

گفته  دروغ است: نزد من اين آيه قولی: معنیندارد. به تغييري هيچ من حکماين

 دانايم غيب به من رو كه ، از آناز آن يا كاستن در سخن شود؛ با افزودننمی

 شده جرمی مرتکب كهآنرا بی يعنی: آنان «بيدادگر نيستم بندگان در حق ومن»

 ند متعالخداو كه چنان كنمنمی عذاب ستم باشند، به داده انجام وگناهی

 «.87غافر/( »نيست ستمی : )امروز هيچ(ََل ُظْلَم اْليَْومَ ) فرمايد:می

  

 (42يَْوَم نَقُوُل َلَجَهنهَم َهَل اْمتَََلَْت َوتَقُوُل َهْل َمْن َمَزيٍد )

در روز  يعنی: خداوند متعال« ؟گوييم: آيا پر شديمي جهنم ما به روز كه آن»

آيد و در می حرف به جهنم گويد پسمی جهنم به خطاب را سخن اين قيامت

 كه از كسانی يعنی: جهنم «؟بيشتر هست گويد: آيا باز هممي»پروردگار  جواب

 است: جهنم اين ديگر معنی قولیخواهد. بهافزونتر می اند، باز همافگنده در آن

ساخته  افزون بر آن چيزي شود كهدارد تا بدانجا پر می كه ايبا وجود فراخی

گويد: مگر چيز ؟ میگويد: آيا پر شدياو می به سبحان خداي شود و چوننمی

النار، فی يلقی»است:  آمده شريف ؟ در حديثاست مانده باقی هم ديگري

 در جهنم فيها، فتقول: قط قط: دوزخيان قدمه يضع مزيد؟ حتی منوتقول: هل 

 تعالی حق كه؟ تا آنبيشتر هست گويد: آيا باز هممی شوند و جهنممی افگنده

 ، كفايتاست گويد: كفايتمی هنگام در اين گذارد پسمیرا در آن  خويش قدم

 «.است

  

 ( 49َوأُْزَلفََت اْلَجنهةُ َلْلُمتهَقيَن َغْيَر بََعيٍد )

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

655 

يعنی:  «دور باشد كهآنشود، بي آورده يكنزد پرهيزگاران براي و بهشت»

 شود، بهمی ساخته ، نزديكدور نشده اينزديکی به پرهيزگاران برايبهشت 

كنند می مشاهده حساب محشر و موقف را در عرصه آن پرهيزگارانكه  ايگونه

 چشمی هيچ كهبينند را می چيزهايی نگرند پسمی است در آن كه آنچه و به

 .است خطور نکرده بشري هيچ و بر قلب نشنيدهگوشی، هيچ نديده

  

اٍب َحَفيٍظ )  ( 40َهذَا َما تُوَعدُوَن َلُكل َ أَوه

گونه  شما از انواع يعنی: آنچه «ايديافته وعده كه است همان گوييم: اينمي»

 شما وعده در دنيا به كه است يیچيزها بينيد، همانمی بهشت هاينعمت گون

بسيار  اواب: يعنی «است حفيظي هر اواب مخصوص» بوديمداده 

 ، كسیقولی: اواب. بهاز گناهان با توبه خداوند متعالسوي  به كنندهبازگشت

خود  گناهان در خلوت كه است ديگر: او كسی قولیگويد. بهمی تسبيح كه است

خواهد. حفيظ: می از آنها آمرزش عزوجل خداي بارگاه و به ياد آورده بهرا 

از برابر  كند پس از آنها توبه كه گاهتا آن استخويش  دار گناهاننگه يعنی

 نگاهدارنده برد. يا حفيظ: يعنیو آنها را از ياد نمی پروا نگذشتهبی گناهانش

 .أد در برابر خداوندخو و تعهدات حدود، قوانين

  

ْحَمَن بَاْلغَْيَب َوَجاَء بَقَْلٍب ُمنَيٍب )  ( 44َمْن َخَشَي الره

طور به بودن بيمناك «باشد بيمناك رحمان از خداي غايبانه كه كسي همان»

، از او است را نديده عزوجل خداي كه در حالی انسان كه است اينغايبانه 

در  ـ يعنی خويش در خلوت تعالی از حق كه است يا مراد كسی باشد. بيمناك

 گاهآن»گويد: می آن در معنی . حسناست بيند ـ بيمناكاو را نمی كسی كه جايی
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در  كهچنان«. ترسدمی تعالی و در را ببندد، از حق ها را فروانداختهاو پرده كه

در  را در روز قيامت ايشان أخداوند كه تنی هفت آنبه  راجع شريف حديث

خاليا  تعالی ذكر اهلل ورجل  »...است:  دهد، آمدهمیخود جاي  عرش سايه

و  است ياد كرده خويش را در خلوت خداوند متعالكه  : و مردي عيناه ففاضت

 يعنی: كسی« يدباز آ پر انابت و با دلي»«. است لبريز شده از اشك چشمانش

 كنندهبازگشت با دلی باشد، در روز قيامتبيمناك  رحمان از خداي غايبانه كه

 كند.، او را ديدار میدر طاعتش و وارسته تعالی حق سوي به

  

 (43اْدُخلُوَها بََسََلٍم ذََلَك يَْوُم اْلُخلُوَد )

 سالمتیيعنی: به «سالمتي به»شويد  يعنی: وارد بهشت «در آييد گوييم: در آن»

كه:  است ( اين)بسالم قولی: معنايها. بهنعمت از زوال سالمتی ، يا بهاز عذاب

روز »روز  «اين»گويند. می سالم بر بهشتيان و فرشتگانش عزوجل خداي

و است  مرگی ديگر نه و بعد از آن بوده و ابدي زيرا هميشگی «است جاودانگي

 .آينديناخوش تحول نه

  

  (43لَُهْم َما يََشاُءوَن فَيَها َولَدَْينَا َمَزيدٌ )

دلهايشان  را كه هر چه در بهشت يعنی: بهشتيان «بخواهند، دارند هر چه در آن»

ها نعمت گونگونه برد ـ از انواعمی لذت آن از ديدن خواهد و چشمانشانمی

ما  و پيش»دارند  و اشتهايشان رغبت ـ طبق خير و بركت و الوان واصناف

در  و نه خطور كرده كسی ذهن به نه كه هايیاز نعمت «هست فزونتر هم

 فزونتر: ديدن نعمت مراد از اين . جمهور علما برآنند كهاستگذشته  خيالشان
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 روايت مسعوداز ابن مسالبنو يحی مبارك . ابناست عزوجل خدايبالكيف 

در هر روز  و تعالی تبارك بشتابيد زيرا خداي جمعه سوي به»فرمود:  اندكهكرده

 شود لذا بهشتيانمی نمايان بهشت از كافور سپيد بر اهل ايدر توده جمعه

 بهشتيان ظهور پروردگار بر را به (َولَدَْينَا َمَزيدٌ )نيز  مالكبنانس«. اويند نزديك

 روايت به شريف در حديث . همچنيناست تفسير كرده در هر روزجمعه

 گوشت اشتهاي در بهشت»فرمودند:  صخدا  رسول كه استآمده مسعودابن

در  همچنين«. افتدمی شده تو بريان روي پيش درنگبیپس  كنیرا می پرنده

 در بهشت مؤمن چون»است:  آمده ريابوسعيدخدروايت  به شريف حديث

 در يك همه طفل و سن حمل ، وضعفرزند را آرزو كند، باردار شدن داشتن

 «.شودمی انجام ساعت

  

َوَكْم أَْهلَْكنَا قَْبلَُهْم َمْن قَْرٍن ُهْم أََشدُّ َمْنُهْم بَْطًشا فَنَقهبُوا فَي اْلبَََلَد َهْل َمْن َمَحيٍص 

(46 ) 

و  از قريش يعنی: پيش «از آنان پيش كه»ها را يعنی: امت «بسا قرنها را و چه»

يعنی:  «درازي در دست» يعنی: از قريش« از آنان كه كرديم هالك» موافقانشان

عاد، ثمود و غير آنها  مانند قوم «نيرومندتر بودند بس» و قوت در نيرومندي

و گذار  و گشت يعنی: آنها در شهرها رفته «كردند در شهرها تفحص پس»

 مگر گريز گاهي»وجو نمودند اما و كنار آنها جست و گوشهكردند و در اماكن 

 رهايی و از عذاب گريخته آن به دارند كه گريزي راه يعنی: آيا آنان «؟هست

و  منظور تجارت از شما ـ به ها بيشامت است: آن اين ! يا معنیيابند؟ هيهات
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 يا از عذاب آيا از مرگ كردند ولی ها وكشورها گردشـ در سرزمين غير آن

 يافتند؟. گريزي راه الهی

  

 ( 47إَنه فَي ذََلَك لََذْكَرى َلَمْن َكاَن لَهُ قَْلٌب أَْو أَْلقَى السهْمَع َوُهَو َشَهيدٌ )

و ذكر شد، يادآوري  از داستانشان كه يعنی: در آنچه «است پندي قطعا در اين»

 كه كسی يعنی: براي «باشد صاحبدل كه كسي براي»؛ است ايپند و موعظه

 ، هيچاست مرده كه باشد زيرا قلبی داشته ايبيدار و زنده نافذ و دلبينش 

از  هفقر در اين كه است: در آنچه اين معنی قولیپذيرد. بهرانمی اندرزي

باشد، پند و  مميزه و نفس حيات داراي كه كسی ذكر شد، براي داستانشان

 است ايذكر شد، پند و موعظه از داستانشان كه درآنچه «يا» است ايموعظه

شود می خوانده بر وي كه از وحی آنچه سوي به« بنهد گوش» كه كسی براي

باشد زيرا  يا حاضر دل حاضر ذهن كه ی: در حالیيعن «شاهد باشد كهدرحالي»

 .است غايب ندارد، گويی حضور ذهن كه كسی

  

َولَقَْد َخلَْقنَا السهَماَواَت َواْْلَْرَض َوَما بَْينَُهَما فَي َستهَة أَيهاٍم َوَما َمسهنَا َمْن لُغُوٍب 

(48) 

روز  در شش دو است آن ميان را كه و آنچه ، آسمانها و زمينو در حقيقت»

طور  روز، شش مراد از شش»گويد: می« تفسير كبير»در  رازي امام «آفريديم

 اند زيرا روز بهمعروف لغوي در وضع كه روزهايی ، نهاست مرحله وشش

 از هنگام خورشيد بر فراز زمين درنگ از زمان ، عبارتمتعارف لغويمعناي 

 خورشيدي آسمانها نه از آفرينش قبل كهدر حالی است آن ا غروبت طلوع

ما هيچ  و به»«. است يا هنگام مراد از )روز(، وقت پس ماهی و نه وجود داشته
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در  دو است آن در ميان را كه و آنچه يعنی: ما آسمانها و زمين «نرسيدايماندگي

 و ماندگی نرسيد. لغوب: خستگی ايماندگیيچ ما ه اما به روز آفريديمشش 

 آسمانها و زمين بر آفرينش كه زيرا كسی معاد است كنندهاثبات كريمه. آيه است

 كردن بر زنده اولی طريق نشود، به و مانده آنها خسته واز آفرينش قادر بوده

 .نيز توانا است مردگان

كه  است كرده روايت كعباساز ابن كريمه آيه اين نزول سبب در بيان حاكم

آسمانها  آفرينش به راجع آمدند و از ايشان ص اكرم نزد رسول فرمود: يهوديان

 را در روز يکشنبه زمين أفرمودند: خداوند ص حضرت كردند، آن سؤال و زمين

آفريد،  شنبه، در روز سهدر آنهاست را كه ها و منافعیآفريد، كوه و دوشنبه

آفريد،  ها را در روز چهارشنبهها و شهرها و خرابیو آبادانی و آب درخت

، از روز جمعه مانده باقی ساعت آفريد و تا سه شنبهآسمانها را در روز پنج

بود؛  مانده باقی از جمعه كه ساعتی را آفريد و در سه و خورشيد و ماه ستارگان

را در  آفت دوم بميرد، در ساعت اياجلها را آفريد تا هر مردنی ساعت اولين در

را آفريد و او  آدم سوم گيرند، در ساعتمی از آنها بهره مردم افگند كه چيزهايی

 دستور داد و در اين وي براي سجده را به داد و ابليس اسکان بهشت را به

 محمد! بعد از آن پرسيدند: اي كرد. يهوديان بيرون شتآخر او را از بهساعت 

مسلط شد.  قصد كرد و بر آن عرش سوي به كرد؟ فرمودند: سپس پروردگارچه

آخر  را به اگر موضوع دادي ما را بسيار خوب سؤال گفتند: پاسخ يهوديان

كرد.  استراحت كه: پروردگار در روز شنبه است اين ، آخر موضوعرسانديمی

 در تکذيب آيه اين گاهآمدند. آن خشم به يهوديان سخن از اين صخدا  رسول

 شد. نازل سخنشان
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ْبَل ُطلُوعَ الشهْمَس َوقَْبَل اْلغُُروَب 
فَاْصبَْر َعلَى َما يَقُولُوَن َوَسب َْح بََحْمَد َرب ََك قَ

(41 ) 

خورشيد  از طلوع و پيش صبر كن»يهود  و مشركان «گويندمي بر آنچه پس»

 يعنی: حق «گوي تسبيح با ستايش را همراه ، پروردگارتاز غروب و پيش

در « اهلل و بحمدهسبحان» ، با گفتناو نيست سزاوار جناب كه را از آنچه تعالی

بامداد و  اينمازه مراد از آن: گزاردن قولی. بهكن بامداد و عصر، تنزيه هنگام

 از طلوع و تحميد قبل مراد از تسبيح»گويد: می كعباس. ابنعصر است

ظهر و  ، نمازهاياز غروب و تحميد قبل خورشيد، نماز بامداد و مراد از تسبيح

 «.عصر است

  

 (32َوَمَن اللهْيَل فََسب َْحهُ َوأَْدبَاَر السُُّجوَد )

 «گوي نيز اهلل را تسبيح» شب از اوقات يعنی: در بعضی «شب و از طرف»

و عشاء  مغرب در شب: نمازهاي گفتن مراد از تسبيح»گويد: می عباسابن

 «نيز سجده دنبال و به». )تهجد( است نماز شب قولی: مراد از آنبه«. است

مراد از »د: گويمی كعباس. ابنگويرا تسبيح تعالی نمازها نيز حق دنبال يعنی: به

«. بعد از نمازهاست گفتن ، يا تسبيحبعد از فرايض نافله )ادبار السجود( نمازهاي

 از آن استنيز آمده  بسياري بعد از نماز، در احاديث گفتن تسبيح دستور به

فرمود: كه  از ابوهريره و مسلم بخاري روايت به ذيل شريف در حديث جمله

 اهلل! ثروتمندانآمدند و گفتند: يا رسول صخدا  نزد رسول اجرانمه فقراي

و  درجاتاين»فرمودند:  ص پايدار را بردند. حضرت هايبلند و نعمت درجات

خوانيم، نماز ما نماز می كهگفتند: آنها چنان«. ؟پايدار چيست هاينعمت
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ما صدقه  كهگيرند و چنانمی ، روزهگيريممی ما روزه كهخوانند و چنانمی

 كنند. رسولآزاد می ، بردهكنيمآزاد می ما برده كهدهند و چنانمی ، صدقهدهيممی

 را انجام اگر مانند آن كه ندهم شما تعليم را به آيا كاري»فرمودند:  صخدا 

 ر كسیاز شما بهتر نخواهد بود، مگ كسگيريد و هيچمی سبقت دهيد از ديگران

و  هر نماز، سی دنبال به كه است كار اين دهد؟ آن شما را انجام همانند عمل كه

گفتند: يا «. بار تکبير بگوييد و سه بار تحميد و سی و سه ، سیبار تسبيحسه

همانند ما  پس بکنيم ما بايد چه ثروتمند ما نيز شنيدند كه اهلل! آخر برادرانرسول

 صخدا  شود[. رسولنيز می آنان نصيب فضل اين وقت كنند ]آنمیعمل

َ يُْؤتَيَه َمْن يََشاُء ) فرمودند:  را به آن كه است الهی فضل : )اين(ذََلَك فَْضُل اّلِله

 كه است آمده شريف در حديث همچنين«. 45مائده/»دهد( خواهد،می هر كس

 ال شريك وحده إال اهلل الإله»گفتند: می نماز فرض هر دنبال به ص اكرم رسول

 ، وال معطيلما أعطيت ال مانع ء قدير، اللهمشي كل الحمد وهو علي وله الملك ، لهله

 و شريکی است ، يگانهجز اهلل نيست : خدايیالجدذا الجد منك  وال ينفع لما منعت

 آنچه . بار خدايا! برايچيز تواناست بر همه و اوو حمد او راست  ندارد، ملك

 اي، دهندهايتو باز داشته كه آنچه و براي نيستاي ، بازدارندهايتو داده كه

او  به كه آنچه بلکه«. رساندنمی او سودي توانگر در برابر تو به و ثروت نيست

 .استو طاعت  رساند، ايمانسود می

  

 ( 39ْع يَْوَم يُنَاَد اْلُمنَاَد َمْن َمَكاٍن قََريٍب )َواْستَمَ 

تو خبر  به قيامت از احوال همينك را كه ! آنچهمخاطب اي «بدار و گوش»

كه  روزي»؛ خبر است اصل بودن و هولناك تعبير، بيانگر بزرگی . ايندهممی
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را در صور  دوم نفخه ÷فيلاسرا كه است روز قيامت و آن «ندا در دهد منادي

محشر را ندا  اهل ÷دمد و جبرئيلدر صور می ÷اسرافيل»كه:  است دمد. نقلمی

ندا  يعنی: اين «نزديك از جايي»«. بشتابيد حساب سويگويد: بهو می كرده

 طور يکسان محشر به از افراد اهل هر فردي به كه است نزديك ايگونهبه

ندا  كه است مراد اين بلکه نيست نداكننده مکان ، قربمراد از آن د. البتهرسمی

را  آن همگان كه طوريرسد بهو برابر می يکسان گونهبه محشريانتمام  به

 استخوانهاي اي»گويد: می منادي كه است شنوند. نقلمیو روشن  صريح

 درهم موهاي و اي پراكنده گوشتهاي ! ايدا شدهج از هم بندهاي ! ايپوسيده

 كنو فيصله نهايی و حکم داوري براي دهد كهمی شما فرمان به أ! خداوندريخته

 «.گرد آييد

  

َ ذََلَك يَْوُم اْلُخُروجَ )  بَاْلَحق 
ْيَحةَ  (30يَْوَم يَْسَمعُوَن الصه

و  رستاخيز حق ترديد بانگيعنی: بی «شنوندمي حق تند را به نعره كه روزي»

از  «است آمدن روز، روز بيرون آن» نيست شکی هيچ و در آن است ثابت

 قبرها.

  

 (34إَنها نَْحُن نُْحيَي َونَُميُت َوإَلَْينَا اْلَمَصيُر )

ا و در دني كنيممی يعنی: زنده «ميرانيمو مي كنيممي زنده كه ماييم گمانبي»

از كارها با ما  كار و در غير آن در اين شريکی در دنيا و هيچ ميرانيمو می آخرت

را در برابر  ايكننده هر عمل پس «ما است سوي به و برگشت»ندارد  مشاركت

 .دهيمجزا می عملش
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 ( 33يٌر )يَْوَم تََشقهُق اْْلَْرُض َعْنُهْم َسَراًعا ذََلَك َحْشٌر َعلَْينَا يَسَ 

 شکاف از سر خلق يعنی: زمين «شودمي شكافته از آنان زمين كه روزي»

شوند می محشر رانده سوي و به آمده آنها از گورها بيرون دارد پسبرمی

 اين»دوند كند، میمی ندايشان كه ايمنادي سويبه يعنی: شتابان «شتابان»

 بر ما آسان كه»؛ است آوردنی تاخيز و گردهمرس يعنی: اين «است حشري

 .دهيممی را سازمان آن زحمتی هيچ و ما بی «است

  

ْر بَاْلقُْرآََن َمْن يََخاُف َوَعيَد  نَْحُن أَْعلَُم بََما يَقُولُوَن َوَما أَْنَت َعلَْيَهْم بََجبهاٍر فَذَك َ

(33) 

از  «گويند، داناتريممي»ما  تو و درباره كفار درباره «آنچه ما به»! صمحمد  اي

 اي، دلجويیعبارت و از انکار توحيد و معاد. اين ايآورده كه در آنچه تکذيبت

آنان  زور وادارندهو تو به» است مشركان براي و تهديدي صپيامبر  براي

 ايمان به اكراهاجبار و  به كه مسلط نيستی تو بر آنان جبار: يعنی «نيستي

 ترسد بهمي» نافرمانان براي «من عذاب را از وعده هر كه پس» كنیوادارشان 

 آنها هيچ به نشو زيرا پند و اندرز دادن مشغول غير آنان به ولی «پند ده قرآن

 جهاد مأمور كرد. را به ص حضرت آن تعالی حق در بر ندارد. سپس سودي
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 ﴾ذاریات  سوره﴿
 .است ( آيه25) و داراي است مکی

  

گر، پراكندهبادهاي  به أبا سوگند خداوند افتتاح سبب به سوره : اينتسميه وجه

. است و غير آن گر خاكپراكنده از بادهاي شد. ذاريات: عبارت ناميده« ذاريات»

از  باشد زيرا باد، لشکريمی آن اهميت باد، دليل به أسوگند خداوند البته

 .اوست لشکرهاي

به  آن ، آويختنآسمان به بشري قلب ساختن ، وابستهسوره اين محور و هدف

حجابها و حايلها از  و كنار زدن زمينی هاياز علقه آن ، رها ساختنالهی غيب

 .است تعالی حق عبادت او براي شدنخالص  در جهت برابر بنده

  

 ( 9َوالذهاَريَاَت ذَْرًوا )

سوگند  بادهايی به سبحان خداي «پراكندني گر بهپراكنده بادهاي سوگند به»

، ترتيب اينپراكنند و بههوا برمی از اشياء را به و مانند آن خاك خورد كهمی

 گذارند.را زير پا می زمين جاذبه قانون

  

 ( 0ْقًرا )فَاْلَحاَمََلَت وَ 

را  باران آب اند كهمراد از آن: ابرهايی «بارسنگين هايكنندهحمل و سوگند به»

. البته است دارند. وقر: بار سنگينبار را بر می چهارپايان كهكنند چنانمی حمل

داند دارند، نمیابرها بر می را كه آبی كميات سنگينی جز خداوند متعال كسی

 .تصور نيست قابل بشري امر با مقياسهاي واين
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 (4فَاْلَجاَريَاَت يُْسًرا )
در عين  اند كه مراد از آن: ابرهايی «سهولت به شوندگانروان و سوگند به»

 شوند كهمی روان آنجايی به و سهولت نرمی ، بسيار بهو ضخامت باريسنگين

 هايند كهكشتی قولی: مراد از آنببارند. به نخواهد تا بر آمی خداوند متعال

از جمهور  شده مشهور نقل قول شوند. كهمی روان آب بر سطح سهولتبه

 .است ، نيز همينمفسران

  

َماَت أَْمًرا )  ( 3فَاْلُمقَس َ

 تعالی حق كه است مراد از آن: ابرهايی «كار كنندگانتقسيم و سوگند به»

تعابير،  اين قولی: مراد از همهكند. بهمی را تقسيم بندگان آنها ارزاق لهوسيبه

 تمام بادهايند زيرا بادها به« مقسمات»و « جاريات»، «حامالت»، «ذارايات»يعنی: 

ابرها را  پراكنند، همخاكها را می شوند. يعنی: هممی موصوف اوصافاين 

كنند. می بارانها را تقسيم شوند و هممی جاري سهولت در هوا به دارند، همبرمی

و  ، رزقاز باران اشياء ـ اعم اند كهفرشتگانی« مقسمات»ديگر: مراد از  قولیبه

 كنند.می تقسيم ـ را بر بندگان غيره

  

 ( 3إَنهَما تُوَعدُوَن لََصاَدٌق )

، از مرگ «ايدشده داده دهوع آنچه كه»است:  ها اينقسم آن همه جواب

 «است و درست راست»؛ خداوند متعال سوي به رستاخيز و محشور شدن

 از قدرت ، خداوند متعالگونه. بدينراستين است ايخبر و وعده يعنی: اين

 رستاخيز استدالل بر آوردن خويش قدرت ها، بهپديده اين بر خلق خويش

 كند.می
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 ايناند ـ همچون آغاز شده مقطعه غير حروف به كه هايیسوره تمام ظهاز مالح

 عليه باشند، مقسمها با سوگند آغاز شده سوره اگر اين كه يابيمـ در می سوره

 كهطوري باشد، همانو معاد می مانند توحيد، رسالت اعتقادي از اصول آنها يکی

از تعالی حق خبر دادن بر صحت تأكيدي ، همهسوره ايندر آغاز  وارده هايقسم

 دارد كه نيز اشاره واقعيت اين ها بهقسم اين كه باشد چنانحشر می وقوع

 ورزيدند.و بر كفر خود اصرار می منکر رستاخيز بوده و امثالشان مکه مشركان

  

يَن لََواقٌَع )  (6َوإَنه الد َ
 ناخواهخواه و عقاب يعنی: ثواب «است شدنيواقع اعمال جزاي و هرآينه»

 پيوندد.می واقعيت و الزاما به است يافتنی تحقق

  

 

 (7َوالسهَماَء ذَاَت اْلُحبَُك )
 استوار و نيکو و شکوه آفرينش حبك: يعنی «حبك داراي آسمان سوگند به»

 و استواري محکمی را به آن كه هر چيزي آور. پسو اعجاب بديع وجمال

 هايايد. يا مراد از حبك: راهنموده را حبك دهيد، آن انجامش بپردازيد و نيك

 از جمله از مترجمان بعضی كه وجود دارد چنان در آسمان كه استمحسوسی 

 اند.كرده ترجمه گونهرا اين آن :اهلل دهلويولی شاه

  

 ( 8َفي قَْوٍل ُمْختََلٍف )إَنهُكْم لَ 
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؛ و منکران شما مشركان يعنی: سخنان «هستيد گوناگون شما در سخني هرآينه»

گوييد: پيامبر می زيرا گاهی و درهم است ، ناسختهو پريشان است مضطرب

و باز از  است گوييد: كاهنمی ، گاهیگوييد: شاعر استمی ، گاهیجادوگر است

 را به ديگر بتان از سوي ولی خداوند آفريدگار است گوييد كهیسو ميك

 .، در گفتار و پندار شما بسيار استقبيل از اين تناقضاتی گيريد پسمیپرستش 

از  و در غير آن سوره در اين تعالی حق سوگند خوردن حکمت علما در بيان

حجت  در اقامه صمحمد  چون دند كهباور بو بر اين اند: اعرابها گفتهسوره

 شود لذا اينمی غالب و برهان ، در جدلدليل همين به نيرومند و ماهر است

سوگند  هر امر بزرگی به خداوند متعال . پسنيست وي سخنان درستی امرنشانه

 ادعاي استیو ر صدق ؛ تا آنها بهاست حق پيامبرش خبرها و پيامهاي ياد كرد كه

 اين تعالی حق ديگر سوگند خوردن را بپذيرند. حکمت و حجتش بردهاو پی 

شهرها و آباديها  خرابی باعث سوگند دروغ باور بودند كه بر اين اعرابكه  است

سوگند ياد  عزوجل رساند لذا خدايمی زيان خود سخت صاحب و به گرديده

و  آفت سوگندها با هيچ فقط بعد از اين نه ص اكرم رسول كهكرد تا آنها ببينند 

خود  اين شد. پس نيز افزوده ايشان و ثبات بر رفعت روبرو نشدند، كه ايحادثه

 حضرت آن دانستند كهمی ديگر، اعراب باشد. از سويمی ايشاندليل راستگويی 

 درستی شد تا بهمی سبب همه املعو اين خورند پسنمی قسم دروغ به ص

 پيدا كنند. يقين ايشان پيامهاي

  

 ( 1يُْؤفَُك َعْنهُ َمْن أُفََك )
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در  كه يعنی: هر كس «شودمي برگردانيده ، از آنشده برگردانيده كه هر كس»

 ، از قرآنكرده را تکذيب حق و دعوت شده برگردانيده از هدايت الهی علم

 شود.میبرگردانيده 

  

اُصوَن )  ( 92قُتََل اْلَخره

. تعالی و وعيد حق در وعده بر شکاكان يعنی: لعنت «بر خراصون مرگ»

 و دروغگويانند. خراصون: شکاكان

  

 (99الهَذيَن ُهْم فَي َغْمَرٍة َساُهوَن )

و  كفر و شك هدر ورط كه يعنی: آنان «خبرندبي ناداني در ورطه كه همانان»

 و بر آن روكرده آن سوي به كه اند و نيز از آنچهمأمور شده بدان ، از آنچهجهل

 برند.سر میبه رهروند، در غفلت

  

يَن )  ( 90يَْسأَلُوَن أَيهاَن يَْوُم الد َ

 «.؟است روز جزا كي»و استهزا  و شك تکذيب از روي« پرسندمي»

  

 ( 94ى النهاَر يُْفتَنُوَن )يَْوَم ُهْم َعلَ 

 يعنی: سوزانده «شوند عقوبت بر آتش آنان روز كه همان»است:  اين پاسخ

 طال را براي كه گاهآن« الذهب فتنت»شود: می گردند. گفته شوند و معذب

 .بسوزانیآن  آزمايش

  

 ( 93َجلُوَن )ذُوقُوا فَتْنَتَُكْم َهذَا الهَذي ُكْنتُْم بََه تَْستَعْ 
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از  «شتاب به آنچه است خود را بچشيد، اين عذاب»شود: می گفته آنان به

 «.بوديد خواستار آن»استهزا و ريشخند  روي

  

 ( 93إَنه اْلُمتهَقيَن فَي َجنهاٍت َوُعيُوٍن )

در  يعنی: ايشان «ساراننددر باغها و چشمه متقيان»گروه:  آن حال اما برخالف

باصفا و  ايگونه و به است در آنها جاري سارانچشمه كه در بوستانهايی آخرت

 تواند كرد، مستقرند.نمی آنها را وصف گريتوصيف هيچ كه است دلکش

  

 ( 96آََخَذيَن َما آَتَاُهْم َربُُّهْم إَنهُهْم َكانُوا قَْبَل ذََلَك ُمْحَسنَيَن )

و  «گيرندمي» از خير و كرامت «است عطا كرده آنان به انرا پروردگارش آنچه»

خير  يعنی: آنها اين «نيكوكار بودند از اين زيرا آنها پيش»هستند  راضی آنبه 

 اعمال دادن در دنيا با انجام كنند كهمی رو دريافت را از آن و كرامتو نعمت 

خود حاضر و ناظر  اعمال را در همه عزوجل ، نيکوكار بودند، خدايشايسته

بر  برين بهشت استحقاق دليل او را در نظر داشتند. پس دانستند و رضايمی

 .است همين ايشان

  

 ( 97َكانُوا قََليًَل َمَن اللهْيَل َما يَْهَجعُوَن )

شتر و بي «غنودندرا مي از شب اندكي بودند كه وصف اين به»در دنيا  متقيان

در « ما» . حرفاست گذرانيدند. هجوع: خوابمی نماز و نياز و نيايش رابه آن

را  كمتر شبی ايشان»گويد: می آن در معناي عباس . ابن( زايد است)مايهجعون

نماز  آنها را به اوقات ها و بيشتريناكثر شب خوابيدند بلکهمی تا صبح

 «.گذرانيدندمی

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

670 

  

 ( 98ْسَحاَر ُهْم يَْستَْغَفُروَن )َوبَاْْلَ 

در » بودند كه وصف بر اين ، پيوستهبهشت به يافته دست متقيان آن« و»

نماز را تا  ايشان»گويد: می آن در معناي حسن «كردنداستغفار مي سحرگاه

«. كردندمی خواهی استغفار و آمرزش در سحرگاه سپس داده ادامهسحرگاه 

 كردند و نماز شبمی خوابيدند، بسيار عبادتمی اندك كهنی: با آنيع

را در  شب همه شب خواستند گويینيز می وجود آمرزشخواندند؛ اما با اينمی

جود و  كه و بزرگواران كريمان و روش سيرت است اند! و اينگذرانده معصيت

 شيوه كنند. بر عکسمی هم رخواهیو باز عذ شمردهبسيار خود را اندك  كرم

 گذارند و افادهمی چيز، منت كمترين و بذل با انفاقكه  و فرومايه پست اشخاص

السماء  ليلة إلي كل ينزل تعالي اهلل إن»است:  آمدهشريف فروشند. در حديثمی

 من ؟ هلعليه فأتوب تائب من األخير، فيقول: هل الليل ثلث يبقي الدنيا، حتي

، در خداوند متعال الفجر: يطلع ؟ حتيسؤالهفيعطي  سائل من ؟ هلمستغفر فأغفر له

 باقی اخير شب سوم يك چون كهآيد تا آندنيا فرود می آسمان سوي به هر شب

 خواهیزش؟ آيا آمربپذيرم توبه تا بر وي هستكاري  گويد: آيا توبهماند، میمی

 داده وي خواسته كه هست ايكننده؟ آيا درخواستبيامرزم تا بر وي هست

 .است آخر شب حصه ششمسحر: يك«. كندمیبامداد طلوع  كه گاهشود؟ تا آن

  

 ( 91َوفَي أَْمَواَلَهْم َحقٌّ َللسهائََل َواْلَمْحُروَم )

 براي در اموالشان» بودند كه وصف اينبر  پيوسته بهشت به متقيان آن «و»

يابد لذا را نمی چيزي كه است سائل: فقيري «مقرر بود حقي و محروم سائل
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 است شود. محروم: كسیمی آنان ياري و طالب افگندهپيش خود را بر ديگران

 و پاكی پرهيز نموده هم كردن و كار، از سؤال از كسب باوجود ناتوانی كه

 قولیكنند. بهنمی و بر او صدقه او را توانگر پنداشته مردم ورزد تا بدانجاكهمی

 باشد. در حديث او رسيده به سختی و بالي قحطی كه استكسی  ديگر: محروم

فرمودند:  ص اكرم رسول كه است آمده و مسلم بخاري روايت به شريف

او  به خرما و دو خرمايی و يك و دو لقمه لقمهتو يك  هك نيست كسی مسکين»

نياز گرداند و يابد تا او را بیرا نمی توانگريكه  است كسی مسکين ولی دهیمی

 قول»گويد: می قرطبی«. دهد صدقهوي  برد تا بهنمی پی حالش به هم كسی

باشد می زكات فريضه مراد از آن كهستا اين آيه ( در اينتر در تفسير )حققوي

َوالهَذيَن فَي أَْمَواَلَهْم َحقٌّ َمْعلُوٌم )فرمايد: ( می)معارج در سوره أزيرا خداوند

 براي معلوم است حقی در اموالشان كه : )و آنان((25)َللسهائََل َواْلَمْحُروَم  (24)

 مقدس شريعتكه  است مانا زكاته معلوم حق«. 14ـ  15( »و محروم سائل

 ، نهنافله از صدقات اما غير آن است كرده را بيان آن و وقت ؛ مقدار، جنساسالم

 نيز مؤيد اين ذيل شريف حديث«. دارد معينی و وقت جنس و نه است معلوم

خود  مال زكات : وقتیفيه ما عليك ، فقد قضيتمالك زكاة اذا أديت»است:  قول

 به ولی«. اي، پرداختهتوست بر ذمه مال در آن را كه آنچه ، در حقيقترا دادي

باشد اما بايد می جمهور نيز همين و قول است صحيح قرطبی سخن كهاين رغم

 شد. از سوي فرضدر مدينه  و زكات است مکی سوره اين كه در نظر داشت

در خور ثنا و چندان  صفت ، اينتفسير كنيم زكات را به« حق»ر ما ديگر، اگ

 كسی پردازد پسخود را می مال زكات باشد زيرا هر مسلمانینمی ويژه ستايشی

 نيازمندانرا نيز به  ديگري ، مالبر زكات افزون كه است ستايشی چنين مستحق
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 متقياندر مورد ثنا و ستايش  سياق نجا ـ كهدر اي ببخشد لذا ظاهرا مراد آيه

 .است فرض غير از زكات نافله باشد ـ صدقاتمی

  

 ( 02َوفَي اْْلَْرَض آَيَاٌت َلْلُموقَنَيَن )

هاي و پديده زمين يعنی: در كره «است هايينشانه يقين اهل براي و در زمين»

، ، جن، انس، نباتاتها، معادن، ميوه، درختانها، درياهااز كوه ؛ اعمموجود در آن

 و باور دارند، داليل يقين عزوجل خداي به كه موحدانی ، برايو غيره حيوانات

ها تدبر و نشانه در اين هستند كه زيرا ايشان است آشکاري هايو نشانه روشن

 برند.می ز آنها نفعكنند و نهايتا امی آنها اعتراف و به كرده تأمل

  

 ( 09َوفَي أَْنفَُسُكْم أَفَََل تُْبَصُروَن )

نيز  طور در وجود خودتانانسانها! همين يعنی: اي «و در وجود خودتان»

 پيامبران كه آنچه و راستی و صدق أخداوند بر يگانگی كه است هايینشانه

 انفسی در وجود خود بنگريد و آيات كند و اگر شمامی اند، داللتآورده همراهبه

شما بر  بريد زيرا آفرينشمی راه عزوجل خداي سوي خود را دقيقا بشناسيد، به

، ، اعضا، حواس، استخوان، گوشت؛ از خونشگرف و شأن عجيب وصفاين

، خود و غيره ، ادراكو بيان ، نطق، روح، وجدان، عقل، قلبتنفس مجاري

شود،  گرفته تحليل به وجودتان از ماشين و اگر هر پرزه است الهی آيات وگاهجل

مگر  پس» است بخشقناعت باشد، برهانی و دريافت درك اهل كه كسی براي

خداي  ، بر وجود و يگانگینگرش اين وسيلهتا به بصيرت چشم به «بينيدنمي

 ، ارواحكريمه در آيه« انفس»قولی: مراد از بريد؟ به راه دهندهروزي آفريننده

، بر وجود و شماست و زندگی حيات سبب كه . يعنی: در ارواحتاناست
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امروز در  كه است . گفتنیاست هايیو نشانه آيات خداوند متعال وحدانيت

 آيات اينو اعجاز  از حقايق عظيمی ، فرازهايتجربی علوم عصر انکشاف

 .است گرديده متجلی

  

 ( 00َوفَي السهَماَء َرْزقُُكْم َوَما تُوَعدُوَن )

نمودن  شما و فراهم رزق يعنی: تقدير و تعيين «است شما در آسمان و رزق»

ها و ، طلوعگاه، ستارگان؛ زيرا خورشيد، ماهاست در آسمان آن اسباب

ابرها را  كه شود، بادهايیمی آنها فصلها مختلف وسيله به كه هايیغروبگاه

وجود،  گردونه اين همه و بااالخره از آسمان فرود آمده رانند، بارانمی

و رشد  رويش ها برايپديده گردد زيرا اين شما فراهم اندركارند تا روزيدست

پديد  و شرايط مناسبیشوند، جو می آبياري با آب كه ايمختلفه نباتاتانواع 

 آنها قوت كند، نور قمر بهمی خود تغذيه آورند، خورشيد آنها را با گرمايمی

 «و»دارد  راستا نقشی دراين ايطور هر پديده بخشد و همينمی ونمو و پختگی

و  ، ثواب، دوزخاز بهشت «ايدشده داده وعده آنچه» است شده نوشته درآسمان

كه  است زيرا نقل است ايد، در آسمانشده داده وعده آن به كه . يا بهشتیعقاب

 قرار دارد. در زير عرش هفتم آسمان بر پشت بهشت

  

َ السهَماَء َواْْلَْرَض إَنههُ لََحقٌّ َمثَْل َما أَنهُكْم تَْنَطقُوَن )  (04فََوَرب 

 يعنی: آنچه «است واقعا او حق كه و زمين پروردگار آسمان سوگند به پس»

خود  كه گونههمان» است و ثابت ، حقايمداده آيات را در اين شما خبرشبه كه

 به كه شما چنان كه است روشن چنان حقيقت يعنی: اين «گوييدمي شماسخن
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 باشيد. مثل شتهدا نيز يقين آن بودن حق داريد، بايد به خود يقين گفتنسخن 

«. است حق گفتنت سخن اكنون كهچنان است خبر حق اين»گوييم: میكهاين

 أقواماً أقسم اهلل قاتل»فرمودند:  ص اكرم رسول كه است آمده شريف درحديث

 آنان به پروردگارشان را كه خداوند نابود سازد اقوامی يصدقوا: لم ، ثمربهم لهم

 «.نکردند تصديق وگند خورد اما باز همس

 بر من اياعرابی كه بودم روان راه و به آمده بيرون از بصره»گويد: می اصمعی

. گفت: از هستم اصمع ؟ گفتم: از بنیهستی پرسيد: تو كی گذر كرد و از من

 شود. گفت: پسمی خوانده رحمان كالم در آن كه ؟ گفتم: از جايیايكجا آمده

َوفَي السهَماَء )آيه:  به و چون كردم« والذاريات» خواندن به . شروعبخوان برمن

 شتر خويش سوي و به برخاست گاه. آناست ، گفت: كافیرسيدم (...َرْزقُُكمْ 

شمشير و  به گاهنمود آن تقسيم را بر مردم كرد و گوشتش را ذبح و آن رفت

. و گردانيد و رفت پشت ، سپسبرد و هر دو را شکست دست خويش مانك

 با شخصی بناگاه كه بودم كردن طواف ، در حالرفتم حج الرشيد بهباهارون چون

 شدم ، متوجهاو نگريستم به خواند. چونمی ضعيفی مرا با صداي كه روبرو شدم

 و الغر گشته و بسيار نحيف زرد شده رنگش ولی است اعرابی او همان كه

را « والذاريات»تا سوره:  خواست و بار ديگر از من گفت سالم برمن . پساست

َوفَي السهَماَء َرْزقُُكْم ) آيه: به و چون كردم آن خواندن به . شروعبخوانم بر وي

ما  را پروردگار ما به آنچه حقا كهكشيد و گفت:  ، فرياديرسيدم (َوَما تُوَعدُونَ 

 ؟ پسهست هم گفت: آيا غير از اين ! سپسيافتيم، راستاست داده وعده

َ السهَماَء َواْْلَْرَض إَنههُ لََحقٌّ )خواندم:  كشيد و گفت:  اثنا فريادي . در اين(فََوَرب 

او سوگند  كه آوردهم خش به را چنان پروردگار جليل كسی اهلل! چه يا سبحان
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 ناچارش سوگند خوردن نکردند تا به را تصديق ؟! شگفتا! سخنشاست خورده

 نيز همراه بار، نفسش بار تکرار كرد و با آخرين را سه سخن اين كردند؟! پس

 «.كرد تسليمآفرين جان به آمد و جان بيرون با آن

  

 ( 03ْبَراَهيَم اْلُمْكَرَميَن )َهْل أَتَاَك َحَديُث َضْيَف إَ 

 صپيامبر اي «آيا»است:  ÷ابراهيم داستان در زمين الهی هاينشانه و از جمله

نزد  كه يعنی: ميهمانانی «؟است تو رسيده به ابراهيم گرامي خبر مهمانان»

 آدمیبن در صورت بودند كه فرشتگانی بودند زيرا ايشان گرامی سبحان خداي

 ÷آنها نزد ابراهيم»گويد: می آن مجاهد در معناي بودند. ولی آمده ÷نزد ابراهيم

از  پذيرايی كرد و خود براي استقبال نيکويی به بودند زيرا او از ايشان گرامی

بر  هم جهت ، از اينمصدر است ضيف: در اصل«. ايستاد سرشان بر بااليايشان 

 ، يا نهتن دوازده فرشتگان آن كه است . نقلبر جمع شود و هممی واحد اطالق

 ، ميکائيلجبرئيل يعنی تن سه بود، يا ايشان ÷جبرئيل شاندهمين بودندكه تن

نزد  ميهمان صورت به شدند كه ناميده« ميهمان»رو  واسرافيل: بودند. و از آن

 بودند. آمده ÷ابراهيم

  

 ( 03دََخلُوا َعلَْيَه فَقَالُوا َسََلًما قَاَل َسََلٌم قَْوٌم ُمْنَكُروَن ) إَذْ 

! ما بر تو سالم ÷ابراهيم يعنی: اي «بر او وارد شدند، گفتند: سالم چون»

جواب  ÷يعنی: ابراهيم «بر شما گفت: سالم» نيك گفتنی سالم به گوييممی

، تحيت دعاء است كه« سالما» صيغه را به ÷مابراهي را داد. فرشتگان سالمشان

و دوام  بر ثبات ـ كه ميم رفع ـ به« سالم» صيغه به ÷ابراهيم كهگفتند درحالی
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و گفت: گروهي »داد  نيکوتر از آن عبارتی را به ايشان سالم كند پاسخمی داللت

شما را  از اين قبل هستيد و من ناشناخته گروهی من يعنی: شما براي «ناشناسيد

ديگر:  قولیهستيد؟ به كسانی چه كنيد كه معرفی من خود را به پس شناختمنمی

 .با ايشان در خطاب نه گفت با خودش را در دل سخن اين ÷ابراهيم

  

 ( 06فََراَغ إَلَى أَْهَلَه فََجاَء بََعْجٍل َسَميٍن )

 ، يا پنهانآهسته ÷ابراهيم يعنی: سپس «خود رفت اهل ويس به آهسته سپس»

اش نزد خانواده چابك از ايشان پذيرايی تدارك ، برايخويش از ديد ميهمانان

را مخفی  كار پذيرايی كه است اين ميزبان گويد: از ادبمی . زمخشريرفت

 او برايش نشود كه متوجه ميهمان نمايد كه پذيرايی و طوري داده صورت

باز دارد، يا از  تدارك كشد زيرا مبادا او را از اينمی بيند و زحمتمی تدارك

كشد، در فشار قرار می زحمت برايش ميزبان كه كند و يا از اين اوعذرخواهی

 نشميهمانا براي ÷ابراهيم گاهيعنی: آن «آورد فربه ايگوساله گاهآن»گيرد. 

أَْن َجاَء بََعْجٍل )...خوانديم: « هود» در سوره كه را آورد چنان بريانی فربه گوساله

 «.23»را(  بريانی : )آوردگوساله(َحنَيذٍ 

دهد كه می زيرا نشان است و ميهمانداري ضيافت آداب در برگيرنده كريمه آيه

غذا آورد  برايشان ايگونهباشد، به داشته ايسابقه با ميهمانانش كهآنبی ÷ابراهيم

او بسيار  كرد چرا كه پذيرايی از ايشان هم نکردند و با سرعت احساس ايشان كه

 يعنی داشتدر خانه  را كه چيزي ديگر، او بهترين بود. از سوي جواد و بخشنده

گاو و  ÷ابراهيم مال مدهع آورد، چه ايشان را ـ براي و فربه جوان ايگوساله
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 را بر سبيل نهاد و ايشان رويشان را پيش بريان ! او گوسالهبود. آري گوساله

 خوانيم:بعد می در آيه كه كرد چنان آن خوردن به دعوت و مهربانی لطف

  

بَهُ إَلَْيَهْم قَاَل أَََل تَأُْكلُوَن )  ( 07فَقَره

گفت: »نهاد، سپس  ايشان روي غذا را پيش يعنی: آن «برد نزديكشان را به آن»

 اجابتفراخواند اما ايشان  از آن خوردن را به يعنی: ايشان «خوريد؟مگر نمي

 نبردند. غذا پيش به نکردند و دست

  

  (08فَأَْوَجَس َمْنُهْم َخيفَةً قَالُوا ََل تََخْف َوبَشهُروهُ بَغََُلٍم َعَليٍم )

نخوردند زيرا از  وي از غذاي رو كه از آن «يافت ترسي از آنان در دلش و»

را بخورد،  ميزبان غذاي هر كس كه است اين مردم در ميان متعارف اخالق

كردند،  غذا امتناع از خوردن ايشان چون گردد پسمی ايمن از ويميزبان 

. اما امر خيري براي اند نهآمده كار شري آنها براي كرد كه گمان ÷ابراهيم

هستند و از  فرشتگانی كردند كه او اعالم به سپس «گفتند: نترس»او  به فرشتگان

دانا بشارت  پسري و او را به»اند شده او فرستاده سوي به سبحان خداي سوي

آيد و دنيا می به برايش دادند كه بشارت فرزندي را به ÷يعنی: ابراهيم «دادند

فرزند،  شود. مراد از اينبسيار دانا می گاهرسد آنمی و بزرگی حد مرديبه

 .است ÷اسحاق

  

ٍة فََصكهْت َوْجَهَها َوقَالَْت َعُجوٌز َعَقيٌم )  ( 01فَأَْقبَلََت اْمَرأَتُهُ فَي َصره

كرد، وگو میگفت با فرشتگان ÷ابراهيم كه گاهآن «سر رسيد با فريادي و زنش»

 تولد فرزندي را به ايشان بشارت گر بود و چوننظاره ايدر گوشه ساره زنش
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و بر ». است كشيد. صره: فرياد و ضجه فريادي شنيد، از تعجب ÷ابراهيم براي

در  زنان عادت كه زد چنان اشخود بر چهره يعنی: با دست «خود زد چهره

در  فرزند بزايم يعنی: چگونه «پير نازا؟ و گفت: زني» است تعجب امهنگ

 كرد؛ اول خبر را با استبعاد تلقی اين دو دليل به ؟ سارهنازا هستم پيرزنی كهحالی

 كهاين ، دومداشت سن سال نود و نه هنگام بود و در آن سال پير و كالن كهاين

دنيا  به ÷ابراهيم براي فرزندي هم در جوانی كه طوري بهو نازا بود  عقيم

 صد يا صد و بيست هنگام نيز در آن ÷ديگر، خود ابراهيم بود. از سوي نياورده

 .داشت سن سال

  

  (42قَالُوا َكذََلَك قَاَل َربَُّك إَنههُ ُهَو اْلَحَكيُم اْلعََليُم )

تو خبر  به يعنی: آنچه «است فرموده چنين پروردگارت» فرشتگان «گفتند»

از  و نه كن امر شك در اين ! نهساره تو اي پس پروردگار توست ، فرمودهداديم

 خويش در صنع تعالی حق «داناست او خود حكيم هرآينه»شو  زدهشگفت آن

شما  داند كهیم دارد پس وسيعی علم خويش خلق و به است حکمت داراي

 هستيد. كرامت اين شايسته

  

 ( 49قَاَل فََما َخْطبُُكْم أَيَُّها اْلُمْرَسلُوَن )

يعنی: جز اين  «؟شما چيست ! خطبفرستادگان اي پس» ÷ابراهيم «گفت»

شما را  تعالی حق كه داديد، كار و مأموريتی من در مورد فرزند به كه بشارت

 فرمان به فرشتگان كه دانستمی ÷؟ زيرا ابراهيم، چيستفرستاده خاطر آنبه
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آيا فقط  بداند كه خواست آيند پسفرود می امر مخصوصی براي عزوجل خداي

 دارند. هم ديگري اند يا مأموريتشده فرستاده بشارت اين آوردن براي

  

 ( 40َرَميَن )قَالُوا إَنها أُْرَسْلنَا إَلَى قَْوٍم ُمجْ 

 بود. ÷لوط مراد آنها قوم «ايمشده فرستاده مجرمي قوم سوي گفتند: ما به»

  

 ( 44َلنُْرَسَل َعلَْيَهْم َحَجاَرةً َمْن َطيٍن )

از  هايیرا با سنگواره يعنی: تا آنان «فروفرستيم از گل ايسنگواره تا بر آنان»

 .مكني ، سنگبارانشده سنگ رس گل

  

َمةً َعْندَ َرب ََك َلْلُمْسَرفَيَن )  ( 43ُمَسوه

از  و تجاوزكاران در گمراهی دراز دست «مسرفان براي نزد پروردگارت كه»

شناخته  آن به كه با عالئمی «است شده گذارينشانه»و فساد؛  حد در بدكاري

بود.  بسته نقش ياهی، خط قرمز و سهر سنگ كه: بر روي است شود. نقلمی

شد، نوشته می زده بايد بر وي كه كسی ، نامهر سنگ بر روي»گويد: كثير میابن

 «.بود شده

  

 (43فَأَْخَرْجنَا َمْن َكاَن فَيَها َمَن اْلُمْؤَمنَيَن )

نابود  يعنی: چون «برديم بود، از آنجا بيرون در آن را از مؤمنان هر كه گاهآن»

 لوط از مؤمنان قوم در آباديهاي را كه ، هر كسكرديم لوط را اراده قوم اختنس

 .برديم آباديها بيرون بود، از آن ويبه

  

 (46فََما َوَجْدنَا فَيَها َغْيَر بَْيٍت َمَن اْلُمْسَلَميَن )

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

680 

 گفته «نيافتيم از مسلمانان» خانواده يعنی: جز يك «خانه در آنجا جز يك پس»

ـ بود.  وي جز زنـ به ÷خود لوط ، خانوادههم خانواده آن كه شده

 «.بودند تن جمعا سيزده ÷لوط جز زنبه آنان»گويد: می جبيرسعيدبن

  

 ( 47َوتََرْكنَا فَيَها آَيَةً َللهَذيَن يََخافُوَن اْلعَذَاَب اْْلََليَم )

 باقي ايترسند، نشانهمي دردناك اباز عذ كه كساني و در آنجا براي»

از  را كه تا هر كس گذاشتيم باقی و داللتی آباديها، نشانه يعنی: در آن «گذاشتيم

از  كند، چه ، راهنمايیاست رسيده آنان به كه ترسد، بر عذابیمیالهی  عذاب

 ؛ همانا آثار عذابنشانه اينآيند و می بعد از آنان كه كسانی وچه زمان آن اهل

 آباديهاي كهزيرا بعد از آن است پيدا و نمايان هنوز هم كه آباديها است در اين

 به كه متعفنی بحيره را به آن زيروزبر شد، خداوند متعال لوط بر اثر عذاب قوم

شر  چون كه است بر آن خود دليل كرد. اين ، تبديلاست معروف« طبريه بحيره»

 .است حتمی و ويرانی نابودي آن شد، در پی غالبو كفر و فسق 

  

 ( 48) َوفَي ُموَسى إَْذ أَْرَسْلنَاهُ إَلَى فَْرَعْوَن بَُسْلَطاٍن ُمبَينٍ 

فرعون  سوي به مبين او را با سلطاني چون» قرار داديم اينشانه «و در موسي»

از عصا و ديگر  عبارت كه است آشکار و روشن مبين: حجت سلطان «فرستاديم

 باشد.می وي همراه معجزات

  

 ( 41فَتََولهى بَُرْكنََه َوقَاَل َساَحٌر أَْو َمْجنُوٌن )

از  خويش با پهلوي يعنی: فرعون «خويش ركن شد به رويگردان پس»

، لشکر و مراد از ركن: جمع»يد: گومجاهد می گردانيد. ولی ما روي هاينشانه
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و گفت: »«. گرفتو نيرو می قوت آنان وسيله او به كه است فرعون دولت اركان

 چنين ÷موسی درباره يعنی: فرعون «است ايجادوگر يا ديوانه شخص اين

 درافگند در و شبهه شك را به و مردم ايجاد كرده و ايهام تا مغالطه گفت

 از سوي ÷موسی معجزات آوردن كه دانستمی خوبی او خود به كهحالی

 كند.نمی كارهايی چنين ديوانه كه دانستو نيز می نيست جادوگر ممکن

  

 ( 32فَأََخْذنَاهُ َوُجنُودَهُ فَنَبَْذنَاُهْم فَي اْليَم َ َوُهَو ُمَليٌم )

 او مليم كهدر حالي را در دريا افگنديم و آنان را گرفتيم او و لشكرش پس»

 و نکوهش مالمت موجب بود كه شده اعمالی مرتکب فرعون مليم: يعنی «بود

كفر  أخداوند به كرده ربوبيت ادعاي كه گاهبود آن او سزاوار مالمت . پساست

 .نمود و از حد درگذشت طغيان خويش ورزيد و در عصيان

  

يَح اْلعََقيَم )َوفَي   (39َعاٍد إَْذ أَْرَسْلنَا َعلَْيَهُم الر َ

بر آنان  كه گاهآن» گذاشتيم باقی ايعاد نيز نشانه يعنی: در داستان «و در عاد»

 و منفعتی خير، بركت هيچ در آن كه است باد عقيم: بادي «فرستاديم عقيم بادي

 بلکه است بارانی حامل كند و نهمی و آبستن داده را گشن درختی نه پس نيست

، يا «دبور»باد،  اين . كهاست شده فرستاده و عذاب نابودسازي فقط براي

 شود.می ناميده« نکباء»، يا «جنوب»

  

َميَم )  (30َما تَذَُر َمْن َشْيٍء أَتَْت َعلَْيَه إََله َجعَلَتْهُ َكالره

 يعنی: آن «گردانيدمي پوسيده استخوان را چون زيد، آنومي هر چه به كه»

 و اموالشان ، چهارپاياناز خودشان ـ اعم گذشتمی بر آن را كه چيزي باد، هيچ
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، نابود و مرده خاكستر استخوان را چون آن كهمگر اين گذاشتنمی را باقی

 گردانيد.می فرسوده

  

 ( 34َل لَُهْم تََمتهعُوا َحتهى َحيٍن )َوفَي ثَُمودَ إَْذ قَي

به  كه گاهآن» گذاشتيم باقی ايثمود نيز نشانه يعنی: و در داستان «و در ثمود»

گفتيم: تا  آنان به كه گاهيعنی: آن «برخوردار شويد شد: تا چندي گفته آنان

 كنيد. ز دنيا زندگیا و برخورداري مندي، با بهرهنابوديتان فرارسيدنوقت 

  

اَعقَةُ َوُهْم يَْنُظُروَن )  (33فَعَتَْوا َعْن أَْمَر َرب ََهْم فَأََخذَتُْهُم الصه

تکبر  امر پروردگارشان يعنی: از امتثال «پروردگار خود سر برتافتند تا از فرمان»

 یمهلک از: هر عذاب عبارت و آن «را فروگرفت آنان صاعقه گاهآن»كردند 

 وار، آنآنها درمانده كه يعنی: درحالی« نگريستندآنها مي كهدرحالي»است 

 بودند كه است: آنها در انتظار عذابی اين ديدند. يا معنیسر می چشمرا به عذاب

 فرود آمد. روز بر آنان از سه پس بودند زيرا عذاب شده داده وعده آن به

  

 (33َمْن قَيَاٍم َوَما َكانُوا ُمْنتََصَريَن )فََما اْستََطاُعوا 

بر  از اين را نداشتند كه آن يعنی: توان «داشتند ايستادن توان ، نهدر نتيجه»

 باشند بلکه داشته گريختن نيروي كهاين رسد به بپاخيزند، چه شدن افگنده زمين

 كشنده انتقام و نه»افتادند فرو هالكت و ديار خود بر زانوي خانه در درون

 باز داشته أخداوند ، از عذابغير خويش وسيله به نه منتصرين: يعنی« بودند

 بودند. شده
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 ( 36َوقَْوَم نُوحٍ َمْن قَْبُل إَنهُهْم َكانُوا قَْوًما فَاَسَقيَن )

 كه يديمگردان هالك «را نوح قوم» گروه از آن يعنی: پيش« از آن و پيش»

 «بودند فاسق زيرا آنها قومي»و عاد و ثمود بود  فرعون از زمان پيش زمانشان

 بودند. رفته ما بيرون و فرمان اطاعت از دايره ÷نوح يعنی: قوم

  

 ( 37َوالسهَماَء بَنَْينَاَها بَأَْيٍد َوإَنها لَُموَسعُوَن )

ما  گمانو بي برافراشتيم» و قدرت يعنی: با قوت «را توانمندانه و آسمان»

و از  قادر بوده دادنش و وسعت غير آن يعنی: ما بر آفرينش «ايمدهنده توسعه

را  و آن ايمداده را توسعه است: ما آسمان چنين . يا معنینيستيم كار ناتواناين

 كهدارد. چنان ادامه ته، پيوسدادنتوسعه  و اين دهيممی نيز توسعه از آن بيش

 داند. و اينمی و قطعی علمی حقيقت را يك هستی جديد توسعه علماكنون هم

 .است كريم قرآن علمی بزرگاز معجزات 

  

 ( 38َواْْلَْرَض فََرْشنَاَها فَنَْعَم اْلَماَهدُوَن )

گفته  «سترندگانيمنيكو گ و ما چه» فرش همچون «ايمرا گسترانيده و زمين»

 .و هموار كنی را بگسترانی فرش كه گاه( آنالفراش شود: )مهدتمی

  

 ( 31َوَمْن ُكل َ َشْيٍء َخلَْقنَا َزْوَجْيَن لَعَلهُكْم تَذَكهُروَن )

و  ، آسمانو شيرين ، تلخو مادينه از نرينه «آفريديم دو زوج و از هر چيزي»

 «تا شما پند پذيريد»، خير و شر و مانند اينها نور و ظلمت و روز، ، شبزمين

تا شما پند بگيريد  آفريديم زوجيت نظام به گونه را اين و هستی يعنی: كائنات

نظام  در اين ، از نگرش، در نتيجهچيز است همه آفريننده تعالی حق وبدانيد كه
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 كه ذكر است بريد. شايان راه تعالی حق توحيد و يگانگی ، بهو متقن محکم

 .است شده بهتر شناخته نظام اين ، دقايقامروز در عصر علم

، رود زيرا بشر عصر رسالتشمار می به كريمقرآن علمی نيز از معجزات آيه اين

از خلقت  محدودي و مادگی( را فقط در بخشهاي نري مفهوم )به زوجيت نظام

 را پيموده عظيمی هايكرانه نظام اين گستره ، شناختاما امروزه شناختمی

 .است

  

َ إَن َي لَُكْم َمْنهُ نََذيٌر ُمبَيٌن ) وا إَلَى اّلِله  (32فََفرُّ

توحيد،  ؛ لذا با اقرار بهخويش از گناهان با توبه «اهلل بگريزيد سوي به پس»

 ، از خشمثوابش سوي به وي ؛ از عقابز معصيتو پرهيز ا طاعت به پايبندي

 من هرآينه»بگريزيد  رحمان طاعت سوي به و از شيطان رضايش سويبه وي

و  هشداردهنده يعنی: من «آشكارم اياو هشداردهنده شما از جانب براي

 .آشکار است و هشدارم بيمكه  هستم ايدهندهبيم

  

َ إَلًَها آََخَر إَن َي لَُكْم َمْنهُ نََذيٌر ُمبَيٌن )َوََل تَْجعَ   (39لُوا َمَع اّلِله

او  شما از جانب براي من قرار ندهيد، هرآينه و با اهلل معبود ديگري»

 .تأكيد است براي جمله تکرار اين «آشكارماي هشداردهنده

  

 ( 30َرُسوٍل إََله قَالُوا َساَحٌر أَْو َمْجنُوٌن ) َكذََلَك َما أَتَى الهَذيَن َمْن قَْبَلَهْم َمنْ 

 كهنيامد جز اين پيامبري بودند هيچ از آنان پيش كه ، بر كسانيسانبدين»

نيز  پيشين هايامت و حال يعنی: شأن «است ايگفتند: او جادوگر يا ديوانه

 با افتراي كه نيستی آوري م! تو تنها پياصپيامبر  اي پس استبوده گونه همين
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منکر  اعراب از سوي اتهامها كه اين بلکه شويروبرو می گیيا ديوانه جادوگري

 نيز رخ با پيامبرانشان پيشين هايشود، در برخورد امتمی بر تو زده رسالتت

 .است داده

  

 ( 34أَتََواَصْوا بََه بَْل ُهْم قَْوٌم َطاُغوَن )

ايجاد  براي سؤاليه جمله اين «بودند؟ كرده سفارش اين همديگر را به آيا»

 الهی پيامبران تکذيب پيشينيان . يعنی: گويیاست آنان از حال شگفتی احساس

و  همدست قرنها بر آن از فراسوي همه بودند پسكرده سفارش پسينيانشان را به

 ! چنينيعنی: نه «طغيانگر بودند مردمي آنان كه! بلنه»اند شده همداستان

 قرنها و زمانهاي اند زيرا در ميانشاننکرده سفارش آن ،آنها همديگر را بهنيست

بر تکذيب  آنان و گردآورنده كننده جمع عامل وجود دارد بلکه فاصلهبسياري 

 .كفر و انکار است ناز حد در ميدا و در گذشتن ، همانا طغيان‡پيامبران

  

 ( 33فَتََوله َعْنُهْم فََما أَْنَت بََملُوٍم )

زيرا  باز ايست گانپيشه با تکذيب يعنی: از جدال «بگردان روي ، از آنانپس»

اي كرده ابالغ نيکويی را به پروردگارت و رسالت داده خود را انجام تو مأموريت

 رسالت ابالغ بعد از اين أنزد خداوند «نيستي نكوهشتو در خور  كه» و بدان

 .ايسر رسانده ، بهبوده اتبر عهده را كه زيرا آنچه

  

ْكَرى تَْنفَُع اْلُمْؤَمنَيَن ) ْر فََإنه الذ َ  ( 33َوذَك َ
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را از  كسانی قرآن وسيله يعنی: به «بخشدرا پند سود مي مؤمنان كه و پند ده»

رساند سود می ايشان به زيرا اندرز دادن اند، پند و اندرز دهآورده ايمان هك قومت

 افزايد.می و بر بصيرتشان

اند كه كرده روايت از علی« 44ـ  45» دو آيه نزول سبب در بيان مفسران

نماند،  ما باقی از شد، كسی نازل (فَتََوله َعْنُهْم فََما أَْنَت بََملُومٍ ) آيه فرمود: چون

از كفار  گردانيدن روي به ص اكرمكرد زيرا رسول يقين نابودي به كهجز اين

ْكَرى تَْنفَُع اْلُمْؤَمنَينَ ) آيه: گاهبودند آن شده دستور داده ْر فََإنه الذ َ شد  نازل (َوذَك َ

 .شديم و خوشحال گرفت ما آرام دلهاي هنگامدر اين پس

  

ْنَس إََله َليَْعبُدُوَن )وَ   ( 36َما َخلَْقُت اْلَجنه َواْلَ

يعنی »گويد: مجاهد می «مرا بپرستند كهآن جز براي را نيافريدم و انس و جن»

 اين ديگر معنی قولیبه«. كنم امر و نهيشان كهآن جز براي امرا نيافريده آنان

. امكنند، نيافريده و بندگی خضوع من پيشگاه در كهآن را جز براي است: آنان

عبادت:  برآنند كه سنت . اهلو انقياد است ، خضوعدر لغت: ذلت عبادتمعناي 

لذا  است معرفت او در اين براي ورزي پروردگار و اخالص از معرفت عبارت

 روحو بی خشك رفتمع اما نه معرفت به مقرون است ، عبادتیمراد از عبادت

 .علمی

  

 ( 37َما أَُريدُ َمْنُهْم َمْن َرْزٍق َوَما أَُريدُ أَْن يُْطَعُموَن )

و براي  خودشان براي «خواهمنمي رزقي هيچ» و انس يعنی: از جن «از آنان»

 يعنی: از آفرينش «دهند مرا خوراك كه خواهمو نمي»خود  از بندگان احدي

 باشم خود خواسته را براي منفعتی از آنان كه كنمنمی را دنبال هدف يناآنان 
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و  بخش، روزينياز مطلقبی من خواهند بلکهمی از بردگانشان آقايانكه  چنان

 فرمايد:می كه چنان هستم كرانبی دهنده

  

َة اْلَمتَينُ  اُق ذُو اْلقُوه زه َ ُهَو الره  (38) إَنه اّلِله

را  مخلوقاتش كه اوست پس «است بخشروزي كه خداوند است گمانبي»

 را ايجاد و تنظيم پردازد و آنمی است صالحشان مايه كه آنچه و به دادهروزي 

او  به نفعی كه است منظور نيافريده را بدين آنان أ، خداوندكند بنابراينمی

 رسانند و آن انجام اند، بهشده آفريده آن براي را كه يد هدفیبا برسانند لذا آنان

و همو  است دهندهروزي ، همو كهتعالی حق و معرفت از: عبادتاست  عبارت

او را  كه كسی پس يعنی: نيرومند و استوار است «است متينقوت  داراي» كه

سزاوار  در دنيا و آخرت روي اين از ، همستمگر استگمان پرستد، بینمی

 از رسول قدسی شريف آيد. در حديثبعد می در آيه كه باشد چنانمی عذاب

 لعبادتي ، تفرغآدم يا ابن»فرمود:  خداوند متعال كه است شده روايت ص اكرم

 : ايأسد فقرك شغال ولم صدرك مألت وإال تفعل وأسد فقرك غني أمأل صدرك

و  را از توانگري اتسينه صورت درآن شو، كه فارغ من عبادت ! برايفرزند آدم

 ات، سينهنکنی اگر چنين ولی بندممیرويت  و در فقر را به سازمپر می نيازيبی

 «.بندمرا نيز نمی و در فقرت سازمپر می را از گرفتاري

  

 (31ا ذَنُوبًا َمثَْل ذَنُوَب أَْصَحابََهْم فَََل يَْستَْعَجلُوَن )فََإنه َللهَذيَن َظلَُمو

 و غير آنان مکه با كفر خود؛ از اهل «اندكرده ستم كه كساني براي پس»

 همانند بهره از عذاب است اييعنی: بهره «يارانشان مانند نصيب استنصيبي »
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 نبايد كه پس». از دلو بزرگ است بارتدر لغت: ع . ذنوبپيشين هايكفار امت

 مقدر و آمدنی از عذاب آنان را زيرا بهره عذاب «كنند طلب از من شتاببه

َمتَى ) سخنشان: اين به است پاسخی وجود ندارد. اين شکی هيچ و درآن است

 كی عذاب وعده ، اين: )اگر شما راستگو هستيد(َهذَا اْلَوْعدُ إَْن ُكْنتُْم َصاَدقَينَ 

 «.14ملك/»؟( است

  

 (62فََوْيٌل َللهَذيَن َكفَُروا َمْن يَْوَمَهُم الهَذي يُوَعدُوَن )

مراد از آن: روز  «شوندمي داده وعده كه روزشان از آن بر كافران واي پس»

 .قولی: روز بدر استو به قيامت
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 ﴾طور  سوره ﴿
 .است ( آيه53) و داراي است مکی

  

 داري كه كوهی به تعالی با سوگند حق افتتاح سبب به سوره اين تسميه: وجه

 كه و كوهی مشجر است كوه معنی شد زيرا طور به ناميده« طور»، است درخت

 كه گويند. و كوهیمی« جبل» آن به گويند بلکهنمی« طور» آن ندارد، به درخت

 رسالت به را از آن ÷عيسی كه و كوهی گفت سخن ÷با موسی بر آن تعالی حق

بزرگی  ، از شرفرخداد عظيم طور با اين كوه پس داشت فرستاد، درخت

 برخوردار شد.

نزد »فرمود:  كه است شده روايت مطعماز جبيربن سوره اين فضيلت در بيان

را  و ايشان وگو كنمگفت مشرك اسيران در باب ايشان تا با آمدم صخدا  رسول

خواندند را می« والطور» و سوره نماز بامداد بوده اداي مشغول كه يافتم درحالی

رسيدند، از  ((8) َما لَهُ َمْن دَافَعٍ  (7) إَنه َعذَاَب َرب ََك لََواقَعٌ )آيه:  به چون پس

أَْم ُخَلقُوا َمْن َغْيَر )آيه:  به و چون« آوردم ، اسالمشود نازلعذاب  كهآن بيم

 ((36)أَْم َخلَقُوا السهَماَواَت َواْْلَْرَض بَل ََل يُوقَنُوَن  (35)َشْيٍء أَْم ُهُم اْلَخاَلقُوَن 
تفسير  ، صاحبجهت از اين«. شود از جا بركنده قلبم بود كه رسيدند، نزديك

 است بشري بر قلب هجومی كنندهتمثيلسوره  اين»گويد: می« القرآن ظاللفی »

 تواند در برابر آننمی قلبی هيچ كه گذارد، هجومیمی ژرفی تأثير بس در آن كه

 «.شودوادار می تسليم نهايتا به كند پس پايداري

  

 ( 9َوالطُّوَر )
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 است« طور سينا» و مراد از آن تاس كوه سريانی زبان طور: به «طور سوگند به»

و  منظور تشريف و به گفت سخن بر آن ÷با موسی خداوند متعال كه

 سوگند خورد. آن ، بهآن داشتگرامی

  

 ( 0َوَكتَاٍب َمْسُطوٍر )

، يا . مراد از كتاب: قرآنشده نوشته مسطور: يعنی «مسطور كتاب و سوگند به»

 اينها و غير آنها از كتب . يا مراد همهاست ÷موسی احمحفوظ، يا الو لوح

 .و زبور است انجيل چون آسمانی

  

ٍ َمْنُشوٍر )  ( 4فَي َرق 

. است شده نوشته گشاده در رقی كه كتابی يعنی: سوگند به «گشاده در رقي»

 نازكپوست از  است عبارت رق»گويد: . مبرد میاست و نازك رقيق رق: پوست

 نوشتند. منشور: يعنیمی بر آن را طومارگونه مطالب در گذشته كه حيوانات

حيوانات  كاغذ، پوست از شناخت قبل شود كهمی خاطرنشان«. و گشاده گسترده

 افزار بشر بود.نوشت بيشترين

  

 ( 3َواْلبَْيَت اْلَمْعُموَر )

در آن  عزوجل و خداي است هفتم آسمان در كه «المعموربيت و سوگند به»

خود آباد  و نيايش را با عبادت آن گيرد و فرشتگانقرار می مورد پرستش

كه قرار داد چنان كعبه خانه ازاي به« المعموربيت» كه ذكر است دارند. شايانمی

 شدم باال بردهالمعمور بيت سوي به سپس»است:  آمده معراج شريف در حديث

شوند و ديگر تا وارد می آن به هر روز هفتادهزار فرشته كه است ايخانه و آن
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با  كه است كعبه« المعموربيت »يا مراد از «. گردندبر نمی آن به آخر عمرشان

 .آبادان خانه المعمور: يعنیباشد. بيتمی خود آبادان ، زوار و مجاورانحجاج

  

 ( 3السهْقَف اْلَمْرفُوعَ )وَ 

رو  از آن تعالی . حقآسمان يعنی: سوگند به «برافراشته سقف و سوگند به»

 .است زمين براي مانند سقفی ناميد كه« سقف»را  آسمان

  

 ( 6َواْلبَْحَر اْلَمْسُجوَر )

در  روختهبراف آتش كه مسجور: از سجر است« برافروخته درياي و سوگند به»

 آتشفشان يکپارچه درياها در روز قيامت كه است شده باشد. روايتتنور می

در  حتی معنی تصور اين گردند. البتهمی تبديل بر افروخته آتشی و به شده

زيرا  نيست دور از ذهن در عصر حاضر نيز امري بشري هايشناخت مقياس

وجود  زمين بر روي و خاك از آب فقط طبقاتی كه است شده شناختهاكنون هم

وجود آتشفشانها ـ  ، كهاست منفجره از مواد مذاب متشکل همه آن دارد و اعماق

ديگر  قولیباشد. بهمی حقيقت بر اين ايدر زير بستر درياها ـ نشانهحتی 

 كهدر اين حکمت»گويد: می رازي . اماماست شده پرساخته معنیبه« مسجور»

 المعمور و بحر مسجور را بهطور، بيت ؛ يعنیگانهسه اماكن اينخداوند متعال 

از  تن سه ، مکانهايمکان سه اين كه است كرد؛ اين انتخابسوگند خوردن 

در و با او  كرده با پروردگار خود در آنها خلوت اخالصبه  ايشان اند كهانبيائی

 ÷و يونس در كعبه صدر طور، محمد  ÷موسی اند، يعنیراز و نيازنشسته آنها به

راز و نياز نشستند و  به در كعبه صخدا  رسول كه است نقل«. دريا در اعماق

 كما أثنيت أنت ثناء عليك . ال أحصيالصالحين عباداهلل علينا وعلي السالم»گفتند: 
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 توانمنمی خداوند. پروردگارا! من صالح بر ما و بر بندگان : سالمنفسك علي

در  ÷و يونس«. تو را برشمارم ، ثنايايثنا گفته تو خود بر خويشتن كه آنچنان

 (أَْن ََل إَلَهَ إََله أَْنَت ُسْبَحانََك إَن َي ُكْنُت َمَن الظهاَلَمينَ )دريا ندا كرد:  اعماق

 برخوردار گرديدند. و كرامت از شرفسبب  اين به اماكن ناي پس«. 17انبياء/»

  

 (7إَنه َعذَاَب َرب ََك لََواقٌَع )
 . يعنی: بهاست قسم جواب اين «است شدني واقع پروردگارت عذاب كه»

هستند،  آن مستحق كه بر كسانی پروردگارت عذاب ذكر شد سوگند كهآنچه 

 .است دنیآم نخواه خواه

  

 ( 8َما لَهُ َمْن دَافَعٍ )

كند. البته  برگرداند و دفع از دوزخيان كه «نيست ايكنندهدفع را هيچ آن»

ها بر كمال پديده اين كه است حقيقت اين دهنده امور، نشان اين به سوگند الهی

در روز  عذابش بر وقوع اخبارش و درستی ، بر راستیوي و حکمت قدرت

آنها،  منظور مجازات به بندگان اعمال داريو نگه در ثبت اشو بر توانايیقيامت 

 كنند.میداللت 

  

 ( 1يَْوَم تَُموُر السهَماُء َمْوًرا )

در بعضی  از آن يعنی: بعضی «سخت جنبشي كند به جنبش آسمان كه روزي»

از  كه آسيابی گردد و مانند سنگ وبرهم درهم شدت و به گرديده ديگر متموج

 واقع ، در روز قيامتپديده اين بچرخد. كه باشد، در هم شده مدار خود منحرف

 شود.می

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

693 

  

 ( 92َوتََسيُر اْلَجبَاُل َسْيًرا )

 و از جاهاي ها جابجا شدهيعنی: كوه «شدني روان شوند به ها روانو كوه»

 شوند. گردند و خردوريز و پراكنده ابر، روان شدن روان خود همچون

  

بَيَن )  ( 99فََوْيٌل يَْوَمئٍَذ َلْلُمَكذ َ

 شخصی به كه است ايويل: كلمه« روز در آن كنندگان بر تكذيب واي پس»

بر  شود. يعنی: وايمی قرار دارد، گفته و نابودي هالكت در پرتگاه كه

 جنبش هولناك پديده كه گاه؛ آنروز قيامت سهمگين از عذاب انكنندگتکذيب

 دهد. كوها روي شدن آسمانها و پاشان و اضطراب

  

 ( 90الهَذيَن ُهْم فَي َخْوٍض يَْلعَبُوَن )

در  چنان كه بر كسانی يعنی: واي «اندسرگرم گوييبيهوده به كه كساني»

 دعوت و استهزا به اند و در تکذيبسرگرم آن و به فرورفته زار باطللجن

 و از عقابی ياد نياورده را به هرگز حسابی كنند كهمی ژاژخايی چنان صمحمد

 هراسند.نمی

  

 ( 94يَْوَم يُدَعُّوَن إَلَى نَاَر َجَهنهَم دَعًّا )

با  كه : روزييعنی «شوندمي كشيده دوزخ آتش سوي به شدت به كه روزي»

 شوند.می رانده جهنم آتش سوي ، بهبسيار سختی و خشونت سختی

  

بُوَن )  (93َهَذَه النهاُر الهتَي ُكْنتُْم بََها تَُكذ َ
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دوزخ  يعنی: نگهبانان «پنداشتيدمي را دروغ شما آن كه است آتشي همان اين»

 كنيد، همانمی را مشاهده شما آن كه یآتش گويند: اينمی آنان روز به در آن

 پنداشتيد.می در دنيا دروغش كه است آتشی

  

 ( 93أَفََسْحٌر َهذَا أَْم أَْنتُْم ََل تُْبَصُروَن )

 كهچنان «سحر است»كنيد می بينيد و مشاهدهمی اكنون هم كه چيزي «آيا اين»

، سحر تعالی حق كرده نازل كتابهاي بهساحر و جادوگر و  ‡پيامبران در دنيا به

 كوريد چنان دوزخ شما از ديدن كهيعنی: يا اين «بينيد؟يا شما نمي»گفتيد؟ می

 در دنيا كور بوديد؟. حق از ديدن كه

  

َملُوَن اْصلَْوَها فَاْصبَُروا أَْو ََل تَْصبَُروا َسَواٌء َعلَْيُكْم إَنهَما تُْجَزْوَن َما ُكْنتُْم تَعْ 

(96 ) 

خوبی  و به نيست شما ممکن براي انکار دوزخ يعنی: هرگاه «درآييد آن به»

شما  و در ديدگان نيست بينيد، سحر و جادو هممی آنچه شد كه شما ثابت براي

 آن هايدرآييد و سختی آن به همينك وجود ندارد پس و اشکالی خلل نيز هيچ

، هر آن بر عذاب «صبر كنيد يا صبر نكنيد خواه» كنيد، سپس تحمل جانرا به

در  «است شما يكسان حال به»هر دو  آن خواهيد بکنيد زيرا صبر و عدممی چه

 صبر شما هيچ صبر كنيد، اين كه اين بر فرض ، چهسود و فايده بخشيدن عدم

زيرا جزا در  «يابيدمي كرديد، مجازاتيم آنچه تنها به»ندارد  حالتانبه سودي

هر دو  آن صبر و عدم پس است شدنی جزا حتما واقع و هرگاه استبرابر عمل 

 باشد.میيکسان  برايتان
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 ( فَاَكَهيَن بََما آَتَاُهْم َربُُّهْم َوَوقَاُهْم َربُُّهْم َعذَابَ 97إَنه اْلُمتهَقيَن فَي َجنهاٍت َونََعيٍم )

 ( 98اْلَجَحيَم )

 گروه آن برعکس «هستند هاييدر باغها و در نعمت همانا پرهيزگاران»

 آنان به پروردگارشان آنچه به»برند سر میبه روزيو تيره در عذاب كهدوزخی 

 آن هاياز ميوه در بهشت يعنی: پرهيزگاران «برخوردارند ها دادهاز ميوه

 خداي در عطاياي قرار گرفتن سبب به است: ايشاناين  عنیبرخوردارند. يا م

 گوشی ، هيچنظير آنها را نديده چشمی هيچ كههايیـ عطايا و دهش  عزوجل

و  ، نعمتـ از رفاه است خطور نکرده بشريهيچ  و بر قلب نظير آنها را نشنيده

 آنها را از عذاب پروردگارشان كهآن سببو به»گوارا برخوردارند  هايلذت

 .مستقل است خود نعمتی ايننيز برخوردارند؛ كه  «است داشته نگه دوزخ

  

 (91ُكلُوا َواْشَربُوا َهنَيئًا بََما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن )

بخوريد و بنوشيد؛ »شود: می ـ گفته و تبريك شادباش عنوان ـ به پرهيزگاران به

، ، انقطاعبريدگی هيچ در آن كه است و لذتی هنی: نعمت «باد! گوارايتان

 گوارايی ! بهباشد. آري وجود نداشته ايو ناخالصی گی، تيره، كدورتسختی

 .نيك از اعمال «كرديدمي خاطر آنچه به»بخوريد و بياشاميد 

  

ْجنَاُهمْ   (02بَُحوٍر َعيٍن ) ُمتهَكئَيَن َعلَى ُسُرٍر َمْصفُوفٍَة َوَزوه

برابر يكديگر  بر تختهاي» خوردونوششان در حال بهشتيان «اندزده تكيه»

همه  كه ايگونه ، بهزده و رج ديگر پيوسته بعضی به مصفوفه: بعضی «گسترده

 شخص»است:  آمده شريف آيند. در حديثمی حساب به صف ها يكتخت
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، است راه سال مقدار چهل به آن گیگسترده كه متکايی به در بهشت بهشتی

 كه گرداند. آنچهمی و دلتنگ او را ملول گردد و نهبر می از آن زند، نهمی تکيه

و »«. آيدمی نزد وي برد، آماده لذت آن از ديدن كند و چشمانشميل  بدان دلش

 را به از بهشتيان يعنی: هر يك «ايمگردانده آنان را جفت چشم درشت حوريان

 است . حوراء: زنیگردانيممی و پيوسته اند، همدمحور عين كه ايبهشتی زنان

 خود باشد. عين: هر زن حسن هر دو در نهايت چشمش و سياهی سپيدي كه

 .است چشمی درشت

  

يهتَُهْم َوَما أَلَتْنَاُهْم َمْن َوالهَذيَن آََمنُوا َواتهبَعَتُْهْم ذُر َ  يهتُُهْم بََإيَماٍن أَْلَحْقنَا بََهْم ذُر َ

 ( 09َعَمَلَهْم َمْن َشْيٍء ُكلُّ اْمَرٍئ بََما َكَسَب َرَهيٌن )

اند، كرده پيروي آنها را در ايمان اند و فرزندانشانآورده ايمان كه و كساني»

و اوالد  نسل سبحان يعنی: خداي «كرد خواهيم ملحق آنان را به فرزندانشان

 درجه تر از او باشند ـ بهپايين در عمل ـ هرچند كه را در بهشت مؤمنشخص 

 و دلش آنها روشن ديدن به وي پيونداند تا چشماناو می دهد و بهمیاو رفعت 

نيز  كعباسابن ترواي به شريف در حديث كه شاد گردد چنانوجودشان  به

 مؤمن فرزندانش كه پذيرد مگر در صورتینمی امر تحققاما اين  است آمده

 چون»است:  اين باره در اين كعباساز ابن شده نقلشريف  حديث باشند. متن

 كند كهمی خود سؤال درآيد، از پدر و مادر و همسر و فرزندان بهشت به شخص

گويد: اند. میتو نرسيده درجه به شود: آنانمی او گفته يند؟ بهدر كجا آنان

 ملحق به گاه! آنامكرده عمل آنان براي خود و هم براي هم پروردگارا! من
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 را تالوت آيه اين كعباسابن سپس«. شودمیداده  فرمان وي به ايشان ساختن

 كرد.

و  فرزندان ساختن يعنی: با ملحق «كاهيمرا نمي عملشان از جزاي و چيزي»

 هر كسي» كاهيمرا نيز نمی خودشان اعمال از ثواب ، چيزيايشان آنها به اقرباي

كرد  عمل اگر بر وجهی پس در روز قيامت «است در گرو كار و كردار خويش

، پرداخت خود نيك جايبو بود و به داده فرمان او را بدان خداوند متعال كه

 نابودي كند و چهمی نابودش كند و در غير آناو را آزاد می خداوند متعال

 تواند بر آنو نمی نيست راهی هيچ آن را نيز به مرگ حتی كه انگيزيهراس

 بگذارد!.پايانی  نقطه

  

ا يَْشتَُهو  ( 00َن )َوأَْمدَْدنَاُهْم بَفَاَكَهٍة َولَْحٍم َممه

 بر آنچه يعنی: افزون «كنيمرا مدد مي دارند، آنان خوش كه و گوشتي با ميوه»

 لذيذ ديگري گوشتهاي و انواع گوناگون هايها دارند؛ ميوهاز نعمت بهشتيان كه

 .فرستيممی بر ايشان درپیدارد، پی گرايش بدان دارند و دلهايشان خوشرا كه 

  

 ( 04اَزُعوَن فَيَها َكأًْسا ََل لَْغٌو فَيَها َوََل تَأْثَيٌم )يَتَنَ 

از  جامهايی يعنی: در آنجا بهشتيان «ربايندمي هم از دست در آنجا جامي»

 كه است: آنها از بس اين كنند. يا معنیمی دست به دست را باهم بهشتیشراب 

 از دست و سرمستی سرگرمی را از روي شراب اند جامهايشاد وسرخوش

 يعنی: در بهشت «كاريبزه و نه است گيبيهوده نه در آن»ربايند ديگر میيك

 در ميان كه شود چناننمی آلود رد و بدلو گناه بيهوده سخنانگساران می ميان
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 شراب»د: گويمی قتيبه دهد. ابنمی روي كارها و حركاتی دنيا چنين گسارانمی

بجا  دنيا در ايشان شراب چون ربايد تا آثار سوئیرا نمی هايشانعقل بهشت

 «.گرداند گنهکارشان سر زند كه از ايشان ، حركتیو در نتيجه گذاشته

  

 ( 03َويَُطوُف َعلَْيَهْم َغْلَماٌن لَُهْم َكأَنهُهْم لُْؤلٌُؤ َمْكنُوٌن )

 يعنی: نوجوانان «گردندهمي بر گردشان كه است نوجواناني آنان و براي»

گردند، می ها برگرداگرد بهشتيانو غذا و ديگر نعمت ميوه با جام همراهخوبروي 

؛ در نوجوانان يعنی: آن «آنها انگاري»كنند وآمد میاند و رفتسرگرمخدمت  به

 «است نهفته اند كه ديمرواري» خود؛ بسان و صفاي ، رخشندگی، خرمیزيبايی

 آن به دستی و هيچ است مصون صدف و در داخل پنهان صدف يعنی: در پرده

 آمده قتاده روايت به شريف . در حديثربا و خرم؛ سپيد و چشماست نرسيده

خود[ مانند  اهلل! خدمتکار ]بهشتپرسيدند: يا رسول صاكرماز رسول»است: 

كند؟ می خدمت وي خدمتکار به آن كه كسی است چگونه پس ستمرواريد ا

، آنان در ميان و برتري ، فضلدر اختيار اوست جانم كه ذاتی فرمودند: سوگند به

 «.است بر ساير ستارگان چهارده شب ماه همانند فضيلت

  

  (03َوأَْقبََل بَْعُضُهْم َعلَى بَْعٍض يَتََساَءلُوَن )

از  يعنی: بعضی «آورند روي همپرسي ديگر به بعضي به از آنان و بعضي»

 و روزيحال  در دنيا چه كنند كهمی سؤال ديگر در بهشت از بعضیبهشتيان 

 داشته هايیبيم كار چه و سرانجام اند و از عاقبتديده رنجهايی اند، چه داشته

 و در ضمن گرفته ديگر انسيك ، بهبرده وگوها لذتتگف اند؟ زيرا آنها ازاين

 كنند.می اعتراف پروردگار خويشنعمت  به آن
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 ( 06قَالُوا إَنها ُكنها قَْبُل فَي أَْهَلنَا ُمْشَفَقيَن )

 و از عذاب «بوديم خود بيمناك خانواده در ميان از اين گويند: ما پيش»

 تعالی حق و نافرمانی . يا ما از عصيانبرديمسر میبه رانیو نگ در ترسأ خداوند

 .بوديمبيمناك 

  

ُ َعلَْينَا َوَوقَانَا َعذَاَب السهُموَم )  ( 07فََمنه اّلِله

خدا بر ما منت  پس»گويند: می بهشت به خويش وصول علت در بيان سپس

و ما را از عذاب » خويش طاعت ، يا با توفيقخويش و رحمت با آمرزش «نهاد

 كه است ايدمه جهنم . سموماست آتش سموم: عذاب عذاب «حفظ كرد سموم

باد  شد زيرا آن ناميده سموم قولی: آتشباد جهنمآيد. بهوجود می به آن از گرماي

 شود.می و منافذ بدن وارد مسامات

  

َحيُم )إَنها ُكنها َمْن قَْبُل نَْدُعو  (08هُ إَنههُ ُهَو اْلبَرُّ الره

در  «از اين ما پيش»افزايند: می بهشت به خويش وصول علت در بيان بهشتيان

و او را  خوانديممی يگانگی را به يعنی: خداوند متعال «خوانديماو را مي»دنيا 

 خويش و رحمت بر ما با مغفرت كه خواستيم، يا از او میكرديممی پرستش

و رحيم:  كننده بر: بسيار احسان «است مهربان كنندهاو احسان هرآينه»نهد منت 

 .بندگانش به است بسيار مهربان

  

ْر فََما أَْنَت بَنَْعَمَة َرب ََك بََكاَهٍن َوََل َمْجنُوٍن )  ( 01فَذَك َ
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تو  كه»ورز  پايداري وعظهو م ! بر پنددادنصپيامبر  يعنی: اي «اندرز ده پس»

كاهن:  «ديوانه و نه كاهني نه» است همانا نبوت كه «پروردگارت نعمت به

 وحی را بدون غيب كند كهالقا می پندار را در ديگران اين كه استكسی 

ند. كمی پيشگويی آينده به ، راجعبر جنيان با تکيه كه است داند. عراف: كسیمی

 ناطق وحيی زيرا تو به نيست ، كهانتگويیتو می كه ! آنچهصپيامبر يعنی: اي 

 .است دستور داده آن ابالغ تو را به خداوند متعال كه هستی

  

 (42أَْم يَقُولُوَن َشاَعٌر نَتََربهُص بََه َرْيَب اْلَمنُوَن )

 حوادث وي ما در حق كه است شاعري»محمد  «گويند:مي» مشركان «يا»

رسد  هالكت اند، يا بهمرده ديگران كه تا بميرد چنان «بريمروزگار را انتظار مي

 به و دعوتش كار دين گاهآن اند پسرسيده هالكت به وي پيشينيانكه  چنان

 شك معنی به . ريب: در اصلشويممی راحت وي رسد و ما از دستمی پايان

 .است و روزگار، يا مرگ شود. منون: زمانهمی نيز اطالقو بر حوادث  است

اند كرده روايت عباساز ابن آيه اين نزول سبب در بيان اسحاقجرير و ابنابن

 رأي صخدا شدند تا در كار رسول جمع در دارالندوه چون فرمود: قريش كه

« منون»او  به و دربند كنيد، سپس گفت: او را زندانی ناناز آ ايكنند، گويندهزنی

 از شعراء ـ مانند زهير، نابغه وي پيشينيان كه را انتظار بکشيد تا نابود شود چنان

 اين خداوند متعال . پساست از آنان شدند زيرا او نيز يکی ـ هالك  و اعشی

 فرمود. را نازل آيه

  

  (49ا فََإن َي َمعَُكْم َمَن اْلُمتََرب ََصيَن )قُْل تََربهُصو

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

701 

يا  يعنی: انتظار بکشيد مرگ «نيز با شما از منتظرانم من بگو: انتظار بكشيد كه»

و بدانيد  كار شما هستم فرجام با شما از انتظاركشندگان هم مرا زيرا من هالكت

 .و باورمندم مطمئن أخداوند نصرت به من كه

  

 ( 40ْم تَأُْمُرُهْم أَْحََلُمُهْم بََهذَا أَْم ُهْم قَْوٌم َطاُغوَن )أَ 

يعنی: يا مگر عقلهايشان « دهدمي امر فرمان اين را به آنان يا مگر خردهايشان»

، دستور يا شعر است سحر، يا كهانت قرآن كه متناقض ادعاهاي اين را به آنان

 توصيف و تعقل خردمندي به قريش بزرگان كه ذكر است دهد؟ شايانمی

باد تحقير  را به عقلها و خردهايشان سانبدين خداوند متعال شدند پسمی

يا »باروبر ننشاند  به را برايشان از باطل حق شناخت عقلهايشانكه  گاه؛ آنگرفت

اند گفته آن سبب به اند پسدر عناد از حد گذشته كه «طغيانگرند مگر آنها قومي

از  بلکه نيست و تعقل از اثر خردورزي ، سخنانشاناند؟ بنابراينگفتهرا كه آنچه

 .است نفساثر طغيان 

  

لَهُ بَْل ََل يُْؤَمنُوَن )  (44أَْم يَقُولُوَن تَقَوه

و  فتهرا از نزد خود بر با يعنی: محمد قرآن «را بر بافته گويند: آنيا مگر مي»

سرزدن  سبب كه است اين يعنی: حقيقت «ندارند ايمان ! بلكهنه» است برساخته

 خداوند متعالبه  ! آنان. آرياست ، كافر بودنشاناز آنان متناقض سخنان اين همه

 كنند.نمی، تصديق است آورده صوي رسول را كه و آنچه نياورده ايمان

  

 ُ  ( 43وا بََحَديٍث َمثَْلَه إَْن َكانُوا َصاَدقَيَن )فَْليَأْت
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و از  را بر بافته قرآن صمحمد  كه پندارشان در اين «اگر راستگو هستند پس»

و بيان  در نظم يعنی: مانند قرآن «مانند آن بايد سخني»؛ است نزد خود آورده

كالمی  قرآن امر كه اين اشتزيرا با در نظر د« بياورند» آن بديع شيوا و اسلوب

 عربیو فرهنگ  فصاحت گستره و ميدانداران عرب سران هم و آنان است عربی

 پيش؛ قدم ميدان گود و اين اين ـ هستند، اينك  آن و بديع ، نثر، بياناز نظم اعم

 را بياورند. گذارند و نظير قرآن

  

 ( 43ْيٍء أَْم ُهُم اْلَخاَلقُوَن )أَْم ُخَلقُوا َمْن َغْيَر شَ 

و  بديع كيفيت با اين يعنی: يا مگر آنان« اند؟شده آفريده يا مگر آنها از هيچ»

را  تعالی ، حقجهت اند و از اينشده آفريده ايآفريننده ، بدونعجيب صنع

 مگر آنان يعنی: يا «هستند؟ خود آفريدگار خويش كهيا آن»كنند نمی عبادت

 بدون كائنات در اين اگر اقرار كردند كه اند؟ پسخود آفريدگار خويش

 خويش آفريننده خود هم اند و اگر اقرار كردند كهنشده آفريدهاي آفريننده

 را خلق آنان آفريدگاري شود كهمی الزامی امر بر آنان اين نيستند، ديگر پذيرفتن

 .است خداوند متعال آفريدگار هم و اين است كرده

  

 ( 46أَْم َخلَقُوا السهَماَواَت َواْْلَْرَض بَل ََل يُوقَنُوَن )

نيستند زيرا جز  كاره آنها قطعا اين كه «اند؟را آفريده يا مگر آسمانها و زمين»

چرا  پس قادر نيست آسمانها و زمين بر آفرينش توانا، ديگر كسی آفريننده خداي

 اين يعنی: واقعيت «ندارند يقين ! بلكهنه»پرستند؟! را نمی تعالی ديگر حق

در كار خود بر  كه است اين شانو عنودانه لجبازانه گيريهايموضع علت كهاست
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، در الهی و هشدارهاي عذاب هايدر مورد وعده قرار ندارند بلکه باور و يقينی

 آوردند.می بايد ايمان زنند، در غير آنوپا میدست و شبهه شك هايتاريکی

  

 ( 47أَْم َعْندَُهْم َخَزائَُن َرب ََك أَْم ُهُم اْلُمَسْيَطُروَن )

 يعنی: آيا كليدهاي« ؟آنهاست پيش پروردگارت هاييا مگر گنجينه»

بخواهند  كه را در هر جايی تا آن آنهاست دست به در امر رسالت پروردگارت

يا »؟ آنهاست دستبه و رزق باران هاياست: آيا گنجينه اين بگذارند؟ يا معنی

و مسلط؟ و  «اندچيره» و آسمان در زمين أخداوند بر مخلوقات «مگر آنان

 و ساماندهی پردازند و ادارهبخواهند می كه ، كار آنها را هر گونهبنابراين

، مالك كه است عزوجل فقط خداي بلکه نيست گونه اين ! هرگزكنند؟ نهمی

 باشد.مايشاء می و فعال متصرف

  

 (48أَْم لَُهْم ُسلهٌم يَْستََمعُوَن فَيَه فَْليَأَْت ُمْستََمعُُهْم بَُسْلَطاٍن ُمبَيٍن )

 گويند كهيعنی: يا مگر می «برشوند و بشنوند؟ دارند كه يا مگر نردباني»

و  فرشتگان و سخن باال رفته بر آن دارند كه آسمان سوي به كردهنصبانی نردب

 غيب علم به آن وسيله شنوند و بهشود، میمی وحی سويشان بهرا كه  آنچه

 اگر چنين «پس»رسد؟ می آن به وحی از طريق صكه محمد  رسند چنانمی

، آنان يعنی: بايد شنونده «بياورد مبين سلطاني نآنا بايد شنونده»دارند  ادعايی

 نزدشان چيزي اگر چنين خود بياورد ولی شنيدن بر اين وآشکاري روشن حجت

 پيروي قرآن پيامبر و از اين از اين ندارند كه جز اين ، ديگر راهیموجود نيست

 كنند.
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 ( 41)أَْم لَهُ اْلبَنَاُت َولَُكُم اْلبَنُوَن 

 را به يعنی: يا مگر دختران «؟و شما را پسران است آيا خدا را دختران»

چنين  داراي دهند؟ قطعا هر كسمی خود نسبت را به و پسران أخداوند

قرار  انحطاط فکري و در حضيض بوده و خرد بيگانه باشد، با فهم ايانديشه

 انکار كند. توحيد و رستاخيز را هم كه ، از او بعيد نيستدارد بنابراين

  

 (32أَْم تَْسأَلُُهْم أَْجًرا فَُهْم َمْن َمْغَرٍم ُمثْقَلُوَن )

به  رسالت در برابر تبليغ كه «كنيمي مطالبه از آنها مزدي»! صپيامبر  اي «يا»

و  متغرا اين گرفتن يعنی: از بر عهده «گرانبارند؟ از غرامت و آنان»تو بدهند؛ 

بار  اين كنند لذا از حملمی گرانباري ، احساسطلبیمی تو از آنان كه تاوانی

 بياورند؟. توانند اسالماند و نمیدرافتاده و زحمت عسرت بهگران 

  

 (39أَْم َعْندَُهُم اْلغَْيُب فَُهْم يَْكتُبُوَن )

كنند كه يا مگر ادعا میيعنی:  «نويسند؟و آنها مي آنهاست پيش يا مگر غيب»

، هر و بنابراين است محفوظ نزدشان بر لوح شده ثبت اطالعات يعنی غيب علم

 مبنی بر اين نويسند؟ پسمی مردم براي غيب علم را بخواهند از روي چه

 عذاب شويم برانگيخته و اگر هم شويمنمی ما برانگيخته گويند كهمی

 ديگري كس هيچ سبحان زيرا جز خداي نيست چنين قطعا موضوع ؟شويمنمی

محمد  ما در حق گفتند كه مشركان چون»گويد: میداند. قتاده را نمی غيب

 (أَْم َعْندَُهُم اْلغَْيبُ ) فرمود: ، خداوند متعال«كشيمبد روزگار را انتظارمی حوادث

كند، يا كار می رحلت وقت چه صند محمد بدانكه  است غيب علم آيا نزدشان

 .نيست قطعا چنين كجا خواهد انجاميد؟ كه به وي
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 ( 30أَْم يَُريدُوَن َكْيدًا فَالهَذيَن َكفَُروا ُهُم اْلَمَكيدُوَن )

ص اكرمرسول در حق يعنی: مگر نيرنگی «بزنند؟ خواهند نيرنگييا مگر مي»

خود در  كافران ولي»ببرند  از بين و نيرنگ توطئه اين اند تا او را باانديشيده

 كافران مؤثر باشد بلکه نيرنگشان كه نيست يعنی: چنان «اندگرفتار شدهنيرنگ 

جزا  شاننيرنگ اند و بر اينگرفتار شده خويش و نيرنگ بدانديشی خود در زيان

 يا خود گرفتار كيد و نيرنگ و نابود گرديده مغلوب شوند. يعنیمیداده 

از  شان، ديگر سود و ثمر برگشتاست اين كارشانفرجام  هرگاهشوند. پس می

 ؟.چيستو ايمان  تقوي راه

  

ا يُْشَرُكوَن ) َ َعمه َ ُسْبَحاَن اّلِله  (34أَْم لَُهْم إَلَهٌ َغْيُر اّلِله

 وي و از عذاب داده اريشاني كه «است را جز خداوند معبودي يا مگر آنان»

 يعنی: حق «گردانندمي با او شريك خدا از آنچه است منزه»دارد؟ مینگاه 

گردانند می شريك برايش كه با آنچه ، يا از مشاركتورزيدنشان از شرك تعالی

 .و بيزار است ، منزهپنداري شريکان و نيز از خود آن

  

 ( 33فًا َمَن السهَماَء َساقًَطا يَقُولُوا َسَحاٌب َمْرُكوٌم )َوإَْن يََرْوا َكسْ 

 متراكم گويند: ابريببينند مي سقوط از آسمان را در حال سنگي و اگر پاره»

 براي بينند كه را بر خود افتاده از آسمان آتش ايقطعه يعنی: اگر آنان «است

 ايستند بلکهباز نمی از كفر خويش هم باشد، باز شده فرو آوردهآنان  عذاب

و بر ما  است نشسته هم بر روي متراكم گونه به كه است ابريگويند: اين می

 دارند. كه و عنادي باراند!! از فرط طغيانمی باران

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

706 

  

 ( 33فَذَْرُهْم َحتهى يََُلقُوا يَْوَمُهُم الهَذي فَيَه يُْصعَقُوَن )

شوند  هوشبي در آن را كه روز مخصوصشان تا آن را رها كن آنان پس»

 جمهور مفسران: روز قيامت قول يا به روز، روز مرگشان آن كه «ديدار كنند

 .است سريع و هالكت . صعقه: نابودياست

  

 ( 36يَْوَم ََل يُْغنَي َعْنُهْم َكْيدُُهْم َشْيئًا َوََل ُهْم يُْنَصُروَن )

و  روز، نيرنگ يعنی: در آن «نيايد كارشان به وجه هيچ به نيرنگشان كه يروز»

 در برگرداندن سودي انديشيدند، هيچ صخدا  رسول در دنيا عليه كه ايتوطئه

 بر آنان را كه عذابی يعنی: نه «شوند داده آنها نصرت و نه»ندارد  از آنان عذاب

 ناخواهخواهعذاب  آن دارد بلکهباز می از آنان ايبازدارنده چ، هياست فرودآمدنی

 .است فرودآمدنی بر آنان

  

 (37َوإَنه َللهَذيَن َظلَُموا َعذَابًا دُوَن ذََلَك َولََكنه أَْكثََرُهْم ََل يَْعلَُموَن )

 نیذلك: يع دون «است از اين قبل عذابي ستمگران ، برايو در حقيقت»

در  كشتنشان دارند و آن ديگري ، در دنيا نيز عذابعذاب از اين قبل ستمگران

 ؛ چوندنياست از مصايب عبارت عذاب اين»گويد: زيد می . ابنروز بدراست

ديگر: مراد  قولیبه«. و فرزندان اموال رفتن و از بين ، امراض، بلياتدردها، آفات

كفار بر كفر خود بعد از  بازگشت به راجع شريف در حديث .قبر استعذاب 

 في مثله وعوفي إذا مرض المنافق إن»است:  ، آمدهاز آنان عذابشدن  برطرف

 وقتی منافق مثل گمان: بیوال فيما أرسلوه فيما عقلوه البعير، اليدري كمثل ذلك

 داند كه، نمیشتر است مثل ، چونيابد عافيت خويششود و از مرض  مريض
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 بيشترشان ولي»«. اند!كرده رهايش اند و چرا بعد از آناو را بسته چه براي

 گيرند.نمیعبرت  عذاب و از اين «دانندنمي

  

 (38َواْصبَْر َلُحْكَم َرب ََك فََإنهَك بَأَْعيُنَنَا َوَسب َْح بََحْمَد َرب ََك َحيَن تَقُوُم )

عذاب  كه گاه! تا آنصپيامبر  يعنی: اي «پروردگار خود حكم و تا رسيدن»

تو زير نظر  ، هرآينهصبر كن»را فراگيرد  فرود آيد و آنان موعود ما بر آنان

ما  و در حفظ و حمايت ما بوده ديد و نظر و عنايت يعنی: تو در معرض« مايي

و » بده ادامه خويش راه به و بی باك باش شتهندا پروايی از آنان پسقرار داري 

 «گوي تسبيح پروردگارت با ستايش»خود  از مجلس «خيزيبرمي كه هنگامي

از  برخاستن ، در هنگامنشينیمی در آن كه از هر مجلسی برخاستن لذا در هنگام

، يا «اهلل وبحمده سبحان»نماز، بگو:  سوي به برخاستن و در هنگام خواب

در  ص اكرم رسول كه است آمده شريف در حديث«. وبحمدك اللهم سبحانك»

 ، وتعالياسمك وتبارك وبحمدك اللهم سبحانك»گفتند: مینماز چنين  ابتداي

 ص اكرم رسول كه است آمده شريف در حديث همچنين «.غيرك وال إله جدك

گفتند: برخيزند، می خواستند از مجلسیمیهر وقت  در آخر عمر خود

 اين كه «إليك وأتوب ، أستغفركال إله إال أنت ، أشهد أنوبحمدك اللهم سبحانك»

در  هر كس»است:  آمده شريف در حديث . همچنيناست مجلس كفاره دعاي

 وله الملك ، لهله  رريكال وحدهإال اهلل  ال إلهبرخيزد و بگويد:  از خواب شب

أكبر وال  واهلل إال اهلل وال إله والحمد هلل اهلل ء قدير، سبحانري كل الحمد وهو علي

دعا كند؛  گاهـ يا فرمودند: آن اغفر لی بگويد: رب سپس ،إال بااهلل وال قوة حول
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نماز بخواند،  سپس وضو گيرد و كرد كه اگر عزم شود پسمی اجابت وي دعاي

 «.شودمی پذيرفته نمازش

  

 (31َوَمَن اللهْيَل فََسب َْحهُ َوإَْدبَاَر النُُّجوَم )

از  ! در پاسهايیصپيامبر  يعنی: اي «گوي اهلل را تسبيح از شب ايو نيز پاره»

ي نمازها يعنی»گويد: می آن در معناي . مقاتلگوي را تسبيح تعالی، حقشب

«. بامداد را ادا كن دو ركعت»است:  مراد اين قولیبه«. و عشا را ادا كن مغرب

 ستارگان شدنو غايب  افول هنگام يعنی: به «نيز ستارگان فرو شدن هنگام وبه»

 نماز بامداد است قولی: مراد اداي. بهگوي را تسبيح نيز پروردگارت در آخر شب

باشد. در ريا دورتر می دشوارتر و از معرض بر نفس هنگام اين در زيرا عبادت

 آمده عباسابن روايت به و مسلم بخاري در ميان عليه متفق شريف حديث

 اللهم»گفتند: خاستند، مینماز بر می به شب در دل ص اكرم رسول است: چون

 السموات قيوم الحمد أنت ، ولكيهنف ومن واألرض نور السموات الحمد أنت لك

 الحق ، أنتفيهن ومن السموات واألرض رب الحمد أنت ، ولكفيهنومن  واألرض

، حق ، والساعة، والنار حق، والجنة حقالحق ، ولقاؤكالحق ، وقولكالحق ووعدك

 ، وإليكآمنت وبك توكلت وعليك أسلمت لك ، اللهمحق ، ومحمدحق والنبيون

 ، وأسررتوما أخرت ما قدمت ، فاغفر ليحاكمتوإليك  خاصمت وبك أنبت

 : بار خدايا! ستايشغيرك ، وال إلهإال أنت الموخر، ال إله وأنت المقدم، أنت وأعلنت

سر در آنها به كه هستی كسانی و همه ، تو نور آسمانها و زمينتوست از آن

 كسانی و همه آسمانها و زمين ، تو برپا دارندهتوست رند و حمد از آنبمی

، تو پروردگار آسمانها و توستبرند و حمد از آن سر میدر آنها به كه هستی
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 اتو وعده هستی برند، تو حقسر میدر آنها به كه هستی كسانی و همه زمين

 حق ، دوزخاست حق ، بهشتاستقح ، ديدارتاست حق ، سخنتاست حق

تو  . بار خدايا! براياست اند ومحمد حق، پيامبران حقاست حق ، قيامتاست

 اخالص تو به سوي ، بهامآورده تو ايمان ، بهامكرده و بر تو توكل امشده تسليم

 آنچه پس امرفته داوري تو به سوي وبه امكرده تو دادخواهی سوي ، بهامبازگشته

 را كه )از لغزشها( و آنچه امافگندهواپس  را كه و آنچه امفرستاده پيش را كه

و  اندازنده پيش بيامرز، تويی برايم امآشکار نموده را كه و آنچه امكرده پنهان

 «.باشدتو نمی غير از و خدايی جز تو نيست ، معبوديتأخير افگننده به تويی
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