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 العادياتسوره 

  .آيه است) 11(مکي و سوره العاديات 
ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  ِبْسِم 9َّ

) فَأَثَْرَن بِِه َنْقعًا 3) فَاْلُمِغيَراِت ُصْبًحا (2) فَاْلُموِريَاِت قَْدًحا (1(َواْلعَاِديَاِت َضْبًحا 
ْنَساَن ِلَربِِّه َلَكنُوٌد (5) َفَوَسْطَن بِِه َجْمعًا (4( ) َوإِنَّهُ َعلَى َذِلَك لََشِهيٌد 6) إِنَّ اْإلِ
َل َما 9َذا بُْعِثَر َما فِي اْلقُبُوِر () أَفََال َيْعَلُم إِ 8) َوإِنَّهُ ِلُحِبّ اْلَخْيِر لََشِديٌد (7( ) َوُحِصّ

ُدوِر (   )11) إِنَّ َربَُّهْم ِبِهْم يَْوَمئٍِذ َلَخبِيٌر (10ِفي الصُّ
  معلومات مؤجـز:

مطابق به قول حضرت ابن مسعود، جابر، حسن بصری، عکرمه » العاديات « سورهٔ 
مطابق قول ابن عباس، انس، امام مالک وقتاده  وعطا از جمله سوره های مکی بوده، و

  مدنی است (تفسيرقرطبی ) 
)  170) چهل کلمه ،و( 40) يازده آيت ، و(11) رکوع ، و(1دارای ( سوره عاديات،

  ) هفتاد وهشت نقطه است. 78يکصدو هفتاد حرف ، و (
ا به دو رای  يازده آيه است که ميتوان آنراطوريکه در فوق ياد اور شديم اين سوره د

 دسته تقسيم کرد :
دسته اول: آيات يک تا هشت: آيه اول قسم است و آيات دوم و سوم به آيه اول عطف شده 

اند. آيه ششم جواب قسم  سوم عطف شده  اند. آيات چهارم و پنجم نيز بر آيه و در حکم قسم
اٌر و مش» إنَّهُ «  در» ه«است و آيه هفتم عالوه بر عطف به آيه ششم، مرجع ضمير 

در آن، در آيه پيشين است. آيه هشتم نيز با عطف و مرجع ضمير با دو آيه » ذِلکَ «  اليه
 . اند پيشين مرتبط است و همه در حکم جواب قسم

که مرجع  و اين» أفال َيعَلمُ «  در» ف«نهم با حرف عطف   دسته دوم: آيات نُه تا يازده: آيه
َل «ها مرتبط است.  قبلی است با آندر آيات » انسان« » َيعَلمُ «در » هو«ضمير  » ُحّصِ

در » إذا بُعِثرَ «يازدهم مظروف   در آيه قبلی معطوف است و آيه» بُعِثرَ «در آيه دهم به 
  .آيات نهم و دهم است

   ه:تسمي  هـوج
  تيزتك  اسبان«از   عبارت  كه  عاديات  به  تعالی  با قسم  حق  آن  افتتاح  جهت به  سوره  اين

  .شد  ناميده»  عادياتال«،  است»  مجاهدان
  اسباب نزول:

بزار ابن ابو حاتم وحاکم از ابن عباس (رض) روايت کرده اند که: رسول هللا صلی هللا 
عليه وسلم يک دسته از سواران سپاه اسالم را به يکی از ميدانهای جهاد وپيکار فرستاد ، 

 .نازل شد»  َواْلَعاِدياِت َضْبحاً « يه يک ماه منتظر ماند از آنها خبری نرسيد ، پس آ
 سوره: یمحتو
محتوا اين سوره دقت بعمل ايد ، ديده می شود که ، در آغاز سوگندهای بيدار كننده اگر به 

ای را ذكر می كند،وبعد از آن سخن از پاره ای از ضعفهای نوع انسان همچون كفر و 
كوتاه وگويائی به مسألة معاد واحاطة دنيا پرستی به ميان می آورد و سرانجام با اشارة 
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 علمی خداوند به بندگان ،سوره را پايان می دهد.
 معنای مختصر:

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
  به نام هللا بخشنده مهربان

) 4) فَأَثَْرَن بِِه نَْقعًا (3) فَاْلُمِغيَراِت ُصْبًحا (2) فَاْلُموِرياِت َقْدًحا (1َواْلعَاِدياِت َضْبًحا (
ْنَساَن ِلَربِِّه َلَكنُوٌد (5َفَوَسْطَن بِِه َجْمعًا ( ) َوإِنَّهُ ِلُحِبّ 7) َوإِنَّهُ َعَلى َذِلَك َلَشِهيٌد (6) ِإنَّ اْإلِ

ُدوِر (9) أََفَال يْعَلُم إَِذا بُْعِثَر َما ِفی اْلقُبُوِر (8اْلَخيِر َلَشِديٌد ( َل َما ِفی الصُّ ) إِنَّ 10) َوُحِصّ
  )11ْم يْوَمِئٍذ َلَخبِيٌر (َربَُّهْم ِبهِ 

﴾ وقسم  به 1رفتند. ﴿ های دونده که نفس زنان (به سوی ميدان) پيش می قسم  به اسب
﴾ باز 2ها) جرقۀ (آتش) ايجاد کردند. ﴿ شان باسنگ هايی که (در اثر اصطکاک سم اسب

 ﴾ پس در آن هنگام گرد و3های که در صبحگاهان (بر دشمن) يورش برند. ﴿ قسم به اسب
ها را محاصره  ﴾ آنگاه به ميان جمع (سپاه دشمن) در آيند، (و آن4غبار بر انگيرند. ﴿

﴾ و 6های) پروردگارش بسيار ناسپاس است. ﴿ ﴾ محققاً انسان در برابر (نعمت5کننده). ﴿
﴾ و همانا او عالقة فراوان و شديدی به مال 7گمان او بر اين (ناسپاسی) گواه است. ﴿ بی

هاست، (همه زنده و) برانگيخته شوند؟  داند که چون آنچه در گور نمی ﴾ آيا او8دارد. ﴿
﴾ يقيناً در آن روز پروردگارشان به 10هاست (همه) آشکار گردد. ﴿ ﴾ وآنچه در سينه9﴿

 ﴾11ها گامالً آگاه است. ﴿ (وضع و حال) آن
  ز:ـتفسيرمؤج ترجمه و

که نفس زنان (به سوی ميدان) پيش های دونده  قسم  به اسب( )1( »َواْلعَاِدياِت َضْبحاً «
از آنجا که جهاد امر مقدسی است اين حيوانات نيز در اين امر مقدس آنچنان !).رفتند می

 ارزش پيدا می کنند که شايسته است سوگند به آنها ياد شود.
  : سوگند های قرآنی

در قرآن عظيم الشان بصورت کل در چهل و چهار سوره ، درضمن صد و چهار آيه، 
  و هجده مورد قسم ياد گرديده است. صد

، نود و پنج مورد سوگندهاى آفريدگار جهان است که در کريمقرآن در سى و سه سورهٔ  
باشد، و دو مورد سوگندهائى است که از  آغاز سوره با سوگند مى ،بيست و سه سوره

زبان رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  در اثبات وقوع روز قيامت و محاسبه اعمال و جزاء 
چهار مورد قسمى است که از برادران حضرت يوسف(ع)  است. در در آن روز آمده

اند که بر موسى  رعون ياد کردهآمده است و يک مورد، سوگندى است که ساحران براى ف
غالب خواهند شد.  يک مورد نيز سوگندى است که شيطان در اغواء بندگان غير مخلص 

 د.  باش ياد کرده و پانزده مورد نيز مربوط به مشرکين و منافقين و منکرين روز قيامت مى
  )  24و  23( تفسير کبير صفحه  

به معنى گوگرد و سوگند Saokenta)« (سوکنته«در اصل   (sawgand)سوگند
گوگرد است که نوعى آزمايش براى تشخيص گناهکار از بى خوردن  خوردن به معنى

خورانيدند و از تأثير آن در  در قديم مقدارى آب آميخته به گوگرد را به متهم مى .گناه بوده
بکار  بعدها به معنى قسم .کردند وجود وى گناهکار بودن يا بى گناه بودن او را تعيين مى

  )  1485، صفحه 2رفته است ( فرهنگ عميد، جلد 
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کند و خدا، يا  قسم که اقرار و اعترافى است که شخص بر روى شرف و ناموس خود مى
، ص 2بزرگى را شاهد گيرد، مانند قسم .(فرهنگ فارسى معين، دکتر محمد معين، ج 

1956 (  
در زبان فارسى » سوگند«مه در زبان عربى و تمام اشتقاقات آن مترادف کل» قسم«کلمه  

اند که کالم را دو قسم کرده قسم صواب و صحيح را  است و قسم را از اين جهت قسم گفته
اى است که بواسطه آن  برد. و در اصطالح قسم جمله از قسم خطا و اشتباه بيرون مى

  ) 56(مغنى اللبيب ابن هشام، صفحه   .شود جمله ديگرى تأکيد مى
وقتى به همه چيزهائى که مورد «مورد قسم های قرآنی می فرمايد: شيخ محمد عبده  در 

اند  کرده بينى که بعضى از مردم آن را انکار مى کنى مى سوگند قرآن قرار گرفته دقت مى
دادند و خالصه آنکه از حکمت  اش مورد تحقير قرار مى و يا در اثر بى اطالعى از فايده

سوگندها به همه آنها پاسخ داده و مردم را از شک و اند که اين  در آفرينش آنها غافل بوده
ترديد و وهم و غفلت بيرون آورده و موفقيت هر کدام از موجودات را به درستى نشان 

راى تعظيم و تکريم اعمال خير و شايسته تا ب »داده و حقايق امور را آشکار ساخته است
 (قسم    »َواْلَعاِدياِت َضْبحاً «سم  مردم به انجام آنهاتشويق و ترغيب شوند، مانند از جمله ق

  روند!). ای که َنَفس زنان پيش می به اسبان تازنده
ترين وسيله جهت گرايش افکار انسان به تحقيق در  از جانب ديگر ، سوگندهاى قرآن عالى

ژرفاى مسائل و موجودات جهان است تا از رهگذر اين کوششها و دقتها درهاى علوم و 
سوگندهاى قرآن کليد دانشها «جامعه انسانى بگشايند. و بقول طنطاوى دانشها را بسوى 

به نقل از سوگندهاى قرآن ابوالقاسم  258، صفحه  25است) (الجواهر طنطاوى، جلد 
  رزاقى)

ها)  شان باسنگ هايی که (در اثر اصطکاک سم وقسم  به اسب( )2»( فَاْلُموِرياِت قَْدحاً «
  ).جرقۀ (آتش) ايجاد کردند

های که در صبحگاهان (بر دشمن) يورش  باز قسم به اسب( )3( »اْلُمِغيَراِت ُصْبحاً َف «
  ).برند

  ).پس در آن هنگام گرد و غبار بر انگيرند.( )4»(  فَأَثَْرَن بِِه َنْقعاً «
ها را  آنگاه به ميان جمع (سپاه دشمن) در آيند، (و آن( )5( »َفَوَسْطَن بِِه َجْمعاً «

  محاصره کننده )
نَساَن ِلَربِِّه َلَكنُوٌد « های) پروردگارش  محققاً انسان در برابر (نعمت( )6( »إِنَّ اْإلِ

  ).بسيار ناسپاس است
:حضرت حسن بصری در معنای کنود می فرمايد : کنود عبارت از شخصی »  کنود«

  .است که مصايب را به ياد اورده ونعمت ها را فراموش می کند
کسی که نعمت های هللا را در نافرامانی او صرف کند،  ابوبکر واسطی فرموده است:

  است . کنود
ترمذی فرموده است کسی که به نعمت بنگرد وبه منعم نعمت دهنده ننگرد او کنود است، 

  ما حصل اين قول ناسپاس است .که در فوق اين کلمه ناسپاس ترجمه شد .
  سان نيز بر اين گواه است).و همانا خود ان()7»( َوإِنَّهُ َعلَى َذِلَك لََشِهيٌد «
  ).و همانا او عالقة فراوان و شديدی به مال دارد ()8»( َوإِنَّهُ ِلُحّبِ اْلَخيِر لََشِديٌد «
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  در آيات متذکره هشت گانه فوق نقاط ذيل را ميتوان برجسته  ساخت:
پنج قسم به حرف (ف ) با هم مرتبط شده که نشان می دهد همه از جنس واحد ويکسان  -
د . يعنی همين دوندگان اند که با دوش تند وتيز خود صدای خشنی از سينه های شان ان

بيرون ميدهند که دال بر شدت دوش آنها ست وهمينها اند که چون سم شان باسنگی 
اصابت می کند ، جرقه های آنش می افرزوند وهمينها اند که برای غارت صبحگاهان ، 

در اثنای دوش تند وتيز شان ، گرد وغبار بر  بکار گرفته شده اند وهمين ها اند که
  انگيخته اند وهمينها اند که در صف مقابل رخنه نموده شق اجرا کرده اند.

از چگونگی بيان بوضوح معلوم می شود که هدف از اين دوندگان تند وتيز فقط اسپ 
  های می باشد ، اين صفات بر هيچ دوندگان ديگری جز اسپ ها صدق نمی کند.

بی گمان که انسان در برابر پروردگارش خيلی ناسپاس « قسم ها فوق اين است  جواب -
  است ؟ ( تفسير جلوه های از اسرار قرآن )

در قرآن عظيم الشان در بسياری از  آيات صفات برخی از بندگان ناسپاس را بيان ميکند 
لی هنگام که در هنگام مصيبت به ياد خدا مشغول می گردد ، وبه هللا  روی ميآورد، و

رفاه و نعمت و يا پس از رفع مصيبت و نقمت، از هللا  روی ميگردانند، واورا به 
  فراموشی می سپارند.

ن :« سوره االنعام ) می فرمايد  64 -63قرآن عظيم الشان در ( آيات  يُکم ِمّ قُْل َمن يَُنِجّ
ًعا َوُخْفَيةً لَّ  ِئْن أَنَجاَنا ِمْن ٰهِذِه لََنُکوَننَّ ِمَن الشَّاِکِريَن * قُِل ُظلَُماِت اْلَبِرّ َواْلَبْحِر تَْدُعوَنهُ تََضرُّ

ْنَها َوِمن ُکِلّ َکْرٍب ثُمَّ أَنتُْم تُْشِرُکوَن  يُکم ِمّ ُ يَُنِجّ چه کسی شما را از تاريکيهای «بگو: »( �َّ
بخشد؟ درحالی که او را با حالت تضرع (و آشکارا) و در  خشکی و دريا رهايی می

بخشد،  از اين (خطرات و ظلمتها) ما را رهايی می گوييد:) اگر خوانيد؛ (و می میپنهانی 
خداوند شما را از اينها، و از هر مشکل و ناراحتی، «از شکرگزاران خواهيم بود * بگو: 

  پوييد). دهيد! (و راه کفر می دهد؛ باز هم شما برای او شريک قرار می می نجات
ا َکَشْفَنا  َوإَِذا« همچنان می فرمايد :   نَساَن الضُّرُّ َدَعاَنا ِلَجنِبِه أَْو َقاِعًدا أَْو َقائًِما َفلَمَّ َمسَّ اْإلِ

سَّهُ َکٰذِلَک ُزِيَّن ِلْلُمْسِرفِيَن َما َکانُوا َيْعَملُوَن  هُ َمرَّ َکأَن لَّْم َيْدُعَنا إِلَٰی ُضٍرّ مَّ ﴿سوره » َعْنهُ ُضرَّ
حالی  ن (و ناراحتی) رسد، ما را (در هر حال:) در﴾(هنگامی که به انسان زيا12يونس: 

ناراحتی را از  خواند؛ اّما هنگامی که که به پهلو خوابيده، يا نشسته، يا ايستاده است، می
رود که گويی هرگز ما را برای حل مشکلی کهبه او رسيده  او برطرف ساختيم، چنان می

است (که زشتی  شان زينت داده شدهبود، نخوانده است! اين گونه برای اسرافکاران، اعمال
  کنند!).  اين عمل را درک نمی

ْنَساُن إَِذا َما « - ا اْإلِ ا إَِذا َما اْبتََالهُ َفَقَدَر  اْبتََالهُ َربُّهُ َفأَْکَرَمهُ َوَنعََّمهُ فََيقُوُل َرِبّی أَْکَرَمنِ  َفأَمَّ * َوأَمَّ
  )15- 16سوره الفجر: » (ِرْزَقهُ فََيقُوُل َربِّی أََهاَنِن  َعلَْيهِ 

بخشد  و نعمت می کند ( اّما انسان هنگامی که پروردگارش او را برای آزمايش، اکرام می
گويد پروردگارم مرا گرامی داشته است * و اّما هنگامی که برای  شود و) می (مغرور می

گويد پروردگارم مرا  شود و) می می گيرد (مأيوس امتحان، روزيش را بر او تنگ می
  کرده است ). خوار

نَّا َقاَل إِنََّما أُوِتيتُهُ َعلَٰی ِعْلٍم َب «   - ْلَناهُ ِنْعَمةً ِمّ نَساَن ُضرٌّ َدَعاَنا ثُمَّ إَِذا َخوَّ ْل ِهَی َفإَِذا َمسَّ اْإلِ
  ﴾49(سوره الزمر: » فِتَْنةٌ َوٰلِکنَّ أَْکثََرُهْم َال َيْعلَُموَن 
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سپس هنگامی  خواند؛ (برای حّل مشکلش) می( هنگامی که انسان را زيانی رسد، ما را 
خودم به من  اين نعمت را بخاطر کاردانی«گويد:  که از جانب خود به او نعمتی دهيم، می

  دانند ) ؛ ولی اين وسيله آزمايش (آنها) است، اّما بيشترشان نمی»اند داده
َ لَِئْن آتَاَنا ِمن َفْضِلِه لََن«  - ْن َعاَهَد �َّ ن َوِمْنُهم مَّ ا آتَاُهم ِمّ اِلِحيَن * َفلَمَّ دََّقنَّ َولََنُکوَننَّ ِمَن الصَّ صَّ

ْعِرُضوَن  ُهم مُّ   ﴾.75- 76(سوره التوبة: «  َفْضِلِه بَِخلُوا ِبِه َوتََولَّوا وَّ
فضل خود روزی  اگر خداوند ما را از«( بعضی از آنها با خدا پيمان بسته بودند که: 

از صالحان (و شاکران) خواهيم بود * اّما هنگامی که  و  دهد، قطعاً صدقه خواهيم داد
  سرپيچی کردند و روی برتافتند ). خدا از فضل خود به آنها بخشيد، بخل ورزيدند و

پروردگار با عظمت به همچو اشخاص ناسپاس وکافربا تمام صراحت می فرمايد که : که 
ها خفته اند ، بر انگيخته  روز باپرس آمدنی است ،  قيامت بر پا خواهد شد وآنچه در قبر

خواهند شد وبه آنچه در سينه ها ست ، رسيدگی خواهد شد ، اينها در برابر پروردگارش 
خواهد ايستاد ، وخواهد دانست که پرورگارش آنروزی ، بيش از هر کس ديگری ، از 

  حال او باخبرتر است، ميداند چه ناسپاسی کرده است ، وميداند که مستحق چه پاداشيست .
اَء َمسَّتْهُ َلَيقُوَلنَّ ٰهَذا ِلی َوَما أَُظنُّ السَّاَعةَ َقائَِمةً « - نَّا ِمن َبْعِد َضرَّ َولَِئن  َوَلِئْن أََذْقَناهُ َرْحَمةً ِمّ

ِجْعُت إِلَٰی َربِّی إِنَّ ِلی ِعنَدهُ َلْلُحْسنَٰی َفلَنَُنِبّئَنَّ الَِّذيَن َکَفُروا بَِما َعِملُوا َولَنُِذيقَنَّ  ْن َعَذاٍب رُّ ُهم ِمّ
﴾.(و هرگاه او را رحمتی از سوی خود بعد از ناراحتی که به 50(سوره فصلت: » َغِليٍظ 

کنم  اين بخاطر شايستگی و استحقاق من بوده، و گمان نمی«گويد:  بچشانيم می او رسيده
قيامت برپاشود؛ و (بفرض که قيامتی باشد،) هرگاه بسوی پروردگارم بازگردانده شوم، 

اند (بزودی)  او پاداشهای نيک است. ما کافران را از اعمالی که انجام داده رای من نزدب
  چشانيم ). خواهيم کرد و از عذاب شديد به آنها می آگاه
هاست،  داند که چون آنچه در گور آيا او نمی( )9» ( أَفََال يْعَلُم إَِذا بُْعثَِر َما فِی اْلقُبُورِ «

  )وند؟(همه زنده و) برانگيخته ش
َل َما فِی الصُُّدورِ «   ).هاست (همه) آشکار گردد. وآنچه در سينه( )10( »  َوُحّصِ
يقيناً در آن روز پروردگارشان به (وضع و ( )11( »إِنَّ َربَُّهم بِِهْم يْوَمئٍِذ لََّخِبيٌر «

).انسان بايد بداند که همچو روز باپرس ومحاکمه ومحاسبه  ها گامالً آگاه است. حال) آن
حتمآ آمدنی است ،که اسرار دل ها وعزايم پنهان در سينه بر مال می شود ، اگر او بر 

وتجديد نظر ننمايد ، ودر پی جبران نرود ، در روز قيامت  ناسپاس خويش اعتراف نکند ،
 با پروردگار عليم واگاهی مواجه خواهد .

  ف از هللا:ترس وخو
در بدو بايد گفت که ما چرا از هللا مهربان خويش بترسيم ؟هللا كمال و جمال مطلق و 

ترين موجودی است كه انسان بايد به او محبت بورزد، و او را دوست داشته باشد.  شايسته
 انسان از هللا را می توان دردو چيز خالصه نمود :  منشأ و سرچشمه ترس

هايی است كه بر دوش دارد و ممكن  خاطر وظايف و مسئوليتگاهی ترس انسان به  - 1
است در انجام آن كوتاهی نمايد، در نتيجه در محكمه عدل الهی نتواند از عهده جواب آن 

برآيد و به خاطر كوتاهی در انجام وظيفه و يا عدم رعايت حقوق ديگران مجازات شود و 
  است.  يا مقامش نزد محبوب كم گردد . ترس از گناهان خود

انتها و پرمهابت  ، و توجه به وجود بی گاهی ترس به خاطر درك عظمت مقام - 2
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شود انسان به ديدن شخص بزرگی كه از هر نظر شايسته عنوان  . گاه می پروردگار است
گيرد  رود. ديدار كننده گاهی چنان تحت تأثير مقام پرعظمت او قرار می عظمت است می

نمايد، تا آن جا كه به هنگام سخن گفتن لكنت  ش میكه احساس وحشت درون قلب خوي
كند، هر چند آن شخص بزرگ  كند، حتی گاهی حرف خود را فراموش می زبان پيدا می

نهايت محبت و عالقه را به او و همه دارد، و كار خالفی نيز از اين شخص سرنزده 
برای كسانی  . اين حالت جز العمل درك عظمت است . اين نوع ترس بازتاب و عكس است

اند،  كه واقف به عظمت ذات پاك و مقام كبريايی پروردگارند و لذت قرب او را چشيده
إِنََّما «شود. قرآن مجيد اين حالت را مخصوص بندگان عالم و آگاه دانسته :  حاصل نمی

خدا تنها دانشمندان  )؛ از ميان بندگان 28(سوره فاطر آيه »  اْلعُلََمـَّاُؤا  ِ ِعَباِدهْ  ِمن َيْخَشی �َّ 
اين نوع ترس مولود سير آفاقی و انفسی و آگاهی از علم و قدرت و ». از او خشيت دارند

  . حكمت پروردگار است
ترس از هللا  چه به معنای اول و چه به معنای دوم باشد مهم ترين عامل ذكر و توجه 

حقايق در وجود انسان مطلق نسبت به خداوند و دستور و جايگاه او و امور مرتبط با اين 
است . به همين جهت مقام خشيت و خوف الهی يكی از ارزشمندترين جلوه های مقابله با 
غفلت ها و انحرافات و لغزش های دنيوی است. در عين حال خوف و خشيت به همراه 

درك حقيقت آن ، لذتی درونی و معنوی را در وجود انسان متجلی می سازد . لذت همراه 
همانند لذت حضور در برابر بزرگ ترين شخصيت عالم است كه در عين  با اين ترس

فشار ،مقام حضور و اضطراب ناشی از آن هيچ گاه از ياد فرد خارج نشده ،همواره به 
عنوان زيباترين لحظه زندگی او به ياد خواهد ماند؛ نه تنها خوف وخشيت مذموم و 

عامل نزديكی ، محبت بيشتر و  ناراحت كننده و نشان سرخوردگی و دوری نيست بلكه
تضمين كننده سعادت و رستگاری در آخرت و نجات از هراس آينده نزديك است . اگر 

ها و گناهان خود از سوی  انسانی در مقابل عظمت و بزرگی خدا از يك سو و كوتاهی
ديگر، به خشيت الهی نرسيد و خضوع و خوف به معنای درست كلمه در وجود او حاكم 

دنبال برطرف کردن کاستی ها و توبه نخواهد رفت . در قيامت در شرايطی نشد، به 
نابسامان و بسيار خوفناك قرار خواهد گرفت كه هول و هراس آن هزاران بار بيش از 

 .خوف و خشيت در برابر خداوند است
  لغتنامه:

كه در راه  ای است جمع َعاِدية ، اسبان تازنده . مراد هر مركب و وسيله»: اْلَعاِدياِت «  
  يزدان و برای اجرا فرمان او مورد استفاده قرار گيرد. 

 صدای نَفس اسبان به هنگام دويدن .  » : َضْبحاً « 
ها  جمع ُموِرية ، آتش افروزندگان با چخماق . مراد توليدكنندگان جرقّه» : اْلُموِرياِت «  

  است .
قّه . در اينجا به معنی اسم فاعل زدن سنگ چخماق به يكديگر برای توليد جر» : َقْدحاً « 

  يعنی ( َقاِدَحات ) و حال است . مراد زنندگان سمهای پا بر سنگهای زمين است .
  كنندگان .  جمع ُمغيَرة ، يورش برندگان . هجوم» : اْلُمِغيَراِت «  

ت ) فيه است . آن را در معنی اسم فاعل ، يعنی ( ُمْصِبَحا بامدادان . مفعولٌ » : ُصْبحاً « 
  اند . نيز دانسته و حال بشمار آورده
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برانگيختند . برپا كردند . باب افعال و از مصدر ( إثاَرة ) و از ماده ( ثور ) » : أَثَْرَن «  
  ) .  9،سوره  فاطر /  48و  9/   ، سوره روم 71/   است ( مراجعه شودسوره  : بقره

  به وسط رفتند . به ميانه دويدند . » : َوَسْطَن « 
مراد انسانی است كه در پرتو معارف الهی تربيت نيافته است و تعليمات » : اِإلنَساَن «  

  انبياء بر دلش نتافته است ، و خويشتن را تسليم غرائز و شهوات سركش نموده است .
  ناشناس . كننده . ناسپاس . حق كفران نعمت» : َكنُوٌد «  
  ) . 4يد ( سوره: انفطار / بيرون آورده شد و زنده گرد» : بُْعِثَر «  
َل «     (مواخذ : تفسير نور )  به دست آورده شد . جمع گرديد .» : ُحِصّ

  جهاد ومهاجرت:
يعنی: » ال هجرةَ بعَد الفتحِ، ولکْن جهاد، ونيَّة وإذا استُنِفرتُم فانِفروا«در حديثی آمده است 

باقيست، و هرگاه دعوت به جهاد بعد از فتح مکه هجرتی وجود ندارد، اما جهاد و نيت  «
  ).1353)، ومسلم (2783بخاری (» شديد، به جهاد برويد

قبل از همه بايد اين حديث را پيامبر صلی هللا عليه وسلم بعد از آنکه مکه را فتح کردند 
فرموده است. مکه قبل از فتح بعنوان سرزمين و ديار شرک محسوب می شد که 

ه و به سوی هللا و رسولش هجرت می کردند، وقتی که مسلمانان از آنجا به سوی مدين
آنجا فتح گرديد، از آن پس هجرت از آنجا مشروع نيست، زيرا ديگر به ديار و بالد اسالم 

  تبديل شده و لهذا هجرت از مکه به جای ديگر ساقط شد.
با اين وجود هجرت کردن از بالد شرک تا روز قيامت باقی و پابرجاست، و نفی از 

  در اين حديث تنها مخصوص هجرت از مکه است.هجرت 
، يعنی چيزی که بعد از فتح مکه برای »اما جهاد و نيت باقيست« و اينکه فرمودند : 

مردم آنجا هنوز باقی مانده؛ جهاد کردن است البته اگر برايشان ممکن بود، و يا نيت رفتن 
يعنی جهاد » کن جهاد ونيَّة ول «به جهاد اگر برايشان امکان رفتن نباشد، لذا فرمودند : 

در راه خدا و نيت خالصانه، بگونه ايکه قصد مسلمان ازجهادش برای پيروزی و 
  سربلندی دين خداوند باشد.

، يعنی هرگاه »و هرگاه دعوت به جهاد شديد، به جهاد برويد« و اما آنجا که فرمودند: 
بر شما واجب است که به  ولی امر شما را برای رفتن به جهاد در راه خدا مطالبه کرد،

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا َما لَُکْم إَِذا قِيَل لَُکُم اْنِفُروا «جهاد برويد، به دليل فرموده باری تعالی : 
ِ اثَّاَقْلتُْم إِلَی اْألَْرِض أََرِضيتُْم ِباْلَحَياةِ الدُّْنَيا ِمَن اْآلَِخَرةِ فََما َمتَاُع الْ  َحَياةِ الدُّْنَيا فِی فِی َسِبيِل �َّ

ُ اْآلَِخَرةِ إِالَّ َقِليٌل * إِالَّ تَْنِفُروا يَُعِذّْبُکْم َعَذابًا أَِليًما َوَيْستَْبِدْل َقْوًما َغْيَرُکْم َوَال تَُضرُّ  وهُ َشْيئًا َو�َّ
 ای مؤمنان! چرا هنگامی که به شما ).يعنی : 38-39(سوره توبه » َعلَی ُکِلّ َشْیٍء َقِديرٌ 

  کنيد و دل به دنيا می ( برای جهاد ) در راه خدا بيرون رويد، سستی می  شود: گفته می
متاع اين جهان در   دهيد؟ آيا به زندگی اين جهان به جای زندگی آن جهان خشنوديد؟

اگر برای جهاد بيرون نرويد، خداوند شما را    برابر متاع آن جهان، چيز کمی بيش نيست.
دهد و (شما  الء دشمنان و در آخرت با آتش سوزان) عذاب دردناکی می( در دنيا با استي

سازد که جدای از شمايند (و پاسخگوی فرمان  کند و) قومی را جايگزينتان می را نابود می
رسانيد و  نمايند) و هيچ زيانی به خدا نمی خدايند و در اسرع وقت دستور او را اجرا می
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فتاوی ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح  مجموع».(خدا بر هر چيزی توانا است
 ).25/439العثيمين  (

 
 

  صدق هللا العظيم و صدق  رسوله نبی الکريم.
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 هـ) 1387تفسير فی ظالل القرآن/ سيد قطب (متوفی سال  -
 تفسير نور تأليف دکتر مصطفی خّرم دل -
  تفسير کابلی (تاليف :شيخ محمود الحسن ديوبندی  مترجم : هياتی از علمای افغانستان ) -
  صحيح مسلم  -
  البخاری صحيح -
   

  


