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 بلدالسوره 

  .آيه است 20202020نازل شده و داراى  »مكه « اين سوره در 

 ِبْسِم ا�َِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيم

﴾َلَقْد َخَلْقَنا اإلْنَساَن ٣﴿  َوَواِلٍد َوَما َوَلدَ  ﴾٢﴿ َوأَْنَت ِحلٌّ ِ�ََذا اْلبَـَلدِ  ﴾١﴿ ِ�ََذا اْلبَـَلدِ ال أُْقِسُم 
َأَحيَْسُب َأْن  ﴾٦﴿  يـَُقوُل َأْهَلْکُت َماال لَُبًدا ﴾٥﴿ َأَحيَْسُب َأْن َلْن يـَْقِدَر َعَلْيِه َأَحدٌ  ﴾٤﴿ ِفی َکَبدٍ 

نَـْنيِ  ﴾٧﴿ ملَْ يـََرُه َأَحدٌ  َناُه  ﴾٩﴿ َوِلَساIً َوَشَفتَـْنيِ   ﴾٨﴿  َأملَْ َجنَْعْل لَُه َعيـْ َوَهَديـْ
َتَحَم اْلَعَقَبةَ   ﴾١٠﴿ النَّْجَدْينِ  َفکُّ   ﴾١٢﴿ َوَما َأْدرَاَک َما اْلَعَقَبةُ  ﴾١١﴿ َفال اقـْ

َأْو ِمْسِکيًنا َذا  ﴾١٥﴿ يَِتيًما َذا َمْقَربَةٍ  ﴾١٤﴿  َأْو ِإْطَعاٌم ِفی يـَْوٍم ِذی َمْسَغَبةٍ  ﴾١٣﴿ رَقـََبةٍ 
َربَةٍ  ُأولَِئَک  ﴾١٧﴿  مثَُّ َکاَن ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َوتـََواَصْوا ِ]لصَّْربِ َوتـََواَصْوا ِ]ْلَمْرَمحَةِ  ﴾١٦﴿  َمتـْ

 َعَلْيِهْم Iَرٌ   ﴾١٩﴿ َوالَِّذيَن َکَفُروا fَgِتَِنا ُهْم َأْصَحاُب اْلَمْشَأَمةِ  ﴾١٨﴿ َأْصَحاُب اْلَمْيَمَنةِ 
  ﴾٢٠﴿ ُمْؤَصَدةٌ 

  معلومات مؤجز:
اول سوره گرفته شده است، اين سوره  مکی،   است که از آئه » البلد « نام اين سوره 

) سه صدو چهل  347) هشتاد ودو کلمه، ( 82) بيست آيت، (20) رکوع، (1دارای (
  ) يکصدو وشصت وهشت نقطه است. 168وهفت حرف، و (

اين سوره در زمانی در مکه نازل  شد که کفار ومشرکين مکه با تمام  توان در دشمنی به 
  .همه جانبه را در پيش گرفته بودندپيامبر صلی  هللا عليه وسلم ورسالت برحق  اومبارزه 

  وجه تسميه:
  به  در آغازآن  خداوند جّل جالله  مسمی گرديد، كه» البلد «  سببی به سوره   به  سوره  اين

  است. مكرمه) قسم  ياد كرده   (مكٔه   بلد حرام
 آشنايی با سورٔه بلد:

 تمام در و است شده آفريده  ومشقت سختی رنج، در انسان که کند می بيان سوره اين
 به تا برود دنيا های سختی بار زير که بهتر چه پس نمايد تحمل را ها سختی بايد زندگی
  بود. خواهد سختی سراسر دنيايش مانند نيز آخرتش اال و برسد؛ آخرت راحتی

نبايد فراموش کردمشكالت زندگی امتحان الهی است، بايد با صبر و تحّمل از اين آزمون  
موفق به در آييد؛ به ظاهر قضيه نگاه نكنيد. به نتايج معنوی و آثار اخروی رويدادهای 

الت آميخته است. و زندگی خويش نيز توجه داشته باشيد. زندگی هميشه با رنج و مشك
سيرت نويسان می نويسند که:  .اساساً مشكالت در زندگی نوعی آزمون الهی است

خداوند متعال   . پيامبران  الهی بيش از ديگران در زندگی خود با مشكالت روبرو بوده اند
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و لقد کذبت رسل :«در قرآن عظيم الشان خطاب به پيامبر صلی هللا عليه وسلم می فرمايد 
لک فصبروا على ما کذبوا و أوذوا حتى أتاهم نصرنا و ال مبدل لکلمات هللا و لقد من قب

جاءک من نبإ المرسلين؛ پيش از تو نيز پيامبرانى تکذيب شدند و در برابر تکذيبها، صبر 
و استقامت کردند و (در اين راه،) آزار ديدند، تا هنگامى که يارى ما به آنها رسيد (تو 

ن، يکى از سنتهاى الهى است) و هيچ چيز نمى تواند سنن خدا را نيز چنين باش! و اي
اين آيه رسول  .() 34(سوره انعام آيه )  تغيير دهد و اخبار پيامبران به تو رسيده است

گرامى را به راهى که انبياى گذشته پيمودند، هدايت مى کند، و آن راه عبارت است از 
أولئک الذين هدى هللا «  » :يگر مى فرمايدصبر در راه پروردگار، همچنان كه در جاى د

ايشان کسانى بودند که خدا هدايت شان کرده بود پس به هدايت  ( »فبهداهم اقتده
 ) 90(سوره انعام آيه  «آنان اقتداء کن

خداوند برای دلدارى حضرت رسول، به وضع انبياى پيشين و اذيت شدن آنها و صبر و 
مقامتشان در برابر سختی ها تا رسيدن نصرت الهی اشاره می کند و گويا می فرمايد: 

بنابراين تو هم در برابر تکذيبها و آزارها و حمالت دشمنان لجوج و سرسخت روح صبر 
ان طبق همين سنت امدادهاى الهى و الطاف بيکران و استقامت را از دست مده، و بد

پروردگار به سراغ تو خواهد آمد، و سرانجام بر تمام آنها پيروز خواهى شد و اخبارى 
که از پيامبران پيشين به تو رسيده است که چگونه در برابر مخالفتها و شدائد استقامت 

ين آيه به يک اصل کلى کردند و پيروز شدند گواه روشنى براى تو است. در حقيقت ا
اشاره مى کند و آن اينکه هميشه رهبران صالح اجتماع که براى هدايت توده هاى مردم به 

وسيله ارائه مکتب و طرحهاى سازنده با افکار منحط و خرافات و سنن غلط جامعه بپا 
مى خاستند با مخالفت سرسختانه جمعى سودجو و زورگو که با پر و بال گرفتن مکتب 

منافعشان به خطر مى افتاد، روبرو مى شدند. آنها براى پيشرفت مقاصد شوم خود  جديد،
از هيچ کارى ابا نداشتند، و از تمام حربه ها: حربه تکذيب، تهمت محاصره اجتماعى، 

آزار و شکنجه، قتل و غارت و هر وسيله ديگر استفاده مى کردند، اما حقيقت با جاذبه و 
کار خود را خواهد کرد، و اين   طبق يک سنت الهى  کشش و عمقى که دارد سرانجام

خارهاى سرراه برچيده خواهند شد،اما شک نيست که شرط اساسى اين پيروزى 
 .و مقاومت و استقامت است بردبارى 

پس صبر کن آن (  » فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل: و در آيه ديگر ميفرمايد
تنها تو نيستى که با  .() 35(سوره االحقاف آيه  )کردندگونه که پيامبران اولو العزم صبر 

مخالفت و عداوت اين قوم مواجه شده اى، همه پيامبران اولوالعزم با اين مشکالت روبرو 
سال دعوت کرد اما جز  950پيامبر بزرگ خدا  نوح عليه السالم بودند و استقامت کردند،

.  مى دادند و به سخريه اش مى گرفتند گروه اندکى به او ايمان نياوردند، پيوسته آزارش
را تهديد به مرگ  وموسی عليه السالم  را به ميان آتش افکندند ابراهيم عليه السالم 

را بعد از آزار  عيسی عليه السالمنمودند، و قلبش از نافرمانيهاى قومش پر خون بود، و
بوده دنيا چنين بوده  بسيار مى خواستند به قتل برسانند که خداوند نجاتش داد، خالصه تا

قرآن است، و جز با نيروى صبر و استقامت نمى توان بر مشکالت پيروز شد. طبق آيات 
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در برابر دعوت حضرت موسى (ع) به سوى خداوند يکتا و ترک  عظيم الشان فرعون
ظلم و بيدادگرى، موسى را متهم ساخت که او ساحر يا مجنون است، اين نسبت که از 

نيز داده مى شد، براى مؤمنان اندک صلی هللا عليه وسلم يامبر اسالم سوى مشرکان به پ
را آزرده مى ساخت.  صلی هللا عليه وسلم نخستين، بسيار گران بود و روح پاک پيامبر

تنها تو نيستى  ( »کذلک ما اتى الذين من قبلهم من رسول اال قالوا ساحر او مجنون: « آيه 
قرار گرفته اى اينگونه است که هيچ پيامبرى قبل از که هدف اين تيرهاى زهرآگين تهمت 

)(  سوره  اينها به سوى قومى فرستاده نشده مگر اينکه گفتند: او ساحر يا ديوانه است
و مؤمنان است. آنها را ساحر صلی هللا عليه وسلم براى دلدارى پيامبر   )  52ذريات آيه 

منطقى نداشتند، و مجنون  مى خواندند زيرا در برابر معجزات چشمگيرشان پاسخى
خطاب مى کردند چرا که همرنگ محيط نبودند و در برابر امتيازات مادى سر تسليم 

  .فرود نمى آوردند
در آيه شريفه دقت بعمل اريم با  اگر» إّن مع العسر يسراً «قرآن عظيم الشان می فرمايد : 

 سختی تحمل بين اطارتب و پيوستگی نوع يک شريفه آيهوضاحت در خواهيم  يافت که :در
 بعد  تصادفی طور به  انسان که نيست طور اين يعنی دارد؛ وجود آسانی به رسيدن و ها
 ای کلمه به ، »يسر و عسر« بين پيوند برای برای بنآ ، يابد دست اسانی به سختی، از

  .است  » مع « کلمه آن و باشد داشته وجود آن در معنا اين  که است ضرورت
 جمله از : است آمده بعمل مفسرين جانب از متعددی تفسيرهايی  » مع « استعمال برای

  : فرمايدند می
 توأم رنج با آسانى : که کرد فراموش نبايد که انسانها ما برای » مع « لفظ با آيه :الف

  .آيد مى دست به تدريج به آسانى سختى، تحّمل لحظه از است،
 سختی به آسانی ،که سازد می روشن را موضوع اين » مع « کلمه  بردن ازبکار :ب

  . سازد می فراهم را قلب تقويت و خاطر تسلّی موجبات رهگذر اين از که است نزديک
 سهولتى صعوبتى هر با و آميخته، آسانى مشکلى هر با که اين به توجه با حال هر به

 اين »بعد«  کلمه از استفاده بود، خواهند هم با و بوده هم با هميشه دو اين و است، همراه
  .کند نمی افاده را لطيف معنای

  ز:ـمؤج  ترجمهٔ  
   بسم هللا الرحمن الرحيم

  به نام هللا بخشنده مهربان
  زايد است ).» ال )« قسم می خورم  به اين شهر(مکه  )(1» ( َال أُْقِسُم ِبَهَذا اْلبََلِد « 
(و جنگ در اين شهر و شهری که تو ساکن آن هستی)  )(2( » َوأَنَت ِحلٌّ ِبَهَذا اْلبََلدِ «

  برای تو حالل خواهد شد).
  وقسم  به پدر،(آدم ) و فرزندی که به وجود آورد). )(3( »  َوَواِلٍد َوَما َوَلَد «
نَساَن ِفی َكَبٍد «   ايم). همانا ما انسان را در رنج و محنت آفريده ) (4( »لََقْد َخلَْقنَا اْإلِ
کند هيچ کس بر او (توانا و) قادر  آيا او گمان می)( 5»( ن لَّن يْقِدَر َعَليِه أََحٌد أَيْحَسُب أَ «

  ؟!).نيست؟ 
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  ام). گويد: من مال فراوانی تباه و نابوده کرده می )(6( »يقُوُل أَْهَلْكُت َماالً لَُّبداً «
  ديده است؟).پندارد که کسی او را ن آيا می ) (7»( أَيْحَسُب أَن لَّْم يَرهُ أََحٌد «
  ايم؟). آيا برايش دو چشم قرار نداده ) (8»( أََلْم َنْجَعل لَّهُ َعيَنيِن «
  ايم؟). و يک زبان و دو لب را نيافريده ) (9»( َوِلَساناً َوَشَفتَيِن «
  (و او را به دو راه (خير و شر) را هنمائی کرديم.) 10» ( َوَهَدينَاهُ النَّْجَديِن «
  ) ( پس به گردنة (سخت) قدم نگذاشت (و نيامد). 11( »عََقبَةَ َفَال اْقتََحَم الْ «
  دانی که گردنۀ (سخت) چيست؟.) و تو چه می) 12» ( َوَما أَْدَراَك َما اْلعََقَبةُ «
  ».ای است آزاد کردن برده ) (13»( َفكُّ َرَقبٍَة «
  روزقحطی (گرسنگی).)يا خوراک دادن در  )(14( » أَْو إِْطعَاٌم ِفی يْوٍم ِذی َمْسَغبٍَة «
  يتيمی را از خويشاوندان،)) ( 15» ( يِتيماً َذا َمْقَربٍَة «
  يا گرد آلود ونيازمندرا ).) (16( » أَْو ِمْسِكيناً َذا َمتَْربٍَة «
ْبِر َوتََواَصْوا بِاْلَمْرَحَمِة « پس از آن از  ) (17( »ثُمَّ َكاَن ِمَن الَِّذيَن آَمنُوا َوتََواَصْوا ِبالصَّ

کسانی است که ايمان آورده و همديگر را به صبر و شکيبايی توصيه کرده و 
  ».اند همديگر را به مهربانی سفارش نموده

شان به دست  اينان اهل سعادتند (که نامۀ اعمال) (18( »أُْوَلِئَك أَْصَحاُب اْلَميَمَنِة «
  روند).  شوند و به بهشت می شان داده می راست

های) ما  که به آيات (و نشانه و کسانی )(19»(ِذيَن َكَفُروا ِبآياِتنَا ُهْم أَْصَحاُب اْلَمْشأََمِة َوالَّ «
شود و به  شان داده می شان به دست چپ کفر ورزيدند، آنان اهل شقاوتند (که نامۀ اعمال

  روند).  جهنم می
ْؤَصَدةٌ « ر پوشيده است (که راه فرار ها (از هر سو) آتشی س بر آن)(20( »َعَليِهْم نَاٌر مُّ

  ندارند). 
  مؤجز :تفسير

  زايد است ).» ال « قسم می خورم  به اين شهر ) (1» ( َال أُْقِسُم ِبَهَذا اْلبََلِد « 
» ال« زايد است واوردن حرف زايد » ال«طوريکه که گفته شد در اين آيه ،حرف 

  در برخی از محاورت مردم عرب معمول است .
برای رد نمودن خيال باطل مخاطب )  ال( اين است که حرف وصحيح ترين قول 

است در شروع قسم آورد ه می شود ، معنای آن اين که چنان که شما پنداشته ايد ، 
نيست بلکه ما با قسم می توانيم بگوييم که حقيقت آن است که  بيان می کنيم ، 

» والتين « وره شهر مکه  مکرمه است ، هم چنان شهر در س»  البلد « ومقصود از 
هم به شهر مکه قسم  ياده نموده ، وبا اين صفت آن را امين دانست که : وهذا البلد  

قسم ياد کردن به شهر مکه برای اعالم واظهار شرف وفضيلت مکه نسبت » االمين 
  به شهری  های ديگر است .

گام از حضرت عبد هللا بن عدی روايت است که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم هن
هجرت ، شهر مکه را خطاب فرمود : قسم به هللا که تو از کل زمين در نزد هللا بهتر 

ومحبوبتر هستی ، واگر من برای خروج از اينجا تحت فشار قرار نمی گرفتم ، من 
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  از سرزمين تو بيرون نمی رفتم . ( رواه الترمذی وابن ماجه )
دو » حل « در لفط ».و شهری که تو ساکن آن هستی )(2( » َوأَنَت ِحلٌّ ِبَهَذا اْلبََلدِ «

احتمال است: يکی اين که از حلول مشتق باشد ، که به معنای جايگزين وسکونت 
وفرود آمدن می آيد ، پس با توجه به اين ، معنای حل فرود آيند وسکونت کننده معنی 

،  می دهد ، ومراد اين آيه اين است که شهر مکه خود هم محترم ومقدس است
بخصوص وقتی که شما در آن سکونت داريد ، پس در اثر فضيلت مکين ، فضيلت 

مکان افزايش می يابد ، بنابر اين عصمت وحرمت شهر به علت اقامت شما در آن ، 
از مصدر حلت مشتق باشد که » حل « دو برابر می شود ، واحتمال دوم اين که لفط 
دو معنا داشته » حل « ، می توان لفظ به معنای حالل بودن است ، وبا توجه به اين 

باشد : يکی اين که شما را کفار مکه حالل قرار داده اند ، که در صدد کشتن شما بر 
آمده اند ، ودر صورتی که خود آنها در شهر مکه هيچ نوع شکار را حالل نمی 

ی پندارند ، ولی ظلم وسر کشی آنها تا آنجا از حد گذشته است ، که در آن مقام مقدس
که قتل حيوانی جايز نيست ، واين خود عقيده آنها ست ، در آنجا آنان ريختن خون 

  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم را حالل قرار داده اند.
ومعنای دوم حل ، می تواند اين باشد ويژگی شما چنين است که به جهت شما قتال با 

خاطر آن جناب در يک کفار مکه در حرم حالل خواهد شد، چنان که در فتح مکه به 
روز احکام حرام برداشته  شندند ، وقتل کفار حالل قرار داده شد . در خالصه تفسير  

هر سه احتمال » مظهری « همين معنی سوم ، در نظر گرفته شده ، ولی در تفسير 
  مذکر است ومجال هر سه معنی هم هست.

  ی که به وجود آورد).وقسم  به پدر، و فرزند )(3( »  َوَواِلٍد َوَما َوَلَد «
مقصود از والد ، حضرت ادم عليه والسالم است که پدر تمام بنی آدم است ، ومراد 

اوالد او هستند ، که از آغاز آفرينش تا قيامت خواهند بود ، وبدين » ما ولد « از 
  شکل به حضرت آدم وتمام بنی نوع او ، قسم ياد شد .

نَساَن ِفی َكَب « همانا ما انسان را در رنج و محنت آفريده  «)  4( »ٍد لََقْد َخلَْقنَا اْإلِ
هايی است که انسان در دنيا و در برزخ و در روز  احتمال دارد منظور سختی».ايم

ها اسان  شود و برای  برد و بايد کاری کند که از اين سختی قيامت از آن رنج می
رنج خواهد برد. هميشه شاد و مسرور گردد. اگر چنين نکند همواره از عذاب سخت 

بنابراين، معنی آيه اين است: و احتمال دارد که معنی آيه اين باشد که خداوند انسان 
تواند کارهای سخت را انجام دهد. با وجود اين  را در بهترين شکل آفريده است که می

او شکر اين نعمت بزرگ را به جای نياورده و به تندرستی مغرور شده و سرکشی 
ادانی و ستمگری گمان برده که اين حالت ادامه دارد و همواره کرده و از روی ن

  قدرت تصرف خواهد داشت. بنابراين فرمود:
کس بر او توانايی  آيا می پندارد  که هيچ«) (5»( أَيْحَسُب أَن لَّن يْقِدَر َعَليِه أََحٌد «

سرکشی برد که کسی بر او توانايی ندارد و از اين رو  آيا انسان گمان می». ندارد؟!
کند؟! او به خاطر اموالی که برای شهوات نفس خود خرج کرده است افتخار  می
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  گويد کند و می می
  ».ام گويد: من مال فراوانی تباه و نابوده کرده می«)(6( »يقُوُل أَْهَلْكُت َماالً لَُّبداً «
 ها و گناهان را هالک کردن ناميد چون خروج کننده از خداوند اتفاق در راه شهوت 

که  کند. اما کسی اين اتفاق سودی جز پشيمانی و زيان و خستگی و کمبود حاصل نمی
نمايد  در راه خشنودی خداوند دارايی خود را خرج کرده باشد با خداوند داد و ستد می

آورد.خداوند کسی را که  و چندين برابر آنچه خرج کرده، سود و فايده به دست می
آرود. خداوند کسی  رده، سود و فايده به دست میها خرج ک اموالش را در راه شهوت

کند، تهديد  ها خرج کرده و به اين کار خود افتخار می را که اموالش را در راه شهوت
  فرمايد نموده و می

  ».پندارد که کسی او را نديده است؟ آيا می«( )7»( أَيْحَسُب أَن لَّْم يَرهُ أََحٌد «
بيند و در برابر هر کار کوچک  خداوند او را نمیبرد که  آيا او با اين کارش گمان می

کند؟ نه، چنين نيست، بلکه خداوند او را ديده و اعمالش را  اش نمی و بزرگی محاسبه
کند است و فرشتگان را بر او گماشته است که کار نيک و بد او را  ثبت و ضبط می

  های خود را برشمرد و فرمود سپس نعمت
  ».ايم؟ آيا برايش دو چشم قرار نداده«) (8»( يِن أََلْم َنْجَعل لَّهُ َعينَ «
  ».ايم؟ و زبان و دو لب را نيافريده«) (9( » َوِلَساناً َوَشَفتَيِن «
  ».ايم و راه خير و شر را بدو نموده«)(10» ( َوَهَدينَاهُ النَّْجَديِن «

ايم و هدايت را از گمراهی برايش  و او را به دو راه خير و شر رهنمودن شده
کند که بنده  های فراوان اقتضا می ايم. پس برخورداری از اين نعمت مشخص کرده

ها برای  هايش را به جای آورد و از نعمت حقوق خداوند را ادا نمايد و شکر نعمت
 انجام گناه کمک نگيرد، ولی اين انسان چنين نکرده است.

  ».استپس به گردنه درنيامده «)(11( »َفَال اْقتََحَم اْلعََقبَةَ «
  ».دانی آن گردنه چيست؟ و تو چه می«) (12» ( َوَما أَْدَراَك َما اْلعََقَبةُ «
به معنای راه سنگالخ و دشواری است که به قله کوه منتهی می شود. استفاده   »العقبه «

نشان می دهد که گذشتن از اين گردنه کار آسانی نيست، زيرا اين » اقتحم « از کلمه 
گذاشتن از جايی با شدت » با « ود به کار سخت وخوفناک اصطالح در مورد ور

  به کار می رود .» ومشقت 
آزاد کردن گردنی، رقبه به معنای گردن است در زبان عرب. اما ) (13»( َفكُّ َرَقبٍَة «

  )گاهی گردن کنايه ای از انسان است. آزاد کردن انسان. انسانی را آزاد کنيد.
يعنی اقدام  ».يا خوراک دادن در روز گرسنگی«)(14( » ِذی َمْسَغبٍَة أَْو إِْطعَاٌم ِفی يْوٍم «

به اطعام  بکنيد. اطعام طعام به گرسنگان ، در چه روزی؟ در آن روزی که قحطی بيداد 
می کند. اطعام طعام هميشه امر مقبول وپسنديده است و در دين اسالم هميشه به آن 

ِذی چون  واب وارزش ديگری دارد.توصيه شده است. ولی در روز قحطی قطعاً ص
  يعنی روزی که صاحب گرسنگی است يعنی ايام قحطی به چه کسانی:َمْسغََبٍة 

  ».به يتيمی خويشاوند«) (15» ( يِتيماً َذا َمْقَربٍَة «
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متربه از تراب می آيد، تراب  يا گرد آلود ونيازمندرا ).) (16( » أَْو ِمْسِكيناً َذا َمتَْربٍَة «
  اک مسکينی که نای حرکت ندارد و در خاک افتاده است.به معنای خ

ْبِر َوتََواَصْوا بِاْلَمْرَحَمِة «  پس از آن از«) (17( »ثُمَّ َكاَن ِمَن الَِّذيَن آَمنُوا َوتََواَصْوا ِبالصَّ
کسانی است که ايمان آورده و همديگر را به صبر و شکيبايی توصيه کرده و 

  ».اند ودههمديگر را به مهربانی سفارش نم
نکته مهمی که در اين آيات بايد به آن توجه داشته باشيم اين است که پروردگار با عظمت 

ما برای رساندن انسان به  قلۀ کمال سعادت  ، مسائل اجتماعی را از قبيل يتيم نوازی ، 
دادن طعام به گرسنگان ، انسان ها را آزاد کردن، وغيره را  در کنار يک مفهوم معنوی 

ارت به  ايمان آوردن به ذات پروردگار است ، قرار داده است .   يعنی دردين که عب
مقدس  اسالم مسائل مادی و اجتماعی از مسائل معنوی و خدايی و خداپرستی جدا نمی 

که آمنوا  ان الذين آمنوا و عملوا الصالحاتباشد . و لذا در بعضی از آيات می فرمايد :  
اشاره به اقدامات مناسب  عملوا الصالحاتاشاره به جنبه ذهنی، روحی و معنوی دارد . 

اجتماعی. اگر انسان بخواهد پا در جاده کمال بگذارد و در حقيقت دامنه های دشوار کمال 
را وارد شود و بپيمايد هم بايد در حوزۀ ايمانی و هم بايد در حوزۀ اخالق اجتماعی ملبس 

الق های نيکوی اجتماعی وبخصوص از خود گذشتگی شود و آن هم در شرايط به اخ
  سخت و دشواری که برای يک جامعه به وجود می آيد.

  ».ايشان اهل سعادتند«) (18( »أُْوَلِئَك أَْصَحاُب اْلَميَمَنِة «
را برخی از مفسرين  مصدر ميمی به معنای زيادی و استمرار در خير وبرکت » ميمنه«

التفسير  اند.( اند ، وبرخی ديگر اسم مکان يعنی جايگاه خير و برکت دانستهخوانده 
  ) .١۴٣ ، صفحه٢٧ الکبير، جلد

اصحاب يمين و ميمنه در اصطالح قرآن عظيم الشان  به کسانی اطالق می شود که در 
اند و درروز قيامت نامه عملشان را با دست  دنيا با ايمان وعمل  صالح زندگی کرده

  دارند. دريافت میراست  
قرآن، اصحاب يمين را يکی از سه گروه انسانها در قيامت (سابقون، اصحاب يمين 

و ُکنتُم اَزوًجا ثَلثَه َفاَصحُب الَميَمَنِة... «واصحاب شمال معرفی کرده است: 
و در موارد ديگر، اصحاب يمين را در مقابل اصحاب  » الَمَشَمِة... والّسِبقون واَصحبُ 

  .حاب ميمنه را در برابراصحاب مشئمه قرار داده استشمال، واص
  بر اساس نصوص کتاب هللا  واحاديثی نبوی ، انسانها به سه دسته تقسيم گرديده اند :

کسانی اند که ايمان و توحيد صحيح دارند، و اعمال صالحه ی زيادی دارند؛ اين دسته  - 1
َوَبِشِّر الَِّذين «ا گذشت خواهد کرد.از انسانها اهل بهشت هستند و خدای متعال از گناه آنه

اِلَحاِت أَنَّ لَُهْم َجنَّاٍت تَْجِری ِمن تَْحتَِها األَْنَهارُ   ).25(سوره بقره » آَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّ
اند، بشارت ده که باغهايی  به کسانی که ايمان آورده، و کارهای شايسته انجام داده يعنی:

  از زير درختانش جاريست. از بهشت برای آنهاست که نهرها
کسانی اند که ايمان و توحيد صحيح دارند، اما مرتکب گناهان زيادی شده اند و تا حد  - 2

فسق پيش رفته اند، اين افراد لياقت جهنم را دارند؛ ولی خدای متعال ممکن است با آنها 
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نجات  به دو گونه برخورد کند: يا به فضل و لطف خويش از گناهشان بگذرد و از جهنم
دهد، و يا آنها را به جهنم فرستاده و پس از مجازات گناهان روزی آنها را از جهنم 

  می آورد.  بيرون
» ُpّ ما فِی السََّماواِت َوَما فِی األَْرِض َوإِن تُْبُدواْ َما فِی أَنفُِسُکْم أَْو تُْخفُوهُ يَُحاِسْبُکم ِبِه ِ َّ ّrِ

آنچه  ).يعنی:284(سوره بقره » ُب َمن َيَشاء َوpُّ َعلَی ُکِلّ َشْیٍء َقِديرٌ فَيَْغِفُر ِلَمن َيَشاء َويَُعِذّ 
در آسمانها و زمين است، از آِن هللا است. و (از اين رو) اگر آنچه را در دل داريد، 

کند. سپس هر کس را  آشکار سازيد يا پنهان، خداوند شما را بر طبق آن، محاسبه می
بخشد؛ و هر کس را بخواهد (و مستحق باشد)،  باشد) می بخواهد (و شايستگی داشته

  و خداوند به همه چيز قدرت دارد. کند. مجازات می
کسانی که ايمان و توحيد صحيح ندارند، اين افراد داخل جهنم خواهند شد و تا ابد در  - 3

  آن خواهند ماند و هيچگاه از آن خارج نمی شوند.
نصوص کتاب هللا واحاديثی نبوی طوری معلوم  همچنين در مورد عالم برزخ، از مجموع

  می شود که : همه انسانها در عالم قبر و برزخ :
  از باغهای بهشت هستند. باغچه ای يا در -
  يا در گودالی از گودالهای جهنم. -

ِإنَّ أََحَدُکْم إَِذا َماَت ُعِرَض َعلَْيِه َمْقَعُدهُ «فرمودند:  چنانکه پيامبر صلی هللا عليه وسلم 
أَْهِل النَّاِر  ِباْلَغَداةِ َواْلَعِشِیّ إِْن َکاَن ِمْن أَْهِل اْلَجنَِّة فَِمْن أَْهِل اْلَجنَِّة َوإِْن َکاَن ِمْن أَْهِل النَّاِر فَِمنْ 

ُ َيْوَم اْلِقَياَمةِ فَيَُقاُل َهذَ  َّp 2866) ، وصحيح مسلم (1379بخاری (» ا َمْقَعُدَک َحتَّی َيْبعَثََک (
هر وقت، يکی از شما فوت کند، صبح و شام، جايگاهش به او عرضه می شود. اگر «

جنتی  باشد جايگاهش در جنت و اگر دوزخی باشد، جايگاهش در دوزخ، به او نشان داده 
گفته ميشود: اين، جای توست تا روز قيامت که خداوند تو را حشر می  می شود. و به او

  ».نمايد
و قرار نيست که هرکسی در دنيای برزخ در خوشی باشد در قيامت درناخوشی قرار 
گيرد! بلکه حديث فوق خالف آنرا ثابت می کند. همچنين گاهی ممکن است کسی در 

در قيامت او را به بهشت برد، و سختی دنيای برزخ در رنج و عذاب باشد و خدای متعال 
و عذاب برزخ را برای او سبب پاک شدن گناهانش قرار دهد بگونه ايکه در صحرای 

  محشر گناهانش کم شده باشند، و از از لطف الهی بر بندگان شايسته اش است.
ه آيات ما که ب وکسانی )(19»(َوالَِّذيَن َكَفُروا ِبآياِتنَا ُهْم أَْصَحاُب اْلَمْشأََمِة «

  اند ايشانند اهل شقاوتگاه). کفرورزيده
تعبيرى ديگر از اصحاب شمال در قرآن عظيم الشان  است .  ،» أَْصَحاُب اْلَمْشأََمةِ  «

، » مكذّبين « قرآن عظيم الشان از اصحاب شمال با عناوين ديگرى نيز ياد کرده است : 
َمن اوتَِى « و »  ِكتـَبهُ وراَء َظهِره َمن اوِتَى « ؛ »  أعمى « ؛ » كافر »   « ضالّين « 

  ». ِكتـَبهُ ِبِشماِلِه 
راز نامگذاری اين گروه از افراد به اصحاب ِشمال را می توان در موارد زير خالصه 

 :کرد
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شود و آن نوعى ترس و بيم دادن به   مى نامه عمل آنان در قيامت به دست چپشان داده  - 1
به دست راست را نشانه پذيرش و تكريم و به دست  آن هاست ؛ زيرا عرب گرفتن  نامه

  داند   چپ را عالمت رّد و اهانت مى 
آنان زندگى را در پوچى، پستى و پليدى گذرانده و با كفر به آيات الهى بر خالف راه  -2

  حق و سعادت گام برداشتند و فرجام آنان در آمدن به دوزخ و عذاب فراوان است.
انب راست و چپ است . جانب راست آن ملكوت اعال و عالم هستى داراى دو ج -3

جانب چپ آن ملكوت اسفل و جايگاه ارواح اشقيا و فرشتگان عذاب و نويسنده بدی ها و 
 دوزخ بدكاران است . 

استفاده از آياتى كه از سقوط اصحاب شمال در جهنّم، عذاب دردناك آن ها و حال و  با
توان اموری را عوامل سقوط و عذاب اصحاب  وضع آنان در آخرت سخن می گويد ، مى 

  :شمال دانست
  كوردلى 

قرآن اصحاب شمال را در برابر اصحاب يمين قرار داده و گروه مقابل اصحاب يمين در 
توان چنين نتيجه گرفت كه اصحاب شمال  اند ؛ بنابراين مى  دنيا نابينا معرفى شده 

  نابينايى آنان در آخرت خواهد بود .اند و كوردلى آنان در دنيا باعث  كوردالن 
  : برخوردارى از نعمت فراوان

اند و همين امر آنان را از عبرت گيرى غافل كرده  شمال در دنيا غرق در نعمت  اصحاب
كنند خداوند قوه شهويه را   است. آن ها براى راحتى تن، وظايف واجب خود را ترك مى

است، اما زياده روى مترفان در خوردن و  براى رشد و تعالى انسان در وجود وى نهاده
آشاميدن و پيامدهاى آن دو و خوشگذرانى ، زمينه غفلت و ترك وظيفه را براى آنان 

تواند وسيله رشد و كمال باشد ، در  رو آنان قوه شهويه را كه مى  فراهم می آورد؛ از اين 
  اند. كار گرفته  جهت سقوط خويش به

ْؤَصدَ « بر آنان (از هرسو) آتشی (فراگير) گمارده شده «)(20( »ةٌ َعَليِهْم نَاٌر مُّ
که کفر ورزيده و اين امور را پشت سر انداخته و خداوند را تصديق  و کسانی».است

نکرده و به او ايمان نياورده و کاری شايسته انجام نداده و بر بندگان خدا رحم 
گمارده شده است که  اند اينان اهل شقاوت وبدبختی هستند و آتشی بر آنان نکرده

  درهايش به درازی است تا از آن بيرون نيايند و در سختی و اندوه قرار گيرند.
  

 ومقام صبر:اهميت 
 انسانی است ، علما ء ميگويند صبر از جمله ستون های اساسی بارزترين اخالق  جمله صبر از

  .گيرد چرخد و از صبر سرچشمه می سلوک بر محور آن می ساير اخالق اسالمی است که 
اساس و  انسانی دقت بعمل اريم با وضات تام در خواهيم يافت که :هر يک از صفات نيکو  واگر به 

  .مرکز آن صبر است
هر  عظيم الشان در مورد گی خويش به سه نوع صبر ضرورت دارد و در قرآن  انسان در مسير زنده

  بعمل آمده است  از جمله: سه نوع آن اشاره
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  :  . صبر بر طاعت هللا1
امان برای نيکو انجام  نفسی و شيطانی وتالش بی   های يعنی مقاومت و پايداری دربرابر همه کشش

  های انسانی. دادن عبادت پروردگار و ساير وظايف و رسالت
  : . صبر در برابرمعصيت هللا2
از احکام الهی ودساتير پيامبر يعنی نگاه داشتن نفس از فرو افتادن در لجنزار معصيت و نافرمانی  

  صلی هللا عليه وسلم .
   : گی . صبر در برابر حوادث دردناک زنده3

گی يک طرفش غم و طرف ديگرش شادی  يعنی پی بردن به اين حقيقت که بساط زنده
خود را از دست ندهد و خود را تسليم  است، و انسان بايد هنگام مصيبت اميد

چه او خواسته راضی باشد و اين است نوع سوم صبر که در  پروردگارش کند و به آن
  قرآن کريم نيز از آن فراوان سخن رفته است.

و صبری که بدين انگيزه نباشد نه پاداشی دارد و نه هم ارزشی. و خداوند صرف 
  رده است و آينده را از آن ايشان دانسته:خاطر خويش را در قرآن وصف ک صابران به

صبر در هر سه ميدان بايد رضای پروردگار باشد   ی و سبب ناگفته نماند که انگيزه 
َوالَِّذيَن َصَبُروا اْبتَِغاَء َوْجِه «،» ولربك فاصبر« گونه که خود پروردگار گفته است:  همان

َالةَ َوأَْنَفقُوا ِممَّ  ا َوَعَالنِيةً َويْدَرُءوَن ِباْلَحَسَنِة السَّيئَةَ أُولَِئَك لَُهْم َربِِّهْم َوأََقاُموا الصَّ xا َرَزْقَناُهْم ِسر
   )22سوره رعد» ( ُعْقبَى الدَّارِ 

   :صبر در لغت
 .به معنی حبس و نگه داشتن است

صبر جميل و صبر زيبا همان  صبری است که در آن جزع و فزع و بی قراری در آن 
) . (پس صبر زيبا را پيشه 18سوره يوسف:  آيه »  ( َفَصْبٌر َجِميلٌ .« وجود نداشته باشد 

  های پروردگار با عظمت است . يکی  از نام» صبور«ساز.) ناگفته نبايد گذاشت که 
 :صبر در اصطالح

علما در تعريف اصطالحی صبر ميفرمايند که : صبر ثبات و استواری بر احکام کتاب 
  .ت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  استهللا قرآن عظيم الشان  و سن

قرآن عظيم الشان کليد داخل شدن به جنت را صبر معرفی  ميدارد ، علماء ميگويند : 
  مالک ايمان و زينت انسان و راه رسيدن او به بزرگی وعظمت  هماناصبر است. 

  يابد . يابد و در سرزمين صبر به آسودگی کامل دست می انسان با صبر آرامش می
قرآن عظيم الشان بيشتر از هفتاد بار  ذکرگرديده است ،در مورد مقام  کلمه صبر در

سوره زمر ميفرمايد :  10ومنزلت صبر همين کافی که پروردگار با عظمت ما در آيه  
؛ صابران اجر و پاداش خود را بی حساب » انّما يوفی الصابرون أجرهم بغير حساب«

  دريافت می دارند .)  
ها  ی که انسان مسلمان صادق در هنگام قرار گرفتن در برابر ابتال و آزمايشبهترين کار

دهد صبر و انتظار اجر و پاداش الهی در برابر چيزی است که قضای الهی  انجام می
  اقتضا نموده است . 
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شود و اگر صبرانسان برای  ناميده می» عفت« ها باشد  اگر صبر انسان در برابر شهوت
  خواهد بود. » رضايت و تسليم در برابر خداوند« اشد ها ب تحمل ناخوشی

خويشتنداری و حکمت ناميده خواهد شد و اگر « اگر صبربرای نعمت و شکر آن باشد 
نام خواهد گرفت و در صورتی صبرانسان  در » شجاعت« صبردر جهاد مقدس باشد 

شد و اگر برای ناميده خواهد » بردرباری و حلم« برابر حماقت و بی ادبی ديگران باشد 
نام خواهد گرفت و اگر صبر » امين وراستگو « پوشاندن راز ديگران باشد صاحب آن 

  .شود ناميده می» زهد « انسان در برابر زياده روی در زندگی و يا در سخن گفتن باشد 
برای همين منطق  است که انسان بدون صبر در زندگی خود ناتوان و عاجز خواهد شد و 

  فشاری توان مقاومت نخواهد داشت.در برابر هيچ 
 رفتن به بهشت قبل از حساب و کتاب:

اعمال شان  جمع می    روايت شده است که در روز قيامت وقتی مردم  برای محاسبه
 حساب وارد جنت شوند؟ زند: صابران کجايند تا بی کردند ، يک منادی ندا می

رويد ای  گويند: به کجا می ينند میب خيزند. فرشتگان که آنان را می گروهی از مردم بر می
 فرزندان آدم؟

 .گويند: به بهشت می
 گويند: قبل از حساب؟ فرشتگان می

 .گويند: بله می
 پرسند: شما کی هستيد؟ فرشتگان از آنان می

 .گويند: صابران می
 پرسند: صبر شما چه بود؟ فرشتگان می

اه خدا صبر کرديم تا اين گويند: بر طاعت خدا صبر کرديم و در برابر معصيت و گن می
 .که خداوند جان ما را گرفت

گويند: شما چنان هستيد که گفتيد. وارد بهشت شويد که چه زيباست پاداش  فرشتگان می
 .عمل کنندگان

اِبُروَن أَْجَرُهْم ِبغَْيِر ِحَسابٍ «خداوند متعال در اين باره می فرمايد :     » إِنََّما يَُوفَّى الصَّ
) ( جز اين نيست که صابران اجرشان را بدون حساب کامالً دريافت 10( سوره الزمر: 

  کنند). می
  حوصيله با مردم: صبر و

صلی هللا در حديثی از ابن مسعود (رض)  روايت شده گويد: گوئی هم اکنون رسول هللا 
کرد قومش او  کنم که داستان يکی از پيغمبران خدا ؛ را قصه  می را نگاه می عليه وسلم 

  را زده و بدنش را خون آلود کرده بودند و او در حاليکه خون از روی  خويش پاک می
  متفق عليه).» ( اللهم اغفر لقومی، فإنهم ال يعلمون«گفت:  ماليد می کرد و می

  دانند. آنان نمی پروردگارا از (خطای) قومم در گذر چون
با يارانش مشغول تشييع جناز بود  صلی هللا عليه وسلم در يکی از روزها که رسول هللا 

يک نفر يهودی بنام زيد بن ُسعنه به نزد او آمد و تقاضای بازپرداخت قرض خويش را  
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کرد، محل تالقی پيراهن عبای او را گرفت و به صورت آکنده از خشم بر وی نگريست 
آميز با وی سخن گفت،  ی تند و خشونت دهی؟ و به شيوه محمد آيا حق مرا نمی وگفت: ای

عمر بن خطاب از اين حرکت مرد يهودی بی نهايت  خشمگين شد و در حاليکه از شدت 
چرخيد گفت: ای دشمن هللا، آيا با رسول  ای می خشم چشمهايش چون چرخ و فلک دايره

کنی، قسم بخدای که او را بحق معبوث  ری میزنی  و پرخاشگ هللا  اين چنين به حرف می
کردم،  شد هم اکنون سرت را از تن جدا می کرده است اگر ترس از توبيخ او مانع نمی

رسول هللا  با سکونت و آرامش تمام به طرف عمر ديد ، فرمود: من و اين آقا هر دو 
رداخت کنم، و به نيازمند غير اين هستيم بايد به من دستور دهی، قرض  او را به نيکی پ

او دستور دهی به نيکی قرض خويش خويش  را طلب کند، ای عمر برو حق او را 
  ».پرداخت کن و بيست پيمانه خرمای اضافی هم به او بده

  زيد يهودی گويد چون عمر بيست پيمانه را اضافه کرد گفتم اين زيادی چيست؟
اده است در مقابل دشمنی و کينه عمر گفت: رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  به من دستور د

  ورزيت اين بيست پيمانه را اضافه کنم.
  شناسی؟ عمر فرمود: خير تو کيسی؟ گفت: زيد بن ُسعنه. زيد گفت: ای عمر مرا می 

عمر گفت: زيد دانشمند و عالم يهودی؟ گفتم: بلی. گفت: چه چيز تو را وادار کرد اين 
به خشونت رفتار کنی و آنچه را که گفتی بر زبان  صلی هللا عليه وسلم چنين با رسول هللا 

  ديدم جز دو چيز های پيغمبری را در محمد می ی نشانه آوری؟ زيد گفت همه
 کند ... آيا جهل او بر حلمش غلبه می - 1
خواند خواستم او را امتحان  يا شدت جهل در مقابل وی، او را بيشتر به بردباری می - 2

ً «گيرم که  ی میکنم... و االن تو را به گواه » رضيت باO رباً وباإلسالم دنياً وبمحمد نبيا
را  (ص) به پروردگاری هللا راضی شدم، و اسالم را بعنوان دين برگزيدم، و محمد

ی خود را  گيرم که نصف کل مال و سرمايه بعنوان پيغمبر پذيرفتم، و تو را به گواهی می
  به مسلمانان امت محمد بخشيدم.

کند. گفت آنرا به برخی از آنان  ی آنها نمی اين مقدار مال کفايت همهعمر گفت: ولی 
  بخشيدم.

أشهد أن ال إله «برگشت و گفت:  صلی هللا عليه وسلم بعد زيد يهودی به نزد رسول هللا  
دهم که خدای بحق جز هللا وجود  گواهی می» إالَّ هللا وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

ی هللا  است، بدين ترتيب به او ايمان  محمد بنده و فرستاده دهم که ندارد، و گواهی می
  الحاکم فی المستدرک اين حديث را صحيح دانسته است).». ( آورد و او را تصديق کرد

  
   صدق هللا العظيم و صدق  رسوله نبی الکريم. 

  
  



 سوره البلد

 

 

14 

 مطالب: فهرست 
  جز  ؤمعلومات م

  وجه تسميه   
 بلد  سورهٔ  آشنايی با

  جز  ؤم ترجمٔه 
  جز  ؤمتفسير

 مقام صبر  واهميت  
  صبر در لغت  

 صبر در اصطالح 
 رفتن به جنت قبل از حساب و کتاب

    صبر وحوصيله با مردم 
  
  
  

  منابع و مأخذ های عمده:
تفسير وبيان کلمات قرآن کريم (تاليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول عالمه  -

  جالل الدين سيوطی ترجمه از 
  ارشد فاريابیعبد الکريم    
 هروینوشته: عبدالرؤ ف مخلص  - تفسير انوار القرآن  -
 فيض  الباری شرح صيح البخاری  داکتر عبد الرحيم فيروز هروی- 
   امام المفسرين -تفسير طبری  -
  تفسير الميزان  -
  تفسير پرتوی از قران -
 هـ) 774ابن کثير (متوفی سال  -تفسير القرآن الکريم   -
  الفاظ القرآن،از راغب اصفانیمفردات  -
 جلوه های از اسرار قرآن مهندس حکمتيار -
حضرت عالمه مفتی محمد شفيع عثمانی  ديوبندی مترجم موالنا ، تفسير معارف القران -

   محمد يوسف حسين پور
 هـ) 1387تفسير فی ظالل القرآن/ سيد قطب (متوفی سال  -
 تفسير نور تأليف دکتر مصطفی خّرم دل -
  ن )تفسير کابلی (تاليف :شيخ محمود الحسن ديوبندی  مترجم : هياتی از علمای افغانستا -
  صحيح مسلم  -
 صحيح البخاری -


