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اين سوره در » مكّه « نازل شده و داراى  22آيه است
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معلومات مؤجز:

سور ٔه » البروج « از جمل ٔه سوره های مکی است ،دارای ) (1رکوع ( 25) ،بيست وپنج
آيت ( 109) ،يکصدونه کلمه ( 475) ،چهار صدو هفتاد وپنج حرف ،و )( 204
دوصدو چهار نقطه.
اکثريت مفسران در تفاسير خويش اين سوره را از سوره هاى »م ّﻛﻰ« معرفی نموده و
بدين باور اند که :هدف اصلﻰ اين سوره تقويت روحيه مؤمنان در برابر دشمنان و
تشويق آنان به سوی مقاومت ،پايمردى واستقامت است.
همچنان در همين رابطه در اين سوره داستان »اصحاب اخدود« را نقل مﻰﻛند ،همانها
يﻛه خندقها ﻛندند و آتشهاى عظيمﻰ در آن افروختند ،و مؤمنان را تهديد به شﻛنجه با آتش
ﻛردند ،گروهﻰ را زنده زنده در آتش سوزاندند ،اما آنها از ايمانشان بازنگشتند.
در قسمت ديگرى از اين سوره ﻛافرانﻰ را ﻛه مؤمنان را تحت فشار قرار مﻰدهند سخت
مورد حمله قرار داده و آنها را به عذاب سوزان جهنم تهديد مﻰﻛند ،در حالﻰ ﻛه مؤمنان
را بشارت به باغهاى پر نعمت بهشتﻰ مﻰدهد.

اصحاب اخدود:

محدثين وسيرت نويسان داستان اصحاب اخدود را به روايات مختلفی نقل ونوشته اند،
خﻼصه وچکيده اين داستان به استناد حديثی )صحيح مسلم( در خﻼصه ی تفسير بيان
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شده است که سبب شان نزول اين سوره را نيز بيان می نمايد.
سيرت نويسان می نويسند:
بنابر روايت ابن عباس در زمان پادشاهی » يوسف ذونواس در کشور يمن« مدت تقريبآ
هفتاد سال قبل از وﻻدت با سعادت پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم  ،کاهن ودر روايت ساحر
ماهر وذی خبره می زيست.
سيرت نويسان می افزايند  :بعد از اينکه اين ساحر به مريضی سخت مبتﻼ شد  ،به
حضور» يوسف ذونواس « رفته وعرض داشت که من دچار مريضی سخت
وناعﻼجی شده ام واجل ومرگ من فرا رسيده است  ،پس لطفآ يک جوانی را در اختيار
من قرار دهيد تا سحر وجادوگری را به او تعليم دهم  ،شاه به درباريان هدايت فرمود  ،تا
جوانی ذکی وهوشيار را انتخاب وآنرا در اختيار ساحر قرار دهند.
درباريان جوان مورد نظر را يافتند ودر اختيار جادوگر وساحر دربار قرار دادند ،
مورخين اين جوان را در روايت خويش » عبد ﷲ بن تامر « معرفی داشته اند .اين جوان
مطابق تعليمات ساحر ،همه روزه ،غرض اموزش واخذ دوره سحری وجادوی ،به
قصر شاهی  ،نزد ساحر در رفت وآمد بود  ،در يکی از روز ها دربين راه به موعظه
يک راهب وعالم مسيحی ) که در آن وقت ( دين مسيح دينی برحق بود ( برخورد .اين
جوان بعد از استماع نصايح وعظ راهب  ،به حقيقت دين الهی پی برد  ،وسر انجام
مسلمان شد  ،خداوند چنان ايمان کامل وقوی نصيب اش گردانيد  ،که به خاطر ايمان
اذيتهای مردم را تحمل کرد.
جوان ) عبد ﷲ بن تامر ( از آن روز به بعد همه روزه به دير و ياصومعه اين عابد
وعالم دينی ميرفت وعﻼقمند بود که مدتی طوﻻنی نزد اين عالم روحانی باقی بماند واز
وعظ ونصايح سودمند وعلمی اش استفاده ببرد.
خدا را عبادت ميگردوزياتر اوقات طوری اتفاق می افتاد که در رفتن به نزد ساحر
چون مدتی زيادی نزد راهب باقی می ماند ،تاخير صورت ميگرفت.
مؤرخين می افزايند:
از اينکه جوان در زياتری از روز ها به تاخير در موعود خويش به نزد ساحر می
رسيد  ،ساحر اورا تنبه می کرد وحتی اورا می زد.
جوان به راهب مسيحی شکايت کرد وآنرا از ماجر ولت وکوب اش توسط ساحر دربار
شاهانه ،مطلع ساخت .
راهب به جوان گفت پسرم وقتﻰ ساحر گفت چرا دير ﻛردى بگو ﻛسان من مرا نگه
داشتند و هر گاه  ،اعضای خانواده گفت که چرا دير به خانه آمدی بگو ،ساحر مرا
ّ
معطل نمود.
جوان در همين رفت و آمد بود ﻛه روزى مردم را ديد که يک شير بزرگ وخطرناﻛﻰ،
راه مردم را مسدود نموده و ميخواهد مردم را به هﻼکت برساند  ،جوان گفت من امروز
معلوم می کنم که نصايح وپند راهب بر حق است ويا هم کار وفعاليت های ساحر.
جوان سنگﻰ رابرداشت و گفت » يا ﷲ « اگر امر راهب در نزد تو محبوب تر است
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پس اين شير را باين سنگ بﻛش و سنگ بر سر شير زد و او را ﻛشت و مردم را از شر
اين شير درنده نجات داد.
جوان داستان را به راهب اطﻼع داد  ،راهب برای اين جوان گفت  :پسرم تو بزودى
معرفﻰ نکنی.
دستگير خواهﻰ شد و هر گاه گرفتار شدى خواهشمندم مرا ّ
آن جوان از آن تاريخ بعد شروع به مداواى مريضان می ﻛرد و جذامﻰ و برصﻰ را
معالجه و بهبودى ميداد  ،در يکی از روز ها يﻛﻰ از افرا د وابسته به شاه که گور بود،
نزد آن جوان آمده وتقاضای کرد که چشم اورا بينا بسازد  ،جوان گفت من ﻛسﻰ را
شفاء داده نمی توانم  ،بلﻛه اين پروردگار با عظمت است که شفاء دهنده است .
پس اگر تو ايمان به ﷲ بياوری من از ﷲ خود ميخواهم تا تورا بينا سازد  ،ودر اين راه
از ﷲ خود کمک می طلبم  ،آن شخص به شنيدن اين حرف  ،ايمان آورده و جوان دعا
نمود و خداوند او را شفاء داد.
زمانيکه اين شخص بينا شد نزد شاه » يوسف ذونواس « ر فت وماجرای شفا چشم
خويش را به حضور شاه بيان داشت.شاه به اين شخص گفت که کی تو را شفا داد؟
شخص گفت :پروردگارم.
شاه گفت :من.
شخص گفت :نه پروردگار من و تو
شاه گفت :آيا غير از من خدايﻰ ديگری براى تو است.
شخص گفت :بلﻰ پروردگار من و پروردگار تو ﷲ است.
شاه به درباريان خويش امر گرفتاری وشکنجه اورا صادر کرد.
شخص بعد از شکنجه جوانی را که به دعای او بينا شده بود معرفی داشت.
شاه به گرفتاری آن جوان امر فرمود وجوان را نزد شاه حاضر نمودند .شاه بعد از
حاضر شدن جوان در نزد اش از او پرسيد :تو هستی که مريضان جذامﻰ و مبروص را
شفا ميدهﻰ؟
جوان گفت :من احدى را ،شفا نميدهم بلﻛه پروردگارم شفا ميدهد.
شاه گفت :آيا غير از من براى تو خدايﻰ هست؟
جوان گفت :بلﻰ خداى من و تو.
معرفﻰ ﻛند.
پس دستور داد او را شﻛنجه نمودند ﻛه
محرك و معلّم ّاولﻰ را ّ
ّ
معرفﻰ ﻛرد.
جوان را آن قدر شﻛنجه ﻛردند تا راهب را ّ
مؤظفين در بار راهب را دستگير و راهب راشکنجه غير انسانی نمودند که حتی سر
اره بريدند وجسد او را دونيم ساختند .و بجوان گفتند از دينت بر گرد،
اورا توسط ّ ،
درغيرآن به همچو شکنجه ای روبرو خواهی شد.
جوان از تسليم شدن وگذشت از راه خويش ابا ورزيد.
شاه دستور داد عدّه اى او را برداشته و بر فﻼن و فﻼن ﻛوه بردند .اگر از دينش برگشت
بدره عميق پرتاب اش کنند تا
او را رها سازند و اگر برنگشت از باﻻى ﻛوه غلطانيده و ّ
پاره پاره شود.
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سيرت نويسان می افزايند:
زمان موعود رسيد .درباريان جوان را گرفته و بر باﻻى ﻛوه بردند .زمانيکه جوان بر
سر قلعه کوه رسيد دعا کرد :پروردگارا مرا از شر ايشان نجات ده.
ميگويند با گفتن همين دعا کوه به لرزيدن آغاز کرد .همه محافظين همراه به قعر دره ها
پرتاب وبه هﻼکت رسيدند .وجوان صحيح وسالم نزد شاه دوباره برگشت و برای شاه
گفت :ﷲ همه محافظين شما را به هﻼکت رسانيد.
شاه برای بار دوم به محافظين خويش امرفرمود تا اورا گرفته و در ميان امواج خروشان
بحر غرق نمايند .محافظين جوان را گرفته بر کشتی سوار وروانه قعر بحر شدند.
محافظين زمانيکه ميخواستند که جوان را به بحر پرتاب کنند .جوان با خود گفت :الهی
مرا از شر اين ظالمان نجات ده! در همين اثنا کشتی يکجا با محافظين اش غرق وجوان
صحيح وسﻼمتی نزد پادشاه آمد .پادشاه گفت مأمورين چه شدند .گفت خداى من آنها را
هﻼک وغرق در بحر نمود.
جوان روی به شاه کرد وگفت:
تو قاتل من نيستﻰ تا اينﻛه هر چه من بتو ميگويم انجام دهﻰ .گفت چه ﻛنم گفت مردم را
جمع ﻛن و مرا بر تنه درخت خرمايﻰ به دار بزن .پس تيرى از تيردان من بگير و در
مرﻛز ﻛمان گذارده و بگو :بنام پروردگار و خداى اين جوان و ﻛمان را بﻛش تا تير بمن
اصابت ﻛرده و ﻛشته شوم.
پس از شنيدن اين سخن شاه مردم را جمع و جوان را بدار آويخت و تيرى از ﻛيسه تير
او بﻛمان گذارد و گفت بنام » ﷲ اين جوان« و تير را رها نمود و تير به پيشانﻰ جوان
اصابت نموده وبدين تر تيب اين جوان مؤمن به شهادت رسيد .مردم که غرض تماشا
آمده بودند به يک صدا فرياد کشيدند وگفتند  »:ما ايمان به ﷲ « اين جوان آورديم.
همکاران وپاسبانان شاه بعد از ديدن اين صحنه رو به شاه کرده و گفتند :ديدی از آنچه
ميترسيدى بسرت آمد و مردم همه بخداى جهان ايمان آوردند.
شاه از اين وضع عصبانی شد و دستور داد ﻛه خندق های عميقﻰ حفر کنند ودرآن آتش
به افروزند .هرشخص که از دين اين جوان انکار کند آن را رها و سايرين که معتقد
ومؤيد دين اين جوان شده اند ،در گودال های آتش زنده بسوازنيد! که در اين ميان تعدادی
زيادی از مؤمنان طعمه حريق شدند ) .مؤرخين تعداد مؤمنان موحد که طعمه اين حريق
شده اند تقريبآ در حدود  12الی  20هزار نفر تخمين زده اند(.
سيرت نويسان می افزايند:
در آنروز پروردگار با عظمت برای مؤمنان چنان قوت واستقامت نصيب گردانيد که هيچ
کدام از آنان بر ترک ايمان راضی نشدند وافتادن در آتش را پذيرفتند ،ولی از دين وعقيده
خويش انکار نه نمودند.
ميگويند فقط يک زن که طفلی در آغوش داشت ،از رفتن در آتش خود داری کرد .آنگاه
طفلش برايش گفت :مادر جان صبر کن ،زيرا که حق با تو هست.
ابن کثير می نويسد :در روايت محمد بن اسحق آمده است :جايی که کودک » عبد ﷲ بن
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تامر « مدفون بود اتفاقآ بنابر ضرورت در زمان حضرت عمرفاروق اعظم حفاری شد
واز آنجا جسد ) عبد ﷲ بن تامر ( صحيح وسالم بيرون آمد که شسته نشده بود ،و دستش
بر جراحت که تير خورده گذاشته شده بود ،يکی از ناظران دست او را از زخم بر داشت
واز آن خون جاری شد ،باز در آنجا گذاشت  ،خون قطع گرديد  ،ودر دستش انگشتری
بود که درآن کلمه » ﷲ ربی « حک گرديده بود.
والی يمن موضوع را به حضرت عمر اطﻼع داد .حضرت عمر در جواب گفت اورا با
وضعيت که وجود دارد يکجا با انگشترش دوباره دفن نمايد.
ابن کثير می نويسد که وقايع اتشوزی مؤمنان در خندق آتش سوزی  ،واقعه يگانه نبود ،
بلکه همچو وقايع دو ويا سه واقعه ديگری در منطقه ديگری نيز رخ داده است .ويکی از
اين واقعه دريمن ) که وقوع آن در زمان هفتاد سال قبل از بعثت آن حضرت صلی ﷲ
عليه وسلم پيش آمده است  (.که قرآن عظيم الشان آنرا در اين سوره بيان نموده است ،
آن خندق نجران از ملک يمن است.
» ِإ ﱠن الﱠذِينَ َفتَنُوا ْال ُمؤْ ِمنِينَ « بيان مجازات ظالمانی است که مسلمانان را فقط به خاطر
ايمان شان در خندق انداخته وسوختاندن  ،ودر سزا پرودگار ما دو چيز را بيان فرموده
اب َج َهنﱠ َم « يعنی برايشان عذاب آخرت ،عذاب دوزخ است وسزای دوم
است  » :فَلَ ُه ْم َع َذ ُ
ق « يعنی برای آنها عذاب سوزانی است  ،امکان دارد جمله دوم
عذَ ُ
آن َ » :ولَ ُه ْم َ
اب ْال َح ِري ِ
بيان وتاکيد جمله اولی باشد ،به معنای اينکه در جهنم رفته برای هميشه به عذاب سوختن
در آتش  ،مبتﻼ باشند  ،واين هم ممکن است که جمله دومی مبين عذاب آنها در همين
جهان باشد.
مفسرين می نويسند :مؤمنانی را که آنان در خندق انداخته بودند  ،خداوند آنها را از
مشقت چنين نجات داد که قبل از لمس کردن آتش ارواح آنها را قبض نمود  ،واجسامشان
در حالی که مرده بودند در آتش افتادند  ،سپس اين آتش به قدری شعله ور شد که از
حدود خندق بيرون آمد ودر شهر انتشار يافت وتمام کسانی را که برای تماشا ی مومنان
جمع شده بودند  ،سوزاند  ،فقط پادشاه » يوسف ذونواس « فرار وبه خاطر نجات از
آتش ،خود را به بحر انداخت ،وآنجا غرق شد ومرد) .مظهری (.
قرآن عظيم الشان خبر معذب بودن آنها را به عذاب جهنم وعذاب حريق  ،به » ث ُ ﱠم لَ ْم
يتُوبُوا « مقيد نمود  ،يعنی اين عذاب بر کسانی واقع می شود که بر اين فعل خود نادم
نشوند وتوبه نکنند  ،در اين آيه آنها به سوی توبه دعوت داده شده اند .
ابن کثير می نويسد :حضرت حسن بصری فرموده است که :به جود و کرم خدا بنگريد
که مردم اولياء ﷲ را سوزاندند وتماش کردند و باز هم ﷲ آنها را به توبه ومغفرت
دعوت می نمايد.

خوانند ٔه محترم !

توبه در لغت به معناى دست کشيدن از گناه ،بازگشتن بر طريق حق ،پشيمان شدن از گناه
است .توبه را مﻰ توان از الطاف و محبّتهاى الهﻰ دانست ،پس از گناه ،جاده و راهﻰ
براى بازگشت ايجاد مﻰشود ،تا بنده خطاکار به محض آگاهﻰ از بدى گناه ،از آن راه باز
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گردد .توبه نعمت بزرگﻰ است که بر بشر ارزانﻰ شده است.
حقيقت » توبه « ندامت و پشيمانﻰ از گناه است که ﻻزمه آن تصميم بر ترک در آينده
است .اگر کارى بوده که قابل جبران است ،در صدد جبران بر آيد.
گفتن استغفار بيانگر همين معنا است ،به اين ترتيب ارکان توبه را مﻰ توان در پنج چيز
خﻼصه کرد :ترک گناه ،ندامت و پشيمانﻰ ،تصميم بر ترک در آينده ،جبران گذشته و
استغفار.
ﷲ تعالی در قرآن از توبه واقعﻰ به نام توبه نصوح نام برده است » :اى کسانﻰ که
ايمان آوردهايد! به سوى خدا بازگرديد و توبه کنيد ،توبه خالصانه.
شخصﻰ از پيامبر سؤال کرد که توبه نصوح چيست ،حضرت فرمود » :شخص توبه
کننده به هيچ وجه بازگشت به گناه نکند ،چنان که شير به پستان هرگز باز نمﻰگردد.
بعضﻰ گفته اند توبه نصوح آن است که واجد چهار شرط باشد :پشيمانﻰ قلبﻰ ،استغفار
زبانﻰ ،ترک گناه و تصميم بر ترک در آينده.

سحر ،کهانت ،تنجيم وعـرفـه:
سحر:

سحر عبارتست از جادو دود و دمها و نخهای گرهزدهای که جادوگران به قصد تأثير
گذاشتن بر مردم انجام میدهند که اثر آن به صورت قتل يا امراض مختلف و يا تفرقه بين
زن و شوهر ظاهر میشود .اين عمل کفر و ناپسند و مرض اجتماعی شنيعی است که
ريشهکن ساختن و از بينبردنش آن واجب است ،تا مسلمانان از شر آن نجات يابند .
کهانت:
ادعاکردن علم غيب با استخدام جنيات .شيخ عبدالرحمن بن حسن در کتاب )فتح المجيد(
میگويد :بيشتر آنچه در بين اين امت پيدا میشود اخباری است که از اشياء مفقود و
غايب جنيات به دوستان خود )انسانها( خبر میدهند و افراد جاهل آن را کشف و کرامت
میپندارند ،و بسياری از مردم به اين صورت فريب خورده و فکر میکنند کسی که چنين
اخباری نقل میکند ،ولی )دوست( خداست ،در حالی که اين افراد دوستان شيطان هستند.
و رفتن نزد چنين افرادی که ادعای کهانت دارند گناه است.
امام مسلم به نقل از بعضی ازواج مطهرات از پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم روايت میکند
صﻼَة ٌ أ َ ْربَعِينَ لَ ْيلَةً« )مسلم / 4
که فرمودَ » :م ْن أَتَی َع ﱠرافًا فَ َ
َیءٍ لَ ْم ت ُ ْقبَ ْل لَهُ َ
سأَلَه ُ َع ْن ش ْ
 ) .(1751کسيکه نزد عراف برود و از او چيزی بپرسد ،نماز چهل شبانه روزش به
درگاه خدا قبول نمیشود(.
امام احمد و ابوداود و ترمذی نيز از ابوهريره رضی ﷲ عنه از پيامبر خدا صلی ﷲ
ص ﱠدقَهُ بِ َما يَقُو ُل فَقَ ْد َکفَ َر ِب َما
عليه وسلم روايت میکند ،میفرمايدَ » :م ْن أَتَی کَا ِهنا ً أ َ ْو َع ﱠرافا ً فَ َ
علَی ُم َح ﱠم ٍد« )کسی که نزد کاهن برود ،و آنچه بگويد قبول کند ،به تحقيق به دين و
أ ُ ْن ِز َل َ
قرآن محمد کافر شده است() .ابوداود  ،14 / 4به لفظ فقد برئ بدل ،و احمد فی مسند / 2
 ،48بلفظ قد برئ ،والترمذی فی سننه  ،164 / 1و ابن ماجه فی سننه ،209 / 1
والدارمی فی سننه  275 / 1و  ،276و البخاری فی التاريخ الکبير  16 / 3و  ،17کلهم
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از حديث ابی هريره رضی ﷲ عنه (.
امام حاکم نيز از ابی هريره از پيامبر اکرم صلی ﷲ عليه وسلم روايت میکند که
میفرمايدَ » :م ْن أَتَی َ
ص َدقَه بِ َما يَقُو ُل فَقَ ْد َکفَ َر بِ َما أ ُ ْن ِز َل َعلَی ُم َح ﱠم ٍد َ
ع ﱠرافًا أ َ ْو کَا ِهنًا فَ َ
صلﱠی ﱠ ُ
سلﱠ َم« )رواه امام احمد فی مسند  ،429 / 2والحاکم فی مستدرکه  8 / 1از حديث
علَ ْي ِه َو َ
َ
ابی هريره رضی ﷲ عنه (.
کسيکه نزد عراف يا کاهنی )غيبگو( برود و آنچه میگويد ،تصديق کند به تحقيق به آنچه
بر حضرت محمد )اسﻼم و قرآن( نازل شده کافر شده است.
عﻼمه بغوی میگويد:

عراف کسی است که ادعا میکند از مقدمات امور که بر مال مسروق و مکان اشياء گم
شده دﻻلت میکند ،آشنايی دارد و بعضی گفته اند عراف همان کاهن است )شرح السنه 2
.(182 /

عرف:

شيخ اﻻسﻼم ابن تيميه درمورد عرف میفرمايد :عراف کلمهای عام است که کاهن و
منجم و رمال همهشان را شامل است) .مجموع الفتوی شيخ اﻻسﻼم ابن تيميه / 35
.(173

تنجيم:

استدﻻلگرفتن از احوال تغييرات فلکيه بر حوادثی که در زمين پيدا خواهد شد ،اين از
اعمال دوران جاهليت و شرک اکبر است ،زيرا چنين کسانی عقيده دارند که ستارهگان در
نظام هستی تصرف دارند.

وجه تسميه اين سوره:

اين سوره بهسبب افتتاح با سوگند خداوند ج ّل جﻼله به آسمان دارای برجها» ،البروج«
ناميده شد.

آشنايی با سور ٔه بروج:

محتوی اين سوره تقويت روحيه مؤمنان در برابر دشمنان و تشويق آنان به پايمردی
ب ا ُ ْخدود«را نقل می ﻛند،
واستقامت است .درهمين رابطه در اين سوره داستان » اَ ْ
صحا ِ
همانها يﻛه خندقها ﻛندند وآتشهای عظيمی در آن افروختند ومؤمنان را تهديد به شﻛنجه با
آتش ﻛردند،گروهی را زنده در آتش سوزاندند،اما آنها از ايمانشان باز نگشتند.
در قسمت ديگری از اين سوره ﻛافرانی را ﻛه مؤمنان را تحت فشار قرار می دهند،
سخت مورد حمله قرار داده وآنها را به عذاب سوزان جهنم تهديد می ﻛند ،در حالی ﻛه
مؤمنان را بشارت به باغهای پر نعمت بهشتی می دهد.
در مقطع بعد آنها را به گذشتة تاريخ باز می گرداند وداستان فرعون وثمود واقوام
زورمند را در برابر ديدگانشان مجسم می سازد  ،تا ﻛفار مﻛه ﻛه نسبت به آنها قدرت
ناچيزی داشتند حساب خود را بﻛنند،وهم مايه تسلی خاطر پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم
ومومنان بوده باشد.
ودر آخرين مقطع سوره اشاره به عظمت قرآن عظيم الشان واهميت فوق العاده اين وحی
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الهی می ﻛند وسوره را با آن پايان می دهد.

فضيلت اين سوره:

در حديثی از ابوهريره رضی ﷲ عنه روايت شدهاست ﻛه فرمود :رسول ﷲ صلّی ﷲ
س َماء َوال ﱠ
ق را میخواندند.
عليه و سلّم در نماز عشاء سوره » بروج« و َوال ﱠ
ط ِار ِ
شايان ذﻛر است ﻛه هدف از نزول اين سوره ،دلجويی رسول اﻛرم صلّی ﷲ عليه و سلّم و
ياران و پيروانشان در برابر ايذاء ﻛفار است؛ با بيان اين حقيقت ﻛه ﻛافران امتهای پيشين
نيز مانند مردم مﻛه در برابر دعوتهای الهی ستيزهگر و در تﻛذيب حق با هم يﻛسان
بودهاند ،مانند اصحاب اخدود در يمن ،فرعون ،قوم ثمود و ديگران؛ اما خدای عزوجل از
آنان انتقام گرفت زيرا آنان در قبضه قدرت وی قرار داشتند پس همينگونه از منﻛران
عنود و ستيزهگر با دين اسﻼم نيز انتقام میگيرد چرا ﻛه آنان نيز در قبضه قدرت
وی قرار دارند.

اسباب نزول:

سبب نزول اين سوره ﻛه بر محور اصحاب اخدود دور میزند ،بهطور موجز اين بود :به
يﻛی از شاهان ﻛفار يهودی بهنام زرعهبنتبان اسعد حميری معروف به ذونواس خبر
رسيد ﻛه بعضی از رعايايش به دين نصرانيت ايمان آوردهاند پس با لشﻛريانی از قبيله
حمير به سراغ ايشان رفت و چون ايشان را دستگير ﻛرد ،ميان اينﻛه يهودی شوند يا در
آتش سوزانده شوند ،مخيرشان نمود اما آن مؤمنان آتش رابرگزيدند .سپس گودالهايی
برﻛند و در آنها آتش افروخت آنگاه به ايشان گفت :هر ﻛس از شما ﻛه از دين خويش
برگردد ،او را رها میﻛنيم و هر ﻛس ﻛه برنگردد ،او را در اين آتش میافگنيم .آن
مؤمنان شﻛيبايی و پايداری ورزيدند و سرانجام ايشان را در آتش افگندند در حالی ﻛه آن
پادشاه ستمگر با ياران خود نظارهگر اين صحنهها بود .نقل است ﻛه :دوازده ،يا بيست ،يا
هفتاد هزار تن از آن مؤمنان به قتل رسيدند .گفتنی است ﻛه ذونواس آخرين پادشاه
حميری و به قول ابنﻛثير مشرك بود.

ترجمه مؤجز:

بسم ﷲ الرحمن الرحيم
به نام ﷲ بخشنده مهربان

وج « ))(1قسم به آسمان که دارای برجهاست«.
س َماء َذا ِ
» َوال ﱠ
ت ا ْلبُ ُر ِ
يو ِم ا ْل َم ْوعُو ِد «)) (2وقسم به همان روز موعود )= روز قيامت( «.
» َوا ْل ْ
» َوشَا ِه ٍد َو َم ْ
ش ُهودٍ( ) ) ( 3و قسم به .شاهد )= روز جمعه( و »مشهود« )= روز
عرفه(.
اب ْ
اﻷ ُ ْخدُو ِد « ) ) (4اصحاب اخدود )= خندق داران( به هﻼکت )و
»قُ ِت َل أ َ ْ
ص َح ُ
نابودی( رسيدند.(.
ت ا ْل َوقُو ِد «)) (5خندق های ِ پر از آتش و دارای هيزم فراوان(.
»النﱠ ِار َذا ِ
علَي َها قُعُو ٌد « )) (6هنگامیکه بر )کنارۀ( آن نشسته بودند(.
» ِإ ْذ ُه ْم َ
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ون ِبا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
علَى َما ي ْف َعلُ َ
ش ُهو ٌد « )) (7و آنان آنچه را با مؤمنان انجام
» َو ُه ْم َ
ين ُ
میدادند تماشا میکردند.(.
يز ا ْل َح ِمي ِد « )) (8و هيچ ايرادی از آنان
» َو َما نَقَ ُموا ِم ْن ُه ْم ِإ ﱠﻻ أَن ي ْؤ ِمنُوا ِبا ﱠ ِ ا ْلعَ ِز ِ
نگرفتند ،جز اينکه به ﷲ پيروزمند ستوده ايمان آورده بودند(.
َیء ش َِهي ٌد « )) (9خدايی که
ض َو ﱠ ُ َ
اوا ِ
علَى ُك ِّل ش ٍ
ت َو ْاﻷ َ ْر ِ
»الﱠذِی لَهُ ُم ْلكُ ال ﱠ
س َم َ
سلطنت آسمانها و زمين از آن اوست ،و خداوند بر همه چيز شاهد وناظر است«.

ِين فَتَنُوا ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
»إِ ﱠن الﱠذ َ
اب
اب َج َهنﱠ َم َولَ ُه ْم َ
ت ث ُ ﱠم لَ ْم يتُوبُوا فَلَ ُه ْم َ
ين َوا ْل ُم ْؤ ِمنَا ِ
ع َذ ُ
عذَ ُ
يق «) ) ( 10بدون شک کسانیکه مردان و زنان مؤن را شکنجه دادند آنگاه
ا ْل َح ِر ِ

توبه نکردند  ،برای آنان عذب جهنم باشد و عذاب سوزان آتش را در پيش دارند(.

»إِ ﱠن الﱠذ َ
ار َذ ِل َك
ِين آ َمنُوا َو َ
صا ِل َحا ِ
ع ِملُوا ال ﱠ
ت لَ ُه ْم َجنﱠاتٌ تَجْ ِری ِمن تَحْ تِ َها ْاﻷ َ ْن َه ُ
ير« ) » ) ( 11بی کمان کسانيکه ايمان آوردند و کارهای نيک کردند ،
ا ْلفَ ْو ُز ا ْل َكبِ ُ

برای آنها باغ های بهشت که تحت آن نهر ها جاری است واين است همان کاميابی
بزرگ ( .
شدِي ٌد « )) ( 12به راستی )مجازات و( فرو گرفتن پروردگارت
ش َر ِبّ َك لَ َ
» ِإ ﱠن بَ ْط َ
سخت است(.
ِئ َوي ِعي ُد « )) ( 13همانا اوست که )آفرينش را( آغاز میکند و دوباره
»إِنﱠهُ ُه َو ي ْبد ُ
)بعد از مرگ( باز میگرداند. ( .
آمرزگار دوستدار است(.
ور ا ْل َودُو ُد« )) ( 14و او
» َو ُه َو ا ْلغَفُ ُ
ِ
ش ا ْل َم ِجي ُد « )) ( 15صاحب عرش با عظمت (.
»ذُو ا ْلعَ ْر ِ
يري ُد « )) ( 16هر آنچه بخواهد انجام میدهد(.
»فَعﱠا ٌل ِلّ َما ِ
اك َحد ُ
» َه ْل أَت َ َ
جنُو ِد « )) ( 17آيا خبر لشکرها به تو رسيده است؟!«.
ِيث ا ْل ُ
» ِف ْرع َْو َن َوث َ ُمو َد «)) ( 18که )همان( فرعون و ثمود باشند(.
»بَ ِل الﱠذ َ
ب « )) ( 19حق اين است که کافران همواره تکذيب
ِين َكفَ ُروا فِی ت َ ْكذِي ٍ
میکنند(.
» َو ﱠ ُ ِمن َو َرا ِئ ِهم ﱡم ِحي ٌ
ط «)) ( 20در حاليکه خداوند از پشت سر ايشان را احاطه
کرده است«.
»بَ ْل ُه َو قُ ْرآ ٌ
ن ﱠم ِجي ٌد «)) (21بلکه اين قرآن ،بزرگوار و عالیقدر است(.
وظ « )) ( 22که در لوح محفوظ ) در صفحه محفوظ ( )نگاشته شده(
»فِی لَ ْوحٍ ﱠمحْ فُ ٍ
است.

تفسير مختصر :

وج « ))(1قسم به آسمان که دارای برجهاست«.
س َماء َذا ِ
» َوال ﱠ
ت ا ْلبُ ُر ِ
ويا قسم به آسمان که دارای منازل است و منازل آفتاب و ماه و ستارگان را که با نظمی
کامل در حرکت هستند دربردارد .سير وحرکت نظام شمسی  ،افتاب  ،ماه و ستارگان بر
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کمال قدرت خداوند و بر کمال رحمت و گستردگی علم و حکمتش دﻻلت می نمايد.
يو ِم ا ْل َم ْوعُو ِد «)) (2و به همان روز موعود«.قسم به روز موعود که روز
» َوا ْل ْ
قيامت است و خداوند به مردم وعده داده است که آن ها را در آن روز گرد َآو َرد و همه
را يک جا جمع کند  .اين وعده الهی امکان ندارد که تغيير کند يا خﻼف آن عمل شود.
» َوشَا ِه ٍد َو َم ْ
ش ُهودٍ( )) ( 3و به هر شاهد وهر مشهود (.و اين شامل هرکس می گردد
که به اين صفت متصف باشد .يعنی بيننده و آنچه ديده می شود و حاضر و آنچه حاضر
شده است .آنچه خداوند برای اثبات آن سوگند خورده مواردی است که اين سوگند در
بردارد و آن نشانه های بزرگ الهی و فرمان آشکار و رحمت گسترده اش می باشد.
اب ْ
اﻷ ُ ْخدُو ِد « ) ) (4اهل خندقها نابود شدند(.گفته شده آنچه بر آن قسم
»قُتِ َل أ َ ْ
ص َح ُ
اب ْاﻷ ُ ْخدُو ِد« اهل خندق ها نابود
ص َح ُ
خورده شده فرموده الهی است که می فرمايد »:قُتِ َل أ َ ْ
گردند.اهل خندق ها قومی کافر بودند که گروهی مومن با آن ها زندگی می کردند.
کافران از مومنان خواستند که به دين آن ها بگروند اما مومنان از پذيرفتن دين کافران
امتناع ورزيدند .آن گاه کافران خندق های در زمين حفر وغرض مجازات مومنان
وسوختان آنان درآن آتش افرختند .
ت ا ْل َوقُو ِد «)) (5خندق های ِ پر از آتش و دارای هيزم فراوان(.
»النﱠ ِار َذا ِ
علَي َها قُعُو ٌد « )) (6هنگامیکه بر )کنارۀ( آن نشسته بودند(.
» ِإ ْذ هُ ْم َ
ون ِبا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
علَى َما ي ْفعَلُ َ
ش ُهو ٌد « )) (7و آنان بر آنچه با مؤمنان میکردند
» َو ُه ْم َ
ين ُ
حاضر بودند(.
يز ا ْل َح ِمي ِد « )) (8و از آنان عيب جويی
» َو َما نَقَ ُموا ِم ْن ُه ْم ِإ ﱠﻻ أَن ي ْؤ ِمنُوا ِبا ﱠ ِ ا ْلعَ ِز ِ
نکردند مگر بنابر آنکه بخدای عزيز وحميد ايمان آوردند(.
َیء ش َِهي ٌد « )) (9خدايی که
ض َو ﱠ ُ َ
اوا ِ
علَى ُك ِّل ش ٍ
ت َو ْاﻷ َ ْر ِ
»الﱠذِی لَهُ ُم ْلكُ ال ﱠ
س َم َ
سلطنت آسمانها و زمين از آن اوست ،و خداوند بر همه چيز شاهد وناظر است«.

ِين فَتَنُوا ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
» ِإ ﱠن الﱠذ َ
اب
اب َج َهنﱠ َم َولَ ُه ْم َ
ت ث ُ ﱠم لَ ْم يتُوبُوا فَلَ ُه ْم َ
ين َوا ْل ُم ْؤ ِمنَا ِ
ع َذ ُ
عذَ ُ
يق «) ) ( 10بدون شک کسانیکه مردان و زنان مؤن را شکنجه دادند آنگاه
ا ْل َح ِر ِ

توبه نکردند  ،برای آنان عذب جهنم باشد و عذاب سوزان آتش را در پيش دارند(.

» ِإ ﱠن الﱠذ َ
ار َذ ِل َك
ِين آ َمنُوا َو َ
صا ِل َحا ِ
ع ِملُوا ال ﱠ
ت لَ ُه ْم َجنﱠاتٌ تَجْ ِری ِمن تَحْ ِت َها ْاﻷ َ ْن َه ُ
ير« ) » ) ( 11بی کمان کسانيکه ايمان آوردند و کارهای نيک کردند ،
ا ْلفَ ْو ُز ا ْل َكبِ ُ

برای آنها باغ های بهشت که تحت آن نهر ها جاری است واين است همان کاميابی
بزرگ ( .
شدِي ٌد « )) ( 12به راستی )مجازات و( فرو گرفتن پروردگارت
ش َر ِبّ َك لَ َ
» ِإ ﱠن بَ ْط َ
سخت است(.
ِئ َوي ِعي ُد « ) ) ( 13يقينآ وی همان ذاتيست که آغاز می کند واعاده می
»إِنﱠهُ ُه َو ي ْبد ُ
نمايد ( .
آمرزگار دوستدار است(.
ور ا ْل َودُو ُد« )) ( 14و او
» َو ُه َو ا ْلغَفُ ُ
ِ
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مفسرين در اعجاز اين آيه متبرکه می نويسد  :خداوند کلمه »ودود« را با »غفور«
يک جا بيان کرده است تا بر اين دﻻلت نمايد که گناهکاران هرگاه به سوی خدا برگردند
و توبه کنند خداوند گناهانشان را می آمرزد و آنان را دوست می دارد.
چنين نيست همان طور که برخی به اشتباه می گويند »فقط گناهانشان بخشيده می شود و
ديگر آن ها را دوست ندارد«.
بلکه خداوند از توبه بنده اش بيش تر از مردی شاد می شود که شترش را با آب و غذايش
در بيابانی گم کرده و نااميد و به انتظار مرگ در زير سايه درختی دراز کشيده است.
اما ناگهان شتر را باﻻی سر خود می يابد و مهار آن را می گيرد و از فرط خوشحالی
آن چنان کنترل خود را از دست ميدهد که می گويد »:پروردگارا! تو بنده منی و من
خدای تو!« خداوند از توبه بنده اش بيشتر از اين مرد خوشحال می شود  .ستايش و
تمجيد خدا را سزاست که احسان خير فراوانی دارد!
ش ا ْل َم ِجي ُد « )) ( 15صاحب عرش با عظمت (.
»ذُو ا ْلعَ ْر ِ
يري ُد « )) ( 16هر آنچه بخواهد انجام میدهد(.
»فَعﱠا ٌل ِلّ َما ِ
اك َحد ُ
» َه ْل أَت َ َ
جنُو ِد « )) ( 17آيا خبر لشکرها به تو رسيده است؟!«.
ِيث ا ْل ُ
» ِف ْرع َْو َن َوث َ ُمو َد «)) ( 18که )همان( فرعون و ثمود باشند(.

فرعون:

لفظ فرعون )  ( 74بار در قرآن عظيم الشان بخصوص در داستانهای بنیاسرائيل و
موسی )ع( به چشم میخورد  ،محل زندگی فرعنه سرزمين مصر بوده است ،البته در
قرآن به اسم فرعون معاصر حضرت موسی عليه السﻼم تصريح نشده است.
فرعون به صفات مسرف ،طاغی ،عالی ،ذواﻻوتاد توصيف گرديده و از سياستهای
شيطانی او با کيد فرعون ياد شده است .فرعون در ابتدا ادعای ربوبيت داشت و میگفت:
» فَقَا َل أَنَا َربﱡ ُك ُم ْاﻷ َ ْ
علَى « ) نازعات) ( 24 /وگفت من پروردگار برتر شما هستم( سپس
به اين صفت اکتفا ء نکرد وپا را فراتر گذاشته و ادعای الوهيت می کندَ » :و َقا َل ِف ْرع َْو ُن
ع ِل ْمتُ لَكُم ِ ّم ْن ِإلَ ٍه َ
يری «) سوره قصص» ( .38/و فرعون گفت :ای
يا أَي َها ا ْل َم َﻸ ُ َما َ
غ ِ
جمعيت اشراف من خدايی جز خودم برای شما سراغ ندارم« فرعون دشمن سرسخت
بنیاسرائيل بود و اوﻻد ذکور آنها را میکشت و دختران ايشان را برای خدمتکاری زنده
میگذاشت)،سوره اعراف(.141/
فرعون عقيده داشت که بنیاسرائيل بردگان و خدمتگزاران آنها هستند :بودند.
) سوره مؤمنون( 47/

حضرت موسی:

خداوند حضرت موسی )ع( را همراه برادرش هارون به سوی فرعون فرستاد تا قوم
بنیاسرائيل را از چنگال ظالمانه فرعون نجات دهد  )،شعرا (.16 /اما فرعون در مقابله
عالِينَ « )مؤمنون»(.46/اما
با موسی )ع( ،استکبار میورزد »:فَا ْست َ ْﻛبَ ُروا َو َﻛانُوا قَ ْو ًما َ
آنها )فرعون و اطرافيان( تکبر کردند و آنها مردمی برتری جوی بودند« و نسبت جنون
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سولَ ُﻛ ُم الﱠذِی أ ُ ْر ِس َل إِلَي ُﻛ ْم لَ َم ْجنُ ٌ
ون « )شعرا( 27/
به موسی )ع( میدهد »:قَا َل إِ ﱠن َر ُ
»)فرعون( گفت پيامبری که به سوی شما فرستاده شده ،مسلما ً ديوانه است«
ع ِلي ٌم « )شعرا»(.34/اين ساحری آگاه
و موسی را ساحر میخواندِ » :إ ﱠن َه َذا لَ َس ِ
اح ٌر َ
است« مردم را عليه موسی )ع( تحريک میکند و ساحران را برای مقابله با او میفرستد
)شعرا ( .35-49/و تصميم به قتل موسی میگيرد)غافر ( .26 /که با مداخله مؤمن آل
فرعون منصرف میشود.
آل فرعون به بﻼهايی دچار شدند)سوره اعراف (.133/اما باز هم دست از استکبار
برنداشتند تا سرانجام دستور کوچ بنیاسرائيل به موسی )ع( داده میشود ).شعرا( .52/

سرانجام فرعون:

بنیاسرائيل به رهبری حضرت موسی )ع( از مصر خارج میشوند و به رود نيل
میرسند موسی )ع( با معجزه خود رود نيل را میشکافد و بنیاسرائيل از آن عبور
میکنند.
فرعون نيز که با نيروی فراوانی به دنبال ايشان بود وارد رود نيل می شود  ،ناگهان
رود به هم آمده ،فرعونيان را در خود غرق میکند ).سوره شعرا( .66/
فرعون در آخرين لحظات ايمان میآورد ولی چون ايمان او از روی اضطرار بوده
پذيرفته نمیشود.
» قَا َل آ َمنتُ أَنﱠه ُ ﻻ إِ ِلـهَ إِﻻﱠ الﱠذِی آ َمن ْ
َت بِ ِه َبنُو إِس َْرائِي َل َوأَنَا ْ ِمنَ ْال ُم ْس ِل ِمينَ «) يونس( .90/
»گفت ايمان آوردم که هيچ معبودی جز کسی که بنیاسرائيل به او ايمان آوردهاند وجود
ندارد و من از مسلمين هستم«
يك ِب َب َد ِن َك ِلتَ ُﻛونَ ِل َم ْن
جسد فرعون به ساحل میآيد تا باعث عبرت مردم باشد »:فَ ْال ْيو َم نُنَ ِ ّج َ
خ َْلفَ َك آيةً « )سوره يونس»( .92/ولی امروز بدنت را )از آب( نجات میدهيم تا عبرتی
برای آيندگان باش«
اگر داستان مبارزه حضرت موسﻰ عليه السﻼم بر ضد فرعون و دستگاه استبدادى اش
مورد مطالعه قرار گيرد  ،بوضاحت تام در خواهيم يافت  :که اين مبارزه يکی از نمونه
های زيبای مبارزه وجهاد واقعی ميان حق و باطل است .
که در اين داستان فرعون از همهء مستبدين و مستﻛبرين تاريخ نمايندگﻰ مﻰ ﻛند و
موسﻰ عليه السﻼم نقش همهء پيام آوران عدل و آزادى را به نمايش ميگذارد.
پيامبرصلی ﷲ عليه وسلم مى فرمايد:
هر دورى فرعونﻰ دارد و در برابرش موسﻰ اى ،فرعون امت من ابوجهل است.
»بَ ِل الﱠذ َ
ب « )) ( 19حق اين است که کافران همواره تکذيب
ِين َكفَ ُروا فِی ت َ ْكذِي ٍ
میکنند(.
» َو ﱠ ُ ِمن َو َرائِ ِهم ﱡم ِحي ٌ
ط «)) ( 20در حاليکه خداوند از پشت سر ايشان را احاطه
کرده است«.
» َب ْل ُه َو قُ ْرآ ٌ
ن ﱠم ِجي ٌد «)) (21بلکه اين قرآن ،بزرگوار و عالیقدر است(.
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استعمال کردن لفظ مقدس برای قرآن :

در اين مورد ممانعتی وجود ندارد که قرآن را با کلمه » مقدس« وصف کرد ،زيرا
تقدس و تقديس در اينجا به معنای تطهير است ،و قدس در کﻼم عرب به معنای طهارت
است.
ازهری رحمه ﷲ گفته» :القدوس  ،از اسماء ﷲ «  :يعنی طاهر و منزه از عيوب و
نقايص«.و تقديس :يعنی ،تطهير ،و تقدس يعنی تطهر) .مراجعه فرمايد  » :لسان العرب
).(169 -168/6
ابن جرير طبری رحمه ﷲ گويد» :تقديس همان تطهير و تعظيم است ،از جمله اين قول:
»سبوح قدوس« که منظور از سبوح يعنی تنزيه ﷲ تعالی ،و منظور از قدوس يعنی
طهارت و پاکی و تعظيم برای خداوند .و برای همين به زمين گفته شده» :ارض ُمقدسه«
يعنی زمين پاک) .«..تفسير الطبری" ).(475 /1
با اين وجود بهتر و افضل آنست که قرآن را آنگونه وصف کنيم که ﷲ تعالی وصف
ين« )حجر  .(1يعنی:
ک آ َياتُ ْال ِکتَا ِ
نموده است ،چنانکه می فرمايد » :الَ َر تِ ْل َ
آن ﱡم ِب ٍ
ب َوقُ ْر ٍ
ک َس ْبعًا ِمنَ ْال َمثَا ِنی
الر ،اين آيات کتاب ،و قرآن مبين )روشنگر( استَ » .ولَقَ ْد آت َ ْينَا َ
يم« )حجر  .(87يعنی :ما به تو سوره حمد و قرآن عظيم داديمِ » .إنﱠهُ لَقُ ْرآ ٌن
َو ْالقُ ْرآنَ ْال َع ِظ َ
ک َِري ٌم« )واقعه  .(77يعنی :که آن ،قرآن کريمی است » .بَ ْل ُه َو قُ ْر ٌ
آن َم ِجي ٌد«) .بروج
 .(21يعنی :بلکه قرآن باعظمت است.
در ضمن عبارت "قرآن مقدس" بعنوان لقب و نام در حق قرآن بکار برده نمی شود ،زيرا
با گفتن اين عبارت خود را شبيه نصاری می کنيم که در حق کتاب تحريف شده خود می
گويند » :کتاب مقدس« يا » انجيل مقدس«  .بنابراين اگر کسی بپرسد :آيا قرآن کتاب
مقدسی است؟ ما می گوييم :آری ،و بلکه اين کتاب از هر کتاب ديگری به تقدس و تطهير
اوﻻتر و برحق تر است ،اما ما عبارت » کتاب مقدس« يا » قرآن مقدس «را در وقت
نام بردن کتاب اللله  ،بر آن اطﻼق نمی کنيم ،چراکه با گفتن آن خود را شبيه نصاری
کرده ايم ،هرچند که می توان قرآن را با کلمات » مقدس« و » مطهر« توصيف نمود،
اما در وقت تسميه و نام بردن کتاب خدا را آنگونه نام می بريم که خدای متعال نام برده
است ،مانند :قرآن کريم ،قرآن مجيد ،قرآن مبين ،قرآن حکيم.
خﻼصه اينکه:
می توان گفت که» :قرآن کتابی مقدس و مطهر است« يعنی جايز است که قرآن را با صفت تقدس
وصف کرد ،اما در وقت نام بردن کتاب خدا می گوئيم» :قرآن کريم« يا »قرآن مجيد« و ..
وظ « )) ( 22در لوح محفوظ ) در صفحه محفوظ (.
»فِی لَ ْوحٍ ﱠمحْ فُ ٍ

قرآن عظيم الشان در لوح محفوظ جای دارد و در آن جا از هر گونه تغيير ودستبرد
شيطان ها محفوظ است  .و آن لوحی است که خداوند همه چيز را در آن ثبت و ضبط
کرده است .و اين بر بزرگی و اهميت مقام واﻻی قرآن دﻻلت می نمايد.
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لوح محفوظ:

در مورد لوح محفوظ مفسرين تفاسير مختلفی نوشته اند ولی بايد گفت که کيفيت آن
مشخص نيست ،فقط می دانيم که ﷲ تعالی هرآنچه را که در کائنات رخ داده يا

خواهد داد را در آن نوشته است و حتی قرآن کريم نيز در آن ثبت شده است.
ولوحی که از دسترس شيطان محفوظ و مصؤن میباشد.
خداوند متعال می فرمايدَ » :ب ْل ُه َو قُ ْر ٌ
آن ﱠم ِجي ٌد« بلکه اين قرآنی است که معانی
و مفاهيم آن بزرگ و زياد است و خير و دانش فراوان داردِ » ،فی لَ ْوحٍ
وظ« در لوح محفوظ جای دارد و در آن جا از هر گونه تغيير و کاستی و
ﱠم ْحفُ ٍ
از شيطان ها محفوظ است .و آن لوحی است که خداوند همه چيز را در آن ثبت
و ضبط کرده است .و اين بر بزرگی و اهميت مقام واﻻی قرآن دﻻلت می
نمايد) .تفسير سعدی(
بخاری در صحيحش از عمران بن حصين روايت می کند که پيامبرصلی ﷲ
عليه وسلم می فرمايدَ » :کانَ ﱠ ُ َولَ ْم َي ُ
ش ْی ٌء َغي ُْرهُ َو َکانَ َع ْر ُ
اء
ک ْن َ
علَی ْال َم ِ
شه ُ َ
ض«»خداوند ،وجود داشت و
ب فِی ال ِذّ ْک ِر ُک ﱠل َ
س َم َوا ِ
ش ْیءٍ َو َخلَقَ ال ﱠ
َو َکت َ َ
ت َو ْاﻷ َ ْر َ
هيچ چيزی غير از او وجود نداشت و عرش خدا روی آب قرار دارد ،او تقدير
همه کائنات را در لوح محفوظ نوشت .و آسمانها و زمين را آفريد« ) .بخاری
).(3191

سلسله انبياء از آدم تا پيامبر اسﻼم:

در قرآن عظيم الشان فقط از بيست و پنج پيامبر نام برده شده است .ذکر هجده نفر آنها در
يم َعلَی قَ ْو ِم ِه ن َْرفَ ُع َد َر َجا ٍ
ت َم ْن نَشَا ُء
اين فرموده ﷲ تعالی استَ » :وتِ ْل َ
ک ُح ﱠجتُنَا آت َ ْينَاهَا ِإب َْرا ِه َ
وب ُکﻼ َه َد ْينَا َونُو ًحا َه َد ْينَا ِم ْن قَ ْب ُل َو ِم ْن ذُ ِ ّريﱠتِ ِه
ع ِلي ٌم * َو َو َه ْبنَا لَهُ إِ ْس َحاقَ َو َي ْعقُ َ
ک َح ِکي ٌم َ
إِ ﱠن َربﱠ َ
ک ن َْج ِزی ْال ُم ْح ِسنِينَ * َوزَ ک َِريﱠا َو َي ْح َيی
ﱡوب َويُو ُ
َد ُاو َد َو ُ
ف َو ُمو َسی َوه ُ
َارونَ َو َک َذ ِل َ
سلَ ْي َمانَ َوأَي َ
س َ
س َولُو ً
علَی
صا ِل ِحينَ * َو ِإ ْس َما ِع َ
اس کُ ﱞل ِمنَ ال ﱠ
طا َو ُکﻼ فَض ْﱠلنَا َ
يل َو ْاليَ َ
س َع َويُونُ َ
َو ِعي َسی َو ِإ ْليَ َ
ت ماست .آن را به ابراهيم بر
ْالعَالَ ِمينَ « ) سوره انعام  ( 86- 83يعنی» :و اين حج ِ
)ضدِ( قومش داديم .هرکس را بخواهيم در مراتب)و منزلت( فرا میبريم ،بی گمان
کاردان داناست .و اسحاق و يعقوب را به او بخشيديم ،هر يک )از آنان( را
پروردگارت
ِ
هدايت کرديم و به نوح )نيز( پيش از اين راه نموديم .و از فرزندان او )ابراهيم( داود و
سليمان و ايوب و يوسف و موسی و هارون )را نيز هدايت کرديم( .و بدينسان به
نيکوکاران پاداش می دهيم .و )نيز( زکريا و يحيی و عيسی و الياس )را هدايت کرديم(
هر يک )از آنان( از صالحان بودند .و )نيز( اسماعيل و يسع و يونس و لوط )را هدايت
برجهانيان )روزگارشان( برتری داديم«
کرديم( و هر يک)از آنان( را
ِ
و ذکر بقيه آنها در جاهای ديگر از قرآن آمده است .مانند :هود ،صالح ،شعيب ،آدم،
ادريس ،ذالکفل و محمد عليهم الصﻼة و السﻼم :ﷲ تعالی میفرمايدَ » :و ِإلَی َعا ٍد أَخَا ُه ْم
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هُودًا«) .سوره اعراف ».(65و به سوی عاد برادرشان هود را فرستاديم«) .سوره
صا ِل ًحا«) .سوره اعراف ».(73و به سوی ثمود
اعراف َ ».(73و ِإلَی ث َ ُمو َد أَخَا ُه ْم َ
برادرشان صالح را فرستاديم«َ ».وإِلَی َم ْديَنَ أَخَاهُ ْم شُ َع ْيبًا«) .سوره اعراف ».(85و به
سوی مدين برادرشان شعيب را فرستاديم«
ص َ
طفَی آ َد َم َونُو ًحا«) .سوره آل عمران ».(33خداوند آدم و نوح را برگزيد«
» ِإ ﱠن ﱠ َ ا ْ
صابِ ِرينَ «) .سوره انبياء ».(85و اسماعيل،
يس َو َذا ْال ِک ْف ِل ُک ﱞل ِمنَ ال ﱠ
» َوإِ ْس َما ِعي َل َوإِد ِْر َ
سو ُل ﱠ ِ َوالﱠذِينَ
ادريس و ذوالکفل همه از صبر کنندگان بودند«.ومی فرمايدُ »:م َح ﱠم ٌد َر ُ
علَی ْال ُ
ار ُر َح َما ُء بَ ْينَ ُه ْم«) .سوره فتح ».(29محمد ،رسول خداست و کسانی
َم َعهُ أ َ ِشدﱠا ُء َ
کفﱠ ِ
که با او هستند بر کافران سختگير و با همديگر مهربانند«.
بنابراين تعداد پيامبرانی که اسامی آنها بر ما انسانها مشخص است به ترتيب زمانی
عبارتند از:
آدم ،ادريس ،نوح ،هود ،صالح ،ابراهيم ،لوط ،اسماعيل ،اسحق ،يعقوب ،يوسف ،ايوب،
شعيب ،موسی ،هارون ،يونس ،داوود ،سليمان ،الياس ،اليسع ،زکريا ،يحيی ،عيسی،
ذوالکفل و سرور همه آنان محمد عليهم الصﻼه والسﻼم.
اما بدون شک تعداد پيامبران از اين عدد بيشتر بوده اند ،ولی خدای متعال اسم و داستان
ْک ِمن
آنها را برای ما ذکر نکرده است ،چنانکه می فرمايدَ » :و ُر ُ
ص ْ
علَي َ
صنَا ُه ْم َ
سﻼً قَ ْد قَ َ
ْک«) .سوره نساء .(164
قَ ْب ُل َو ُر ُ
ص ْ
سﻼً لﱠ ْم نَ ْق ُ
ص ُه ْم َعلَي َ
يعنی :و پيامبرانی که سرگذشت آنها را پيش از اين ،برای تو باز گفتهايم؛ و پيامبرانی که
سرگذشت آنها را بيان نکردهايم.
ﱠ
ص
ص ْ
س ْلنَا ُر ُ
ص ْ
ْک َو ِم ْن ُهم ﱠمن ل ْم نَ ْق ُ
علَي َ
صنَا َ
س ًﻼ ِ ّمن قَ ْب ِل َ
و می فرمايدَ » :ولَقَ ْد أ َ ْر َ
ک ِم ْن ُهم ﱠمن قَ َ
ْک« )سوره غافر  .(78يعنی :ما پيش از تو رسوﻻنی فرستاديم؛ سرگذشت گروهی از
َعلَي َ
آنان را برای تو بازگفته ،و گروهی را برای تو بازگو نکردهايم.بعضی از علما فرموده
اند که تعداد انبياء الهی  124000يکصد و بيست و چهار هزار نفر هستند.

صدق ﷲ العظيم و صدق رسوله نبی الکريم.
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