


 

  

 أ

 فهرست

 (30سی ام ) ءفهرست مضامین  سوره های جز

 چاپ چهارم

 صفحه سوره ها یامعانی ومحتو نام سوره شماره

 
ُسوَرۀ 
 النّبأ

 .ـ خبر روز رستاخیز است ـ النّبأ
بزرگ قیامت  ۀاین سوره در مورد حادث ـ محتوای سوره:  

به قدرت هللا متعال  در آسمان و  و ذکردر قالب سؤال، 
به نعمات الهی برای نیکوکاران و عذاب  درد  ذکرزمین، 

 .ناک برای طغیانگران و کافران بحث میکند

  

  .نّبأ ۀتسمی ـ وجه  1

  ی مرسالت.نبأ با سوره ۀـ پیوند و مناسبت سور  2

  النبأ. سوره  ـ تعداد آیات، کلمات وحروف    3

  .نبأ ۀسباب نزول سورأـ   4

5  
خبر دادن از زنده  ۀ( در بار 30الی  1در آیات متبرکه ) ـ 

ها و ثبات آن، اوصاف روز قیامت و نشانهاشدن، دالیل 
 .مورد بحث قرار میگیرد ،نوع عذاب آن

 

  قرآن.بر در أـ    6

7  
حوال أ ۀ( در بار 40الی  31ـ در آیات متبرکه ) 

سعادتمندان، عظمت و رحمت رحمان، روز قیامت و 
 .به بحث گرفته میشود ،باورانهشدار به بی

 

  هل دوزخ.أ یـ شدت عذاب  8

  ـ خلقت جهان در شش روز.  9

 
ُسوَرۀ 
 النازعات

  .رواح بنی آدمأ ۀكنند قبض فرشتگانـ النازعات  ـ
ـ محتوای سورۀ نازعات: این سوره بر محور مسائل 

هم به داستان حضرت ذکر مربوط به معاد دور می زند و 
موسی و سرنوشت فرعون می باشد و اینکه هیچکس غیر 

 از تاریخ وقوع روز قیامت باخبر نیست. از هللا )ج(

 

  تسمیه. ـ وجه  1

  النازعات با سوره  ای نبأ. پیوند و مناسبت سورهـ   2

  .النازعات ۀکلمات وحروف سور ،ـ تعداد آیات  3

  .(12اسباب نزول آیه )ـ   4

  .نازعات ۀـ آشنایي با سور  5

  .نازعات ۀـ ترجمه وتفسیر سور  6

7  

قسم های  ( در باره  14الی  1ـ موضوعات آیات متبرکه ) 
ها برای اثبات زنده شدن در به آفریده  پیاپی هللا متعال

آخرت و احوال مشركان وابطال انکارشان، بحث بعمل 
 آورده است

 



 

  

 ب

 فهرست

8  
( یاد آوری  26الی  15ـ موضوعات آیات متبرکه )

مختصری ازقصه وداستان  موسی علیه والسالم  با 
 .بعمل آمده است ،فرعون

 

  موریت ملک الموت.أمـ   9

  پیامبر صلي هللا علیه وسلم.ـ  قبض روح   10

  .سرعت عمل ملک الموتـ   11

  صورت حال جنتیان.ـ   12

  وضعیت کودکان در قیامت. ـ   13

   وضعیت کودکان مشرکین و کفار در قیامت.ـ   14

  نگان در قیامت.اـ وضعیت مجانین و دیو  15

 
ُسوَرۀ 
 عبس

 کشید )چهره عبوس(عبس = چهرة درهم 
ـ محتوای سورۀ عبس: طرح مسئله معاد، تذکر و یاد  

آوری به کسی که در برابر مرد نابینای حقیقت جو 
 همیت قرآن کریم.أن ارزش و أبرخورد مناسبی نداشت، بی

  

  تسمیه. ـ وجه  1

  النازعات.ـ پیوند و مناسبت سوره  عبس با سوره    2

  َعبََس. ه  تعداد آیات، کلمات وحروف سور ـ  3

  سباب نزول سورۀ عبس.أـ    4

  شرایط صحابه شدن. ـ   5

  کلی سوره  َعَبَس. محتوایـ   6

7  
مساوات  ه  ( در بار 10الی  1موضوعات  آیات متبرکه ) ـ 

 .و برابری در دین مقدس اسالم
 

  نمیشود.مر موهومی ترک أمر مشخصی به خاطری أـ   8

9  
( در باره    23الی  11موضوعا ت  آیات متبرکه )  ـ

زنده شدن پس از  ،قرآن، اندرز است، کفران نعمت هللا
 به بحث گرفته شده است. ،مرگ

 

10  
( در باره ؛  42الی  24ـ موضوعات  آیات متبرکه )

نیازومایحتاج انسان به نعمتهای الهی، وموضوع خوف 
 وترس روز قیامت.

 

  ـ مخاطب این سوره کیست؟  11

  .ـ معصوم بودن أنبیاء  12

  ـ عصمت پیامبران در چه چیز های است؟   13

  !ما مسؤل رفتن مردم به جنت نمي باشیمـ   14

سورۀ  
 تکویرال

 .برخود پیچیدنـ التکویر = 
قیامت و دگرگونی  ۀتکویر: بیان مسئل ۀـ محتوای سور

 عظیم در پایان این جهان، یادآوری به عظمت قرآن کریم.

  

  تسمیه. ـ وجه  1



 

  

 ج

 فهرست

  ـ زمان نزول سورۀ تکویر.  2

  ـ برخی ازخصوصیات سوره های مکی.  3

  با سوره  َعبََس. پیوند و مناسبت سوره  تکویرـ   4

  تکویر.ـ تعداد آیات، کلمات وحروف سوره    5

  تکویر. آشنایی با سوره  ـ   6

  سورۀ تکویر.  فضیلتـ   7

  ـ فضیلت تالوت سورۀ التکویر.  8

  ـ محتوای سوره  تکویر.  9

  تکویر. سوره های سیاق ـ  10

  تکویر. سوره   اجتماعی و اخالقی نکات ـ  11

    ـ ترجمه وتفسیر ُسوَره  التکویر.   12

13  
( در باره مقدمات و  14الی  1در آیات متبرکه ) ـ 

گردهمایی و خوف، ترس، هیبت ودهشت در روز قیامت، 
 بحث بعمل آمده است.

 

  ـ فضیلت دختران.  14

  زنده به گور کردن دختران. ه  بهانـ   15

  ـ اصطالح دوران جاهلیت.  16

  ـ حشر حیوانات در روز قیامت.  17

18  
ثبات إ( در باره موضوعات   29الی  15ـ آیات متبرکه ) 

 .وحی قرآنی و اثبات پیامبری، بحث بعمل آورده است
 

  خوردن.ـ دالیل قسم  19

  صفات جبرئیل.ـ   20

  ـ قضا و قدر.  21

  ـ جبریل آمین حامل قرآن و سایر کتب آسمانی.   22

  ـ فرشتگان.   23

 
 سوره 
 اال نفطار

 ـ اِنِفطار= شکافته  شدن 
ـ محتوای سوره اِنِفطار:ـ  این سوره نیز بر محور مسائل  

مربوط به قیامت  بحث مینماید و انسان را به نعمت های 
خداوند متعال  و فرشتگانی که مأمور ثبت اعمال انسان ها 

 هستند متوجه می سازد.

  

  .تسمیه وجهـ   1

2  
ی پیشین و ـ پیوند و مناسبت سوره  االنفطاربا سوره

 ی پسین )انشقاق(.سوره
 

  ـ تعداد آیات، کلمات وحروف سوره االنفطار.  3

  (.6ـ أسباب نزول آیه  )  4

  اإلنفطار. ه  سور فضیلتـ   5

   ـ آشنایی با سوره  إنفطار.  6



 

  

 د

 فهرست

7  
در باره  موضوعات (  8الی  1در آیات متبرکه )ـ 

های رستاخیز، مکافات ومجازات، نکوهش منکران نشانه
 نعمت الهی، بحث بعمل آمده است.

 

8  
( در باره موضوعات:  19الی  9ـ در آیات متبرکه ) 

ی أعمال، گروه نیکوکاران و إنکار قیامت، کاتبان نامه
  گروه گنهگاران بحث  بعمل آمده است

 

  کرام الکاتبین هستند؟آیا پیامبران هم دارای ـ   9

  !نویسند یفرشتگان نیت و قصد انسانها را هم مـ   10

  ـ توضیح مختصر در باره رو ز قیامت.  11

  وضع زمین و دریا ها و كوه ها. ـ  12

  ـ وضع آسمان و ستارگان.  13

  ـ  نفخ صور.  14

  ـ اوصاف رستاخیز.  15

  وجوب إیمان به فرشتگان.ـ   16

  ـ نشانه و تأثیر ایمان به فرشتگان در زندگى انسان.  17

   ؟ـ  عمل فرشتگان به عمل شیطان چه تفاوتی دارد  18

  با مالئکه. یشوخـ   19

  جاهائیكه فرشتگان به آنجا میروند.ـ   20

  ـ جاهائیكه شیاطین به آنجا مي روند.  21

  دشمنى شیطان با بشر.ـ سابقه    22

 
 هسور

 مطفّفین

 كم فروشان  المطففین= ـ 
ـ محتوای  سوره مطفّفین: اشاره به کم فروشان و تهدید 
آنان، اشاره به سرنوشت بدکاران درروز قیامت و نعمت 

 های عظیم الهی برای نیکوکاران.

 

  .تسمیه وجهـ    1

  و مناسبت سوره  المطففین با سوره االنفطار.ـ پیوند   2

  .ـ تعداد آیات، کلمات وحروف سوره  المطففین  3

  ـ أسباب نزول )شأن نزول(.  4

  ـ محتوای کلی سوره  مطففین.  5

  .ـ ترجمه وتفسیر مؤجز  6

7  
( در باره ؛ تهدید و هشدار به کم  6الی  1ـ درآیات  ) 

 بعمل آمده است.فروشان )مطففین( بحث 
 

  ـ کم فروشی در قرآن.  8

  ـ تطفیف در عبادات.  9

  ـ عدم إعتقاد به زندگی بعد از مرگ.  10

  کی ها أهل جنت و کی ها أهل دوزخ أند؟ـ   11



 

  

 ه

 فهرست

12  
ی( ( در باره دیوان )کارنامه 17الی  7ـ در آیات متبرکه ) 

 بحث بعمل آمده است. ،شر و سرگذشت بدکاران
 

13  
 ه  ( در بار 28الی  18ـ در آیات متبرکه ) 

ی( خیر و سرگذشت نیکان، بحث بعمل آمده دیوان)کارنامه
 است.

 

  ـ قرار گاه و منزل گاه های أرواح.  14

15  
( موضوع ریشخند و نیشخند  36الی  29ـ در آیات  ) 

کافران به مؤمنان در دنیا و مقابله به مثل مؤمنان در 
 .گرفته میشودقیامت، به بحث 

 

  ـ روش پیامبر در تجارت.  16

 
 ُسوَرۀ
 أإلنشقاق

 دو شقه شدن وشكاف برداشتن  أإلنشقاق= ـ
ـ محتوای سورۀ اِنشقاق: این سوره عموماً به مسأله معاد 
 اشاره دارد و حوادث هولناک روز قیامت را بیان می کند.

  

  .أإلنشقاقتسمیه  سوره   ـ وجه  1

  .أإلنشقاق ـ تعداد آیات، کلمات وحروف سوره  2

  االنشقاق با سوره های قبلی.ـ پیوند و مناسبت سوره    3

  . إلنِشقاقأ آشنایی با سوره  ـ   4

   .إلنشقاقأ سوره   فضیلتـ   5

  .إلنشقاقأ ترجمه وتفسیرـ   6

7  

 ،خوف وترس( در باره  15الی  1در آیات متبرکه ) ـ 
در روز قیامت و مسیر مردم به سوی دو دهشت، رعب، 

جایگاه؛ بحث بعمل آورده وآنرا به تصویر می کشد وهکذا 
ضطرابى که در روز قیامت روى إبه بیان  مصایب و 

 شود. می پردازد.دهد و خیال از آن آشفته مىمى

 

8  
( درباره قطعی بودن  25الی  16)  ـ  در آیات متبرکه:

 وقوع قیامت بحث بعمل آمده است.
 

   بشارت.ـ   9

   ـ قیامت و عالیم آن.  10

   التی ضروری در روز قیامت.اـ سو  11

  ُکفر و ِشرک. -1  12

  در دنیا چه عملی را أنجام داده أند؟ -2  13

  ند.أنعمت هایی که مورد استفاده بوده   -3  14

   عهد و پیمان. -4  15

  ـ گوش، چشم و دل. 5  16

 
ُسوَرۀ 
 البروج

 برج ها = البروجـ 
ـ محتوای سورة  بُُروج: تذکر و اشاره به اصحاب أخدود، 

به داستان فرعون و ثمود و اقوام گردن  دآوریتذکر و یا

  



 

  

 و

 فهرست

کریم  کش و طغیانگری که نابود شدند، بیان عظمت قرآن 
 و اهمیت آن.

  .این سورهتسمیه   ـ وجه  1

  .ـ تعداد آیات، کلمات وحروف سوره  البروج  2

  البروج با سوره  أإلنشقاق.  ه  پیوند و مناسبت سور ـ  3

  سوره  البروج. ـ فضیلت  4

  ـ زمان نزول سوره  البروج.  5

  ـ أسباب نزول سوره  ألبروج.  6

  سوره  بروج. ـ  آشنایی با  7

  أصحاب أخدود.ـ   8

  هدف کلی از بیان این داستان.ـ   9

  تفسیر مختصر. ـ ترجمه و  10

11  
 ،( در باره  أصحاب أخدود ۱۱الی  ۱درآیات متبرکه ) ـ 

موضوعات متعلق به مجازات ومکافات مورد بحث قرار 
 داده شده است.

 

  صطالحات.إـ تشریح لغات و  12

13  
( درمورد اینکه ؛ قدرت  ۲۲الی  ۱۲ـ در آیات متبرکه ) 

 بحث بعمل آمده است. ،کامل از آن هللا متعال است
 

   ـ فرعون.  14

   ـ استعمال کردن لفظ مقدس برای قرآن.  15

  لوح محفوظ. ـ   16

  ـ سلسله أنبیاء از آدم تا پیامبر إسالم.  

 
سوره 
 الطارق

 ستارة ظاهر شونده.= ـ الطارق 
ـ محتوای سورة طارق: اشاره به مسأله معاد و بیان اهمیت 

 و ارزش و عظمت قرآن مجید. 

  

  . تسمیه ـ وجه  1

  نامگذاری  سوره. ـ  2

  زمان نزول طارق. ـ  3

  ـ پیوند و مناسبت سوره  طارق با سوره  البروج.  4

  وحروف سوره  الطارق. ـ تعداد آیات، کلمات  5

  ـ أسباب نزول سوره  طارق.  6

  ـ آشنایی با سوره  طارق.  7

  ـ مهمترین مباحث سوره.  8

  .ترجمه وتفسیر مؤجز سوره ـ  9

10  
(  در باره  موضوعات از  17الی  1در آیات متبرکه )  ـ

فرشتگان، نگهبان انسان أند، آفرینش انسان، نشان  قبیل:
ی حق و باطل، صنع بدیع کردگار، قرآن فیصله دهنده

 



 

  

 ز

 فهرست

مهلتی أندک به کافران تا سررسید معین، به بحث گرفته 
 شده است.

  ـ نقش تخم زن و مرد در جنین.  11

 
 ُسوَرۀ
 أالعلي

 برتر = اعلیـ 
 

1  

محتوای سورة اعلی:  تذکر و اشاره به دستورات الهی به ـ 
پیامبر در زمینه تسبیح پروردگار و ادای رسالت، اشاره به 

مؤمنان خاضع و کافران شقی و ذکر عوامل شقاوت و 
 سعادت.

 

  .تسمیه ـ وجه -  2

  .پیوند و مناسبت سورة أالعلي با سوره  الطارقـ   3

  .وحروف سورة أالعليتعداد آیات، کلمات ـ   4

  .أالعلي ۀسور فضیلت ـ  5

  .أسباب نزول سوره  أعلیـ   6

  .موضوع و مطالب بحث سوره  أعلیـ   7

  .ترجمه وتفسیر مختصرـ   8

  .موضوعات و مضامین صحف إبراهیمیـ   9

  .موضوعات و مضامین صحف حضرت موسيـ   10

  .حکم إیمان داشتن به کتب آسمانیـ   11

  .دلیل واجب بودن إیمان به ُکتُب آسمانیـ   12

  .نکاتی ضروری و دانستنیـ   13

  .حکم إحترام به کتاب های آسمانیـ   14

  .برخورد إعتقادی در برابر ُکتُِب تحریف شدهـ   15

 
ُسوَرة 
 الغاشیه

 پوشاننده   ـ الغاشیه=  
غاشیة: اشاره به معاد، مسئله توحید و اشاره  سورۀمحتوای 

به آفرینش آسمان و خلقت کوه ها و زمین و اشاره به 
 نبّوت.

  

  .تسمیه وجهـ   1

  غاشیه. ۀـ محوربحث سور  2

  باسوره  أالعلی. الغاشیهـ پیوند و مناسبت سوره    3

  ـ تعداد آیات، کلمات وحروف سورة الغاشیه.  4

  غاشیه. سوره   محتوای ـ  5

  الغاشیه.ترجمه وتفسیر ُسوَرة  ـ  6

  «.ضریع چیست؟» ـ  7

  است؟ یزبان مروج در جنت زبان عرب آیاـ   8

  از عالیم قیامت است؟ روز یبرکت یآیا ب ـ  9

  ـ نزدیكی معنوی.  10



 

  

 ح

 فهرست

  .نزدیكی حسیـ   11

  موجودیت پرندگان در جنت.ـ   12

  شرابی جنتی.ـ  خمر یا   13

  در جنت.معاشرت جنسی  ـ شهوت و  14

  ند؟أـ آیا زنان هم دارای  حور جنتی   15

  ـ غلمان جنتی.  16

  تبدیلی زنان دنیوی به حوریان جنتی. ـ   17

  حجاب حوریان درجنت.ـ   18

 
سورٔه 
 الفجر

 = سپیده دمسورٔه الفجرـ 
ـ محتوای  سوره فجر: تهدید کافران به عذاب، تذکر و 
اشاره به اقوام طغیانگری چون عاد و ثمود و فرعون، 
 اشاره و تذکر به امتحان شدن انسان و بیان مسئله معاد. 

  

  تسمیه. وجهـ   1

  ی فجر.محور کلی سوره ـ  2

  تعداد آیات، کلمات وحروف سوره  الفجر. ـ   3

  .الفجر با سورٔه باالغاشیهسوره  پیوند و مناسبت ـ   4

  سوره  فجر. ـ فضیلت  5

  ـ أسباب نزول فجـر.  6

  ـ  دو داستان ذی عبرت.  7

  موضوع و محور سوره فجر.ـ   8

   .الفجرـ  ترجمه وتفسیر ُسوَرة   9

10  
 ( در باره اینکه  مجازات و 14الی  1در آیات متبرکه ) ـ 

عذاب کفر ورزان قطعی است و برخی از آنان درهمین  
 دنیا مجازات وسزا می بیند، بحث بعمل آمده است.

 

  «.َوٱۡلفَۡجرِ » ـ  سایرنظریات وأراء مفسران در تفسیر  11

  گانه.های دهـ سایر نظریات مفسران  در مورد شب  12

  ر رمضان دو نظریه دارند.ـدر مورد دهۀ آخ ءـ علما  13

  ـ  قوم عاد.  14

  ـ حضرت صالح.  15

  ـ زمین مغضوب.  16

  چیست؟« سوط»ـ    17

18  

نکوهش (  موضوعات  30الی  15در آیات متبرکه ) ـ 
انسان به خاطر بی توجهی به آخرت، زیاده روی و حرص 

 ،اکراه داشتن ازمال دنیا، قیامت ،و دنیادوستی ودنیا پرستی
 .بحث بعمل آمده است

 

  نفس مطمئنّه. ـ  19

  ـ برخی از خصوصیات نفس مطمئنّه.  20



 

  

 ط

 فهرست

  .ـ رضایت و خشنودی به قضا و قدر هللا سبحان وتعالی  21

  ـ فروتنی و ترس ازهللا متعال.  22

  ـ امیدواری به رحمت هللا  23

  انواع و اقسام نفس انسان.ـ   24

  فرق بین شیطان و نفس چیست؟  ـ  25

 
 ُسوَرۀ
 البلد

 شهر=  البلدـ 
ی سوره بَلَد: اشاره و تذکر به اینکه زندگی انسان اـ محتو

در این دنیا همواره توأم با مشکالت و رنج است، ذکر 
برخی  از نعمت های الهی و ناسپاسی انسان، اشاره به 

 گروه مؤمنان و گروه کافران و سرنوشت آنها.

  

  وجه تسمیه.ـ   1

  ـ تعداد آیات، کلمات وحروف سوره  البلد.  2

  سوره  البلد با سوره  الفجر.پیوند و مناسبت ـ   3

  آشنایی با سوره  بلد.ـ   4

  البلد.ـ ترجمه وتفسیر ُسوَره   5

6  
( درباره  ؛ همدمی انسان با  7الی  1در آیات متبرکه ) ـ 

نیرو و ثروت، به بحث رنج و محنت، فریفته شدنش به 
 گرفته میشود.

 

7  
( در باره انتخاب واختیار  20الی  8در آیات متبرکه )  ـ

 .مورد بحث قرار گرفته ،راه رهایی برای  آخرت نمودن 
 

  كوردلى. ـ  8

  ـ برخوردارى از نعمت فراوان.  9

   و مقام صبر.أهمیت ـ   10

  ـ صبر در لغت.   11

  اصطالح.ـ صبر در   12

  ـ رفتن به بهشت قبل از حساب و کتاب.  13

  حوصیله با مردم. صبر وـ   14

 
  ُسوَرۀ
 ّشمس

 =آفتاب ـ ّشمس
 

1  
شمس: تذکر و اشاره به تهذیب نفس و  هی سوراـ محتو

تطهیر قلب از ناپاکیها و یاد آوری به اقوام طغیانگرگذشته 
 مانند: قوم ثمود.

 

  تسمیه. ـ وجه -  2

  به این نام.« شمس» ۀـ علت نامگذاری سور  3

  البلد. ۀشمس با سور ۀـ پیوند وارتباط سور  4

  شمس. ۀـ تعداد آیات، کلمات وحروف سور  5

  شمس. ۀـ محتوای و فضیلت سور  6



 

  

 ي

 فهرست

  الشمس ۀُسورَ  ـ ترجمه وتفسیر  7

  ـ داستان شتر حضرت صالح.  8

  ـ دعوت به پرستش خداوند.  9

  ـ قسم در قرآن.  10

  .أنواع قسم های قرآنیـ   11

  قسم الهی با قسم انسانها.تفاوت ـ   12

   .قسمهاى یازده گانه و تهذیب نفسـ   13

    .قسم های سورۀ شمسـ   14

    .آثار و اسرار نورآفتاب ـ  15

  .سوگند به روح انسان ـ  16

  ؟سعادت چیستـ   17

  .حقیقي دست یا بدسعادت ونه میتواند به چگانسان ـ   18

  .خوردن به غیر هللاقسم ـ   19

   حکمت قسم خوردن به عصر.ـ   20

 
سوره 
 اللیل

 شب ـ اللیل=
مردم را به دو گروه تقسیم  ۀلیل: این سور ۀمحتوای  سور 

می کند: انفاق کنندگان با تقوی و بخیالنی که منکر پاداش 
الهی هستند و پایان کار گروه اول را خوشبختی و آرامش 

 و پایان کار گروه دوم را سختی و بدبختی می شمرد.

 

  تسمیه. وجهـ   1

  وارتباط سوره  لیل با سوره  الشمس.ـ پیوند   2

  ـ تعداد آیات، کلمات و حروف سوره  لیل.  3

  ـ مکي یا مدنی بودن آیات سوره لیل.  4

  ـ أسباب نُزول سوره  لیل.  5

  ـ محتوای آیات مبارکه  سوره  لیل.   6

   لیل. ۀوضوعات تأریخی سورمـ   7

   .لیل ۀترجمه وتفسیر ُسورَ ـ   8

9  
( در باره موضوعاتی؛ از  11الی  1در ایات متبرکه )  ـ

 قبیل تالش و سعی گوناگون مردم، بحث بعمل آمده است.
 

  نفاق. إـ   10

  نفاق در قرآن.إـ   11

  إخالص و ریا در إنفاق.ـ   12

  بخل. ـ  13

  ـ آثار زیانبار بخل.  14

  ه.استفاده کردن ازمیوه  باغ بیگان ـ  15

 
 هسور
 الضَُّحى

 نور و روشنائى ضَُّحى =ـ 
بشارت  محتوای سوره ُضحی: این سوره به محمد )ص( ـ

  



 

  

 ك

 فهرست

متعال هرگز تو را رها نساخته است و هللا می دهد که 
 سپس وعده عطا و بخشش فراوان به او می دهد.

  تسمیه. وجهـ   1

  با سوره  اللیل. الضَُّحى پیوند وارتباط سوره   ـ  2

  الضَُّحى. تعداد آیات، کلمات وحروف سوره  ـ   3

  .«الضَُّحى»أسباب نزول سوره  ـ   4

  «.الضَُّحى»سوره  ـ محتوای    5

  .«الضَُّحى»ترجمه وتفسیر ُسوَرة  ـ   6

  ـ شکر گزاری از نعمت های إلهی.  7

  ؟ـ شکر چیست  8

  در اسالم. یـ شکرگزار  9

  ـ تشکر از هللا و از پدر و مادر.  10

  .یقلب یـ شکر گزار  11

  .یزبان یـ شکر گزار  12

  ـ شکر گزاري عملي.  13

  ـ تشویق به شکرگزاری.  14

  ـ ُکفران نعمت.  15

  ـ وحّي چیست؟  16

  .یّ ـ زبان وح  17

  سالم در وقت وحی.إـ حالت پیامبر   18

  طروق وحّی.ـ   19

  ـ حکمت وحی به زنبور عسل.  20

 
 الشرح
 االنشراح

 الشرح = گشاده شدن، وسیع شدن
محتوای سوره انشراح: در این سوره نیز به قسمتی از 
مواهب الهی به پیامبر صلّی هللا علیه وسلم  اشاره شده 

 است.

  

   .تسمیه وجهـ   1

  .الشرح آیات، کلمات وحروف سوره  تعداد ـ   2

  .أسباب نزول سوره  مبارکهـ   3

  .انشراح ه  آشنایي با سورـ   4

  «الشرح » هُسورَ  ترجمه وتفسیرـ   5

6  
هللا نعمتها و فرمانهای در آیات متبرکه این سوره در باره   ـ

 صلی هللا علیه وسلم بحث بعمل می آید.پیامبر متعال به 
 

  تشریح لغات واصطالحات.ـ   7

  .سالمإمفهوم توصیه به صبر در ـ   8

  .«سراسر یُ ن مع العُ إ»مفهوم ـ   9

  .هدف از شق صدر رسول هللاـ   10



 

  

 ل

 فهرست

  .آثارگناهـ   11

 
 ُسوَرۀ
 التِّینِ 

 ـ التِّیِن = انجیر
انسان ـ محتوای سورۀ تین: این سوره به آفرینش زیبای 

مراحل تکامل و عوامل انحطاط او اشاره دارد و نیز مسأله 
 معاد و حاکمیت خداوند را بیان می کند.

 

  تسمیه. ـ وجه  1

  «.زیتون» و «تین»ـ سایر روایات مفسران در باره  -  2

  ـ کوه زیتا یا کوه زیتون.  3

  التین. ـ تعداد آیات، کلمات وحروف سوره  4

  التین با سوره االنشراح. سورهپیوند وارتباط ـ   5

  اسباب نزول سوره التین.ـ   6

  زمان نزول سوره تین.ـ   7

  موضوعات مورد بحث در سوره تین.ـ   8

  .سوره التین ترجمه وتفسیرـ   9

  ـ رابطه ایمان و عمل صالح.  10

  ـ آثار و فواید پیوند ایمان و عمل صالح.  11

  محو و زدودن گناهان.ـ   12

  ـ عامل سعادت و رستگاري.  13

  ـ محبت آفریني و ایجاد دوستي.  14

  هاي  سوره تین. ـ پیام  15

  ـ میوجات و حبوبات ذکر شده در قرآن.  16

  ـ میوجات و درختاني جنتي.  17

 
 العَلَق،
 إْقَرا

 = خون بسته العَلَق 
محتوای  سورة علق: این سوره ابتدا به پیامبر دستور 

قرائت و تالوت قرآن را می دهد و سپس به آفرینش انسان 
اشاره می کند و به انسان های ناسپاس وعده ای مجازات 

 دردناک می دهد.

  

  .تسمیه وجهـ   1

  .کلمات وحروف سوره العلق ،تعداد آیاتـ   2

  .ی تینالعلق با سورهـ پیوند وارتباط سوره   3

  .سوره علق يـ محتوا  4

  .آغاز وحي در تاریخ اسالمـ   5

  اهداف کلی واساسي این سوره.ـ   6

  .وتفسیر سورهترجمة ـ   7

8  
 ؛( در باره موضوعات 5الی  1رکه ) در آیات متب ـ

حکمت خلقت انسان و آموزش خواندن و نوشتن به او،به 
 .بحث گرفته شده است

 



 

  

 م

 فهرست

  .اولین و مهمترین وسیله آموزش قلم استـ   9

  .انواع قلمـ   10

   .لم کتابتعاولین ـ   11

12  
صوری از ( در باره  19الی  6در آیات متبرکه ) ـ 

به بیان  ،نیاز نافرمان و منحرفطغیانگریهای انسانهای بی
 .گرفته میشود

 

  کیست. جهل ابوـ   13

  .اهمیت قلم در اسالم  ـ  14

 
 ُسوَرۀ
 اْلقَْدرِ 

 ـ اْلقَْدِر= اندازه، سنجش، ارزش
  

1  

ی  سورة قدر:این سوره به بیان نزول قرآن مجید امحتو ـ
در شب قدر می پردازد و سپس اهمیت شب قدر و برکات 

  و آثار آن را متذکر می شود.
نزول قرآن و در آیات متبرکه سوره  هذا در باره ؛ آغاز 
 فضایل شب قدر، بحث بعمل آمده است.

 

  تسمیه. ـ وجه  2

  موضوع بحث سوره  قدر.ـ   3

  .«القدر»تعداد آیات، کلمات و حروف سوره  ـ   4

  ـ پیوند و إرتباط سوره  القدر با سوره العلق.   5

  ـ فضیلت سوره  قدر.  6

  ـ فضیلت شب قدر.   7

  تدریجی قرآن.ـ إسرار نزول   8

  ی نزول تدریجی قرآن.ـ فلسفه  9

  قدر. ه  سور یـ پیام ها  10

  القدر.ـ ترجمه وتفسیر ُسوَرة   11

  تشریح لغات واصطالحات. ـ   12

  ماه. 4سال و  83    =:«أَۡلِف َشۡهر  »ـ یادداشتی درمورد  13

  ر کوتاه انسان.ـمــ مفهوم ع  14

   .در مورد در بندبودن شیاطین در این ماه ءنظریات علما ـ  15

  ـ شب قدر و نزول قرآنکریم.  16

  ـ مبارک یعنی چه؟  17

  ـ معناى قدر.   18

  ـ تعین شب قدر.   19

  شب قدر.  یدستیاب یو تالش برا یـ سع  20

  ـ چرا شب قدر مشخص نشده است؟  21

  ـ تکرار شب قدر در هر سال.  22

  ـ عبادت شب قدر بهتر از هزار ماه است !   23



 

  

 ن

 فهرست

  شب قدر.  یـ فضیلت و برتر  24

  بارزه این شب.  یـ عالمات و نشانه ها  25

  ـ دعا های قرآنی در شب قدر.  26

27  
ـ مالئکه در شب قدر براي چه و  بر چه کساني فرود 

 میآیند.
 

   ـ اعمالي که در شب قدر باید انجام یابد.  28

  ـ نزول همه کتب آسماني در رمضان.  29

  ـ نزول فرشتگان براي اشخاص معین است.  30

  ـ کدام انسان ها از فرشته ها برتر هستند؟  31

  ـ آیا واقعاً شیطان معلم مالئکه بود.  32

  ـ تفاوت بین مالئکه و جن.  33

  ـ اسماي فرشته که مسؤل حمل عرش الهي اند.   34

   .در کتاب و سنت آمده اندکه ـ اما نام برخي از مالئکه   35

  ـ آیا مالئکه جسم هستند؟  36

  ـ هر انسان داراي دو فرشته است.   37

  ـ فرشتگان نیت و قصد انسانها را مي نویسند.  38

 
 ۀسور
 البیّنه

 دلیل  روشن و حجت آشكار اْلبَینَةُ =

صلّی   محتوای  سورة بیّنه: این سوره به رسالت جهانی پیامبر اکرم
هللا علیه وسلم اشاره دارد و همچنین به موضعگیری های مختلف 

 اهل کتاب و مشرکان در برابر اسالم اشاره می کند.

  

  تسمیه. وجهـ   1

  سایرنامهای این سوره. ـ  2

  سوره  القدر.ـ پیوند وارتباط سوره  البینه  با   3

  تعداد آیات، کلمات و حروف سوره  البیّنه.ـ   4

  ـ فضیلت سوره  بـیّـنه.  5

  أسباب نُُزول سوره  ألبـیّـنه.ـ   6

  محتوای سوره  البـیّـنه.ـ   7

  البینه. ۀـ ترجمه وتفسیر ُسورَ   8

  صحیفه.ـ   9

  خشیت چیست؟ـ   10

  وخوف.عبادت هللا از روی محبت ـ   11

  ُمشرک. فرق بین کافر وـ   12

  ُکفـر دو نوع میباشد.ـ   13

  ـ شرک نیز دو نوع میباشد.  14

  نواقض إسالم عبارتند از.ـ   15

  ـ ُمقَدم و بهتر دانستن قوانین بشری بر قوانین آسمانی.  16

  ـ بعضي از اقوال سلف در مورد دوري از تکفیر.  17



 

  

 س

 فهرست

  ـ ضوابط تکفیر.  18

  ر.ـ شروط و موانع تکفی  19

  موانِع ُحکم تکفیر.ـ   20

 
ُسوَرۀ 
 الزلزلة

 = الزلزلة
محتوای  سورة زلزال: این سوره نشانه های وقوع قیامت 
را بیان می دارد. سپس از شهادت زمین به اعمال انسان 

و « نیکوکاران»گروهسخن گفته وازتقسیم مردم به دوه 
و اینکه هرکس به اعمال جزا خود خواهد « بدکاران»

 رسید، بحث بعمل می اورد.

  

  تسمیه. وجهـ   1

  البینة. ۀزلزله با سور ۀـ پیوند وارتباط سور  2

  .ۀـ تعداد آیات، کلمات وحروف سور  3

  ـ زمان نزول سوره زلزله.  4

  ـ اسباب نزول زلزال.  5

  .سوره الزلزلة فضیلتـ   6

  هاي سوره زلزال.پیام ـ   7

  محتوای سوره زلزال.ـ   8

  ترجمه وتفسیر سورة زلزلة.ـ   9

ة  »نظر علما در مورد کلمۀ  ـ  10   «.َذرَّ

  .وظیفه کاري شیطان در روز حشرـ   11

  در روز قیامت.چگونگي حشر انسانها  ـ  12

  الهي.ـ پناه گزینان عرش   13

  ـ خواندن  نماز برای دفع زلزله  14

 
 العادیات
 العدیت

 تیز رفتار مجاهدین العادیات= اسبان

ـ محتوای  سوره عادیات: این سوره به برخی از انواع  
ضعف های نوع انسان همچون بُخل و دنیا پرستی اشاره 

 را مطرح می کند.می نماید و در نهایت مسأله قیامت 

  

  تسمیه.  ـ وجه  1

  .سوره  العادیات ـ زمان نزول  2

  ـ پیوند وارتباط سوره  العادیات با سوره  الزلزال.  3

  .تعداد آیات، کلمات وحروف سورهـ   4

  پیش درآمد سوره العادیات.ـ   5

  أسباب نزول سوره  مبارکه.ـ   6

  .محتوای سوره  العادیاتـ   7

  بندی آیات متبرکه سوره.تقسیمـ   8

  .العادیاتـ ترجمه وتفسیر ُسوَره   9

  تشریح لغات واصطالحات.ـ   10



 

  

 ع

 فهرست

  قسم های قرآنی. ـ  11

  ترس وخوف از هللا )ج(.ـ   12

 
 ۀسور

 القارعه

 
 کوبنده =  القارعهـ 

طور کلی از معاد و محتوای سوره القارعة:  این سوره به 
مقدمات آن سخن می گوید و به مکافات درستکاران و 

 عذاب بدکاران اشاره می کند.

  

  تسمیه. وجهـ   1

  «.قارعه » محوری کلی سوره  ـ  2

  .کلمات وحروف سوره ،تعداد آیاتـ   3

  .القارعه با سوره العادیات پیوند وارتباط سورهـ   4

  سوره قارعه.ی و فضیلت  محتوا ـ  5

  ها ی سوره قارعه.ـ پیام   6

  .قارعهسوره بندی کلی آیات متبرکه ـ تقسیم  7

  .القارعهـ ترجمه وتفسیر ُسوَرة   8

9  
ـ  در آیات متبرکه سوره هذا در باره موضوعات : بیم و 

آمده بحث بعمل  ،هراس قیامت و میزان نیکی و بدی انسان
 است.

 

  قیامت و نشانه هاي آن. ـ  10

  .نشانه هاي قیامتـ   11

  ـ عالمت اول: خروج مهدي.  12

  ـ عالمت ونشانة دوم: ظهور مسیح دجال.  13

  ـ عالمت ونشانه سوم: نزول عیسي؛ از آسمان به زمین.  14

  .عالمت و نشانه چهارم: خروج یأجوج و مأجوجـ   15

  انهدام کعبه و ربودن زیور آالت آن.ـ عالمت ونشانة پنجم:   16

  ـ عالمت ونشانه  ششم: دخان.  17

18  
ـ عالمت ونشانة هفتم: بلند شدن حروف قرآن از زمین به 

 سوي آسمان.
 

  ـ عالمت ونشانة هشتم: طلوع نمودن آفتاب از مغرب.  19

  ـ عالمت ونشانة نهم: خروج دابه.  20

  شدن آتش بزرگ.ـ عالمت ونشانه دهم: خارج   21

  ریخ دقیق قیامت.أـ حکمت پنهان داشتن ت  22

  در مورد وقوع قیامت. یـ حکم پیشگو  23

  روز و شب. یبرکت یقیامت و نشانه بـ   24

  .یمعنو ینزدیكـ   25

  .یحس ینزدیكـ   26



 

  

 ف

 فهرست

 
ُسوَرة 
 التکاثر

 فروشى طلبى و فخرـ التکاثر = فزون 
ـ محتوای  سورة تکاثُر: این سوره در ابتدا به سرزنش 
اشخاصی  می پردازد که براساس مطالب موهوم بر 

 یکدیگر تفاخر می کنند و سپس به معاد اشاره می شود.

  

   سوره. ینام گزارتسمیه و یا  ـ وجه  1

  التکاثر با سوره  القارعه. ه  ـ پیوند وارتباط سور  2

  آیات، کلمات وحـروف سوره  تکاثر.ـ تعداد   3

  زمان نزول سوره  تکاثـر.ـ   4

  محور سوره  تکاثـر.ـ   5

  فضیلت سوره  تکاثر.ـ   6

  ـ توضیح مختصر در باره  سوره.  7

  .سوره  تکاثر وتفسیر ترجمهـ   8

  فخر فروشی در إسالم.  ـ  9

  فخر فروشي و مباهات.ـ   10

  فخرفروشی.معالجه ـ   11

  علم الیقین چیست؟ و به چه افرادی إختصاص دارد؟ـ   12

  مسلمان. برادر با مسلمان حقوقـ   13

  تکاثر.ه  هسور یها پیام ـ  14

 
ُسوَرۀ 
 العصر

 زمان، بعد از ظهر، فشار ـ العصر :
  

1  
جز افراد ـ محتوای سورة عصر: این سوره اشاره دارد که 
 با ایمان همه ی انسان ها در زیان کاری هستند.

 

  .تسمیه وجهـ   2

  .کلمات وحروف سوره العصر ،تعداد آیاتـ   3

  عصر. ءـ فضیلت سوره  4

  عصر. ءهاي سورهپیام ـ   5

  .ای کلي این سورهـ محتو  6

  عصر.  ءخالصه تفسیر سورهـ   7

   عصر. ءـ ترجمه و تفسیر سوره  8

   .ـ مفهوم قرآني عمل صالح  9

  ـ در خسران جنیات هم شامل اند.  10

  .راه رسیدن به جنتـ   11

  .مدعین نبوتـ   12

  .پیامبران دروغین در صدر اسالمـ   13

  .ثمامه بن مسیلمةـ   14

 
ُسوَرة 
 الُهَمزه

 .ایکننده= غیبت ـ الُهَمزة
  



 

  

 ص

 فهرست

1  

این سوره به کسانی اشاره دارد که : ُهمزة ـ محتوای سورة
تمام تالش خود را متوجه جمع مال کرده و کسانی را که 
فاقد دارایی اند به آنان به دیده حقارت می نگرند و آنها را 

مسخره میکنند و سپس سرنوشت دردناک این ثروت 
 اندوزان مستکبر را بیان می نماید.

 

  تسمیه. ـ وجه  2

  ـ مناسبت سوره الُهَمزه  با سورة )العصر(.  3

  .کلمات وحروف سوره الُهَمزه ،ـ تعداد آیات  4

  .سوره الُهَمزه ـ اسباب نزول  5

  ـ پیش درآمد سوره ُهَمَزه.  6

  ـ درس ها وعبرت هاي سوره همزه.   7

   .همزه و فضیلت سوره ایمحتوـ   8

    .سوره همزهپیام هاي عمده  ـ   9

   .ـ تشریح لغات واصطالحات  10

  ـ معناي اجمالي سوره.  11

   تفسیر سوره.ترجمه وـ   12

  ـ آیا مال اندوزي در اسالم حرام است؟  13

  .غیبت وکفاره آنـ   14

  سخن چیني. ـ  15

  ـ وظیفه ما در قبال سخن چین چیست؟  16

  چین.ـ رعایت هوشیاري در قبال سخن   17

 
 ُسوَرۀ
 اْلِفیلِ 

 = فیل  ـ اْلِفیلِ 
  

1  

ـ محتوای سوره فیل: این سوره به داستان تاریخی معروفی 
و مشهوری اشاره می کند که در سال تولد پیامبر اسالم 
محمدصلّی هللا علیه وسلم واقع شده است و اینکه خداوند 

عظیم کفار که از سرزمین متعال کعبه را از شر لشکر 
 حفظ کرد. ،یمن سوار بر فیل آمده بودند

 

   تسمیه. وجهـ   2

  .ـ زمان نزول سوره الفیل  3

  .پیوند و مناسبت سوره الفیل با سوره الهمزة ـ   4

  .کلمات وحروف  سوره فیل ،تعداد آیاتـ   5

  .محتوای کلي سورة فیلـ    6

  .تشریح لغات واصطالحات ـ   7

  ـ  قصه ی اصحاب فیل )فیل سواران (.  8

  ـ روز موعود حمله بر کعبه.  9

  ـ رسیدن ابابیل ها.  10



 

  

 ق

 فهرست

  .ـ ترجمه وتفسیر سوره  11

  ها از طرق طبیعي یا قدرت الهي. ـ تاثیر سنگریزه  12

  .پیامبر اسالمـ عام الفیل سال تولد   13

  روایات در مورد تولد پیامبر درعام الفیل.ـ سایر   14

  .تاریخ وفات پیامبر صلي هللا علیه وسلمـ   15

  .آیا کعبه هم منهدم خواهد شدـ   16

  آیا در آخر الزمان کعبه منهدم مي شود؟ـ   17

  کعبه مالیکه.ـ   18

  ی فیل.ـ اهداف حاصله سوره  19

  ـ عربها بدون اسالم چه چیزاند؟  20

 
ُسوَرة 
  القَُریش

  .الفت دادن = ایالف  ـ 
 

1  
قُریش: این سوره به نعمت هایی اشاره  ۀمحتوای سورـ 

دارد که خداوند به قریش ارزانی داشته و در نهایت آنان را 
 به سپاس گزاری و عبادت پروردگار دعوت می نماید.

 

  .تسمیه وجهـ   2

   .سوره القریش زمان نزولـ   3

  .کلمات وحروف سوره قریش ،تعداد آیاتـ   4

  .پیوند و مناسبت سوره قریش با سوره ی فیلـ   5

  پیش درآمد سوره قریشـ   6

  .محتوای سوره قریش ـ   7

  .فضیلت تالوت سوره قریشـ   8

  .تشریح لغات واصطالحاتـ   9

  .قریشبندی آیات سوره تقسیمـ    10

  .ترجمه وتفسیر سورة قریشـ   11

  .سفر زمستاني و بهاري قریشـ   12

  .پروردگار كعبهـ   13

  .معلومات مؤجز در مورد قریشـ   14

  .مشهور ترین اسواق قریشـ   15

  .دروس حاصله از سوره قریش ـ  16

 
سوره 
 الماعون

 . غذاظرف =    الماعونـ 
 

1  
ـ محتوای سور ماعون: در این سوره به صفات و اعمال 

 منکران قیامت اشاره شده است.
 

   تسمیه. ـ وجه  2

   .ـ سایر نام های سوره ماعون  3

  .ـ مکان نزول سوره الماعون  4



 

  

 ر

 فهرست

  .الماعون تعداد آیات کلمات وحروف سورهـ   5

  .قریشپیوند وارتباط سوره الماعون باسوره ـ   6

  .اسباب نزول سوره الماعونـ   7

  ـ محتوای کلي سوره ماعون.  8

  .تشریح لغات واصطالحات ـ   9

  .ترجمه و تفسیرـ   10

  مسکین و فقیر.ـ   11

  .برخي از انواع ریاـ   12

  .دروس حاصله سوره الماعون ـ  13

  تارک نماز در اسالم.حکم ـ   14

  .نزد امامان اهل سنت و جماعت ـ حكم تارک نماز  15

  امام مالک و امام شافعي در مورد تارک نماز.ـ حکم   16

  ـ حکم شیخ عثیمین در مورد تارک نماز.  17

  در مورد تارک نماز. )رح( ـ حکم امام ابو حنیفه  18

  ـ حکم امام احمد در مورد تارک نماز.  19

  تارک نماز.ـ توصیئه امام شعراني در مورد   20

  ـ حکم شیخ حبیب ابن عبد هللا در مورد تارک نماز.  21

  ـ حکم ابن قیم )رح( در مورد تارک نماز.   22

  درمورد تارک نماز. تیمیهـ حکم امام ابن  23

  .ـ حکم شیخ ابن باز رحمه هللا در مورد تارک نماز  24

  تارک نماز.حکم شیخ محمد بن صالح العثیمین در مورد ـ   25

  ـ حکم شیخ ناصرالدین البانی در مورد تارک نماز.  26

  .ـ نتیجۀ کلی در مورد تارک نماز  27

 
 ُسوَرۀ
 الکوثر

 .خیر کثیرـ الکوثر = 
 

1  
به پیامبر هللا متعال َکوثر: در این سوره  همحتوای  سور

بشارت نعمت های فراوان از جمله  سلمصلّی هللا علیه و
 کوثر داده و دشمنان او را ابتر می خواند.

 

  .تسمیه وجهـ   2

  .کوثر هعلل نام گزاري سورـ   3

  .پیوند وارتباط سوره الکوثر باسوره الماعون ـ  4

  تعداد آیات کلمات وحروف سوره الکوثر.ـ   5

  اسباب نزولـ   6

  کوثر. پیش درآمد سورهـ   7

  .اصطالحات تشریح لغات وـ   8

  .کوثر در لغت عربـ   9

  سوره کوثر.تفسیرـ ترجمه و  10



 

  

 ش

 فهرست

  چیست؟« وانحر»با « فصل»ارتباط  ـ  11

  .«فََصّل ِلَربَِّك َو اْنَحرْ »دروس آموزنده از آیه ـ   12

  .تفسیر سورة کوثر برویت حدیثي انس بن مالکـ   13

  ؟ابتر کیستـ   14

  .پیام هاي سوره الکوثرـ    15

  .سوره کوثر ثواب قرائتـ   16

  .حوض کوثرـ   17

  .طول وعرض حوض کوثرـ   18

  .احادیثي وارده در مورد حوض کوثرـ   19

20  
چه کساني وارد حوض کوثر و چه کساني از آن رانده ـ 

 ؟میشوند
 

 
ُسوَرة 
 اْلَكافُِرونَ 

 كافرها =   اْلَكافُِرونَ ـ 
محتوای سورة کافرون: این سوره جواب سختی  به 

درخواست کافران که می خواستند از طریق فشار و سخت 
گیری، پیامبر صلّی هللا علیه وسلم  را به سازش بکشانند 

 ولی پیامبر درخواست شان را بشدت ردکرد.

 

  .تسمیه وجه ـ  1

  .نام های این سورهـ سایر   2

  ـ پیوند وارتباط سوره الکفرون با سوره الکوثر.  3

    .کلمات وحروف سوره الکافرون ،ـ تعداد آیات  4

  ـ فضیلت سورة کافرون.  5

  .اسباب نزول سوره ـ  6

  محتوای سوره.ـ   7

  .ـ ترجمه وتفسیر ُسوَرة الکافرون  8

  .ـ تشریح لغات واصطالحات  9

  در مباني و اصول اعتقادي سازش جاي ندارد. ـ  10

  ـ  اصطالح ایمان و کفر.  11

  .تعریف ایمانـ   12

  کفر.ـ   13

  عوامل بُت پرستي در جزیره العرب.ـ   14

  ـ علت تنوع بت ها.   15

  .ـ مختصری ازدروس حاصله سوره مبارکه  16

 
ُسوَرۀ 
 النصر

 ـ النصر = یارى
  

1  
ـ محتوای سورة نصر: در این سوره خداوند بشارت و نوید 
پیروزی عظیمی را به پیامبر صلّی هللا علیه وسلم می دهد 

 



 

  

 ت

 فهرست

که به دنبال آن مردم گروه گروه به دین خدا  شامل می 
 شوند.

  تسمیه ـ وجه  2

  .ـ سایر نام های این سوره  3

  النصر.زمان نزول سوره ـ   4

  .کلمات وحروف  سوره النصر ،ـ تعداد آیات  5

  پیوند وارتباط سوره النصر با سوره الکافرون.ـ   6

  اسباب نزول سوره النصر.ـ   7

  .موضوعات کلي سوره النصرـ   8

  محتوای سوره النصر.ـ   9

  تشریح لغات واصطالحات.ـ   10

  تفسیر سوره.ترجمه و ـ   11

  .آخرین آیات قرآني آخرین سوره وـ   12

  .تکبرـ   13

 
د َمسَ 

 )اللهب(

 المسد = تبّت )شكسته باد(-ـ اللهب

 

 

1  

ـ محتوای سوره مسد: در این سوره حمله شدیدی با ذکر نام 
به یکی از دشمنان اسالم و پیامبر در آن عصر و زمان 

اشاره می نماید که او و همسرش یعنی ابولهب شده است و 
 هر دو اهل دوزخ هستند.

 

   تسمیه. ـ جه  2

   کلمات وحروف سوره مسد. ،ـ تعداد آیات  3

   ـ پیوند وارتباط سوره مسد با النصر.  4

  موضوع سوره مسد.ـ   5

  درسوره مسد. ترین پیامـ مهم   6

   با سوره مسد. یآشنایـ   7

  ـ فضیلت سوره مسد.   8

   مسد. ه  شأن نزول سورـ   9

   ـ ترجمه  مختصر.  10

  .ـ تفسیر سوره  11

  .ـ آیا واقعاً دست های أبو لهب بریده شد  12

  ـ أبو لهب جهنمی أست!  13

  قیامت و موضوع سؤال و جواب از آنها.ـ   14

  إزدواج دختران پیامبر إسالم باپسران أبولهب. ـ   15

  ـ أبو لهب کیست؟  16

  ـ هالکتی سخت.  17

  .َمَسد ـ  دروس و ِعبرت های سوره    18



 

  

 ث

 فهرست

 
 ُسوَرۀ
 االخالص

 .خالص كردناالخالص = 
محتوای  سورة اخالص: این سوره چنان که از نامش ـ 

 پیداست از توحید پروردگار و یگانگی او سخن می گوید.

  

   .تسمیه وجهـ   1

    .سایر نام های سوره اخالصـ   2

  .کلمات وحروف  سوره اخالص ،تعداد آیات ـ   3

  .ارتباط اخالص با سوره مسدـ   4

  .سوره  إخالصی  امحتوـ   5

  .إخالص سوره  سباب نزول)شأن نزول( أـ   6

   .فضیلت سورة اخالصـ   7

   .سورة اخالصسایر احادیثي وارده در فضلیت ـ   8

     .یادداشت معلوماتیـ   9

  .اخالصتفسیر سوره ترجمه و ـ   10

  .«هللا صمد»تفاسیر سایر مفسران در مورد ـ   11

  .سورة اخالص معادل یک سوم قرآن کریم است ـ   12

  .مثال ساده دیگر براي فهم فضیلت سوره اخالصـ   13

  .تداوي با سوره اخالصـ   14

  .رقي چیستـ   15

  .شروط رقیهـ   16

  .رقیه ممنوعـ   17

  .معالجه به رقیه بهتر است و یا رفتن نزد داکترـ   18

 
 ُسوَرۀ
 الفلق

 اْلفَلَِق = صبح 
 

  

1  
ـ محتوای سورة فلق: این سوره تعلیماتی است که خداوند 

خصوصاً و به مسلمانان عموماً در  ص متعال به پیامبر 
 زمینه پناه بردن به هللا از شر همه اشرار می دهد.

 

  تسمیه. ـ وجه  2
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 د ځانګړنو مهم ټکي« تفسیر احمد » د 

د سورتونو په  هڅه شوې ده چېبریده په ژباړه او تفسیر کې تر ډېره  «تفسیر احمد»د 

کار واخستل شي. په  ژبي نېژباړه، تفسیر او د موضوعاتو په بیانولو کې له  ساده او روا

دې تفسیر کې د سورتونو تفسیر په مستنده توګه یعنې قرآن د قرآن  له مخې او د رسو هللا 

ده له نبوي احادیثو څخه ګټه اخستل شوې ده؛ ددې ترڅنګ تر ډېره بری صلی هللا علیه وسلم 

 هڅه شوې ده چې په تفسیر کې د علماوو او فقهاوو له اختالفي مسایلو څخه ډډه وشي.

توګه ګټه مستند  په  چې له ټولو منابعو او علمي حوالو څخهده په دې تفسیر کې هڅه شوې 

حوالو څخه د امکان تر حده ، عجیبو او بې اعتباره احادیثو او کمزور شي او دپورته 

شوي  ښودلتوګه  او اکدمیکه ه د ټولو روایتونو سرچینې په علميمخنیوی وشي. همدارنګ

 دي.

چې د ځوان نسل ده او مسایلو ته زیاته پاملرنه شوې  موضوعاتوپه دې تفسیر کې هغو 

زده  ، په ځانګړې توګه په ښوونځیو او پوهنتونونو کې دګڼل کیږي او حیاتي اړینلپاره 

  کړیاالنو لپاره.

تفسیر کې فرقه یي او  تشریح اوو د هدایت کوونکو پیغامون په د قران کریم د آیتونو ا

 مذهبي تعصباتو ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده  شوې.

تر  موخه په ېدلوپوه د د مفاهیمو ڼهب او لوستونکو ته په اسانه ېو کلیکل په تفسیر ېد د -
په  ېعبارتونه او مفردات چاو ستونزمن  ېجمل کلمې هغه څو تر شوې هڅه بریده ډېره

 .يد شوي واضح ژبه روانه او ساده په راغلي ېمبارکه ایتونو ک

 چې دې له ېمخک موخه په پوهېدلو د ڼهب بلدتیا او په اسانه لوستونکو ته د مفاهیمو سره د -
 خالصه ۍد محتوا او تفسیر یوه کوچن ېشي له اصلي موضوع مخک پیلتفسیر  او ترجمه
 .ده شوې وړاندې

 سر ړيپه  لوم راغلي موضوعات کې آیې یوه په ېپه برخه ک د مبارکو آیتونو د تفسیر -
 شوي وړاندې باندې بڼه خالصه په یې مفاهیم او ټکي اساسي او شوي راټول ټول کې
د مسلمانانو دنده  چې دا او پیغام راغلی ېپه مبارکه آیتونو ک یې څنګ تر ګههمدارن دي

شوی  ځای پر ځای کې په بڼه خالصه په هم هغه دی څه کې برخه ېپه د او مسوولیت
 تر کړې هڅه دا بریده ډېره تر مې ېد مباحثو او توضیح په برخه ک دې پر ېرهدي سرب

 کار دي نه اشنا ورسره لوستونکي چې څخهاو روایتونو  حدیثونو نادرو هغو له څو
 رامنځته له اندېښنو ځایه بې او مغشوشتیا له ذهنونه لوستونکو د شم وکوالی څو تر وانخلم
 .وساتم څخه کېدلو
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مستندات د معتبرو منابعو کتابونو او روایاتو   شان او ېدلود نازل آیتونو د کې بحث ېپه د -
 بشپړه په اخځلیکونه او منابع ېاو پات دي شوي ښودل اخذونه یې ځای پر ځای ېله مخ

 .دي شوي راوړل هم کې سر اخر په سره امانتدارۍ

 ېتفسیر ک په داستانونو او کیسو حکایاتو قراني د بڼه ځانګړې په ېد آیتونو په تفسیر ک -
 چې پاره له ېدد شي واخیستل کار څخه دقت او ځیرتیا ډېر له چې شوې هڅه دا ډېره تر

 هغو له او رانشي ېپر ېزتشریحاتو اغ جعلي او سندو ېنور ب او اسراییلینو د مکړه خدای
تر  شوې هڅه دا پورې حده اخري تر ګه. همدارنشي وساتل کې امن بڼه بشپړه په څخه
 .شي روښانه مطلب اصلي بڼه خالصه په څو

 بڼه خالصه ډېره په موارد ځیني ېایتونو د تفسیر په برخه ک د بڼه ځانګړې په او ړوژبا -
 ېشو لیدل اړتیا سپړنو او توضیحاتو ډېرو د چې کې برخو هغو په خو دي شوي توضیح

 مرجع ټیزهقران کریم د صحت والي بنس د چې ڼه. په یقینی بشوي ورکول توضیحات ډېر
 او هدایت د مسلمانانو ټولواو د  ته د هغه نزول دی صلی هللا علیه وسلممحمد مصطفی 

 پاره له ېد دی خو د ښووداو الر مرجع بهترینه ټولهمدا کتاب تر  پاره له الرښوونې
اسرارو او و تفسیري ګټ نکتو حکمتونو په ایتونو د بڼه ړخیزهپه هر ا لوستونکي چې

 .دی شوي راوړل هم تفصیلونه ېالبېلد ب پاره له ېدلورازونو د پوه

 په خذونهام نور او کې داخل به متن د موخذونه ضروري ېک لیکنو په تفسیر ېد د -
 .شوي دي ذکر ګهه توبشپړ په ېتفسیر په آخره ک )احمد(همدې  د بڼه مجموعي

او د مبارکه ېر شم کلماتو شمېر، ایتونو د څو تر شوې هڅه ېلیکلو ک تفسیر په ېد د -
 .شي ېژندلوپ اخیستنې ګټه په څخه منابعو موثقو له ېرایتونو د تورو شم

 شوي ترسره ټاهل سنت او جماعت  په بنس د توضیحات او تحلیلونه ېپه دغه تفسیر ک -
 .وي خالي څخهمذهبي او فرقوي تعصباتو  له څو تر شوې هڅه دا ډېرهاو تر 

 (امین الدین )سعیدي ـ سعید افغانيم کال د  ۲۰۱۹په  څېړنه او ترتیب دې تفسیر لیکنه د 

 .ترتیب شوی دی جزوي بڼه ،له خوا پیل او په جزوي

د افغانستان علومو اکاډمۍ او  عالمانو، بېلو پوهانو، د احمدي تفسیر د هېواد له بېال

پوهنتونونو له خوا د کتنې وروسته د هغه  په بېالبېلو برخو باندې یې تقریظونه هم  لیکلي 

 دي.  

 درنو لوستونکو!

د خپل  (ج)خدای  .قران کریم په خپل ذات کې الهي معجزه او د بشر د الرښوونې کتاب دی

او د تسکین یوه اله  ءزړونو ته شفا شهواتو او عظمت له برکته دا کتاب ټولو مرضونو،

 یقین ترالسه کوالی شو. علم او ګرځولې ده او په مرسته یې
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 سريزه

حقیقت دی چې هیڅ مسلمان د قران کریم صحت او معجزې اوسېدلو په اړه  دا یو څرګند

 څرګندونې لري، دې به اړه په خپل کالم کې ګڼې په خپله د (ج)کوم شک نه لري او خدای 

بختیو څخه د ژغورنې الرې او داسې نور موارد هغه څه دي چې مونږ  بد له او الرښوونې

چې په هغو کې د بشریت له پاره  یې د قرانکریم په بېالبېلو برخو او کیسو کې موندالی شو

 حیرانونکي رازونه او داسې نور په کې نغښتي دي. لوړه پوهه، برکت، خیر،

او سوکالیو منشه ده. د قرانکریم له قران کریم د دنیوي او اخروي ښیګڼو نیکمرغیو  

 سنت دی. صلی هللا علیه وسلم الرښوونو عملي کول د حضرت محمد 

 .دیپیغمبرانو ته د رالېږل شویو اسماني کتابونو تصدیق کوونکی  پخواني ټولو قران کریم

 .دې برکتي کتاب په شغلو او پلوشو روڼ او روښانه کړې روح او روان د ږته زمونیا هللا 

 

 امین یا رب العالمین

 د احمد تفسیر لیکوونکی
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ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 ءالنباسوره 
 (30) – جزء

 آیه است. 40نازل شده و داراى « مكه»این سوره در 

 مقدمه:

پیام آور الهي و عصاره قرآن عظیم الشان كتاب الهي و بزرگترین اعجاز جاودانه، آخرین 
 چکیده اي همة كتب آسماني است.

قرآن عظیم الشان كتابي است كه غبار كهنگي و فنا هرگز نمي تواند بر صفحات نوراني 
آن بنشیند وگذشت زمان نه تنها آن را فرسوده نمي كند بلكه روز به روز علوم و معارف 

 آن را هویدا تر مي گرداند.
سالمي است و به این خاطر دشمنان در طول تاریخ همیشه قرآن قانون مستحكم امت ا

كوشیده اند با انواع دسیسه هاي شیطاني امت اسالمي را از تعالیم حیات بخش قرآن دور 
نگاه داشته و این كتاب انسان ساز را مهجور و منزوي نمایند. ولي علي رغم تالش مستمر 

قیام ها بوده و درخشش آیات نوراني  آنان، قرآن كریم سر منشأ تمامي تحوالت وحركت ها و
 آن چشم خفاشان زمان را كور كرده است.

هیچ منبعي به اندازة قرآن  «اِنه هَذالقُْرآن یَْهِدي ِللهتي ِهَي اَْقَوم»نور قرآن پرتو امید ماست 
نمي تواند نور ببخشد و قلب انسان را نوراني كند، و هیچ عملي به اندازة قرآن نمي تواند 

 اخالق انسان را بسازد.
قرآن عظیم الشان شیوه صحیح و سالم زندگي را به ما مي آموزد و راه مستقیم حقیقي را 

رقُلوبَنا بِ »به ما نشان مي دهد.   آمین یا رب العالمین. «القُرآناللُّهمه نَِوّ
 !  خواننده محترم

از مهم ترین مسائلى که در جزء سي ام قرآن مجید که اکثریت قریب به اتفاق سوره هاى 
آن مکى است روى آن تکیه شده، مسئله )قیامت( و شرح احوال انسان در روز رستاخیز 

 وقیامت به بیان گرفته شده است.
ى اصالح انسان نخستین گام این است که بداند حساب و کتابى این به خاطر آن است که برا

در کار است، محکمه وعدالت گاهي وجود دارد که چیزى بر داد رسان آن مخفى نمى ماند. 
 محکمه اى که نه ظلم و جور در آن راه دارد و نه خطا و اشتباه.

ر و باالخره نه توصیه، واسطه، و رشوه در آن کارساز است، و نه امکان دروغ و انکا
هیچ راهى براى فرار از چنگال مجازات در آنجا نیست، یگانه راه نجات همانا ترک گناه 

 در این دنیا است.
ایمان به وجود چنین محکمه و دادگاهى، انسان را تکان مى دهد، و ارواح خفته را بیدار 

و را به مى کند، روح تقوى و تعهد و احساس مسؤولیت را در انسان زنده مى کند، و ا
 .وظیفه شناسى دعوت مى نماید

اصوال ًدر هر محیطى كه فساد رخنه کند عامل آن یکى از دو چیز است: ضعف نیروى 
مراقبت، یا ضعف تشکیالت قضایى اگر مراقبین تیزبین اعمال انسانها را زیر نظر بگیرند، 
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نماند، در چنین و محاکم دقیقا به جرائم متخلفان برسند، و هیچ )جرمى( بدون )جریمه( 
 محیطى مسلماً فساد و گناه و تجاوز و تعدى و طغیان به حداقل خواهد رسید.

جایى که زندگى مادى در پرتو مراقبین و دادگاه هاى آن چنین باشد تکلیف زندگى معنوى 
 و الهى انسان روشن است.

)به اندازه سنگینى  :«ة  ال یَعُزُب َعنهُ ِمثقاُل َذره »ایمان به وجود مبدي که همه جا با او است 
( و ایمان به وجود معادى که به 3-ذره اى چیزى از علم او مخفى نمى گردد( )سوره سبا

 -)سوره زلزال « فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره و من یعمل مثقال ذرة شرا یره»مصداق 
( )ذره اى کار خوب و بد به دست فراموشى سپرده نمى شود، و در آنجا در برابر 8و  7

او قرار مى گیرد، چنین ایمانى، چنان تقوایى در انسان ایجاد مى کند که در تمام زندگى مى 
 تواند رهنماى او در مسیر خیر باشد.

سي ام واقعاً قابل دقت و تامل است، مسئله حمایت هاي الهي از  محور دومي که در جزء
ر سوره انشراح، پیامبرش است، طوریکه این حمایت قاطع را میتوان در سوره ضحي، د

در سوره کوثر، در سوره علق و در بسیاري از سوره هاي دیگر درک نمایم. ما دراین 
سوره مي بینیم که خداي تبارک و تعالي حمایت و نصرت خودش را نسبت به رسولش 

 اعالم میکند که هرگز پشت رسول خود را خالي نخواهد گذاشت.
، عرض اندام قدرت الهي در مقابل کفار، سي ام قابل ذکر است مبحث دیگري که در جزء

مشرکان، مکذبان که آنها هم راه به جایي نخواهند برد، مي دانیم که پیامبر در مکه به ظاهر 
در موضع ضعف بود اما در همین سوره هاي مکي خداي تبارک و تعالي انواع و اقسام 

که مثال ها و نمونه هاي اخطارها و انذارها و تهدید ها را متوجه کفار و مشرکین مي کند، 
یا در « لکل همزه ویلُ »در سوره همزه مالحظه مي کنیم که این اخطارها و انذارها را 

تبت یدا »مي بینیم که « تبت یدا»یا در سوره « للمطففین ویلُ »مي بینیم « مطففین»سوره 
 َلنَسفَعاً  ِیَنتَه لَم َکاّل لَئِن»مي بینیم که خدا تهدید مي کند « علق»یا در سوره « ابي لهب و تب

تقویت روحي  وسایلبنابراین، این سوره ها جزء مهمترین « بِالنّاِصَیِة ناِصیَة  کاِذَبة  خاِطئَة  
و رواني براي پیامبر صلي هللا علیه وسلم و مؤمنین بوده در آن فضاي سخت مکه و قاعدتاً 

شد که در هر زماني و مي تواند عامل آرامش و تقویت روحي و رواني براي مومنان با
مکاني به تالوت این آیات و سوره ها مشغول مي شوند. بنابراین سوره هاي جزء سي ام 
هم در نظر تقویت بنیه هاي اعتقادي در حوزه هاي توحید و معاد و هم از نظر بنیه هاي 

خداي خودش سوره هاي بسیار مفید و موثري روحي و معنوي براي تقویت ارتباط انسان با 
باشد. امیدواریم که تفسیر و ترجمه سوره هاي که بشکل درسنامه هاي علمي و تحقیقاتي  مي

تهیه و ترتیب گردیده و در دسترس « جزء سي امشریف تفسیر احمد: تفسیر »تحت عنواني 
شما قرار دارد، فرصت خوبي را فراهم کند، تا این درسنامه هاي قرآني مثمر ثمر براي 

 شما عزیزان واقع گردد.
َربهنَا اَل تُِزغ قُلُوبََنا بَعَد إِذ َهَدیتَنَا َوَهب لََنا ِمن »خداوند همۀ ما را مشمول این دعا قرار دهد: 

 (.8)آل عمران:  «لهُدنَك َرحَمةً إِنهَك أَنَت ٱلَوههابُ 

 تسمیه: وجه
 خداي فرموده زیرا با این موسوم است؛« نبأ»ى ى عم در مکه نازل شده و به سورهسوره
، خبر روز رستاخیز است مراد از آن كه« َعِن النَّبَإِ اْلعَِظیم َعمَّ یَتََساءلُونَ » وتعالي: تبارك
 مشهور است. « نبا»و « عم»ی وبه سوره .است شده افتتاح
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ت، برپایى محور اساسی آیات متبرکه این سوره با استدالل به نظام حكیمانه حاكم بر طبیع
قیامت براى اجراى نظام مکافات ومجازات را الزمه حكمت الهى شمرده و هستى انسان 

  .داندبدون آن را عبث و بیهوده مى
زند که مشرکان آن را دور مى« اعتقاد به معاد»محور کلی این سوره پیرامون اثبات 

 کردند.هاى مدید انکار مىمدت

 ی مرسالت:سوره پیوند و مناسبت سوره نبأ با
همانندی هر دو سوره در بیان زنده شدن واثبات دالیل آن و بیان قدرت خدا و  الف:

 (.۱۶تا 6(، )نبأ ۲۵، ۲۰، ۱۶نکوهش کافران دروغگوی تکذیب کننده.)مرسالت/
مشترک بودن هردو سوره در بیان و توصیف بهشت و دوزخ و نعمتهای پرهیزکاران  ب:

 و کیفر کافران و وصف قیامت.
 ۱۷(، )، نبأ/۱۴تا  ۱۲ی پیشین مجمل اند.)مرسالت/تبیین و تفصیل آیاتی که در سوره ج:

 تا پایان سوره(.

 النبأ: سورهٔ تعداد آیات، کلمات وحروف  
سي ام قرآن عظیم الشان است. طوریکه یادآور شدیم  30آغاز جز از جمله « النبا»سوره 

( چهل آیت، 40( رکوع، و )2)، و داراي بودهسوره هاي مکي این سوره از جمله 
( سه صدو 363( هشتصدویک حرف، و )801( یکصدو وهفتاد وچهار کلمه، و)174و)

)الزم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد  شصت وسه نقطه است.
حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف است. برای  تفصیل  این مبحث میتوانید به 

 ر أحمد مراجعه فرماید.(.تفسی ،سوره  الطور
در ضمن قابل یادآوری است که:نامگذاري این سوره به خاطر تعبیري است كه در آیة 

به تناسب آیه نخستین آن تعبیر مي  «عمه »دوم آن آمده است، و گاه از آن به عنوان سوره 
 شود.

 اسباب نزول سوره نبأ:
و ابن آبي حاتم محدث معروف مورخ و مفسر مشهور جهان اسالم  محمد بن جریر طبري

 رسالت هللا صلّي هللا علیه و سلّم به رسول مسلمانان از حسن روایت کرده اند: چون
 از مرگ پس شدن خداوند جّل جالله و از زنده از یگانگي مكه مردم شدند و به مبعوث

دیگر و از یك  كردن السؤ كردند به كردند، كفار شروع تالوت قرآن خبر دادند و بر آنان
 ؟ پساست آورده همراهبه  چیزي ؟ او چهاست افتاده اتفاقي محمد چه گفتند: برايمي

سؤال  سپس «َعمه یَتََساءلُوَن َعِن النهبَِإ اْلعَِظیم»فرمود.  را نازل آیه خداوند جّل جالله این
 داد: پاسخ خویش فرموده را با این شان

 واي سوره نبأ:محت
ها را با موارد و چیزهایی جذاب آغاز باید گفت که: هللا متعال در قرآن عظیم الشأن  سوره

شود. در سوره نبأ  نیز هللا متعال سوره را با نموده و سپس وارد موضوع اصلی می
 کند.سؤال از کافران شروع می

باشد. می جزء سیای از ی نبأ چکیده و خالصهدرضمن قابل تذکر است که: سوره
ای از جزء کند دقیقاً بفهمد، چکیدهی نبأ بیان میبنابراین اگر انسان، معارفی را که سوره

 ام را فهمیده است.سی
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 بناً محتواي این سوره را مي توان در چند نقطه ذیل خالصه و جمع بندي نمود:
ست، ى قیامت و حشر و جزا آغاز شده اى شریف با خبر دادن دربارهسوره - 1

موضوعى که اذهان بسى از کفار مکه را به خود مشغول کرده بود. تا جایى که 
عم یتسأءلون »مردم مکه در این راستا به دو گروه تصدیق و تکذیب کننده درآمدند:

 «*عن النبإ العظیم....
سپس به بیان نمونه هایي از مظاهر قدرت وتوانای پروردگار عالمیان  در آسمان و  - 2

 انسانها به عنوان دلیلي بر امكان قیامت وحشر مي پردازد.زمین و زندگي 
بعد از آن موضوع بعث را یادآور شده و زمان و موعدش را مشخص کرده و بیان  - 3

کند و اولین و آخرین را نموده است که در آن روز هللا  در بین بندگان قضاوت مى
فى الصور فتأتون إن یوم الفصل کان میقاتا*یوم ینفخ » نماید:براى حساب جمع مى

 «أفواجا
بعد از آن در مورد جهنم، و انواع عذاب دردناك طغیانگران را بیان فرموده که  - 4

إن جهنم کانت مرصادا* » پروردگار با عظمت آن را براى کافران آماده کرده است:
 «.للطاغین مآبا*البثین فیها أحقابا...

هاى اخته و انواع نعمتو بعد از بحث کافران، به بحث در مورد پرهیزگاران پرد - 5
إن للمتقین مفازا*حدائق و » آماده شده براى آنان و مواهب جنت را شرح مي دهد:

 «أعنابا* و کواعب أترابا*و کأسا دهاقا.
گوید، خوف و در خاتمه، سوره از خوف وترس، بیم و هراس روز قیامت سخن مى - 6

» محشور نگردد: کند به خاک تبدیل شود وهراسى که کافر از شدت آن، آرزو مى
إنا أنذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداه و یقول الکافر یا لیتنى کنت 

 «ترابا.
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  النبأ ُسوَرة و تفسیرترجمه 
 (30) –جزء 

ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه
 ومهربان هبه نام خدای بخشایند

 

ثُمه  ﴾٤﴿ َکال َسیْعلَُمونَ  ﴾٣﴿ الهِذي ُهْم فِیِه ُمْختَِلفُونَ  ﴾٢﴿ النهبَِإ اْلعَِظیمِ َعِن  ﴾١﴿ َعمه یتََساَءلُونَ 
 أَْزَواًجا َوَخلَْقنَاُکمْ  ﴾٧﴿ ﴾ َواْلِجبَاَل أَْوتَاًدا٦﴿ أَلَْم نَْجعَِل األْرَض ِمَهاًدا ﴾٥﴿ َکال َسیْعلَُمونَ 

َوبَنَیَنا  ﴾١١﴿ َوَجعَْلنَا النهَهاَر َمعَاًشا ﴾١٠﴿ اللهیَل ِلَباًسا﴾ َوَجعَْلَنا ٩﴿ َوَجعَْلَنا نَْوَمُکْم ُسبَاتًا ﴾٨﴿
اًجا ﴾١٣﴿ َوَجعَْلنَا ِسَراًجا َوههاًجا ﴾١٢﴿ فَْوقَُکْم َسْبعًا ِشَداًدا  َوأَْنَزْلَنا ِمَن اْلُمْعِصَراِت َماًء ثَجه

یْوَم  ﴾١٧﴿ إِنه یْوَم اْلفَْصِل َکاَن ِمیقَاتًا ﴾١٦﴿ َوَجنهات  أَْلفَافًا ﴾١٥﴿ ِلنُْخِرَج بِِه َحبًّا َونََباتًا ﴾١٤﴿
َوُسیَرِت اْلِجَباُل  ﴾١٩﴿ َوفُتَِحِت السهَماُء فََکانَْت أَْبَوابًا ﴾١٨﴿ یْنفَُخ فِي الصُّوِر فَتَأْتُوَن أَْفَواًجا

 البِثِیَن فِیَها أَْحقَابًا ﴾٢٢﴿ ﴾ ِللطهاِغیَن َمآبًا٢١﴿ إِنه َجَهنهَم َکانَْت ِمْرَصاًدا ﴾٢٠﴿ فََکانَْت َسَرابًا
إِنهُهْم  ﴾٢٦﴿ َجَزاًء ِوفَاقًا ﴾٢٥﴿ إِال َحِمیًما َوَغسهاقًا ﴾٢٤﴿ ال یذُوقُوَن فِیَها بَْرًدا َوال َشَرابًا ﴾٢٣﴿

 َوُکله َشيء  أَْحَصینَاهُ ِکتَابًا ﴾٢٨﴿ َوَکذهبُوا بِآیاتِنَا ِکذهابًا ﴾٢٧﴿ َکانُوا الیْرُجوَن ِحَسابًا
 َحَدائَِق َوأَْعنَابًا ﴾٣١﴿ ﴾ إِنه ِلْلُمتهِقیَن َمَفاًزا٣٠﴿ فَذُوقُوا فَلَْن نَِزیَدُکْم إِال َعَذابًا ﴾٢٩﴿
َجَزاًء  ﴾٣٥﴿ ال یْسَمعُوَن فِیَها لَْغًوا َوال ِکذهابًا ﴾٣٤﴿ َوَکأًْسا ِدَهاقًا ﴾٣٣﴿ َوَکَواِعَب أَتَْرابًا ﴾٣٢﴿

ْحَمِن ال یْمِلُکوَن ِمْنهُ ٣٦﴿ ِمْن َربَِّک َعَطاًء ِحَسابًا ﴾ َرِبّ السهَماَواِت َواألْرِض َوَما بَیَنُهَما الره
ْحَمُن َوقَاَل َصَوابًا ﴾٣٧﴿ ِخَطابًا وُح َواْلَمالئَِکةُ َصفًّا ال یتََکلهُموَن إِال َمْن أَِذَن لَهُ الره  یْوَم یقُومُ الرُّ

إِنها أَْنَذْرنَاُکْم َعَذابًا قَِریبًا یْوَم یْنُظُر  ﴾٣٩﴿ تهَخذَ إِلَى َربِِّه َمآبًاَذِلَک اْلیْوُم اْلَحقُّ فََمْن َشاَء ا ﴾٣٨﴿
 ﴾٤٠﴿ اْلَمْرُء َما قَدهَمْت یَداهُ َویقُوُل اْلَکافُِر یا لَیتَنِي ُکْنُت تَُرابًا

 مؤجز:و تفسیر ترجمه 
 خوانندگان گرامی!
زنده شدن، دالیل اثبات آن، اوصاف خبر دادن از ( در باره 30الی  1در آیات متبرکه )
 ها و نوع عذاب آن، مورد بحث قرار میگیرد.روز قیامت و نشانه

 (:1)« َعمه یَتََساءلُونَ »
 ؟ «پرسنددیگر مي  از یك چه درباره» كافران

( براي استفهام مي آید، در مامرکب گردیده است، ) «ما»و  «َعنِ »از دو حرف  «َعمه »
ساقط گردیده است، معنایش این است که آنها در چه چیز با « ما»از این ترکیب الف 

  همدیگر سؤال و جواب دارند، سپس خود جواب مي دهد که:
پرسند. وقتی که کفّار و مشرکان مکه، با مطالب و مباحث  از همدیگر می«: یَتََسآَءلُونَ »

و کتاب قیامت، و بهشت ای، از قبیل مبدأ و معاد و وحی و نبّوت و رستاخیز و حساب تازه
و دوزخ، روبرو شدند، گاهی از روی شک و تردید، و گاهی از روی  مزاق، شوخی و 

کردند. در اینجا سؤال ایشان این بود مسخره، سوالتی  درباره آن مطالب از یکدیگر می
 که: واقعاً راست است که قیامت وجود دارد؟
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 (:2)« َعِن النهبَِإ اْلعَِظیمِ »
 « كنندمي سؤال خبر بزرگ از آن»
به چند معني توسط مفسرین، تفسیر گردیده است: قیامت، قرآن، تمام اصول  «نبأ عظیم»

عقاید دیني اعم از مبدا و معاد، ولي قرائن موجود در مجموعه آیات این سوره نشان میدهد 
در خصوص این بدین معنا است که اهل مکه د. از همه برتري دار« قیامت»که تفسیر آن به 

با هم اختالف مي  خبر عظیم الشان قیامت، بحث و سؤال وجواب دارند، و نسبت به آن،
 نمایند.

 (:3)« الهِذي ُهْم فِیِه ُمْختَِلفُونَ »
  «آنکه خود در آن مختلف اند»
پذیرند، وتعدادی دیگری  درباره آن آن را می اختالف ورزندگان. تعدادی «: ُمْختَِلفُونَ »

 و تردیدند.گرفتار شک 
حضرت ابن عباس )رض( در حدیثي مي فرماید: هنگامي که نزول قرآن عظیم الشان آغاز 
گردید، کفار مکه در محافل و مجالس خویش نشسته، نسبت به آن قیاس آرایي مي کردند، 
در قرآن، قیامت، با اهمیت فوق العاده اي ذکر شده است، وگویا آمدن قیامت نزد اهل مکه 

وده، بنابر این، در باره اي آن مباحثي داغي در جریان بود، عده اي آنرا از محاالت ب
تصدیق مي کرد، و عده اي از آنان به تکذیب آن استدالل مي نمودند،  لذا در ابتداي این 
سوره، این وضع آنها را ذکر نمود، و سپس وقوع آن را بیان کرد، و نسبت به اشکال و 

 داشتند، جواب داد.استبعادي که در باره ي وقوع آن 
بعضي از حضرات مفسرین مي نویسند که:جروبحث ها و این سؤال وجواب ها براي تحقیق 

 واقعیت یابي بعمل نمي آمد، بلکه فقط بخاطر استهزا و مسخره صورت مي گرفت.
 قرآن عظیم الشان در جواب به آن جمله اي را جهت تاکید دوباره تکرار نمود، که:

 (:4« )نَ َكاله َسیَْعلَُمو»
قسم به پروردگار که به زودی راستی این خبر  پندارند،مي  مشركان كه «است چنان نه»

دانند و زشتی عملکرد و افعال خویش را درک خواهند کرد؛ آنگاه و درستی این امر را می
ها دور رود و ها پنهان است پدید آید، حجابها برانگیخته شوند، آنچه در سینهکه اهل قبر

مجدداً  که کفار است برای سختی هشدار و زجر و توبیخ امور پوشیده آشکار شود. این
 شود:می دنبال دهندههشدار تکان و وعید با این وتشدید در هشداردهی مبالغه برای
خواهند دانست. مراد بعد از مرگ است. چرا که انسان بعد از مرگ متوّجه «: َسیَْعلَُمونَ »

 «ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور:  گردد.اوضاع خود میاحوال و 

 (:5« )ثُمه َكاله َسیَْعلَُمونَ »
 در بارهكه  یعني: هرگز سزاوار نیست «خواهند دانست زودي، بهاست چنان نه باز هم»

 دانب كه لذا كساني است حق دین این و باور هاي كنند زیرا قرآن اختالف یا قیامت قرآن
یعنى خواهند دید چه عذاب  .تکذیب ایشان را خواهند دانست فرجام زوديرزند، بهكفر مي و

 آید؟و خفتى به سرشان مى
و  عجیب اشیايخود بر آفرینش  عظیم از مظاهر قدرت ذكر برخي به خداوند متعال گاهآن

 و نه ، پرداختهاستوغیر آن  بر امر قیامت، وي قدرت خود دلیل كه شگرف هايپدیده 
 شمارد:برمي گونهاز آنها را این پدیده
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خواهند «: َسیَْعلَُمونَ »، هرگز، نه چنین است، چنین نیست تکرار برای تأکید است.«: َكالّ »
مراد بعد از زنده شدن و سر برآوردن از گورها است )مالحظه شود: دانست. 
 المیّسر(.المصحف

 (:6« ) اأْلَْرَض ِمَهاداً أَلَْم نَْجعَلِ »
  «؟)آیا نساختیم زمین را گهواره  اي 

شود تا در آن جای ای که برای أطفال آماده میی مهد است، یعنی گهوارهمهاد: از ماده
اند از همین کلمه گرفته هایی را هم که مهد کودک نام گذاشتهبگیرد و استراحت کند. و مکان
مهربانی است که رزق و روزی معلوم و مقسومی در آن به شده است.واقعاً! زمین مادر 

 ودیعت نهاده شده است. واین یکی از آیات آفاق است و به تعبیری دعوت به حکمت است.
دهد که شما نگاه کنید آیا زمین را مهد و محل ها را مورد خطاب قرار میتفکِر انسان

وی بودن زمین دارد که اگر زمین ای هم به کراستقرار و آرامش شما قرار ندادیم؟ اشاره
ای در ساختار شب و غیر کروی بود، دیگر محل آرامش و آسایش نبود و مشکالت عدیده

 شد.روز ایجاد می
آورد ها را به یاد ما میها غرق در نعمت و غافل از آنند. هللا متعال این نعمتگاهی انسان

را از یاد ما برده و آنچه نداریم را  هاکه شکرگزار باشیم و در مقابل، شیطان ملعون نعمت
 کند که راضی و شکرگزار نباشیم.در نظر ما بزرگ می

 (:7« )َواْلِجبَاَل أَْوتَاداً »
 تا آرام گردانیدیم زمین برايیعني: كوه ها را مانند میخ هایي  «)وکوهها را میخ هایي؟

ساخته  محكم با میخ مهخی كههمچنان مانع حرکت و لرزش آن گردند. گیرد و نجنبد،و
 شود.مي
ها با میخ محکم و گونه که خیمهماند. همانهایی که زمین با آن ثابت میمیخ» «:أَۡوتَاٗدا»

گیری مستحکمی بر روی زمین ها را با اندازهبلی واقعاً هم! اوتعالی کوه« شود.ثابت می
 تدبیر مستقر ساخته است.اش با درستی و حسن توزیع نموده، و در میان و چارگوشه

دارند و ها را به میخ تشبیه کرده است؛ زیرا زمین را نگه مىدر التسهیل آمده است:کوه
 .(.۴/۱۷٣شوند.)التسهیل مانع لرزش آن مى

« ً  (:8« )َوَخلَْقنَاُكْم أَْزَواجا
زن موجودي ظریف، با احساس جوره جوره اي(  یعني: جفتهاي «و شما را جفتها آفریدیم»

و عاطفه قوي است كه خداوند متعال او را آفرید تا بخشي از بار رسالت تعلیم و تربیت 
جامعه را بر دوش گیرد ودر مسیر كمال گام بردارد. خداوند زن را كه مظهر جمال الهي 
است، آفرید و او را مایه آرامش و سكون همسر قرار داد، تا خانه و خانواده را در سایه 

 یاراید. چرا كه رحمت و مودت، مایه بقاي زندگي است.عطوفت و رحمت خود ب

« ً  (:9)« َوَجعَْلنَا نَْوَمُكْم ُسبَاتا
یكي از امور طبیعي مسئله خواب  «گردانیدیم»و آسایش  «آرامش شما را مایه )و خواب

است. خواب در زندگي بشر از چنان اهمیتي برخوردار است كه به طور طبیعي انساني كه 
 .هر علتي محروم شود ممكن است بمیرداز خواب به 

به هر حال انسان به طور طبیعي نیازمند خواب است و بي خوابي عامل مهم در ایستادي 
قلب و مرگ شخص مي شود. برخي بر این منطق مي گویند كه انسان از گرسنگي و 
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تشنگي نمي میرد ولي از بي خوابي مي میرد. بنابراین یكي از نعمت هاي خداوندي به 
 .بشر مسئله خواب است

خواب خوب آن است كه درمحیطي آرام انجام شود و خوابگاه از كم ترین نور برخوردار 
باشد. از این رو قرآن یكي از آیات بزرگ خداوندي را مسئله گردش روز و شب مي داند 

كه فرصتي براي استراحت و آرامش كامل انسان در شب فراهم مي آورد و زمینه را 
 .كار در روز ایجاد مي كند براي تالش و

« ً  (:10« )َوَجعَْلنَا اللهْیَل ِلبَاسا
را ساختیم پوششي( قرآن حقیقت خوابیدن را به معناي خروج روح از بدن بر مي  )و شب

شمارد و مي فرماید: و هوالذي یتوفیكم باللیل؛ خداوند ذاتي است كه شما را در شب 
هللا یتوفي االنفس حین موتها والتي لم »فرماید:  ( و یا مي60میمیراند. )سوره انعام آیه 

تمت في منامها... ویرسل االخري الي اجل مسمي؛ خداوند ذاتي است كه جان ها ونفس ها 
را در هنگام مرگ توفي مي كند و مي گیرد اگر در خواب نمرده باشد... و آن دیگري را 

 (42)سوره زمر آیه كه نمرده مي فرستد تا زمان مرگ معین و مشخص وي فرارسد. 
در این آیات به بخصوص آیه اخیر به حقیقت مرگ اشاره شده است. در تحلیل قرآني، مرگ 
و خواب امري یگانه هستند و هیچ تفاوت بین یكدیگر ندارند. به این معنا كه حقیقت مرگ 
و خواب این است كه جان انسان به طور كامل گرفته مي شود و جان از كالبد بشري بیرون 

ي رود. از این رو در هنگام خواب ارتباط میان بدن و روح از هم گسسته مي شود و م
خداوند جان ها را از تن ها بیرون مي كشد و به جایي دیگر مي برد كه بیرون از كالبد و 

 د.تن انسان و جایي است كه از آن به نزد خود یاد مي كن
مرگ این ارتباط به طوركلي حذف تنها تفاوت میان مرگ و خواب این است كه در هنگام 

مي شود و هرگونه رابطه و پیوندي میان بدن و روح از بین مي رود. تن و جان انسان در 
این هنگام دیگر با هم پیوندي ندارند و روح كه از كالبد جدا شده اجازه بازگشت به تن را 

ونه اي است كه نخواهد یافت و درهمان جایي كه رفته نگه داشته مي شود. اما خواب به گ
این پیوند دوباره به طور كامل برقرار مي شود و جان به سوي بدن فرستاده مي شود تا 

 فعالیت هاي حیات را رهبر ي کند.
قرآن هر خوابي را مرگي مي داند كه وفات و گرفتن كامل در آن انجام مي شود با این 

وح تا مدتي كه اجل تفاوت كه در هنگام مرگ روح نگه داشته مي شود ولي در خواب ر
 د.مسماي فرد است بازگردانده مي شود تا تن را مدیریت كن

بنابراین حقیقت خواب را همانند مرگ مي توان خروج روح از تن دانست. هر خوابي 
مرگي است كه ادامه نمي یابد و شخص با بازگشت روح به تن دوباره بیدار مي شود. از 

ه تن خواهد بود. كسي كه در خواب است هیچ این رو بیداري به معناي بازگشت روح ب
گونه مهار وتسلط بر تن خویش ندارد و ارتباط میان روح و تن به گونه اي نیست كه در 
هنگام بیداري است. این بدان معنا خواهد بود كه ارتباط میان روح و بدن ارتباطي از بیرون 

 ي را رهبري مي كند.است و نه از درون. این گونه كه شخص از بیرون چیزي و كالبد

« ً  (:11)« َوَجعَْلنَا النهَهاَر َمعَاشا
روز یکي از مهمترین موضوعات در قرآن عظیم الشان است  )وساختیم روز را معاشي؟(

 در دو سوره قسم یاد نموده است:« روز»که پروردگار با عظمت ما به 
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امي که جهان را روشن )قسم به روز هنگ« َو النَّهاِر إذا َجلها»سوره شمس(  4در )آیه  - 1
 سازد(.

قسم به روز هنگامي که جهان را به ظهور « َو النَّهاِر إذا تََجلي»سوره لیل(  2در )آیه  - 2
 خود روشن سازد(.

مفسرین مي نویسند که هدف از قسم پروردگار  به نور و روشنایي، متوجه ساختن انسان 
 ده و وي را سپاس گوئیم.است به فواید بسیار بزرگ آنها، تا آنکه خداي را شکر نمو

قسم به روز نشان مي دهد که در آن، بزرگترین نعمت هاي الهي قرار دارد چون اگر 
روزگار همیشه تاریک بود براي آفریده هاي خداوند امکان نداشت که به طلب معاش خود 
مشغول شوند و اگر همیشه روز مي بود از استراحت و سکونت و آرامش بهره اي نمي 

لذا در دو سوره )شمس و لیل( موضوعات شب و روز تکرار شده است و این براي بردند. 
 بزرگ شمردن ارزش آن دو در باب داللت بر موارد حکمت آنها است.

یکي از موضوعات مهمي است که از جانب پروردگار در قرآن عظیم « قسم پروردگار»
تفصیل بحث صورت  الشان صورت گرفته که در سوره )شمس، ولیل وغیره( در مورد به

 گرفته است، در اینجا مختصراً میخواهم بعرض برسانم که:
که با قسم شروع مي شوند، این خودش عامل دارد، عظیم الشان سور هاي که در قرآن 

اینکه چرا متعال  باید قسم بخورد و چرا باید به طبیعت قسم بخورد؟ ما به خدا قسم میخوریم 
ن قسم به پیغمبر یعني ما به چیزهایي که خدایي هستند قسم میگوییم قسم به خدا قسم به قرآ

 میخوریم خدا چرا باید قسم بخورد؟ خدا که ضرورتي به قسم ندارد.
مفسرین در علت آن مي نویسند: که موضوع قسم بیشتر در سوره هایي که مکي هستند 

میخواهند  صورت گرفته واین سوره ها درفضای نازل شدند که افراد مقابل و مخاطب قرآن،
قرآن را انکار بکنند و بگویند این کالم الهي نیست و از قرآن انکار کنند، مي گویند که: 
پیغمبر پیغمبر نیست و خداوند با بشر ارتباط بر قرار نکرده است. انسان زماني قسم 
میخورد؟ وقتي با منکر رو به رو است وگرنه ما احتیاجي به قسم خوردن نداریم همین 

گپ خود را میزنیم کي قسم میخوریم؟ من وقتي قسم میخورم که مي بینم  طوري داریم
طرف مقابل حرف ما را را باور نمیکند یا منکرقول حرف ما است یا این که اصال اهمیتي 

 براي حرف ما قائل نیست. 
پس خداوند متعال در قرآن کریم که نازل شده و پایین آمده در حد عقول و اندیشه ها و 

رار گرفته است یعني کالم عظیم الهي آمده خودش را نازل کرده و پایین آورده افکار ما ق
به اندازه ي سطح درک و فهم مخاطبین قرار داده است چون میخواهد با مخاطبانش 

رابطه برقرار کند و آنها را تحت تاثیر قرار دهد و انکار آنها و استبعاد آنها را )یعني 
رند خدا با یک بشر ارتباط برقرار کند این استبعاد را بعید شمردن آنها( که بعید میشما

 خداوند میخواهد بر هم بزند قسم میخورد. یگانه دلیل قسم هاي الهي در قرآن همین است.

 (:12« )َوبَنَْینَا فَْوقَُكْم َسْبعاً ِشَداداً »
 .است و نیرومند خود محكم و آفرینش در خلقت كه استوار( آسمان هفت )و بر فرازتان

 ها کوتاهی و عیبی وجود ندارد.که در بنای آندر باالی سر شما بنا نمودیم؛ چنان
« ً های هفت. این عدد برای تکثیر است و اشاره به کرات متعّدد آسمان و مجموعه«: َسْبعا

های فراوان جهان هستی است که دارای ساختار استوار و بزرگی ها و کهکشانمنظومه
بینیم همه متعلّق به آسمان هستند. و یا بر تحدید داللت دارد، اّما آنچه ما از ستارگان می
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شش آسمان دیگر وجود دارد که از دسترس علم بشر بیرون و اّول است و ماورای آن، 
 (.12/  ، فّصلت6/  فراتر است )مالحظه شود: صافّات

به این معنا به کار رفته است که مرزهای آن ها به قدری « شداد: محکم و استوار»کلمه 
تاره مستحکم اند که ذره ای تغییر و دگرگونی در آن ها ایجاد نمی شود و هیچ یکی از س

ها و سیاره های بی شمار باال نه از این مرزها عبور کرده با دیگران برخورد پیدا می 
َو َجعَْلنَا »انبیاء( می فرماید: 32کند و نه بر زمین شما فرو می افتد. طوریکه در )آیه 

وظ قرار و آسمان را سقفى محف«.)32السَّماَء َسْقفاً َمْحفُوظاً َو ُهْم َعْن آیاتِها ُمْعِرُضوَن ـ 
 .هاى آن روى گردانند(دادیم، و آنها از نشانه

« ً  (:13« )َوَجعَْلنَا ِسَراجاً َوههاجا
حرارتى همیشگى و فروزندگى  )وساختم چراغ گرم وتاباني( که هدف از آن آفتاب است.

دهد و با حکمت روشنی می کند، بادایمى دارد،طوریکه  بر مبنای حساب حرکت می
نماید، نه در سیر و حرکتش خللی وجود دارد و نه در طلوع و غروبش میتقدیر ما طلوع 

 شود.ناهماهنگی مشاهده می
 کشمفسران فرموده اند: وهاج یعنى نورش بسیار فروزان و مشتعل و ملتهب و زبانه

« ً اجا  (:14)« َوأَنَزْلنَا ِمَن اْلُمْعِصَراِت َماء ثَجه
 ود آوردیم(فر ریزان آبي متراكم )و از ابرهاي

جمع ُمْعِصر، ابرهائی که زمان باریدن آنها فرا رسیده باشد. گویا ابرها «: اْلـُمْعِصَراتِ »
فشارند و در نتیجه باران از شود که خود را میبه هنگام تراکم، سیستمی بر آنها حاکم می

ً »بارد )تفسیر: نمونه(. آنها می اجا  تفسیر نور: ریزان.بسیار ریزنده و بارنده. پیاپی «: ثَجَّ
 «ترجمۀ معانی قرآن»

 ابر در قرآن:
 قرآن عظیم الشان کلمات مختلفي را براي ابر بکار برده است که از آن جمله میتوان:

اند؛ زیرا در آسمان به معناى كشیدن است. به ابر، سحاب گفته « سحب»از  سحاب: - 1
كشاند. سحاب، اسم شود یا به این جهت كه آب را همراه خود مىبا باد، كشیده مى

، 399باران است. )مفردات، صزا و بى براى مطلق ابر، اعّم از ابرهاى باران 
الشان ذکر شده است: )سوره بقره  ( بار در قرآن عظیم9این کلمه نُه)«( َسَحب»
 9روم؛ آیه 48آیه نمل؛ آیه 88نور؛  40رعد؛ آیه 12اعراف؛ آیه  57، آیه 164آیه

 (.طور 44فاطر؛ آیه
گذارى ابر به غمام این به معناى پوشاندن چیزى است. وجه نام« غم»از  غمام: - 2

( این .«غمّ »، 613است كه نور آفتاب، یا صفحه آسمان را میپوشاند )مفردات ص 
سوره بقره، آیه  210و  57کلمه: چهار بار در قرآن عظیم الشان آمده است آیات 

 .فرقان( 25اعراف؛ آیه  160
، به معناى آشكار كردن است و از آن جهت به ابر، عارض «عرض»از عارض:  - 3

 46احقاف/ 24این کلمه دوبار در آیه  اند كه در معرض دید انسان قرار داردگفته 
 ست.آمده ا

، 536فحه )مفردات، ص افكن آمدهبه معناى سایه، و ابر سایه « ظلّ »از  ظله: - 4
 «(.ظلّ »
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عذاب آور به كار رفته است. این کلمه و در قرآن عظیم الشان، بیشتر در باره ابرهاى 
بار به صورت  شعراء و یك 189اعراف وآیه  171صورت مفرد در آیات به بار دو 

 آمده است. بقره 210جمع در آیه
كند است و ابر را حامالت گویند؛ چون آب را با خود حمل مى «حمل»از حامالت:  - 5

ذكر شده  51سوره ذاریات/ 2بار در آیه  این کلمه یك«( حمل»، 257)مفردات، ص
 است.

و «.( عصر»، 146، ص8به معناى فشردن )التحقیق، ج «عصر»از  معصرات: - 6
گذارى ابرها به معصرات آن است كه باد، وجه نام هدف از آن، ابر هاى بارانزا است.

  فشرد. ها را مى هنگام نزول باران، آن
شود به عقیده برخى، ُمعِصر از اِعصار به معناى طوفان است و به ابرهایى گفته مى

و داراى رگبارى «( عصر»، 569كه به همراه طوفان آورده شده )مفردات، صفحه
ً »مؤیّد آن، صفت تند و قطرات بزرگ آبند، و  )فراوان و پى در پى( است كه « ثّجاجا

ریزد، آورده است این کلمه یك هایى كه از این نوع ابرها فرو مى قرآن براى باران 
 سوره نبأ آمده است. 14بار در آیه 

« مزن»، 766به معناى درخشندگى و بر ابر نوراني )مفردات، ص «مزن»از مزن:  - 7
این کلمه «. مزن»، 1621، صفحه 2المحیط، جلد)القاموس)و آبدار اطالق شده است 
 سوره واقعه ذكر شده است. 69صرف یك بار در آیه 

به معناى فرو ریختن است كه افزون بر ابر، بر باران نیز اطالق شده  «َصْوب»از  - 8
اند. برخى آن را ابر بارانزا دانسته  «.(صوب»، 317، صفحه3است )مقاییس، جلد

 به كار رفته است. 2سوره بقره/ 19بار در آیه  این کلمه یك
به معناى رفعت و بلندى است و بر هر چیزى، از جمله ابر كه بر  «سموّ »از سماء:  - 9

برخى  (.«سمو»، 2382، صفحه 6شود. )الصحاح، جلدانسان سایه أفكند، اطالق مى
، 3)مقاییس، جاند اطالق آن را بر ابر، مجازى و برخى دیگر، حقیقى دانسته 

و انزل من السماء »درجمله: « سماء»به گفته برخى، مقصود از  «سمو»،(. 98ص
 که در قرآن عظیم الشان چند بار بکار رفته است. 22سوره بقره آیه « ماء

« ً  (:15« )ِلنُْخِرَج بِِه َحبّاً َونَبَاتا
 هایي از ابرها، دانه ریزان آب نآ سببیعني: تا به «را برویانیم و گیاه دانه آن سبب)تا به 

 . نبات: عبارت، جو و غیره؛ مانند گندمشماست و غذاي قوت كه آوریم بیرون را از زمین
 .است خوردني و سایر گیاهان چهار پایان از علوفه

« ً  (:16« )َوَجنهات  أَْلفَافا
 «راو انبوه  پیچیده در هم باغهاي» ریزان آب آن سبب به نیز تا برویانیم «و»

ی کامل داشته ها احاطههای انبوهی است که با میوههای درهم پیچیده، بستانمنظور از باغ
باشد و نیازمند حکمتی است که از هیچ چیز فروگذار نگردد و نیازمند رحمتی است که هر 

 اند. است که در دل همدیگر فرو رفتههایی که درختانش بسیار زیاد چیزی را دربرگیرد؛ باغ
ى دلیل روشن بر امکان حشر و نشر، این نه دلیل دال به عنوان ارائههللا سبحان وتعالی 

بر قدرت را خود ذکر کرده است؛ چون خالقى که قدرت این اشیا را داشته باشد، بر زنده 
 ها و حشر و نشر نیز قادر است.کردن مرده
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ً إِنه یَْوَم »  (:17« )اْلفَْصِل َكاَن ِمیقَاتا
روز محاسبه و جزا و روز قضاوت در بین   )بي گمان که روز فصل میقاتگاهیست(

 خالیق، در علم و تقدیر خدا وقت و زمانى مشخص و معین دارد و تقدیم و تأخیر ندارد.
بین موسوم است که هللا متعال در « یوم الفصل»رو به مفسرقرطبى فرموده است: ازاین

کند که در آن اولین و آخرین را حشر دهنده و قطعى صادر مىخلق خود حکم فیصله
 .(۱۹/۱۷٣)قرطبى  کند..مى

 آرای مختلفی دارند:« َیۡوَم ٱۡلفَۡصلِ »علما در مورد معنی 
 افتد.در آن روز بین اهل کفر و اهل ایمان فاصله می - 1
 افتد.میاند فاصله هایی که کردهدر آن روز بین مردم و ظلم - 2
 روز حق است.« یَۡوَم ٱۡلفَۡصلِ » - 3
 بینند.در آن روز مردم حقیقت همه چیز را می - 4
کند این است که ها در مورد یوم الفصل صحبت میکه هللا بعد از ذکر نعمتعلت این -

های دنیا مشغول نکن و بدان که بعد از دنیا چه چیزی پیش رو داری خود را به نعمت
 هاست.و هدف، هشدار به انسان

پس قیامت یعنی روز جدایی حق از باطل، جدایی صف مؤمنین از غیر مؤمنین است، فرا 
 خواهد رسید، میقات است، یعنی قطعی و حتمی است.

« ً  :(18)« یَْوَم یُنفَُخ فِي الصُّوِر فَتَأْتُوَن أَْفَواجا
 شودپس بیائید گروه در گروهي( )روزیکه در صور دمیده

 بیرون مهیبي صداي میدمد و از آن علیه السالم در آناسرافیل  كه است بوقي صور:
با  همراه ، هر امتيتوده و تودهگروه  یعني: شما گروه «بیایید فوج فوج پس» آیدمي

 میآیید. حساب گاهمحشر و عرصه موقف سوي به از قبر هاي تان پیامبرش
یت گردیده آمده است: در روز قیامت مردم  در حدیثي که از حضرت ابو ذر غفاري روا

به سه گروه تقسیم مي شوند، گروهي با شکمي سیر ملبس به لباس، در حالیکه بر سواري 
هاي خود سوار اند، در میدان حشر مي آیند، گروه دوم مردماني پیاده هستند که به میدان 

کشانده مي شوند، حشر میآیند، گروه سوم کساني هستند که در حالي که بر روي صورت 
وارد میدان حشر مي شوند. )مظهري به روایت نسائي، حاکم و بیهقي( در برخي از 

روایات افواج به ده گروه، تشریح شده است، و برخي گفته اند که حاضرین میدان حشر با 
توجه به اعمال وکردار خویش، به گرو هاي بي شماري تقسیم مي گردند، در این اقوال 

 وجود ندارد، همه را مي توان جمع کرد. هیچگونه تضادي
 شود:بار در بوق دمیده می 3به قول بعضی علما 

 نفخه اول، ترس و وحشت است. - 1
 میرند.نفخه دوم، مرگ است و همه می - 2
 نفخه سوم، بیداری همه پس از مرگ است. - 3

 دانند:بار می 2بعضی علما تعداد نفخات را 
 نفخه ترس و مرگ. - 1
 شدن.برانگیختهی بیداری و نفخه - 2
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« ً  (:19)« َوفُتَِحِت السهَماء فََكانَْت أَْبَوابا
  1طوریکه در)آیه:  .«آیدشود و به صورت درهای متعدد درمیو آسمان گشوده می»

و چون وقوع آن محقق است آن را با «.إَِذا السَّماُء اْنَشقَّتْ » سوره انشقاق( می فرماید:
گردد تا می بسیاری درهای دارای است.یعنی: آسمانى ماضى، فتحت بیان کرده صیغه

 ها فرود آیند.دروازه از آن فرشتگان

« ً  (:20)« َوُسیَِّرِت اْلِجبَاُل فََكانَْت َسَرابا
فََكانَۡت « »آیند.ها از جای خود کنده و به حرکت درمیو کوه«: »َوُسیَِّرِت ٱۡلِجبَالُ »

گونه یعنی همان -نماست  سراب آب -شوند گر میجلوهها همچون سراب کوه«: »َسَرابًا
 «شوند.طور میها هم همانکه آب نیست، کوهپندارد درحالیکه انسان سراب را آب می

هوا  به شوند ومانند گرديکنده و پاره پاره میشان برها با تکانی شدید از جاییعنی کوه
 زیرا بر صورت است كوهي آن ن  می برد كهگما بیننده كه طوري می شوند به پراكنده
 .و بس است محضاً غباري بلكه نیست حقیقتاً در آنجا كوهي كهدر حالياست  كوه

ها بعد از این که بر هم کوبیده شدند و تبدیل به گرد و غبار طبرى فرموده است: کوه
 (.٣۰/۷اراست.)طبرى پندارد، اما در حقیقت گرد و غبگشتند بیننده آن را آب مى

 (:21)« إِنه َجَهنهَم َكانَْت ِمْرَصاداً »
هدف از جهنم در اینجا جسر جهنم، یعني پل صراط  «است كمینگاهي جهنم گمانبي»

است، و در آنجا دو گروه فرشته ي ثواب و عذاب در انتظارند، فرشتگاني عذاب اهل 
را به جایگاه ها یشان مي رسانند. جهنم را مي گیرند، و فرشته هاي ثواب اهل بهشت 

 )مظهري(.
حسن بصري فرموده است: پل جهنم را فرشتگان نگهبان پاسداري مي کنند، هرکسي 

اجازه نامه رفتن به جنت را در دست داشته باشد، او را اجازه مي دهند تا برود، و کسي 
 که این جواز را نداشته باشد، از او جلوگیري مي نمایند. )مظهري(

« ً  (:22« )ِلْلطهاِغیَن َمآبا
کشان است که با آتش دوزخ جای بازگشت سراقامتگاهي است.( یعنی  سركشان براي )كه

شوند و مورد اهانت قرار آورند. بلی! در آنجا عذاب میخواری و ذلّت به سویش رو می
 گیرند.می
ِغینَ »

ود هللا تجاوز نماید و اصول برای کسی که با شرع هللا مخالفت کرده و از حد«: لِّلطََّّٰ
 دین را تکذیب کرده است.

گران و اهل مرجع، جا و محل بازگشت. مأب مرجع و مکان است که طغیان«: اٗبا  مَ »
 شان آن جا است.انحراف، جایگاه

« ً  (:23) «اَلبِثِیَن فِیَها أَْحقَابا
عاقبت طغیان و )درنگ کننده در آن قرنها قرنهایي( عناصر یاغي و باغي، بي خبر از 

سر کشي شان، با بیباکي جلو مي روند، نمیدانند که دوزخ در چند قدمي در کمین شان، و 
منتظر آنان است، و قرن ها قرن ها در آن درنگ مي کنند، و اقامتگاه چند روز مؤقت 
شان نمي باشد، متناسب با زمانیست که اگر به عناصر طاغي در دنیا میسر مي شد، از 

ر آن باز نمي آمدند، آنها مصمم بودند همواره در طغیان بسر برند، اکنون سرکشي خود د
 باید همواره در دوزخ باشند.
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« ً  (:24« )اله یَذُوقُوَن فِیَها بَْرداً َواَل َشَرابا
چشند تا گرماى یعنی در جهنم آب خنکى نمى )نه در آن سردي اي بچشند ونه نوشابه اي(
 نوشند که تشنگى آنان را برطرف کند.آتش را تخفیف بدهد و شراب و نوشیدنى نمى

 سوزد و به تشنگی گرفتار اند.شان میهایپوست

« ً  (:25« )إِاله َحِمیماً َوَغسهاقا
و و چرك  زرد آب كه «ايو چركابه » است جوش )مگر گرم آبي وزرد آبي( حمیم: آب

 باشد.مي دوزخیان خونابه
به معنی آبی است که در اوج حرارت خودش باشد. ُحمی هم به معنی تب : «َحِمیٗما»

 رود.است. چون حرارت بدن از حالت طبیعی باالتر می
به کار رفته است که بر چرک، زردابه، خونابه وتمام رطوبت « غساق»در اصل لفظ 

عذاب و شکنجه ی شدید از چشم ها و پوست ها بیرون می آیند، اطالق هایی که به خاطر 
 تفاسیر ذیل را ارایه داشته اند:« غساق»مفسران در مورد کلمه می شود.

 آید.ی بدن دوزخیان بیرون مینوشیدنی بدبو و بدمزه که از خونابه - 1
 کند.ها را شکسته و خرد میشراب یا نوشیدنی بسیار یخ که دندان - 2
 بسیار سرد و بدبو و بدمزه.نوشیدنی  - 3

« ً  (:26« )َجَزاء ِوفَاقا
میباشد؛  و گناهانشان با اعمال و مناسب موافق عذابشان مناسب( یعني: این است )جزایي

 كهوجود ندارد و چناندوزخ  بزرگتر از آتش و عذابي بزرگتر از شرك گناهي پس
 چشاند.ميبا آن  موافق جزایي آنان ، خداوند جّل جالله بهبد است اعمالشان

ً إِنهُهْم »  (:27) «َكانُوا اَل یَْرُجوَن ِحَسابا
بدان  در انتظار قیامت نبودند،آنان « نمیداشتند را توقع وكتابي حساب بودند كه آنان»

 بردند. آنان در دنیا از محاسبهشدن بعد از مرگ را اصالً توقّع نمیایمان نداشتند و زنده
ترسیدند چون به برانگیخته شدن پس از مرگ ایمان نداشتند و اگر از هللا در آخرت نمی

 دادند.ترسیدند، به هللا ایمان آورده و عمل صالح انجام میدوباره زنده شدن می
آنان معتقد بودند که هرچه وجود دارد در همین دنیا است، پس از این که ُمردیم، همه چیز 

کند و حداقل کاری را که در رابطه با چنین معامله نمیکه هللا  شود؛ درحالیتمام می
ی کافی شان به اندازهها را به جزای حتمی عملدهد، این است که آنبندگانش انجام می

 خواهد رساند.

« ً  (:28)« َوَكذهبُوا بِآیَاتِنَا ِكذهابا
 را كه و حجتها و دالیلي قرآني یعني: آنها آیات «كردندمي تكذیب ما را سخت و آیات»

 تكذیب بود، سخت فرود آورده پیامبران علیهم السالم بر خلقش وسیله به خداوند متعال
 میكردند.

« ً  (:29« )َوُكله َشْيء  أَْحَصْینَاهُ ِكتَابا
محفوظ  یعني: هر چیز را در لوح «ضبط كرده ایم كتابي صورت را به )و هر چیزي

 كهاست بندگان را بشناسند. یا مراد اعمال آن تا فرشتگان ایمو به شمار آورده نوشته
 اند.آنها را نوشته نگهبان فرشتگان
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« ً  (:30) «فَذُوقُوا فَلَن نهِزیَدُكْم إاِله َعَذابا
دهیم. خطاب به کافران است: پس بچشید که ما شما را از این بیشتر عذاب می: «فَذُوقُواْ »

َوقَاَل ٱلَِّذیَن فِي ٱلنَّاِر ِلَخَزنَِة َجَهنََّم ٱۡدُعواْ »سوره غافز(  می فرماید: 49همچنانکه در)آیه 
َن ٱۡلعََذابِ  و كسانى كه در آتش اند، به نگهبانان دوزخ » « ٤۹َربَُّكۡم یَُخفِّۡف َعنَّا یَۡوٗما ّمِ

 .«ب را از ما برداردگویند: از پروردگارتان بخواهید كه برای یک روز، این عذامى
اى از این شدیدتر نیامده اند: در قرآن عظیم الشأن در مورد اهل آتش آیهمفسران گفته

عذابى، کسى را به کمک بطلبند با عذابى  خالصی و نجات ازاست؛ چون هر وقت براى 
 (.۴/۲٨۵ى صاوى و حاشیه ۱۹/۱٨۰شوند. )قرطبى شدیدتر روبرو مى
 خوانندگان گرامی!

( در باره احوال سعادتمندان، عظمت و رحمت رحمان، 40الی  31آیات متبرکه )در 
 باوران، بحث بعمل آمده است.روز قیامت و هشدار به بی

 (:31« )إِنه ِلْلُمتهِقیَن َمفَازاً »
گمان، برای پرهیزکاران ]به خاطر انجام اوامر و ترک نواهی[ کامیابی ]بزرگی[ بی»

 «. است ]و آن بهشت است[
 .است ، یا تفرجگاهيدوزخ از آتش و نجات مطلوب به و دست یافتن رستگاري«: مفاز»
 میفرماید:  زیرا خداوند جّل جالله بعد از آن است دادهرا ترجیح  دوم كثیر معنيابن

« ً  (:32« )َحَدائَِق َوأَْعنَابا
های انبوه و پرثمربا درختان مختلف باغ«: َحَدآِئقَ »)باغ ها و انگور هایي، مثمر و مشجر.( 

های انگوری است؛ همچنان که و متنوع. یعنی باغستان های که دارای درختان انبوه و تاک
ها به خاطر منافع بسیار های فرود آمده و نزدیک دارد. ذکر انگور از میان سایر میوهشاخه

 و مّزۀ نیکوی آن است.

« ً  (:33)« َوَكَواِعَب أَتَْرابا

هاى وسال با پستانیعنی دوشیزگانی باکره و هم سن جوان حور هاي همسن و سالي( )و
برجسته براى آنان مقرر است. در التسهیل آمده است: کواعب جمع کاعب، به معنى دخترى 

 (.۴/۱۷۴است که پستانش نمایان شده  باشد.)التسهیل 
اب جمع است و مفرد آن در سن و سال و حسن و جمال یکسان هستند. اتر«: »أَۡتَراٗبا»
 «باشد.می« تِربْ »

 (:34)« َوَكأْساً ِدَهاقاً »
آور نیست، شان مهیّاست که نشهبرای .«هایی لبریز و پیاپی ]از شراب پاکیزۀ بهشت[و جام»

رباید؛ با وجودی نماید، و عقلش را نمیکند، صاحبش را دچار هذیان نمیایجاد درد سر نمی
 بخش و سرور آور است.که نهایت لذّت

هاى مفسرقرطبى گفته است: منظور از کاس، شراب است، و طوریکه  گفته است: پیاله
 (.۱۹/۱٨۱)قرطبى  لبالب از شراب تصفیه شده دارند.

 جام، هرگاه در قرآن عظیم الشأن  لفظ کأس آمد، شراب در آن است.«: َكۡأٗسا»
قدر که بریزد؛ بلکه به پر و لبریز است و دلیل کرم و بخشش هللا است ولی نه آن«: ِدَهاٗقا»

 همان اندازه تشنگی و نیاز در آن شراب است.
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ً اله یَْسَمعُوَن فِیَها لَْغواً َواَل »  :(35« )ِكذهابا
 یعنی در بهشت سخن بیهوده باطل  )نشنوند در آنجا سخن بیهوده اي و نه دروغ گویي یي(

شنوند؛ چون بهشت دارالسالم است و هر چه در آن قرار دارد از باطل و نقص و دروغ نمى
فایده و رود و حرف بیها از بین نمیسالم است. در بهشت با خوردن شراب، عقل انسان

ها شنوند و همه دور هم نشسته و ناراحتی و کدورت و نگرانی را هللا از قلبوغ نمیدر
 کند.پاک می

در بهشت همه تقدیم سالم و حسن کالم با خوبی و مجالس انس است و عّزت و حالوت 
 منطق وجود دارد.

« ً بَِّك َعَطاء ِحَسابا ن ره  (:36« )َجَزاء ّمِ
بِّكَ »عطاي حسابي یي(  پروردگارت، از سوي است )پاداشي ن رَّ از نزد هللا. این دلیل «: ّمِ

اند از رحمت و کرم هللا است، یعنی این مکافات  نیکو در برابر اعمالی که انجام داده
شان آماده شده و نعیم مقیم را در برابر التزام راه مستقیم به دست جانب پروردگار برای

ترین جای و بهترین کرده و ایشان را در نیکوآوردند. هللا تعالی بر ایشان عطا و بخشش 
 مقام استقرار بخشیده است.

« ً  (:37)« َرّبِ السهَماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَْینَُهَما الرْحَمِن اَل یَْمِلُكوَن ِمْنهُ ِخَطابا
)پروردگار آسمان ها و زمین وهرچه میان آنهاست، همان بس مهرباني که از او بدست 

 حرف زدني( «مجال»نیارند 

وُح َواْلَماَلئَِكةُ َصفّاً اله یَتََكلهُموَن إِاله َمْن أَِذَن لَهُ الرْحَمُن َوقَاَل » یَْوَم یَقُوُم الرُّ
 ً  (:38« )َصَوابا

)روزیکه روح و فرشته ها صف بسته بایستند، و تکلم نکنند مگر کسیکه خداي رحمان به 
 او اجازه دهد، وگوید سخن درست(

 در آفرینش كه عظیم است ايفرشته روح»رضي هللا عنه مي فرماید:  عباس حضرت ابن
 «.باشدمي فرشتگان خود از بزرگترین

 «.بزرگتر از آسمانها و زمین است ايفرشته روح »گوید: مسعود رضي هللا عنه ميابن 
 به«. السالم است علیهروح: جبرئیل  كه استجمهور این  قول»فرموده است:  مفسرنسفي

 دیگر:قولي به «. نیستند فرشته كه است عزوجل خداي از لشكریان لشكري روح»قولي: 
امر در  دیگر و ایندر صفي  ایستند و فرشتگانمي در صفي اند كه آدمبني ارواح آنان»

 شوند روي برگردانده ساماج به ارواح كهاز آن اسرافیل علیه السالم  قبل دو دمیدن میان
 «.میدهد

« ً  (:39« )َذِلَك اْلیَْوُم اْلَحقُّ فََمن َشاء اتهَخَذ إِلَى َربِِّه َمآبا
 )اینست همان روز حق پس هر کي خواهد راه باز گشتي بسوي پروردگارش پیش گیرد(
روز قیامت روزی است که وعده بدان راست، وقوعش حّق و وقتش ثابت است. پس هر 

خواهد عمل صالحی را در پیش گیرد که در نزد پروردگار برایش نفعی برساند و میکه 
 او را از عذاب و مجازات دشوار پروردگار نجات بخشد.

« 
 شود.ـ عدالت برقرار می 2شود. ـ حقیقت واضح می 1«: ٱۡلیَۡوُم ٱۡلَحق  

که توبه د آمد. اینامر و اختیار دست خود شماست. قیامت حق است و خواه«: فََمن َشآءَ »
 کنید و برگردید یا نه، با شماست.
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 با عمل صالح به نزد هللا خواهی آمد.«: ابًا  إِلَىَّٰ َربِِّهۦ مَ »
 «شود.دو حاصل میبازگشت سالم مقرون به ایمان و تقوا که نجات با آن«: »ابًا  مَ »

اْلَمْرُء َما قَدهَمْت یََداهُ َویَقُوُل اْلَكافُِر یَا لَْیتَنِي إِنها أَنَذْرنَاُكْم َعَذاباً قَِریباً یَْوَم یَنُظُر »
 ً  (:40« )ُكنُت تَُرابا
 ويرا دو دست  انسان آنچه كه ، روزيهشدار دادیم نزدیكي ما شما را از عذاب )هرآینه
كثیر بودم( ابن خاك من كاش بنگرد و كافر گوید: اي» از خیر یا شر «بود فرستاده پیش
از همدیگر گرد  گرفتنانتقام  را براي كند كه: خداوند جّل جالله چهارپایانمي نقل
 وقت شوند، در آنمي تبدیلخاك  میگیرند به دیگر انتقاماز یك  كهآورد و بعد از آنمي
 كند.آنها را آرزو مي همانند حال كافر حالي كه است

نمودیم:كفار ومجرمان هنگامي كه صحنه قیامت و دادرسي در آیات فوق مطالعه طوریکه 
پروردگار و جزاي اعمال را مشاهده مي كنند عكس العملهاي مختلفي نشان مي دهند كه 

 همگي حكایت از شدت تأثر وتأسف آنها مي كند.
 «.واي بر ما از این حسرت كه در اطاعت فرمان خدا كوتاهي كردیم»گاه میگویند: 
 «.خداوندا؛ ما را به دنیا باز گردان تا عمل صالح انجام دهیم»وگاه میگویند: 
 «.اي كاش خاك بودیم و هرگز زنده نمي شدیم»وگاه مي گویند: 

در آن روز بزرگ یكي از بهترین مکافات نیكوكاران و یكي از بدترین مجازات  بدكاران 
ه اشرف مخلوقات همین اعمال مجسم آنهاست كه همراهشان خواهد بود. بلی ؛ كار انساني ك

است گاه بر اثر كفر وگناه به جائي مي رسد كه آرزو مي كند در صف یكي از موجودات 
 بي روح وپست باشد.

 شدت عذابي اهل دوزخ:
عذاب و شکنجه آتش بسیار سخت و بیمناک است، آتش دوزخ داراي عذابي چنان سخت و 
وحشتناک است که انسان را آماده میسازد تا بخاطر نجات از آن بهترین دارایي و هستي 

أََحِدِهم  إِنه الهِذیَن َکَفُرواْ َوَماتُواْ َوُهْم ُکفهاٌر فََلن یْقبََل ِمنْ »عنوان فدیه تقدیم کند:  خود را به
ن نهاِصِرینَ  ْلُء األْرِض َذَهبًا َولَِو اْفتََدي بِِه أُْولَِئَک َلُهْم َعَذاٌب أَِلیٌم َوَما َلُهم ِمّ )سوره آل  «ِمّ

( )کساني که کفر میورزند و با کفر از دنیا رخت برمیبندند، اگر زمین پر از 91عمران: 
عنوان فدیه بپردازند، هرگز از هیچ کدام  طال باشد و )بتوانند براي باز خرید خود( آن را به

 از آنان پذیرفته نخواهد شد. براي ایشان عذاب دردناکي است و یاوري ندارند(.
ا فِي األَْرِض َجِمیعًا »فرماید: و در جائي دیگر در این رابطه مي إِنه الهِذیَن َکفَُرواْ َلْو أَنه لَُهم مه

)سوره المائدة:  «ِمْن َعَذاِب یْوِم اْلِقیاَمِة َما تُقُبَِّل ِمْنُهْم َوَلُهْم َعَذاٌب أَِلیمٌ  َوِمثْلَهُ َمعَهُ ِلیْفتَُدواْ بِهِ 
( )بیگمان اگر همه آنچه در زمین است و همانند آن، مال کافران باشد و )یکا یک آنان 36

در آخرت( آن را براي نجات خود از عذاب روز قیامت بپردازند و بخواهند خویشتن را 
ن باز خرید کنند، از ایشان پذیرفته نمیگردد )و راهي براي نجات شان وجود ندارد و( بدا

 داراي عذاب دردناکي میباشند(. 
 هللا صلي هللا علیه وسلم فرمود:رسول  که در صحیح مسلم از حضرت انس روایت شده

ْنیا ِمْن أَْهِل النهاِر یْوَم اْلِقیامَ » ِة فَیْصبَُغ فِي النهاِر َصْبَغةً ثُمه یقَاُل یا اْبَن آَدَم یْؤتَي ِبأَْنعَِم أَْهِل الدُّ
ِ یا َرب ( 3/102مشکاة المصابیح ). «َهْل َرأَیَت َخیًرا قَطُّ َهْل َمره بَِک نَِعیٌم قَطُّ فَیقُوُل اَل َوَّللاه
شود و سپس در آتش رنگ داده )آنچه اهل دوزخ در دنیا داشته اند روز قیامت مهیا مي
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اي؟ آیا هرگز نعمتي شود: اي فرزند آدم! آیا هرگز خیري را دیدهود. آنگاه سوال ميشمي
 ام(.گوید: پروردگارا! سوگند به ذات تو هرگز ندیدهنزد تو بوده است؟ مي

کفار با مشاهده ي آن تمامي لذایذ و شادي هاي دنیا را  این تنها چند لحظه ي اندکي است که
 کنند.فراموش مي
هللا صلي هللا علیه وسلم فرمودند:  رسول که و مسلم از انس بن مالک روایت شده در بخاري

َ یقُوُل أِلَْهَوِن أَْهِل النهاِر َعَذابًا لَْو أَنه لََک َما فِي اأْلَْرِض ِمْن َشيء  ُکْنَت تَْفتَِدي ِبِه قَ » اَل إِنه َّللاه
ِمْن َهَذا َوأَْنَت فِي ُصْلِب آَدَم أَْن اَل تُْشِرَک بِي فَأَبَیَت إِاله  نَعَْم قَاَل فَقَْد َسأَْلتَُک َما ُهَو أَْهَونُ 

(. 11/416)بخاري، کتاب الرقائق، باب: صفة الجنة و النار، فتح الباري:). «الِشّْرکَ 
( )خداوند روز قیامت خطاب به دوزخیاني که عذاب شان نسبت 3/102)مشکاة المصابیح: )

فرماید: آیا اگر از نعمتهاي زمین چیزي مي داشتي آن را براي دیگران کمتر است، می به
گویند: حتماً. پروردگار میفرماید: کمتر از آن را نجات از عذاب دوزخ فدیه مي دادي؟ مي

از تو خواستم. در حالي که تو در صلب )پشت و کمر( پدرت آدم بودي، خواستم کسي را 
 ار دادي(.شریک من قرار ندهي، اما تو براي من شریک قر

تمام دوست و احبابش را بمنظور رهایي از  شدت آتش و بیم آن، انسان را آماده میسازد که
ُرونَُهْم یَودُّ اْلُمْجِرمُ لَْو یْفتَِدي ِمْن َعَذابِ یْوِمئِذ  بِبَنِیِه * َوَصاِحَبتِِه »عذاب دوزخ تقدیم کند:  یبَصه

اَعةً  َوأَِخیِه * َوفَِصیلَتِِه الهتِي تُْؤویِه * َوَمن فِي اأْلَْرِض َجِمیعًا ثُمه ینِجیِه * َکاله إِنهَها لََظي * نَزه
کند کاش میشد براي شخص گناهکار آرزو مي.( )16 – 11)سوره المعارج: «ِلّلشهَوي

 همچنین همسر و برادرش را. رهائي خود از عذاب آن روز، پسران خود را فدا سازد. 
گرفتند. و حتّي تمام کساني را عشیرهاي که او را در پناه خود مي همچنین فامیل و قبیله و

 که در روي زمین هستند )همگي را فدا کند( تا این که مایه نجاتش شود.
 شود(.گردد، و هیچ فدیه و فدائي پذیرفته نميهرگز! )این تمنّاها و آرزوها بر آورده نمي

 برد(.کند و با خود ميبدن را مي پوست این، آتش سوزان و سراپا شعله )دوزخ( است.
آري، این عذاب بیمناک و پي در پي، زندگي این گناهکاران را براي همیشه و بدون وقفه 

 سازد.تلخ و ناراحت مي

 خلقت جهان در شش روز:
ابتدا باید بدانیم که منظور از آفرینش جهان در شش روز در آیات قرآن کریم چیست؟ بحث 

مورد از آیات قرآن مجید آمده است، ولي در سه مورد، عالوه بر از آفرینش، در هفت 
)آنچه در میان زمین و آسمان قرار دارد( نیز بر آن اضافه شده « ما بینهما»آسمان و زمین 

است که در حقیقت توضیحي براي جملة قبل است، زیرا همه اینها در معني آسمانها و زمین 
شود که در جهت باال قرار دارد و زمین ي ميجمع است، چون آسمان شامل تمام چیزهای

 نقطه مقابل آن است.
)روز( و معادل آن در زبان هاي دیگر، پاسخ این « یوم»با توجه به مفهوم وسیع کلمة 

 به کار مي« یک دوران»شودکه این کلمه به معني پرسش روشن است، زیرا بسیار مي
یک میلیون سال و یا میلیاردها سال. رود، خواه این دوران یک سال باشد یا صد سال یا 
 کند، وجود دارد.در قرآن کریم نیز شاهدي که این حقیقت را ثابت مي

به کار رفته است و در بسیاري از موارد به « ایام»و « یوم»در قرآن صدها بار کلمة 
نشان میدهد « یوم القیامه»روز معمول نیست، مثالً تعبیر از عالم رستاخیز به معني شبانه 

شمرده شده « روز قیامت»که مجموعة رستاخیز که دوراني است بسیار طوالني به عنوان 
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شود که روز رستاخیز و محاسبة اعمال مردم آیات قرآن استفاده مي است، از پاره هاي از
مقدار زمان میان طلوع « یوم»کشد. در لغت نیز گاهي منظور از پنجاه هزار سال طول مي

 شود.و غروب خورشید است و گاهي نیز به مدتي از زمان، هر مقدار که باشد، گفته مي
ا در شش دوران متوالي آفریده است، هر چند آسمان ربنابراین، خداوند مجموعه زمین و 

 این دورانها میلیونها یا میلیاردها سال به طول انجامد.
 این دوران هاي ششگانه به ترتیب زیر است:« 11سوره فصلت12-9»با توجه به آیات: 

روزي که همه جهان به صورت توده گازي شکل بود که با گردش به دور خود از  - 1
 تشکیل داد.هم جدا شد و کرات را 

 این کرات تدریجاً به صورت توده مذاب و نوراني و یا سرد و قابل سکونت درآمدند. - 2
 روز دیگر منظومه شمسي تشکیل یافت و زمین از خورشید جدا شد. - 3
 روز دیگر زمین سرد و آماده حیات شد. - 4
 سپس گیاهان و درختان در زمین آشکار شدند. - 5
 هر شد.سرانجام حیوانات و انسان در روي زمین ظا - 6

انتهایش اّما در این که چرا خداوند این جهان را در یک لحظه نیافرید، با این که با قدرت بي
توانست همه آسمانها و زمین را در یک لحظه بیافریند، پس چرا آنها را در این دورانهاي مي

طوالني قرار داد؟ نکته مهم در پاسخ این پرسش این است که آفرینش اگر در یک لحظه 
توانست از عظمت و قدرت و علم آفریدگار حکایت نماید، اّما گرفت، کمتر ميجام ميان

هاي منظم و حساب هنگامي که در مراحل مختلف و چهره هاي گوناگون، طبق برنامه 
شده، انجام گیرد، دلیل روشنتري براي شناسایي آفریدگار خواهد بود، مثالً اگر نطفة آدمي 

توانست عظمت خلقت را بازگو کند، شد، آن قدر نميد کامل ميدر یک لحظه تبدیل به نوزا
اي و هر ماه به شکلي، ظهور و بروز ماه، هر روز در مرحله 9اّما هنگامي که در طي 

اي از عظمت آفریدگار از هاي تازهکند، میتواند به تعداد مراحلي که پیموده است، نشانه 
 خود بروز دهد.

گام صورت گرفته است و قانون گام به گام، همگام با قانون  در واقع آفرینش هستي گام به
طبیعي و عقلي است و عقالء هم آن را مورد پسند و پذیرش قرار مي دهد. البته پرونده این 

 بحث هم چنان باز است و در تحقیق بسته نیست.
به هر شکل آفرینش هستي و طبیعت باید با قانون طبیعي همراه باشد، هر چند قدرت و 

کن »مي باشد. و بین این دو منافاتي وجود ندارد. هم خداوند  «کن فیکون»راده ي خداوند ا
باشد و هم در آفرینش هستي بر اساس قانون طبیعي و عقلي که همان قانون گام « فیکون

 به گام مي باشد پیش رفته باشد.

 

 صدق هللا العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
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ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 سوره النازعات
 (30) –جزء 

 آیه است 46نازل شده و داراى « مكه » این سوره در 
 

 تسمیه: وجه
 كننده قبض از فرشتگانعبارت  كه« نازعات»  به با سوگند الهي افتتاح سبببه  سوره این

« ساهره» سوره دیگر این شد. نام نامیده« النازعات»اند، بنام سوره ای  آدمبني ارواح
 است.( آمده 14) در آیه آن بیان كه است« محشر زمین» یعني

 النازعات با سوره  ای نبأ: پیوند و مناسبت سوره
موضوع و محور هر دو سوره با هم شباهت دارند، هر دو از قیامت و احوال آن و  الف:

از سرانجام پرهیزگاران و بازگشت مجرمان به پیشگاه هللا متعال بحث بعمل آورده است. 
 هم چنین مطلع و مقطع هر دو سوره یک موضوع مشترک را بیان می کنند. ب:

 تعداد آیات، کلمات وحروف سوره النازعات:
 د.نیز یاد میشو« ساهره»از جملة سوره هاي مکي است. این سوره بنام « النازعات»سورة 

و پیش از « نبأ»این سوره بعد از سورة  امام سخاوي رحمه هللا درمورد این سوره میگوید:
 نازل شده است.« اذا السماء انشقت»سورة 

( 791ویک کلمه، )( یکصوودووهشووتاد 181( آیت، )46دو رکوع، ) (2این سوووره داراي )
 ( سه صدو چهل نقطه است.340هفتصدو ونود یک حرف و )

)الزم به ذکر اسوووت که أقوال علماء در نوع حسووواب کردن تعداد حروف سووووره های قرآن 
تفسووویر احمد  ،متفاوت ومختلف اسوووت. برای  تفصووویل  این مبحث میتوانید به سووووره  الطور

  مراجعه فرماید.( 

 اسباب نزول:
 (:12آیة )اسباب نزول 

أَئِنَّا »سووووعید بن منصووووور از محمد بن کعب روایت کرده اسووووت: چون هللا تعالي جل جالله 
َحافَِرةِ  یه  «لََمْرُدوُدوَن فِي اْل نازعات آ عد از 10) ند: اگر ب فار قریش گفت نازل کرد، ک ( را

ةٌ َخاسوِ »مرگ زنده شوویم به شودت زیان خواهیم کرد. پس  ( نازل 12« )َرةٌ قَالُوا تِْلَك إِذاً َكرَّ
 شد.

 (:44الي  42اسباب نزول آیه )
حاکم و ابن جریر از عائیشه )رض( روایت کرده اند از رسول هللا صلي هللا علیه وسلم در 

أَلُونََك َعِن »مورد قیامت بسوووویار سوووووأل مي شوووود، تا که خدا جل جالله این کالم عزیز  یسووووْ
اَها اَعِة أَیاَن ُمْرسوووَ ( را 44« )إِلَى َربَِّك ُمنتََهاَها» (43« )نَت ِمن ِذْكَراَهافِیَم أَ »( 42« )السوووَّ

 نازل کرد. سپس سؤالت آنها پایان یافت.
ابن ابو حاتم از طریق جویبر از ضحاک از ابن عباس )رض( روایت کرده است: 
مشرکان مکه با استهزاء وتمسخر از رسول هللا صلي هللا علیه وسلم سؤال کردند که 

یْسأَلُونََك َعِن السَّاَعِة أَیاَن ُمْرَساَها...تا اخر »وقت بر پا مي شود؟ پس آیه قیامت چه 
 سوره( نازل شد.
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طبراني و ابن جریر از طارق بن شهاب روایت مي کند: رسول هللا صلي هللا علیه وسلم 
 نازل شد.« اَها، إِلَى َربَِّك ُمنتَهَ فِیَم أَنَت ِمن ِذْكَراَها»از قیامت بسیار یاد مي کرد تا 

 ابن حاتم از عروه نیز مانند این روایت کرده است.

 آشنایي با سوره نازعات:
ى نازعات در مکه نازل شده و مانند سایر طوریکه در فوق هم متذکر شدیم ؛ سوره

یگانگى و یکتایى هللا متعال، رسالت و پیامبرى، »هاى مکى به اصول عقیده یعنى سوره
 د.پردازمى« حشر و جزا

 مي بر در قیامت روز به مربوط موضوعات را سوره این در بحث وموضوع يمحتو
 این در را ناپذیر وانکار ومحکم قوي دالئل وارائه مرگ از بعد زندگي موضوعات گیرد،
 سوره: این در هکذاکند.وسرانجام پرهیزگاران و نابکاران و مجرمان بحث مى بابت

 تأکید و تکیه بزرگ روز این تحقق بر و دارد ارتباط معاد با که موکدي هاي قسم - 1
 آغاز سرشتنیک فرشتگان به خوردن قسم با شریف ىسوره گفتیم طوریکه کند. مي
 جان و کنندمى قبض نرمى و لطف با را مؤمنان جان که فرشتگانى است، شده

 به که خوردمى  قسم هایىفرشته به نیز و کشند.مى سختى و شدت به را مجرمان
 الناشطات غرقا*و النازعات و »کنند:مى اداره را خالیق امور  متعال هللا فرمان
 «أمرا. سبقا*فالمدبرات سبحا*فالسابقات السابحات نشطا*و

 است. شده گفته روز آن ناک وحشت و ترسناک مناظر از قسمتي سوره این در - 2
 فرعون و السالم علیه موسي حضرت داستان به گذرائي و کوتاه اشاره سوره این در - 3

 هم مومنان، و وسلم علیه هللا صلي پیامبر خاطر تسلي مایه هم که شده گر طغیان
 به را انسان معاد انکار که است این به اي اشاره و طغیانگر مشرکان به هشداري

 کند. مي آلوده گناهاني چه
 که شمرده بر زمین و آسمان در خداوند قدرت مظاهر از هایي نمونه سوره این در - 4

 است. مرگ از بعد وبعث حیات و معاد امکان براي ليدلی خود
 طغیانگران نوشت سر و بزرگ روز آن ناک وحشت حوادث از دیگر قسمت شرح - 5

 نیکوکاران. پاداش و
 قیامت وقوع تاریخ از کس هیچ که شده تکیه حقیقت این بر سوره این در انجام سر - 6

 است. نزدیک که است مسلم اندازه همین ولي نیست باخبر
 باید قیامت براي که اینست شده، تاکید بدان سوره این در که نقطه ترین وهوشدار ترینمهم

 باور قیامت به که کسي اما و کنند. فعالیت و کار باید دنیا این در آن براي و گرفت آمادگي
 و است عناد و تکذیب بر مبني او لجاجت چون کرد تّوجه نباید او لجاجت و عناد به ندارد
 که خداوند و باشد مي اي بیهوده کار او به دادن جواب است رسیده حالتي چنین به او وقتي

 .است منّزه و پاک بیهوده کار دادن انجام از است داوران داورترین
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 النازعاتُسوَرة  و تفسیرترجمه 
 (30) –جزء 

ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه
 ومهربان هبه نام خدای بخشایند

 
 ﴾ فَالسهابِقَاِت َسْبقًا٣﴿ َوالسهابَِحاِت َسْبًحا ﴾٢﴿ َوالنهاِشَطاِت نَْشًطا ﴾١﴿ َوالنهاِزَعاِت َغْرقًا

اِجفَةُ  ﴾٥﴿ فَاْلُمَدبَِّراِت أَْمًرا ﴾٤﴿ اِدفَةُ ٦﴿ یْوَم تَْرُجُف الره  قُلُوٌب یْوَمئِذ  َواِجَفةٌ  ﴾٧﴿ ﴾ تَتَْبعَُها الره
 أَئَِذا ُکنها ِعَظاًما نَِخَرةً  ﴾١٠﴿ یقُولُوَن أَئِنها لََمْرُدوُدوَن فِي اْلَحافَِرةِ  ﴾٩﴿ َخاِشعَةٌ أَْبَصاُرَها  ﴾٨﴿
ةٌ َخاِسَرةٌ  ﴾١١﴿ ﴾ ١٤﴿ فَِإَذا ُهْم بِالسهاِهَرةِ  ﴾١٣﴿ فَِإنهَما ِهي َزْجَرةٌ َواِحَدةٌ  ﴾١٢﴿ قَالُوا تِْلَک إِذًا َکره

﴾ اْذَهْب إِلَى فِْرَعْوَن ١٦﴿ إِْذ نَاَداهُ َربُّهُ بِاْلَواِدي اْلُمقَدهِس ُطًوى ﴾١٥﴿ َهْل أتَاَک َحِدیُث ُموَسى
فَأََراهُ  ﴾١٩﴿ ﴾ َوأَْهِدیَک إِلَى َربَِّک فَتَْخَشى١٨﴿ فَقُْل َهْل لََک إِلَى أَْن تََزکهى ﴾١٧﴿ إِنههُ َطغَى

فَقَاَل أََنا  ﴾٢٣﴿ فََحَشَر فَنَاَدى ﴾٢٢﴿ یْسعَىثُمه أَْدَبَر  ﴾٢١﴿ فََکذهَب َوَعَصى ﴾٢٠﴿ اآلیةَ اْلُکْبَرى
ُ نََکاَل اآلِخَرِة َواألولَى ﴾٢٤﴿ َربُُّکُم األْعلَى  إِنه فِي َذِلَک لَِعْبَرةً ِلَمْن یْخَشى ﴾٢٥﴿ فَأََخَذهُ َّللاه

اهَ  ﴾٢٧﴿ أَأَْنتُْم أََشدُّ َخْلقًا أَِم السهَماُء َبنَاَها ﴾٢٦﴿ َوأَْغَطَش لَیَلَها  ﴾٢٨﴿ اَرفََع َسْمَکَها فََسوه
 أَْخَرَج ِمْنَها َماَءَها َوَمْرَعاَها ﴾٣٠﴿ َواألْرَض بَْعَد َذِلَک َدَحاَها ﴾٢٩﴿ َوأَْخَرَج ُضَحاَها

ةُ اْلُکْبَرى ﴾٣٣﴿ َمتَاًعا َلُکْم َوألْنعَاِمُکمْ  ﴾٣٢﴿ َواْلِجبَاَل أَْرَساَها ﴾٣١﴿  فَِإَذا َجاَءِت الطهامه
َزِت اْلَجِحیُم ِلَمْن یَرى٣٥﴿ ُر اإلْنَساُن َما َسعَىیْوَم یتََذکه  ﴾٣٤﴿ ا َمْن َطغَى ﴾٣٦﴿ ﴾ َوبُِرّ  فَأَمه
ْنیا ﴾٣٧﴿ ا َمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه َونََهى  ﴾٣٩﴿ فَِإنه اْلَجِحیَم ِهي اْلَمأَْوى ﴾٣٨﴿ َوآثََر اْلَحیاةَ الدُّ َوأَمه

 ﴾ یْسأَلُونََک َعِن السهاَعِة أَیاَن ُمْرَساَها٤١﴿ اْلَجنهةَ ِهي اْلَمأَْوىفَِإنه  ﴾٤٠﴿ النهْفَس َعِن اْلَهَوى
 إِنهَما أَْنَت ُمْنِذُر َمْن َْخَشاَها ﴾٤٤﴿ إِلَى َربَِّک ُمْنتََهاَها ﴾٤٣﴿ فِیَم أَْنَت ِمْن ِذْکَراَها ﴾٤٢﴿
 ﴾٤٦﴿ ُضَحاَهاَکأَنهُهْم یْوَم یَرْونََها لَْم یْلبَثُوا إِال َعِشیةً أَْو  ﴾٤٥﴿

 ترجمه مؤجز سوره:
« ً  )کافران( را از اجساد شان بندگان ارواح كه فرشتگاني( )قسم به 1)« َوالنَّاِزَعاِت َغْرقا

 كشند(مي بیرون سخت با كشیدني
« ً ( )وقسم به فرشتگاني که جان )مؤمنان را( به آرامي و مهرباني 2« )َوالنَّاِشَطاِت نَْشطا

 مي گیرند.(
« ً  (.شناكنان شناورند و قسم به فرشتگاني( )3« )َوالسَّابَِحاِت َسْبحا
« ً ( )وقسم به فرشتگاني که اراوح را شتابان به بهشت یا دوزخ مي 4« )فَالسَّابِقَاِت َسْبقا

 برند(.
 و قسم به فرشتگاني که همه امور را تدبیر مي کنند(( )5« )فَاْلُمَدبَِّراِت أَْمراً »
اِجفَةُ یْومَ »  (د.اي در میگیردر آن روز زلزله ( )6« ) تَْرُجُف الرَّ
اِدفَةُ » شود و زلزله نخستین( زلزله ( )سپس )نفخه دوم، درصور دمیده مي7« )تَتْبَعَُها الرَّ

گردند و رستاخیز و قیامت آغاز میشود، دیگري به دنبال خواهد داشت )كه مردگان زنده مي
 دد(.و جهان ابدي آغاز میگر

 (دلهائي در آن روز تپان و پریشان میگردند.( )8« )قُلُوٌب یْوَمئِذ  َواِجفَةٌ »
 ( )و چشمانشان )آن گروه( فرو افتاده.(9« )أَْبَصاُرَها َخاِشعَةٌ »
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گویند: آیا ما دوباره به زندگي بازگردانده ( )مي10« )یقُولُوَن أَِئنَّا لََمْرُدوُدوَن فِي اْلَحافَِرةِ »
 شویم؟(مي
اي خواهیم شد آیا وقتي كه استخوان هاي پوسیده و فرسوده( )11« )أَئَِذا ُكنَّا ِعَظاماً نَِّخَرةً »

 ؟(.)به زندگي بازگردانده میشویم
ةٌ َخاِسَرةٌ »  گاه آن بازگشتي زیانبار است(.گویند: آن( )مي12« )قَالُوا تِْلَك إِذاً َكرَّ
 (ت.تنها یک بانگ بلند اس ( )پس آن13« )َواِحَدةٌ  فَإِنََّما ِهي َزْجَرةٌ »
)بازگشت آنان چندان مشكل نیست( تنها صدائي )از صور( برمیخیزد و بازگشت انجام )

 (میپذیرد.
 (.( )پس آنگاه آنان بر زمین هموار میآیند14« )فَإَِذا ُهم بِالسَّاِهَرةِ »
 (؟داستان موسي به تو رسیده است آیا خبر( )15« )َهْل أتَاَك َحِدیُث ُموَسى»
بدان گاه كه پروردگارش او را در زمین مقّدس ( )16« )إِْذ نَاَداهُ َرب هُ بِاْلَواِد اْلُمقَدَِّس ُطًوى»

 (ُطوي صدا زد.
( )بدو گفت:( برو به سوي فرعون كه سركشي و طغیان 17) «اْذَهْب إِلَى فِْرَعْوَن إِنَّهُ َطَغى»

 (كرده است.
بگو: آیا میل داري )از آنچه در آن هستي(، رها و پاك ( )18« )فَقُْل َهل لََّك إِلَى أَن تََزكَّى»

 (؟ گردي
)و تو را به سوي پروردگارت راه نمایم تا تو بیمناک ( 19« )َوأَْهِدیَك إِلَى َربَِّك فَتَْخَشى»

 گردي.(
 ( معجز ه بزرگ را به او نشان داد(( )و )موسي20« )فَأََراهُ اْْلیةَ اْلُكْبَرى»
 (.( )آنگاه دروغ انگاشت و سرپیچي کرد21« )فََكذََّب َوَعَصى»
سپس پشت كرد و رفت و )براي مبارزه با موسي( به سعي و ( )22« )ثُمَّ أَْدبََر یْسعَى»

 (تالش پرداخت.
 (دمان را( دعوت كرد.آن گاه )جادوگران را( گرد آورد و )مر( )23« )فََحَشَر فَنَاَدى»
 (و گفت: من واالترین معبود شما هستم!( )24« )فَقَاَل أَنَا َرب ُكُم اْْلَْعَلى»
ُ َنَكاَل اْْلِخَرةِ َواْْلُولَى»  خدا او را به عذاب دنیا و آخرت گرفتار كرد(. ( )25« )فَأََخَذهُ َّللاَّ
( )در این )داستان موسي و فرعون، درس( عبرت 26« )إِنَّ فِي َذِلَك لَِعْبَرةً لَِّمن یْخَشى»

 (كه )از خدا( بترسد. بزرگي است براي كسي
تر است یا آفرینش آسمان که ( )آیا قریش شما سخت27« )أَأَنتُْم أََشد  َخْلقاً أَِم السََّماء بَنَاَها»

 است؟( خداوند آنرا ساخته
اَها»  را برافراشته و آنرا به سامان ساخت(.آن( )بلندي 28« )َرفََع َسْمَكَها فََسوَّ
 را تاریک کرد و روز آنرا روشن نمود.(( )و شب آن29« )َوأَْغَطَش لَیلََها َوأَْخَرَج ُضَحاَها»
و پس از آن، زمین را غلتاند و )به شكل بیضي در ( )30« )َواْْلَْرَض َبْعَد َذِلَك َد َحاَها»

 آورد و( گستراند.
 (آب آن را و چراگاه آن را پدیدار كرد.( )31« )ْنَها َماءَها َوَمْرَعاَهاأَْخَرَج مِ »
 (و كوهها را محكم و استوار كرد.( )32« )َواْلِجبَاَل أَْرَساَها»
ً لَُّكْم َوِْلَْنعَاِمُكمْ » براي استفاده شما و چهار پایان شما )همه اینها را سر و ( )33« )َمتَاعا

 ایم(.ته وفرمانبردار كردهسامان داده و سرگش
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ةُ اْلُكْبَرى»  هنگامي كه بزرگترین حادثه )و بالي سخت طاقت( )34« )فَإَِذا َجاءِت الطَّامَّ
 (رسد.فرساي قیامت( فرا مي

نَساُن َما َسعَى»  آورد(.که انسان تالش خود را به یاد مي)روزي( 35« )یْوَم یتََذكَُّر اإْلِ
َزِت اْلَجِحیُم ِلَمن یَرى» و دوزخ براي هر فرد بینائي آشکار و نمایان »( 36« )َوبُّرِ

 «.میگردد
ا َمن َطَغى»  (اّما آن كسي كه طغیان و سركشي كرده باشد.( )37« )فَأَمَّ
 است(.)و زندگي دنیا را ترجیح داده( 38« )َوآثََر اْلَحیاةَ الد ْنیا»
 ( )بداند که( دوزخ جاي )او( است(.39« )اْلَجِحیَم ِهي اْلَمأَْوىفَإِنَّ »
ا َمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه َونََهى النَّْفَس َعِن اْلَهَوى» که از ایستادن در ( )و اما کسي40« )َوأَمَّ

 حضور پروردگارش بیمناک بوده است. و نفس را از هوي و هوس باز داشته باشد.(
 (قطعاً بهشت جایگاه )او( است.( )41« )نَّةَ ِهي اْلَمأَْوىفَإِنَّ اْلجَ »
از تو درباره قیامت میپرسند كه در چه زماني ( )42« )یْسأَلُونََك َعِن السَّاَعِة أَیاَن ُمْرَساَها»

 (واقع میشود ؟
 آن؟(. از خبر چه را )تو (43« )فِیَم أَنَت ِمن ِذْكَراَها»
  .است( پروردگارت با قیامت وقوع زمان از )آگاهي (44) «ُمنتََهاَها َربِّكَ  إِلَى»
 آن از که هستي کسي دهندةبیم تنها )تو (45« )إِنََّما أَنَت ُمنِذُر َمن یْخَشاَها»
 میترسد.( )قیامت( 
 که انگار بینند،مي راآن هک)روزي (46) «ُضَحاَها أَوْ  َعِشیةً  إاِلَّ  یْلَبثُوا لَمْ  یَرْونََها یْومَ  َكأَنَُّهمْ »

 اند(.نکرده درنگ روزي یا شبي جز آنان

 تفسیر سوره نازعات:
 خوانندگان گرامی!

ها برای اثبات زنده قسم های  پیاپی هللا متعال  به آفریده( در باره 14الی  1آیات متبرکه )
 شدن در آخرت و احوال مشر كان و ابطال انکارشان، بحث بعمل آورده است.

ً  َوالنهاِزَعاتِ »  (:1) «َغْرقا
 ویا كشند(مي بیرون سخت كشیدني با اجسادشان از را بندگان ارواح كه فرشتگاني به )قسم
 میكشند. بیرون سختي به را ارواح كه كساني به قسم هم
 نَاِشَطات، )نَاِزَعات، پنجگانه کلمه براي كشندگان. بیرون بركنندگان. «:عاتالنَّازِ »

 ستارگان فرشتگان، جمله: از کبیر( )تفسیر است. رفته بکار ُمَدبَِّرات( َسابِقَات، َسابَِحات،
 آمیزه گاهي و مردمان، قلوب جهادگران، و غازیان مردگان، ارواح مجاهدان، اسپان آسمان،

 این در نظریه، بهترین اند. فرشتگان و ستارگان طرفدار مفّسران اغلب اّما اینها. از اي
 نور(. )تفسیر است. نظرات همه چكیده گردآورنده كه است المنتخب تفسیر نظریه بابت
باشد؛ نزع یعنی کندن چیزی از چیز ی نزع میجمع نازعه است و از ماده« نازعات »

اند و پیوند محکمی دارند، دیگر و یا از جایی با شدت. وقتی دو یا چند چیز به هم چسبیده
ستلزم به کار بردن نیروی زیادی است. و منظور از آن گروهی از شان مجدا کردن

یعنی خارج ساختن روح از کالبد؛ و این به خارج « نزع»مالئک است؛ و به تعبیری 
گویند در ساختن او از چاه تشبیه شده است بنابراین به کسی که در حالت احتضار باشد می

 حالت نزع روح است.
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کشد و صدا را از بدن کافران به شدت و سختی بیرون میای که روح النازعات: فرشته
[ حکم آلبانی: صحیح، اْخُرِجي 4262ابن ماجه: «]اْخُرِجي أَیَّتَُها النَّْفُس اْلَخِبیثَةُ »زند: می

هِ  ای نفس بدجنس که در »[ حکم آلبانی: صحیح،3014صحیح ابن حبان: «)إِلَى َغِضِب اللَـّ
و این ندا در روح انسان بد « اب و خشم هللا حرکت کنسوی عذبدن انسان بد هستی به 

های خبیث و آمدن روح انسانآوردن خار از پنبه، بیرونشود و مانند بیرونپخش می
شان، سخت است و فرشتگان، این کار را با سختی و شدت انجام بدکار هم از جسم

 کند و این مالئک، نازعات نام دارند.دهند؛ زیرا روح فرار میمی
« ً  كمال. و تمام به آمیز.اغراق گونه به «:َغْرقا

ً  َوالنهاِشَطاتِ »  (:2) «نَْشطا
 خود( قرارگاه از را اشیاء بدان كه است شده داده بدانها )نیروئي كه چیزهائي همه به )قسم

 كشند!مي بیرون استادانه و چابكانه
 انجام به چابكانه و استادانه ولي آرام، و آهسته را كارها كه آنهائي «:النَّاِشَطاتِ »

 فرشتگاني هستند که با قدرت و نشاط جان ها را میستانند. نور(  )تفسیر میرسانند.
 گویند:گیرند و مییا ناشطات: فرشتگانی که جان مؤمنان را با بشارت و آرامش می

هِ  ،لنَّْفُس الطَّیِّبَةُ اْخُرِجي أَیَّتَُها ا» اْخُرِجي إِلَى ِرْضَواِن اللَـّ
ای نفس پاک که در بدن انسان «:» 

، [ حکم آلبانی: صحیح4262)ابن ماجه:  «.مومن هستی، به سوی بهشت هللا حرکت کن
براي ارواح مومنان و « نشط»و یا  ([ حکم سند: صحیح339الزهد هناد بن سری كوفی: 

 براي ارواح کافران است.« نزع»
مفسیر تفسیر کابلی درتفسیر آیه مبارکه می نویسد: قسم به فرشتگانیکه روح مؤمنان را از 
قید جسم رها کنند در آن حال روح آنها به شوق عالم قدس چنان به نشاط پرواز میکند که 

ان از این شادی بی بهره می باشد و فرشتگان آنرا اسیر از قید رها شود اما روح بدکار
 .کشان کشان میبرند فراموش نباید کرد که این درباره روح است نه جسم

« ً  (:3« )َوالسهابَِحاِت َسْبحا
یعني قسم به  «.به فرشتگانی که ]به امِر هللا، از آسمان به سوی زمین[ شناورندوقسم )

همه چیزهائي كه )سرعتي بدانها داده شده است كه در پرتو آن، وظائف خود را هر چه 
 دهند!زودتر( به شکل ساده و آسان انجام مي

تِ » بَِحَّٰ دهند. مفسران  در مورد این کلمه فرشتگانی که حرف هللا را گوش می: «َوٱلسََّّٰ
 نگاشته اند:را نظریات وتفاسیر ذیل 

 گوش به امر و فرمان هللا متعال هستند. فرشتگانی که -
 فرشتگانی که همیشه در تسبیح و ذکر هللا هستند. -
 علیهم السالم. کنند: جبرئیلفرشتگانی که وحی را نازل می -

« ً  (:4« )فَالسهابِقَاِت َسْبقا
)وقسم به فرشتگاني که براي انجام امر الهي از دیگر فرشتگاني پیشي مي گیرند. نیز از 

ها پیشي مي گیرند تا وحي خداوند را به پیامبرانش برسانند و شیطان ها نتوانند آن شیطان 
 را بدزدند.
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تِ »بصورت کل مفسران در مورد کلمۀ  بِقََّٰ  سه نظر دارند: «ٱلسََّّٰ

رسانند تا دست شیاطین به آن فرشتگانی که سریع وحی را گرفته و به پیامبران می - 1
ها در انتظارند که این محتوای وحی ن در آسماننرسد و آن را نُدزدند؛ زیرا شیاطی

تر وحی را به را به اَجنه و جادوگران برسانند؛ پس سابقات باید هرچه سریع
ها بدهند تا شیاطین فرصت و مجال دزدیدن و دستبرد زدن پیامبران رسانده و به آن

 را نداشته باشند.به آن 

 کنند.بهشت منتقل میفرشتگانی که سریع روح مؤمن را بعد از مرگ به  - 2

کنند و از دیگر فرشتگان فرشتگانی که سریع امر هللا را گوش داده و اطاعت می - 3
 گیرند. پیشی می

 (:5« )فَاْلُمَدبَِّراِت أَْمراً »
و قسم به فرشتگاني که خداوند آن ها را براي تدبیر بسیاري از کارها در جهان باال و )

گیاهان و وزیدن بادها و اداره دریاها و حیوانات و بهشت و پائین از قبیل باران و روئیدن 
 جّهنم و غیره مقرر داشته است.

هللا به پنچ چیز قسم  یاد کرد: نازعات، ناشطات، سابحات، سابقات و مدبرات؛ نظر راجح 
باشند و جایز است که منظور این است که منظور از هر نوع، گروهی از فرشتگان می

شکالی ندارد؛ زیرا منظور این است که بدانیم هللا متعال به إد و غیر فرشتگان هم باش
بعضی از مخلوقاتش سوگند یاد کرده که زنده شدن و معاد قطعاً ثابت است، حق است و 

لَتُۡبَعثُنَّ »واقعیت دارد، جواب قََسم در آن پنج مورد حذف است و تقدیر آن عبارت است از:
ِ یَِسیر  ثُمَّ لَتَُنبَُّؤنَّ ِبَما َعِملۡ  ِلَك َعلَى ٱَّللَّ قطعاً زنده خواهید شد و به آنچه »(: 7التغابن: «)تُۡمۚۡ َوَذَّٰ

خواهد به ها میو با این قسم. «شوید. و این بر هللا آسان استاید باخبر میانجام داده
تواند ما را بندگانش بفهماند که با خلِق این همه فرشته قادر به انجام هر کاری هست و می

 ه زنده کند و از قبر بیرون آورده و برانگیزد.دوبار
فرشتگانی که ارواح «: ناشطات»ستانند؛ فرشتگانی که ارواح کافران را می«: نازعات»

فرشتگانی که ارواح مؤمنان را به «: سابحات» ستانند؛مؤمنان را با نرمی و آسانی می
سوی پیامبران از  فرشتگانی که به آوردن وحی به«: سابقات» برند.ملکوت اعلی می
فرشتگانی که تدبیر آنچه به آنان سپرده شده از قبیل «: مدبرات»گیرند. شیاطین سبقت می

 دهند.قبض ارواح، انزال باران و ارسال باد و... را انجام می

اِجفَةُ »  (:6« )یْوَم تَْرُجُف الره
آن روزي كه ( در و آن روز، روز قیامت است.اي درمیگیرد.( ) در آن روز زلزله)

گردد و گیرد )و دنیا خراب مي اي در ميشود و( زلزله )نفخه اّول، در صور دمیده مي
 میرند(.همگان مي

اِجفَةُ » و این همان « کوبدصدایی سهمگین که همه چیز را لرزانده و درهم می: »«ٱلرَّ
 میرند.دمد و همه میی اول است که اسرافیل در صور مینفخه

شود و تمام جهان دمیده می -راجفه-ی اول و این مراحل بعث و جزا، در روزی که نفخه
ی دوم به آید و هرآنچه در آن است، فنا و نابود خواهد شد از آن پس نفخهبه لرزه درمی

ی میان این دو نفخه شوند. فاصلهشود که همه از قبرها زنده میدمیده می« رادفه»نام 
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اند، چهل سال هللا صلی هللا علیه وسلم  در حدیث صحیح بیان داشته گونه که رسولهمان
 است.

اِدفَةُ »  :(7« )تَتْبَعَُها الره
شود و زلزله نخستین( زلزله دیگري به دنبال )سپس( نفخه دوم، در صور دمیده مي
شود، و جهان ابدي گردند و رستاخیز و قیامت آغاز ميخواهد داشت )كه مردگان زنده مي

 گردد(.آغاز مي
ى اول و دوم. در ابن عباس )رض( فرموده  است: راجفه و رادفه عبارتند از دو نفخه

ها به فرمان ى دوم تمام مردهمیرند، و در نفخهى اول تمام جانداران به فرمان هللا  مىنفخه
 .(.۱۹/۱۹٣شوند.)تفسیر  قرطبى هللا زنده مى

کنندگان با شدایدى را یادآور شده است که تکذیب بعد از آن در آیات متبرکه ذیل حالت و
 شوند:آن مواجه مى

 (:8« )قُلُوٌب یْوَمئِذ  َواِجفَةٌ »
 دل هاي در آن روز از سختي و وحشت آن چه مي بینند و مي شنوند ترسان مي شوند.()
ها را های تمامی انسانو دلیل کثرت، این است که قلب« هاجمع قلب، قلب: »«قُلُوب  »

 شود. شامل می
کلمه )دل هایی( از آن جهت به کار رفته است که از روی قرآن کریم تنها کافران، 

فاجران و منافقان مضطرب و هراسان خواهند شد و مؤمنان صالح از هراس آن روز در 
دلهره ای بزرگ »امان خواهند بود. در سوره ی انبیاء درباره ی آنان فرموده شده است: 

می کند و فرشتگان از آنها استقبال می کنند که این همان روزی است که آنان را غمگین ن
 ( 103به شما وعده می دادند.( )انبیاء: 

 خوف وترس  بر اثر مشاهده هستند که و لرزانی ، نگرانهای مضطربدل«: واجفه»
کردهای ی کار و پیامدها و عملواینهم ازنتیجهشوند.می هراسان سخت روز قیامت

 .ترسند. این هم شیپور سوم استشان میدنیایی

 (:9« )أَْبَصاُرَها َخاِشعَةٌ »
)چشمان آن هافرو افتاده و ترس دل هایشان را فرا گرفته و وحشت دل هایشان را از بین 

 برده و تأسف و حسرت بر آن ها مستولي و چیره گشته است.
ُرَها»  و افتاده است. دیدگان و چشمان آنان از ترس، شرمنده: «أَۡبَصَّٰ
ِشعَة  »  ذلیل.: «َخَّٰ

چرا هللا به جای کلمۀ ذلیل از کلمۀ خشوع استفاده کرد؟ زیرا کافران در دنیا از هللا خشوع 
 کردند ولی در آخرت به خشوع خواهند افتاد.نداشتند و پروردگار را عبادت نمی

نیستند. چشم کسانی  ها؟ قطعاً چشمان اهل ایمانها پر از ذلت و فرو افتاده، کدام چشمچشم
اند. چشم کسانی که به روز قیامت و محاسبه ایمان است که مؤمن به این روز نبوده

های ما گفتند: وقتی که ما مردیم و استخواناند که در دنیا میها همان کسانینداشتند. این
 گردیم؟شویم و برمیپوسیده شد، آیا دوباره زنده می

 (:10« )لََمْرُدوُدوَن فِي اْلَحافَِرةِ یقُولُوَن أَئِنها »
آیا پس از مرگ به آفرینش شویم؟(. گویند: آیا ما دوباره به زندگي بازگردانده مي)مي

نخستین باز مي گردیم؟! این استفهام، انکاري است که مشتمل بر غایت تعجب است. یعني 
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عید دانسته.کافران در آن ها زنده شدن پس از مرگ را انکار کردند. سپس آن را بیشتر ب
 دنیا به صورت تکذیب مي گویند:

شوید، منکرانه و شگفت وقتى به آنها گفته شود: شما زنده مىمفسر قرطبی فرموده است:
 گردیم و مانند قبل از مرگ زنده مىگویند: آیا بعد از مرگ به حالت اول برمىزده مى

ز همانجا که آمده بود برگشت. گویند: )رجع فالن فى حافرته( یعنى اشویم؟ عرب مى
 .(.۱۹/۱۹۴)تفسیرقرطبی   

ی حفر نامی برای اول هر چیزی است. از ماده«حافره»حفره، قبر، گور. : «ٱۡلَحافَِرةِ »
است. حفره به معنی مکان گود و عمیق است. معنی حفر یعنی خاکی که از جایی خارج 

 ود.شی بیرون آمدن خاک، آن جا گود میشود و در نتیجهمی

 (:11« )أَئَِذا ُكنها ِعَظاماً نهِخَرةً »
آیا وقتي که تبدیل به استخوان هاي پوسیده و از هم پاشیده اي شدیم باز به زندگي اولی )

 آنان بهگویند که استبعاد )بعید دانستن( می از روی را هنگامی سخن بر مي گردیم؟ این
 کهشوید. یعنی: آیا بعد از آنمی و از نو زنده شده برانگیخته شود: شما بعد از مرگ گفته

و بعد از  شده برگردانده اول حال ، مجدداً بهقرار بگیریم قبرهایمان ( درُچقُری و)گودال
؟! محدثین می نویسند: حتی گروهی از آنان روزی با یک تکه شویممی زنده مرگ

را پودر  علیه وسلم  رفتند و با فشار آن صلی هللا استخوان کهنه و پوسیده پیش پیامبر
های پوسیده کرده و بر صورت مبارکش پوف  کردند و گفتند: آیا وقتی ما به این استخوان

و کهنه تبدیل شدیم ممکن است دوباره زنده شویم؟ چنین چیزی غیر ممکن است. این 
پنداشتند بنابراین منکر بعث میگفتار آنان بیانگر این است که وقوع قیامت و معاد را بعید 

 و روز جزا شدند.

ةٌ َخاِسَرةٌ »  (:12« )قَالُوا تِْلَك إِذاً َكره
گاه آن بازگشتي زیانبار است(. )تمسخركنان( میگفتند: این )بازگشت به گویند: آن)مي

بخشي پذیر گردد( در این صورت بازگشت زیانبار و زیان زندگي دوباره، اگر انجام 
 ود! )و ما هرگز از این زیانها نخواهیم كرد، و چنین كاري ممكن نیست(.خواهد ب

آن ها بعید مي دانند که خداوند آنان را پس از مرگ و بعد از آن که به استخوان هاي 
پوسیده تبدیل گشتند دوباره زنده گرداند. چون آنان نسبت به قدرت و توانایي خداوند جاهل 

 ند.بودند و در حق او جسارت مي کرد
 خداوند در بیان این که زنده کردن مردگان برایش آسان است مي فرماید:

 (:13« )فَِإنهَما ِهي َزْجَرةٌ َواِحَدةٌ »
بازگشت آنان چندان مشكل نیست( تنها صدائي )از  ( ).تنها یک بانگ بلند است )پس آن

 صور( بر میخیزد و بازگشت انجام میپذیرد(.
بار دوم یک آوازی بیش نیست و با انجام آن بر ما زحمتی واقعیت این است که دمیدن 

شود. بلی! زمانیکه  در صور دمیده شود، آنان را مانند آفرینش نخست به رونما نمی
 سازیم.گردانیم و همچنان که بمیرانیم زنده میزندگی باز می

 به معنی راندن کسی با صدای رسا از جایی.«: زجر»

 (:14« )ةِ فَِإَذا ُهم بِالسهاِهرَ »
 ناگهان همگان )به پا میخیزند و( در دشت )آیند.( گاه آنان بر زمین هموار مي)پس آن
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 (شوند.وسیع و بزرگ و سفید محشر آماده مي
در این جا پروردگار با عظمت به فرشتگان و کارهایشان که نشانگر کمال فرمانبرداري 

باشد، سوگند خورده است. احتمال آن ها از خدا و شتاب آنان در اجراي دستور او مي 
دارد که آنچه براي اثبات آن سوگند خورده شده جزا و زنده شدن پس از مرگ باشد. و 
احتماالً آنچه براي اثبات قیامت بیان شده است. و احتماالً آنچه براي اثبات آن سوگند 

ن قسم خورده شده و آنچه به آن سوگند یاد شده است یکي هستند و خداوند به فرشتگا
خورده تا وجود آن ها ثابت گردد. چون اعتقاد به وجود فرشتگان یکي از ارکان شش گانه 

 ایمان است.
نیز پرداختن به کارهایشان متّضمن جزا و پاداشي است که به هنگام مرگ و قبل و بعد از 

 آن بر عهده فرشتگاني است.
سته و شب و روز در حال شود و عمدتاً زمینی که پیوبه سطح زمین گفته می«: ساهره »

رویاندن گیاه باشد. مانند این که استراحت و خواب نداشته باشد.  ساهره هم یکی از 
ها در آن برای محاسبه شود و انسانهای صحرای قیامت است که حاضر و آماده مینام

 کشند.صف می
 خوانندگان گرامی!
وداستان  موسی علیه والسالم  یاد آوری مختصری ازقصه ( 26الی  15در آیات متبرکه )

 با فرعون، بعمل آمده است:

 (:15« )َهْل أتَاَك َحِدیُث ُموَسى»
آیا خبر موسي به تو رسیده است؟ این سوال از امر بزرگي است که به وقوع پیوسته 

 است. یعني آیا خبر او به تو رسیده است؟
و به ریشخند گرفتن آن، در باید یادآور شد که: انکار آخرت و قیامت توسط کافران مکه 

اصل رد کردن یک فلسفه نبود، بلکه تکذیب پیامبر خدا بود و توطئه هایی که آنان علیه 
محمد صلی هللا علیه وسلم انجام می دادند، توطئه علیه یک انسان  عادی نبود، بلکه برای 

 آسیب رساندن به دعوت پیامبر صلی هللا علیه وسلم  بود.
 و دلجویی قصد تسلیتصلی هللا علیه وسلم  به  اکرم رسول برایت اس آیه خطابی این

علیه السالم  با  موسی داستان که پیامبر! بدان . یعنی: ایقومشان در برابر تکذیب ایشان
 با تکذیب فرعون بود زیرا او نیز در دعوت گونهنیز همین وی و قوم سرکش فرعون
کفار  برای است تهدیدی آیه این کهگردید. چنان فراوانیهای سختی رو شد و متحملروبه
از  ـ که وی و کسان فرعون مانند سرانجام دهند، سرانجامی خود ادامه تکذیب اگر به که
 سبحان خواهد بود و خدای اند ـ در انتظارشانتر بودهبسیار نیرومندتر و با شوکت آنان
 سرنوشتی را نیز به گردانید، آنان جهانیان برای را عبرتی و قومش ونفرع کهچنان

 همانند روبرو خواهد کرد.

 (:16« )إِْذ نَاَداهُ َربُّهُ بِاْلَواِد اْلُمقَدهِس ُطًوى»
زمانیكه پروردگارش او را )موسی علیه السالم(رادر زمین مقّدس )پاک( ُطوي صدا )

واقع در کوه سینا که خداوند در آن جا با موسي سخن گفت و وادی  است «: طوي( »زد.
با اعطاي رسالت بر او منت گذارد و او را به همراه وحي مبعوث کرد و برگزید. پس به 

 او فرمود:
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 (:17) «اْذَهْب إِلَى فِْرَعْوَن إِنههُ َطغَى»
و و با ( یعني بر)بدو گفت:( برو به سوي فرعون كه سركشي و طغیان كرده است.

گو، او را از سرکشي و طغیان و شرک ورزیدن و نافرماني بسخناني نرم و مهربانانه 
 شاید او پند پذیرد یا بترسد.« لَّعَلَّهُ یتََذَکُر أَو یخَشي»بازدار. 

 « اختاتون»پادشاه مصر؛ اولین پادشاهی که لقب فرعون رابه خود داد : «فِۡرَعۡونَ »
 نام داشت که خود را« رامسس دوم»یه السالم عل نام داشت وفرعون زمان موسی

 .«۲٤أَنَ۠ا َرب ُكُم ٱْۡلَۡعلَىَّٰ  »گفت:من واالترین معبود شما هستم:معبودمی دانست  ومی
 و بعدها این کلمه برای نسبت « خانه یا قصر خیلی بزرگ، منطقۀ قصر»فرعون: یعنی: 

 علیه السالم  به پادشاهان مصر،  بزرگی و پادشاهی به اشخاص داده شد.در زمان یوسف
 علیه السالم  پادشاه رامسس دوم، معروف به فرعون و  گفتند و در زمان موسیملک می

 طلب بود.انسانی ظالم و جاه
 ها نام خود را ضرب زد و همه چیز را تحت تصرف و ملک خود وی بر روی تمام سکه

 قرار داد.
 گروه تشکیل شده بودند: 2مردم مصر در آن زمان از 

 ها: پادشاهان )فرعونیان( و ثروتمندان مصر.قِبطی - 1
بودند و  علیه السالم ی یعقوب نبیاسرائیل:مردم عادی وفقیر مصر که از ذریهبنی - 2

 شدند. جا ساکن و منتشراش به مصر در آنو خانوادهعلیه السالم  بعد از آمدن یوسف
 (:18« )فَقُْل َهل لهَك ِإلَى أَن تََزكهى»

پس به او بگو: آیا مي خواهي به خصلتي پسندیده ، رسیدی فرعون پیشکه یعنی: بعد ازآن
و زیبا که خردمندان در به دست آوردن آن از یکدیگر پیشي مي گیرند روي بیاوري ؟ و 

لودگي کفر و طغیان پاک کني و آن این است که خود را پاکیزه گرداني و خویشتن را ازآ
 به سوي ایمان و عمل صالح بیرون بیایي؟!  

فرماید که با آموزد و میپس بگو؛ هللا در این آیات، شیوۀ دعوتگری را به ما می«: فَقُلۡ »
 بدین تر تیب موسی علیه السالم  ها نیز باید با آرامی و با اخالق رفتار کرد.بدترین انسان

 درآید. و مالیمت از در نرمشبا فرعون  نخست مأمور گردید تا درقدم 

 :(19« )َوأَْهِدیَك إِلَى َربَِّك فَتَْخَشى»
)و تو را به سوى معرفت و شناخت و اطاعت خدا راهنمایى کنم،  و عوامل رضایت و 

از پروردگارت  پس چون راه راست را بشناسي« فَتَْخَشى»خشم هللا را برایت بیان نمایم؟! 
 بیمناک خواهي شد.

مفسر زمخشرى فرموده است: ترس را از این جهت ذکر کرده است که مالک امر و 
 خیزد.فرمان است. هر کس از هللا  بترسد هر خیرى از او مى

طور که انسان و خطابش را با استفهامى که به معنى پیشنهاد است، آغاز کرده است. همان
خواهى نزد ما به مانی ؟ و به تعقیب  آن گفتارى نرم و ر نمىگوید: مگبه مهمانش مى

آمیز را آورده است. تا او را با مهربانى بخواند و دعوت کند و با مدارا او را از محبت
فَقُوال لَهُ »سوره طه( آمده است:  44آیه:)گردنکشى و طغیان بیرون آورد. طوریکه  در

پس به نرمى با او سخن بگویید، شاید متذّكر شود، «.)44» أَْو َیْخشى قَْواًل لَِیّناً لَعَلَّهُ یَتََذكَّرُ 
اما فرعون از پذیرفتن آنچه موسي او را به سوي آن فرا خواند امتناع  .یا )از هللا( بترسد

 ورزید.
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 (:20« )فَأََراهُ اآْلیةَ اْلُكْبَرى»
ده است. یعنى در کالم قسمتى حذف ش)و )موسي( معجزة بزرگ را به او نشان داد.( 

موسى نزد او رفت و او را خواند و با او بحث کرد، وقتى اواز ایمان امتناع ورزید، 
ى بزرگ ]دال بر رسالت خود[ را به او ارائه داد که عبارت بود از تبدیل عصا به معجزه

کرد. مفسرقرطبى فرموده است:یعنى عالمت کبرى را که معجزه بود مارى که حرکت مى
 داد.به او ارائه 

 .(.۱۹/۲۰۲ابن عباس )رض( فرموده: معجزه عبارت بود از عصا.)تفسیر قرطبى 
 ی بزرگ:معجزه: «ٱْۡلٓیَةَ ٱۡلُكۡبَرىَّٰ »
 عصا به مار تبدیل شد. - 1
 سفید و نورانی شد. علیه السالم  ید بیضاء: دست موسی - 2

 اش مطابق با شرایطعلیه السالم سحر و جادو رایج بود و او معجزه در زمان موسی
علیه السالم علم طب و در زمان رسول  طور که درزمان عیسیآن دوران بود همان

 صلی هللا علیه وسلم  سخنوری و کالم امری مهم و رایج بود. هللا

 (:21« )فََكذهَب َوَعَصى»
اّما فرعون، موسي را دروغگو نامید و )نبّوت گاه دروغ انگاشت و سرپیچي کرد.( ))آن

وبعد ازظهور او را نپذیرفت، وازچیزي كه از جانب هللا  با خود آورده بود( یعنی 
 ى آشکار از فرمان خدا سرپیچى نمود.معجزه

سرکشی و طغیان. این یعنی تکذیب عملی: اعالم «: َوَعَصىَّٰ » تکذیب زبانی،: «فََكذَّبَ »
اولین انحراف فرعون است. تکذیب کرد. چیزهای واضح و روشن را انکار کرد و 

 عصیان ورزید و نافرمانی کرد. بیشتر از این هم پا را فراتر گذاشت.

 (:22« )ثُمه أَْدبََر یْسعَى»
 (سپس پشت كرد و رفت و )براي مبارزه با موسي( به سعي و تالش پرداخت.)

علیه السالم باز داشت و با ظلم وتعدی، کشتن و برده ساختن  را از پیروی موسیمردم 
 مردم در روی زمین دست به فساد زد.

کردن، فکر کردن به سعی«: یَۡسعَىَّٰ »به ایمان پشت کرد و ایمان نیاورد. : «ثُمَّ أَۡدبَرَ »
نگذارد  علیه السالم. فرعون  با تمام تواِن خود کوشش و تالش کرد تا شکست موسی

 دعوت موسی به جایی برسد.
فرعون به مردم عوام گفت: من پروردگارم، اما حقیقت این دو نام )من باید یادآور شد که:

گاه از کرد، هیچفهمید؛ زیرا اگر حقیقت پروردگاری را درک میو پروردگار( را نمی
 شد.نی نمیفهمید، مقید به جسم و جان حیوارا می« من»ترسید و اگر حقیقت خلق نمی

 (:23« )فََحَشَر فَنَاَدى»
حضور  را برای یا مردم (آن گاه )جادوگران را( گرد آورد و )مردمان را( دعوت كرد.)

 وسیلهیا به خودش« پس»کنند  دهد، مشاهدهمی روی را که گرد آورد تا آنچه در صحنه
 .جمع در آن« ندا در داد» ایمنادی

 اسرائیل، سربازان، ساحران(.ها و مردم بنیرا جمع کرد )قبطیهمه «: فََحَشرَ »

  (:24« )فَقَاَل أَنَا َربُُّكُم اأْلَْعلَى»
 من پروردگار برتر شما » )فرعون لشکریانش را جمع کرد و ندا زد و به آن ها گفت:
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وی  این کار را برای ایجاد ترس و وحشت در  «.و باالتر از من خدایى نیست. هستم
پس مردم سخن او را باور کردند و به باطل او اقرار نمودند زیرا عقل  م انجام داد.مرد

 آن ها را به بازیچه گرفته بود.(

ُ نََكاَل اآْلِخَرِة َواأْلُولَى»  (:25« )فَأََخَذهُ َّللاه
ترین عذاب[ و دنیا ]با غرق کردن در دریا[ گرفتار پس هللا او را به عذاب آخرت ]شدید»

 .«کرد
« ُ  «هللا انتقامی از او گرفت تا عبرت دیگران شود و ظالمان توبه کنند.: »«فَأََخذَهُ ٱَّللَّ
 آخرت: «ٱْۡلِٓخَرةِ »
 دنیا: «ٱْۡلُولَىَّٰٓ »

و به عذاب أولی « أَنَ۠ا َرب ُكُم ٱْۡلَۡعلَىَّٰ »هللا فرعون را به عذاب آخرت هنگامی که گفت: 
ۡن »هنگامی که گفت: ه  َغۡیِريَما َعِلۡمُت لَُكم ّمِ معبودی جز خود ( »38القصص: «)إِلََّٰ

 گرفتار کرد. «شناسمبرایتان نمی

 (:26« )إِنه فِي َذِلَك لَِعْبَرةً لَِّمن یْخَشى»
)بي گمان در این )داستان موسي و فرعون، درس( عبرت بزرگي است براي كسي كه 

 ()از هللا( بترسد.
حضرت موسي و فرعون پرداخت و آنرا یاد بعد از این که پروردگار به نقل از داستان 

به مساله  آور شد، بمثابه یك درس عبرت براى همه طغیانگران و تكذیب كنندگان بار دیگر
انتهاى حق را در جهان هستى به هائى از قدرت بى گردد و نمونه  معاد و رستاخیز بر مى

پایانش را بر نعمت هاى بى  هائى از كند و گوشهعنوان یك دلیل براي امكان معاد بیان مى 
 د.شكرگزارى را كه سرچشمه معرفة هللا است در آنها برانگیز دهد تا حسانسانها شرح مى 

فرماید آیا آفرینش نخست منكران معاد را مخاطب ساخته و ضمن یك استفهام توبیخى مى 
مت كه زندگى پس از مرگ( مشكلتر است یا آفرینش این آسمان با عظ شما )و بازگشت به

 خداوند بنا نهاده است.

 (:27« )أَأَنتُْم أََشدُّ َخْلقاً أَِم السهَماء بَنَاَها»
)اي منكراِن معاد!( آیا آفرینش )مجّدد پس از مرگ( شما سختتر است یا آفرینش آسمان كه 
خدا آن را )با این همه عظمت سرسام آور و نظم و نظام شگفت، باالي سرتان همچون 

 ؟ده استكاخي( بنا نها
 مفسرفخررازى فرموده است: آنها را به امرى متوجه کرده است که با چشم مشاهده مى
شود؛ چون وقتى خلق انسان با این کوچکى و ضعیفى در مقابل خلق آسمان با آن بزرگى 
و عظمت احوالش قرار گیرد، خلق انسان آسانتر است، و وقتى چنین باشد اعاده و بازآوردن 

 .(.٣۱/۴٣کنند؟ )تفسیر کبیر باشد پس چرا آن را انکار مىتر مىآنها نیز آسان
لََخْلُق السَّماواِت َو اْْلَْرِض أَْكبَُر ِمْن »سوره غافر( می فرماید:  57آیه )همانطوریکه در 

ها و زمین از آفرینش قطعاً آفرینش آسمان«)57َخْلِق النَّاِس َو لِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ال َیْعلَُموَن  
 دانند.(.تر است ولى بیشتر مردم نمىمردم بزرگ

آن را محکم و استوار و بلند و بدون ستون در باالى سر شما بنا نهاد. سپس (« ۲۷بَنَاَها )»
 فرماید:بر توضیح و بیان افزوده و مى
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اَها»  (:28« )َرفََع َسْمَكَها فََسوه
 را هموار و بدون شکاف و سوراخ ارتفاعش را بلند کرد و آن را سقف شما قرار داد و آن 

قرار داد. ابن کثیر فرموده است: یعنى آن را از لحاظ ساختمان، بلند و از لحاظ فضا، وسیع 
قرار داد و تمام گوشه و کنار آن را هموار و راست گرداند و در شب تاریک با ستارگان 

 مختصر تفسیر ابن کثیر.(.)بیاراست.

 (:29« )َج ُضَحاَهاَوأَْغَطَش لَیلََها َوأَْخرَ »
)مختصر «. را روشن نمودرا تاریک کرد و روز آن ابن عباس فرموده است:و شب آن »

 تفسیر ابن کثیر.(

 (:30« )َواأْلَْرَض بَْعَد َذِلَك َدَحاَها»
 و پس از آن، زمین را غلت اند و )به شكل بیضي در آورد و( گستراند.)

گرد بودن زمین منافات ندارد؛ چون آن امرى است این قول با مفسران فرموده اند که:
ى به هم فشرده زمین در آغاز صورت کره»قطعى. حتى امام فخر رازی فرموده  است: 

داشت و بعد از آن خدا آن را طول و گسترش داد. و معنى دحاها پهن کردن محض نیست، 
هان و مواد ى سبز شدن ورویدن گیابلکه منظور آن است که زمین را مسطح و آماده

بر آن دلیل است. تمامى اجسام بزرگ « أخرج منها ماءها و مرعاها» ىخوراکى کرد. و آیه
 .(٣۱/۴٨تفسیر کبیر )«.آیندمسطح به نظر مى

: به معنی حرکت دادن چیزی به طوری که غلطان و گردش دورانی شکل داشته «َدَحاَها»
کند که هللا بودن زمین مییضی شکلبودن و یا بباشد. و این هم به نوعی اشاره به کروی

چنین خلق کرده است تا بتواند دارای حرکات وضعی و انتقالی باشد و متعال زمین را این
ی نبأ اشارتی رفت این وضعیت باعث ایجاد شب و روز و فصول همچنان که در سوره

 شود.چهارگانه می

 (:31« )أَْخَرَج ِمْنَها َماءَها َوَمْرَعاَها»
زمین را خشک قرار نداد، بلکه تمام امکاناِت ( یعنی ن را و چراگاه آن را پدیدار كرد.آب آ)

رشد و نمو در زمین را در اختیار شما قرار داد. از قبیل آب و آبادانی و مراتع سرسبز 
 برای چارپایان.

 (:32« )َواْلِجبَاَل أَْرَساَها»
محکم در زمین درآورد و گستراند.تا زمین  و مانند میخ ( و كوهها را محكم و استوار كرد.)

 استقرار یابد و ساکنانش در آرامش به سر ببرند.

 (:33« )َمتَاعاً لهُكْم َوأِلَْنعَاِمُكمْ »
براي استفاده شما و چهار پایان شما )همه این ها را سر و سامان داده و سرگشته و )

کرده است، از خلق دوباره آنها ناتوان و کسی که تمام اینها را خلق ایم(.فرمانبردار كرده
 نیست.

ها و ترتیب زندگی آنان به که هللا متعال مظاهر قدرت خود را در آفرینش انسانپس از آن
عنوان دلیلی بر رستاخیز و قیامت بیان نمود، به دنبال آن دالیل قدرت خود بر زنده گرداندن 

اسلوب واضح و روشنی بیان نمود و آنان پس از مرگ و محاسبه و مجازات آنان را با 
 فرمود:
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ةُ اْلُكْبَرى»  (:34« )فَِإَذا َجاءِت الطهامه
ابن عباس  فرساي قیامت( فرا میرسد. هنگامي كه بزرگترین حادثه )و بالي سخت طاقت)

موسوم شده است؛ چون تمام « طامه»)رض( فرموده است: که هدف از آن قیامت، و به 
 دهد.امور هولناک را تحت شعاع خود قرار مى

« زبانیه»همان ساعتی است که دوزخیان تسلیم « طامه»سفیان ثوری )رح( فرموده است:
 شوند.می
ةُ ٱۡلُكۡبَرىَّٰ » ی ترین حادثه است حادثهمهم« طامه»حشر؛  ی دومقیامت، یا نفخه«: ٱلطَّآمَّ

گنجد و قابل تصورهم  نیست. مصیبتی ای که در مغز و ذهن انسان نمیفرسا. حادثهطاقت 
 ای خاص.عظیم و غیر قابل تصور برای همه و نه عده

شود که فراگیر است و ای گفته میزمانی که طامه بیاید وطوریکه گفتیم  طامه، به حادثه
ی ثمود و نه تر است و هیچ چیز نه باِد عاد و نه صیحهتر و هولناکای عظیمدثهاز هر حا

رسد. طوری که هیچکس از سیطره و [ به آن نمی189]الشعراء:  «یَۡوِم ٱلظ لَِّةۚۡ »ی رجفه
ی فراگیر؛ و قید کبری هم این معنی را در آن بیشتر شود. حادثهی آن خارج نمیاحاطه
با حوادث دیگر فرق دارد. چه از باب زلزله بودنش زیرا این زلزله  کند که این حادثهمی

کند و چه از باب ی زمین را منقلب میهای معمولی، تمام کرهبر خالف زلزله
بودنش که بزرگ و غیر قابل تصور است. آن جا کار از کار گذشته و دیگر ارزش کبری

 نخواهد داشت که انسان از خواب غفلت بیدار شود.

نَساُن َما َسعَى»  (:35« )یْوَم یتََذكهُر اإْلِ
زیرا یقین (.تالش خود را به یاد میآورد]تمام اعمال خیر و شر و[ که انسان )روزي

 شود.گیرد و در مقابل اعمالش پاداش داده میدارد مورد بازجویی قرار می
 است.آنچه در دنیا از خیر و شر انجام داده «: َما َسعَىَّٰ »

 درمورد  به یادآوردن اعمال سه نظر دارند:مفسران 

 آورد.شود، به یاد میزمانی که نامۀ اعمال انسان به دستش داده می - 1

آیند و زمانی که فرشتگان، زمین، جسم و تمام اعضا و همه چیز به سخن درمی - 2
 آورد.دهند، اعمالش را به یاد میشهادت می

همه چیز را به یاد انسان آورده و شود، هللا زمانی که نزد هللا حساب و کتاب می - 3
 شود. از غفلت میدهد. آن جا است که انسان اهل ذکر میاعمالش را به او نشان می

؟ چه کار کرده «َما َسَعىَّٰ »شود که گریزد و در رابطه با عملکرهای خود متذکر می
 هایش چگونه و در چه راستایی بوده است؟است؟ حرکات و تالش

َزِت اْلجَ »  (:36« )ِحیُم ِلَمن یَرىَوبُّرِ
در روز قیامت آتش جهنم را «.گرددو دوزخ براي هر فرد بینائي آشکار و نمایان مي»

هزار گره و دستگیره دارد و  70جهنم، دهند.جلوی چشم انسان آورده و به خالیق نشان می
ْؤتَى یُ »هزار فرشته حمل می کند. طوریکه در حدیث متبرکه آمده است: 70هر دستگیره را 

وَنَها ، َمَع ُكّلِ ِزَمام  َسْبعُوَن أَْلَف َملَك  َیُجر  ]مسلم:  «بَِجَهنََّم َیْوَمئِذ  لََها َسْبعُوَن أَْلَف ِزَمام 
زند و جهنمیان در آن روز، گردنی از آتش بیرون آمده که چشم دارد و فریاد می( 2842

 خواند.را فرا می
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تَْخُرُج ُعنٌُق ِمَن النَّاِر َیْوَم الِقیَاَمِة لََها َعْینَاِن تُْبِصَراِن »: فرمایدپیامبرصلی هللا علیه وسلم  می
، َوِبُكّلِ َمْن دَ  ، بُِكّلِ َجبَّار  َعنِید  ْلُت بِثاََلثَة  َعا َمَع َوأُذُنَاِن تَْسَمعَاِن َوِلَساٌن َیْنِطُق، یَقُوُل: ِإنِّي ُوّكِ

ِرینَ  ِ إِلًَها آَخَر، َوبِالُمَصّوِ روز قیامت گردنی از آتش بیرون آمده که دارای دو چشم » «َّللاَّ
گوید: من امروز بر سه کند و میبینا و دو گوش شنوا و زبانی است که با آن نطق می

ام: بر شخص جبار ستمگر و سرکش، بر کسی که در دنیا با هللا شخص گمارده شده
و مسند  2574ترمذی: ]سنن «. گرانخواند و بر صورتمتعال، معبودی دیگری می

 [ حکم آلبانی: صحیح.8430احمد: 

ا َمن َطغَى»  :(37« )فَأَمه
 (اّما آن كسي كه طغیان و سركشي كرده باشد.)

ْنیا»  (:38« )َوآثََر اْلَحیاةَ الدُّ
 اصول  مبارکه آیات این و زندگي دنیا را )برگزیده باشد و بر آخرت( ترجیح داده باشد.()

 نتیجه را انسان شقاوت نموده، ترسیم اي شایسته و زیبا نحو به را انسان شقاوت و سعادت
 و است دانسته نفس هواي ترک و خدا از خوف ثمره را او سعادت و پرستي دنیا و طغیان
 عقل بر اي پرده پرستي هوي بس. و است همین نیز اولیاء و انبیاء تعلیمات تمام عصاره

 ترین بزرگ که را تشخیص حس و کند مي تزئین نظرانسان در را زشت کشداعمال مي
 کند. مي مشغول خود به انسانرا و گیرد مي او از است حیوان از انسان امتیاز و هللا نعمت

 (:39« )فَِإنه اْلَجِحیَم ِهي اْلَمأَْوى»
فساد عقیدتى آنها مى كند زیرا در جمله اول اشاره به )بداند که( دوزخ جاي )او( است( 

 طغیان ناشى از خود بزرگ بینى است و خود بزرگ بینى ناشى از عدم معرفة َّللّا است.
كسى كه خدا را به عظمت بشناسد خود را بسیار كوچك و ضعیف مى بیند و هرگز پاى 

 خود را از جاده عبودیت بیرون نمى گذارد.
را كه طغیان سبب مى شود انسان لذت و جمله دوم اشاره به فساد عملى آنهاست چ

زودگذر دنیا و زرق و برق آن را باالترین ارزش حساب كند و آن را بر همه چیز مقدم 
 بشمرد.

این دو در حقیقت علت و معلول یك دیگرند: طغیان و فساد عقیده سر چشمه فساد عمل و 
سوزان دوزخ است  ترجیح زندگى ناپایدار دنیا بر همه چیز است و سر انجام این دو آتش

كه در جمله سوم به آن اشاره شده. سپس به ذكر اوصاف بهشتیان در دو جمله كوتاه و 
 بسیار پرمعنى پرداخته، مى فرماید:

ا َمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه َونََهى النهْفَس َعِن اْلَهَوى»  (:40« )َوأَمه
ه است. و نفس را از هوي که از ایستادن در حضور پروردگارش بیمناک بود)و اما کسي

 و هوس باز داشته باشد(.

 (:41« )فَِإنه اْلَجنهةَ ِهي اْلَمأَْوى»
پایان های بییا دار النعیم با نعمت« دارالسالم»بهشت ( قطعاً بهشت جایگاه )او( است.)

گاه نیکوکاران و هایی برتر از لذات دنیوی که منزلجسمی و روحی و معنوی و لذت
جا که ربایی! آنگاه خوب و دلگاه او خواهد بود. چه منزلاست، مأوی و منزلمتقیان 
های های پهلوی هم چیده، فرشهای نهاده شده، بالشهای بلند، جامهای روان، تختچشمه

 و سال و دیدار دوستان،نصیبشان میسن زربافت گسترده، حوران زیبا، نوَرس و هم
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ت بالل )رض( در احتضار مرگ بود، از هوش گردد. روایت شده هنگامی که حضر
کند، بالل به او گفت: گریه نکن فردا رفت، وقتی به هوش آمد دید که همسرش گریه می
 دوستانم، یعنی محمد و یارانش را دیدار خواهم کرد.

 (:42« )یْسأَلُونََك َعِن السهاَعِة أَیاَن ُمْرَساَها»
 (شود؟كه در چه زماني واقع ميپرسند از تو درباره قیامت مي)مشرکین 

اند: مشرکین اخبار و اوصاف قیامت را از قبیل: طامه، صاخة و قارعه مفسران فرموده 
دهد و آورد، و کى رخ مىگفتند: کى خدا آن را مىشنیدند. آنگاه به صورت استهزا مىمى

 شود؟ آنگاه آیه مبارکه نازل شد.واقع مى

 (:43) «فِیَم أَنَت ِمن ِذْكَراَها»
باشد هایى مىتو از آن آگاه نیستى تا خبرش را به آنها بدهى؛ چون جزو اسرار و نهفتنى

 ورزند؟پرسند و اصرار مىکه فقط هللا عزوجل  از آن باخبر است. پس چرا از تو مى

 :(44« )إِلَى َربَِّك ُمنتََهاَها»
اّطالع از وقوع آن كار گردد )و آگاهي از زمان قیامت، به پروردگارت واگذار مي )

 ؛ نه تو(.پروردگار تو است

 :(45« )إِنهَما أَنَت ُمنِذُر َمن یْخَشاَها»
وظیفه تو تنها و تنها بیم دادن و هشدار به كساني است كه از قیامت میترسند )و روح )

 باشد.ى تو نمىاما خبر دادن از زمان تحقق آن وظیفهطلبي دارند(.جوئي و حق حق

 (:46« )َكأَنهُهْم یْوَم یَرْونََها لَْم یْلبَثُوا إِاله َعِشیةً أَْو ُضَحاَها»
روزي «. )اندرا میبینند، تصوري که آنان جز شبي یا روزي درنگ نکردهکه آن )روزي

كنند كه در جهان( گوئي جز بینند )چنین احساس ميكه آنان برپائي رستاخیز را مي
 (اند.اند و بسر نبردهآن درنگ نكرده شامگاهي یا چاشتگاهي از

دانند تا جایى که به نظر مفسرابن کثیرفرموده  است: مدت حیات خود را بسى کوتاه مى
 ى شامگاه یا چاشتگاهى بوده است.آنان به اندازه

خاتمه داده میشود، موضوعى « حشر و بعث»وبدینترتیب سوره مبارکه نازعات با اثبات 
 آن قسم یاد کرده بود تا اول و آخر همه با هم هما هنگ  باشند.که در اول سوره بر 

 ماموریت ملک الموت:
قبل ازهمه باید گفت که ماموریت ملک الموت تنها در قبض روح انسانها وسایر مخلوقات 

از قبیل فرشتگان، جنیات، حیوانات و... خالصه میگردد. طوریکه خداوند متعال 
لَُک اْلَمْوِت الَِّذي ُوِکَّل ِبُکْم ثُمَّ إِلَي َربُِّکْم تُْرَجعُونَ قُْل یتََوفَّاُکم »میفرماید:  )سوره سجده « مَّ

بگو: فرشته اي که خداوند آن را مامور قبض ارواح و گرفتن نفس ها نموده  (. یعني:11
ثُمَّ إِلَي َرِبُّکْم »است به کمک همکارانش به سراغ شما مي آید و نفس هایتانرا مي گیرد. 

سپس به نزد پروردگارتان بازگردانده مي شوید آنگاه شما را طبق اعمال تان « عُونَ تُْرجَ 
سزا و جزا خواهد داد. و شما زنده شدن پس از مرگ را انکار کرده اید پس بنگرید و 

بیاندیشید که خداوند با شما چه خواهد کرد! بر طبق این آیه ي مبارکه درمي یابیم که ملک 
انسانهااست، ولي اینکه، روح حیوانات چگونه و توسط چه الموت مأمور قبض روح 

کسي قبض مي شود، حدیثي صریح در مورد وجو ندارد، ولي احادیثي دروغین ساختگي 
آجال البهائم کلها من القمل والبراغیث والجراد والخیل والبغال »در مورد وجود دارد که: 
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ي تسبیحها قبض هللا أرواحها، ولیس کلها والبقر وغیر ذلک، آجالها في التسبیح، فإذا انقض
یعني: زمان مرگ تمامي حیوانات از قبیل مورچه و «. إلي ملک الموت من ذلک شيء

شپش و کک و ملخ و اسب و قاطر و گاو و دیگر حیوانات بستگي به زمان تسبیح آنها 
دارد، هرگاه تسبیح گفتن آنها بپایان رسید خداوند روح آنها را قبض مي کند، و ملک 
الموت چیزي از آنرا برعهده ندارد.ولي همانطور که گفتیم این حدیث دروغ است و 

 ( این حدیث رادروغ دانسته است.4/188عالمه الباني رحمه هللا در )السلسلة الضعیفة )
و لذا بعضي از علما گفته اند: ملک الموت ارواح جمیع مخلوقات )انسان و حیوانات( را 

را  حیوانات خود ارواح سبحان خداي» از اهل علم گفته اند:قبض مي کند، و بعضي دیگر 
(، )الفواکه الدواني( 75. نگاه کنید به: )التذکرةللقرطبي صفحه )«مرگفرشته  ستاند، نهمي
(1/100.) 

وشیخ ابن عثیمین این مسئله را خارج از تکلیف انسان دانسته و پرداختن به آنرا بي فایده 
از ایشان در مورد قبض ارواح حیوانات پرسیده شد و ایشان جواب دانسته است، چنانکه 

نظر تو چیست اگر به شما گفته شود که: ملک الموت مأمور قبض ارواح حیوانات »دادند: 
است یا مأمور نیست، فایده ي این چیست؟! آیا صحابه در این مورد از رسول صلي هللا 

کسي بیشتر در یادگیري و کسب علم حریص علیه  وسلم سوال کردند، در حالیکه آنها از هر
بودند، و رسول هللا صلي هللا علیه وسلم در پاسخ دادن به سوال آنها از هرکسي تواناتر بود، 
ولي با این وجود هرگز صحابه ازایشان در این مورد سوال نکردند، آنچه که خداوند متعال 

لَُک اْلَمْوتِ »مي فرماید اینست:  یعني ملک الموت مأمور قبض ارواح بني « قُْل یتََوفَّاُکم مَّ
)لقاء  آدم است، اما در مورد ارواح غیر انسان ها چیزي ثابت نشده و هللا بدان آگاهتر است.

 (.146/11الباب المفتوح)

 قبض روح پیامبر صلي هللا علیه وسلم:
ر هنگامي که در روز پایاني حیات پیامبر صلي هللا علیه وسلم سختي مرگ بر ایشان فشا

آورد، زمانیكه اسامه بر او وارد شد، نمیتوانست سخن بگوید و فقط دستهایش را به سوي 
گذاشت و اسامه متوجه میگردید که برایش دعا میکند. کرد و بعد بر اسامه ميآسمان بلند مي

عایشه، پیامبر را در آغوش گرفته بود. در این اثنا عبدالرحمن ابن ابوبکر در حالي وارد 
اکي در دست داشت. پیامبر اکرم صلي هللا علیه وسلم به مسواک او چشم دوخته شد که مسو

بود. عایشه گفت: آن را براي شما بگیرم؟ با اشارة سر گفت: بلي. عایشه چوب مسواک را 
 از برادرش گرفت و آن را جوید و نرم کرد و به پیامبر داد.

في الرفیق »تکرار نمود ایشان مسواک را دردهان گرفت و مسواک زد و این جمله را 
یعني دوست دارم به رفیق اعلي بپیوندم و دستش را مرتب در ظرف آبي که « االعلي

ن إال اله اال هللا، »مالید و میگفت: اش مي برد و به چهرهکنارش بود، فرو مي
همینکه از مسواک زدن « ال اله اال هللا! مرگ َسَکرات دشواري دارد!». «سکرات للموت
یافتند، دستانشان یا انگشتانشان را باال کردند، و چشمانشان را به سقف اتاق دوختند، فراغت 

مع »و لبهاي مبارکشان به حرکت در آمد. عایشه با دقت گوش فراداد. آنحضرت گفتند: 
الذین أنعمت علیهم من النبیین والصدیقین و لشهداء والصالحین. اللهم اغفرلي وارحمني 

اي: با آن کساني که به آنان اِنعام فرموده(. »ْلعلي. اللهم، الرفیق اليْلعلحقني بالرفیق اأو
پیامبران، صدیقان، شهیدان و صالحان! بار خدایا، مرا بیامرز و مرا مشمول رحمتت قرار 

این عبارت اخیر را سه بار « ده، و مرا به ملکوت اعال برسان! بار خدایا، ملکوت اعال!
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لیه إ إنا هلل وإنا»طرف افتاد، و به ملکوت اعال پیوستند:  تکرار کردند، و دستشان به یک
( و «باب مرض النبي»و  4449و  4437، کتاب المغازي، شماره بخاري)«. راجعون!

، الترمذيدر روایتي آمده است که فرمود: بار الها! مرا در سختیهاي مرگ یاري نما. )
 .(978کتاب الجنائز، شماره 

انطور که در حدیث فوق اشاره رفت عایشه رضي هللا عنها اما در مورد سکرات موت، هم
در مورد سخنان پایاني پیامبر صلي هللا علیه وسلم در هنگام لحظات چنین نقل مي کند که 

ُ، إِنَّ ِلْلَمْوِت َسَکَرات  » ایشان فرمودند: همانا مرگ،  ال اله اال هللا،» یعني: «ال إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ
 «.سختي ها دارد

 ت عمل ملک الموت:سرع
تعداد کثیري از انسان ها احیاناً با خود طوري تصور مینمایند که چگونه ملک الموت در 

 یک زمان اقدام به قبض روح تعداد کثیري از انسانها میکند؟ 
براي فرشته قبض « عزرائیل»قبل از همه میخواهم توضیح بدارم که استعمال کردن نام 

 نمیباشد.روح )ملک الموت( دقیق 
است، مورد استفاده قرار گیرد زیرا نام « ملک الموت»باید نام اصلي این فرشته که 

در قرآن عظیم الشان و احادیث پیامبر صلي هللا علیه و سلم وارد نشده است، « عزرائیل»
ملک »بلکه این نام از اسرائیلیات گرفته شده که بهتر است ترک شود و در عوض نام 

در قرآن و احادیث ذکر « ملک الموت»ستفاده شود، زیرا این اسم یعني بجاي آن ا« الموت
 شده است.

ثانیا، خداوندي که مالئکه هاي با قدرتي از قبیل ملک الموت، جبریل، میکائیل، و غیره 
خلق کرده است این نیرو و قدرت و سرعت نیز به آنها بر حسب شغلشان عطا فرموده 

 است.
قرار  ملک الموت و احاطه اشراف تحت مانند طشتيزمین » گفت:مجاهد رحمة هللا علیه 

  «.گیردمي را از آن بخواهد، هر روحي هرگاهيکه  طوري است، به شده داده
هللا یتوفي اْلنفس حین »و در قرآن گرفتن روح، گاهي به خداوند نسبت داده شده، مانند آیه: 

تي قضي علیهاالموت و یرسل اْلخري إلي أجل موتها و التي لم تمت في منامها فیمسک ال
 (42)سوره الزمر:« مسمي إن في ذلک ْلیات لقوم یتفکرون

الذین تتوفاهم المالئکة »و گاهي گرفتن روح به مالئکه نسبت داده میشود، مانند آیه: 
(، 61)سوره االنعام: « رسلنا و هم ال یفرطون توفته»... (، 32)سوره النحل: آیه« طیبین...

( و گاهي گرفتن روح به ملک 97)سوره النساء: « ظالمي أنفسهم... لذین توفاهم المالئکةا»
)سوره « قل یتوفاکم ملک الموت الذي وکل بکم»الموت نسبت داده میشود، مانند آیه: 

و این آیات بدین معناست که اوال خداوند است که انسان ها را مي میراند و  (11السجدة: 
ن خارج میشود، و ثانیا ملک الموت داراي کمک یاراني از مالئکه به امر او روح از بد

است که مقدمات مرگ یک شخص را فراهم میکنند، و سپس ملک الموت است که روح را 
از بدن جدا میسازد و تحویل میگیرد و سپس آنرا به دست مالئکه عذاب و یا رحمت میسپارد 

  در نعیم و یا عذاب سپري کنند.تا اینکه آن روحها در عالم برزخ تا روز قیامت 
ولي اینجا الزم به تذکر است که بجاي اینکه فکر کنیم که چگونه ملک الموت قادر به قبض 
ارواح در یک لحظه است، به فکر آن باشیم که قبل از مالقات با او هنگام مرگ، چه اعمال 

 صالحي را براي خود پیشه کرده ایم.
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 صورت حال جنتیان:
شکل و صورت پدر خود حضرت  یعني:بهترین و زیباترین شکل و صورت )اهل جنت به 

شوند. پس هیچ شکل و صورتي کامل تر و زیباتر از آدم علیه السالم وارد بهشت مي
صورتي که خداوند آدم ابوالبشر را بر آن آفریده است وجود ندارد. خداوند آدم را با دست 

انده و به زیباترین صورت او را در آورده هاي خود آفریده، آفرینش وي را به اتمام رس
است. لذا هر کس که وارد بهشت شود، به صورت آدم و ساختار جسمي او خواهد بود. 
خداوند آدم را بسیار قد بلند، مانند: درخت خرما بلند آفریده است که طول او شصت ذراع 

هللا رسول  که روایت شده بوده است. در صحیح مسلم از حضرت ابوهریره رضي هللا عنه
خداوند آدم را به صورت خود آفریده است. بلندي قدش »صلي هللا علیه وسلم فرمودند: 

شود. شصت ذراع است. لذا هر کس که داخل بهشت شود بر همان صورت آدم داخل مي
طولش شصت ذراع است. بعد از آفریدن آدم ارتفاع قامت انسانها همواره رو به کاستي 

مسلم، کتاب: الجنة، باب یدخل الجنة اقوام افئدتهم مثل افئدة الطیر: صحیح «.)بوده است
زیبائي صورت و چهره هاي اهل بهشت این است که مانند نوجوان  جمله .( و از2841

ساله  33، و همه ي آنها نظر میرسند که سرمه کشیده اند بدون ریش خواهند بود. چنان به
 وارد بهشت میشوند.
پیامبر صلي هللا علیه وسلم  که ترمذي از معاذ بن جبل روایت شده در مسند احمد و سنن

)اهل بهشت در «. یدخل اهل الجنه جرداً مرداً کانهم مکحلون ابناء ثالث و تالثین»فرمود: 
که گوئي  ،مجرد و بدون ریش هستند. چنان زیبا خواهند بود شوند کهحالي وارد بهشت مي

  (.7928دارند(. صحیح مسلم: ) عمر سال 33سرمه به چشم کشیده اند و 

 صورت حال دوزخیان:
)که مقدار حجم آنها جز پروردگار  اهل دوزخ به شکل و صورتي بسیار بیمناک و فربه

 تواند، اندازه کند( وارد دوزخ میشوند.کسي دیگر نمي
ما بین منکبي الکافر مسیرة ثالثة »در حدیثي روایت شده حضرت ابو هریره آمده است: 

 (.4/2190صحیح مسلم، باب النار یدخلها الجبارون ) «.ایام للراکب المسرع
اسب سوار تند و تیز در طي  شود کهیعني: )در روز قیامت الشه ي کافر چنان بزرگ مي

 روز میتواند فاصله ي میان دو شانه ي آن را بپیماید(. سه
ش افزوده شود. امام نووي عذاب و شکنجه ا بزرگي حجم و جسم کافر بخاطر آن است تا به

شکنجه اش به حد نهائي  همه اینها بخاطر آن است که»فرماید: در شرح این احادیث مي
همه این کارها واجب است. چون رسول صادق المصدوق بدان خبر  برسند. آري ایمان به

 (.17/186داده است. شرح نووي علي مسلم:)
لیکون ذلک انکي في تعذیبهم، واعظم »ید: گوابن کثیر در شرح و توضیح این احادیث مي

)این .( نهایه: البن کثیر)« في تعبهم و لهیبهم، کما قال شدید العقاب: )لیذوقوا العذاب(
ي کافر بدان جهت است تا عذاب بیشتري را بچشد، همانطور که خداي الشه افزودگي به

 شدید العقاب میفرماید: تا عذاب را بچشند(.

 قیامت:وضعیت کودکان در 
حکم شرعي همین است که: انشاءهللا کودکان مسلماناني که پیش از سن بلوغ وفات یافته 

َوالَِّذیَن آَمنُوا َواتََّبَعتُْهْم »شاءهللا(. خداوند میفرماید:  نإاند، جاي شان در بهشت خواهند بود. )
یتَُهْم َوَما أَلَتْنَ یتُُهم بِإِیَمان  أَْلَحْقنَا بِِهْم ذُِرّ ن َشيء  ُکل  اْمِرئ  بَِما َکَسَب َرِهینٌ ذُِرّ ْن َعَمِلِهم ِمّ « اُهم ِمّ
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اند و فرزندان شان از ایشان در ایمان ( )کساني که خودشان ایمان آورده21)سوره الطور: 
گردانیم )تا زادگان اند، )در بهشت( فرزندان شان را بدیشان ملحق ميآوردن پیروي کرده

آنکه ما اصالً از ببینند و از انس با آنان لذت بیشتر ببرند( بيدلبند خود را در کنار خود 
عمل آن کسان چیزي بکاهیم )و از اندوخته پدران و مادران چیزي برداریم و به فرزندان 
شان بدهیم، و یا بدین وسیله بر حسنات فرزندان بیفزائیم و یا گناهان شان را از این راه 

 هائي است که کرده است(.بزدائیم(. چرا که هر کس در گرو کار
)سوره « ُکل  نَْفس  بَِما َکَسبَْت َرِهینَةٌ »حضرت علي بن ابي طالب رضي هللا عنه از جمله: 

.( به اهل بهشت بودن کودکان مسلمانان استدالل نموده است. زیرا آنان عملي را 38مدثر 
 اند که در برابر اعمال خود مسئول باشند.انجام نداده

مطرح نموده « فضل من مات له ولد فاحتسب»باب مستقلي را تحت عنوان امام بخاري 
پیامبر  است و آن حدیث حضرت انس رضي هللا عنه که به شرح زیر میباشد آورده است که

 ثالث لم یبلغوا الحنث اال ادخله ما من الناس مسلم یتوفي له»صلي هللا علیه وسلم فرمود: 
)هر مسلماني سه فرزند نابالغ را از دست بدهد خداوند به  .«ایاهم الجنة بفضل رحمته هللا

 کند(.فضل و رحمت خود او را وارد بهشت مي
 مي که اش نقل کردهسندي حسن از طریق خنساء دختر معاویه بن صریم از عمه احمد به

کسي در بهشت است؟  گوید: از پیامبر صلي هللا علیه وسلم پرسیدم: اي رسول خدا! چه
( 3/246النبي في الجنة و الشهید في الجنة، و المولود في الجنة. فتح الباري: )»فرمود: 

 )پیامبران، شهداء و نوزادان )نابالغان( در بهشت هستند(.
پیامبر  اند که امام مسلم و امام احمد در مسند از ابو هریره رضي هللا عنه روایت کرده

، فیأخذ میص الجنة، یتلقي احدهم اباه او قال ابویهصغارهم دعا»صلي هللا علیه وسلم فرمود: 
، کما آخذ انا بصنفة ثوبک هذا، فال یتناهي، او قال: فال ینتهي حتي یدخله ، او قال بیدهبثوبه
)کودکان مسلمان خدمت گزاران اهل بهشت هستند، آنان پدر خود یا «. و ایاه الجنة هللا

کنند. همانطور که من اْلن گوشه لباس نان آویزان ميوالدین خود را دیده، خود را به لباس آ
شود که خداوند آن کودک و والدینش را وارد ام. این معامله به آنجا منجر ميتو را گرفته 
 سازد(.بهشت مي

 وضعیت کودکان مشرکین و کفار در قیامت:
ث زیر مطرح نموده و حدی« ما قیل في اوالد المشرکین»امام بخاري باب را تحت عنوان 

عن اوالد المشرکین، فقال:  هللاسئل رسول»را از ابن عباس رضي هللا عنه نقل کرده است: 
هللا صلي هللا  درباره فرزندان نابالغ مشرکین از رسول«.)اذ خلقهم اعلم بما کانوا عاملین هللا

انجام علیه وسلم سوال شد؟ فرمودند: خداوند در موقع آفریدن آنها دانسته که چه عملي را 
کل مولود یولد علي »پیامبر صلي هللا علیه وسلم فرمود:  کند کهنقل مي دهند(. ابوهریرهمي

الفطرة، فابواه یهودانه، او ینصرانه او یمجسانه، کمثل البهیمة، تنتج البهیمة هل تري فیها 
نصراني یهودي،  آید. پدر و مادرش او را به)هر نوزادي با فطرتي سالم به دنیا مي« جدعاء

حیواني را متولد وبه دنیا می اورند، آیا در  کنند. مانند: حیوانات کهو یا مسیحي تبدیل مي 
باشد(.)بخاري، کتاب الجنایز. فتح الباري:  گوشش بریده شده اید که میان آنها حیواني را دیده

246/3). 
بر اساس اظهارات ابن حجر، بخاري با نقل این روایات اشاره به این دارد که او در این 

اعالم  کند. اما بعد از تفسیر سوره روم بهشتي بودن آنها را قاطعانهمساله اظهار نظر نمي
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اي ترتیب داده که حکایت از بهشتي بودن است. ایشان احادیث این باب را به گونه داشته
کین دارند، زیرا امام بخاري ابتدا احادیث دال بر توقف و بعد از آن احادیث کودکان مشر

مرِجح به بهشتي بودن و در پایان احادیث یقین بخش براي بهشتي بودن آنها را نقل کرده 
فکل مولود یولد علي  و اما الولدان الذین حوله»: حدیث زیر را گزارش داده است، آنجا که

)و فرزنداني «. سلمین: و اوالد المشرکین؟ فقال: و اوالد المشرکینالفطرة، فقال بعض الم
آید. بعضي از مسلمانان دنیا مي پیرامون آنها هستند، پس هر فرزندي با فطرت پاک به که

 پرسیدند: آیا کودکان مشرکین نیز آنجا هستند؟ فرمود: آري(.
سند مرفوع مؤید دیدگاه امام  از ابو یعلي از انس به گوید: حدیث روایت شدهابن حجر مي
 بخاري است.

)رسول هللا صلي هللا علیه « سالت ربي الالهین من ذریة البشر ان ال یعذبهم فاعطانیهم»
وسلم میفرماید: از پروردگارم تقاضا کردم که فرزندان نا بالغ انسان ها را عذاب ندهد، 

ن عباس همان اطفال هستند. بنابر تفسیر اب« الالهین»پروردگار این سوال مرا پذیرفت(. 
اطفال »حدیث زیر استدالل شده است:  و هم چنین براي بهشتي بودن فرزندان مشرکین به

(. )اطفال مشرکان خدمت 1468سلسله االحادیث الصحیحه: )« المشرکین خدم اهل الجنة
 گزار اهل بهشت هستند(.

کثیریاز علماء مانند: ابي الفرج این دیدگاه که اوالد مشرکان در بهشت هستند، دیدگاه تعدادي 
و هو المذهب الصحیح المختار »گوید: بن جوزي و... است. امام نووي در این باره مي

 «15الذي ذهب الیه المحققون لقوله تعالي: و ما کنّا معذبین حتي نبعث رسوالً. اسراء: 
فرزندان  است که اند اینو محققین نیز آن را تأیید نموده  انتخاب شده )مذهب صحیحي که

میان قومي ارسال  : تا پیامبري بهکه شوند، زیرا خداوند بیان داشتهمشرکین وارد بهشت مي
 نکنیم، هرگز آنان را عذاب نمیدهیم(.

 وضعیت مجانین و دیونگان در قیامت:
و در اخیر میخواهم در مورد وضعیت شخص مجنون یا دیوانه )و حتي کروالل و اهل فتره 

 که پیام ورسالت پیامبران الهي به او نرسیده باشد( مطالب ذیل بیان بدارم.  یعني کسي
مي فرماید: « چگونه قرآن را تفسیر کنیم»شیخ محمد ناصرالدین الباني رحمه هللا درکتاب 

با آنها در قیامت معاملة بخصوصي خواهد شد و آن بدین صورت است که خداوند فرستاده »
د که آنها را بیازماید، چنانچه مردم در حیات دنیا امتحان میشوند، اي را به سوي آنها میفرست

پس هر کسي آن فرستاده را در عرصة قیامت استجابت نمود و از وي اطاعت نمود، به 
 بهشت میرود و کسي که عصیان و نافرماني نماید وارد آتش میگردد.

 گردیده است: ( این موضوع در احادیثي چنین بیان(2468)سلسله احادیث صحیحه )
أربعة یحتجون یوم القیامة، رجل أصم ال یسمع، ورجل هرم، ورجل أحمق، ورجل مات » -

في الفترة وفیه: فیأخذ مواثیقهم لیطیعنه فیرسل إلیهم رسول أن ادخلوا النار، فوالذي نفسي 
 بیده لو دخلوها لکانت علیهم بردا وسالما ثم رواه عن أبي هریرة وقال في آخره:

صحیح -)مسند امام احمد « کانت علیه بردا وسالما، ومن لم یدخلها رد إلیهافمن دخلها 
کنند؛ ناشنوایي که نمیشنود، چهار نفر روز قیامت استدالل مي جامع الصغیر الباني( یعني:

مرد کهن سال و مردي که عقل ندارد )مجنون است( و مردي که در فتره )پیام و رسالت 
ها عهد و پیمان مي گیرند که ست( از دنیا رفته است. از آنپیامبران الهي به او نرسیده ا

خداوند را فرمانبري کنند. او رسولي به نزدشان مي فرستد و به آن ها مي گوید که وارد 
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آتش شوند. سوگند به کسي که جانم در دست اوست اگر داخل شوند برایشان تبدیل به 
مي  ایت میکند و در آخر حدیثسردي و سالمتي میگردد، سپس آن را از ابو هریره رو

گوید: هرکس داخل شود براي او تبدیل به سردي و سالمتي مي گردد و هرکس بدان 
 .برمي گردانند وارد نشود او را به آتش

محمد بن یحیي الذهلي و بزار از طریق عطیه العوفي از ابوسعید خدري روایت کرده اند  -
الهالک في الفترة، والمعتوه والمولود » :که گفت: رسول هللا صلي هللا علیه وسلم فرمود

یقول الهالک في الفترة لم یأتني کتاب، ویقول المعتوه: رب لم تجعل لي عقال أعقل به خیرا 
وال شرا، ویقول المولود: رب لم أدرک العقل، فترفع لهم نار فیقال لهم: ردوها، قال:فیردها 

ا من کان في علم هللا شقیا من کان في علم هللا سعیدا لو أدرک العمل، ویمسک عنه
لوأدرکالعمل، فیقول: إیاي عصیتم فکیف لو أن رسلي أتتکموفي روایة البزار فکیف برسلي 

کسي که در فتره بمیرد و  یعني: «بالغیب قال البزار ال یعرف إال من طریق عطیة عنه
دگارا، معتوه و مولود. اولي مي گوید: رسالتي به من ابالغ نشد و معتوه مي گوید: پرور

براي من عقل قرار ندادید تا به وسیله آن خیر و بدي را بفهمم و مولود مي گوید: 
پروردگارا من قادر به تعقل نبودم. آنگاه آتش برایشان مهیا مي شود و گفته میشود بدان 
وارد شوید؛ آنگاه هرکس در صورت مواجهه با عمل، در علم خداوند سعادتمند شود، 

رکس در علم خداوند در صورت مواجهه با عمل، شقاوتمند گردد بدان وارد مي شود و ه
میکند آن وقت به آن ها گفته میشود: خودم را نافرماني و  از ورود بدان خود داري

نمودید. معصیت کردید حال اگر رسوالنم نزد شما مي آمدند چگونه با آن ها معامله مي
مي نمودید در حالي که آن ها شما و در روایت بزار آمده: چگونه با رسوالن من معامله 

گوید: این روایت جز از طریق عطیه را به ایمان به غیب دعوت مي نمودند و بزار مي
 شناخته نشده است.

 

 صدق هللا العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
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ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 َعبَسَ سوره 
 (30) – جزء

 .نازل شده و دارای چهل و دو آیه می باشد« مکه » این سوره در 

 تسمیه: وجه
و ی عادت وصافأاز  كه« یتُرش روی یعبوست یعن»با ذكر  فتتاحإ سبب به سوره این

 چیره ،مهمتربرایش كاری دیگری به در وقت مصروفیت آن و بر انسان بشر است جبلی
 شد. نامیده« عبس»که این حالت  شودی م

نام این « عبس»این سوره گرفته شده است. قابل تذکر است که  ه  ولین آیأاز « عبس»نام 
 سوره است نه عنوانی برای مضامین آن.

ی ُعبُوس یا َعبُوس گرفته شده است. ُعبُوس یا َعبُوس به کسی گفته شده از ماده «:َعبَسَ »
رویی بیرونی ریشه در درون کشیده است و عمدتاً اخم و ترشاش را درهم که چهره

 داشته میتواند.

 النازعات: عبس با سورهٔ  پیوند و مناسبت سورهٔ 
هنگامى كه خداوند متعال  سوره  نازعات را به ذكر إنذار و ترسانیدن كسى كه از قیامت 

 شروع کرد. ،به ذكر إنذارشرا  َعبَسَ سوره  پایان داد،  ،بترسد

 َعبََس: هٔ تعداد آیات، کلمات وحروف سور
( یک رکوع، 1) ینیز یاد می شود، این سوره دارا« سفره»به نام سوره « عبس» ه  سور
( پنجصد وپنجاه دو حرف 552وسه کلمه، ) ی( یکصدو س133( چهل و دو آیت، )42)

( دوصدو نودودو نقطه است. )الزم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب 292و )
کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف است. برای  تفصیل  این مبحث 

 .تفسیر احمد مراجعه فرماید.( ،میتوانید به سوره  الطور

 : َس َعبَ سورۀ  اسباب نزول
 ماُ  عبدهللا بن در شأن سوره ند: اینأگفته  كریمه ه  سور این نزول سبب در بیان مفسران
شد. داستان  هللا عنها نازل یرض خدیجه یب یحضرت ب ه  خال رضي هللا عنه پسر مكتوم

 ند:أآن را مفسرین چنین بیان فرموده 
 هللا صلّي هللا علیه و سلّم آمد كه نزد رسول یهللا عنه نابینا در حال یرض مكتومام عبدهللا بن

 بن ، عباسشامهِ  بنبوجهلأ، دو فرزند ربیعه و شیبه ـ عتبه قریش از سران یجمع
صلّي  حضرت نزد آنحضرت نشسته بودند و آن مغیره و ولیدبن خلفبنمیه ، اُ عبدالمطلب

این  با مسلمان شدن كه دان بودمید باُ . میكردند دعوت اسالم یسونان را به هللا علیه و سلّم آ
 شوند. نیز مسلمان دیگرانان قوم رگبز

بخوانید و مرا از  هللا! بر منرضي هللا عنه گفت: یا رسول  مكتومم اُ  ثنا عبدهللا بنأ در این
 یرا در حال خویش سخن دهید و این تعلیم ،است داده شما تعلیم به عزوجل یخدا كه آنچه

 قریش سران دعوتهللا صلّي هللا علیه و سلّم به  رسول دانستنمي تكرار میكرد كه
 ند.أمشغول

 كند، ناخوشی م را قطع او سخنشان امر را كه صلّي هللا علیه و سلّم این حضرت آن پس
 .)و عبوس شدند(رو برگردانیدند  یكشیدند و از و در هم چهره داشته
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 مكتومام  هللا صلّي هللا علیه و سلّم ابن رسول شد. بعد از آن نازل سوره این بود كههمان 
آمد ربي: خوش  فیه عاتبني مرحبا بمن»او را میدیدند، میگفتند:  میداشتند و چون یرا گرام

 «.كرد ابعت یخاطر و مرا به پروردگارم كه یكس
كار و نیاز  به كه هستم آماده من ییعن« ؟یدار یكار و نیاز آیا هیچ»گفتند: ی او م به آنگاه

 .تو بپردازم
رضي  مكتوم ماُ  عبدهللا بن) سیرت نویسان مینویسند که پیامبر صلي هللا علیه وسلم دو بار او

هللا علیه وسلم عازم غزوات  یزمانیکه پیامبر صل شهر مدینه یوال عنوانرا به  (هللا عنه
 تعیین نموده است. ،میگردد
هرگز بر  ، نهسوره این صلّي هللا علیه و سلّم بعد از نزول هللا رسول كه استشده  روایت
 ساختند. مشغول یمور توانگراُ  به پرداختن خود را به كشیدند و نه در هم چهره یفقیر روي
 که مخاطب پیام اسالم را قرار نمیدهد و میفرماید: یرز افاده به کالم غایب از هللا تعالط

 تعالی نه یذات بار یکور آمد. یعن یعبوس و ترش رو شده وقتیکه به و - عبس و تولي
زمانیکه شما را کور مخاطب قرار دادند. این طرز  یشد یفتند که: عبوس و ترش روگ

در هدایت  یدر هم خلط و تربیت و تعین حدود انسان و رسالت وصه غُ دب و أعالی افاده 
است که در افاده روش خاص به خود را  یعجاز قرآنإاز  یاست. این به ذات خود نوع او

 دارد.

 شرایط صحابه شدن:
میفرمایند که: یکی از شروط صحابی بودن دیدن پیامبر شدن علماء در مورد شرایط صحابه 

همچون ابن مکتوم که در محضر رسول هللا  است آیا اشخاص نابیناییصلی هللا علیه وسلم 
 صلي هللا علیه وسلم بودند جزو صحابه محسوب میشوند و یا خیر؟

 شروط صحابه بودن بصورت زیر است:در جواب باید گفت: 
 شخص در هنگام زندگی پیامبر صلی هللا علیه وسلم را مالقات کرده باشند. - 1
 ه وسلم ایمان آورده و با ایمان نیز از دنیا رفته باشند.به پیامبر صلي هللا علی - 2

صحاب رضي هللا عنهم قرار أاز دو شرط فوق را نداشته باشد، او جزو  ییک یحال اگر کس
 گیرد. ینم
دو شرط فوق را داشته  یعبدهللا بن ام مکتوم رضي هللا عنه هر چند نابینا بوده است ول یول

پیامبر صلي هللا علیه وسلم نیست! بلکه  یبودن دیدن چهره  یاست! زیرا شرط صحاب
حضور رساندن نزد پیامبر صلي  یمالقات پیامبر صلي هللا علیه وسلم است و مالقات یعن

شرط را بر دیدن نکرده اند بلکه  ءکند و علما یهللا علیه وسلم. و لذا مالقات با دیدن فرق م
 شرط بر مالقات است.

رحمه هللا هرچند که در زمان حیات پیامبر صلي هللا علیه وسلم به ایشان  یاویس قرن مثالً 
چون هرگز موفق به مالقات پیامبر  یسالم وفات کردند، ولإیمان آوردند و همچنین با إ

 .نمی باشد یصلي هللا علیه وسلم نگردید، او شامل صحاب

 :سَ بَ عَ  هٔ سور یکل ایمحتو
 در سوره این که یافت خواهیم در بیاندازیم، نظر کل بصورت ،عبس ه  سور ایمحتو به اگر
 شود: مي خالصه اساسي موضوع 5
 یمناسب برخورد جو حقیقت ینابینا مرد برابر در که  یکس به نسبت خداوند شدید عتاب - 1

 نداشت.
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 الشأن. عظیم قرآن جایگاه و اهمیت - 2
 .یاله یها نعمت برابر در انسان یناسپاس - 3
 .یاله یها نعمت از یا گوشه بیان - 4
 کافران و مؤمنان سرنوشت سرانجام و قیامت - 5
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 ه عبسُسورَ  و تفسیرترجمه 
 (30) – جزء

ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه
   ومهربان ه به نام خدای بخشایند

 
کهىَوَما  ﴾٢﴿ أَْن َجاَءهُ األْعَمى ﴾١﴿ َعبََس َوتََولهى  أَْو یذهکهُر فَتَْنفَعَهُ الِذّْکَرى ﴾٣﴿ یْدِریَک لَعَلههُ یزه

تَْغنَى ﴾٤﴿ ا َمِن اسْْْْْْ دهى ﴾٥﴿ أَمه کهى ﴾٦﴿ فَأَْنَت لَهُ تَصَْْْْْ ا َمْن َجاَءَک  ﴾٧﴿ َوَما َعلَیَک أاَل یزه َوأَمه
عَى ى ﴾٨﴿ یسْْْْ اَء َذَکَرهُ  ﴾١١﴿ تَْذِکَرةٌ ﴾ َکال إِنهَها ١٠﴿ فَأَْنَت َعْنهُ تَلَههى ﴾٩﴿ َوُهَو یْخشَْْْ  فََمْن شَْْْ

َمة   ﴾١٢﴿ ُحف  ُمَکره َرة   ﴾١٣﴿ فِي صُْْْْْْْ فََرة   ﴾١٤﴿ َمْرفُوَعة  ُمَطهه  ِکَرام  بََرَرة   ﴾١٥﴿ ِبأَیِدي سَْْْْْْْ
ثُمه  ﴾١٩﴿ ِمْن نُْطفَة  َخلَقَهُ فَقَدهَرهُ  ﴾١٨﴿ ﴾ ِمْن أَي َشيء  َخلَقَهُ ١٧﴿ قُتَِل اإلْنَساُن َما أَْکفََرهُ  ﴾١٦﴿

َرهُ  بِیَل یسْْه َرهُ  ﴾٢١﴿ ثُمه أََماتَهُ فَأَْقبََرهُ  ﴾٢٠﴿ السْْه اَء أَْنشَْْ ا یْقِض َما أََمَرهُ  ﴾٢٢﴿ ثُمه إَِذا شَْْ  َکال لَمه
اُن إِلَى َطعَاِمهِ  ﴾٢٣﴿ بًّا ﴾٢٤﴿ فَْلیْنُظِر اإلْنسَْْ بَْبنَا اْلَماَء صَْْ قًّا ﴾٢٥﴿ أَنها صَْْ قَْقنَا األْرَض شَْْ  ثُمه شَْْ
﴿٢٦ َ بًا ﴾٢٧﴿ ْنبَتْنَا فِیَهاَحبًّا﴾ فَأ  ﴾٣٠﴿ ُغْلبًا َوَحَدائِقَ  ﴾٢٩﴿ َونَْخال َوَزیتُونًا ﴾٢٨﴿ َوِعنَبًاَوقَضْْْْ

ةُ  ﴾٣٢﴿ َمتَاًعا لَُکْم َوألْنعَاِمُکمْ  ﴾٣١﴿ َوفَاِکَهةً َوأَبًّا اخه یْوَم یِفرُّ اْلَمْرُء  ﴾٣٣﴿ فَِإَذا َجاَءِت الصْْْْْه
ِه  ﴾٣٤﴿ ِمْن أَِخیهِ  اِحبَتِِه َوبَنِیهِ  ﴾٣٥﴿ َوأَبِیهِ َوأُِمّ أٌْن  ﴾٣٦﴿ َوصَْْْْْْ ِلُکِلّ اْمِرئ  ِمْنُهْم یْوَمئِذ  شَْْْْْْ
ِفَرةٌ  ﴾٣٧﴿ یْغنِیهِ  َرةٌ ٣٨﴿ ُوُجوهٌ یْوَمئِذ  ُمسْْْْ تَْبشِْْْ اِحَکةٌ ُمسْْْْ َوُوُجوهٌ یْوَمئِذ  َعلَیَها  ﴾٣٩﴿ ﴾ ضَْْْ
 ﴾٤٢﴿ ةُ اْلفََجَرةُ ﴾ أُولَئَِک ُهُم اْلَکفَرَ ٤١﴿ تَْرَهقَُها قَتََرةٌ  ﴾٤٠﴿ َغبََرةٌ 

  مؤجز و تفسیرترجمه 
 خوانندگان گرامی!
مسوواوات و برابری در دین مقدس اسووالم بحث بعمل  ه  ( در بار10الی  1در آیات متبرکه )

 آمده است:

 :(1« )َعبََس َوتََولهى»
یعنی پیامبرصوووووولی هللا علیه وسوووووولم  به خاطر  (.چهره درهم کشووووووید، و روی بر گردانید،)

اش را درهم کشووید؛ یعنی رو گشووتاند و به به دعوت بزرگانی از کافران چهرهمصووروفیت 
 سؤال نابینا گوش فرا نداد؛ هرچند با او در غیاب آنان با مهربانی مخاطبه نمود.

 :(2« )أَن َجاءهُ اأْلَْعَمى»
 )كه چرا آن كور نزد وى آمد(.

 ر جاللین  فرموده است:أحمد بن محمد الّصاوي المالكي الخلوتی مؤلف حاشیه علی تفسی
هر و احترام نسوووووبت به پیامبر، خداوند متعال از ضووووومایر غایب عبس و براز مِ إبه منظور 

عبسووووت و »خطاب « تاء»تولى اسووووتفاده کرده اسووووت؛ چون شوووودت و سووووختى و عتاب در 
بود، و بعد از « کتومبن مَ إعبد َّللّا بن »نکار. نام فرد نابینا إمرى است غیر قابل أ« تولیت

گفت: مرحبا آمد، پیامبر مىنزول آیات سرزنش هر وقت نزد پیامبرصلی هللا علیه وسلم مى
کرد تا که به خاطر او خدایم مرا سووووووورزنش کرد، و عبایش را براى او پهن مىـووووووووووووووبه آن

 .(فاسیربنشیند.)تفسیر صفواة الت
دادن تی َعَمی است و عمی یعنی فقدان بصر و یا بصیرت برای از دساز ماده «:اعمی»

 ی اعمی استعمال شده است.چشِم سر و یا چشِم دل کلمه
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كهى»  :(3« )َوَما یْدِریَك لَعَلههُ یزه
 (..)چه چیزی آگاهت ساخت، شاید او خودش را پاکیزه میساخت

كَّىَّٰٓ »  «شاید او از گناهان پاک و آراسته گردد.» «:لَعَلَّهُۥ یَزَّ
كَّىَّٰٓ »   شدن گناهان شود.باعث پاک اعمال صالح انجام دهد که«: یَزَّ

سبب نزول این »از جمله مفسرین معاصر می فرماید: عالمه عبدالرحمن سعدی رحمه هللا 
از مؤمنان آمد تا از پیامبر )صلی هللا علیه وسلم(  یآیات کریمه این است که مرد نابینای

 از ثروتمندان نیز آمد. یبپرسد و از او یاد بگیرد. در همان لحظه مرد
پیامبر )صلی هللا علیه وسلم( برای هدایت شدن مردم به شّدت عالقمند بود. بنابر این پیامبر 
 ی)صلی هللا علیه وسلم( رو به مرد ثروتمند نمود و به او توجه کرد و از مرِد نابینا رو

 تا این ثروتمند را هدایت کند، و به هدایت شدن و پاکیزه شدن او طمع ورزید.گردانید، 
 «َعبََس َوتََولهي»کرد و فرمود:  سر زنشی نرموار اسالم را( رگپیامبر بزد او را )پس خداون

در برابر فقیر چهره در هم کشید و بدن خود را به سوی ثروتمند کج کرد. سپس سبب توجه 
کهی»پیامبر را به آن ثروتمند بیان کرد و فرمود:  تو چه می دانی شاید  «َوَما یْدِریَک لَعَلههُ یزه

 «أَْو یذهکهُر فَتَنفَعَهُ الِذّْکَري»نابینا از اخالق زشت پاک گردد و به اخالق زیبا آراسته شود. 
یا آنچه را که به او فایده می رساند بپذیرد و از این پند بهره مند شود و این فایده بزرگی 

 پند دهندگان همین است. است که هدف از بعثت پیامبران و موعظه واعظان و پند دادن
که نزدت آمده و خود را نیازمند تو می داند مناسبتر و ضروری  یپس توجه کردن تو به کس

تر است. و اما روی آوردن و پرداختن تو به توانگری که خود را بی نیاز می داند و نمی 
تر پرسد و عالقه ای به خیر ندارد، و رها کردن کسی که از این توانگر بسی سزا وار

است، شایسته تو نیست، چون اگر آن توانگر تزکیه نشود گناهی بر تو نیست و تو به خاطر 
 .یکار بد او مورد بازخواست قرار نمی گیر

 ترک نمیشود: یامر موهوم یبه خاطر یامر مشخص
مر مشخصی، به أهیچگاه »آید که  یمفسرین میگویند: این جا قاعده معروفی به دست م

گردد، و مصلحتی که تحقق یافته است نباید به خاطر  یترک نممر موهومی أخاطر 
که نیازمند  یو باید به طالب علم و کس« رود رها شود. یمصلحتی که گمان تحقق آن م
 «.باشد از کسی که چنین نیست بیشتر توجه شود یدانش است و به آن عالقمند م

 ترک مثابهصلی هللا علیه وسلم به ماکررسول  رفتار از جانب گونه این که ذکر است شایان
انبیا علیهم السالم عصمت  با اصل در تصادم بود و نه گناه کارشان این بود لذا نه افضل

، مانند خشم است انسانی سرشت تابع سر زد که یابر اثر انگیزه کار ایشان است، زیرا این
. است گردیده از آنها مرفوع تکلیف اسالم شریعت در که یامور ی، یعنو گریه رضا، خنده
 دیگران هللا صلی هللا علیه وسلم به رسول دانستی نم بود که نیز این مکتومام عذر ابن
 شوند. مشرف اسالم به گویند کهی م سخن امید با آنان اند و بدینمشغول

ْكَرى»  :(4)« أَْو یذهكهُر فَتَنفَعَهُ الذِّ
  )یا پند مي گرفت وپند سودمندش مي ساخت(.

 رفتار از جانب گونه ایندر ذیل این آیه  مبارکه می نویسد: « تفسیر انوار القرآن»مفسر
 بود و نه گناه کارشان این بود لذا نه افضل ترک مثابهبه صلی هللا علیه وسلم  اکرمرسول 

سر زد  اینگیزهأبر اثر  کار ایشان علیهم السالم زیرا این ءنبیاأعصمت  با اصل در تصادم
 در شریعت که اموری ، یعنیو گریه ، رضا، خندهمانند خشم است انسانی سرشت تابع که
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 دانستنمی بود که نیز این مکتوم ماُ  . عذر ابناست گردیده از آنها مرفوع تکلیف اسالم
 گویند کهمی سخن مید با آناناُ  ند و بدینأ مشغول دیگران به هللا صلی هللا علیه وسلم  رسول

 شوند. مشرف سالمإ به

ا َمِن اْستَْغنَى»  :(5« )أَمه
کسیکه  به سبب مال و جاهی که دارد، خود را  :یعنینیاز میداند(.ی )اما آن کس که خود را ب
داند و خویش را از شنیدن حرف حق و دعوت دین و شنیدن مینیاز از ایمان، علم و دین، بی

نای مادی، او را به طغیان کشانده است، تو ـنای کاذب یعنی غـداند و غمینیاز حق و کالم هللا بی
 پردازی؟ها میبه آن

 :(6« )فَأَنَت لَهُ تََصدهى»
او  که حالی در گوییمی و با او سخن آوریمی او روی یعنی: به(.یمیآور ی)تو به او رو

، ایآورده که آنچه کند و ازمی نیازیاز تو اظهار بی خویش و توانگری تأثیر ثروت تحت
 گرداند.برمی روی

كهى»  :(7« )َوَما َعلَیَك أاَله یزه
اگر از گناهش پاک نشود، بر تو ضرری  )وبر تو الزامي نباشد اگر خود را پاکیزه نساخت(.

 است لهیإ پیام بالغإتو فقط  زیرا مأموریتا بدان سبب بر هدایتش حریص باشی. نیست ت
اش نماید در پلیدیکند و هدایت را ترک میکشی میبنابراین او را تا هنگامی که سر. و بس

 رها بگذار.

ا َمن َجاءَك یْسعَى»  (:8« )َوأَمه
 (.به نزد تو آمد)برای کسب خیر[ که شتابان ی )و اما کس

 شتابد.سوی تو میبه -علم و هدایت -یعنی در طلب خیر  «:یَۡسعَىَّٰ »

 :(9« )َوُهَو یْخَشى»
 ترسد و ترس هللا متعالیعنی او از عذاب الهی  و مجازاتش می )و از خدا ترسان است(.

باعث شده که سؤال کند تا حالل را بداند و بدان عمل کند؛ حرام را بشناسد و از آن پرهیز 
 توان نجات را به دست آورد. بلی ! با خوف الهی می نماید.

 :(10« )فَأَنَت َعْنهُ تَلَههى»
 کنان(. یپروای یب یاز و ی)پس تو ی

 دستور داد تا کسی پیامبرش هللا عزوجل  به که از اینجاست»کثیرفرموده است:  بنإمفسر
، آقا ، فقیر و غنیو وضیع شریف میان نگرداند بلکه و هشدار مخصوص بالغإامر  را به
 «.برقرار نماید برابری حق پیام در ابالغ و خردسال و بزرگسال ، مرد و زنو برده

 خوانندگان گرامی!
اینکه قرآن، اندرز  موضوعات از قبیل اینکه:  ه  در بار (23الی  11در آیات متبرکه )

 گرفته شده است.است، کفران نعمت خدا، زنده شدن پس از مرگ، به بحث 

 :(11« )َكاله إِنهَها تَْذِكَرةٌ »
گمان، این ]آیات برای کسانی که به آن بییعنی  (.یا ی)نه چنین است، این است یاد دهان
 .«روی آورند[ تذکر و یادآوری است

از جانب خداوند است که با آن  یخداوند متعال میفرماید: به حق این موعظه و پند
 نماید. یدهد و آنچه را که به آن نیاز دارند در کتابش مشخص م یبندگانش را پند م
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 هر کس که میخواهد به آن عمل کند.« فََمن َشاء َذَكَرهُ »این روشن شد،  یپس وقت
بُّکم فََمن َشآَء فَلیوِمن َوَمن َشآَء »همان طور که خداوند متعال میفرماید:  َوقُِل الَحقُّ ِمن ره

خواهد ایمان بیاورد و  یانب پروردگارتان است پس هرکس محق از ج»و بگو:  «فَلیکفُر
 .«خواهد کفر ورزد. یهرکس م

 مقام و منزلت آن را بیان کرد و گفت: یو بلند یاین پند، و بزرگ یسپس محل نگهدار
 :(12« )فََمن َشاء َذَكَرهُ »
(. یعنی هر که دوست دارد که از نصایح قرآن پس هر کس بخواهد از آن پند گیرد.)

مند شود چنین کاری را انجام دهد؛ یعنی خویشتن را با وحی مهّذب سازد، روش خود بهره
 را با دین قوام بخشد و با عمل صالح از علم نافع فایده گیرد.

َمة  » َكره  :(13« )فِي ُصُحف  مُّ
مقام بلند و پاک و به  یواال و دارا یدر صحیفه هاهاي گران قدر است(.)در صحیفه 
 «بِأَیِدي َسفََرة  »ها است و دست شیطان ها به آن نمیرسد. بلکه این صفحه ها دور از آفت 

در میان خدا و  هللا است و آن ها فرشتگان میباشند که سفیران  یدر دست نویسندگان
 بندگانش هستند.

َرة  » َطهه ْرفُوَعة  مُّ  :(14« )مه
  (.ی)بلند مرتبه اي پاکیزه ا

یعنی از هر نوع آمیختگی پاک است. آموزه  می نویسد:« تفهیم  القرآن »مفسر تفسیر 
های ناب و حقی در آن عرضه شده است. هیچ نوع اندیشه و نظریه ی باطل و فاسدی 
نتوانسته است به آن راه پیدا کند. آلودگی هایی که کتاب های مذهبی دیگر دنیا به آنها 

کتاب رخنه کند. چه تخیل  آلوده شده اند، ذره ای از آن ها نتوانسته است به درون این
س شیطانی، این کتاب از هر دوی آن ها پاک نگه داشته شده وِ ساوَ های بشری باشند، یا 

 است. 
َرةِِۢ » َطهَّ تواند طهارت جسم باشد و یا ی طهر و طهارت است که میاز ماده ُمَطههر: :«م 

 طهارت روح و نفس و روان باشد
ۡرفُوَعة  »  .واال در آسمان «:مَّ
 :(15« )بِأَیِدي َسفََرة  »
 .است( یبه دست )فرشتگان( سفیران )وح)
هللا متعال  در میان وحیکار انتقال به ند کهأ : فرشتگانیسفره .سفیر، نویسندگان :«َسفََرة  »
 در میان اصالح آوردن و آمد برایرفت که  سفارت پردازند، از مادهمی و پیامبرانش 

 گرفته شده است.است،  قوم
 ند:أمفسران  در تفسیر این کلمه فرموده 

 و حافظان قرآن.هللا صلی هللا علیه وسلم  صحاب رسولأ -
آن فرشتگان مطیع و هستند. هامالئک و فرشتگان که سفیر هللا به سوی انسان -

این اند، اند که این قرآن را در لوح محفوظ به ثبت رساندهبردار پیشگاه هللا متعالفرمان
النفس، پاک طینت، حافظ و عامل به کتاب صفات مالئک شامل هر شخص مؤمن، کریم

 شود، مؤمنی که قرآن را در دستان خود قرار داده و آن را قرائت و ترتیل میهللا می
 نماید.
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روایت شده که پیامبر صلی هللا علیه وسلم  فرمود: )رض(  در صحیح بخاری از عایشه
مثال کسی که قرآن را »«یَْقَرأُ اْلقُْرآَن َوْهَو َحافٌِظ لَهُ َمَع السَّفََرةِ اْلِكَراِم البََررةِ َمثَُل الَِّذى »

( 4937بخاری: .)«بخواند و حافظ آن باشد در ردیف فرشتگان بزرگوار و نیکوکار است
 (.798و )مسلم: 

 :(16« )ِكَرام  بََرَرة  »
شان بزرگوار و دارای نزد پروردگاریعنی فرشتگانی که در  .(بزرگوار و نیکوکار)

کنند، از امرش اطاعت می« .ال یعصون هللا ما أمرهم و یفعلون ما یؤمرون »عّزت اند، 
ها اند و از آثار عیبنمایند، از کدورت گناهان به سالمت مانده اش اجتناب میاز نواهی

 اند.رهایی جسته

نَساُن َما أَْكفََرهُ »  :(17« )قُتَِل اإْلِ
 .مرگ بر )این( انسان، چقدر نا سپاس است؟!()
نُ » نَسَّٰ  .لعنت بر انسان کافر «:قُتَِل ٱإۡلِ
 ایمانی است. چه ناسپاس است. چه کافر بی «:َمآ أَۡكفََرهُۥ»

هللا سبحان وتعالی  انسان کافر را لعنت کند، چه قدر کفرش شدید و انکارش بزرگ است، 
را عصیانگری کرده است، از شیطان اطاعت احسان را فراموش کرده و خداوند رحمت 
 نموده و به قرآن کریم تکذیب کرده است!

 :17ی شأن نزول آیه
كفرت برب »بولهب گفت: أپسر « ُعتبه»ابن منذر به نقل از عکرمه می فرماید: وقتی 

 نزول یافت. شرف  ه  به پروردگار ستاره بی باورم. این آی«: النجم

 :(18)« ِمْن أَي َشيء  َخلَقَهُ »
 «ورزد[گونه تکبر ورزیده و کفر می]که این )هللا( او را از چه چیز آفریده است؟

 :(19« )ِمن نُّْطفَة  َخلَقَهُ فَقَدهَرهُ »
 ( او را از نطفة )نا چیز( آفریده است، آنگاه او را موزون ساخت.)

 از میان هزاران نطفه که هللا به او امر کرده است. آفرید مقداریبی یعنی: او را از آب
 تکبر ورزد؟ که است شایسته ، چگونهاست آمده بیرون بول از مخرج که کسی بناً برای

  .بخشید مقررش اندازه پس :«فَقَدََّرهُۥ»
نموده معلوم جل و عمل او را تعیین کرده و أاست: یعنى روزى و فرموده ابن کثیر مفسر

 (.٣/۶۰۰باشد یا سعید.)مختصر است که آیا شقى مى
 این آیه  می نویسند: مفسران  درتفاسیر خویش درمورد 

بتدا نطفه إدرار مرد و رحم زن خلق کرد؛ إای ناچیز در مجرای هللا تعالی  تو را از نطفه -
 و بعد علقه و لخته خون و سپس به صورت ُمضغه و پاره گوشت؛ پس چرا متکبری؟

ای ناچیز بودی که هللا تمام اعضای بدن تو را خلق کرد و تو را زیبا ای انسان تو نطفه -
 و مکمل آفرید پس چرا مغروری؟

هللا قدرت ایستادن به تو داده و تو را کامل و پر از نعمت خلق کرده است؛ پس چرا  -
 متکبری؟

هللا متعال انسان را از یک نطفۀ ناچیز و در چند مرحله خلق کرده است: نخست نطفه ـ 
بعد علقه و سپس مضغه. آیا کسی که چنین وضعیتی را دارا باشد، شایان این است که 
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نیاز داند؟ انسان باید به نسبت به هللا کفر ورزد و متکبر شود و خود را از پروردگار بی
ی بدبو ی گندیده و پایانش الشهین آغاز و پایان بنگرد؛ آغازش نطفهابتدا و پایان و میان ا

باشد، چنین انسانی اصالً چرا باید کفر ورزد و چرا باید و میان این دو حامل نجاساتی می
 تکبر کند؟

 :(20« )ثُمه السهبِیَل یسهَرهُ »
او آسان گرداند(.یعنی سپس راه خروج از شکم مادر، راه معاش او،  ی)سپس راه را برا

یا راه سعادت او را، سهل و آسان گردانید. اگر هللا متعال راه خروج را از شکم مادر 
 آمد؟بیرون میساخت چگونه میسر نمی

کند که دوبار از مجراى حسن بصرى )رح( فرموده است: چگونه موجودى تکبر مى
 (.۱۹/۲۱۶)تفسیر قرطبى  ذکر و فرج عبور کرده است؟ ادرار یعنى از

یعنی انسان را آنچنان ساخته و پرداخته کرده که بتواند در این راه گام بردارد. «: یسره»
ها را اما همچنان که از بیرون وحی را فرستاده است از درون هم استعدادها و توانایی

 را عملی و تطبیق نماید.بخشیده است تا انسان بتواند گام به گام این وحی 

 :(21« )ثُمه أََماتَهُ فَأَْقبََرهُ »
حترام إبرایش قبر مقرر کرد تا به عنوان یعنی )بعد او را میمیراند و وارد قبرش میگرداند(.

شد و تبدیل به خوراک جانوران و وحوش ، گندیده و متعفّن میدر غیر آندر آن نهان شود، 
خازن گفته است: بدین ترتیب بنى آدم را بر دیگر حیوانات و پرندگان و درندگان نگردد. 
 تفضیل و برترى داده است.

 :(22) «ثُمه إَِذا َشاء أَنَشَرهُ »
)سپس هر وقت بخواهد او را زنده میگرداند(.یعنی و بعد از مرگ او را براى حشر و 

   .(۴/۲۱۰)تفسیر خازن  حساب وجزا زنده مى کند.
 زمانی که هللا خودش خواست و امر کرد. این زمان دست ما نیست. «:إَِذا َشآءَ »

ا یْقِض َما أََمَرهُ »  :(23« )َكاله لَمه
نیاورده ی هرگز چنین نیست، )که او میپندارد( او هنوز آنچه را که )هللا( فرمان داده، به جا)

( این کافر باید از تکبر و نخوت و جبروت خود بازگردد؛ چرا که فرض مقرر از است.
نکرده و عبادتى را انجام نداده است که هللا  او را به انجام دادن  ءداأجانب هللا متعال  را 
 آن مکلف کرده است.
ا یْقِض َما أََمَرهُ »» مبارکه ه  عالمه ابن کثیر آی متعلق « ثُمَّ إِذَا َشاء أَنَشَرهُ »را به  « َكالَّ لَمَّ

شر حَ ساخته چنین نتیجه میگیرد که خدای تعالی هروقت که خواست مردگانرا زنده گردانیده 
میکند و کسی را مجال دم زدن نیست که گوید چرا درین زودی ها صورت نمیگیرد زیرا 

 .)تفسیر کابلی( استخود را درباره دنیا هنوز با تمام نرسانیده )حکم ِخلقتی( حکم تکوینی 
 خوانندگان گرامی!
ومایحتاج انسان به نعمتهای الهی، موضوعات؛ نیاز ه  ( در بار42الی  24در آیات متبرکه )

 وموضوع خوف وترس روز قیامت به بحث گرفته شده است.

نَساُن إِلَى َطعَاِمهِ »  :(24« )فَْلینُظِر اإْلِ
  )انسان باید به خوراک خود بنگرد(.
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ی حیات او است بنگرد که چگونه با تقدیر و تدبیر هللا باید به خوراکی که مایه انسانیعنی 
 .متذکر شود و هللا را سپاس گویدرا ن آشاید انسان  است؛ متعال کامل شده

مبارکه از لزوم نظر کردن به طعام سخن به میان آمده است و بدون شک  ه  این آیدر 
آیات این سوره به آن اشاره  ه  ظاهری آیه همان غذاهای جسمانی است که در ادام یمعنا

 .شده ولی غذای روح را نیز میتوان از این آیه استفاده کرد
به عبارتی دیگر چون انسان ترکیبی است از روح و جسم همانگونه که جسم او نیاز به 

ت. مفسرین در تفاسیر غذاهای مادی دارد، روح او نیز محتاج به غذای روحانی اس
 نویسند که: این آیه ازجمله آیاتی است که دارای معنای عام است. یخویش م

« ً  :(25« )أَنها َصبَْبنَا اْلَماء َصبّا
اى ما با قدرت خود آب را به شیوهیعنی  (.گمان ما آب فراوان )از آسمان( فرو ریختیمبی)

آید، دارای برکت و فراوانی پدید میها فرو ریختیم که از آن آب از ابرانگیز شگفت
 کند. ها، حیوانات و نباتات را تأمین مینماست و حیات انسان

« ً  :(26« )ثُمه َشقَْقنَا اأْلَْرَض َشقّا
)سپس زمین را شگافتیم به نیکی شکافتیم(.یعنی بعد از آن خاک زمین را با  رویانیدن  

حکمت و اتفان شکافتیم تا ساق نبات، موافق حجمش و بدون زیادت و نقصان، بلکه با
میوه  از انواع نوع ، هشتخداوند متعال  بعد از آن جهت همین نبات از آن بیرون شود.به

 ذیل تذکر داده می فرماید: شرحبه ها را 

« ً  :(27« )فَأَنبَتْنَا فِیَها َحبّا
های گندم، جو و جواری را از .یعنی در نتیجه دانهآنگاه در آن دانه های )فراون( رویاندیم

 های متنّوع غذای انسان و حیوان باشند.زمین بیرون آوردیم تا با اصناف متعّدد و مّزه

« ً  :(28« )َوِعنَباً َوقَْضبا
 و انگور و سبزیجات را(.)

 :(29« )َوَزیتُوناً َونَْخالً »
 )و زیتون و درختان خرما را(.

ی انگور، زیتون و خرما را ذکر فرموده و دلیل آن این جا، نام سه میوههللا متعال در این
ها معروف ها بسیار مفید و پرخاصیت هستند و به پادشاه میوهاست که این میوه

 اند.ومشهور

« ً  :(30« )َوَحَدائَِق ُغْلبا
  پر درخت و انبوه را(. یها)و باغ

 و به طور پرپشت به که است ، تنومند و ضخیمیاصیل خرمای درختان :«غلب نخل»
 باشد. قد برافراشته تعداد زیاد در نخلستان

« ً  :(31« )َوفَاِكَهةً َوأَبّا
 )و میوه و گیاهی را(.

 ذکر کرد تا شامل را عام خورند. آنها میاز میوه مردم که است هر چیزی :«فاکهه»
 بشود. آن انواع تمام

 ى حیوانات.ى مورد استفادهیعنى گیاه و علوفه« ابّ »مفسرقرطبى فرموده است: 
 ..(۱۹/۲۲۰)قرطبى 
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تَاعاً لهُكْم َوأِلَْنعَاِمُكمْ »  :(32« )مه
   (.تان است.گیری شما و چهار پایانبهرهها( برای همۀ این)

باشند. و با اشاره به است: این آیات متضمن منت نهادن بر بندگان مىفرموده ابن کثیر 
کند که اجسام بعد از این که به رویاندن نبات از زمین مرده، بر این نکته استدالل مى

گونه زنده نهاى پوسیده و اعضاى از هم پاشیده درآمدند، ایصورت استخوان
 (.٣/۶۰۱مختصر .)شوندمى

 ذکری بعمل آورده می فرماید:و هراس قیامت خوف بعد از آن، خداوند متعال 

ةُ » اخه  (:33« )فَِإَذا َجاءِت الصه
 ( که )آن( صدای مهیب )قیامت( فرا رسد.پس هنگامی)
ةُ » آخه روزی که صدای ترس آور « ی دوم.ی عظیم و گوش خراش نفخهصیحه» «:ٱلصه
 اندازد. ها میخراشد و وحشت و هراس به دلها را میسرافیل گوشإ

آواز  از آن که است با عصا بر چیزی دیگر، یا زدن بر آهنی آهن زدن«: صخ» 
 پدید آید. خراشیگوش

گی انسان را در این دنیا بیان نمود، به بیان و که هللا متعال آغاز حیات و زندپس از آن
ةُ »توضیح معاد و سرانجام بشر در دنیای دیگر پرداخت و فرمود: آخَّ فَإَِذا َجآَءِت ٱلصَّ

ی دوم صور، به این دلیل باشد که شدت نفخه «صاخه»ی قیامت به شاید تسمیه «:٣٣
 بسا کر شوند که هللا متعال به دنبال آن میخراشد و چهها را میچنان است که گوش

 فرماید:

 :(34« )یْوَم یِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن أَِخیهِ »
 ۀیعنی روزی که انسان علی رغم نزدیکی، صلکه انسان از برادرش بگریزد(.)روزی

گریزد؛ یعنی برادری، معرفت و منفعتی وجود ندارد؛ سبی از برادرش مین ۀرحم و عالق
 زیرا وضعیت از هر چیزی بزرگتر است.

قیامت، روز فرار است. فرار برادر از برادر، فرزند از پدر و مادر، مرد از همسر، پدر 
 پسر.از

ِه َوأَبِیهِ »  :(35« )َوأُّمِ
ای است که انسان از پدر و مادرش اندازهیعنی هولناکی موقف به )و از مادر و پدرش(.

دهد. بلی ! او را اموری از پدر و مادر به خود شان نمیگریزد و از حسناتش برایهم می
خود ها را بیها را به دهشت انداخته و چشمها را در ربوده، فکرمصروف ساخته که عقل

 کرده است.

 :(36«)َوَصاِحبَتِِه َوبَنِیهِ »
آوری ندانش )نیز بگریزد(.زیرا ترس بیش از حد و هولناکی وحشت)و از همسر و فرز

به وی دست داده است. همچنان از فرزندانش با آن لطف و مهربانی و شفقتی که بر آنان 
ها از میان رفته ها بگسسته و نسبها به نهایت رسیده، رابطهگریزد. بلی ! عالقهداشته می

 است.
 . چناننیست قیامت وحشتناک و هنگامه بزرگ رس جز خوف وت چیزی فرارشان عامل
زوجته: یا  عراة مشاة غرال، قال: فقالت حفاة تحشرون»آمده است: شریف حدیث که

 «.یغنیه یومئذ شأن ء منهمامري ؟ قال: لكلبعض بعضنا عورة ، ننظر أو یريهللارسول
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 گوید: پسمی شوید. راویمحشور می ناشدهختنه و  پیاده ، پایعریان ، بدنبرهنه پای»
از ما  هللا! آیا بعضی پرسید: یا رسول صلی هللا علیه وسلم  از ایشان حضرت همسر آن
را  از آنان روز هرکس ؟ فرمودند: در آنبینیم، یا مینگریمدیگر را میبعضی عورت 
و  و هراس هول به چنان هرکس عد(. یعنیب )آیه «کندمی او را کفایت که است شغلی

 تواند.نمی امر پرداخته این به که است خود غرق پریشانی

ْنُهْم یْوَمئِذ  َشأٌْن یْغنِیهِ »  ( 37« )ِلُكّلِ اْمِرئ  ّمِ
(.هر انسانی موقف در آن روز هرکس را کاري است که اورا به خود مشغولش دارد)

که دوستان مشغول ساخته و عقلش را محو نموده است؛ چنان دشواری دارد که قلبش را
 ها به خود مصروف است.ها و رابطهاز یارانش غافل شده و از نسب را فراموش نموده،

در قیامت، فرصت براى پرداختن به كار  .شودروابط خویشاوندى، در قیامت گسسته مى
 دیگران نیست. 

مردم از یکدیگرتوضیحات ذیل ارایه داشته  مورد دلیل ترس و فرارعلماء ومفسران در
 اند:
هایش را از او بگیرند؛ زیرا در دنیا ممکن است حقی ترسد که نیکیشخص از این می -

 بر گردن داشته باشد.
باشد حتی پیامبران و هرکسی هرکس مشغول نفس خویش است و به فکر خود می -

 گوید: نفسی! نفسی!می
 کند.میهرکس از کسی دیگر درخواست نیکی  -
گریزد تا رسوایى او را دیگران گریزد تا مورد تقاضاى دیگران قرار نگیرد. مىمى -

 .نفهمند
 گریزد تا به كار خود برسد و تكلیفش زودتر روشن شود. مى -

ْسِفَرةٌ »  :(38« )ُوُجوهٌ یْوَمئِذ  مُّ
 (.هایی در آن روز گشاده و روشن استچهره)
ۡسِفَرة  » ای که خوشحالی قلبی از درخشش آن معلوم چهره« نورانی و درخشان» «:م 

یابی تابان شده،  های مؤمنان در آن روز، روشن و تابان است. با مژدههمانا چهره است.
درخشد و آن را نور و اشراق تحت پوشش قرار با شادمانی روشنی یافته، با سرور می

 داده است.

ْستَْبِشَرةٌ »  :(39« )َضاِحَكةٌ مُّ
)خندان و شادان(.یعنی از دیدن عطایا و کرم و رضایت خدا سخت شاد و مسرورند و به 

 هاى دایمى خوشحال اند.خاطر برخوردارى از آن نعمت
 .با خبر شدن از مطلب شادى كه از آن بشره و پوست صورت شكفته شود :«ُمْستَْبِشَرةٌ »

 اى روشن است. وبشارت به آیندههاى قیامت، بر اساس خنده نباید فراموش کرد که:
  شود.آلودگى به گناه در دنیا، سبب آلودگى چهره در قیامت مى

 :(40« )َوُوُجوهٌ یْوَمئِذ  َعلَیَها َغبََرةٌ »
های دیگری هم هستند که غبارغم یعنی چهره.(هایي در آن روز غبار آلود است.و چهره)
گرفته است و هم چون هیزم نیم سوخته اند. ندوه و زبونی و پشیمانی و گناه آنها را أو 

 .است نموده آماده را برایشان سختی هللا متعال  عذاب بینند کهزیرا می
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شود كه چهره پاك الهى انسان، با نقابى زشت و سیاه پوشیده شود. گناه، باعث مى
 .«کدورت و اندوه-برآن گرد نشسته «: »َغبََرة  »
 :(41)« تَْرَهقَُها قَتََرةٌ »
گی (.یعنی تاریکی گناه، سیاهی خطاها و تیرهها را پوشانده استسیاهي )و تاریکی( آن)

های آنان را پوشانیده است؛ زیرا وقتی عذاب را دیدند و مجازات را معاصی چهره
 مشاهده کردند.

هردو در  غبار و سیاهی که بینینمی تر از آنتو وحشتناک»فرموده است:  مفسرنسفی
 «.شود جمع چهره یک

كند: اهل سعادت و اهل این آیات متبرکه، مردم را در قیامت به دو دسته تقسیم مى
شوند. چون صورت انسان، آئینه شان شناخته مىشقاوت، كه هردو گروه با سیما و چهره

 .گردداش ظاهر مىسیرت اوست و شادى و غم درونى او در چهره
دنیا آغاز و با چهره دود آلوده شدن در قیامت پایان  این سوره با چهره درهم كشیدن در

 «.... تَْرَهقُها قَتََرةٌ .َعبَسَ »یابد. مى

 :(42« )أُْولَئَِك ُهُم اْلَكفََرةُ اْلفََجَرةُ »
و بر آن حالت هم  زندگی کردند اینان همان کافران بدکاراند که در دنیا بر کفر و فجور 

ی کفر را بر ایمان قرار دادند، آنان کسانی اند یا پردهها کسانی بودند که در دنمردند. آن
اند و بدکارانی اند که معاصی و گناهان را که: کتاب هللا  و پیامبرش را تکذیب کرده

 که از رسالت انکار ورزیدند و راه گمراهی را در پیش گرفتند.اند؛ آنانمرتکب شده
جمله نفاق و ریا دچار گردید. از شان به امراض مختلف از یمانإ آنان کسانی آند که:

ریزی طاعت هللا به دور، واجبات را ترک کرده و محرمات را مانند ربا و زنا و خون
 مرتکب شدند.

رویى، گرد و غبار بر آن افزوده ى سیهبه عالوه هللا متعال است:  فرموده صاوى مفسر
 (.۴/۲۹۴صاوى .)است؛ چرا که آنها کفر و تبهکارى را با هم داشتند

سرآغاز سوره حقیقت  ...گرددبدین وسیله سرآغاز و سرانجام ایـن سوره هماهنگ می 
رشتۀ دارد، و سرانجام سوره نتیجۀ این معیار و میزان را به معیار و میزان را بیان می

های سترگ، و ها و منظرههمه حقائق بزرگ و صحنهکوتاه این  کشد. این سورهسخن می
 قیق میخواند، و همه آنها را اینگونه زیبا و د را به گوش جان می ّآهنگها و پیامهای مهم

 .رساند

 ؟مخاطب این سوره کیست
، حدیث صحیح وجود داردکه مخاطب این سوره پیامبر اسالم «عبس» ه  در مورد سور

هل سنت گفته اند که أ یعیاض و دیگر علما ی)صلي هللا علیه وسلم( میباشند. واینکه قاض
 پیامبر نازل شده است. ،دیگر نه یکس یاین سوره برا

في ابن « عبس وتولي»أنزلت: »رضي هللا عنها روایت کرده اند:  و حاکم از عایشهی ترمذ
، یأم مکتوم اْلعمي أتي رسول هللا صلي هللا علیه وعلي وسلم فجعل یقول: یا رسول هللا أرشدن

آله وسلم رجل من عظماء المشرکین، فجعل رسول هللا  یوعند رسول هللا صلي هللا علیه وعل
آله وسلم یعرض عنه، ویقبل علي اْلخر. ویقول: تري بما أقول بأسا  یصلي هللا علیه وعل

 (.3331ترمذي )«. ففي هذا نزل
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رسول  یم مکتوم نابینا بود خدمت پیامبر اکرم صلي هللا علیه وسلم آمد و گفت: ابن اُ إ: ییعن
از بزرگان قریش  یکن تا رستگار شوم، در آن حال یک یخدا! مرا به راه راست راهنمای

به جانب آن بزرگ کرد  یپیامبر نشسته بود، پیامبر از ابن ام مکتوم رخ برتافت و رو نزد
توجهي و غفلت گفت: نه، ؟ آن غافل با بيیمیبر یو گفت: آیا به اهمیت و قوت سخنانم پ

 را نازل کرد. «أَن َجاءهُ اأْلَْعَمي* َعبََس َوتََولهي»پس خدا آیة 
سیوطي گفته: این « اسباب النزول»تحقیق بر کتاب عبدالرزاق مهدي )محدث معاصر( در 

 845و واحدي  514/  2، حاکم 535، ابن حبان 3331حدیث صحیح است، ترمذي 
 .به شرط بخاري و مسلم صحیح استگوید: این حدیث روایت کرده اند. حاکم مي

 (.3313صحیح الترمذي )»نا گفته نماند که شیخ الباني نیز این حدیث را صحیح مي داند: 
نام آن مرد را ابي بن خلف گفته  یابویعلي نیز مانند این روایت را از انس نقل کرده ول

 است.
 یاز قتاده از انس روایت کرده اسناد آن حسن است، )مسند ابویعل 33624در: طبري 

از قتاده بدون  3494« تفسیر قرآن»دار المأمون للتراث دمشق( عبدالرزاق در  5/431
 ت کرده است با این وصف به حدیث قبلي شاهد است.ذکر انس روای

پس بنا به صحت حدیث مربوطه )که شواهد دیگري هم دارد( قضیه در باره پیامبر صلي 
 هللا علیه وسلم و نحوه برخوردش با عبدهللا بن ام مکتوم است.

صلي هللا علیه هللا  رسول دانستی نم بود که نیز این مکتومام  قابل تذکر است که: عذر ابن
 شوند. مشرف اسالم به گویند کهمي سخن امید با آنان اند و بدینمشغول دیگران وسلم به

نا بینا از پیامبر  یدر روایت ابن کثیر امده است: که حضرت عبد هللا بن ام مکتوم صحاب
د، ونسبت به صلي هللا علیه وسلم تقاضا نمود، تا آیه اي از قرآن مجید را به او تعلیم ده

پاسخ ااین سوال اصرار فوري داشت، ورسول هللا صلي هللا علیه وسلم مشغول به تبلیغ 
سران کفار مکه بود که عبارت بودند از: عتبه بن ربیعه، ابو جهل بن هشام وحضرت 
عباس بن عبد المطلب کاکاي آن حضرت که تا آن زما ن به اسالم مشرف نگردیده بود، لذا 

 علیه وسلم از این اصرار عبد هللا بن ام مکتوم و تقاضای جواب فوری آن حضرت صلي هللا
او، ناراحت شد، زیرا حضرت عبد هللا از مسلمانان پخته وهمیشه حاضر در صحنه بود، 
میتوانست در اوقاتی دیگر، سؤال کند، و در تاخیر نمودن به پاسخ او، ترس نقصان در دین 

آنها نه همیشه کلمه هللا را به گوش آنها بر ساند،  وجود نداشت، بر خالف رؤسای قریش که
و در این وقت به گفتگوی آن حضرت صلي هللا علیه وسلم گوش فرا می دادند، لذا امکان 
 داشت ایمان بیاورند، و اگر گفتگو با آنها قطع میشد، محرومیت آنها از ایمان آشکار بود.

علیه وسلم از پاسخ دادن به سؤال حوال واوضاع، آن حضرت صلی هللا أبا توجه به این 
حضرت عبد هللا روی گردانید، و ناگواری خود را اظهار داشت، وصحبت تبلیغ را که با 
کفار قریش در جریان بود، بر قرار نمود. پس از اختتام جلسه آیات مذکور سوره ای 

ر نازل گردید، و در آنها این روش آن حضرت صلی هللا علیه وسلم ناپسند قرا« عبس»
 داده شد، و به او رهنمایی گردید.

جتهاد آن حضرت صلی هللا علیه وسلم این بود که مسلمانی که آدب مجلس را در إچون 
نظر نمی گیرد، باید قدر منتبه گردد، تا در آینده آداب مجلس را مر اعات نماید، بدین جهت 

انید. علت دیگر آن حضرت صلی هللا علیه وسلم از حضرت عبد هللا بن ام مکتوم روی گرد
 این بود که:
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در ظاهر حال، کفر و شرک بزرگترین گناه می باشند، و باید در مقابل تعلیم احکام فروع 
دین به عبد هللا، بر طرف کردن ان مقدم میشد، ولی حق تعالی جله شانه، روی این اجتهاد 

این امر قابل  آن جناب صلی هللا علیه وسلم صحه نگذاشت، و او را متوجه کرد که در اینجا
توجه است، که شخصی که از شما نسبت به تعلیم اصرار دارد مفید بودن پاسخ به سؤال 
او، یقینی است، و مفید بودن صحبت با کسی که مخالف است و نمی خواهد با شما گفتگو 

جیح داده شود، و عذر عبد هللا رکند، امرموهومی است، و نباید امر موهوم، بر امر یقینی ت
بیان فرمود، « اعمي»مکتوم را که بر خالف آداب مجلس برخورد نمود، قرآن با لفظ بن ام 

که او نابینایی بود، نمی دید و متوجه نبود، که آن حضرت صلي هللا علیه وسلم در چه بحثی 
 مشغول باشد، و با چه کسانی گفتگو مینماید، لذا چون او معذور بود، مستحق اعراض نبود.

د که اگر شخصی معذوری به علت عدم اگاهی، کاری بر خالف آداب از این معلوم می شو
 مجلس انجام بدهد، قابل عتاب و سر زنش نمي باشد.

به معنای ترش رویی نمودن، یعنی اظهار ناگواری در صورت،  «َعبَسَ »« َعبََس َوتََولهى»
 به معنای روگردانی است. «َوتََولهى»و 

حاضر بود که می گفت شما چنین کردید، اما اعجاز در اینجا موقع خطاب به صیغه ی 
قرآن حکیم به صیغه خطاب صیغه غایب به کار برد، که در آن، ضمن حالت عتاب، نیز 
احترام رسول هللا صلي هللا علیه وسلم مالحظه شود، و یا به کار بردن صیغه ی غایب این 

است، و اشاره نمود که چنین ابهام گذاشته شد که گویا این کار را شخص دیگری انجام داده 
برخوردی مناسب شان شما نبود، و در جمله بعدی به عذر آن حضرت صلی هللا علیه وسلم 

 اشاره شده است که:
شما چه اطالعی داشتید، در اینجا بیان فرمود که علت اعراض این بوده « ومایدریک»

ثر آنچه این صحابی است که آن حضرت صلی هللا علیه وسلم به این فکر نبوده است، که ا
در یافت مینماید، یقینی است، و اثر صحبت با دیگران موهوم است، و در جمله بعدی در 
رها کردن صیغه ی غایب وبه کار بردن صیغه ی مخاطب، تکریم و دلجوی بر آن حضرت 
صلي هللا علیه وسلم است، که اگر کآل صیغه ی خطاب به کار گرفته نمی شد، امکان داشت 

پدید آید، که ناپسند یدگی این برخورد، موجب ترک خطاب قرار گرفته است، و  این شبهه
این برای آن حضرت صلی هللا علیه وسلم رنج آور و دردناک واقع میشد، بنابر این، هم 
چنان که در جمله اولی به کار بردن صیغه ی غایب به جای حاضر تکریم رسول هللا صلی 

ی خطاب در جمله بعدی نیز تکریم و دلجوی آن جناب  هللا علیه وسلم بود، همچنین صیغه
 صلی هللا علیه وسلم میباشد.

ْكَرى» كهى، أَْو یذهكهُر فَتَنفَعَهُ الذِّ یعنی شما چه می دانستید که فایده آنچه این صحابی  «لَعَلههُ یزه
ود را تزکیه در یافت می کند، متیقن است، و او را باید تعلیم داد، تا که به وسیله آن، نفس خ

می کرد، و کمالی حاصل می نمود، و اگر این نمی شد، حد اقل از فواید ابتدایی ذکر هللا، 
 استفاده میبرد، و در آثر آن در قلب او محبت وخوف خدا بیشتر می شد.

 به معنای کثرت ذکر است.« ذکري»لفط 
و صاف شدن  معنای اول پاک «یذکر»و « یزکي»ختیار نمود: إدر اینجا قرآن دو جمله 

ثر شدن است، اولی مقام ابرار واتقیاست، أاست، و معنای دوم نصحیت پذیرفتن و از ذکر مت
که نفس خود را از هرگونه نا پاکی ظاهری و باطنی، پاک و صاف سازند. و دومی مقام 
سالک ابتدایی است که در راه می رود که مبتدی، ذکر هللا یاد داده می شود تا از آن، عظمت 
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ف خدا در قلب او مستحضر گردد، مقصود این که تعلیم او در هیچ حالی از نفع خالی و خو
نبود، چه نفع کامل، که تزکیه کامل نفس را به دست می آورد، یا نفع ابتدایی حاصل میشد 

 «أَْو »که یاد هللا وعظمت و خوف او در قلبش ترقی میکرد، و هر دو جمله با لفظ تردیدي 
وجود « مانعه الخلو»از این دوحالت یکی حتماً حاصل گردد، در اینجا  به کار برده شد، تا

دارد، یعنی این احتمال هم هست که هر دو نفع با هم به دست بیایند، که در ابتدای تذکری 
نیست که هر دو با هم نتواند « ه الخلومانع»حاصل شود، و در نهایت تزکیه بدست آید، 

 .جمع گردند. )مظهری(

 :نبیاءأمعصوم بودن 
پیامبران الهي در تبلیغ شریعت و دین معصوم هستند، به این معنا که: هرآنچه از جانب هللا 
باشد بدون کاستن یا افزودن برآن یا کتمان آن به مردم می رسانند، و هللا متعال درباره 

َل َعلَینَا بَْعَض اأْلَقَاِوی»پیامبرش صلی هللا علیه وسلم می فرماید:  أَلََخْذنَا ِمْنهُ  * لِ َوَلْو تَقَوه
ْن أََحد  َعْنهُ َحاِجِزینَ  * ثُمه لَقََطْعنَا ِمْنهُ اْلَوتِینَ  * بِاْلیِمینِ   «َوإِنههُ لَتَْذِکَرةٌ ِلّْلُمتهِقینَ  * فََما ِمنُکم ِمّ

ما او را با قدرت می  (. یعنی: اگر او سخنی دروغ بر ما میبست،48-44)سوره الحاقه 
و هیچ کس از شما نمی توانست از )مجازات(  کردیم،قلبش را قطع میسپس رگ  گرفتیم،

 .و آن مسلّماً تذکری برای پرهیزگاران است او مانع شود!
بَِّک »به پیامبرش صلي هللا علیه وسلم فرمود:  و ُسوُل بَِلّْغ َما أُنِزَل إِلَیَک ِمن ره یا أَیَها الره

 (. یعنی: ای67)سوره مائده  «الَتَهُ َوَّللّاُ یْعِصُمَک ِمَن النهاِس َوإِن لهْم تَْفعَْل فََما بَلهْغَت ِرسَ 
کن، و اگر چنین نکنی،  ، ابالغشده نازل سویتبه  پروردگارت را از جانب پیامبر! آنچه

 میدارد.نگاه  ای! و خدا تو را از گزند مردمرا نرسانده  پیامش
زی را از دین و شریعت الهی فراموش کنند که به بنابراین ممکن نیست که انبیاء الهی چی

مردم برسانند، و یا آنرا تغییر دهند و یا کتمان نمایند، بخصوص پیامبر اسالم صلی هللا علیه 
وسلم که هرآنچه از دین بود را بطور کامل و شامل به مردم عرضه نمود؛ و هللا متعال در 

ْلیْوَم أَْکَمْلُت َلُکْم ِدیَنُکْم َوأَتَْمْمُت َعَلیُکْم ا»حجة الوداع ایه مبارکه را چنین نازل کردند: 
(. یعنی: امروز، دین شما را کامل کردم؛ 3 /مائده ه  )سور «نِْعَمتِي َوَرِضیُت لَُکمُ اإِلْسالََم ِدینًا

 و نعمت خود را بر شما تمام نمودم؛ و اسالم را به عنوان دین ماندگار شما پذیرفتم.
همچنین پیامبران الهی از ارتکاب به گناهان کبیره عصمت داشتند، چنانکه شیخ االسالم ابن 

گفته اکثر علمای اسالم و تمامی فرق بر اینست که انبیاء از »تیمیه رحمه هللا گفته اند: 
هل تفسیر و حدیث و فقهاء أکثر أمعصوم هستند. و این گفته  -نه صغائر  -ارتکاب به کبائر 

، بلکه نقل نشده که سلف امت و ائمه دین و صحابه و تابعین و تابع تابعین چیزی نیز هست
 (.319/  4)مجموع الفتاوی: جلد«. خالف این سخن گفته باشند

 یادداشت:
نجام پاره ای از تکالیف دینی و یا موضوعاتی که به دین و أگاهی پیش می آمد که در 

ء صادر می گشت، ولی بالفاصله آن اشتباه نبیاأشتباهاتی جزئی از إشریعت مربوط میشد، 
بوسیله وحی الهی تذکر و اصالح می شد تا مبادا بر امر رسالت خدشه ای وارد شود، و 
روش جبران را به او می آموخت تا یارانش بیاموزند که هرگاه در این مواقع دچار سهو 

ای مردم بود، شدند چگونه جبران کنند؛ بعبارتی خود این سهوها نوعی آموزش دینی بر
روایت شده که پیامبر صلی هللا علیه وسلم در نماز چهار رکعتی سهواً در  بطور مثال:

که متوجه شدند بالفاصله آنرا جبران کرده و در آخر سجده  رکعت دوم سالم دادند، بعداً 
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سهو بردند، مردم با دیدن این صحنه آموختند که اگر در آینده دچار سهوی در نماز خود 
گونه )بدون تکرار نماز( آنرا جبران کنند، پس یکی از حکمتهای این نوع سهوها؛ شدند چ

آموزش دینی به مردم است، و اکنون ما با وجود این وقایع و روایات است که می دانیم در 
هنگام سهو در نماز چکار کنیم، اگر این وقایع و روایات نبودند ما اکنون روش جبران را 

 نمی دانستیم.
بدر؛ امام احمد و دیگران از انس بن مالک رضی هللا عنه  اَُسرایمثالی دیگر در ماجرای 

روایت کرده اند: پیامبر صلی هللا علیه وسلم ضمن مشورت با یاران خویش درباره اسرای 
ها را زبون پنجه توانمند شما کرده است، نظر شما در باره ایشان چیست؟ بدر گفت: خدا این 
شان را گردن بزن، پیامبر از وی رو  برخاست و گفت: ای رسول خدا همهعمر بن خطاب 

ها را مورد عفو قرار برگرداند. ابوبکر صدیق برخاست و گفت: نظر من این است که آن
ها فدیه بگیری، پس پیامبر با پذیرش فدیه شان صرف نظر کنید( و از آن بدهی )از کشتن

َما َکاَن ِلنَبِي أَن یُکوَن »خصوص خدای بزرگ آیه  ها را مورد عفو قرار داد. در این آن
لَهُ أَْسَري َحتهي یثِْخَن فِي األَْرِض تُِریُدوَن َعَرَض الدُّْنیا َوَّللّاُ یِریُد اآلِخَرةَ َوَّللّاُ َعِزیٌز َحِکیٌم * 

َن َّللّاِ َسَبَق َلَمسهُکْم فِیَما أََخْذتُْم َعَذاٌب َعِظیٌم   (.13143را نازل کرد. أحمد ) «لهْوالَ ِکتَاٌب ِمّ
برای هیچ پیامبری روا نیست که اسیرانی داشته باشد )و برای آزادی آنان فدیه »معنی آیه: 

طلبید، در حالیکه بگیرد( تا زمانیکه کامالً بر دشمن چیره گردد! متاع نا پایدار دنیا را می
ز و حکیم است. اگر نبود خداوند برای شما پاداش پایدار آخرت را میخواهد؛ و خداوند عزی

هایی که بازستاندید که پیش از این فرمانی از سوی خداوند صادر شده بود، بخاطر فدیه 
 «.عذابی عظیم شما را فرا میگرفت!

را را سَ اُ جتهاد خویش چنین حکم کردند که إدر اینجا پیامبر صلی هللا علیه وسلم بر اساس 
یید نشد و مردم دانستند که چه أاد بوسیله نزول وحی تجتهبال فدیه آزاد کنند، اما این اِ در قِ 

 چیزی مطلوب شارع است.
بنابراین پیامبر صلی هللا علیه وسلم در امر ابالغ رسالت دینی خود عصمت داشتند، و اگر 

حکام أاحیاناً در یک امر عبادی دچار سهوی می شدند و یا در یک مسئله ای مرتبط به 
شتباه او تصحیح إبیشان صادر می گشت، بالفاصله بوسیله وحی إجتهادی ناصواب از إدین، 

 بالغ می گشت و مردم از آن دین می آموختند و پی به مسئله می بردند.إمی شد و به مردم 
شتباهاتی می شدند، ولی تشخیص امر إو اما در مسائل و کاروبار دنیایی هم گاها دچار 

سان بود، زیرا شناخت امور دنیوی و تمییز رسالت از امور دنیوی برای یارانشان ساده و آ
ال می کردند ؤسآن از امور دینی برای هر انسانی ممکن است؛ و یا گاهی خود یارانشان 

که آیا فالن امر از وحی است یا نظرات شخصی ایشان، چنانکه در حدیث صحیح وارد 
رکت دادند تا در رسول هللا صلی هللا علیه وسلم لشکرشان را حبَ شده که در هنگام جنگ 
 دربرسند، و نگذارند که آنان به مخازن آب وادی بدر دست یابندبَ پیش از مشرکان به آبهای 

ترین چاه آب در وادی بدر رسیدند و منزل هنگام عشاء پاسی از شب گذشته، به نزدیک
أرأیت هذا المنزل أمنزال »کردند. ُحباب بن ُمنذر به عنوان یک کارشناس نظامی گفت: 

هللا لیس لنا أن نتقدمه وال نتأخره أم هو الرأي والحرب والمکیدة؟ قال بل هو الرأي أنزله 
والحرب والمکیدة قال یا رسول هللا فإن هذا لیس لک بمنزل امض بالناس حتي نأتي أدني 
ماء من القوم فنعسکر فیه ثم نغور ما وراءه من اْلبار ثم نبني علیه حوضا فنملؤه ماء ثم 

رب وال یشربون فقال رسول هللا صلي هللا علیه وسلم لقد أشرت بالرأي ثم أمر نقاتل القوم فنش
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)فقه السیرة( و « بإنفاذه فلم یجيء اللیل حتي تحولوا کما رأي الحباب وامتلکوا مواقع الماء
 )دالئل النبوة( و الباني گفته صحیح است.

داوند )از طریق وحی( اید، آیا منزلی است که خخدا اینجا که منزل کرده: ای رسولییعن
تر از آن بازپس برای شما تعیین کرده است که ما حق نداریم پیشتر از آن برویم یا به عقب

ندیشه است و جنگ است و نیرنگ؟ فرمودند: )بْل هو الرأي والحرُب أرویم؟ یا اینکه 
ا والمیکدة( نه، بلکه این نظر خودم است و جنگ است و نیرنگ! گفت: ای رسول خدا، اینج

ترین چاه به طرف مقابل جای منزل کردن نیست! لشکریان را حرکت دهید تا به نزدیک
تر را کور کنیم و بر آنها حوضی بسازیم های آنطرف)قریش( برسیم. آنجا منزل کنیم، و چاه

و آن حوض را از آب پر کنیم؛ آنگاه با حریفان بجنگیم، ما آب داشته باشیم و آنان آب نداشته 
درست را تو  ه  فرمودند: )لقد اَشَرَت بِالرأي( اندیش -ل هللا صلی هللا علیه وسلمباشند! رسو
ای! آنگاه، رسول خدا صلی هللا علیه وسلم لشکر را حرکت دادند، تا به نزدیک ارائه کرده

های آب ترین چاه آب به دشمن رسیدند. در آنجا در دل شب منزل کردند، و شبانه حوض
 «.نداختندأها تر همه را کور کردند و آبشان را در آن حوضآن طرفهای را ساختند و چاه

در اینجا می بینیم که چون مسئله بر حباب بن منذر رضي هللا عنه مشتبه شد که آیا عملکرد 
ال کردند تا ؤسپیامبر صلي هللا علیه وسلم از جانب وحی است یا نظر شخصی، از ایشان 

 مسئله برایشان روشن گردد.
آمده که روزی پیامبر صلی هللا علیه وسلم در مدینه از کنار  یروایت صحیح دیگرو یا در 

چند نفر عبور کردند که آنها درحال تلقیح نخلهای خود بودند، پیامبر صلی هللا علیه وسلم با 
 اگر شما این کار را نکنید بهتر است، آنها« لَْو لَْم تَْفعَلُوا لََصلُحَ »دیدن آن کار آنها فرمودند: 

نیز بخاطر سخن پیامبر صلی هللا علیه وسلم از انجام کار تلقیح نخلها منصرف شدند، ولی 
بعدها محصول نخل خوب نشد، بعد از مدتی پیامبر صلی هللا علیه وسلم دوباره نزد آنها 

اوضاع نخلهای شما چگونه است؟ آنها موضوع خراب  «َما ِلنَْخِلُکْم؟»رسیدند و فرمودند: 
خدمت پیامبر صلی هللا علیه وسلم عرض کردند، پیامبر صلي هللا علیه شدن محصول را 

شما به امورات دنیوی و تخصصی خود آگاه تر « أَْنتُْم أَْعَلُم بِأَْمِر ُدْنیاُکمْ »وسلم فرمود: 
ُ  َوإِِنّي قُْلُت لَُکْم َظنًا َظنَْنتُهُ، فََما قُْلُت لَُکمْ  » هستید، و در مسند بزاز آمده که فرمودند: قَاَل َّللاه
من آنچه که به شما گفتم گمان و نظر »یعنی:  «َعزه َوَجله فَلَْن أَْکِذَب َعلَي هللِا تَبَاَرَک َوتَعَالَي

شما گفتم که خدای عزوجل چنان فرموده، هیچگاه دروغی بر آنچه به  اما هر خودم بود،
 (.937)( و مسند البزاز 2363صحیح مسلم )«. خداوند تبارک و تعالی نیست

إنما أنا بشر، إذا أمرتکم بشيء »و از پیامبر صلي هللا علیه وسلم روایت شده که فرمودند: 
صحیح الجامع . «من دینکم فخذوا به، و إذا أمرتکم بشيء من رأیي، فإنما أنا بشر

(2338.) 
همانا من بشری هستم )مانند شما(، هرگاه شما را در دینتان به چیزی امر کردم آنرا »یعنی:

اجرا کنید، و اگر چیزی را از روی نظر خود به شما گفتم، بدانید که من بشر هستم )و 
 «.احتمالً درست نیست(

 خالصه اینکه:
بالغ دین عصمت داشتند، و هرآنچه مربوط به دین و احکام آنست را بدون إلهی در إنبیای أ

ای از مسائل مرتبط به حیاناً در پاره أکم کاست و کتمان برای مردم بیان کرده اند، و اگر 
امر دین دچار سهو یا اشتباه می شدند بالفاصله توسط وحی تصحیح و اصالح می شدند و 
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مردم آگاه می گشتند، و در کاروبار دنیایی و غیر دینی هم عصمت نداشتند، و این امر 
لطمه ای به رسالت ایشان وارد نمی کند، زیرا خدای متعال نفرموده که من پیامبری تاجر 

چیز  امور یا دهقان یا طبیب یا صنعتکاری برای شما فرستادم! بنابراین اشتباه کردن در این 
مردم آسان بود، و همانگونه که چند  ینیست و تشخیص امر رسالت از غیر آن برا یعجیب

قابل تمییز بودند وپیامبر صلي هللا علیه وسلم  یو غیر دین یمثال ذکر کردیم مسائل دنیو
بود را بعنوان دین به مردم مي فهماند تا مردم متوجه  یهرآنچه مربوط به دین و رسالت م

 شوند که فالن مسئله از دین است و فالن مسئله خارج از رسالت است.
علیه وسلم بر پیامبر صلي هللا  یصل در فرموده هاأبر همین مبنا فقهاي اسالم فرمودند: 

یافت  یهستند مگر آنکه دلیل یتشریعي دارند و از جانب وح یقوال ایشان مبناأآنست که 
وجود نداشته  ییشان بوده، و اگر چنین حجتإ ینظر شخص یشود که ثابت کند فالن قول نبو

دارند،  یتشریع ه  هستند و جنب ییید وحأقوال او مورد تأ یشود؛ یعن یباشد به اصل عمل م
 یدارد و گاه یتشریع ه  جنب ینیست؛ گاه یهمیشه بر جنبه تشریع یفعال نبوأاصل در اما 
 یشان است.إ یجتهاد و نظر شخصإ

  است؟ یعصمت پیامبران در چه چیز ها
پیامبران علیهم الصالة و السالم در بین مخلوقات از همه شرافتمندتر و پاکتر بودند و بیشتر 

هستند که مردم  یترسند و برگزیدگان یخداوند را داشته و دارند و از او م یاز همه تقوا
رسول صلي هللا علیه وسلم و پیامبران علیهم الصالة  قتدا نمایند.إجویند و  یباید به آنها تأس
 است. یمقام عصمت و مصؤن از اشتباه و معاص یو السالم دارا

 مي کنیم:مسائل مرتبط با عصمت را به دو امر زیر تقسیم 
 عصمت در تبلیغ دین -
 یبشر یعصمت در خطاها -

ولو تقول علینا »  فرمایند: یم یهللا تعال معصومند. ینبیاء همگأدر تبلیغ  یمورد اول، یعن
 »بعض اْلقاویل * ْلخذنا منه بالیمین * ثم لقطعنا منه الوتین * فما منکم من أحد عنه حاجزین

دست راستش را سخت  ها بر ما بسته بودگفته یاره: و اگر ]او[ پای( یعن44 – 47)الحاقة /
 و هیچ یک از شما مانع از )عذاب( او نمیشد. کردیمی سپس رگ قلبش را پاره م گرفتیمی م

میگوید: قاطبه مسلمانان  (6/371ابن باز ج یدر )فتاو -رحمه هللا  -شیخ عبد العزیز بن باز 
هللا علیه وسلم در  یالسالم و از جمله محمد صلاجماع دارند که پیامبران علیهم الصالة و 

والنجم إذا »فرمایند:  یم یتبلیغ در دین است معصومند، هللا تعال یآنچه که مربوط به خطا
هوي * ما ضل صاحبکم وما غوي * وما ینطق عن الهوي * إن هو إال وحي یوحي * علمه 

]که[ یار شما نه  فرود میآید : سوگند به اختر چونی( یعن5-1النجم / ه  )سور« شدید القوي
 یکه وح یاین سخن بجز وح و از سر هوس سخن نمیگوید مانده یگمراه شده و نه در نادان

 به او فرا آموخت. یآن را ]فرشته[ شدید القو شود نیستمي
پس پیامبر ما محمد صلي هللا علیه وسلم در تمام آنچه که مربوط به تبلیغ دین هللا از قول و 

 نیست." یهل علم اختالفأباشد و در این مسئله بین  یر است، معصوم مفعل و تقری
این مسئله به دو بخش  :یبشر یمعصوم بودن در خطاها یاما در خصوص مورد دوم یعن

 شود: یتقسیم م
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که آنها علیهم السالم از گناهان کبیره  نبیاء مربوط به گناهان کبیره،أ یعدم خطا - 1
( 319/  4تیمیه رحمه هللا در مجموع الفتاوي: )ج معصومند چنانکه شیخ االسالم ابن

 .کید داشتهأبر آن ت
هل أنبیاء مرتکب گناهان صغیره شده اند و لذا اکثر أاز  یبعض یگناهان صغیره، گاه - 2

نبیاء مرتکب أاز  ینبیاء در گناهان صغیره معصوم نیستند. و اگر یکأعلم معتقدند که 
 تذکر داده و او نیز مبادرت به توبه نموده است. یشده باشد هللا تعالي به و یچنین گناه

گویند: آدم علیه السالم معصیت کرد و توسط شیطان دچار لغزش گردید و  یکسانیکه م
فَأََکاَل ِمْنَها فََبَدْت لَُهَما َسْوَءاتُُهَما »ثبات آن به فرموده خداوند متعال استناد میجویند: إجهت 

از آن ( »121ه/)سوره ط «ْن َوَرِق اْلَجنهِة َوَعَصي آَدُم َربههُ فَغََويَوَطِفقَا یْخِصفَاِن َعلَیِهَما مِ 
درخت خوردند آنگاه شرمگاهایشان آشکار گردید و شروع به پوشاندن خویش به وسیله 
برگ درختان بهشت کردند و آدم پروردگارش را نافرماني کرد بنابراین اغوا شد یعني راه 

شیطان آن » «فَأََزلهُهَما الشهیَطاُن َعْنَها»فرماید:  یم 36بقره آیه  ه  و در سور« را گم کرد.
 .«دو را از آنجا دچار لغزش کرد.

جواب این است که: آنچه در مورد آدم علیه السالم در اینجا روي داده قبل از نبوت بوده 
ر بن بوبکأمام إاست بنابراین درست نیست که آن را وسیله طعنه زدن به او قرار داد. 

فورک گوید: این جریان مربوط به قبل از نبوت آدم بوده است و دلیل آن فرموده پروردگار 
سپس ( »122طه ه  )سور «ثُمه اْجتَبَاهُ َربُّهُ فَتَاَب َعلَیِه َوَهَدي»است که مي فرماید:

گوید  یو آنگاه م« پروردگارش او را برگزید، توبه اش را قبول کرد و او را هدایت نمود.
بوده است و اگر قبل از آن بود دلیل  یبرگزیدن و هدایت آدم بعد از عصیان و نافرمان که

پیامبران  یبرا یجواز گناه به صورت واحد در مورد آنها بود و همچنین قبل از نبوت شریعت
 یکه از طرف پروردگار به سو یوجود ندارد که بر ما تصدیق آن واجب باشد و اما زمان

 یمین و معصوم در رساندن پیام پروردگارند و گناه گذشته به آن ضررمردم مبعوث شدند، ا
 رساند. ینم

دارید مگر نبوت  یداده را به قبل از نبوت آدم مرتبط م یاگر گفته شود چگونه وقایع رو
ق به آنند که طِ حادیث ناأکردن از جانب پروردگار نیست؟ در حالیکه آیات و  یهمان وح

 شت سخن گفته است.ِبهِ خداوند با آدم قبل از خروج از 
کردن به  ینیست بلکه وح یاست زیرا آن تنها وح یینجا منتفإینست که: نبوت در إجواب 

است که  یاست و این چیز ییک شریعت جدید و یا تجدید شریعت قبل یبرا یشخص نب
 یر بهشت همراه همسرش به او شریعترساند که د یدالیل موجود آن را در مورد آدم نم

داده شده باشد. بنابراین صحیح ترین سخن در این مورد این است که آنچه در مورد آدم 
آدم علیه  یرا برا یکه احتمال داشتن شریعت یروي داده قبل از نبوتش بوده است. تنها چیز

اقدام  یکاب نافرماناست که بعد از ارت یممکن مي سازد توبه ا یالسالم قبل از آن نافرمان
نفس و شناخت  یاین کار نه به واسطه شریعت بلکه تنها به خاطر صفا و پاک یبه آن کرد ول

مقام و منزلت پروردگار از جانب آدم علیه السالم تحقق یافت. خداوند متعال مي فرماید: 
ِحیمُ فَتَلَقهي آَدُم ِمْن َربِِّه َکِلَمات  فَتَاَب َعَلیِه إِنههُ ُهَو » اُب الره آدم از ( »37)سوره بقره  «التهوه

را دریافت نمود آنگاه خداوند توبه اش را پذیرفت که او توبه پذیر  یپروردگارش کلمات
 «مهربان است.
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خواهند  یکه مخالفان باز در این زمینه بیان داشته اند و به خاطرش م یاز جمله مثالهای
علیه السالم  یست که قبل از نبوت در مورد موسا یقرآن را زیر سؤال ببرند آن هم مورد

َوَدَخَل اْلَمِدیَنةَ »جویند:  یآن به قرآن استناد م یداده و آن ارتکاب جرم قتل است و برا یرو
ِه فَا ْستَغَاثَهُ َعلَي ِحیِن َغْفلَة  ِمْن أَْهِلَها فََوَجَد فِیَها َرُجلَیِن یْقتَِتاَلِن َهَذا ِمْن ِشیَعتِِه َوَهَذا ِمْن َعُدِوّ

ِه فََوَکَزهُ ُموَسي فَقََضي َعلَیِه قَاَل َهَذا ِمْن َعَمِل الشهیَطاِن  الهِذي ِمْن ِشیعَتِِه َعلَي الهِذي ِمْن َعُدِوّ
بودند  یهنگامي که مردم شهر در بي خبر( »15)سوره قصص «إِنههُ َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمبِینٌ 

 یاز آن دو از قوم موس یجنگند یک یهمدیگر مبه شهر درآمد؛ دو نفر را دید که با  یموس
از طایفه دشمنان او بود. آنگاه شخصي که از طایفه موسي بود او را به کمک  یو دیگر

طلبید، موسي به کمکش شتافت و با یک مشت آن مرد را از پاي درآورد و گفت: این کار 
مي گویند که سپس « از شیطان است هر آینه شیطان دشمن گمراه کننده آشکاري است.

موسي علیه السالم از ارتکاب آن پشیمان شد و همین ندامت باعث شد که در حضور 
پروردگار در شفاعت پیش قدم نشود چنانکه در حدیث شفاعت که طوالني است بیان گردیده: 

ُ بِِرَساَلتِ » لََک َّللاه ِ فَضه ِه َوبَِکاَلِمِه َعلَي النهاِس فَیأْتُوَن ُموَسي فَیقُولُوَن یا ُموَسي أَْنَت َرُسوُل َّللاه
 اْشفَْع لََنا إِلَي َربَِّک أاََل تََري إِلَي َما نَْحُن فِیِه فَیقُوُل إِنه َربِّي قَْد َغِضَب اْلیْوَم َغَضبًا لَْم یْغَضبْ 

« قَتِْلَها َنْفِسي نَْفِسي نَْفِسيقَْبلَهُ ِمثْلَهُ َولَْن یْغَضَب َبْعَدهُ ِمثْلَهُ َوإِنِّي قَْد قَتَْلُت نَْفًسا َلْم أُوَمْر بِ 
تو رسول خدا  یموس یگویند: ا یآیند و م یم ی( )در روز قیامت مردم پیش موسی)بخار
داده است. پیش  یو خداوند به واسطه رسالت و سخن گفتن با شما، تو را برتر یهست

هستیم؟ در جواب  یما در چه وضع و حال نیبی یما شفاعت کن. مگر نم یپروردگارت برا
مي گوید: پروردگارم امروز چنان خشمگین است که نه در گذشته و نه در آینده بدین 

را بدون اینکه مأمور به کشتن او باشم، کشتم. من  یصورت خشمگین نخواهد شد من کس
 هم اکنون در فکر خود مي باشم. خودم، خودم، خودم.(

در حق موسي علیه السالم بیان کرده اند مربوط در این باره نیز مي گوییم: آنچه که مخالفان 
قَاَل أََلْم نَُربَِّک فِینَا َوِلیًدا »فرماید:  یبه قبل از نبوتش بوده است چنانکه خداوند متعال م

ْلتَُها إِذًا َولَبِثَْت فِینَا ِمْن ُعُمِرَک ِسنِیَن*َوفَعَْلَت فَْعَلتََک الهِتي فَعَْلَت َوأَْنَت ِمَن اْلَکاِفِریَن*قَاَل فَعَ 
ا ِخْفتُُکْم فََوَهَب ِلي َربِّي ُحْکًما َوَجَعلَنِي ِمَن اْلُمْرَسِلینَ  اِلّیَن*فَفََرْرُت ِمْنُکْم َلمه  «َوأَنَا ِمَن الضه

 یهل خویش در دوران جوانأآیا تو را در میان  یموس یگفت: ا( »21 -18)سوره شعرا 
و انجام دادي آنچه را مي خواستي  یگذراندنپروراندم؟ و سالها عمر خویش را در میان ما 

و از جمله ناسپاسان بودي. گفت: من آن کار را کرده و از جمله گمراهان بودم سپس گریخته 
و از عقوبت شما ترسیدم آنگاه پروردگارم مرا دانش آموخت و از جمله پیامبران قرار 

ود بنابراین مرتکب قصد کشتن او را نداشت بلکه هدفش دفاع از برادرش ب یموس« داد.
از خداوند درخواست بخشش نمود و خداوند نیز  یقتل عمد نشد و به خاطر این کار موس

قَاَل َرِبّ إِِنّي َظلَْمُت نَْفِسي فَاْغِفْر ِلي فَغَفََر لَهُ إِنههُ ُهَو »فرماید:  یاو را بخشید چنانکه م
ِحیمُ  ه درستي که به نفس خویش ظلم گفت: پروردگارا ب( »16)سوره قصص  «اْلغَفُوُر الره

کردم، مرا ببخش، آنگاه پروردگار او را بخشید که به راستي او صاحب بخشش و رحمت 
است  یدهند که در حقیقت امر خالف اول یرا به پیامبران نسبت م های و ایراد «است.

 یعني انجام ندادنش بهتر بود.

 !ما مسؤل رفتن مردم به جنت نمي باشیم
 فََمِن  إِنها أَنَزْلنَا َعلَیَك اْلِكتَاَب ِللنهاِس بِاْلَحقِّ »در قرآن عظیم الشأن با زیبای خاصی میفرماید: 



 

  

64 

 (80) –َعَبَس سورٔه 

(. )ای 41 /)سوره زمر «اْهتََدى فَِلنَْفِسِه َوَمن َضله فَِإنهَما یِضلُّ َعلَیَهاَوَما أَنَت َعلَیِهم بَِوِكیل  
ایت مردم بر تو نازل کردیم پس هر کس که، هدایت محمد( ما این کتاب را به حق برای هد

 ،یافت به سود وفایده خودش است،، و هر که گمراه شد به زیان وضررخود ش تمام میشود
 و تو وکیل و مسئول آنها نیستی.
ً قرآن عظیم الشأن    ه  سور / 41مفسرین در تفسیر آیه متبرکه ) زمر( مینویسند که اساسا

)بطور « ِإنها أَْنَزْلنَا َعلَیَك اْلِكتَاَب ِللنهاِس بِاْلَحقِ »ریت نازل شده. برای هدایت و رهنمایی بش
بی مفهوم  یشیاأیقین این کتاب پر جالل وپر معجزه میباشد، بدون اینکه در ان باطل و 

 .باشد، براى هدایت بشریت بر تو فرو فرستادیم(
میتوان دو تفسیر  ذکر گردیده است،که در آیه متذکره « حق»علما ء میگویند در مورد کلمه 

 را ازآن بعمل آورد.
ارسا ل قرآن عظیم الشأن   به پیامبر صلی هللا علیه وسلم، به حق  اول اینکه نزول و - 1

 صورت پذیرفته است، و در آن هیچگونه چیزي باطلي دیده نمیشود.
است، قرآن عظیم  ْلُمتهِقیَن(ُهًدى ِلّ  فِیهِ  الَ َریبَ  )َذِلَك اْلِكتَابُ دوم اینکه این کتاب حق است  - 2

هیچگونه شک وشبهه وجود نمیتواند داشته باشد، و  یالشأن کتاب بر حق و در آن جا
 هدایت متقیان نازل گردیده است. یبرا

همچنان در این هم جای شک و شبهه باقی نمی ماند که این کتاب: یعنی قرآن عظیم الشأن    
نمایی وهدایت بشریت نازل گردید ه است، بنا بر بر پیامبر صلی هللا علیه وسلم غرض ره

انسانها است تا در رهنمائی وهدایت این کتاب آنچه که حق است بدان عمل نمایند و از آن 
جتناب نماید، باید به فهم قرآن إچیزکه موجب ضاللت انسانی میگردد از آن باید دوری و

، به سوى آنچه که این عمل کرد و زندگی خویش را در فهم و منطق قرآن عیار ساخت
ساخت، و از آنچه که  كند، باید بدان شتافت و آن را عملیتشویق و ترغیب مى کتاب ما را

از انجام آن ما را هشدار داده ومنع نموه است، باید هشدار آنرا جدی گرفت وخود را از 
رشد و هدایت آنجام آن نگاه کرد. به هرآنچه که قرآن عظیم الشأن   مارا فرا میخواند، آن را 

 به حساب آورد و از آنچه که نهی فرموده، آن را باطل و ناروا شمرد وازآن دوری کرد.
پس هركس وهر انسان راه هدایت را  «فََمْن اْهتََدى فَِلنَْفِسهِ »شریفه می آید:  ه  در ادامه آیـ

ع او قبول کرد، راه هدایت را در پیش گرفت، و با دلیل و برهان به سوى حق شتافت به نف
 نتیجه حق پذیری به خود انسان باز میگردد. خواهد بود، زیرا که حکم علمی است که:

)و هركس گمراه گردید و از حق روشن کالم الهی سرپیچی  «َوَمْن َضله فَِإنهَما یِضلُّ َعلَیَها»
شخص  و انحراف جوید، در نهایت امر به زیان وضرر خودش تمام خواهد گردید، در نتیجه

 نحرافی خویشرا خواهد چشید.إعمل  ای خواهد بود؛ و به اصطالح كیفر گمراه
اى،  و تو اى پیامبر! بر آنان بحیث وكیل و مراقب گماشته نشده «َوَما أَْنَت َعلَیِهْم بَِوِكیل  »

و موّظف نیستى كه حق را به قلب، جان و وجود آنان برسانی، و به اصطالح همیشه مراقب 
تو نمی توانى آنان را به اسالم و  نحرف ننمایند. زیرا کهإو مواظب آنان باشی که آنان 

ا وظیفه تو رساندن پیام آسمانی است، نه نگهبانى از ایمان وادار به اجبار سازى. تنها وتنه
 جبار شان به پذیرش حق.إ دلهاى مردم و یا

آن را باید  ختیار خودإلتزام قلبی و درونی است که انسان با إایمان یک عقد، وپیمان و
باعظمت ما  جباری را قبول ندارد وپروردگارإیمان إبپذیرد. بدین اساس دین مقدس اسالم 

 تحقیق دین را انتخاب کند. آزاد گذاشته است تا با انسان را
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در منطق قرآن، کسانیکه انتخاب کننده دین ناحق باشد آنرا کافر و کسانیکه قبول کننده دین 
نقیاد و إدرین محاسبه کسی میتواند مسلمان باشد و سر  حق باشد آنرا مؤمن مسمی می کند.

  د.فروآورده باشد اما مؤمن نباش تسلیم به راه حق
هللا تعالی  تعهد و صداقت آن گفتیم مؤمن همان رابطه و تعهد داخلی است که از آن چنانچه

 و خود شخص مسلمان و مؤمن خبر دارد.
دین مقدس اسالم برای انتخاب دین قاعده و قانون را وضع نموده است که پایه و بنیاد این 

 است: بقره( با ظرافت خاص بیان یافتهۀ سور ۲۵۶ :ه  قانون در )آی
االیه « .. .کراه في الدین قد تبین الُرشد من الغيإال »پروردگار با عظمت ما میفرماید: 

کراهی در )قبول دین( نیست، چرا که هدایت و کمال از گمراهی و ضالل إجبار و إ)
 مشخص شده است.

بقره بعد از هجرت به مدینه ۀ بقره بوده و سورۀ متبرکه: این آیه در سور ه  نزول آی شأن
و  آغاز گردیده است. وحی این سوره زمان آغاز یافت که نظام اسالمی در حال شکل گیری

 ستحکام بود.إ
بنی سالم بن عوف،  ه  هل مدینه و از قبیلأمردی از  ه  مفسرین میگویند: که این سوره در بار

که « حصین»، نازل شده است: قصه طوری است که: «حصین»نام ب در مورد شخص
خودش مسلمان شده بود، دو پسر داشت که نصرانی بودند و تا هنوز بدین اسالم مشرف 

 نشده بودند.
این مرد داستان رابحضورمحمد صلی هللا علیه و سلم عر ض داشتند که یا رسول هللا! آیا 

اسالم کنم، چون آنان حاضر نیستند که غیر از  دو را مجبور به قبولی دین میتوانیم آن
 نازل شد.« ال اکره فی الدین...»در جواب آیه شریفه  نصرانیت دین دیگری را بپذیرند؟!

نزول این آیه فرموده اند که: مردی از انصار غالمی  در شان همچنان برخی از مفسرین
 به زور مجبور سازند.میخواستند او را به دین اسالم « صبیح»بنام  داشت سیاه پوست
بر پیامبر محمد صلي هللا علیه وسلم نازل شد و به  «ال اکراه في الدین»در همین اثنا آیه 

داده شد تا در پذیرش دین کوچکترین اجبار و اکراهي را  وتمام مسلمانان هدایت« صبیح»
 یباشند.بر مردم روا ندارند و فرمود: که انسان ها از کمال اختیار و آزادی برخوردار م

حضرت عمر رضي هللا عنه پیره زن نصرانی را به دین مقدس اسالم دعوت کرد؛  همچنان
یعنی من پیر زن بزرگ سالی « انا عجوز کبیرة والموت اقرب الی»او در جواب گفت: 

مذهبم را رها کنم؟ حضرت عمر  آخر عمر خود شده است؛ چرا در که مرگم نزدیک هستم
ع صحبت زن او را بر ایمان آوردن اجبار نه نمود؛ بلکه این رضی هللا عنه بعد از استما

و در « یعنی، در دین اجباری نیست« ال اکره في الدین»آیه شریفه را تالوت نمود که: 
 حقیقت بر پذیرش ایمان زور واکراه امکان ندارد.

از  دین مقدس اسالم ارتباط ایمان را با اعضای ظاهری نداسته، بلکه ایمان وعدم ایمان را
اموری قرار داده است که ارتباط اساسی به خواست خود انسان و میل و رضایت درونی 

 او دارد.
« فلیکفر وقل الحق من ربکم فمن شا ءفلیؤمن ومن شا ء»طوریکه خداوند متعال میفرماید: 

)بکو: حق )همان چیزی است که( از سوی پروردگار تان )آمده( است )ومن آن را با خود 
برنامه من و همه مؤمنان است( پس هرکس که میخواهد )بدان( ایمان بیاورد و آورده ام و 

قرآن عظیم الشأن   محمد صلي  (۲۹ هرکس میخواهد )بدان( کافر شود.( )سوره الکهف:
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وتو  واجب است هللا علیه وسلم را به این حقیقت متوجه ساخته است که بر تو فقط تبلیغ دعوت
افأ نت تکره الناس حتي یکونو ا »به اسالم اجبار کنی. نمیتوانی بر مردم به گرویدن 

آیا تو )اي پیغمبر !( می خواهی مردمان را مجبور سازی که ( »۹۹ )یونس: آیه« مؤمنین
 ایمان بیاورند؟ )این کار نه صحیح و نه سودمند است و نه از دست تو ساخته است(.

)تو بر آنان چیره و « بمسیطر لست علیهم»میفرماید:  ۲۲ آیه: و باز در سوره )الغاشیه:
فان » میفرماید: ۴٨ مسلط نیستی( همچنان قرآن عظیم الشأن   در سوره الشوری آیه:

)اگر )مشركان از پذیرش دعوت  «اعرضوا فمأ ارسالنک علیهم حفیظآ إن علیک إال البالغ
و  به عنوان مراقب گردان شدند )باک مدار و غمگین مشو( چراکه ما شما را یتو( رو

همچنان قرآن عظیم الشأن   در)سوره  مواظب ایشان نفرستادیم. بر تو پیام باشد و بس.(
پس هرکس که بخواهد » «فمن شا ء اتخذ الي ربه سبیال»میفرماید:  (۱۹ مزمل آیه:

« من شاء »در این آیه متبرکه جمله  «)میتواند( راهی به سوی پروردگارش اتخاذ نماید
انا هدیناه السبیل إما شاکرا »ان در انتخاب کفر و ایمان است. دلیل بر اختیار و آزادی انس

ما راه را به انسان نشان دادیم، خواه شکر گذار باشد )و پذیرا شود(، یا « »وإما کفورا
در آیات متذکره راه حق و باطل از یکدیگر مشخص شده « )مخالفت کند و( کفران نماید.

، او مجبور نیست و در عمل میتواند هر است و انتخاب هر یک به دست خود انسان است
کدام از این راه را که بخواهد انتخاب کند،لکن اگر راه حق وحققیت را انتخاب کرد، به 
جنت و سعادت ابدی دست مییابد واگر راه باطل را انتخاب کرد، به عذاب دردناک، و جهنم 

 و بدبختی عظیمی گرفتار خواهد شد.
( آیه تأکید نموده است که اسالم بر اساس رضایت ۱۲۰قرآن عظیم الشأن در بیش از )

و آموزش محض انتشار یافته است و بعد از عرضه شدن اسالم بر مردم، بر ای آنها  یقلب
صالحیت عام تام داده شده است تا در پذیرش ورد دین آزاد باشند. بنابر همین منطق 

هل مکه را به أز فتح مکه است که پیامبر محمد صلي هللا علیه وسلم بعد ای بزرگ انسان
بروید، شما آزادید و بعد از این فتح : «اذهبوا فأنتم الطلقاء»حال خود رها کرد و فرمود: 

 را به اسالم مجبور نکرد.ی عظیم و سر نوشت ساز بر آنا ن، کس
 

 صدق هللا العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
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ِحیمِ  بِْسمِ  ْحَمِن الره ِ الره  َّللاه
 سوره التکویر

 (30) –جزء 
 آیه است 29نازل شده و داراى « مكه»این سوره در 

 

 تسمیه: وجه
پروردگار با  فرموده وآغاز با این افتتاح سبببه سوره این طوریکه در فوق یاداور شدیم: 

َرتْ »عظمت   است.« کورت». نام دیگر این سوره شد. نامیده« تكویر» «إَِذا الشهْمُس ُكّوِ
بر گرفته شده است. کورت صیغه ی  کهاز آیه ی اول این سوره مبار« کورت»کلمه 

 ماضی مجهول از مصدر تکویر است که به معنای در هم پیچیده شده است.
 ی مسد نازل شده است.این سوره در مکه پس از سوره قابل تذکر است که:

 .است آن روشني و محو كردن افگندن آفتاب و سپس پیچیدن در هم ر:تكوی
ای از حوادث عظیمی است که در نظام هستی پیش از آغاز نام سوره اشاره به حادثه

ای که در رابطه با آفتاب، به عنوان یکی از بارزترین مظاهر دهد، حادثهقیامت روی می
ی این مهم است که انسان به کنندهدهد و بیانمیقدرت و عظمت و رحمت هللا متعال روی 

رسد، البته بعد از وقوع حوادث ی آن را فراهم کرده است میسرانجامی که خود، مقدمه
دهد و وجود ها روی میی انسانبزرگی که در پیشاپیش قیامت و محاکمه و محاسبه

تحمل کرده نمی توانند،  پذیرند و آن رای هللا را نمیی زمین که برنامهافرادی در کره
کند و اگر کسی قادر به رویت نور آفتاب  ی هللا ایجاد نمیکمترین اشکالی در برنامه

 نیست، مشکل از چشمان اوست نه از نور آفتاب.

 زمان نزول سورۀ تکویر:
از مضمون و لحن بیان سوره مبارکه به روشنی چنین بر می آید که این سوره از سوره 

 دوره ی آغازین بعثت در مکه ی معظمه شرف نزول یافته است. هایی است که در
 برخی ازخصوصیات سورۀ های مکی:

 خوردن زیاد.قسم - 1
 موضوعیت ایمان به هللا و روز قیامت و وصف بهشت. - 2
 آیات کوتاه. - 3
 بحث و مجادله با مشرکان. - 4
 قصه و داستان. - 5
 آوردن عبارت یا أیها الناس. - 6
 سخن نگفتن از جهاد.  - 7

 با سوره عبس:پیوند و مناسبت سوره تکویر 
هردو سوره از حوادث ورویدادهای،عظیم وسنگین روز قیامت بیان بعمل آورده است: 

  (.14الی  1(، وسوره تکویر از )آیات 42الی  33)عبس آیات متبرکه 

 تکویر:تعداد آیات، کلمات وحروف سوره 
 است، که از آیه « برخود پیچیدن»، یعني «التکویر»طوریکه یادآور شدیم نام این سوره 
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اول این سوره گرفته شده است. این سوره در مکه مکرمه نازل شده و از جملة سور هاي 
 مکي میباشد.

( یکصدو وچهار کلمه، 104( بیست ونه آیت، )29( رکوع، )1سوره تکویر داراي )
 ( دوصدو نوزده نقطه مي باشد.219ت وشش حرف و )( چهارصدو وبیس426)

)الزم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن 
تفسیر احمد  ،متفاوت ومختلف است. برای  تفصیل  این مبحث میتوانید به سوره  الطور

 مراجعه فرماید.( 

 ه تکویر:آشنایي با سور
کوتاه ولي قاطع، جالب، داراي قیافه و هماهنگ با مضامین سوره، این سوره با جمالت، 

بخش اول سوره در باره حالت ابتدایي قیامت و تاریک شدن همه منظومه هاي شمسي و 
در هم ریختن همه چیز و فرو پاشي نظام موجود هستي بحث مي کند، سپس به موضوع 

ن را ترسیم نموده، محاسبه ا ي بر خاستن انسانها از قبرها وگروه گروه بسوي خدا شتافت
را به نمایش مي گذارد و از شنیعترین گناه زمان جاهلیت، دختران را زنده بگور کرد، یاد 
اور شده، صحنه هاي جنت و جهنم را رقم مي زند که با مشاهده آن انسان خودرا درک 

سپس با  مي کند که چه چیزي را در این دو اقامتگاه نهاني براي خود فراهم کرده است،
ارائه شواهدي از گستردهء این هستي به حقانیت پیام اورش استناد نموده، به مخاطبین 

دعوت اذعان میکند که اگر پیام این دعوتگر را با پیام دیگران مقایسه کنید وسپس در باره 
 آن قضاوت نمائید، حتماً به حقانیت آن پي میبرید.

 : سورۀ تکویر فضیلت
هللا  صلّي هللا  رسولكه  است هللا عنهما آمدهعمر رضيابن روایت به شریف در حدیث

 گویي كهبنگرد چنان روز قیامت سويبه دارد كه دوست هر كس»علیه و سلّم فرمودند: 
َرْت،»هاي: باید سوره  سر میبیند پس چشم را به آن اء إَِذا السهمَ  ِإَذا الشهْمُس ُكّوِ

 را بخواند. «إَِذا السهَماء انَشقهتْ  و انفََطَرتْ 

 :فضیلت تالوت سورۀ التکویر
كسى كه سوره اذا الشمس » در حدیثى از پیغمبراكرم صلي هللا علیه وسلم مى خوانیم: 

كورت را بخواند خداوند او را از رسوائى در آن هنگام كه نامه عملش گشوده مى شود 
 «.حفظ مى كند
دیگرى مى خوانیم كه به پیامبر اسالم صلي هللا علیه وسلم گفتند: چرا این قدر در حدیث 

 زود آثار پیرى در شما نمایان گشته؟.
زیرا آن « سوره هود، واقعه، مرسالت، عم، و اذا الشمس كورت، مرا پیر كرد»فرمود: 

تار چنان حوادث هولناك قیامت در اینها ترسیم شده است كه هر انسان بیدارى را گرف
 پیرى زودرس مى كند.

تعبیراتى كه در روایات باال آمده به خوبى نشان مى دهد كه منظور تالوتى است كه سر 
 چشمه آگاهى و ایمان و عمل باشد.

 سوره تکویر:ی محتوا
 این سوره در قدم  اول سرزنش و مالمت افرادي است كه بر اساس یك سري مطالب 
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محتواى این سوره را عمدتاً دو محور موهوم بر یكدیگر تفاخر میكردند. و بصورت کل 
 اساسي را مورد بحث قرار داده است:

آیات آغاز این سوره بیانگر نشانه هائى از قیامت و دگرگوني هاى عظیم درپایان این  - 1
 جهان و آغاز رستاخیز است.

تاثیرش در نفوس انسانى سخن مى بخش دوم سوره از عظمت قرآن و آورنده آن و  - 2
 گوید، و این قسمت با سوگند هاى بیداركننده و پرمحتوایى همراه است.

 تکویر: سوره هاي سیاق
 انسان آگاهي انذار، و هشدارمالحظه شود: موضوعات   (۱۴ تا ۱) آیه از آیات محتوي اگر
 است. گرفته قرار بحث مورد قیامت روز در خود دستاورد از
 بر سرنوشت تعیین نظام و میشود چیده بر عالم عادي نظام که: شده داده تذکر آن در و

َرتْ » گیرد. مي را آن جاي خود هاي دستاورد اساس  النُُّجومُ  َوإَِذا (۱) «إَِذا الشهْمُس ُکِوّ
 (۵) ُحِشَرتْ  وشُ اْلُوحُ  َوإَِذا (۴) ُعِطّلَتْ  اْلِعَشارُ  َوإَِذا (٣) ُسیَرتْ  اْلِجبَالُ  َوإَِذا (٢) اْنَکَدَرتْ 

َرتْ  اْلبَِحارُ  َوإَِذا َجتْ  النُّفُوسُ  َوإَِذا (۶) ُسِجّ  قُتَِلتْ  َذْنب   بِأَي (٨) ُسئِلَتْ  اْلَمْوُءوَدهُ  َوإَِذا (٧) ُزِوّ
 َوإَِذا (١٢) ُسِعَّرتْ  اْلَجِحیمُ  َوإَِذا (١١) ُکِشَطتْ  السهَماءُ  َوإَِذا (١٠) نُِشَرتْ  الصُُّحفُ  َوإَِذا (٩)

 («۴١) أَْحَضَرتْ  َما نَْفسٌ  َعِلَمتْ  (١٣) أُْزِلفَتْ  نههُ اْلجَ 
 شوید: آن متذکر و نکنید دوري وحي سخن از - ۲۹ تا ۱۵ آیه از هکذا
 هللا رسول و است وحي امین فرشته سخن قیامت، روز در خود دستاورد از انسان آگاهي
 دوري آن از چرا پس است، نکرده دریافت شیاطین و جنیان از را آن وسلم علیه هللا صلي

 اْلُکنهِس  اْلَجَوارِ  (۵١) بِاْلُخنهِس  أُْقِسمُ  فَال» شوید. آن متذکر کردن، دوري جاي به میکنید؟
ْبحِ  (١٧) َعْسَعسَ  إَِذا َواللهیلِ  (۶١)  ِذي (١٩) َکِریم   َرُسول   َلقَْولُ  ِإنههُ  (١٨) تَنَفهسَ  إَِذا َوالصُّ

ه    َوَلقَدْ  (٢٢) بَِمْجنُون   َصاِحبُُکمْ  َوَما (٢١) أَِمین   ثَمه  ُمَطاع   (٢٠) َمِکین   اْلعَْرِش  ِذي ِعْندَ  قُوه
 (۵٢) َرِجیم   َشیَطان   بِقَْولِ  ُهوَ  َوَما (۴٢) بَِضنِین   اْلغَیبِ  َعلَى ُهوَ  َوَما (٢٣) اْلُمبِینِ  بِاألفُقِ  َرآهُ 
 َوَما (٢٨) یْستَِقیمَ  أَنْ  ِمْنُکمْ  َشاءَ  ِلَمنْ  (٢٧) ِلْلعَالَِمینَ  ِذْکرٌ  إِال ُهوَ  إِنْ  (۶٢) تَْذَهبُونَ  فَأَینَ 

ُ  یَشاءَ  أَنْ  إِال تََشاُءونَ   («.٢٩) اْلعَالَِمینَ  َربُّ  َّللاه

 تکویر: سوره اجتماعي و اخالقي نکات
 نبودند، مسلمان گورشده به زنده دختران اینکه با ندارد. کفر و اسالم مظلوم، از دفاع - 1

 اذا )و جرم فاعل از هللا که خاص پرسش نوع با کند مي دفاع آنان حق از قرآن ولي
 سئلت( المؤوده

 قتلت( ذنب )باي کنید بیدار را ها وجدان سوأل، با - 2
 از داري امانت و بر فرمان نیروهاي داشتن مکنت، و توانایي بزرگواري، و کرامت - 3

 امین( مطاع، مکین، قوه، ذي )کریم، است ارشاد و رساني پیام براي الزم شرایط
 بمجنون( صاحبکم ما )و داد پاسخ و نگذاشت جواب بي را ها تهمت باید گاهي - 4
 یستقیم( ان منکم شاء لمن للعالمین )ذکر نه اجبار ولي آري تذکر تبلیغ، شیوه در - 5
 «یشاءهللا ان اال تشاؤن ما و» مختار. خود نه و است اراده بي نه انسان، - 6
 نیز انسان خواست پس دارد، تسلط امور همه بر و است العالمین رب خداوند چون - 7

  «العالمین رب هللا یشاء ان اال تشاؤن ما و» اوست. خواست به مشروط
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 ُسوَره التکویر و تفسیرترجمه 
 (30) –جزء 

ِحیمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم َّللاَّ
 ومهربان ه به نام خدای بخشایند

 
َرتْ   َوإَِذا اْلِعَشاُر ُعِطّلَتْ  ﴾٣﴿ َوإَِذا اْلِجبَاُل ُسیَرتْ  ﴾٢﴿ َوإَِذا النُُّجوُم اْنَکَدَرتْ  ﴾١﴿ إَِذا الشهْمُس ُکِوّ

َرتْ  ﴾٥﴿ َوإَِذا اْلُوُحوُش ُحِشَرتْ  ﴾٤﴿ َجتْ  ﴾٦﴿ َوإَِذا اْلبَِحاُر ُسِجّ َوإَِذا  ﴾٧﴿ َوإَِذا النُّفُوُس ُزِوّ
ُحُف نُِشَرتْ  ﴾٩﴿ بِأَي َذْنب  قُتَِلتْ  ﴾٨﴿ اْلَمْوُءوَدةُ ُسئِلَتْ   ﴾ َوإَِذا السهَماُء ُکِشَطتْ ١٠﴿ َوإَِذا الصُّ

فَال  ﴾١٤﴿ َعِلَمْت نَْفٌس َما أَْحَضَرتْ  ﴾١٣﴿ أُْزِلَفتْ َوإَِذا اْلَجنهةُ  ﴾١٢﴿ ﴾ َوإَِذا اْلَجِحیُم ُسِعَّرتْ ١١﴿
ْبحِ إَِذا تَنَفهسَ  ﴾١٧﴿ َواللهیِل إَِذا َعْسعَسَ  ﴾١٦﴿ اْلَجَواِر اْلُکنهِس  ﴾١٥﴿ أُْقِسُم بِاْلُخنهِس   َوالصُّ

ة  ِعْنَد ِذي اْلعَْرِش َمِکین  ١٩﴿ إِنههُ لََقْوُل َرُسول  َکِریم   ﴾١٨﴿  ُمَطاع  ثَمه أَِمین   ﴾٢٠﴿ ﴾ ِذي قُوه
 َوَما ُهَو َعلَى اْلغَیبِ بَِضنِین   ﴾٢٣﴿ َوَلقَْد َرآهُ بِاألفُِق اْلُمبِینِ  ﴾٢٢﴿ َوَما َصاِحبُُکْم بَِمْجنُون   ﴾٢١﴿
 إِْن ُهَو إِال ِذْکٌر ِلْلعَالَِمینَ  ﴾٢٦﴿ ﴾ فَأَیَن تَْذَهبُونَ ٢٥﴿ َوَما ُهَو ِبقَْوِل َشیَطان  َرِجیم   ﴾٢٤﴿
ُ َربُّ اْلعَاَلِمینَ  ﴾٢٨﴿ ِلَمْن َشاَء ِمْنُکْم أَْن یْستَِقیمَ  ﴾٢٧﴿  ﴾٢٩﴿ َوَما تََشاُءوَن إِال أَْن یَشاَء َّللاه

 ترجمة مؤجز:
َرتْ »  در آن هنگام كه آفتاب در هم پیچیده شود،( 1« )إَِذا الشهْمُس ُكّوِ
 فروغ شوند، و در آن هنگام كه ستارگان بى( 2« )َوإَِذا النُُّجوُم انَكَدَرتْ »
 ها به حركت در آیند،و در آن هنگام كه كوه( 3) «َوإَِذا اْلِجبَاُل ُسیَرتْ »
لَتْ » و در آن هنگام كه با ارزشترین اموال به دست فراموشى سپرده ( 4« )َوإَِذا اْلِعَشاُر ُعّطِ

 شود،
 هنگام كه وحوش )حیوانات( جمع شوند،و در آن ( 5)« َوإَِذا اْلُوُحوُش ُحِشَرتْ »
َرْت »  و در آن هنگام كه دریاها برافروخته شوند،( 6) «َوإَِذا اْلبَِحاُر ُسّجِ
َجتْ »  و در آن هنگام كه هر كس با همسان خود قرین گردد،( 7)« َوإَِذا النُّفُوُس ُزّوِ
 دختران زنده به گور شده سؤال شود.و در آن هنگام كه از ( 8« )َوإَِذا اْلَمْوُؤوَدةُ ُسئَِلتْ »
 به كدامین گناه كشته شدند؟!  ( 9) «بِأَي َذنب  قُتَِلتْ »
ُحُف نُِشَرتْ »  هاى اعمال گشوده شود، و در آن هنگام كه نامه( 10)« َوإَِذا الصُّ
 و در آن هنگام كه پرده از روى آسمان برگرفته شود، (11« )َوإَِذا السهَماء ُكِشَطتْ »
َرتْ »  و در آن هنگام كه دوزخ شعله ور گردد، (12« )َوإَِذا اْلَجِحیُم ُسعِّ
 و در آن هنگام كه بهشت نزدیك شود،   (13« )َوإَِذا اْلَجنهةُ أُْزِلفَتْ »
ا أَْحَضَرتْ » )بلي در آن هنگام( هر كس میداند چه چیزى را آماده  (14« )َعِلَمْت نَْفٌس مه

 كرده است!
 گردند،سوگند به ستارگانى كه باز مى (15« )ُم بِاْلُخنهِس فَاَل أُْقسِ »
 ها پنهان میشوند، كنند و از دیدهحركت مى (16)« اْلَجَواِر اْلُكنهِس »
 و قسم به شب، هنگامى كه پشت كند و به آخر رسد، (17)« َواللهیِل إَِذا َعْسعَسَ »
ْبحِ إَِذا تَنَفهسَ »  نگامى كه تنفس كند، و به صبح، ه (18)« َوالصُّ
كه این )قرآن( كالم فرستاده بزرگوارى است )جبرئیل  (19« )إِنههُ لَقَْوُل َرُسول  َكِریم  »

 امین(.
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ة  ِعنَد ِذي اْلعَْرِش َمِكین  » كه صاحب قدرت است و نزد )خداوند( صاحب  (20)« ِذي قُوه
 عرش، مقام واالئى دارد! 

 ر آسمانها مورد اطاعت )فرشتگان( و امین است! د (21« )ُمَطاع  ثَمه أَِمین  »
 و مصاحب شما )پیامبر( دیوانه نیست! (22« )َوَما َصاِحبُُكم ِبَمْجنُون  »
 او )جبرئیل( را در افق روشن دیده است! (23« )َولَقَْد َرآهُ بِاأْلُفُِق اْلُمبِینِ »
چه از طریق وحى دریافت داشته بخل و او نسبت به آن (24)« َوَما ُهَو َعلَى اْلغَیِب ِبَضنِین  »

 ندارد!
 این )قرآن( گفته شیطان رجیم نیست! (25)« َوَما ُهَو بِقَْوِل َشیَطان  َرِجیم  »
 پس به كجا میروید؟! (26)« فَأَیَن تَْذَهبُونَ »
 این قرآن چیزى جز تذكرى براى جهانیان نیست،  (27)« إِْن ُهَو إِاله ِذْكٌر لِّْلعَاَلِمینَ »
 براى كسى از شما كه بخواهد راه مستقیم در پیش گیرد! (28« )ِلَمن َشاء ِمنُكْم أَن یْستَِقیمَ »
ُ َربُّ اْلعَالَِمینَ » و شما اراده نمي كنید مگر اینكه خداوند  (29« )َوَما تََشاُؤوَن إِاله أَن یَشاَء َّللاه

 )پروردگار جهانیان( اراده كند و بخواهد!
 
 

 تکویر:تفسیر سوره 
 خوانندگان گرامی!
( در باره مقدمات و گردهمایی و خوف، ترس،هیبت ودهشت 14الی  1در آیات متبرکه )

 در روز قیامت، بحث بعمل آمده است.

َرتْ »  (:1) «إَِذا الشهْمُس ُكّوِ
 آورده فراهم لباس كردن دستار و جمع و مانند پیچیدن که آفتاب درهم پیچیده شود()هنگامي
 گردد. ، پرتابجهانبر ویراني  اعالمي عنوان به شود سپس

از تکویر مشتق است که به معناي « کورت»حسن بصري در تفسیر خویش مي نویسد: که 
خخثیم چنین تفسیر بي نور بودن مي آید، وبه معناي اندا ختن وافکندن نیز مي آید که بیع بن 

نموده است، که مقصود از آن این است که آفتاب در بحر انداخته مي شود، و در اثر حرارت 
آن کلیه بحر ها و دریا آتش میگیرند، در میان این دو تفسیر هیچگونه تعارضي وجود ندارد، 
 بدین شکل که اول نور آفتاب سلب گردد و سپس به بحر انداخته شود.

از حضرت ابو هریره )رض( روایت است، که رسول هللا صلي هللا علیه در صحیح بخاري 
وسلم فرمود: آفتاب و ماه در روز قیامت به بحر انداخته مي شوند، و در مسند بزاز آمده 
است که در جهنم انداخته میشود، ابن ابي حاتم و ابن ابي الدنیا و ابو الشیخ نسبت به این 

وند در روز قیامت ماه و آفتاب و تمام ستارگان را به به آیات چنین نقل کرده اند، که خدا
بحر مي اندازد، و سپس بر آن باد تندي مي وزد که در آثر آن تمام دریا ها آتش مي گیرند،  
و بدین شکل این هم صحیح است که آفتاب و ماه به دریا و بحر انداخته مي شوند، و این 

زیرا کلیه اي دریا ها در آن هنگام جهنم  نیز درست است که به جهنم انداخته مي شوند،
 قرار میگیرند. )مستفاد من المظهري والقرطبي(.

َرتْ »مفسیرین در تفسیر:  نور آفتاب که اکنون در همه جا میافزایند که:  «ِإَذا الشهْمُس ُكّوِ
ساطع است، تا دور دور را فراگرفته و میلون ها میل دور تر مي تابد، با فرا رسیدن قیامت، 
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 نور گسترده آفتاب، منقبض گردیده برخود مي پیچد و از دیده ها پنهان مي شود.
افتاب که منظومه در خشان وتابانیست به تدریج به سردي مي گراید، گرمایي  و روشنایي 
اش را از دست میدهد و به ستاره تاریک و سردي تبدیل مي شود، همچنان که زمین پس 

مه ها، نخست گرم و آتشین وروشن و در خشان بود، از جدا شدن ازآفتاب و سایر منظو
از بتدریج به سردي گرائید وبه جرم سرد و تاریکي تبدیل شد که اکنون نور و حرارتش را 

آفتاب میگیرد، فقط در عمق سینه و در ژرفاي دل خود حرارتش را حفط کرده و همه چیز 
تاریک، آفتاب نیز با  در درونش در حالت مذاب و غلیان، ولي سطح بیروني اش سرد و

 مرور زمان به این سرنوشت مبتال خواهد شد.
ی به معنی آفتاب  نورافشان است و نورافشان بودن از توصیف آفتاب  در )سوره«: شمس»

 گرفته شده است. (13ی نبأ آیه
َرتۡ »   :یعنی« گاه که  آفتاب  تاریک شود.فروغ گردد. آندرپیچد و بی«: »ُكّوِ
 شود.رود و تاریک میمینور آن از بین  - 1
 افتد.به زمین می - 2
 شود.حرکت و طلوع آن متوقف می - 3
 شدن و افتادن.شدن و جمعیعنی درهم پیچیده« کّوَرت»به قول علما  - 4

آفتاب  و ماه در روز قیامت هردو در آتش » فرمود:  صلی هللا علیه وسلم  رسول هللا
َرانِ «: »هستند دلیل آن برای عذاب بیشتر  ؛« فِي النَّاِر َیْوَم اْلِقیَاَمةِ إِنَّ الشَّْمَس َواْلقََمَر یَُكوَّ

کردند تا مایۀ عذاب و ناراحتی بیشتر کافران است که در دنیا آفتاب  و ماه را عبادت می
[ و ]السلسلة 70[ و ]االبانة الکبری ابن بطه: 183]مشکل اْلثار طحاوی: ها شود.آن

 [ حکم آلبانی: صحیح.124الصحیحة: 

 (:2« )َذا النُُّجوُم انَكَدَرتْ َوإِ »
 معنيآنها به « انكدار»برود. یا  و نور آنها از میان که ستارگان تیره گردند(.)و هنگامي
 .عمر آنهاست رسیدن پایانو به  شدن ، پراكندهفروافتادن

 با فرا رسیدن روز قیامت وخاموش شدن مشعل تابان و در خشان  آفتاب، ستاره ها تیر و
تاریک میشوند، تعداد کثیر از ستارگان که روشن معلوم مي شوند در اصل تاریک هستند 

 نور و روشنایي خویش را از منابع دیگري به عاریت گرفته اند.

 (:3) «َوإَِذا اْلِجبَاُل ُسیَرتْ »
و آن وقت که کوه ها چون ریگ به حرکت در آیند و سپس چون پشم رنگین به هوا )

تغییر مي کنند و به غباري پراکنده تبدیل مي شوند از جاي خود برکنده آن هنگام  روند.
 مي شوند.

شدن؛ شان کنده شوند و به این سو و آن سو رانده شوند.روانها از جایکوه«: ُسیَِّرتۡ »
 کنند.شوند و حرکت میمانند پنبه شده، از جای خود کنده می

شود، اولین چیزی که در زمین یبعد از آفتاب وستارگان کم کم زمین دچار تحول م
ها به حرکت مستمر و که کوه« ٣َوإَِذا ٱۡلِجبَاُل ُسیَِّرۡت »ها هستند. شود کوهدگرگون می

ی طه آمده که هللا به پیامبر رحمت ای دیگر از سورهشود. در آیهزیاد انداخته می
پرسند که چه اتفاقی ا از تو میهدر رابطه با کوه« لُونََك َعِن ٱۡلِجبَالِ   َویَسۡ »فرماید: می

ها را (. بگو: پروردگارم آن105طه: «)۱۰٥فَقُۡل یَنِسفَُها َربِّي نَۡسٗفا »افتد؟برایشان می
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ها را کامالً ( آن106طه: «)۱۰٦فَیََذُرَها قَاٗعا َصۡفَصٗفا »ذره خواهد کرد. پاره و ذرهپاره
 (.107)طه: «۱۰۷فِیَها ِعَوٗجا َواَلٓ أَۡمٗتا الَّ تََرىَّٰ »مسطح خواهد کرد، مانند زمینی هموار

هایی که هرجا باشند، یکی از عوامل گاه زمین و زمینیان هستند، کوههایی که تکیهکوه
ها شوند و این صحنهها به حرکت درآورده میمهم استقرار و استحکام هستند، همین کوه

 د بود.را اگر بتوانیم تصور کنیم، بسیار مهم و تأثیرگذار خواه

لَتْ »  (:4« )َوإَِذا اْلِعَشاُر ُعّطِ
در آن روز مردم گرانبهاترین اموال خود را که در همه اوقات مواظب آن بودند رها مي )

 (کنند چون چیزي آمده که آن اموال گرانبها را از یادشان برده است
 گونه . اینآنهاست آنها در شكم فرزندان هستند كهاي و مهار كرده رام : شترانعشار
در  اموال ترینو گرامي ترینشدند زیرا نفیس مخصوصیادآوري  به دلیل این به شتران

میباشند. و یا اینکه ده ماهه حمل در شکم او باشد از نهایت دهشت این روزاز  نزد اعراب
 صاحبش رهأ میشود.

خوف و  سبب شوند؛ به ا نهادهو شتربان رها کردند و بدون گونههمین یعني عطلت:
 كنند.مي مشاهده در روز قیامت مردم كه عظیمي هراس
 شوند.مي دیگر برانگیخته نیز مانند حیوانات شتران كه است بر آن دلیل آیه این

 (:5) «َوإَِذا اْلُوُحوُش ُحِشَرتْ »
 وحشي یعني: جانوران. که حیوانات وحشي در روز قیامت گرد آورده شوند()و هنگامي
 از آنها براي حشر میشوند تا از برخي در روز قیامت بیاباني و جانوران و درندگان

 قولي: حشر آنها، مرگمیگردند. به  تبدیل خاك به شود، سپس گرفتهدیگر قصاص برخي
 .آنهاست

َرتْ »  (:6« )َوإَِذا اْلبَِحاُر ُسّجِ
 )مانند آتش( افروخته شوند(.که ابحار )و هنگامي

 مراد انفجار مواد مذاب كه بعید نیست شوند. البته تبدیل كشو زبانه شعله ور آتشي و به
از  بعضي كهباشد چنان آن عظیم هاي بر اثر انفجار و زلزله زمین اندرون آتشفشاني
در  مردم كه در اثنایي»وید: میگ كعببننظرند. ابي  بر این الوسي همچون مفسران
 در این آنان كه شود و در اثنایينور آفتاب محو مي ند، بناگاهسر میبر به خویش بازارهاي

و  حركت ، از آنافتند پسمي زمین و بر روي شده كوهها از جا بركندهاند، بناگاه حالت
انسان ها روي  سويبه  زدهوحشت جنیات هنگام پدید میآید در این عظیمياضطراب 

 «.میآمیزنددرهم  همه و درندگان و مرغان و چهار پایان جنیان سوي به میآورند و انسان

َجتْ »  (:7) «َوإَِذا النُّفُوُس ُزّوِ
 با حورالعین جفت مؤمنان یعني: جانهاي« همدیگر شوند جانها قرین كه گاهو آن»

 میشوند.با اجساد جمع  . یا ارواحبا شیاطین كافران جان هاي میشوند و گردانیده
میشود؛ یهود با  ملحق خویش گروه به هر كس»گوید: مي آن بصري  در معناي حسن

با  مؤمنان گونهو همین با منافقان ، منافقانبا مجوس ، مجوسبا نصاري یهود، نصاري
 «.میشود خود پیوند داده آیین و هم كیشبا هم  هر كس پس مؤمنان

شود و مرد مفسرطبرى فرموده  است: در بهشت مرد صالح با مرد صالح قرین مى
شود.)طبرى این روایت را از حضرت ناصالح و بد با ناصالح و بد در آتش قرین مى
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گویند: منظور قرین شدن ارواح است با اى نیز مىعمر )رض(  نقل کرده است. و عده
 اجساد. اما اول ارجح است. و َّللّا اعلم.(.

 جمع نَْفس، جانها و روانها.: «النُّفُوسُ »
َجتْ »  جفت اصل خود گردانده شد، و به منشأ خویش، یعني بدن درآورده شد.  «:ُزِوّ

این آیه بیانگر این مطلب است كه پس از مرِگ انسانها، جانها از پیكرها جدا میگردند و 
ر میبرند، و پیكر ها به خاكها تبدیل و جذب عناصر دیگر میشوند و به گونه مستقلّي بس

شكلها و صورت هاي تركیبي جدیدي را پیدا میكنند، با نفخه دوم صور و به فرمان رّب 
غفور، بار دیگر روان ها وارد كالبد هاي خود میگردند، و چشم به جهان نو میگشایند و 

 تا ابد به گونه شگفتي زندگي مینمایند.

 (:8) «إَِذا اْلَمْوُؤوَدةُ ُسئِلَتْ وَ »
که به چه سبب کشته شده است؟ گور شده پرسیده شود(. که از دختر زنده به)و هنگامي

 شود. این سؤال برای توبیخ قاتل و اثبات ظلمش وارد می
 کند.پرسد و بازخواست میاز حق خود و از خونش که به ناحق ریخته شده می: «ُسئِلَتۡ »

 (:9« )َذنب  قُتِلَتْ بِأَي »
طوري که اطالع دارید تعداد  از اعراب ها در دوران  )به کدامین گناه کشته شده است؟(.

 خویش را بعد از تولد شان دختران جاهلیت، از سبب عار و یا هم از بیم فقر و نیازمندي
 انستند.و عار خود مید ننگ را سر بار و مایه آنان گور میكردند چرا كه به زنده

 بنابر همین عادت جاهالنه شان بود که پروردگار با عظمت به این اشخاص انظار داد که،
 میكشاند و از علت آن محاكمه اند، بهشده  كشتهگناهي  هیچبي  را كه دختران قاتالن
 آن اسخاند؟ پشده  كشته گناه كدامینبه گور شده اند ه میپرسد كه بهکه زنده  دختران
با  حساب روي كه ! و در اینجاستایمگور شدهبه زنده  گناهي هیچ است: بي این دختران
 . است قاتالن
. است در برابر گناه نمیشوند زیرا عذاب عذاب مشركان اطفال كه است بر آن دلیل آیه این

 اطفال به جنت  میروند.

 فضیلت دختران:
چیز پنهاني نیست؛ همانها مادران و خواهران و همسران هستند، و آنها فضیلت دختران 

نصف جامعه را تشکیل مي دهند و نصف دیگرنیز از آنها زاده مي شوند، گویا کل مجتمع 
 (.16ابن القیم )صفحه « تحفة المولود في أحکام المولود»هستند. نگاه کنید به: 

ن میکند؛ اینست که هللا عزوجل دختر را و از جمله چیزهایي که داللت بر فضیلت دخترا
یَهُب ِلَمْن »هبه اي )براي والدین( نامبرده و آنان را در این آیه بر پسر مقدم گردانده است: 

خداوند به هر کس اراده »(. یعني: 49)سوره شوري  «یَشاء إِنَاثًا َویَهُب ِلَمن یَشاء الذُُّکورَ 
 .«کند دختر میبخشد و به هر کس بخواهد پسر

و همچنین رسول هللا صلي هللا علیه وسلم در حدیثي فضیلت آنان را بیان نموده و احسان و 
َمِن اْبتُِلي ِمْن َهِذِه البَنَاِت »نیکوکاري را در حق آنان تشویق مي کند، چنانکه مي فرماید: 

 (.2629) ( ومسلم1418بخاري ) «بَِشيء  فَأَْحَسَن إِلَیِهنه ُکنه لَهُ ِستْراً من النهارِ 
صاحب هر کس که خداوند وي را به وسیله چند دختر، مورد آزمایش قرار دهد )»یعني: 

، برایش سپري در و با ایشان به نیکویي رفتار کند و آنها را درست تربیت کند( دختر شود
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محمد بن « اإلیمان بالقضاء بالقدر»)برگرفته از کتاب: «. برابر آتش دوزخ، خواهند شد
 .(160د صفحه إبراهیم الحم

 ة زنده به گور کردن دختران:بهان
طوریکه در فوق هم تذکر دادیم در فرهنگ جاهلي عرب، عزت و افتخار را در داشتن 

کشتند. فرزندان پسر میدانست و نگهداري دختران را مایه ننگ و به همین دلیل آنها را مي 
َر »قرآن کریم در این باره میفرماید:  ؛ «َظله َوْجُههُ ُمْسَودًّا َو ُهَو َکظیمٌ  أََحُدُهْم بِاأْلُْنثىَو إِذا بُّشِ

و چون یکى از آنان را به )تولد( دختر بشارت دهند )از فرط غیظ و  (58)سوره نحل آیه 
 فشارد.که خشم گلویش را مى غضب( روي هاي شان سیاه گردد، در حالى

رَ  یتَوارى» ُهون  أَْم یُدسُّهُ فِي التُّراِب أاَل ساَء ما  بِِه أَ یْمِسُکهُ َعلى ِمَن اْلقَْوِم ِمْن ُسوِء ما بُّشِ
از بدى بشارتى که به او داده شده از میان قبیله خود  (59؛ )سوره نحل آیه «یْحُکُمونَ 

داند( آیا او را با سرافکندگى نگاه دارد یا )زنده( در زیر خاکش نهان متوارى شود )و نمى
 .تى میکنندسازد. هان، بد قضاو

قرآن عظیم الشان میفرماید: در زمان جاهلیت عرب وقتى براى ایشان خبر مي آوردند که 
دختردار شدید از خشم سیاه میشدند، و از بدى خبرى که به آنان داده شد و از فشار افکار 

 فتند که آیا این نوزاد دختر راعمومى که آنرا بد مي پنداشتند پنهان گشته، به فکر فرو میر
نگه دارند و ذلت و خوارى دختر دارى را تحمل کنند و یا هم زنده به گور شان  سازند، 

 که عادت اکثر شان در باره دختران متولد شده این بود. همچنان
مفسرین در مورد زنده به گور کردن دختران در زمان جاهلیت  دالیل ذیل را عمده مي 

 شمارند:
َو ال »شته و بار زندگى بودند؛ لذا قرآن میفرماید: دختران نقشي در اقتصاد و تولید ندا - 1

و  (151، )سوره انعام آیه «تَْقتُلُوا أَْوالَدُکْم ِمْن إِْمالق  نَْحُن نَْرُزقُُکْم َو إِیاُهْم...
 فرزندانتان را از )ترس( فقر، نکشید! ما شما و آنها را روزى میدهیم.

درگیري بود و سرنوشت و بقاي در زمان جاهلیت معموالً میان قبائل عرب جنگ و  - 2
ها رقم میخورد؛ لذا آنان براي این نبردها فرزندان شجاع و دلیر  قبیله در این جنگ

 خواستند، و این از عهده زنان و دختران خارج بود. مي
رو شدند و مورد تجاوز دشمن قرار میگرفتند؛ از این ها، دختران اسیر مي در جنگ - 3

 لي نشوند، خود آنها را زنده به گور میکردند.براي آنکه دچار چنین مشک

 اصطالح دوران جاهلیت:
و نامي است که به حالت فکري مردم عرب  از مفاهیم مصطلح در اسالمجاهلیت دوران 

هست اگر چه تفسیر  است. این اصطالح در قرآنقبل از ظهور دین مقدس اسالم داده شده 
 است.هاي متفاوتي از آن شده 

و محقیقین نیز در برخي از نوشته خویش این کلمه را براي اشاره به جامعه  سیرت نویسان 
در دوران جاهلیت مردم شبه جزیره عربستان سعودي  .عربستان قبل ازاسالم بکار میبرند

بت پرست بودند، وبراي تعداد کثیري از بت ها مصروف عبادت بودند، و برایش قرباني 
 .برچیده شد مي نمودند، با ظهور دین مقدس اسالم آئین بت پرستي

به طور کلي، آغاز و پایان دوران معروف به جاهلیت مورد اختالف دانشمندان اسالمي 
را فاصله میان نوح وادریس، وبرخي از علماء فاصله میان زمان موسي است. برخي آن

وعیسي دانسته اند، وبرخي دیگري دوران جاهلیت را عصر عیسي علیه السالم تا محمد 
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د. به هر صورت پایان این زمان را گاه ظهور محمد صلي انپنداشتههللا علیه وسلم  صلي 
هاي نفوذ فارسي در  راه)مراجعه شود به کتاب فتح مکه میدانند:   هللا علیه وسلم و گاه

 ( .۱۶فرهنگ و زبان عرب جاهلي، صفحه  

 (:10« )َوإَِذا الصُُّحُف نُِشَرتْ »
نوشته شده گشوده مي شوند و )و هنگامي که نامه هاي اعمال که هر بد و نیکي در آن 

هریک به صاحب آن داده مي شود. پس برخي نامه اعمالشان را به دست راستشان گرفته 
 اند و برخي نامه اعمال را در دست چپ یا پشت سر گرفته اند.(

 نامه اعمال.: «ص ُحفُ »
انسان شود )مفتوح( یعنی: کتاب اعمال کردن و به قول علما باز پخش میپخش: «نُِشَرتۡ »

 بینیم.مان را میشود و ما اعمالبه صورت باز )نه بسته( به دست انسان داده می
ِئَرهُۥ فِي »شوند.های اعمال، توزیع و پراکنده میآن جا است که نامه

ٓ هُ َطَّٰ ن  أَۡلَزۡمنََّٰ َوُكلَّ إِنَسَّٰ
به  هر چیزی را که انسان در دنیا کسب کرده است، ما آن را (13اإلسراء: )« ُعنُِقهِ 

هُ »آویزیم.گردن او می ٗبا یَۡلقَىَّٰ َمِة ِكتََّٰ ئَِرهُۥ ِفي ُعنُِقِهۦ  َونُۡخِرُج لَهُۥ یَۡوَم ٱۡلِقیََّٰ
ٓ هُ َطَّٰ ن  أَۡلَزۡمنََّٰ َوُكلَّ إِنَسَّٰ

ای باز شده و واضح و در روز قیامت به شکل کتاب و نامه (13اإلسراء: «)۱٣َمنُشوًرا 
( 14اإلسراء: «)۱٤بََك َكَفىَّٰ ِبنَۡفِسَك ٱۡلیَۡوَم َعلَۡیَك َحِسیٗباٱۡقَرۡأ ِكتََّٰ »برای او انتشار خواهیم داد:

شان را برای ما بازخوانی کنند. و البته چیزی قابل خواهیم که نامه اعمالها میاز انسان
 انکار نخواهد بود. 

 (:11« )َوإَِذا السهَماء ُكِشَطتْ »
و از جا  گردیده پارهیعني: پاره  که آسمان )مانند پوست حیوان( برکنده شود(.)و هنگامي

 شود.مي گوسفند کشیده  از تن و پوست از خانه سقف كهشود چنانبركنده 
ی اصلی ای که روی سر ما است، کنار خواهد رفت و چهرهمنظور این است که الیه

فرماید: این آسمان و زمین دگرگون خواهد آسمان نمودار خواهد گشت. هللا متعال می
اِر »شد: ِحِد ٱۡلقَهَّ ِ ٱۡلَوَّٰ ُت  َوبََرُزواْ َّلِلَّ َوَّٰ ( 48ابراهیم: «)٤٨یَۡوَم تُبَدَُّل ٱْۡلَۡرُض َغۡیَر ٱْۡلَۡرِض َوٱلسََّمَّٰ
های دیگر[ تبدیل ها ]به آسماندر آن روز، ]این[ زمین، به زمینی دیگر و آسمان»
و این که آسمان چهره «. ردندگ[ در مقابل هللا یگانۀ پیروزمند ظاهر میشوند و ]مردممی

دیگری پیدا خواهد کرد، اشاره به همان تحولی است که به دنبال تکویر آفتاب  روی 
ی دهد و بعد از این تحوالت واضح و روشن دو مطلب دیگر باقی است؛ یکی مسالهمی

 ی بهشت.جهنم و دیگری مساله

َرتْ »  (:12« )َوإَِذا اْلَجِحیُم ُسعِّ
. سخت فروزشي هللا به دشمنان برايور شود(. خ برافروخته و شعلهکه دوز)و هنگامي

 «.میگرداند برافروخته آدمبني هللا و گناهان را خشم دوزخ»گوید: ميقتاده 

 :(13)« َوإَِذا اْلَجنهةُ أُْزِلفَتْ »
)و هنگامي که بهشت براي پرهیزگاران نزدیک آورده مي شود.( و در دسترس اهل 

برند اما بهشت را برای اهل ها را به سوی جهنم میشود. جهنمیرار داده میبهشت ق
 آورند که خود دال بر تکریم اهل بهشت از سوی هللا  متعال است.بهشت می

ا أَْحَضَرتْ »  (:14« )َعِلَمْت نَْفٌس مه
 شود، در واقع  امور یاد شده آن یعني: چون )هرکس آنچه را که آماده ساخته است میداند(.
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 كرده آماده از خیر یا شرچه خود میداند كه اعمال هاينامه  با گشودن هر كس هنگام آن
 . است

هللا صلي هللا علیه وسلم   رسولكه  است آمده  حاتمبنعدي  روایت به شریف در حدیث
ِ صلى هللا علیه وسلم:  َعْن َعِدّيِ ْبنِ »فرمودند:  َما »َحاتِم  رضي هللا عنه قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاه

 ما قدم، ِمْنُكْم ِمْن أََحد  إِاله َسیَُكلُِّمهُ َربُّهُ، لَْیَس بَْینَهُ َوبَْینَهُ تُْرُجَماٌن فَیَْنُظُر أَْیَمَن منه، فال یرى إال
َم، َویَْنُظُر بَْیَن یََدْیِه فَاَل یََرى إِاله النهاَر تِْلقَاَء َوْجِهِه، فَاتهقُوا وینطر أشأم ِمْنهُ، فَاَل یََرى إِاله َما قَده 

مگر از شما نیست  كس )هیچ .متفق علیه. «النهاَر َولَْو بِِشّقِ تَْمَرة ، فََمْن لم یجد فبكلمة طیبة
خداوند او و میان  میان كه طوري میگوید به با او سخن زوديبه  خداوند متعال كهاین

 )از اعمال( پیش را كه مینگرد و جز آنچه خویش راست جانب به پس نیست ترجماني
از خود  پیش را كه جز آنچه مینگرد پس خویش چپ جانب ، نمي بیند و بهاستفرستاده 

از شما  هر كس ورد. پسآ مي او روي به آتش گاه، نمي بیند آناست )از اعمال( فرستاده
، اگر توانمندي صدقه خرما را از خرمایي ايپارهبپرهیزد ولو با دادن  تواند از آتشمي  كه

 «.نداشتید با سخن نیکو خود را از آتش دوزخ نجات دهید
وقتي این امور وحشتناک اتفاق افتاد مردم مشخص میگردند و هرکس مي داند که براي 

اي آورده اند، و خوب و بدي را که انجام داده میداند. چون در روز آخرت خود چه تحفه 
قیامت آفتاب درهم پیچیده مي شود و ماه بي نور مي گردد و آفتاب  و ماه در آتش انداخته 

 مي شوند.

 حشر حیوانات در روز قیامت:
 نیز داراي روح هستند مفسرین مطابق آیات قرآني و احادیثي نبوي مینویسند که: حیوانات

ولي بعدا دوباره نابود میشوند در روز محشر زنده مي شوند و مورد حشر قرار مي گیرند، 
 و بهشت و جهنم فقط مخصوص انسان و جن است. در قرآن عظیم الشان آمده است که:

ْطنَا فِي الِکتَاِب ِمن َوَما ِمن َدآبهة  فِي األَْرِض َوالَ َطائِر  یِطیُر بَِجَناَحیِه إِاله أَُمٌم أَ » ا َفره ْمثَالُُکم مه
اي در زمین نیست و ( )یعني: هیچ جنبنده 38)سوره انعام  «َشيء  ثُمه إِلَي َربِِّهْم یْحَشُرونَ 

هایي مانند شما اي که با دو بال خود پرواز میکند مگر آنکه آنها )نیز( گروه نه هیچ پرنده 
ایم سپس )همه( به سوي وح محفوظ( فروگذار نکرده هستند ما هیچ چیزي را در کتاب )ل

َوِمْن آیاتِِه َخْلُق السهَماَواِت »پروردگارشان محشور خواهند گردید.( و نیز مي فرماید: 
.( 29)سوره  شوري  «َواأْلَْرِض َوَما َبثه فِیِهَما ِمن َدابهة  َوُهَو َعلَي َجْمِعِهْم إَِذا یَشاء قَِدیرٌ 

هاي )قدرت( اوست آفرینش آسمان ها و زمین و آنچه از )انواع( جنبنده  )یعني: از نشانه
 در میان آن دو پراگنده است و او هرگاه بخواهد بر گرد آوردن آنان تواناست.(

شیخ االسالم ابن تیمیه با استناد به این دو آیه میگوید: حیوانات؛ همه حشر میشوند چنانکه 
 .(4/248وع الفتاوي مجم) کتاب و سنت بر آن داللت دارد.

مسلم ) «إِنه هللاَ لَیقتَصُّ ِللشهاةِ اْلَجْلَحاِء ِمْن الشهاةِ اْلقَْرنَاءِ »و چنان که در حدیث صحیح آمده: 
( )هللا تعالي قصاص گوسفند بي شاخ را از گوسفند شاخدار مي گیرد.( و این دلیل 2582

 بر حشر شدن حیوانات است.
نووي با استناد به حدیث فوق میگوید: این حدیث بر حشر حیوانات در قیامت تصریح  امام

دارد، و بازگشت آنها همانند بازگشت انسانها در قیامت، چنانکه هللا تعالي مي فرماید: 
 یعني: سوگند به روزیکه در آن حیوانات حشر مي شوند. «َوإَِذا اْلُوُحوش ُحِشَرتْ »
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و عقوبت شرط بازگشت و حشر )آنها( نیست و منظور از و علما میگویند: مجازات 
 قصاص در حدیث فوق، قصاص تکلیف نیست، بلکه قصاص بعنوان مقابله بمثل است.

 خوانندگان محترم!
اثبات وحی قرآنی و اثبات پیامبری، ( در باره موضوعات  29الی  15آیات متبرکه )

 بحث بعمل آورده است.

 (:15« )بِاْلُخنهِس فاََل أُْقِسُم »
 )سوگند به ستارگاني که واپس میروند(.

، سوره 38/، سوره حاقّه75/)براي تفصیل مراجعه آن شود به سوره: واقعه: «فآَل أُْقِسمُ »
 (.2و 1/، سوره قیامه40/معارج

جمع خانِس، واپس روندگان. واپس ماندگان. مراد همه ستارگان است كه با : «اْلُخنهِس »
هاي كشند، و به درون النه آفتاب، از دیدگاه ما انسانها، انگار خویشتن را واپس ميطلوع 

 خود میخزند.

 خوردن: دالیل قسم
 خورند و قرآن کالم هللا به زبان عربی است.اعراب در کالم خود زیاد قسم می - 1
 کند تا باور کنند )تشویق(.هللا در سخن با کافران برای تأکید بیشتر، قسم یاد می - 2
 تأکید کالم. - 3

 خوردن فقط باید برای هللا باشد و انسان نباید به غیر از هللا قسم بخورد؛ ولی هللا می قسم
تواند به تمام مخلوقاتش و هرچه که اراده کند، قسم بخورد.هللا متعال برای تأکید قسم خود، 

قِعِ ٱلن ُجومِ  فَاَلٓ »استفاده کرده و دلیل آن، آیۀ مبارکه: «فَاَلٓ أُۡقِسمُ »از اصطالح:  ۷٥أُۡقِسُم ِبَمَوَّٰ
 باشد.می «۷٦َوإِنَّهُۥ لَقََسم  لَّۡو تَۡعلَُموَن َعِظیمٌ 

 (:16« )اْلَجَواِر اْلُكنهِس »
ها پنهان میشوند. مفسرقرطبى  )ستارگان( سیاِره نهان شونده(. حركت میكنند و از دیده

الل شب ظاهر و نمایان شوند و در خفرموده است: ستارگان در خالل روز پنهان مى
هایشان طور که آهوها در النهشوند. همانگردند، و در موقع غروبشان مستور مىمى

شوند.)این نظر على )رض( و ابن عباس )رض(  و مجاهد و حسن است. در پنهان مى
 .(٣/۴٨تفسیرطبرى نیز چنین آمده است.

الخّط قرآني یاء آن براي تخفیف : جمع جاریه، روندگان. سیارگان. در رسم «اْلَجواِري»
 جمع كانِس، پنهان شونده.«: اْلُكنَِّس »حذف شده است. 

 (:17« )َواللهیِل إِذَا َعْسعَسَ »
پشت »به معني « عسعس»گفته شده که   )وقسم  مي خورم به شب چون روي بیاورد. و

 .میباشد.(« کننده
كثیر در تفسیر خویش . و ابند استاز الفاظ اضدا «.اللیل عسعس»مفسرین مینویسند که: 
 در اینجا مناسبتر مینماید(. آوردنروي  می نویسد که: )معناي

 به معنی عقب و جلو آمدن، شروع شب و« َعۡسَعسَ » همچنان مفسران نوشته اند:
 شود و انتهایها دیرتر میشوند، شروع شبانتهایش. وقتی که روزها طوالنی ودراز می

شود. تعبیر عسعس یعنی کسی که در تاریکی تر میها کوتاه، یعنی شبشان هم زود است
شب فرو رفت، طوری که تا انتهای تاریکی این فرو رفتن ادامه داشت و نزدیک بود 
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اشاره به حالتی از شب است « ١٧َوٱلهۡیِل إَِذا َعۡسعََس »وارد روشنایی و صبح شود. تعبیر 
 رد.که داللت بر پایان و تمام شدن شب دا

ْبحِ إَِذا تَنَفهسَ »  :(18« )َوالصُّ
)و به صبح وقتي که نشانه هاي آن آشکار میگردد و روشنایي اش به تدریج سیاهي شب 

را بشکافد تا این که کامل مي گردد و آفتاب طلوع میکند. این ها نشانه هاي بزرگي هستند 
رانده شده اي به آنها که خداوند براي بزرگي و شکوه و محفوظ بودن قرآن از هر شیطان 

 قسم خورده است.(.
نفس كشید. د میدن گرفت. انگار صبح شخصي است كه از فشار غم رها و : «تَنَفهسَ »

 (.34نفَس راحتي میكشد. مراد روشن شدن است )مراجعه شود سوره: مّدثّر/

 (:19« )إِنههُ لَقَْوُل َرُسول  َكِریم  »
بزرگواري است و او جبرئیل علیه السالم است که )بي گمان قرآن برخوانده ي فرستاده 

 قرآن را از سوي هللا  نازل کرده است، همان طوري که خداوند متعال مي فرماید:

ة  ِعنَد ِذي اْلعَْرِش َمِكین  »  (:20« )ِذي قُوه
 «.او نیرومند است و نزد خداونِد صاحب عرش داراي منزلت واالئي است

ة  » به معنی قدرت است و به «: قوه« »بس شگرفی است.صاحب نیروی «: »ِذي قُوَّ
ی مخلوقات این شود که در شخص  برای انجام کار وجود دارد و در همهآمادگی گفته می
 قوه موجود است.

 صفات جبرئیل:
 رسول: فرستاده از طرف هللا. - 1
 کریم: دارای منزلت عظیم، بزرگوار.  - 2
وط را با یک بال به آسمان برد و قوم ل :ذی قوة: قوی و قدرتمند و دارای ششصد بال - 3

و  4856و  3232]بخاری:  «أَنَّهُ َرأَى ِجْبِریَل لَهُ ِست  ِمائَِة َجنَاح  »به زمین کوبید. 
علیه السالم  را )در   صلی هللا علیه وسلم  جبرئیل پیامبر[ »174و مسلم:  4857

 «.که ششصد بال داشت دیدصورت حقیقی(، درحالی
 و منزلت نزد هللا، منزلت واال. َمکین: صاحب جایگاه - 4

که آن فرشته  شده.برداریکنند، فرمانُمطاع: رئیس و سایر فرشتگان از او اطاعت می
و با در ادای مأموریت خود توانا و نیرومند است  کریم و صاحب قول کریمانه است و

واالیی و نزد هللا صاحب عرش دارای منزلت و مکانت کند قوت این پیام را ابالغ می
گاه است. توانایی است که هیچ انس و جنی توان انتزاع وحی و یا کم و کاست آن را هیچ

 نخواهند داشت.

 (:21« )ُمَطاع  ثَمه أَِمین  »
آنجا. مراد عالم باال و ملكوت اعلي است كه : «ثَمه »فرمانروا. اطاعت شونده. : «ُمَطاع  »

 اصل آن را هللا میداند و بس.
ي از جبرئیل اطاعت میشود چون او از فرشتگان مقّرب است و از نظر و در ملکوت اعل

فرمانش فرمانبرداري میشود. و امانتدار است و هر چه را به او فرمان دهند بدون کم و 
کاست و بدون این که از حدودي که برایش مقرر شده است پارا فراتر بگذارد آن را انجام 

 قرآن در پیشگاه خداوند داللت مینمایند.میدهد. این ها همه بر شرافت و عظمت 
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خداوند قرآن را با این فرشته بزرگوار که داراي این چنین صفات کاملي مي باشد فرستاده 
است. و عادت بر این است که پادشاهان کساني را که برایشان گرامي هستند براي رساندن 

فرشته ي حامل قرآن را مهم ترین و شریف ترین پیام ها مي گمارند. پس وقتي که فضیلت 
فضیلت انساني را که قرآن بر او نازل شده و به سوي آن دعوت کرده است نیز   بیان کرد

 بیان کرد و فرمود:

 (:22)« َوَما َصاِحبُُكم بَِمْجنُون  »
)و همدم و معاشر شما )محّمد پسر عبدَّللّا( دیوانه نیست، )و خوب او را میشناسید و به عقل 

 او اعتراف دارید(. و شخصیت و بزرگي
محمد صلي هللا علیه وسلم  دیوانه نیست آن طور که دشمنانش که رسالت او را تکذیب 
میکنند، مي گویند و تهمت هایي به او بر میبندند و مي خواهند با این گفته ها آنچه را با 
و خود آورده است خاموش کنند. بلکه محمد صلي هللا علیه وسلم  از همه مردم عاقل تر 

 راستگوتر است.
دوست و رفیق. ُمصاحب و ُمعاشر. تعبیر صاحب، اشاره به این است كه او : «َصاِحبُ »

نامیدند، و تا وحي براي سالیان دراز در میان قریشیان زندگي كرده بود و او را امین مي
اش وي نیامده بود او را خردمند و هوشمند و فرزانه میدانستند، ولي پس از آن دیوانه 

 لمداد میكردند.ق

 (:23) «َولَقَْد َرآهُ بِاأْلُفُِق اْلُمبِینِ »
)و محمد صلي هللا علیه وسلم جبرئیل علیه السالم را در باالترین کرانه )کنار، طرف، 

 حاشیه( روشن و آشکار که با چشم دیده مي شود دیده.(
ُمْنتَهي، به صورت محّمد به طور مسلّم جبرئیل را در كرانه روشن )عالم باال، در سدرة ال

ه جبریل علي صورتأي محمد صلي هللا علیه وسلم رفرشتگي خود( مشاهده كرده است، )
یعني نبي علیه السالم حضرت جبریل را به شکل دید که خدواوند او را  .التي خلق علیها(

 به همان شکل خلق نموده است. )تفسیر جاللین(
 وارد  وسلم علیه هللا صلي اکرم نبي بر وحي نزول اوقات فقط جبرئیل که است تذکر قابل
  وسلم علیه هللا صلي اکرم پیامبر مثالً  که داریم روایات در بسیار موارد در که چرا شد؛ مي

 در جبرئیل که است مطلب این گویاي این شد. نازل او بر جبرئیل که بود کار فالن مشغول
 دیگر میبود  پیامبر با همراه حال همه در جبرئیل اگر نبود، حضرت آن همراه حال همه
 نازل پایین مرتبه به و بوده باال مرتبه که است معني این به نزول زیرا نداشت؛ معني نزول
 ندارد. معني نزول دیگر باشد پیامبر همراه او که صورتي در و شده

 تأثیري  وسلم علیه هللا صلي اسالم مکرم نبي بودن بشري در جبرئیل نبودن و بودن همراه
 همراهي بین تالزمي چه است؟ خدا رسول به وحي حامل جز کسي جبرئیل، مگر دارد،ن

 دارد؟! وجود )ص( هللا رسول بودن ملک و جبرئیل

 (:24« )َوَما ُهَو َعلَى اْلغَیِب بَِضنِین  »
او )كه محّمد امین است، مطالب وحي آسماني را بر شما پوشیده نمیدارد، و از اعالم آن 

 ( نسبت به شما در باره غیب بخل نشان نمیدهد.دریغ نمي ورزد و
مراد وحي، یعني هر آن چیزي است كه درباره روز قیامت، ذات و صفات : «اْلغَیبِ »

 شده است.هللا، بهشت و دوزخ، فرشتگان، وغیره از سوي خدا به پیغمبر ابالغ 
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در تبلیغ و تعلیم چشم. هدف اصلي آیه این است كه: پیغمبر اسالم  بخیل. تنگ: «َضنِین  »
مطالب وحي، كمترین تعلل و قصوري نمیكند و هر چیزي را كه بداند به شما میآموزد، و 

 هاي خود را به دیگران منتقل نكند.مانند كاهنان و ساحران نیست كه آموخته 

 (:25« )َوَما ُهَو بِقَْوِل َشیَطان  َرِجیم  »
 )و آن )قرآن( گفتة شیطان رانده شده نیست.

غافالن به کجا مى روید؟!( در آیات گذشته این حقیقت روشن شد که قرآن عظیم الشان اى 
کالم هللا است، چرا که محتوایش نشان مى دهد که گفتار شیطانى نیست بلکه سخن 

رحمانى است، که به وسیله پیک وحى خدا با قدرت و امانت کامل بر پیامبرى که در 
 نهایت اعتدال عقل است نازل شد.

ینجا مخالفان را به خاطر عدم پیروى از این کالم بزرگ مورد توبیخ قرار داده بایک در ا
 استفهام توبیخى مى گوید:

 (:26) «فَأَیَن تَْذَهبُونَ »
روید؟ )محّمد با بیان حّجت و رساندن حق و حقیقت بر شما اتمام حّجت كرده )پس كجا مي

ي است(. در آیه بعدي است. پس هرجائي وراهي كه بروید، گمراهي و سرگشتگ
 میفرماید:

 (:27)« إِْن ُهَو إِاله ِذْكٌر لِّْلعَالَِمینَ »
و بدین ترتیب همه را اندرز میدهد، «.آن قرآن جز پند و اندرز براي جهانیان نیست»

 هشدار میدهد، تا از خواب غفلت بیدار شوند.
« قابلیت قابل»بلکه کافى نیست « فاعلیت فاعل»از آنجا که براى هدایت و تربیت تنها  

براى کسى از شما که »نیز شرط است، در این آیه میافزاید: قرآن مایه بیدارى است 
 «بخواهد راه مستقیم پیش گیرد.

 (:28« )ِلَمن َشاء ِمنُكْم أَن یْستَِقیمَ »
آیه قبل عمومیت فیض هدایت الهى «. براي کسي از شما که بخواهد راست کردار شود»

و این آیه شرط بهره گیرى از این فیض را، و تمام مواهب عالم چنین را بیان مى کند، 
 است که اصل فیض عام است ولى استفاده از آن مشروط به اراده و تصمیم است.

 اسباب نزول این آیه:
ِلَمن َشاء ِمنُكْم »ابن جریر وابن حاتم از سلیمان بن موسي  روایت کرده اند: زمانیکه آیه: 

، با استقامت ؛ اگر بخواهیمماست امر مربوط به گفت: این نازل شد: ابو جهل «أَن یْستَِقیمَ 
شما نمیخواهید مگر »كرد:  خداوند جّل جالله نازل ! پس، نمیشویمو اگر نخواهیم میشویم

 نكته یك به آیه این نزول در سبب ، از تعمقپس«. بخواهد خداوند پروردگار عالمیان كهآن
 .است الهي مشیتبه بشري مشیت بودن موقوف و آن رسیممي ممه
، خود دانسته ازلي علمبه  تعالي زیرا حق نیست انسان مجبور بودن معناي به این البته 

 است كننده كشف وي علم پساست  ساخته امر نمایان را بر آن و قدرتش كرده اراده سپس
 مثال زید در زندگي كه است خود دانستهازلي  علم به خداوند متعال ر آور. یعنياجبا نه

 آن خویش قدرت به و سپس كرده او را اراده كارهايتحقق  گاهمیكند آن كارهایي خود چه
 .است ساخته نمایانواقع  كار ها را در عرصه
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 قضا و قدر:
ُ َرب  اْلعَالَِمینَ َوَما »در مورد تفسیر آیه  کنید و شما اراده نمي )یعني: «تََشاُؤوَن ِإالَّ أَن یَشاء َّللاَّ

مگر اینکه خداوند، پروردگار جهانیان، اراده کند و بخواهد.( مفسرین مي فرمایند: این 
مسئله مربوط است به قضا و قدر و لذا باید فهم عمیقي از قضا و قدر داشت تا مفهوم آیه 

و مسئله قضا و قدر بسیار گسترده است و نیاز به درک مسئله دارد و ما  واضح گردد،
توصیه مي کنیم که زیاد وارد چنین موضوعاتي نشوید زیرا که علما از پرداختن به این 
 مسائل نهي کرده اند و گاهي سواالتي بدون جواب براي آنها نیز پیش مي آید.

و قدر بیافگنیم، در ابتدا باید مراتب  ولي اگر بخواهیم اشاراتي مختصر به مسئله قضا
 چهارگانه قضا و قدر را و ارتباط آن چهار مرتبه با هم را درک نمود:

اول اینکه خداوند سبحان به تحقیق آنچه را که واقع شده است و یا در آینده بوقوع مي  - 1
 پیوندد را مي داند.

 است. خداوند متعال هر چیزي را تقدیر نموده، )در لوح محفوظ( نوشته - 2
ایمان به اراده برگشت ناپذیر الهي و آن اینکه آنچه را بخواهد خواهد شد و هر آنچه  - 3

 نخواهد، وجود نخواهد یافت.
ایجاد و خلق کردن از جانب خداوند است.و آنچه را اراده کند خلق مي کند و آنچه را  - 4

 نخواهد خلق نمي کند.
است، ولي شما باید دقت کنید که چون حال با توجه به این مراتب، قضا و قدر تغییر ناپذیر 

هللا تعالي عالم به آینده انسان هاست و از طرفي دیگر انسان ها را مختار آفریده، بنابراین 
هللا تعالي میداند که مثال فردا شما چه کارهایي انجام مي دهید و هللا نیز آن کارها را از روز 

 ر نموده است.اول در لوح محفوظ ثبت کرده است و به اصطالح تقدی
فرض نمایید دو برادر وجود داشته باشند، هللا تعالي از ازل مي دانست که مثال یکي از آنها 
با اراده خود راه شرک و کفر را ترجیح داده و نیز حتي با وجود اینکه راه اسالم را به وي 

 تعالي نشان داده و هموار ساخته است، وي با اختیار خود آنرا برنمي گزیند، بنابراین هللا
در لوح محفوظ راه شر را که خودش آنرا برگزیده است مي نویسد ولي برادر دیگري با 
اختیار خود تسلیم حق مي شود و راه اسالم را بر مي گزیند و هللا تعالي نیز چون از ازل 
این موضوع را مي داند لذا آنرا در لوح محفوظ مي نویسد که این برادر راه سعادت را 

ابراین انسانها مختارند تا راه شر یا خیر را خود انتخاب نمایند، چنانکه هللا تعالي طي کند، بن
ا َکفُوًرا»مي فرماید:  ا َشاِکًرا َوإِمه ما راه را  ( یعني:3)سوره انسان « إِنها َهَدیَناهُ السهبِیَل إِمه

 به او نشان دادیم، خواه شاکر باشد )و پذیرا گردد( یا ناسپاس و کافر.
بُِّکْم فََمن َشاَء فَْلیْؤِمن َوَمن َشاَء فَْلیْکفُرْ وَ » بگو:  ( یعني:29)سوره کهف  «قُِل اْلَحقُّ ِمن ره
خواهد ایمان بیاورد )و این حقیقت را این حّق است از سوي پروردگارتان! هر کس مي»

 «پذیرا شود(، و هر کس میخواهد کافر گردد!
، متوجه خواهیم شد که بنا به توضیحات فوق، حال اگر به آیه مذکور در سوال بازگردیم

اراده انسانها زماني کارساز خواهد شد که هللا تعالي نیز بدان اذن دهد، یعني انسانها مختارند 
تا تصمیم بگیرند و اعمال مورد نظرشان را انجام دهند، بعد از اقدام به تصمیم گیري از 

ایند ولي در این میان هنوز اراده هللا سوي خود اراده مي کنند تا تصمیم خود را عملي نم
تعالي حاکم است و باید هللا تعالي اراده نماید تا اراده انساني که با اختیار خود تصمیم به 
کاري گرفته است، به مرحله عمل برسد. یعني اراده انسانها تنها عامل انجام عمل نیست 
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یید شخصي تصمیم دارد به بلکه اذن هللا تعالي بر تصمیم انسانها شرط است. فرض نما
مسافرت رود و لذا خود را آماده مي کند و اسباب سفر را نیز مهیا مي سازد در این میان 
اگر هللا تعالي اراده کردند تا اراده آن شخص عملي شود، در اینصورت شخص مي تواند 

چند اگر هللا تعالي بنا به حکمت خود چنین اراده اي نداشتند، شخص هر به مسافرت برود
که تصمیم به سفر کرده و حتي مقدمات آنرا آماده کرده است ولي موفق نمي شود که به 
مسافرت خود برود و اینجاست که گفته مي شود هللا تعالي چنین اراده کردند که اراده شخص 

 تصمیم گیرنده به مسافرت عملي نشود.
 الزم است:خالصه اینکه براي انجام گرفتن هر عملي از سوي انسانها دو شرط 

 ابتدا انسان با اختیار خود تصمیم به انجام عملي مي گیرد. - 1
 بعد از آن هللا تعالي باید اراده نمایند تا تصمیم گرفته شده از سوي انسان عملي شود. - 2

لذا اگر کسي تصمیم به انجام عملي نگیرد، عمل نیز صورت نمي پذیرد و همچنین 
هللا تعالي نیز اجازه ندهد عمل وي صورت  اگر تصمیم گرفت تا عملي را انجام دهد تا 

 نمي پذیرد.
و بر همین اساس است که اهل سنت و جماعت معتقد است که هللا تعالي خالق اعمال انسانها 
است و فعلي که ما انجام مي دهیم توسط ما کسب مي شود ولي خالق آن افعال هللا تعالي 

را مهیا کرده و نتیجه کار بستگي به هستند. ما تصمیم مي گیریم و اسباب رسیدن به هدف 
اراده هللا تعالي دارد مانند شخصي که تصمیم به خودکشي کرده و خود را از ساختماني به 
پایین میاندازد ولي بعدا متوجه مي شویم که او هنوز زنده است و نمرده ویا شخصي که  

لي ارداه نکرده بودند زهر مي خورد ولي زنده مي ماند و این دلیلي است بر اینکه هللا تعا
تا تصمیم شخص جهت خودکشي عملي شود و اراده شخص جهت خود کشي مورد اذن هللا 

 تعالي واقع نشد.
 به بشري مشیت بودن موقوف و آن میرسیم مهم نکته یک به آیه در این ، از تعمقپس

 ازلي علمبه  تعالي زیرا حق نیست انسان مجبور بودن معناي به این . البتهاست الهي مشیت
 کشف وي علم پساست  ساخته امر نمایان را بر آن و قدرتش کرده اراده ، سپسخود دانسته

و باید دانست که یکي از سنت هاي الهي اینست که معموالً اراده  اجبار آور. نه است کننده
دان اذن مي دهد مگر اینکه مقتضاي حکمت ایشان اي که انسانها مي گیرند، هللا تعالي نیز ب

خالف آن باشد تا انسان ها در اوج اختیار باشند و در اعمال خود مختار و مسئول 
 خود چه مثال احمد در زندگي که است خود دانستهازلي  علم به خداوند متعال یعني باشند.

کارها  آن خویش قدرت به و سپس کرده هاو را اراد کارهايتحقق  گاهکند آنمي کارهایي
مشیت و خواست او نافذ است و امکان ندارد که  .است ساخته نمایانواقع  را در عرصه

چیزي با خواست خداوند مخالفت ورزد. این آیه و امثال آن رّدي است بر دو فرقه قّدریه و 
 کنند. جبّریه که خواست و مشیت خدا را نفي مي

ُ َربُّ اْلعَالَِمینَ َوَما تَ »  (:29« )َشاُؤوَن إِاله أَن یَشاَء َّللاه
 که هللا، پروردگار جهانیان بخواهد(. توانید بخواهید  مگر آن)درحالیکه نمي
سوگند خورده است و آن ستارگاني هستند که از حرکت معمولي « الخنّس»خداوند متعال به 

تارگان هفتگانه سیار هستند که عبارتند ستارگان به سوي مشرق بازپس مي روند و آن س
پس «.  عطارد»و « زحل»، «مریخ»، «مشتري»، «زهره»، «مهتاب»، «آفتاب »از: 
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این هفت ستاره دو حرکت دارند، یکي حرکت به سوي مغرب به همراه همه ستارگان و 
 افالک.

 و دوم حرکت معکوس از جهت مشرق که فقط این هفت ستاره این گونه هستند.
خداوند به این ها در حال بازماندن و حرکت کردن شان و پنهان شدن شان سوگند پس 

 خورده است، و احتمال دارد که منظور همه ستارگان سیار و غیره باشد.

 :  جبریل آمین حامل قرآن و سایر کتب آسماني
 قبل از همه باید گفت که َجبَرئیل، یکي  از چهار فرشته مقرب در ادیان ابراهیمي است،

 رابط میان خداوند و پیامبران به شمار میآید. 
 است. در تاریخ یهودیت ومسیحیت ودین مقدس اسالم از نقش جبرئیل بسیار نقل شده

کسي نمیتواند فرشتگان و از جمله  هللا صلي هللا علیه وسلم در میان انسانها جز رسول
زیرا خداوند چنین قدرتي را جبرئیل علیه السالم را به صورت و شکل حقیقي شان ببینند، 

هللا  صلي هللا علیه وسلم دو مرتبه جبرئیل را  به آنها نداده که بتوانند آنها را ببینند. و رسول
 با شکل واقعي خود در حالت بیداري مالقات کرده:

روایت است که  رضي هللا عنه سه سال بعد از بعثت. در صحیح بخاري از جابر بار اول:
روزي در حال راه رفتن صدایي به گوشم رسید، سرم  علیه وسلم فرمود: پیامبر صلي هللا

اي غار حراء نزد من آمده بود، روي کرسي در که اي بودرا بلند کردم، دیدم همان فرشته 
. به خانه وحشت شدم ترس و دیدن آن صحنه دچار از قرار داشت، در میان زمین و آسمان

 (.4شماره: 1/27ي بیندازید. بخاري: )برگشتم و گفتم: روي من چادر یا لحاف
زماني که جبرئیل رسول هللا صلي هللا علیه وسلم را به سوي آسمان ها برد  بار دوم:
َعلهَمهُ َشِدیُد »که میفرماید:  ، آنجابه این دو مرتبه اشاره شده« نجم سوره»و در  ،)معراج(
ة  فَاْستََوي * اْلقَُوي *فََکاَن قَاَب قَْوَسیِن أَْو  ثُمه َدنَا فَتََدلهي *  اأْلَْعَليَوُهَو ِباأْلُفُقِ  * ذُو ِمره
َولَقَْد  * *أَفَتَُماُرونَهُ َعلَي َما یَري َما َکَذَب اْلفَُؤاُد َما َرأَي * فَأَْوَحي إِلَي َعْبِدِه َما أَْوَحي * أَْدنَي

َما  * إِذْ یْغَشي الِسّْدَرةَ َما یْغَشي * َجنهةُ اْلَمأَْوي ِعنَدَها * ِعندَ ِسْدَرةِ اْلُمْنتََهي * َرآهُ نَْزلَةً أُْخَري
)جبرئیل، فرشته( بس نیرومند آن را بدو یعني:  .(17-5)نجم:  «َزاَغ اْلبََصُر َوَما َطغَي

آموخته است. همان کسي که داراي خرد استوار و اندیشه وارسته است. سپس او )به 
هاي آسمان را پر کرده بود( راست ایستاد. در رانهصورت فرشتگي خود و با بالهائي که ک

 حالي که او در جهت بلند )آسمان رو به روي بیننده( قرار داشت.
سپس )جبرئیل( پائین آمد و سر در نشیب گذاشت. تا آنکه فاصله او )و محمد( به اندازه دو 

یست وحي کند. باکمان یا کمتر گردید. پس جبرئیل به بنده خدا )محمد( وحي کرد آنچه مي
دل )محمد( تکذیب نکرد چیزي را که او )با چشم سر( دیده بود. آیا با او درباره چیزي که 

کنید؟ او که بار دیگر )در شب معراج( وي را دیده است. نزد سدرة دیده است، ستیزه مي
در آن هنگام، چیزهائي المنتهي. بهشت که منزل )و مأواي متقیان( است در کنار آن است. 

. چشم )محمد در دیدن خود به چپ و راست( دره را فرا گرفته بود که فرا گرفته بودس
 .منحرف نشد و به خطا نرفت، و سرکشي نکرد

را در قرآن عظیم الشان به صفتهاى عظیم و بزرگى آمین پروردگار با عظمت ما جبریل 
واللیل إذا عسعس فال أقسم بالخنس الجوار الكنس »توصیف فرموده است: چنانكه مي فرماید: 

« والصبح إذا تنفس إنَّه لقول رسول كریم ذى قوة عند ذى العرش مكین مطاع ثم أمین.
(. )چنین نیست، قسم یاد مي كنم به ستارگان باز گردنده، كه بگردش 21 15)سوره التكویر 
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آیند و در مكان خود رخ پنهان كنند، قسم به شب  تاریک هنگامى كه روى جهان را تاریك 
است كه  صبح روشن كه دم زند، كه همانا قرآن كالم رسول بزرگوار حقاند، قسم به گرد

با قّوت و قدرتست، و نزد خداى مقتدر عرش با جاه و منزلت است، و فرمانده فرشتگان  ءفرشته
 و أمین وحى خداست(.

 صفت أول: 
 قدرت:

ذى قوة عند »فرماید: صفت اولي جبریل آمین قدرت بودن او است، قرآن عظیم الشان مي 
(. ]او داراى نیرو و قدرتى است كه توانائى حمل قرآن و 20)سوره التكویر«. ذى العرش

آنچه به او أمر شود را دارد، و او نزد پروردگار صاحب عرش داراى منزلت و مكانت 
 ء)فرشته )صاحب عرش و آنهم خداوند عز وجل میباشد(،ذى قوة« ذى العرش»است(، 

 قدرت است(.  نیرومند و با
 صفت دوم: 

 : )نزد پروردگار صاحب عرش داراى منزلت و مكانت است(. مكین منزلت 
یعنى صاحب منزلت و مكانت نزد خداوند كه كسى غیر از او به چنین مقام و منزلتى 

 نمیرسد.
 صفت سوم:

)در بین فرشتگان فرمانروا )فرمانده( است(. تمامى فرشتگان به أمر و . مطاع طاعت 
 فرمان خداوند از جبریل اطاعت مي کند.

 صفت چهارم:
. )در حمل قرآن و تبلیغ آن به رسول هللا صلي هللا علیه وسلم  و آنچه به او أمر  أمین أمانت

شود امین است(. یعنى بر وحى أمین است، هیچ چیزى از آنرا كم و زیاد نمیكند بلكه آنرا 
 همچنانكه خداوند نازل كرده میرساند.

لي هللا علیه وسلم  جبریل را مشاهده نمود: باریتعالى مي فرماید:وما صاحبكم محمد ص
(. )دوست و هم صحبت شما كه در میان شما بزرگ شده و 22. )سوره التكویر  بمجنون

او را شناخته و ستوده اید )رسول اكرم صلي هللا علیه وسلم( دیوانه نیست و هرگز امكان 
( طوریکه شما نیست محمد )دیوانه) شما همنشین (مردم اي و دیوانگى براى او نیست(.

 .میپندارید اي کفار
« ولقد رءاه باْلفق المبین»چنانكه كفار میگفتند: محمد صلي هللا علیه وسلم  دیوانه است. 

(. )به یقین محمد صلي هللا علیه وسلم  جبریل را به صورتى آشكار در 23)سوره التكویر 
 باالترین أفق دید(.

 رشتگان:سایر ف
میكائیل مأمور است به نزول باران از آسمان كه آنرا سوق میدهد در حالیكه خداوند  - 1

 سبحانه به او فرمان داده است.
إسرافیل كه مأمور به دمیدن در شیپور )طوله( است وقتى خداى تعالى بخواهد مردم  - 2

چیزى بجز را از قبرهایشان برانگیزد و جسد ها از قبرها مي رویند و كامل میشوند و 
روح باقى نمى ماند، در این وقت إسرافیل به فرمان خداوند در شیپور میدمد و أرواح 
به أجسادى داخل میشود كه از قبرها روئیده بود و بلند شده بودند، سپس به جائى كه 

 خداوند به آنان فرمان داده مي راند.
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كأنَّهم إلى نصب یوفضون. خداوند تعالى مي فرماید:یوم یخرجون من اْلجداث سراعاً 
(. )آن روزى كه بسرعت و شتابان از قبرهایشان بیرون میآیند، 43)سوره المعارج 

 پرستیدند مي شتابند(.ي گویا آنان بسوى بتهائى كه م
فرشتگانى هستند كه مأمورند به نطفه در شكم مادر چنانكه در حدیث عبدهللا بن مسعود  - 3

إنَّ أحدكم یجمع خلقه فى بطن »الصادق المصدوق:  آمده كه گفت: حدثنا رسول هللا وهو
أمه أربعین یوماً نطفة ثم یكون علقة مثل ذلك ثم یكون مضغة مثل ذلك ثم یرسل إلیه 
« الملك فینفخ فیه الروح ویؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعید

و تصدیق شده: محققاً  )متفق علیه(. فرستاده هللا  بما فرمود و اوست پیغمبر راستگو
خلقت یكى از شما در شكم مادرش چنین انجام میگیرد: چهل روز بحالت نطفه است، 
پس از آن لخته اى از خون میشود در چهل روز، پس از آن تكه گوشتى مي  شود در 
چنین مدتى، پس از سه چهل روز )كه جمعاً  یکصد و بیست روز خواهد بود( خداي 

او مي فرستد تا در آن روح بدمد، و فرشته مأمور است به تعالى فرشته اى بسوى 
نوشتن روزیش، مدت عمرش، كردارش، واینكه بدبخت یا نیكبخت  نوشتن چهار كلمه:

 است.
 خداوند سبحانه و تعالى این فرشته را به این امر مهم و بزرگ به طرف او میفرستد.

تا اینكه عمر او پایان  فرشتگانى هستند كه به قبض و گرفتن روح و جانها مأمورند - 4
قل یتوفاكم  مرگ است، چنانكه خدا مي فرماید: ءیابد، و در اینجا )ملك الموت( فرشته

مرگ جان شما را  ء(. )اى رسول ما بگو: فرشته11)سوره السجدة ملك الموت
 مرگ )ملك الموت( با خود همراهانى دارد. ءمیگیرد(.و فرشته

اعمال و كردار بنى آدم مأمورند، چنانكه در  فرشتگانى هستند كه به حفظ و نگهدارى - 5
 )متفق علیه(.«. یتعاقبون فیكم مالئكة باللیل ومالئكة بالنهار»حدیث آمده: 

 فرشتگانى پى در پى بر شما وارد مي شوند، گروهى شب میآیند و گروهى روز میآیند.
 

 صدق هللا العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
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ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 سوره االنفطار
 (30) –جزء 

 آیه است 19نازل شده و داراى « مكه»این سوره در 

 تسمیه: وجه
إَِذا السََّماء » تعالي: حقفرموده  با این شد كه نامیده« انفطار» جهت بدان سوره این

ی انفطار: که ازجمله سوره های مکی  بوده، سوره .است شده آغاز وافتتاح« انفََطَرتْ 
 .دارای آیات کوتاه و بحث قیامت است

 پدید خواهد آمد سپس در روز قیامت میگوید كه سورة انفطار، اوالً از انقالب کوني سخن
انكار  علت هم گیرد و در نهایتقرار مي مورد هشدار و سرزنش در آن ناسپاس انسان
 میشود. بیان منكران

 ی پسین )انشقاق(:ی پیشین و سورهنفطاربا سورهاال پیوند و مناسبت سوره
هر سه سوره در بیان و توصیف روز قیامت و سختیها و خوف، هراس وهیبت  آن بحث 

 بعمل می آورد.

 :نفطاراالتعداد آیات، کلمات وحروف سوره 
که این نام از اولین آیه این سوره گرفته  )درز بر داشتن( است« االنفطار»نام این سوره 

( 70( نوزده آیت، )19( رکوع، )1مکي است، داراي )« االنفطار»شده است. سورة 
( یکصدو و پنجاه و چهار نقطه 154( سه صدوسي و چهار حرف و )334هفتاد کلمه، )

)الزم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های است.
تفسیر  ،قرآن متفاوت ومختلف است. برای  تفصیل  این مبحث میتوانید به سوره  الطور

  احمد مراجعه فرماید.( 
قابل تذکر است که: در اولین آیات این سوره در باره حوادث بزرگ روز قیامت چون در 
 هم شکستن آسمان، پراگنده شدن ستاره ها، شگافتن قبر ها وبر خاستن مرده ها از گور ها

 بحث بعمل آمده است.
سپس نمودار شدن عملکرد هاي انسانرا به نمایش مي گذارد ومتصل آن انسان فریب 

خورده اي که پروردگارش را فراموش کرده و از مالقات باوي سبحانه وتعالي انکار مي 
کند، با صیغه حیرت آوري مورد خطاب قرار داده از او مي پرسد: چه چیزي ترا نسبت 

مهربانت فریفته؟ همانکه ترا متوازن و متعادل. در شکل و صورت زیبا به آفریدگار 
آفرید؟ چگونه گمان میکند که پروردگارش روز باز پرسي تعیین نکرده، به عملكرد 

هایش نرسد و پاداش را ندهد؟ در پایان جایگاه نیکو کاران وانجام بد کاران و چگونگي 
 روز مکافات ومجازات را ترسیم میکند.

 (:6نزول آیه )اسباب 
یا أَیَها »( سورة االنفطار مي نویسد که: آیه 6ابن ابو حاتم از عکرمه در مورد آیه )

َك ِبَربَِّك اْلَكِریمِ  نَساُن َما َغرَّ  در باره أبي بن خلف نازل شده است. «اإْلِ
جمح و یکي از از قبیله قریش، شاخه بنى جمح، اصالبن حذافة بن  بن وهببن خلف اُبى 
 شمنان سر سخت پیامبر صلي هللا علیه وسلم بود.د



 

  

88 

 (82) –االنفطار سورٔه 

بن خلف و برادرش امیه، از اشراف قریش در جاهلیت بودند كه در دشمنى با پیامبر اُبى 
 صلى هللا علیه وسلم و مسلمانان، بر دیگران سبقت میجستند.

 شود، سراسر تكب ر و سركشى است.رخین مي نویسند: آنچه در زندگانى اُبى دیده مىؤم
عذابش  گفت:كرد، اُبى مىوقتى امیه یكى از بردگانش را شكنجه مى مورخین میافزایند:

 كن. را افزون 
 ورزى و دشمنى اُبى با رسول هللا صلي هللا علیه وسلم از ابتداى بعثت آشكار است. كینه

هللا وى و گروهى از سران شرك به دیدار ابوطالب شتافته، وخواستار قطع دعوت رسول 
 صلي هللا علیه وسلم به توحید شدند.

هللا صلي هللا علیه وسلم به حدي بود، هر گاه که رسول هللا را دشمني اُبي خلف با رسول
او « دهم تا سوار بر آن تو را بکشماسبم را نیک پرورش مي»در مکه میدید میگفت: 

به قتل  یکي از جمله سران مشرکین بود که، در جلسه دار الندوه شرکت کرد، وکمر
 پیامبر صلي هللا علیه وسلم بست.

 جمله اطعاماُبى، جان و مالش را بر سر دشمنى با رسول هللا نهاد و از رخین مي افزایند: ؤم
كنندگان سپاه شرك در غزوه بدر بود او که بر کشتن پیامبر اسالم قسم یاد کرده بود، در 

م و به گفتن همین کلمه بر پیامبر اي محمد! تو را زنده نمیمان جنگ احد، فریاد برآورد:
 صلي هللا علیه وسلم حمله اور شد، که در نهایت بقتل رسید.

 سوره االنفطار: فضیلت
 فرمود: حضرت معاذ مال امام مردم كه استكرده  از جابر رضي هللا عنه روایت نسائي

بود، نماز خود  او اقتدا كرده به كه از افرادي اثنا یكي كرد. در این بود و نماز را طوالني
بعد از  به اداي نماز پرداخت و تنهایي ، بهمسجد رفت گوشه به و را از جماعت وي قطع،

 معاذ رسید، گفت: فالن خبر به این شد. چون از مسجد بیرون ختم نماز بطوري انفرادي
 .ه و سلّم در میان گذشتندهللا صلّي هللا علی رسول را به قضیه . پسمنافق استشخصي 

سر  را در پشت پیامبر صلّي هللا علیه وسلّم آن شخص را خواست وعلت اینکه چرا نمازش
نماز  سر وي پشت كه آمدم هللا! من؟ او گفت: یا رسولاست امامت حضرت معاذ رها كرده

 مسجد نماز گزاردم هدر گوش كرد، بناچار بازگشته طوالني نماز را بر من اما وي بگزارم
 حضرت معاذ فرمودند: هللا صلّي هللا علیه و سلّم به رسول . پسبدهم علف شترم به كه و رفتم

إَِذا السََّماء  و َوالشَّْمِس َوُضَحاَها و َسبِّحِ اْسَم َربَِّك اْْلَْعلَى عن كنت یا معاذ؟ أین أنت أفتان»
َسبِّحِ اْسَم َربَِّك  هاي: سوره از خواندن ؟ كجا بوديگريو فتنهمعاذ! آیا ت اي :انفََطَرتْ 
 هايسوره  یعني: چرا از این« َواللَّیِل إَِذا یْغَشى و إَِذا السََّماء انفََطَرتْ  و َوالض َحى و اْْلَْعلَى

د زیرا اگر نشون نیفتند و از نماز دلتنگ مالل به در كار دین كه خوانينميمتوسط بر آنان 
 اند.در افتاده  فتنه و به گشته دلتنگ شود، از دینچنین 

  انفطار: هآشنایي با سور
اساسي این سوره بر محور مسائل مربوط به روز قیامت دور مي زند، و در پنج ي محتو

 موضوع خالصه مي گردد: در این رابطه اشاره شده:
 سرنوشت نیكان وبدان در قیامت.ـ  2 گوشه اي از سختي هاي آن روز بزرگ.ـ  1
 توجه انسان به نعمتهاي خداوند كه سراسر وجود او را فراگرفته است.ـ  3
 اشاره به فرشتگاني كه مأمور ثبت اعمال انسان ها هستند.ـ  4
 حوادث عظیمي كه در پایان جهان و در آستانة قیامت رخ میدهد.ـ  5
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 تفسیر سورۀ االنفطار ترجمه و
 (30) –جزء 

ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه
 ومهربان ه به نام خدای بخشایند

 
َماُء اْنفََطَرتْ  ِکُب اْنتَثََرتْ  ﴾١﴿ إَِذا السْْْْْْْه َرتْ  ﴾٢﴿ َوإَِذا اْلَکَوا َحاُر فُِجّ َوإَِذا اْلقُبُوُر  ﴾٣﴿ َوإَِذا اْلبِ

َرتْ  ﴾٤﴿ بُْعثَِرتْ  َمْت َوأَخه َقده َمْت نَْفٌس َما  َک اْلَکِریمِ یا  ﴾٥﴿ َعِل ِبّ َک بَِر اُن َما َغره َها اإلْنسَْْْْْْْْ  أَی
اَک فَعََدلَکَ  ﴾٦﴿ وه اَء َرکهبَکَ ٧﴿ الهِذي َخلَقََک فَسَْْْ وَرة  َما شَْْْ َکال بَْل تَُکِذّبُوَن  ﴾٨﴿ ﴾ فِي أَي صُْْْ

لِدّینِ  افِِظینَ  ﴾٩﴿ ِبا َکاتِبِینَ  ﴾١٠﴿ َوإِنه َعلَیُکْم لَحَْ ًما  َما تَفْ  ﴾١١﴿ ِکَرا إِنه  ﴾١٢﴿ عَلُونَ یْعلَُموَن 
اَر لَِفي َجِحیم   ﴾١٣﴿ األْبَراَر لَِفي نَِعیم   جه لِدّینِ  ﴾١٤﴿ َوإِنه اْلفُ َها یْوَم ا لَْونَ َما ُهْم ١٥﴿ یصْْْْْْْْ ﴾ َو
یْوَم ال  ﴾١٨﴿ ثُمه َما أَْدَراَک َما یْوُم الِدّینِ  ﴾١٧﴿ َوَما أَْدَراَک َما یْوُم الِدّینِ  ﴾١٦﴿ َعْنَها بَِغائِبِینَ 

 ﴾١٩﴿ ُک نَْفٌس ِلنَْفس  َشیئًا َواألْمُر یْوَمئِذ  لِِلهِ تَْملِ 
 

 ترجمة مختصر:
 )وقتیکه آسمان بشکا فد(.( 1« )إَِذا السهَماء انفََطَرتْ »
 ووقتیکه که ستار گان فروریزند(.»( 2« )َوإَِذا اْلَكَواِكُب انتَثََرتْ »
َرتْ »  به جوش آمد روان گردند(.ووقتي که بحر ها »( 3« )َوإَِذا اْلبَِحاُر فُّجِ
 و وقتي که قبرها شکافته شوند(.» (4« )َوإَِذا اْلقُبُوُر بُْعثَِرتْ »
َرتْ » ا قَدهَمْت َوأَخه هر کس بداند که چه چیز پیش فرستاده و موخر » (5« )َعِلَمْت نَْفٌس مه

 گذشته(.
َك بَِربَِّك اْلَكِریمِ » نَساُن َما َغره ي انسان! چه چیزي تو را )نسبت( به ا» (6« )یا أَیَها اإْلِ

 «پروردگار بزرگوارت فریفت؟ و مغرور کرد.
اَك فَعََدلَكَ » گاه استوارت ساخت سپس خدایي که تو را آفرید آن( »7« )الهِذي َخلَقََك فََسوه

 «.)آفرینش تو را( معتدل گرداند
ا َشاء َركهبَكَ » لي که خواست تو را ترکیب گاه به هر شکو آن»)( 8« )فِي أَي ُصوَرة  مه

 «.کرد
ینِ » بُوَن بِالّدِ  «.نه چنین نیست بلکه دین را تکذیب میکنید»( 9« )َكاله بَْل تَُكذِّ
 «.اندگمان نگهباناني بر شما گمارده شده )در حالیکه بي( 10« )َوإِنه َعلَیُكْم لََحافِِظینَ »
 «.نویسندگاني بزرگواري»( 11« )ِكَراماً َكاتِبِینَ »
 )که هر چه میکنید میدانند(.( 12« )یْعلَُموَن َما تَْفَعلُونَ »
 )بي گمان که نیکو کاران در نعمت هاي برین )دائمي( باشند(. (13« )إِنه اأْلَْبَراَر لَِفي نَِعیم  »
اَر لَِفي َجِحیم  »  )و بد کاران در انبار آتشین(.( 14« )َوإِنه اْلفُجه
ینِ »  )در روز جزا به آن در میآیند(.( 15« )یْصلَْونََها یْوَم الّدِ
 .)و هر گز غائب شوندهء از آن نباشند(( 16« )َوَما ُهْم َعْنَها بِغَائِبِینَ »
یِن ِ»  «.و تو چه میداني که روز جزا چیست؟»)( 17« )َوَما أَْدَراَك َما یْوُم الّدِ
ین»  که روز جزا چیست؟(. )باز تو چه میداني( 18« )ثُمه َما أَْدَراَك َما یْوُم الّدِ
روزي که هیچ کسي براي دیگران )( 19« )یْوَم اَل تَْمِلُك نَْفٌس لِّنَْفس  َشیئاً َواأْلَْمُر یْوَمئِذ  لِِلهِ »

 «.نمیتواند کاري بکند و در آن ورز فرمان، فرمان خدا است
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  تفسیر سوره
 خوانندگان گرامی!
های رستاخیز، مکافات ومجازات، نشانهدر باره  موضوعات ( 8الی  1در آیات متبرکه )

 نکوهش منکران نعمت الهی،  بحث بعمل آمده است.
طوریکه در فوق هم یادآور شدیم:محوراصلی واساسی  این سورۀ در رابطه با مجموعه 

دهد و در آغاز اشاره به حوادثی است که در حوادثی است که قبل از آمدن قیامت روی می
افتد و همچنین متوجه ساختن انسان نسبت به مسئولیتی که ق میی آفاق و انفس اتفاگستره

ها حداکثر ها از دست برود، از آنی هللا دارد که قبل از این که فرصتدر رابطه با برنامه
های قیامت که برای ما از نشانهاستفاده را بنماید. هللا متعال در این سوره عالوه بر این

 دهد.عتاب قرار میگوید، ما را مورد مؤاخذه و می
 شود:طوریکه می فرماید:ی إذا شروع میبا کلمهسوره مبارکه االنفطار 

 (:1« )إَِذا السهَماء انفََطَرتْ »
هایی در آن ایجاد گردد و آمدن فرشتگان دروازه)وقتیکه آسمان بشکا فد(. یعنی برای فرود

فرود  برای آن گسستنو از هم  شدن ؛ شکافتهپارچه شود. انفطار آسمانخیمۀ آسمان پارچه
 است.  از آن فرشتگان آمدن

شدن را داشته باشد و به فرمان ی شکافتهبرداشتن آسمان مستلزم آن است که هللا ارادهشکاف
إَِذا »شدن و تسلیم فرمان هللا گشتن.یعنی پذیرش شکافته« ۱ٱنفََطَرۡت »او آسمان شکافته شود. 

دارد و در نتیجه، استقرارش از بین وقتی که آسمان شکاف برمی« ۱ٱلسََّمآُء ٱنفََطَرۡت 
 رود.می

 (:2« )َوإَِذا اْلَكَواِكُب انتَثََرتْ »
 .«و وقتیکه که ستارگان فروریزند»

هاى پایان جهان وبر پا شدن قیامت،دگرگون شدن نظام کواکب و شکافتن و  یكي از نشانه
یري از قرآن عظیم الشان به این موضوع، درز، بر داشتن آسمانى است که در آیات کث

 اشاره شده و تعبیرات مختلفى در باره آن دیده میشود.
)در آن هنگام که : «اَِذ السهماُء اْنَشقهتْ »بعمل آمده: « انشقاق»گاه این تعبیرات به لفظ 

 16نظیر همین معنا در آیه  (1 –)سوره انشقاق «. آسمان )کرات آسمانى( شکافته شود
ها از هم شکافته  )و آسمان: «َواْنَشقهِت السهماُء فَِهَى یْوَمِئذ واِهیةُ »نیز آمده است:  حاقّه
 «گردند، فرو میریزند شوند و سست مى مى

َو یْوَم تََشقهُق »سوره فرقان(، همین معنا با مختصر تفاوتى منعکس است:  25در )آیه 
شود!(  ه آسمان با ابرها از هم شکافته مى)به خاطر بیاور روزى را ک: «السهماُء بِاْلَغمامِ 

در این آیات کرات آسمانى است که در پایان جهان بر اثر انفجارهاى « سماء»منظور از 
« ابرها»که منظور از شکافته شدن با  شود، ولى در این درپى از هم شکافته مى پى

ا با پیدایش ه چیست؟ این احتمال وجود دارد که منظور همراه بودن متالشى شدن آسمان
 ابرهاى سنگینى است که از گرد و غبار آنها حاصل میشود.

َرتْ »  (:3) «َوإَِذا اْلبَِحاُر فُّجِ
ووقتي که بحر ها به جوش آمد روان گردند( و آنگاه که راه دریاها به یکدیگر باز شود »

 هاى شیرین و شور در هم آمیزند، و به صورت یک دریا درآیند.و آب
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 :(4« )اْلقُبُوُر بُْعثَِرتْ َوإَِذا »
ها برای حساب و و وقتي که قبرها شکافته شوند(. خاک قبرها زیر و رو گردد و مرده»

هر شخص کردار گذشته و آینده خود را خواهد دانست، هر  کتاب از قبر بیرون شوند،
کي در هر جا دفن شده بود از همانجا بر مي خیزد و بسوي محشر در حرکت میافتد. 

 ضاي این وقایع، اینست که انسان از خواب غفلت بیدار شود.مقت
)دگرگون « ثور»)به پا خواستن( است و هم معناى « بعث»هم معناى « بُْعثِرَ » در كلمه

مرّكب از این دو فعل « بُْعثِرَ » شدن(، لذا راغب در مفردات گفته است كه بعید نیست فعل
 .تن مردگانها و برپاخاسباشد، یعنى زیر و رو شدن خاك

اى است كه هرگاه نظام یكى از و خشكى به گونهابحار پیوند میان آسمان و زمین و هکذا 
 .خوردآنها به هم بخورد، نظام همه چیز به هم مى

َرتْ » َمْت َوأَخه ا قَده  :(5« )َعِلَمْت نَْفٌس مه
ي انسان هر کس بداند که چه چیز پیش فرستاده و موخر گذشته(.در آنرزو عملکرد ها »

بدون کم وکاست، بطور دقیق وبا ارائه زمان ومکان و چگونگي هر عملي در جلوش به 
یابد و همه كارهاى گذشته را به در قیامت ظرفیّت انسان توسعه مى نمایش گذاشته میشود.

داند چه عمل . مفسرطبرى فرموده  است:یعنى در آن روز هر کس مىآوردیاد مى
چه روش و سنتى نیکو را به جا نهاده است که بعد از او بدان صالحى را انجام داده و 

 (.٣۰/۵۴شود؟ )طبرى عمل مى 

َك بَِربَِّك اْلَكِریمِ » نَساُن َما َغره  :(6« )یا أَیَها اإْلِ
اي انسان! چه چیزي تو را )نسبت( به پروردگار بزرگوارت فریفت یعني مغرور »

 اتو بخشنده پروردگار کریم به کرد که هو غر چیز تو را فریفت یعنی: چه« گشتاند؟
و  فضل و حواست آفرینش کردن بر تو در دنیا با کامل که پروردگاری ، بهکافر شدی
بر  کههاییداد و بر تو با نعمت تو روزی گردانید، به و فهمیده نمود، تو را عاقل بخشش

 .گذاشت ، انعامها قادر نیستیچیز از آن انکار هیچ
را در  را عفو خداوند متعال  مغرور کرد زیرا او انسان مفسران فرموده اند: انسان برخی
 نکرد. و مجازات مؤاخذه شتاببه  اشو نافرمانی گناه گاماولین 

نُ »آیه: هللا صلی هللا علیه وسلم  رسول چون که است آمده شریف در حدیث نَسَّٰ ٓأَی َها ٱإۡلِ َما  یََّٰ
َك بَِربَِّك ٱۡلَكِریمِ  را جهلش  انسان»فرمودند: خواندند، میرا می (6االنفطار: )« ٦َغرَّ
 «.ساخت مغرور و فریفته

 خلف بنابی درباره  آیه اند: اینفرموده  کریمه آیه شأن نزول در بیان از مفسران برخی
مراد از »گوید: عباس )رض(  می ابن ولیشد.  نازل جمحی کلدهاشدبنابی یا درباره
 «.است مغیره در اینجا، ولیدبن انسان

 ! خواننده محترم
در باره قیامت بعمل امد، مبحث دیگري را ث بعد از اینکه بح در این آیه متبرکه:

میخواهد انسان را از خواب غفلت  و پروردگار با عظمت ما با بسیار شکل عالي مطرح،
 بیدار ساخته و توجه و اهتمام او را به مسؤلیت هاي او در برار خداوند جلب نماید.

مفسرین مي نویسند در این آیه توجه انسان، به مسؤولیت هایش در برابر خداوند، نخست 
ى لطف و او را مخاطب ساخته، و با یك استفهام توبیخى شدید و در عین حال توام بانوع

؟ «اى انسان! چه چیز تو را در برابر پروردگار كریمت مغرور ساخته»محبت مى فرماید: 
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غرور یا خود فریفتگي به این معنا است كه انسان به آنچه دارد از كماالت و امكانات بسنده 
كند و خویش را كامل و رسیده بداند و از حركت براي یافتن و دانستن و بكاربستن باز ماند 

 چار سكون شود.و د
غرور به معني فریفتگي به داشته ها و جذابیت هاي غیر حقیقي و عالئق دنیوي است که 
باعث مي شود انسان از یاد خدا غافل شود و معنویت و سرمایه هاي حقیقي سعادت خود 
را فراموش نماید و در نتیجه آن به انواع امراض اخالقي و رواني مانند عجب، تکبر، خود 

 مانند آن مبتال گردد.خواهي و 
این کلمه به طور وسیعى در كلمات عرب مخصوصا در آیات قرآن مجید و روایات اسالمى 

 به كار رفته است.
)به فتح غین كه معنى وصفى دارد( را به « غرور»کلمه « مفردات»در كتاب « راغب»

ام باشد یا برد خواه مال و مقفریبد و در غفلت فرومىمعنى هر چیزى كه انسان را مى
 شهوت و شیطان تفسیر میكند.

به معنى امورى كه انسان را غافل میسازد و میفریبد )خواه « غرور« »صحاح اللغة»در 
 مال و ثروت باشد یا جاه و مقام یا علم و دانش و غیر آن( تفسیر شده است.

فریفتگي غرور »اند: گفته« مجمع البحرین»در « طریحى»به گفته  -بعضى از ارباب لغت 
به چیزى است كه ظاهري جالب، و دوست داشتنى دارد، ولى باطنش ناخوشایند و مجهول 

 «.و تاریك است
بعد از نقل كلمات ارباب لغت چنین آمده است: « التحقیق فى كلمات قرآن الكریم»در كتاب 

به سبب تاثیر چیز دیگرى در انسان است ریشه اصلى این کلمه  به معنى حصول غفلت »
 «.و از لوازم و آثار آن جهل و فریب و نیرنگ و نقصان و شكست و... میباشد

شود و كه از بهترین كتب اخالق محسوب مى« المحجة البیضاء فى تهذیب االحیاء»در 
غرور عبارت است »خوانیم:چنین مى« غزالى« »احیاء العلوم»براى تكمیل و تهذیبى است

واى نفس و تمایل طبع انسانى است و ناشى از اشتباه از دلخوش بودن به چیزى كه موافق ه
انسان یا فریب شیطان است و هر كس گمان كند آدم خوبى است )و نقطه ضعفى ندارد( 
خواه از نظر مادى یا معنوى باشد و این اعتقاد از پندار باطلى سرچشمه بگیرد آدم مغرورى 

در اشتباهند بنابراین اكثر مردم است و غالب مردم خود را آدم خوبى میدانند در حالى كه 
 «.مغرورند، هر چند شكل غرور آنها و درجه آن متفاوت است

اَك فَعََدلَكَ »  (:7« )الهِذي َخلَقََك فََسوه
 «.گاه استوارت ساخت سپس )آفرینش تو را( معتدل گرداندخدایي که تو را آفرید آن»
 ؟مغرور ساختات پروردگار بخشنده چیز تو را در باره ، چهناسپاس انسان اي
وبه تو هیکل زیبا اعطا  ذات پرورد گاربا عظمت کسي است که تو را از نطفه خلق کرد، 

 میكني. و درك بیني، مي مي شنويکرد، و نعمت حواس پنجگانه بخشید، که از برکت آن 
استوار آن، تعادل  و در این آیه مبارکه، خلقت و آفرینش انسان، ساختار درست، برابر و 

 .توازني که در ساختار انسان بکار رفته، یاد آوري نموده است
خلقت تو را معتدل و متناسب قرار داد نه دستی از دست دیگر درازتر و نه « »فَعََدلَكَ »

 «تر است.پایی از پای دیگر کوتاه

ا َشاء َركهبَكَ »  (:8« )فِي أَي ُصوَرة  مه
 پروردگار با عظمت تو را در «. گاه به هر شکلي که خواست تو را ترکیب کرد و آن»)
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 .تركیب هاست ترینو معتدل  تریناز آراسته  كرد كه تركیب و ساختاري صورت
 قرآن عظیم الشان در مورد زیبایي تركیب انسان و صورت آن میفرماید:

( )ما انسان را به نیكوترین 4آیه )سوره تین « لقد خلقنا االنسان في أحسن التقویم» -
 صورت وسیرت آفریدیم.

)و شما را « و صوركم فأحسن صوركم… »( میفرماید: 64همچنان )در آیه غافر آیه  -
 صورت بخشید و صورتهایتان را نیكو ساخت.(

 «و صوركم فأحسن صوركم و الیه المصیر… »سوره تغابن میافزاید:  3در آیه  -
( )پاك و بزرگوار خدایي كه 14)سوره مؤمنون آیه « نفتبارك هللا أحسن الخالقی» -

 نیكوترین آفرینندگان است.(
حسن صورت عبارت است از تناسب تجهیزات آن نسبت به یكدیگر و تناسب مجموع آنها 
با آن غرضي كه به خاطر آن غرض ایجاد شده، این است معناي حسن نه زیبایي منظر، 

 مي موجودات جاري است.چون حسن یك معناي عامي است كه در تما
ابن عباس میگوید: انسان در زیباترین صورت یعني مستوي القامه و مستقیم آفریده شده 

أحسن »است. نه مثل سایر حیوانات سرافكنده و افتاده بر صورت. )تفسیر المیزان( 
اند  یعني انسانها با كمال در نفوس و اعتدال در جوارح و اعضایشان آفریده شده« التقویم

اند و با سخن گفتن و تشخیص دادن و تدبیر امور كردن از دیگر موجودات جدا شده 
 (85)سوره حجر/

 خوانندگان گرامی!
ی اعمال، ( در باره موضوعات: انکار قیامت، کاتبان نامه19الی  9در آیات متبرکه )

 گروه نیکوکاران و گروه گنهگاران بحث  بعمل آمده است:

بُو» ینِ َكاله بَْل تَُكذِّ  (:9« )َن بِالّدِ
در  اعمال جزای مراد از دین: دریافت«. نه چنین نیست بلکه دین را تکذیب میکنید»

 انسان آن به و هشدار دادن تنبیه برایاست  ای. کال: کلمهاست اسالم ، یا دینروز قیامت
 خداوند متعال مغرور کرم و او نباید به استنادرست  پندارهایش مورد که کافر در این

 «تفسیر انوار القرآن»کفر بگرداند.  سویبهای را وسیله و فضلش و نعمت شده
خود بر  نعمت هاي و بعد از برشمردن قیامت هاينشانه  بعد از اینکه پروردگار از بیان

روز قیامت است تكذیب  انكار را كه این ، علتوي آنها از سوي و انكار و ناسپاسي انسان
 كند میگوید:ذكر می

 (:10« )َوإِنه َعلَیُكْم لََحافِِظینَ »
یعني تردید و تکذیب تو سودي «.اندگمان نگهباناني بر شما گمارده شده در حالیکه بي»

نمي بخشد، نه قیامت را به تاخیر مي اندازد و نه از محاسبه محتوم وقطعي ات مانع 
ند که همواره تو را واعمال تورا با میشود، متوجه باش که نگهباناني بر تو گماشته شده ا

دقت تام تحت کنترول، نظارت و مراقبت قرار مي میدهد.همه امور انسان را مسّجل 
 نمایند و اعمال نیک و بدش را بنویسند.

مفسرقرطبى فرموده است: یعنى رقیبانى از مالئکه مراقب شما هستند.)تفسیر قرطبى 
۱۹/۲۴۵.) 

 (:11« )ِكَراماً َكاتِبِینَ »
 نه تنها اعمال انسان را یاد داشت میکند، بلکه انگیزه حرکات «. نویسندگاني بزرگواري»
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 ها و نیت هدف و مقصد شما را گزاش میدهد.

 (:12) «یْعلَُموَن َما تَْفعَلُونَ »
)که هر چه مي کنید میدانند(. آنان به اذن پروردگار بر اعمال خوب و بدتان نظارت و 

شمارند و دهی روز جزا بدون زیادت و نقصان برمیبرای حساب ها راآگاهی دارند و آن
 کنند.ثبت می

روز قیامت و زنده شدن بعد را از جزا  در اینجا پروردگار به آنعده اشخاِص، که روز
 فرشتگان میشمارد واز آن انکار میکند میفرماید: نباید فراموش کرد که: مرگ، را دروغ

 اند و طوریکه در فوق تذکر دادیم، اعمالشده  شما گماشتهاز جانب خداوند جّل جالله بر 
هر  فرشتگان قرار گیرید و آن در برابر آنها مورد محاسبه شما را مینویسند تا روز قیامت

نویسند، متوجه باشید که هیچ حرکت و هیچ نیت و دانند و ميانجام مي دهید،مي را كه چه
 ند.نمي ما قصد شما براي آنها پنهان

هللا صلّي هللا علیه و و  رسول كه استهللا عنهما آمده رضي  عباسابن  روایت به در حدیث
، الكرام معكم الذین هللا مالئكة ، فاستحیوا منالتعري عن ینهاكم هللا إن»سلّم فرمودند: 

 ، فإذا اغتسل، والغسلنابةحاالت: الغائط، والج إال عند ثالث ال یفارقونكم ، الذینالكاتبین
)خداوند جّل جالله شما را از  «حائط، أو ببعیرة أو بجرم بالعراء فلیستـتر بثوبه أحدكم
شما هستند حیا كنید؛  همراه خداوند جّل جالله كه از فرشتگان كند پسمي نهي شدنبرهنه 
 شما بهحالت: رفتن  گر در سهاز شما جدا نمیشوند م كه قدري گرامي نویسندگان از آن
كند، مي باز غسلاز شما در فضایي  یكي و چون غسل و حالت جنابت ، حالتحاجت قضاي

 «.استتار كند شتري ، یا بهدیواري پناه ، یا بهخویش باید خود را با جامه

 کرام الکاتبین هستند؟آیا پیامبران هم داراي 
تمام انسانها داراي دو مالئکي هستند که احوال و مطابق نصوص شرعي گفته میتوانیم که، 

جریانات روزمره وي را ثبت میکنند، این مالئکه یکي در سمت راست و دیگري هم در 
سمت چپ، انسان قرار دارند. مالئک سمت راست مشغول نوشتن حسنات شخص بوده، و 

بر عهده دارد، وظیفه مالئکه سمت چپ، نوشتن  در ضمن امیر مالئک سمت چپ را نیز
 و ثبت سیئات شخص میباشد.

هرگاه شخص دچار گناهي شد مالئک سمت چپ مي خواهد که آنرا ثبت نماید ولي مالئک 
 سمت راست به وي میگوید صبر کن و به وي مهلت بده شاید توبه کند.

آنرا ثبت میکند. هللا تعالي  و هرگاه حسنه اي انجام داد مالئک سمت راست بدون وقفه فورا
)سوره ق:  «عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول إال لدیه رقیب عتید»میفرماید: 

کننده از راست و از چپ مراقب نشسته ( یعني: آنگاه که دو )فرشته( دریافت18–17
و )آن را ضبط آورد مگر اینکه مراقبي آماده نزد ا)انسان( هیچ سخني را به لفظ در نمي  اند

 میکند(.
به  کرام الکاتبین هستند؟ مراجعه میکنیمآیا پیامبران هم داراي  ،اما در خصوص اینکه

عن عبد هللا هو ابن مسعود قال: قال رسول هللا صلي هللا علیه وسلم: ما منکم »حدیث که از 
رسول هللا قال:  من أحد إال وقد وکل به قرینه من الجن، وقرینه من المالئکة. قالوا: وإیاک یا

 )امام أحمد(«. وإیاي، ولکن هللا أعانني علیه فال یأمرني إال بخیر
یعني: از عبدهللا ابن مسعود رضي هللا عنه روایت شده که گفت: رسول هللا صلي هللا علیه 
وسلم فرمود: هیچ یک از شما نیست مگر اینکه قرینه اي از جن و قرینه اي از مالئک 
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گفتند: حتي شما اي رسول هللا؟ فرمود حتي من، ولي خداوند مرا  موکل )اعمال وي است(
 بر آن پیروز گردانیده و جز خیر مرا به چیزي امر نمیکند.

بنابراین گفته میتوانیم که تمامي انسانها از جمله پیامبران نیز داراي مالئک کاتب بر اعمال 
 شان هستند.

 فرشتگان نیت و قصد انسانها را هم مي نویسند:
حدیثي آمده است که فرشتگان حتي نیت و قصد، وآنچه در قلب بنى آدم است، و آنـرا  در

 نیز مینویسد. ادر قلب میگوید، و آنچه نیت مي كند كه آنرا انجام دهد، آنر
به همین خاطراست که اگر انسان نیت نیك نماید ثوابش به او مي رسد، و بر نیت بد نیز 

 ى است.مجازات مي شود، زیرا نیت عمل قلب
ند،از وقتى كه یک انسان به سن بلوغ مي رسد و تا لحظئي که وموظف افرشتـگان مأمور

 از دنیا رحلت مینماید، آنچه در دنیا از نیت و كردار و گفتار انجام داده همه آنرا مینویسد.
 منزلت و مكانت نماز صبح و نماز عصر در بین نمازهاى دیگر:

یتعاقبون علیكم مالئكة باللیل ومالئكة بالنهار »رسول هللا صلي هللا علیه وسلم فرمودند: 
)متفق علیه(. فرشتگانى پى در پى بر شما . «یجتمعون فى صالة العصر وفى صالة الفجر..

وارد مي شوند، گروهى شب مي ایند و گروهى روز مي ایند، و اینها صبح و عصر با هم 
یعنى نماز صبح. و مي «. و قرآن الفجر». باریتعالى مي فرماید: یك جا جمع مي شوند

(. )حقاً كه نماز صبح مورد 78)سوره اإلسراء . «إنه قرآن الفجر كان مشهوداً »فرماید: 
 مشاهدة فرشتگان شب و فرشتگان روز است(.

فرشتگان شب و فرشتگان روز در آن حاضر مي شوند، و به قرآنى كه در نماز تالوت مي 
دگوش میدهند، و در نماز عصر حاضر با هم جمع مي شوند، خداوند در حالیكه حال شو

انسانها را از فرشتگان بهتر مي داند از آنها سؤال میکند: چگونه و در چه حالى بندگانم را 
ترك كردید؟ آنها مي گویند: آنها را ترك كردیم در حالیكه نماز مي خواندند، و به آنان وارد 

كه نماز مي خواندند. یعنى فرشتگان نازل شدند و ما در نماز عصر بودیم و شدیم در حالى 
با ما در نماز حاضر بودند، و باال رفتند در حالیكه ما در نماز صبح بودیم، و به این خاطر 
نماز عصر، نماز وسطى یعنى میانه نامیده شده است كه خداوند بر آن تشویق كرده میفرماید: 

 (.238)سوره البقره . «والصالة الوسطىحافظوا على الصلوات »
)محافظت كنید بر نماز هاى فرض شبانه روزى، و بخصوص نماز میانه كه نماز عصر 
است(. یعنى نماز عصر زیرا فرشتگان شب و فرشتگان روز در آن حاضر میشوند. همچنان 
و بعضي از مفسرین گفته اندصلوه الوسطي عبارت است از نماز صبح براین لحاظ که د

 نماز از خود به قبل و دو نماز از خود به بعد دارد.

 (:13« )إِنه اأْلَْبَراَر لَِفي نَِعیم  »
 كه راستیني نیکو کاران، و مؤمنان)بي گمان که نیکو کاران در نعمت هاي برین باشند(. 

 خدايو از  را مد نظر داشته تقوي خویش كارهاي میدهند و در تمام را انجام كار نیك
قرار دارند. و بد کاران  بهشتي یعني: در نازونعمت «اند در نعمت» پروا میكنند؛ عزوجل

حتماً در انبار آتشین بسر خواهد برد، در این هیج جاي شک نیست که روز محاسبه آمدني 
 است وهر یک پاداش اعمالش را مي یابد و به جایگاه مناسب خود مي رود.

)جمع بِّر( کسانی که کارهای خیر، زیاد انجام « مؤمنان پاکدامن و نیکوکار.»«: ٱْۡلَۡبَرارَ »
 دهند.دهند و گناه و شر انجام نمیمی
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 شوند: آرامش قلب و روان و آرامش تن.نیکوکاران صاحب دو نعمت )نعیم( می

اَر لَِفي َجِحیم  »  (:14« )َوإِنه اْلفُجه
 )وبد کاران در انبار آتشین(.

« در دوزخند» اندكرده  را ترك الهي شریعت كه كفاري . یعنيفاجر است جمع فجار:
 نمیشود. را شامل كبیره گناه ، مرتكبانخطاب كفارند و این« فجار»، مراد از بنابراین

ینِ »  (:15« )یْصلَْونََها یْوَم الّدِ
 در روز جزا به آن در میآیند(.)

کامل اعمال موعدي را مقدر کرده که آنرا یوم الدین پروردگار براي مکافات و مجازات 
نام گداشته، فجار و بد کاران در یوم الدین پس از محاسبه و محاکمه وارد جهنم میشوند. و 

 چشند و عذاب ها مي بینند. ها مي، سختي آن سركش هايشعله دركام
« دین»ا از آن جهت یوم الدین: به معناي جزا و حساب و طاعت است. شریعت و قانون ر»

 گفته اند که در آن طاعت و پاداش و جزا است.
ذاریات 12ص و  78صافات و  20شعراء و  82حجر و  35سورة فاتحة الکتاب و  4آیات 
ماعون از روز قیامت  1تین و  7مطففین و  11مدثر و  46معارج و  26واقعه و  56و 

ده اند.مگر نه این است که روشنترین یاد کر« دین»و از قیامت به  «یوُم الّدین» به نام
برنامه و اصلیترین هدف برپایي قیامت برنامة دین، یعني جزا و پاداش و حساب الهي 
اعمال آدمي، است. آري، یوم الدین روزي است که پرده از روي اعمال و حقایق برداشته 

شود. این مي شود و بعد از محاسبة دقیق اعمال به هر کس جزایي موافق عملش داده مي 
اموي  خلیفه عبدالملكبن سلیمان »كه:  استكرده نقل رازي اماماست  «یوُم الّدین»حقیقت 
 ، بهداشت با ابو حازم كه در دیداري پس میگذشت از مدینه مكه بود و در راه مكه عازم
 ؟ ابو حازماستونه خداوند جّل جالله چگ در پیشگاه قرار گرفتن قیامت گفت: فرداي وي

بر  اش از سفر نزد خانواده كه است ايسفركرده گفت: اما نیكوكار؛ او همانند شخص
 آورده خویش نزد موالي كه است گریزپایي برده او همچون میگردد و اما بدكار پس

 سبحان خداي كه میدانستم كاشگفت: اي  و سپس گریست میگوید: سلیمان شود. راويمي
خداوند جّل  را بر كتاب ؛ عملتاست ايكار ساده  گفت: این كند؟! ابو حازممي با ما چه

 خواهد كرد. او با تو چه كه میداني وقت بدار، آن جالله عرضه
إِنه  گفت: ؟ ابو حازماستخدا جّل جالله آمده  كتاب تو در كجاي توصیه گفت: این سلیمان

اَر لَِفي َجِحیم  اْْلَْبَراَر لَِفي َنِعیم   خداوند جّل  ، رحمتصورت گفت: در این. سلیمان َوإِنَّ اْلفُجَّ
َن اْلُمْحِسِنینَ  داد: پاسخ ؟ ابوحازمجالله در كجاست  رحمت : بي گمانإِنَّ َرْحَمَت َّللّاِ قَِریٌب ّمِ

 «.56/اعراف« »استنزدیك  نیكوكاران خداوند جّل جالله به

 (:16« )َوَما ُهْم َعْنَها بِغَائِبِینَ »
نه چنان بسوزند که به خاکستر تبدیل شوند واز درد )وهر گز غائب شوندهء از آن نباشند( 

 سوختن برهند.
دور نمي  و از آن جدا نشده از دوزخ هم ساعتي فاجر كافر، هرگز براي یعني: دوزخیان
 سر میبرند.به  ابد در آن برايشود بلكه نمي سبك نانبر آ آن شوند و عذاب

دوزخ به لحاظ شدت گرمي و نوع عذابي که خداوند براي اهل آن در نظر گرفته است، 
إِنَّ »متفاوت است و عذاب و شدت حرارت آن یک نواخت نمیباشد. خداوند میفرماید: 

( )بیگمان 145)سوره النساء: « اِر َولَن تَِجَد لَُهْم نَِصیًرااْلُمنَافِِقیَن فِي الدَّْرِک اْلَْسفَِل ِمَن النَّ 
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ترین مکان آن هستند و هرگز یاوري براي آنان نخواهي منافقان در اعماق دوزخ و در پائین 
 یافت )تا به فریادشان رسد و آنان را برهاند(.

باال گفته  به هر چیز رده« الدرج»در لغت عرب به هر چیز رده پائین و « الدرک»واژه 
 میشود. بنابر این براي بهشت درجه و درجات و براي دوزخ درک و درکات بکار میرود.

هایش نیز به همان اندازه شدیدتر تر باشد، حرارت و شعلهدوزخ به هر میزان که پائین
بهمین خاطر در درک اسفل دوزخ میشود. منافقان بهره بیشتري از آتش دوزخ دارند، 

 خواهند بود.
 نیز اطالق میگردد. « درجات»ي به مراتب دوزخ گاه

ا َعِملُواْ »خداوند در سوره انعام بعد از ذکر اهل بهشت و دوزخ میفرماید:  مه  «َوِلُکل ّ َدَرَجاٌت ِمّ
( )و هر یک )از نیکوکاران و بدکاران( داراي درجاتي )و درکاتي از 132)سوره اْلنعام:

أَفََمِن اتهَبَع »ان دیگر( بر طبق اعمال خود هستند(. پاداش و عّزت و باد افره و ذلّت در جه
َن َّللّاِ َوَمأَْواهُ َجَهنهُم َوبِئَْس اْلَمِصیُر * ُهْم َدَرَجاٌت ِعنَد َّللّاِ وَّللّاُ   ِرْضَواَن َّللّاِ َکَمن بَاء بَِسْخط  ِمّ

و عبادت(  ( )آیا کسي که )با طاعت163 – 162)سوره آل عمران:  «بَِصیٌر بَِما یْعَملُونَ 
در پي خوشنودي خدا است، مانند کسي است که )با معصیت و نافرماني( خشم خدا را 

کند، و جایگاه او دوزخ خواهد بود؟! و دوزخ بدترین بازگشتگاه است. )هر نصیب خود مي
دینان( براي خود جاه و مقام، و جا و مکاني در پیشگاه یک از( آنان )چه دینداران و چه بي

دهند )لذا درجات بیند آنچه را که انجام مي)و برابر و یکسان نیستند( و خداوند ميخدا دارند 
و درکات هر یک را برابر کردار و رفتارشان تعیین مینماید و به هرکس آن دهد که 

 سزاواراند(.
گوید: درجات جنت به سوي بلندي و درجات دوزخ به سوي عبدالرحمن بن زید بن مسلم مي

 (.50روند. )تخویف من النار ال بن رجب: صفحه بلندي و پستي می
شوند در درک اعلي، از برخي سلف نقل شده است که: موحدین گناهکار که وارد دوزخ مي

یهود در درک دوم، نصاري در درک سوم، صابئین )بي دینان( در درک چهارم، مجوس 
 د بود.در درک پنجم، مشرکین اعراب در درک ششم و منافقان در درک هفتم خواهن

 ها نام آن درکات نیز وارد شده است:و در برخي کتاب
 درک اول: جهنم،

 درک دوم: لّظي، 
 درک سوم: حطمه،  

 درک چهارم:سعیر، 
 درک پنجم: سقر، 
 درک ششم: جحیم 

 و درک هفتم هاویه نام دارند.
ولي تقسیم مردم در دوزخ بر اساس تقسیم مذکور صحیح نیست. همانگونه که نامگذاري 

اي که بیان گردید صحت ندارد. قول راجح و صحیح آن است که هم مراتب دوزخ به گونه
اینکه هر کدام  این اسماء مذکور مانند: جهنم، لظي، حطمه... نامي براي دوزخ هستند نه

نام بخشي از دوزخ باشد. البته این مطلب که مردم به لحاظ کفر و گناهان خود، مراتب 
 صحت دارد.متفاوتي خواهند داشت، 
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یِن ِ»  (:17« )َوَما أَْدَراَك َما یْوُم الّدِ
مهمترین شاخصۀ یوم الدین در این آیات اقتدار «.داني که روز جزا چیست؟)و تو چه مي

الهي است از اقتدار الهي و از ظهور و بروز سلطنت الهي به عنوان مهمترین شاخصۀ یوم 
 الدین ذکر شده. و میفرماید:

ینثُمه َما »  (:18« )أَْدَراَك َما یْوُم الّدِ
مراد این است که حقیقت و چگونگی قیامت را «.)باز تو چه میداني که روز جزا چیست؟

کند، یعنی ای پیامبر! حتی شما داند. وقتی که به تأکید این را بیان میکسی چنانکه باید، نمی
ای؟ مگر آن نکرده ای، عظمت این روز را درکی این آیات بودههم که مخاطب اولیه

 مقداری را که مشیت ما اقتضا کرده است.

 (:19« )یْوَم اَل تَْمِلُك نَْفٌس لِّنَْفس  َشیئاً َواأْلَْمُر یْوَمئِذ  لِِلهِ »
روزي که هیچ کسي براي دیگران نمیتواند کاري بکند و در آن ورز فرمان، فرمان هللا »

 «.است
 سى اختیار هیچ چیزى را براى دیگرى ندارد.روز كیفر و پاداش، روزى است كه هیچ ك

فکر روز رستاخیز روزى است كه كسى توان دفاع ازکسي دیگرى را ندارد و تنها در 
نجات خویش است و بسان دنیا نیست كه زورمندان وظالمان قادر به تحقق اهداف شوم 

 خویش باشند، و هر چه که بخواهند آنرا انجام و عملي نمایند.
بلي، آن روز  )و كارها آن روز، همه و همه تنها از آِن خداست.( « یْوَمئِذ  لِِلهِ َو اأْلَْمرُ »

ها، گرفتن حق مظلوم از ظالم، ارزانى  قضاوت در میان بندگان و پایان دادن به كشمكش
خواهان و عفو و بخشایش گناهكاران، تنها از سوى خداست  داشتن پاداش به نیكان و عدالت

 براي را در روز قیامت از منفعت چیزي باشد( اختیار رساندن )هر كه كس هیچو بس. 
 كه نیست كس ، هیچپروردگار عالمیان ندارد و در آنجا جز خداوند جّل جالله دیگري كس

یعني اقتدار بي حد و مرز الهي و ظهور و بروز دهد.  را انجام صادر كند یا كاري حكمي
 روز قیامت عیان میشود.قدرت کامله الهي در 

 توضیح مختصر در باره رو ز قیامت:
قرآن عظیم الشان در تعریف و توضیح وضع زمین، آسمان و انسان در روز قیامت واینکه 
روز رستاخیز داراي چه اوصاف است میفرماید: قرآن مجید روز قیامت را روز فرار 

اهر، همسر، فرزندان و اقوام مسمي نموده است، روزیکه انسان از پدر، مادر، برادر، خو
خود میگریزد و هر كس به كارخود مشغول است و در واقع روز محشر، روز قطع پیوند 

 ها و خویشاوندي است.
تنها، در زنده شدن دوباره انسان ها خالصه قرآن عظیم الشان میفرماید که در روز حشر 

که برخي از این رویداد ها  نمیشود، بلكه همراه آن مجموعه اي از حوادثي مهمي رخ مي دهد
 وحوادث عبارتند از:

 وضع زمین و دریا ها و كوه ها:
لرزشي « تکویر، زلزال، دخان و واقعه، در روز قیامت،»بر اساس آیات سوره هاي مبارکه 

سخت زمین را فرا مي گیرد. آنچه بر زمین پدیدار گشته، فرو مي پاشد. سطح زمین آشكار و 
نمایان مي گردد. زمین شكافته مي شود و مردگان از آن بیرون مي آیند تا در قیامت محشور 

از هم شكافته، جوشان و برافروخته مي شوند. كوه ها از جا كنده مي شوند و به گردند. دریاها 
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صورت غیر متعادل به حركت در مي آیند و به مثل تلي از خاك در مي آیند و مانند پشم زده 
میشوند و نرم و انعطاف پذیر میگردند، و سرانجام مانند ذرات غبار پراكنده مي شوند. از 

 فلک، جز سرابي چیز دیگري باقي نمي ماند.سلسله كوه هاي سر به 

 وضع آسمان و ستارگان:
درباره وضع آسمان و ستارگان اشاره دارند که « تکویر، انفطار، طور و الرحمن»سوره هاي 

وضع آسمان دگرگون مي شود و ستارگان از جاي كنده مي شوند، آسمان دچار نوعي تموج و 
د گل سرخ و روغن و فلز مذاب روان نمایان مي حركت پاره پاره و شكافته مي شود و مانن

گردد و سرانجام به شكل دود درآمده، در هم پیچیده مي شود. نور، آفتاب و ماه به خاموشي مي 
 گراید. نظم آنها به هم مي خورد و به سوي زمین پرتاب میگردند.

 نفخ صور:
است و آن « نفخ صور»در آیات و روایات اسالمي آمده است که: یكي از نشانه هاي قیامت 

دو نفخ دمیدن است كه یكي نفخ مرگ است و پیش از قیامت عمومي رخ مي دهد، یعني پیش 
از برپایي قیامت صداي مهیبي به گوش همه موجودات خواهد رسید كه موجب مرگ همه آنها 
مي شود و به واسطه آن نظام عالم به هم مي خورد. دیگري نفخ حیات است كه قیامت برپا مي 

ود و صحنه جهان با نور خدا روشن مي گردد و همه انسانها و حتي حیوانات در یك لحظه ش
درباره نفخ صور مي فرماید؛ و در صور  68زنده مي شوند. قرآن مجید در سوره زمر آیه 

دیده مي شود، پس همه كساني كه در آسمان ها و زمین هستند مي میرند مگر آنان كه خدا 
در صور دمیده مي شود، ناگهان همگي به پا مي خیزند و در انتظار بخواهد. سپس بار دیگر 
 حساب و جزا مي مانند.

 :اوصاف رستاخیز
، نام ها و اوصاف مختلفي براي قیامت بر شمرده است كه هر یك به حقیقتي اشاره دارند. قرآن

 برخي از آنها عبارتند از:
 :واقع شدني و تردید ناپذیر است -

سوره حج قیامت را امري مي داند كه در  7سوره واقعه و آیه  2آیه قرآن عظیم الشان در 
 وقوعش هیچ شك و تردیدي نیست.

 :نزدیك بودن -
سوره معارج قیامت را نزدیك مي شمارد. و در برخي از تعابیر از  7قرآن عظیم الشان در آیه 

 سوره مبارکه حشر.( 18)آیه  یاد مي كند از جمله« فردا» آن با كلمه 
 :قیامت حق بودن -

سوره نباء قیامت را روز حق مي داند، روزي است كه در آن حق مطلق،  39قرآن در آیه 
 ظهور مي كند و جایي براي باطل نیست و هر كسي به حق خود مي رسد.

 :خبر بزرگ -
سوره هود(از قیامت با  3سوره یونس و )آیه  15سوره ص، آیه  67قرآن عظیم الشان در آیه 

، زیرا رویداد هاي عظیمي در «روز عظیم»یاد مي كند و نیز با تعبیر « خبر بزرگ»عنوان 
 «.روزكبیر»آن رخ میدهند و همچنین با تعبیر 

 :روز فریاد -
گویند. این نام، بدان جهت است كه دوزخیان « التناد»و یوم « روز فریاد»صحنه روزمحشر را 

 (50بهشتیان را صدا میزنند. )سوره اعراف آیه 



 

  

100 

 (82) –االنفطار سورٔه 

 :پیر كننده -
مت روزي است كودكان و نوجوانان در آن پیر مي شوند. دلیل آن شاید طوالني بودن و یا قیا

 سوره مزمل( 17سخت بودن حوادث آن روز است. )مراجعه به آیه 
 :آشكار شدن رازها -

در قیامت،همه رازها و اعمال انسان آشكار مي گردند و مومنان و بدكاران با چهره خود 
اعمال انسان گشوده مي گردد، نامه اي كه همه اعمال در آن ثبت بازشناخته مي شوند و نامه 

و سوره  9است و هر كس هر عمل خوب و بدي را كه انجام داده مي بیند. )سوره طارق آیه 
 (10تكویر آیه 

 وجوب ایمان به فرشتگان:
از جمله اصول پنجگانه اسالمي یکي هم ایمان بر فرشتگان است فرشتگان آنها هستند كه 
خداوند نام آنان را برایمان ذكر فرموده است، مانند جبریل و میكائیل و إسرافیل و مالك 

(. )آن دوزخیان مالْك 77)سوره الزخرف « ونادوا یا مالك لیقض علینا ربك»نگهبان جهنم: 
نگهبان جهنم را ندا كرده و میگویند: اى مالْك از پروردگارت بخواه تا ما را مرگ دهد، 

ت شویم(. بر مسلمانان است که بر این فرشتگان ایمان داشته باشند، چه آنانیكه بمیریم و راح
نام شان ذكر شده و چه آنانیكه نام شان ذكر نشده است، و به اعمال و كردارى كه آنان به 
فرمان خدا آن اعمال را انجام مي دهند. و فرشتگانى هستند در آسمان كه مشغول عبادت و 

اند، و هیچ جائى از آسمان نیست مگر اینكه فرشته اى از ركوع و سجود پروردگار 
 فرشتگان در حال ركوع و سجود خداست.

و فرشتگانى هستند كه جز خداوند كس دیگرى از آنها خبر ندارد، و ما بطور إجمالى ایمان 
مي اوریم به آن فرشتگان كه نام آنها ذكر نشده، و بطور تفصیلى ایمان مي اوریم، به آن 

كه نامشان ذكر شده، و آنان را دوست داریم. و آنها بیشترین كسانى هستند كه  فرشتگانى
بنى آدم را به نیكى و خیر نصیحت مي كنند، و به نیكى فرمان مي دهند، و براى آنان 

الذین یحملون العرش ومن حوله »استغفار میکنند، چنانكه خداوند عز وجل مي فرماید: 
 (.7)سوره غافر «. ستغفرون للذین آمنوایسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به وی

 نشانه و تأثیر ایمان به فرشتگان در زندگى انسان:
تأثیر مهمى در زندگى روز مره انسان دارد، زیرا اگر انسان نقش و ایمان به فرشتگان 

حس کند که تحت تعقیب و مراقبت است، در زندگي خویش احتیاط میکند، و اگر دانست 
او هستند و شب و روز از او نگهدارى ومراقبت میكنند، در اینحال  كه فرشتگانى مأمور بر

 احتیاطي بیشتر بخرچ مي دهند. طوریکه در امور دنیاوي نیز چنین است.
انسان زمانیکه احساس تعقیب را مي کند، با احتیاط قدم بر میدارد. بناًء در امر مراقبت 

 فرشتگان نیز باید چنین احتیاط را مراعت کنیم.
آنها دید ونظر ین وجواسیس دنیاوي را حداقل انسانها میتوانند ببینند، ویا هم خود را ازمراقب

میتوان پنهان کرد، ولي فرار و یا هم ستر و مخفي کردان از مراقبت فرشتگاني آسماني 
کاري است دشواري. انسان نمیتوان ازدید و مراقبت آنان فرار کند. فرشتگان آسماني انسان 

عقیب مي نماید و همیشه همراه انسان مي باشد. خداوند عز وجل به آنان این را در همه جا ت
قدرت را داده تا هر جائیكه خداوند به آنها فرمان دهد خود را برسند، به همین خاطر خداوند 

(. 12ـ10سوره اإلنفطار«.)وإنَّ علیكم لحافظین كراماً كاتبین یعلمون ما تفعلون»مي فرماید: 
 وده تا ما مواظب خود باشیم.خداوند اینرا فرم
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و این ثمره ایمـان بـه فرشتگان است كه انسان مواظب گفتار و كردار بد خود بود، تا اینكه 
 بر او چیزى نوشته نشود، وگرنه روز قیامت مجازات خواهد شد.

  ؟عمل فرشتگان به عمل شیطان چه تفاوتي دارد
میگویند، و براى كسانیكه در زمین هستند فرشتگان تسبیح و تنـزیه و سپاس خداوند را  - 1

استغفار میکنند، و آنها بهترین پند دهندگان و ناصحترین مخلوقات خدا به بنى آدم 
هستند، و شیاطین از خائن ترین مخلوقات خدا به بنى آدم مي باشند، زیرا شیاطین عهد 

یب دهند و او را به و پیمان بسته اند كه تا آنجائیكه بتوانند بنى آدم را گمراه كرده فر
 هالكت برسانند.

د. و شیاطین به فساد و بدى أمر مي کنند، چنانكه نفرشتگان به نیكى و خوبى أمر مي کن - 2
ً فهو له »خداوند مي فرمایند:  ومن یْعُش عن ذكر الرحمن نقیض له شیطانا

(. )و هر كسیكه خود را به كورى، و از قرآن كه یاد 36سوره الزخرف .)«قرین
ربان و رحمت خدا براى جهانیان است روى بگرداند، براى او شیطانى خداى مه

 برانگیزیم تا همیشه با او همراه و همنشین باشد(.
پس كسانیكه از قرآن إعراض كرده و به آن پشت كنند خداوند سبحانه و تعالى آنان را 

 د.عذاب میدهد به اینكه شیطانى بر او مسلط و چیره كرده تا همیشه همراه او باش
وإنههم لیصدونهم عن السبیل ویحسبون أنههم مهتدون حتى إذا »و همچنین مي فرماید: 

 (.38ـ 37سوره الزخرف .)«جاءنا قال یالیت بینى وبینك بعـد المشرقین فبئس القرین
)و بتحقیق آن شیطانها همیشه آن مردم را از خدا غافل كرده به گمراهى مي كشانند، 

براه راسـت رسیده اند، تا وقتیكه از دنیا بسوى ما باز آید  و ایشان گمان مي کنند كه
میان مشرق و مغرب بود  ءآنگاه با نهایت حسرت گوید: اى كاش میان من و تو فاصله

كه او بسیار همنشین و یار بدى براى من بود. و چیزى انسان را از شیطان دورنمي 
 کند، بجز ذكر و یاد خدایتعالى.

 ن را از او میراند، و فرشتگان نزد او حاضر میشوند.اینكه ذكر خداوند شیطا - 3
 و به همین خاطر شیطان را: الوسواس الخناس نامیده اند.

و هرگاه انسان ذكر خداوند را ترك كرد شیطان بسوى او مي آید و هرگاه ذكر خدا 
ما اجتمع قوم فى بیت من »كند فرشتگان دور او جمع میشوند، چنانكه در حدیث آمده: 

 یتلون كتاب هللا ویتدارسونه بینهم إاله نزلت علیهم السكینة وغشیتهم الرحمة بیوت هللا
)مسلم(. هرگاه گروهى از مردم در خانه . «وحفتهم المالئكة وذكرهم هللا فیمن عنده

اى از خانه هاى خدا )یعنى در یكى از مساجد( گرد آیند تا كتاب خدا قرآن را بخوانند 
ند آرامش بر دلهاى ایشان فرود آید، و مهر و رحمت خدا و درسهاى آنرا بهم بفهمان

ایشان را فرا گیرد، و فرشتگان ایشانرا در بر گیرند، و خداوند ایشان را میان كسانیكه 
 نزد اوست یاد كند.

 شوخي با مالئکه:
بناًء  ایمان به مالئکه و تکریم و تقدیر آنها جزو ارکان ایمان است، گفته آمدیم:طوریکه 

شوخي و تمسخر در باره مالئکه در فهم شرعي جواز نداشته و هر کسیکه به چنین عمل 
 میگردند. وکافرعمل کفري اجرا میکند. دست زند 

تعداد کثیري از علماء و مفسرین با استناد از آیات قرآني و احادیث نبوي شوخي و استهزاء 
معتقد اند کسانیکه دست به چنین عملي به مالئکه یا یکي از آنان را کفر محسوب میدارند. و
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میزنند، میگویند این عمل موجب خروج شخص از اسالم و موجب ارتداد یک انسان 
َولَئِْن »سوره توبه( استدالل نموده مي فرمایند:  66و 65میگردد: این عده ازعلماء به آیات )

ِ َوآَیاتِِه َوَرُسوِلِه ُکْنتُْم تَْستَْهِزئُوَن * اَل تَْعتَِذُروا  َسأَْلتَُهْم لَیقُولُنه إِنهَما ُکنها َنُخوُض َونَْلعَُب قُلْ  أَِبالِله
ْب َطائَِفةً ِبأَنهُهْم َکانُوا ُمْجِرِمینَ  )یعني:  «قَْد َکفَْرتُْم بَْعَد إِیَمانُِکْم ِإْن نَْعُف َعْن َطائِفَة  ِمْنُکْم نُعَذِّ

ما بازي و »انجام دادید؟!(، میگویند: و اگر از آنها بپرسي )چرا این اعمال خالف را »
)بگو:( « کردید؟!آیا خدا و آیات او و پیامبرش را مسخره مي»بگو: « کردیم!شوخي مي

عذر خواهي نکنید )که بیهوده است؛ چرا که( شما پس از ایمان آوردن، کافر شدید! اگر 
ذاب خواهیم گروهي از شما را )بخاطر توبه( مورد عفو قرار دهیم، گروه دیگري را ع

 «.کرد؛ زیرا مجرم بودند
از طریق نص شرعي ثابت است که هرکس »عالم جلیل القدر اسالم امام ابن حزم میفرماید:

خداوند متعال یا یکي از مالئکه یا یکي از انبیاء علیهم السالم یا آیه اي از قرآن و یا فریضه 
جت بر او تمام شده باشد اي از فرائض دیني را به استهزاء و مسخرگي بگیرد، چنانکه ح

الفصل في الملل واْلهواء « »او دیگر کافر است، چرا که اینها همه آیات الهي هستند
 (.3/142« )والنحل

هرکسي خدا را دشنام دهد یا مورد استهزاء وتمسخر قرار دهد، و یا »و باز فرمودند: 
بري را دشنام دهد یا مالئکه اي را دشنام دهد یا مورد استهزاء وتمسخرقرار دهد، یا پیام

مورد استهزاء قرار دهد، یا آیه اي از آیات خداوند را دشنام دهد یا مورد استهزاء قرار 
دهد، او با این عملش کافر و مرتد گشته و حکم مرتد دارد، و شرائع الهي و قرآن همه از 

 (.11/413« )المحلي« »آیات الهي هستند
تن از یکي از مالئکه یا سبک شمردن آن کافر با ایراد گرف»و ابن نجیم حنفي میگوید: 

 (.5/131« )البحر الرائق« »میگردد
حتي بعضي از علماء متذکر شدند که انسان با هرگونه سخني که احساس استهزاء و سخرگي 

اگر کسي به دیگري بگوید: دید من به »از آن رود کافر مي شود، چنانچه ابن نجیم گفته: 
 «.بعضي )از اهل علم( بر خالف اکثریت گفتند: کافر میشود تو مثل دید ملک الموت است،

 جاهائیكه فرشتگان به آنجا میروند:
فرشتگانى هستند كه جهانگردند و در جستجوى حقله هاى ذكـر و درس هستند، و اگر حلقه 

 اى از علم و دانش را دیدند به همدیگر مي گویند: بیائید كه نیاز خود را پیدا كردیم.
 ذكر بسیار است و از آن جمله عبارتند از:و حلقه هاى 

 تالوت قرآن، پس هركس قرآن را تالوت كند ذكر خدا را بجا آورده است. - 1
 و كسیكه نماز مي خواند ذكر خدا را بجا آورده است. - 2
كسیكه تسبیح و تهلیل و تكبیر و استغفار و سپاس خدا كند ذكر خدا را بجا آورده  و - 3

 است.
پیرامون آنها جمع مي شوند و شیاطین از آنها دور  در اینجا فرشتگان اطراف و

 میشوند.
كسیكه كتابهاى علمى را مطالعه میكند و براى علم و دانش حلقه مي زند تا علم و  - 4

 دانش بیاموزد ذكر خدا بجا آورده و فرشتگان پیرامون و اطراف وى جمع میشوند.
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 جاهائیكه شیاطین به آنجا مي روند:
بیهوده صرف مي کنند مانند: مجالس موسیقى و ترانه و تئاتر كسانیكه وقت خود را  - 1

نمایش(، شیاطین پیرامون آنها جمع مي شودو فرشتگان از آنها فاصله  ء)صحنه
 میگیرند.

كسیكه عكس جاندار در خانه آویزان كند فرشتگان به خانه اش داخل نمي شوند چنانكه  - 2
 )متفق علیه(.. «لب وال صورةإنه المالئكة ال تدخل بیتاً فیه ك»درحدیث آمده: 

فرشتگان به خانه اى كه در آن سگ و عكس باشد داخل نمي شوند، پس فرشتگان 
 رحمت به خانه هائیكه در آن عكس وجود دارد داخل نمیشوند.

 :سابقه دشمنى شیطان با بشر
مطابق حکم قرآني شیطان با انسان سابقه طوالني داشته، طوریکه قرآن عظیم الشان دراین 

إِنه الشهیَطاَن لَُكْم َعُدوٌّ فَاتهِخذُوهُ َعُدّواً إِنهَما یْدُعواْ ِحْزبَهُ ِلیُكونُواْ ِمْن أَْصَحاِب »مورد میفرماید: 
نسان میفرماید: شما نیز او را دشمن ( پروردگار با عظمت به ا6)سوره فاطر آیه  السهِعیرِ 

 خواند تا از اصحاب دوزخ باشند.ى خود را فرامىبگیرید؛ جز این نیست كه او دار و دسته
دشمنى شیطان با انسان طوالني بود. همین شیطان بود که با وسواس مدبرانه  گفتیم سابقه

)سوره  «اخرجك ابویك كما»خویش ادام وحوا را فریب داد وآنان را از جنت بیرون کشید. 
.( باید براي تمام انسانها اعالن کرد، که شیطان چنان دشمن خطرناک و محلي 27اعراف، 

انّه یریكم هو و قبیله من حیث ال »شود مگر او شما را مي بیند. است که به چشم دیده نمى
 .(27)سوره اعراف،  «ترونهم

 یطان دشمن قسم خورده است.در روایات اسالمي با تمام صراحت گفته شده است که ش
 «من بین ایدیهم و من خلفهم...».( از هر سو حمله میكند. 82)صفحه،  «فبعّزتك...»

 ى فقر و امر به فحشا است.ى او براى انحراف مردم، وعده.( وسیله17)سوره اعراف، 
( او جز با دوزخى كردن 268)سوره بقره،  «الشیطان یعدكم الفقر و یأمركم بالفحشاء»

 «یدعوا حزبه لیكونوا من اصحاب السعیر»شود. مردم راضى نمى
 

 صدق هللا العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
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ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 سوره المطفیفین

 (30) –جزء 
 آیه است 36نازل شده و داراى « مكه »این سوره در 

 :تسمیه وجه
ۡلُمَطفِِّفینَ »تعالی:  حق فرموده با این آن افتتاح جهت به سوره این  نامیده ، مطففین«۱َوۡیل  لِّ

 کنند. وارد می زیانطرف ، بهو وزن در پیمانه اند که کسانی شد. مطففین

 نفطار:اال با سورهالمطفیفین  پیوند و مناسبت سوره
 سوره مطفیفین وسوره انفطار درچهار مورد با هم وجه اشتراک دارند:

(. سرآغاز سوره 19)آیه: ی انفطار  در وصف قیامت است.ی پایان سورهآخرین آیه الف:
مطفیفین هم  مجرمین گران فروش را تهدید می کند که: اموال مردم را به کم می خیرند  

 فروشند. ران میو اموال خود را به گ
 هر دو سوره از احوال روز قیامت بحث بعمل آورده است. ب:
 (.11و 10)آیات:« و إن علیكم لحافظین. کراما کاتبین»ی انفطار می فرماید: سوره ج:

 (.9)آیه:« کتاب مرقوم»سوره مطفیفین می فرماید: 
 بدان -2نیکان  -1اند: هر دو سوره مردم را به دو صنف تقسیم کرده د:

 تعداد آیات، کلمات وحروف سوره المطفیفین:
است، که از آیة اول این سوره گرفته شده « مخفیانه )کاهندگان «المطففین»نام این سوره 

(، یکصدو شصت ونه 780( رکوع، هفتصدو هشتاد حرف )1است. این سوره داراي )
 ( وسه صدو پنچاه وهشت نقطه است.358( آیت، و)36(، سي وشش )169) کلمه

)الزم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن 
تفسیر احمد  ،متفاوت ومختلف است. برای  تفصیل  این مبحث میتوانید به سوره  الطور

 مراجعه فرماید.( 
و یا مدني بدون سورة )مطففین( بین مفسرین اختالف راي است.  ،در مورد مکي بودن

 قول راجح نزد اکثر مفسرین اینست که این سوره مدني است.
ویل للمطففین کم فروشي و خیانت کردن در خرید و فروش یکي از صفت هاي زشت و 
ه بدي است که پرورد گار با عظمت ما فاعل آن را مورد مؤاخذه قرار خواهد داد و وعد
داده که اگر شخص آن را ترک نکرد عاقبتش عذاب دردناکي خواهد بود. و این فعل 
عادت بسیار بد است. که هللا تعالي رسولش را به سوي فاعالن آن فرستاد تا آنها را به 
ایمان دعوت کند و از این عادت زشت دور کند و همچنین به آنها هشدار دهد که عدم 

 د شد.ترک آن باعث هالکت آنان خواه
( آنانکه چون پیمانه از 1واي بر کم فروشان کم دهندگان )»قرآن عظیم الشان مي فرماید:
( و چون براي مردم پیمانه و یا وزن کنند زیان مي رسانند 2مردم گیرند تمام مي ستانند)

( 5( براي روز بزرگي)4( آیا ایشان گمان ندارند که برانگیخته مي شوند )3و مي کاهند)
 (.6دم به فرمان پروردگار جهانیان بپاخیزند )روزي که مر

 اسباب نزول )شأن نزول(:
 در مورد اسباب نزول این سوره: در حدیثي که امام نسائي و ابن ماجه از ابن عباس 
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لما قدم النبي صلي َّللّا علیه وسلم المدینة کانوا »رضي هللا عنه روایت کرده اند آمده است: 
َّللّا تعالي: )ویل للمطفِّفین( فحسنوا الکیل بعد ذلک(. )زماني من أخبث الناس کیالً، فأنزل 

که رسول هللا صلي هللا علیه و سلم به مدینه تشریف آوردند، دید که مردم مدینه از خیانت 
ترین مردم در پیمانه کردن اجناس هستند، پس هللا تعالي این آیه را نازل کرد: )ویل 

 عدالت را برقرار کردند.للمطففین( بعد از آن در پیمانه کردن 
و قرطبي رحمه هللا در تفسیر این آیه مي گوید: گروهي گفته اند که سبب نزول این سوره 
به خاطر مردي که معروف به ابي جهینه بود، نازل شد، این مرد دو پیمانه داشت که با 

 یکي از آنان جنس را مي فروخت و با دیگري میخرید.
 ي کلي سوره مطففین:امحتو

در این « کیل»و « وزن« »تطفیف»تعداد کثیري از مفسرین در تفاسیر خویش  کلمات 
سوره بر تعین وزن معنوي و قدر و منزلت اشخاص بکار برده اند، و میفرمایند که در 

، موضوعات زشت و عاقبت و خیم «فجار»مجموع سوره مالحظه میشود که بحث از 
 یان شایسته و نیکوي آنان است.و نیکو کاران و پا« ابرار»آنان و بحث از 

از نظر اسالم بزرگترین تعرض به آبرو و عزت انسان است، همانگونه که گرامي ترین 
سر مایه انسان شرف و عزت است، بزرگترین وشنیع ترین تجاوز تعدي نیز لطمه زدن 

کسیست که « مطفف»به حیثیت وعزت انسان وتجاوز بر آبروي او ست. بدین ترتیب 
ف را تحقیر کند، نسبت به او اهانت روا دارد، خود را با التر از او بشمارد، انسان شری

در اثناي قضاوت در باره شایستگي هاي ذاتي او و اعتبار وحیثیت اجتماعي اش مر تکب 
 تعدي و تجاوز شود، از وزن او بکاهد وارزش او را کمتر جلوه دهد.

را در مورد شایستگي هاي خود  و وقتي خود را بر مردم عرضه مي کند و قضاوت آنان
وزن و اعتبار اجتماعي اش جویا شود، انتظار آنرا دارد که بیش از حد ستایش کنند، 

پیمانه او را پر جلوه داده خال و کم وکاستي را در شخصیت او نشان دهي نکنند و او را 
مورد از هر عیب و نقص برتر و باالتر بشمارند، همین گناه زشت و شنیع در این سوره 

 بحث قرار گرفته است.
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 سورۀ المطفیفین و تفسیرترجمه 
 (30) –جزء 

ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه
 ومهربان ه به نام خدای بخشایند

  
َوَزنُوُهْم َوإَِذا َکالُوُهْم أَْو  ﴾٢﴿ الهِذیَن إَِذا اْکتَالُوا َعلَى النهاِس یْستَْوفُونَ  ﴾١﴿ َویٌل ِلْلُمَطِفِّفینَ 

یْوَم یقُوُم النهاُس ِلَرِبّ  ﴾٥﴿ ِلیْوم  َعِظیم   ﴾٤﴿ أاَل یُظنُّ أُولَئَِک أَنهُهْم َمْبعُوثُونَ  ﴾٣﴿ یْخِسُرونَ 
ین   ﴾٦﴿ اْلعَالَِمینَ  اِر لَِفي ِسِجّ ینٌ  ﴾٧﴿ َکال إِنه ِکتَاَب اْلفُجه  ِکتَاٌب َمْرقُومٌ  ﴾٨﴿ َوَما أَْدَراَک َما ِسِجّ

َوَما یَکِذُّب بِِه إِال ُکلُّ ُمْعتَد   ﴾١١﴿ الهِذیَن یَکِذّبُوَن بِیْوِم الِدّینِ  ﴾١٠﴿ ْوَمئِذ  ِلْلُمَکِذّبِینَ َویٌل ی ﴾٩﴿
ِلینَ  ﴾١٢﴿ أَثِیم   َکال بَْل َراَن َعَلى قُلُوبِِهْم َما َکانُوا  ﴾١٣﴿ إَِذا تُتْلَى َعلَیِه آیاتُنَا قَاَل أََساِطیُر األوه

ثُمه  ﴾١٦﴿ ثُمه إِنهُهْم لََصالُو اْلَجِحیمِ  ﴾١٥﴿ ال إِنهُهْم َعْن َربِِّهْم یْوَمئِذ  لََمْحُجوبُونَ کَ  ﴾١٤﴿ یْکِسبُونَ 
َوَما أَْدَراَک َما  ﴾١٨﴿ َکال إِنه ِکتَاَب األْبَراِر لَِفي ِعِلّیینَ  ﴾١٧﴿ یقَاُل َهَذا الهِذي ُکْنتُْم بِِه تَُکِذّبُونَ 

بُونَ  ﴾٢٠﴿ قُومٌ ِکتَاٌب َمرْ  ﴾١٩ِعِلّیوَن﴿ َعَلى  ﴾٢٢﴿ إِنه األْبَراَر لَِفي نَِعیم   ﴾٢١﴿ یْشَهُدهُ اْلُمقَره
 ﴾ یْسقَْوَن ِمْن َرِحیق  َمْختُوم  ٢٤﴿ تَْعِرُف فِي ُوُجوِهِهْم نَْضَرةَ النهِعیمِ  ﴾٢٣﴿ األَرائِِک یْنُظُرونَ 

َعینًا  ﴾٢٧﴿ َوِمَزاُجهُ ِمْن تَْسنِیم   ﴾٢٦﴿ ُسونَ ِختَاُمهُ ِمْسٌک َوفِي َذِلَک فَْلیتَنَافَِس اْلُمتَنَافِ  ﴾٢٥﴿
بُونَ  َوإَِذا  ﴾٢٩﴿ إِنه الهِذیَن أَْجَرُموا َکانُوا ِمَن الهِذیَن آَمنُوا یْضَحُکونَ  ﴾٢٨﴿ یْشَرُب بَِها اْلُمقَره
وا بِِهْم یتَغَاَمُزونَ  َوإَِذا َرأَْوُهْم قَالُوا إِنه  ﴾٣١﴿ فَِکِهینَ ﴾ َوإَِذا اْنقَلَبُوا إِلَى أَْهِلِهُم اْنقَلَبُوا ٣٠﴿ َمرُّ

﴾ فَاْلیْوَم الهِذیَن آَمنُوا ِمَن اْلُکفهاِر ٣٣﴿ َوَما أُْرِسلُوا َعلَیِهْم َحاِفِظینَ  ﴾٣٢﴿ َهُؤالِء لََضالُّونَ 
َب اْلُکفهاُر َما َکانُوا یْفعَلُ  ﴾٣٥﴿ َعلَى األَرائِِک یْنُظُرونَ  ﴾٣٤﴿ یْضَحُکونَ   ﴾٣٦﴿ ونَ َهْل ثُِوّ

 

  جزؤترجمه و تفسیر م
 خوانندگان گرامی!
( در باره؛ تهدید و هشدار به کم فروشان )مطففین( بحث بعمل 6الی  1در آیات متبرکه )

 آمده است.
می فرماید: ما در میان مردم  ی، یکی از انصارقابل تذکر است که:راجع به این آیات اولیه

ما دو کیل داشتیم، یک کیل برای خرید و یک کیل  جا که هر کدام ازبدپیمانه بودیم تا آن
برای فروش ولی هنگامی که این سوره مبارکه بر ما نازل شد، بهترین کیل و وزن را 

 داشتیم.
ْلُمَطفِِّفینَ »   (:1« )َویٌل لِّ

 )واي به حال کم کنندگان )از حقوق مردم(.
ای خود دارند و در معامالت ای برهالک، عذاب وتباهی باد بر کسانی که پیمانه: «َوۡیل  »

ی دیگر که کمتر است، استفاده کنند ولی برای مردم از پیمانهی خود استفاده میاز پیمانه
 کنند.می
کنند؛ کسبه کاران  که بر بازار سلطه کسانی که در میزان چل وفریب می: «ُمَطفِِّفینَ »

همه جا با خود می ی وزن مخصوص داشتند و داشتند و برای خودشان سنگ و پیمانه
 بردند.

 .استشده  برگرفته« چیزیک  کناره» ، یعنیو از طف« اندک»یعنی  از طفیف«: تطفیف»
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 طرف از حق که است کسی و مطفف است یا وزن از پیمانه چیز اندکی ، کاستنتطفیف پس
 کاهد.)وزنی( می دنی)کیلی( یا کشی پیمودنی از اجناس کردنبا کم  خویش معامله

 (:2)« الهِذیَن إَِذا اْكتَالُواْ َعلَى النهاِس یْستَْوفُونَ »
 که چون )براي خود( پیمانه زنند از مردم به تمام و کمال دریافت میدارند(.)کساني

 «کنند.به تمام و کمال افزون براندازه دریافت می«: »یَۡستَۡوفُونَ »
زَ »  (:3« )نُوُهْم یْخِسُرونَ َوإَِذا َكالُوُهْم أَو وه

یعني زمانیکه به «. کنند کم میگذارندکه براي دیگران پیمانه میزنند یا وزن مي)و هنگامي
دیگران چیزي را مي فروشد از وزن آن کم مي کند و براي خود مي گیرد و به بدینترتیب 

ه از آن ذکري براي جانب مقابل زیان میرسانند. بنابراین تقلب و خیانتي که درآیه مبارک
 بعمل آمده است، در واقع همان تقلب در پیمانه کردن و تقلب در اندازه گیري با ترازو است.
 زیرا در آن زمان مردم از این دو بسیار استفاده میکردند. اما برخي از علماء مي گویند:

این تقلب فقط شامل صرف امور تجارتي نمیگردد، بلکه شامل تمام حق و حقوق حتي 
 عبادات نیز میشود.

امام قرطبي رحمه هللا میگوید: دیگران گفته اند: تقلب ذکر شده در آیه شامل تقلب کردن در 
پیمانه و ترازودر وضو و نماز و حتي سخن هم مي شود. و از سالم بن ابي الجعد روایت 

شد. و شده که گفت: نماز با پیمانه است. پس کسي که به آن وفا کرد به او نیز وفا خواهد 
و  «ویل للمطففین»کسي که در آن تقلب کرد. پس بدانید که هللا تعالي چنین مي فرماید: 

برخي از علماء گفته اند: هر چیزي که با تصرف کردن در آنگا فرد بیشتر از حقش را 
 بگیرد و یا هم به صاحب حق کم تر از حقش را به او دهد پس آن تقلب محسوب میشود.

 کم فروشي در قرآن:
ْلُمَطفِِّفینَ »  مردم از حقوق باد كه بر كساني و نابودي یعني: زیان «بر مطففین واي« »َویٌل لِّ

 میكاهند. و پیمانهدر وزن 
در قرآن عظیم الشان در تعداد کثیري از آیات قرآني به طور صریح و مکرربه کم فروشي 

ده، و باالتر از آن قرآن عظیم اشاراتي بعمل آمده و به شدت تمام این عمل را تقبیح نمو
الشان کم فروشي را موجب ویران شدن شهر مدین و نابود شدن قوم آن معرفي کرده است، 

سوره قرآن عظیم الشان،  114اهمیت این موضع به حدي مي باشد که در شش سوره از 
 کم فروشي مورد مذمت قرار گرفته است.

 مسمي گردیده است.« کم فروشان»نام بنابراهمیت این موضوع است که سوره مطففین به
مسمي ساختن یک سوره بنام کم فروشان، طوریکه که گفتیم، حاکي بر مهم بودن و شایع 

 بودن این مسئله در بین بني آدم میباشد. 
ْلُمَطفِِّفینَ »و اینکه وقتي این سوره ي مبارکه با چنین جمله اي آغاز میشود  یعني  «َویٌل لِّ

)حق مردم( و یا به عبارت دیگر یعني واي بر کم فروشان، این  واي برکاهش دهندگانِ 
 مطلب نشان از سنگین بودن جرم کم فروشي و حق تلفي  دارد.

حرام و غیراخالقي بودن کم فروشي چه به لحاظ شرعي و چه به لحاظ عقلي امریست 
روشي در انکار ناپذیر. متاسفانه امروزه کم فروشي ابعاد گوناگوني پیدا کرده است. کم ف

 ترین انواع کم فروشي است.شوند، از قدیمياجناسي که بر اساس وزنشان فروخته مي
است و « اندک و کم»از آن گرفته شده است در لغت به معناي « مطففین»که « تطفیف»
به کسي اطالق مي شود که از چیزي بکاهد و آن را از حد واقعي آن کم کند و « مطفف»
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چیز ممکن است جنسي باشد که به دیگري مي فروشد و یا آن را اندک کند، حال آن 
کاري باشد که براي شخصي انجام مي دهد و یا حتي ممکن است قیمت چیزي باشد که 

مي پردازد و یا مزد کاري باشد که مي پردازد در واقع امکان تطفیف کردن و کاستن فقط 
 در داد و ستد نیست بلکه در هر معامله اي ممکن است.

یم الشان با بیان کلمه )مطففین( در کمال فصاحت مطلب را طوري بیان فرموده قرآن عظ
 که هر کم کاري و کم فروشي اي را شامل میشود.
واوفوا الکیل اذا کلتم و زنوا »پروردگار با عظمت ما در سوره اسراء میفرماید: 
وزن درست )جنس را با پیمانه کامل و . «بالقسطاس المستقیم. ذلک خیر و احسن تأویالً 

تحویل بدهید. که این کار خوب میباشد و عاقبت بهتري براي شما دربر دارد.( در این 
سوره مبارکه که قبل از اشاره به موضوع پیمانه و وزن صحیح به زنا و قتل نفس و 

 تعدي به مال یتیمان اشاره شده است و کم فروشي در ردیف این گناهها قرار گرفته است.
والسماء رفعها و وضع المیزان. اال تطغوافي »من آمده است: همچنان در سوره رح

)آسمان را خداوند برافراشت و  «المیزان. واقیموا الوزن بالقسط والتخسروا المیزان.
میزان عدل را برقرار کرد. تا در آنچه وزن مي کنند تجاوز و تعدي روا ندارید و هرگاه 

ایت کنید و آنچه را وزن مي کنید چیزي را وزن مي کنید عدالت و صحت ترازو را رع
 کم ندهید.

)پیمانه را تمام و وزن  «واوفوا الکیل و المیزان بالقسط»هکذا در سورة انعام آمده است: 
 را درست و عادالنه تحویل بدهید(.

در این سوره مبارکه خداوند متعال آنچه را بر بندگان خود حرام کرده است بر مي شمرد: 
حسان به والدین، و خودداري از کشتن اوالد خود از ترس فقر و خود داري از شرک، و ا

تنگدستي، و خود داري از فحشاء ظاهر و باطن، و قتل نفس، وخود داري از تجاوز و 
دست درازي به مال یتیم، و در آخر صحت پیمانه و وزن و خود داري از کم فروشي 

 است.
یب اهالي شهر مدین مي پروردگار با عظمت ما درسوره اعراف، خطاب به قوم شع

فرماید: پیمانه و وزن را تمام و کمال تحویل بدهید و در مال مردم نقصان روا مدارید و 
در پهنه زمین پس از آنکه صالح و اصالح برقرار شد فساد را منتشر نکنید و این امر 

 براي شما بهتر است اگر ایمان داشته باشید.
رفتار غیر انساني آنان را با شعیب پیغمبر و  همچنان در سوره هود داستان قوم مدین و
 سرنوشت وحشتناک آنها را بازگو مي کند.

 و پیمانه در وزن نابود كرد كه آن جهت علیه السالم را بهشعیب خداوند جّل جالله قوم
َویا قَْوِم  كرد: را نصیحت علیه السالم مكرراً آنان شعیب كهمیرسانیدند بعد از آن زیان

زین االسالم  «85هود/» أَْوفُواْ اْلِمْكیاَل َواْلِمیَزاَن بِاْلِقْسِط َوالَ تَْبَخُسواْ النهاَس أَْشیاءُهْم...
لفظ » ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن بن عبدالملک بن طلحه بن محمد قشیري میگوید:

و  آن كردن انكاال یا پنه عیب ، آشكار كردنو پیمانه در وزن كردن كم شامل مطفف
 كه هر كس میشود پس ، همهدیگران براي دادن انصافخود و ترك  براي انصاف طلب
و دادگر  نپسندد، او منصف خویش برادر مسلمان پسندد، برايخود مي را براي آنچه
 است خود را نمي بیند، او نیز مطفف را مي بیند اما عیب مردم عیب كهو هر كس نیست
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 جمله را نمیدهد، او نیز از این آنان طلبد اما حقوقمي خود را از مردم حقكه  و هر كس
 .است
نمي حقي  خود از كسي پردازد و براي را مي مردم حقوق كه است جوان مرد كسي پس
 «.طلبد

اله علیه  در حدیثي از حضرت عبد هللا بن عباس روایت شده است که رسول هللا صلي
وما حكموا  عدوهم العهد إال سلط علیهم قوم ، ما نقضبخمس خمس»وسلم فرموده است: 

وال طففوا  الموت إال فشا فیهم الفاحشهفیهم  الفقر وال ظهرت إال فشا فیهم هللا بغیر ما أنزل
 «المطر عنهم وال منعوا الزكاة إال حبس وأخذوا بالسنین إال منعوا النبات المكیال

 یعني سزاي پنج گناه پنج چیز است:
 کسي که عهد وپیمان را بشکند، خداوند دشمن را بر او مسلط مي کند. - 1
ملتي که قانون هللا را رها ساخته مي خواهد موافق با قانون دیگر عمل کند، بین آنها  - 2

 فقر وفاقه واحتیاج عام مي گردد.
گردد، خداوند طاعون و امراض دیگر را بر قومي که زنا وبي حیایي در آنها رایج  - 3

 آنها مسلط مي گرداند.
 کساني که در کیل ووزن کوتاهي کنند، خداوند آنها را به قحط مبتال مي سازد. - 4
کساني که زکات ادا نمي کنند، خداوند باران را از آنان باز مي دارد. )ذکر القرطبي  - 5

ث ابن عمر( طبراني از وقال اخرجه البزار بمعناه مالک بن آنس ایضآ من حدی
حضرت ابن عباس روایت کرده است که رسول هللا صلي هللا علیه وسلم فرمود: 

قومي که در میان آنها خیانت در اموال غنیمت رایج باشد، خداوند بیم دشمن را در 
قلوب آنها مي اندازد، و قومي که ربا خواري بین آنان رایج گردد، مرگ و میر در 

شود، و قومي که در کیل و وزن، کم وکاست نمایند، خداوند  میان آنها اضافه مي
رزق آنها را قطع مي نماید، و کساني که بر خالف دستور خداوند قضاوت نمایند، 

بین آنان قتل وخونریزي عام مي گردد وکساني که در معاهدات غداري وعهد شکني 
 قوفاً، مظهري(.میکنند، خداوند دشمن را بر آنها مسلط میگرداند. )رواه مالک مو

 تطفیف در عبادات:
آمده است که حضرت عمر )رض( کسي را دید که رکوع و « موطا امام مالک »در 

سجده وارکان دیگر نماز را بطور کامالً طوري که حق آنست ادا نمي کرد، و نماز را به 
یعني تو در حقوق هللا مرتکب به تطفیف « لقد طففت»سرعت به پایان میرساند، فرمود: 

 شدي.
لکل شيء وفاء »حضرت امام مالک پس از نقل این قول حضرت فاروق فرموده است که 

یعني پرداخت کامل حق یا کاستن، در هر چیزي مي باشد، حتي در نماز، « و تطفیف
وضو و طهارت نیز، و هم چنین کوتاهي کننده در حقوق دیگر خداوند و عبادات، مجرم 

حقوق مقرره بندگان کوتاهي کند او هم در حکم به تطفیف میباشد، ونیز کسي که در 
 تطفیف مي باشد.

َوأَقِیُموا اْلَوْزَن بِاْلِقْسِط »و همچنان مئولف تنویراالذهان تحت این ایه کریمه مي نویسد که 
( مامور و اجیر مئوظف که در کار خود عمداً 9)سوره رحمن)« َواَل تُْخِسُروا اْلِمیَزانَ 

 متذکره قرارمیگیرد و بالخره از مطفیفین محسوب میشود.غفلت ورزد تحت وعید ایه 
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 عدم اعتقاد به زندگي بعد از مرگ:
ْبعُوثُونَ »  (:4« )أاََل یُظنُّ أُولَئَِك أَنهُهم مه

 پروردگار با عظمت ما میفرماید: آیا كساني«.دانند که دوباره زنده میشوند)آیا اینان نمي
ه کساني اند که: هیچ در فکر این نیستند که دوباره عمل تطفیف میشوند از جمل مرتكب كه

زنده هم گردانیده میشوید، و در آن وقت آنچه را که مرتکب گردیده مورد سوال و جواب 
 یقین به با رسیدن نكردند تا سر انجام امر تدبر و اندیشه قرار خواهد گرفت چرا در این

 سؤالي «أاََل یُظنُّ » بود، فروگذارند؟ پس بیمناك آن باید از عاقبت را كه امر، آنچه در این
تعبیر شد « ظن» به . از یقینآنان از حال افگندن تعجب و انكار و به از سر توبیخ است

 باشد، بر ارتكاب قیامت برپایي گمان به حتي اگر كسي امر كه این باشد به ايتا اشاره 
 دارد. یقین آن به كه كسي رسد به نمیكند، چه جسارت زشتيهمچو كارهاي 

 (:5« )ِلیْوم  َعِظیم  »
)براي بزرگ روزي(. روزي بزرگ عبارت از روز است، که قیامت بر پا میشود و در 

 و عقاب تا حساب این روز حوادثي بزرگي در آن رخ میدهد از جمله از رستاخیز گرفته
 و ورود جنتیان به جنت ودوزخیان به دوزخ.

 (:6« )عَالَِمینَ یْوَم یقُوُم النهاُس ِلَرّبِ الْ »
)روزي که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان مي ایستند(. روز بزرگ روزي است که 
انسانها در برابر خداوند متعال ایستاده میشوند، آنعده اشخاصي که به روز جزا و روز 
حشر و قیامت و روز باپرسي ایمان وعقیده نداشته باشد، انسان هاي مریضي اند، اساس 

زماني به انسانها رخ میدهد که به زندگي بعد از مرگ ایمان نداشته باشد، این اي مریضي 
تعداد انسانها کساني اند که باور ندارند که در برابر هللا ایستاه مي شوند وبه محاسبه الهي 

 مواجه میشوند.
 کي اهل جنت وکي اهل دورخ اند:

ا بطور قطع و یقین حکم م»در مورد اینکه کي اهل جنت وکي اهل دوزخ اند باید گفت: 
به جنتي بودن و دوزخي بودن هیچ مسلماني را نمي دهیم، مگر آنعده کساني را که هللا 

 «.تعالي و رسولش بر جنتي بودن و دوزخي بودنش شان شهادت داده اند
البته این قاعده در مورد مؤمنان و مسلمانان است، ولي هر آن کسي که بر کفر از دنیا 

دت به جهنمي بودنش مي دهیم چرا که خداوند متعال خود وعده داده برود، حکم و شها
)سوره « َواتَّقُواْ النَّاَر الَّتِي أُِعدَّْت ِلْلَکافِِرینَ »کافران و منکرین اسالم را در جهنم اندازد: 

َوَمن »(. یعني: و از آتشي بپرهیزید که براي کافران آماده شده است. 131آل عمران 
 (.85)آل عمران « ْسالَِم ِدینًا فَلَن یْقَبَل ِمْنهُ َوُهَو فِي اْلِخَرةِ ِمَن اْلَخاِسِرینَ یْبتَغِ َغیَر اإلِ 

یعني: و هر کس جز اسالم آییني براي خود انتخاب کند، از او پذیرفته نخواهد شد؛ و او 
 در آخرت، از زیان کاران است.

ابُو بَْکر  »ف آمده است: مثال در مورد جنتي بودن عشره مبشره، طوریکه در حدیثي شری
بَی ُر فِي فِي اْلَجنهِة َوُعَمُر فِي اْلَجنهِة َوُعثَْماُن فِي اْلَجنهِة َوَعِلي فِي اْلَجنهِة َوَطْلَحةُ فِي اْلَجنهِة َوالزُّ

ْحَمِن ْبُن َعْوف  فِي اْلَجنهِة َوَسْعٌد فِي اْلَجنهِة َوَسِعیٌد فِي الْ  َجنهِة َوأَبُو ُعبَیَدةَ ْبُن اْلَجنهِة َوَعْبُد الره
احِ فِي اْلَجنهةِ  ، و ابن ماجه وغیره.( یعني: 3680)إمام أحمد، أبوداود، ترمذي .«اْلَجره

ابوبکر در بهشت خواهد بود، عمر در بهشت خواهد بود، عثمان در بهشت خواهد بود و 
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سعید و علي در بهشت خواهد بود و طلحه و زبیر و عبدالرحمن بن عوف و سعد و 
 ابوعبیده همگي در بهشت خواهند بود.

هکذا در مورد دیگر مسلمانان که اهل تقوا و عمل صالح بودند و از بدعت و انحراف 
بدور بودند بطور قطع حکم به جنتي بودنشان نمي دهیم ولي امید و حسن ظن داریم که ان 

َوبَِشِّر الَِّذین آَمنُواْ »فرمودند: شاءهللا خداوند متعال آنها را وارد بهشت خود نماید، چنانکه 
اِلَحاِت أَنَّ لَُهْم َجنَّات  تَْجِري ِمن تَْحِتَها اْلَْنَهارُ  (. یعني: به 25)سوره بقره « َوَعِملُواْ الصَّ
اند، بشارت ده که باغهایي از بهشت  کساني که ایمان آورده، و کارهاي شایسته انجام داده

 درختانش جاریست. براي آنهاست که نهرها از زیر
در مورد مسلمانان عاصي و گناهکار، بشرطي که موحد باشند، نمیتوان بطور قطع حکم 
به جهنمي یا جنتي بودنشان صادر نمود، بلکه مي گوییم: اگر خدا خواست آنها را مي 

بخشد و داخل جنت مي کند و اگر خواست به اندازه گناهشان آنها را عذاب داده و سپس 
 ن مي آورد و سرانجام هیچ مومن موحدي در دوزخ ماندگار نخواهد شد.ازدوزخ بیرو

إِنَّ َّللّاَ الَ یْغِفُر أَن یْشَرَک بِِه َویْغِفُر َما ُدوَن َذِلَک ِلَمن »طوري که خداوند متعال میفرماید: 
تر از آن  (. یعني: خداوند )هرگز( شرک را نمي بخشد! و پایین48)سوره نساء « یَشاء

 بخشد. بداند( مير کس )بخواهد و شایسته را براي ه
یخرج من النار من کان في قلبه مثقال ذرة »هکذا رسول هللا صلي هللا علیه وسلم میفرماید: 

هرکس در قلبش به اندازه سر »(. یعني: 193(، مسلم )7510بخاري )«. من إیمان
صحیحي است که  این همان اعتقاد«. سوزني ایمان باشد باالخره از آتش خارج مي شود
 از مجموع نصوص کتاب و سنت نتیجه شده است.

اگر شخص مسلماني فوت کند و چند نفر وي را تعریف و تمجید کنند و واقعا هم آدم 
صالح و نیک کرداري بوده باشد، در اینصورت باز بطور قطع و یقین حکم به جنتي 

 خداوند متعال وي را بودنش نمي دهیم ولي امید و حسن ظن زیادي داریم که ان شاءهللا
وارد جنت خود نماید. البته بعضي از علما فرموده اند که: براي کسي که مؤمنان برایش 

 اند، به بهشت گواهي داده میشود.گواهي به کار خیر داده 
سلف صالح راجع به » امام ابي العز الحنفي رحمه هللا در شرح عقیده طحاویه مي گوید:

 ول دارند:گواهي دادن به بهشت سه ق
شود. این قول از محمدبن حنفیه و براي احدي جز پیامبران به جنت گواهي داده نمي اول:

 اوزاعي نقل میشود.
این قول  اش آمده به جنت گواهي داده میشود.براي هر مؤمني که نص در باره  دوم:

 بسیاري از علما و اهل حدیث میباشد.
اند، به جنت ن برایش گواهي به کار خیر دادهبراي این افراد و براي کسي که مؤمنا سوم:

از انس رضي هللا عنه روایت شده: « صحیحین»شود؛ همچنان که در گواهي داده مي
وا بَِجنَاَزة  فَأَثْنَْوا َعلَیَها َخیًرا، فَقَاَل النَّبِي» وا «. َوَجَبتْ »صلي هللا علیه وسلم:  َمر  ثُمَّ َمر 

ا، فَقَاَل: بِأُْخَري فَأَثْنَْوا َعلَیهَ  رضي هللا عنه: َما  فَقَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّابِ «. َوَجَبتْ »ا َشرًّ
ا فََوَجبَْت لَهُ النَّاُر، »َوَجبَْت؟ قَاَل:  َهَذا أَثَْنیتُْم َعلَیِه َخیًرا فََوَجبَْت لَهُ اْلَجنَّةُ، َوَهَذا أَثْنَیتُْم َعلَیِه َشرًّ

ِ فِي اْلَ   (1367)بخاري:«. ْرِض أَْنتُْم ُشَهَداُء َّللاَّ
یعني: آنها )صحابه( از کنار جنازه اي گذشتند و او را تعریف کردند. رسول هللا صلي هللا 

سپس، از کنار جنازه دیگري گذشتند و آن را نکوهش «. شد واجب»فرمودند:  علیه وسلم
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 پرسید: رضي هللا عنه عمر«. واجب شد»فرمود:  صلي هللا علیه وسلم کردند. رسول هللا
میتي را که »فرمود:  یا رسول هللا! چه چیز واجب شد؟ رسول هللا صلي هللا علیه وسلم

شما تعریف کردید، جنت برایش واجب شد و میتي را که شما او را نکوهش کردید، 
 انتهاي شرح.«. دوزخ براي او واجب شد. شما شاهدان خداوند در روي زمین هستید

ست که پیامبر صلي هللا علیه وسلم فرمودند: همچنین از عمر رضي هللا عنه روایت ا
ُ اْلَجنهةَ » ، أَْدَخلَهُ َّللاه فَقُْلنَا: «. َوثاَلثَةٌ »فَقُْلنَا َوثاَلثَةٌ؟ قَاَل: «. أَیَما ُمْسِلم  َشِهَد لَهُ أَْرَبعَةٌ بَِخیر 

خداوند هر »( یعني: 1368)بخاري: ثُمه لَْم نَْسأَْلهُ َعِن اْلَواِحِد.«. َواثْنَانِ »َواثْنَاِن؟ قَاَل: 
کرد.عمر  میت مسلماني را که چهار نفر به خوب بودنش گواهي دهند، واردجنت خواهد

مي گوید: پرسیدیم: اگر سه نفر گواهي دهند، چطور است؟ رسول خدا صلي هللا علیه 
دوباره پرسیدیم: اگر دو «. اگر سه نفر شهادت دهند نیز چنین خواهد بود»وسلم فرمود: 

درباره «. هي دهند؟ ایشان فرمود: اگر دو نفر گواهي دهند نیز چنین مي شودنفر گوا
 گواهي دادن یک نفر، سوال نکردیم.

 ! خوانندگان محترم
ی( شر و سرگذشت بدکاران، بحث ( در باره دیوان )کارنامه17الی  7در آیات متبرکه  )
 بعمل آمده است.

اِر لَِفي » ین  َكاله إِنه ِكتَاَب الفُجه  (:7« )ِسّجِ
  باشد(.« زنداني یي»)نه چنین است، بي گمان نامه بد کاران در سجین 

کال جواب توقع و « پندارند.فروشان میچنان نیست که کمقطعاً، قضیه آن«: »َكالَّٓ »
 .انتظاری است که واقع نشده است

ارِ »  کافران، منافقان، فاسقان.: «فُجَّ
ین  »  جهنم،جایی تنگ،جای در : « ِسّجِ

ابن کثیر فرموده است:سجین از سجن به معنى تنگنا است. و چون سرانجام نابکاران 
ى آنها رقم خورده و خاتمه یافته اسفل سافلین است، خداوند متعال  خبر داده است که نامه

 تواند به آن بیفزاید، یا از آن کم کند.است و هیچ کس در آن دخل و تصرفى ندارد و نمى
 (.٣/۶۱۴)مختصر 

ین» های اعمال بدکاران وگناهکاران  اسم خاّص دیوان یا دفتر کّل بایگانی نامه«: ِسِجّ
است که به معنی زندان است، لذا ِسّجین، زندان بسیار سخت « ِسجنّ »است. صیغه مبالغه 

و تنگ است )فرهنگ لغات قرآن دکتر قریب(. تعبیر از آن بدین نام شاید به خاطر این 
ت این دیوان سبب زندانی شدن صاحبانش در دوزخ است. گویا اصل آن باشد که محتویا

شود. در این صورت و در زبان اتیوپی یا حبشی قدیم به ِگل و الی گفته می« ِسْنُجون»
 باشد )جزء عم شیخ محّمد عبده(.گر فرود و پستی نیز میبیان
شود، رفته و مهر میبعد از مرگ، نامۀ اعمال انسان توسط فرشتگان به آسمان باال »

کاران از باال به پایین و در سجین ی اعمال گناهی نیکوکاران به علیین رفته و نامهنامه
کند تا شاید برگشته و انداخته خواهد شد. هللا در مورد محل کتاب اعمال کافران صحبت می

دشان کجا ها چنین جایی باشد پس جای خوتوبه کنند )یعنی: زمانی که جای کتاب اعمال آن
ی اعمال او در سجین درج شده باشد، باید از زندان طوالنی در خواهد بود(. کسی که نامه

 «محنت و رنج مطلع شود مکان آن در طبقۀ هفتم زمین است.
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ینٌ »  (:8« )َوَما أَْدَراَك َما ِسّجِ
 داني که سجین چه و چگونه است؟(.یعنی تصور این را هم که سجین چگونه )و تو چه مي

 توانی بکنیاست نمی
ْرقُومٌ »  (:9« )ِكتَاٌب مه
 كه است كتابي« علیین»است:  در اینجا هدف ازکتاب علیین«. اي استکتاب نوشتة شده»

 دار.نشانه  است . یا كتابياستشده  نوشتهجنتیان در آن  نام هاي
 .نیز هست آن یا بلندي هاي خود بهشت نام علیین همچنین

ۡرقُوم  »  :«مَّ
 در آن کم و کاست و زیادی نیست. -
 واضح و مشخص است. -
 کتاب اعمال کفار دارای عالمت خاصی است و اسم آنان روی آن نوشته شده است. -
 زنند.ی اعمال انسان میمختوم است: بعد از مرگ، ختمی مانند قفل بر نامه -
بِینَ »  (:10« )َویٌل یْوَمئِذ  لِّْلُمَكذِّ
عذاب دردناک در وادی ویل در روز قیامت از «.واي در آنروز ي به تکذیب کنندگان»

آِن تکذیب کنندگان هللا، آیات هللا و دیدار هللا و تکذیب کنندگان روز جزا و محاسبه 
 باشد. می
بِینَ » اند ولی قبول نکردند یعنی عذاب و هالک برای کسانی که به دین دعوت شده: «ُمَكّذِ

اند اما آن را قبول اتمام حجت بر آنان شده و دین به آنان معرفی و دعوت شده کسانی که
 پندارند.نکردند و روز قیامت را دروغ می

ینِ » بُوَن بِیْوِم الّدِ  (:11« )الهِذیَن یَكذِّ
و از بعث و بعد الموت انکار ورزیدند؛ یعنی به «.دروغ میشمارند روز جزا را آنا نکه »

 ایستادن در محضر خداوند جبّار باورمند نیستند.بهشت و دوزخ و به 
ینِ »  « روز قیامت که روز حساب و جزاست.«: »بَِیۡوِم ٱلّدِ
ُب بِِه إِاله ُكلُّ ُمْعتَد  أَثِیم  »  (:12) «َوَما یَكّذِ
 « و تکذیبش نکند مگرهرتجاوز کار گنهکار»
 گذرد.درمیمتجاوزی که از حّد و مرز قانون عقل و شرع «: ُمْعتَد  »
 کار.بسیار گناه«: أَثیم  »

 آن اسباب کارگیری و در به از حد گذشته در گناه که یعنی: جز هر بدکار ستمگری
 کند.نمی ، روز جزا را تکذیباستفرورفته 

اشخاص وارادی  به تکذیب قیامت می پردازد که:  دارای دو خصوصیت باشد: یکی معتد 
کند. معتد یعنی کسی باشد، یعنی حدشکن باشد؛ زیرا ایمان به آخرت انسان را محدود می

کند و هم به دیگران شکند، بنابراین هم خودش ضرر میکه حدود و مرزها را می
کنند خواهند در یک حد و مرزی سالم زندگی ه نمیرساند، آن کسانی کضررهایی را می

 ها کسانی هستند که مؤمن به آخرت نیستند.اندازند، اینو سالمت دیگران را هم به خطر می
شوند که اصالً مشتاق رسیدن به ثواب و پاداش چنان گناهانی میو دوم کسانی که دچار 
 دارد.و پاداش و خیر باز میها را از حرکت به سوی ثواب نیستند و این گناهان آن

ِلیَن )   :(13إَِذا تُتْلَى َعلَْیِه آیَاتُنَا قَاَل أََساِطیُر اأْلَوه
 گوید: این افسانه و خرافات پیشینیان است که وقتى که آیات قرآن بر او خوانده شود، مى
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 اند.آن را در کتاب خود نوشته و آراسته
نشین دارد ولى افسانه است كه مطالب زیبا و دلبه معناى « اسطورة»جمع « أَساِطیرُ »

ِلینَ »واقعیّت ندارد و بافته ذهن و خیال داستان سرایان است.  یعنى آنكه « أَساِطیُر اْْلَوَّ
 .كنداند و پیامبر آنها را بازگو مىها را ساختهپیشینیان افسانه

های ن را افسانهدر جوامع بشری  امروزی ما هم  هستند به اصطالح روشنفکران که قرآ
خورد. این ی امروزی نمیگذشتگان قلمداد نموده ومیگویند که این قرآن  به درد جامعه

 ی مدرن امروزی ما را حل کند.تواند مشکل جامعهقرآن نمی
كسانىکیه  آیات قرآن عظیم الشأن  را افسانه و اسطوره قلمداد  با تمام وضاحت باید گفت:
 اند. واضح است که:كه در گرداب گناه و طغیان فرو رفته میکنند از جمله افراد اند 

 توجیه وحى الهی وآسمانی به افسانه، راهى است براى كافر ماندن. 
ا َكانُوا یْكِسبُونَ »  (:14« )َكاله بَْل َراَن َعلَى قُلُوبِِهم مه
لود ا هاي آنانرا زنگ چنین نیست )که میگویند( بلکه عملکرد ها و تالش هاي شان دل»

 «.ساخته است
« باشد.شان گذاشته و مانع از قبول حق میهایپرده برروی دل«: »َراَن َعلَىَّٰ قُلُوبِِهم»

شود تا قلب می نویسند: ران یعنى گناه بر گناه متراکم مى« َرانَ  »مفسران در تفسیر لفظ 
 بینند.سیاه و تیره گشته و راه حق را نمى
های پیشینیان است بلکه اعمال زشت ند که قرآن افسانهنه چنان است که ناباوران ادعا دار
شان را زنگ زده کرده است. و همچون زنگاری بر هایآنان و اثرات گناهان است که دل

شان بسته است و از معرفت و شناخت حق شان نشسته و منافذ هدایت را بر رویهایدل
 بازمانده اند.
 است رضي هللا عنه آمده از ابو هریره و نسائي احمد، ترمذي روایت به شریف در حدیث

 نكتة قلبه في ذنبا نكتت العبد إذا أذنب إن»هللا صلّي هللا علیه و سلّم فرمودند:  رسول كه
 الران ، فذلكقلبه تغلف حتي عاد زادت وإن قلبه واستغفر صقل ونزع تاب سوداء، فإن

سیاهي  نقطه وي شود، در قلب گناهي مرتكب بنده القرآن: چوني ف سبحانههللا  ذكره الذي
 زده صیقلوي  ، قلبخواست كشید و آمرزش كرد و دست اگر توبه میشود پس كوبیده

 را در غالفي قلبشكه میشود تا آن افزوده سیاه نقطه ، آنبازگشت گناه میشود و اگر به
یاد كرده  در قرآن از آن سبحانخداي  كه )زنگ( است رین همان این فرو میبرد. پس

 . حکم آلبانی: حسن(4244و ابن ماجه:  3334ترمذی: ) «.است
بِِّهْم یْوَمئِذ  لهَمْحُجوبُونَ »  (:15« )َكاله إِنهُهْم َعن ره
 «.اندحجابگمان آنان آن روز از )لقاي( پروردگارشان در چنین نیست )که میگویند( بي»

یعني: اینها در روز رساخیز، زمانیکه براي محاسبه احضار میشوند و در برابر 
میشوند، دیده  دیدار باز داشته اند و از اینو در پرده  پروردگار قرار میگیرند محجوب

شان از شرف فرو افتاده، بسوي خداي داد حقیقي مانند مومنان، دیده نمیتوانند. همان 
از دیدار  در آخرت گونهدر حجابند، همینپرستي نیا از توحید و یگانه طوري که در د

و  آنها از كرامت»میگوید:  كریمه میباشند. مجاهد در تفسیر آیه در حجاب تعالي حق
 «.و محجوبندشده  بازداشته تعالي حق بخشایش

 (:16« )ثُمه إِنهُهْم لََصالُوا اْلَجِحیمِ »
 «.گردند و در آن میسوزندل آتش دوزخ ميسپس آنان داخ»



 

  

115 

 (83) – نیفیاملطفسورٔه 

، آنها نیستند. بنابراین شدني بیرون پایان کار و نهایت کار شان جهنم است، و هرگز از آن
 نیز هستند و قطعا ورود به جاویدان آتش ، اهلرحمان از دیدار خداي با وجود حرمان

 .است كرامت از آن نمودن شانو محروم  ، سخت تر از خوار كردندوزخ
بُونَ »  (:17« )ثُمه یقَاُل َهَذا الهِذي ُكنتُم بِِه تَُكذِّ
 «.شود: این است آنچه آنرا دروغ مي انگاشتیدسپس به آنها گفته مي»

گویند:این همان می آنان ، خفت و خواری  بهیعنی بعد از آن موّظفان دوزخ با سر توبیخ
کردید. اکنون آن را با خواری بچشید و در آن همیشه میعذابی است که بدان تکذیب 

 باشید.
 خوانندگان گرامی!
ی( خیر و سرگذشت نیکان، بحث ( در باره دیوان )کارنامه28الی  18در آیات متبرکه )
 بعمل آمده است.

 (:18« )َكاله إِنه ِكتَاَب اأْلَْبَراِر لَِفي ِعلِّیینَ »
 «.نیکان در )علیین( برترین ها قرار داردي کردار  درستي که نامهو به»
َب ٱْۡلَۡبَرارِ »  جمع بّر و یا باّر است.: «ٱْۡلَۡبَرارِ «.»آنچه در دوسیه  ابرار نوشته شده«: »ِكتََّٰ
کسانی که نه فقط ظاهر آنان بلکه باطن و اعمال آنان نیز پاک است و ایمان دارند و  - 1

 ند.آورحقوق هللا و حقوق بندگان هللا را به جا می
کنند و به دهند و بسیار اطاعت هللا میکسانی که کارهای خیر بسیاری انجام می - 2

ی اطاعت صادقانۀ هللا در ادای واجبات و اجتناب از محرمات، نسبت به وسیله
ی چنین اشخاصی در علیین پروردگار نیکی کنند و یا نیک رفتار باشند، پرونده

 است.
دارندگان این  -در آسمان در زیر عرش هللا - «علیین»نام  در مکانی به«: »لَِفي ِعلِّیِّینَ »

 «اند.پرونده در اعالی بهشت
 فرموده آند:« علیین»مفسرآن در مورد 

 در التسهیل آمده است: لفظ علیین معنى مبالغه مىای در سدرة المنتهی، علیین منطقه -
شود. یا به این  دهد و از علو مشتق است؛ زیرا سبب بلندى منزلت و درجات بهشت مى

 معنى است که مکانى بلند و رفیع است. روایت شده است که در زیر عرش قرار دارد.
 (.۴/۱٨۵)التسهیل 

 ای در آسمان هفتم،علیین منطقه -
 علیین جایی در زیر عرش هللا. -

شود و بسته به اعمال شخص به سجین بعد از مرگ، کتاب اعمال انسان باال رفته، ختم می
شود. محل قراردادن کتاب اعمال شخص، دلیلی بر محل خود شخص منتقل مییا علیین 
 است.

 قرار گاه و منزل گاه هاي ارواح:
ارواح در قرارگاههاي خود گوناگون میباشند، بیگمان که ارواح ایمانداران در جایي است 

أْلَْبَراِر لَِفي َکاله إِنه ِکتَاَب ا»که ارواح کافرین در آنجا وجود ندارد، و قرآن میفرماید: 
پندارند، بلکه نامه اعمال ابرار و نیکان در )چنان نیست که آنها )درباره معاد( مي «ِعِلّیینَ 

 علیین است.
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ین  »فرماید: و خداوند مي اِر لَِفي ِسِجّ ( چنین نیست که آنها 7)المطففین:  «َکاله إِنه ِکتَاَب اْلفُجه
 مه اعمال بدکاران در سّجین است.)درباره قیامت( مي پندارند به یقین نا

شود که کفار در مقر و قرارگاهي غیر از مقر مؤمنین قرار از این دو آیه فهمیده مي
ترین طبقه هفتم زمین قرار دارد، و علیین در دارند، و گفته شده است که سجین در پائین

به نام  باالترین آسمان هفتم قرار دارد، و گفته شده است که ارواح کفار در چاهي
یعني این ارواح با هم جمع شده و در آنجا « زمزم»، و ارواح مؤمنان در چاه «برهوت»

گیرد. و قول صحیح اینکه ارواح ایمانداران هر کجا بخواهند در آن قرار الفت مي
گیرد، و پیامبر صلي هللا علیه و سلم از ارواح شهداء خبر داده است که در شکم مي

اي در شوند، و به چراغهاي آویزان شدهباغ بهشت آویزان ميبالندگان سبز رنگي در 
گردند( این دلیل است بر اینکه ارواح شهداء در بهشت قرار دارد، و خداوند عرش برمي

ِ »ذکر کرده است که آنها )روح شهدا( زنده هستند:  َواَل تَْحَسبَنه الهِذیَن قُتِلُوا فِي َسبِیِل َّللاه
( )اي پیامبر! هرگز گمان مبر آنها 169)ال عمران: « اٌء ِعْنَد َربِِّهْم یْرَزقُونَ أَْمَواتًا بَْل أَْحی

اند و نزد پروردگارشان روزي داده اند، بلکه آنها زنده که در راه خدا کشته شدند مرده
 میشوند.

اند و نزد پروردگار خویش اند، بلکه زنده گمان مبرید آناني که در راه خداوند کشته شده 
 زي داده میشوند.رو

باشند و روح آنان همچون ارواح دیگران مجّرده نیست، بلکه آنان داراي حیات خاصي مي
گردند قرار دارد، اما ارواح ارواح آنان در شکم بالندگان سبزي که به گرد آن چراغها مي

دیگر مؤمنان گویند مجردند، و نظري هم قائل است به اینکه آنها هم در شکم پرندگان 
 قرار دارند.

 (:19« )َوَما أَْدَراَك َما ِعلِّیونَ »
چیز تو را آگاه  محمد! چه یعنی: ای«. داني که )علیین( چه و چگونه استو تو چه مي»

 .است علیین شأن نمایاندنو بزرگ  تفخیم تعبیر برای ؟ اینچیست علیین که ساخت
ْرقُومٌ »  (:20« )ِكتَاٌب مه
 نوشتهدر آن  بهشتیان هاینام که است کتابی یعنی: علیین«. اي استشده کتاِب نوشته»

نیز  آن هاییا بلندی خود بهشت نام علیین دار. همچنیننشانه است . یا کتابیاستشده 
 .هست
ۡرقُوم  »  :«مَّ
 معلوماتش واضح و مشخص است. -
 در آن نقصی نیست و کم و کاست ندارد. -
 بسته است و اسم شخص روی آن نوشته شده است.مختوم و  -
 بیند.کس غیر از صاحبش آن را نمیهیچ -

دهد و به بهشت نوشتۀ گویاست که هللا متعال با آن، حاملش را از آتش جهنم امان می
 شان کامالً واضح و روشن باشد.برای این که حساب فرستد.می
بُونَ »  (:21« )یْشَهُدهُ اْلُمقَره
یعنی:جماعت بزرگواری از فرشتگان مقّرب درگاه الهی که «.  ده اش کنندمقربان مشاه»

یابند و به آنچه در کتاب ابرار است منزلت عالی دارند در نزد این کتاب حضور می
اند که در دهند به اینکه این افراد کسانی بودهدهند. یعنی شهادت میگواهی وشهادت می
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هللا فرموده بود، تأیید کردند، این جا منظور از  شان آن چیزی را کهدنیا با قول و فعل
ها و انبیا که شاهد بر مقربان فرشتگان هستند و یک معنی دیگرش عبارت است از انسان

َوأَۡشَرقَِت »ها هستند. هللا متعال در قرآن عظیم الشأن اشاره کرده است که: حقانیت راه آن
َن َوٱلش َهَدآِء َوقُِضَي َبۡیَنُهم بِٱۡلَحّقِ َوُهۡم اَل  ُۧب َوِجآْيَء بِٱلنَِّبیِّ ٱْۡلَۡرُض ِبنُوِر َربَِّها َوُوِضَع ٱۡلِكتََّٰ 

در روز قیامت،[ زمین به نوِر پروردگارش روشن خواهد »] [69]الزمر: « ٦۹یُۡظلَُموَن 
آورند و به حق و عدالت شود و پیامبران و گواهان را میشد و نامۀ ]اعمال[ نهاده می

آورده گواهان . انبیا و «شود و هرگز به آنان ظلم نخواهد شدداوری میمیان مردم 
 شوند تا گواهی دهند.می
 (:22) «إِنه اأْلَْبَراَر لَِفي نَِعیم  »

 در سراي طاعت نعمت بار باشند(.یعني: اهل« بهشت»تردید که نیکو کاران در  )بي
 را فراگرفت آن قدر و اندازه نتوان كه قرار خواهند داشت بزرگي در ناز و نعمت آخرت

 كرد. و سنجش
 (:23« )َعلَى اأْلََرائِِك ینُظُرونَ »
 «.اند و( مي نگرندهاي )نشسته بر تخت »

نمیشود  اطالق بر تخت . اریكهاست بهشتي هايسرا پرده ارائك: تخت ها و اورنگ هاي 
ها و آرایش پرده  به باشد كه قرار داشته ايدر زیر قبه یعني در حجله تخت كه مگر آنگاه
از ناز و نعمت ها و  برایشان عزوجل خداي كه آنچه سويبه  «مینگرند» باشد ها آراسته

 .ذوالجالل ذات سوياست: مي نگرند به  این . یا معنياست كرده و اعزاز ها آماده اكرام
 (:24« )النهِعیمِ  تَْعِرُف فِي ُوُجوِهِهْم َنْضَرةَ »
، را ببینی ایشان یعنی: چون «.هایشان مي بیني خوشي و خّرمي نعمت را در چهره»
 ایو تروتازگی ، بهجت، سپیدینور، زیبایی سبب اند، بهناز ونعمت ازاهل که دانیمی
 و زیباییو شمایل  زیرا خداوند متعال  در سیما و شکل بینیمی هایشاندر چهره که
 را وصف آنای کنندهتوصیف هیچ که استبخشیده  و صفا و طراوتی رونق چنان آنان

 نتواند کرد.
 «سرور و بهجت و خوشحالی«: »نَۡضَرةَ ٱلنَِّعیمِ »
ْختُوم  » ِحیق  مه  (:25« )یْسقَْوَن ِمن ره
 .«شوندسیراب میشان نوشانده و[ ]توسط خدمتکارانو از شراب ناِب ُمهر شده »
 دهند.فرشتگان این شراب را جلوی ما گرفته و به ما می: «یُۡسقَۡونَ »
ِحیق  »  كه چیزي و نه است در آن ايو ناخالصي  غش هیچ نه كه است شرابي«:  ِمن رَّ
 و فاسد كند.  را گندیده آن
ۡختُوم  » برسد، محفوظ  آن به دستي كهلذا از این استشده  نهاده مهري بر آن كهاست آن«: مَّ

 را بر مي دارند. خود مهر آن نیكان كهتا آن است شده و باز داشته
 (:26« )ِختَاُمهُ ِمْسٌك َوفِي َذِلَك فَْلیتَنَافَِس اْلُمتَنَافُِسونَ »
 «.که ُمهرش مشک باشد، تنافس کنندگان در چنین چیزي باید باهم تنافس و مسابقه کنند»

 را براي آنهر كس  كه است چیزي یك بر سر تصاحب و كشمكش : مشاجرهتنافس
را در  مي ورزد و آنبخل  میكند، بر آن رقابت با دیگران مي خواهد لذا بر سر آن خودش
 در میآورد.  خودش اختصاص حوزه
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بنوشاند، خداوند  آبي جرعه ايتشنه مؤمن به كه هر مؤمني»است: آمده شریف  در حدیث
 مؤمن كه نوشاند و هر مؤمنيمي مختوم او را از رحیق جّل جالله در روز قیامت

میكند و هر  اطعام بهشت هايكند، خداوند جّل جالله او را از میوه  را اطعام ايگرسنه
 سبز بهشتي لباسهاي را بپوشاند، خداوند جّل جالله او را از ايبرهنهمؤمن  كه مؤمني

 «.میپوشاند
 (:27« )َوِمَزاُجهُ ِمن تَْسنِیم  »
 فرو ریختانده از باال بر بهشتیان كه است شرابي تسنیم«.و آمیزشش از تسنیم است»

 .است بهشتشراب هاي  میشود و بهترین
بُونَ »  (:28« )َعیناً یْشَرُب بَِها اْلُمقَره
 كه است ايچشمه ، یا تسنیمرحیق«. مقّربان از آن مي نوشنداي است که تسنیم( چشمه»)

 طور خالصبه  از آن مقربان كه میآمیزند در حالي را با آن خویش جنتیان جام هاي
 است: چهار صفت داراي رحیق مینوشند. پس

 مهر. سر به است شرابي - 1
 .است از مشك مهر آن - 2
 قرار دارد. رغبت و در معرض رقابت در محل - 3
 .است از تسنیم آن آمیزه - 4

صرفا  كه در بهشت است ايچشمه تسنیم»مسعود رضي هللا عنه میگوید:  عبدهللا بن
خشبو و  از آن ايرا با آمیزه  نیز جام هایشان یمین مي نوشند و اصحاب از آن مقربان

 «.معطر میكنند
 خوانندگان گرامی!
( موضوع ریشخند و نیشخند کافران به مؤمنان در دنیا و 36الی  29)در آیات متبرکه  

 مقابله به مثل مؤمنان در قیامت، به بحث گرفته میشود.
 (:29« )إِنه الهِذیَن أَْجَرُموا َكانُواْ ِمَن الهِذیَن آَمنُوا یْضَحُكونَ »
 «.خندیدند گمان کسانیکه مجرم بودند بر آنانکه مؤمنان بودند مي بي»

، اولاند: بنا بر روایت ذكر كرده  دو روایت كریمه آیه این نزول سبب مفسرین در بیان
 وائل بنو عاص  مغیره ، ولید بنمانند ابوجهل مشركین بزرگان« مجرمان»مراد از 
را مورد استهزا  مسلمین از فقراي و غیر ایشان ، باللعمار، صهیب هستند كه سهمي

 قرار میدادند.
 از راه از مسلمانان رضي هللا عنه با جمعي طالبابي بن است: علي آمده  دوم در روایت
را مورد تمسخر قرار  و ابرو ایشان و با چشم خندیده ایشان به منافقان پس مي گذشت
از  آنان ! و همهدیدیمرا طاس رفتند و گفتند: امروز مرد كله  منافق نزد یاران دادند آنگاه

صلّي هللا علیه و سلّم  خدا رضي هللا عنه نزد رسول علي كهاز آن خندیدند. و قبل سخن این
 شد. نازل آیه برسد، این

واْ بِِهْم یتَغَاَمُزونَ »  (:30« )َوإَِذا َمرُّ
 «.و چون از کنار آنان مي گذشتند، به هم دیگر چشمک میزدند»
و این کار « کردند.با اشاره چشم و ابرو و کنایه مسلمانان را مسخره می«: »ونَ یَتَغَاَمزُ »

تر بود. دلیل استفاده از کلمه و فعل جمع: چون بیشتر آنان این کار را از خندیدن سخت
 دادند. انجام می
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 :(31« )َوإَِذا انقَلَبُواْ إِلَى أَْهِلِهُم انقَلَبُواْ فَِكِهینَ »
«. ه هاي شان بر مي گشتند شادمان از )عملکرد خوي( بر میگشتندو چون به خانواد»

 كه و وضعي از حال «گشتند شادمانبازمي» خود؛ و محافل زمانیکه کفار از مجالس
 هایشان خانه به اند. یا چونرا مورد ریشخند و تمسخر قرار داده مؤمنان كهدارند و از این

ناز و  این دادن میخواستند در آنها مییافتند. البته را كه باز میگشتند، هر ناز و نعمتي
 بود.« استدراج»بر ایشان  نعمت

زیرا آن ها با این که بدترین کار را کرده بودند باز هم احساس آرامش مي نمودند، گویا 
 که از جانب خداوند عهد و پیماني آمده است که آن ها اهل سعادت و خوشبختي هستند.

اي خود حکم کردند که اهل هدایت مي باشند و مومنان گمراهند و این دروغي آن ها بر
 بود که بر خداوند مي بستند و به خود جرأت دادند و بدون آگاهي بر خداوند دروغ بستند.

 (:32« )َوإَِذا َرأَْوُهْم قَالُوا إِنه َهُؤاَلء لََضالُّونَ »
 «.گمان اینان گمراهندبيکه مؤمنان را میدیدند میگفتند: و هنگامي»
ُٓؤاَلِٓء « »دیدند.کنان، مسلمانان را میهنگامی که این مسخره«: »َوإَِذا َرأَۡوُهمۡ » قَالُٓواْ إِنَّ َهَّٰ

گمراه و گفتند: اینان،منظورشان یاران محمد صلی هللا علیه وسلم  بود، می«: »لََضآل ونَ 
 مانده و متعلق به زمان قدیم  هستند.عقب
 (:33« )أُْرِسلُوا َعَلیِهْم َحاِفِظینَ  َوَما»
 از جانب یعني: آنان«. درحالیکه محافظ ونگران )عملکرد هاي آنان( فرستاده نشده اند»

 و اعمال شان احوال بودند تا نگهبان نشده گمشاته باز رس بر مسلمانان سبحان خداي
و  صالح بنگرند و امور خود را به خویش بودند تا در خویشتن شده مكلف باشند بلكه
سزا  بر ایشان دیگران عیب جویي به شدنخود از مشغول  به پرداختن آورند پس سامان

 وارتر بود.
این کارشان از لجاجت و عناد سر چشمه میگیرد و دلیل و حجتي ندارند. بنابر این 

 سزایشان در آخرت از نوع عمل شان است.
 (:34« )یَن آَمنُواْ ِمَن اْلُكفهاِر یْضَحُكونَ فَاْلیْوَم الهذِ »
یعنی «: »ِمَن ٱۡلُكفَّاِر یَۡضَحُكونَ «.»پس امروز آنانکه باور داشتند بر کافران بخندند»

گرند، بر آنان های خود نشسته و عذاب کافران را نظارههنگامی که مؤمنان که بر تخت
 «خندند.می
 (:35)« َعلَى اأْلََرائِِك ینُظُرونَ »
مفسر قرطبى فرموده  است: به اهل دوزخ گفته .«ها )تکیه میزنند( و مینگرندبر تخت »
شود و آنها هجوم هاى دوزخ بر روى آنها گشوده مىشود: بروید بیرون، و دروازهمى
کنند، وقتى به اند آنها را تماشا مىبرند که بیرون بروند، و مؤمنان که بر تخت نشستهمى

تفسیر ) خندند. شود، آنگاه مؤمنان به آنها مىرسند، به رویشان بسته مىپشت درها مى
 (.۱۹/۲۶٨قرطبى 

مومنان در نهایت آرامش و راحتي بر تخت هاي مجلّل تکیه مي زنند و در میان نعمت 
 هایي به سر میبرند که خداوند بر ایشان آماده کرده است و به چهره پروردگار مینگرند.

َب »  (:36« )اْلُكفهاُر َما َكانُوا یْفعَلُونَ َهْل ثُّوِ
یعني سزایي «.اند داده شده استآیا به کافران مکافات و سزاي کارهایي که میکرده»

کارهایي که در دنیا بعمل میآوردند داده شده است؟ بطور مثال آنان در دنیا باالي مومنان 
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ن نیز در روز قیامت که به مي خندیدند و آن ها را به گمراه بودن متهم میکردند، مومنا
 کیفر گمراهي و سرکشي آن ها را در عذاب و شکنجه مي بینند به آن ها مي خندند.

 روش پیامبر در تجارت:
سیرت نویسان روش پیامبر صلي هللا علیه وسلم در تجارت و خرید و فروش را بصورت 

 زیر خالصه و بیان فرموده اند:
چنانکه در  –شخصا خرید یا فروش میکردند پیامبر صلي هللا علیه وسلم خودش  - 1

و یا گاهي یکي از اصحابش  -حدیث عمر و جابر رضي هللا عنهما نقل خواهیم کرد 
 را وکیل آن مي کردند.

أَْعَطاهُ النهبِي صلي هللا علیه »مثال در مورد عروه بن ابوجعد البارقي گفته شده: 
،  -َشاةً  أَوْ  -وسلم ِدینَاراً یْشتَِري بِِه أُْضِحیةً  فَاْشتََري َشاتَیِن، فَبَاَع إِْحَداُهَما بِِدینَار 

، فََدَعا لَهُ بِاْلبََرَکِة فِي بَیِعِه، فََکاَن لَِو اْشتََري تَُرابًا لََرِبَح فِیهِ   «فَأَتَاهُ بَِشاة  َوِدینَار 
رسول هللا »(. یعني: 2402( و ابن ماجه )3384( و أبو داود )1258ترمذي )
علیه وسلم به او یک دینار داد که قرباني، یا گوسفندي خریداري کند او با صلي هللا 

همان )یک دینار( دو گوسفند خرید، و بعد گوسفندي را به یک دینار فروخت، و یک 
گوسفند با یک دینار به خدمت پیامبر صلي هللا علیه وسلم آورد. پیامبر صلي هللا علیه 

 «.ائیکه اگر خاک مي خرید سود میکردوسلم در حق او دعاي برکت نمود، تا ج
پیامبر صلي هللا علیه وسلم تجار را به نیکوکاري و صداقت و صدقه دادن امر مي  - 2

 فرمود.
از حکیم بن حزام رضي هللا عنه روایت است: رسول هللا صلي هللا علیه وسلم 

تََما َوَکَذبَا ُمِحقَْت بََرَکةُ فَِإْن َصَدقَا َوبَیَنا بُوِرَک لَُهَما فِي بَیِعِهَما، َوإِْن کَ »فرمود: 
اگر فروشنده و خریدار راست »( یعني: 1532( و مسلم )1973بخاري ) «بَیِعِهَما

بگویند و عیب کاال را بیان کنند، در معامله آنان، خیر و برکت بوجود خواهد آمد، و 
 «.اگر عیب کاال را پنهان کنند و دروغ بگویند، معامله آنها بي برکت خواهد شد

و از اسماعیل بن عبید بن رفاعه از پدرش از جدش روایت مي کند که او همراه 
رسول خدا صلي هللا علیه وسلم به سي مصلي رفت، دید که مردم خرید و فروش مي 

ارِ »کنند، فرمود:  اي گروه تاجران! آنها نداي رسول هللا صلي هللا  «یا َمْعَشَر التُّجه
هاي خود را باال گرفتند و رو به ایشان کردند، علیه و سلم را اجابت کردند و سر

َ َوبَره َوَصَدقَ »فرمود:  اراً، ِإاله َمِن اتهقَي َّللاه اَر یْبعَثُوَن یْوَم اْلِقیاَمِة فُجه همانا  «.إِنه التُّجه
تجار در روز قیامت همانند انسان هاي فاجر و گناه کار بر انگیخته میشوند مگر 

( و ابن ماجه 1210ترمذي )«. د و نیکو کار و راستگو باشدآنکسي که از خدا بترس
(2146.) 

یا »و از قیس بن ابوغرزه روایت است که رسول هللا صلي هللا علیه وسلم میفرمود: 
َدقَةِ  اِر إِنه اْلبَیَع یْحُضُرهُ اللهْغُو َواْلَحِلُف فَُشوبُوهُ بِالصه ( 1208ترمذي ) «َمْعَشَر التُّجه

هاي بیهوده و  ها سخناي گروه تاجران، در معامله »(. یعني: 3326وأبو داود )
 «.دادن، دفع کنیدقسم پیش میآید، آنها را با صدقه 

پیامبر صلي هللا علیه وسلم به بذل و گذشت و سهل گیري در خرید و فروش امر مي  - 3
فرمود. از جابر بن عبدهللا رضي هللا عنه روایت است که رسول هللا صلي هللا علیه 
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ُ َرُجالً َسْمًحا إَِذا بَاَع، َوإَِذا اْشتََري، َوإَِذا اْقتََضي»وسلم فرمود:  بخاري  «َرِحَم َّللاه
(1970.) 

خداوند بر بنده اي رحم میکند که هنگام خرید و فروش و طلب حق خود، »یعني: 
 «.سهل گیر باشد

از جمله نمونه هاي بلند نظري رسول هللا صلي هللا علیه وسلم حدیث ابن عمر رضي 
ُکنها َمَع النهبِي صلي هللا علیه وسلم فِي َسفَر  فَُکْنُت َعلَي َبْکر  »هللا عنه است که گفت: 

 ْعب  ِلعَُمَر، فََکاَن یْغِلبُِني فَیتَقَدهُم أََماَم اْلقَْوِم، فَیْزُجُرهُ ُعَمُر َویُردُّهُ، ثُمه یتَقَدهُم فَیْزُجُرهُ صَ 
ُعَمُر َویُردُّهُ فَقَاَل النهبِي صلي هللا علیه وسلم ِلعَُمَر: )بِْعنِیِه( قَاَل: ُهَو َلَک یا َرُسوَل 

ِ، قَاَل: )بِْعِنیهِ  ِ صلي هللا علیه وسلم، فَقَاَل النهبِي صلي هللا َّللاه ( فََباَعهُ ِمْن َرُسوِل َّللاه
ِ ْبَن ُعَمَر تَْصنَُع ِبِه َما ِشئْتَ   (. یعني:2610بخاري ) «علیه وسلم: ُهَو لََک یا َعْبَد َّللاه

بودم. و بر شتري جوان و سرکش  هللا صلي هللا علیه وسلمدر سفري، همراه رسول 
درم بود، سوار بودم. گاهي از کنترل من خارج مي شد و از کاروان، جلو که از پ

مي افتاد.  آنرا متوقف مي کرد و به عقب مي راند. ولي دوباره، جلو افتاد. عمرمي
عمر او را تنبیه مي کرد و بر مي گرداند. رسول هللا صلي هللا علیه وسلم به عمر 

ول خدا! از آِن شما باشد. رسول عمر گفت: اي رس«. او را به من بفروش»گفت: 
عمر آنرا به رسول خدا «. آنرا به من بفروش»هللا صلي هللا علیه وسلم فرمود: 

هللا صلي هللا علیه وسلم خطاب به عبدهللا بن عمر رضي هللا فروخت. سپس، رسول 
 «.اي عبد هللا! او مال تو باشد و هر چه مي خواهي، با او بکن»عنهما فرمود: 

أَنههُ َکاَن یِسیُر َعلَي َجَمل  لَهُ قَْد أَْعیا، فََمره »بن عبدهللا رضي هللا روایت است: و جابر 
فََضَربَهُ، فََدَعالَهُ، فََساَر بَِسیر  لَیَس یِسیُر ِمثَْلهُ، ثُمه قَاَل:  صلي هللا علیه وسلم النهبِي

ا بِْعنِیِه بَِوقِیة  قُْلُت: الَ ثُمه قَاَل: بِْعِنیِه بِوَ  قِیة  فَبِْعتُهُ، فَاْستَثْنَیُت ُحْمالَنَهُ إِلَي أَْهِلي، فَلَمه
قَِدْمنَا أَتَیتُهُ ِباْلَجَمِل، َونََقَدنِي ثََمنَهُ، ثُمه اْنَصَرْفُت، فَأَْرَسَل َعلَي إِثِْري، قَاَل: َما ُکْنُت آلُخَذ 

بر »(. یعني: 715مسلم )( و1991بخاري ) «َجَملََک، فَُخْذ َجَملََک ذِلَک فَُهَو َمالُکَ 
به من  صلي هللا علیه وسلم شتري سوار بودم و میرفتم، شترم خسته شده بود، پیغمبر

رسید، )وقتي دید شترم خسته است( عصایي به او زد و برایش دعا کرد، پس از 
رفت که هیچ شتري به او طوري به سرعت مي صلي هللا علیه وسلم دعاي پیغمبر

، «این شتر را به یک )اوقیه( چهل درهم به من بفروش» رسید، آنگاه گفت:نمي
آنرا به یک اوقیه »گفت:  صلي هللا علیه وسلم گفتم: آنرا نمیفروشم، بار دیگر پیغمبر

رسم حق سواري بر ، شترم را به او فروختم، و گفتم: تا به منزل مي«به من بفروش
صلي هللا علیه  برآنرا دارم، همینکه به منزل رسیدیم شترم را به حضور پیغم

بردم، ایشان قیمت آنرا نقداً به من داد وقتي از حضورش خارج شدم فوراً کسي  وسلم
را به دنبال من فرستاد، )برگشتم(، فرمود: منظورم این نبود که شترت را از تو 

 «.بگیرم، پس آنرا با خود ببر و قیمت آن هم مال خودت باشد
اداي حقوق دیگران بخوبي عمل مي نمود و بر در هنگام  صلي هللا علیه وسلم پیامبر - 4

 آن نیز تشویق مي کردند.
َکاَن ِلَرُجل  َعلَي النهبِي صلي هللا »از ابوهریره رضي هللا عنه روایت است که گفت: 

هُ علیه وسلم ِسنٌّ ِمَن اإِلِبِل فََجاَءهُ یتَقَاَضاهُ فَقَاَل: )أَْعُطوهُ(، فََطلَبُوا ِسنههُ فَلَْم یِجُدوا لَ 
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ُ بَِک، قَاَل النهبِي صلي هللا علیه  إِاله ِسنًّا فَْوقََها، فَقَاَل )أَْعُطوهُ(، فَقَاَل: أَْوفَیتَنِي أَْوفَي َّللاه
 (.1601( و مسلم )2182بخاري ) «وسلم: إِنه ِخیاَرُکْم أَْحَسنُُکْم قََضاءً 

مرد نزد پیامبر پیامبر صلي هللا علیه وسلم شتري به مردي قرضدار بود. آن »یعني: 
آمد و شترش را خواست. پیامبر فرمود: )شتر را( به او بدهید، لذا دنبال شتري مثل 
شتر او گشتند ولي نیافتند، شتري بزرگتر پیدا کردند. پیامبر صلي هللا علیه وسلم 
فرمود: )این شتر را( به او بدهید، مرد گفت: حق مرا به صورت کامل ادا کردي 

دا کند. پیامبر صلي هللا علیه وسلم فرمود: بهترین شما کسي خداوند حق شما را ا
 «.است که به بهترین وجه قرضش را ادا کند

پیامبر صلي هللا علیه وسلم نسبت به پذیرفتن فسخ معامله از طرف انسان نادم و  - 5
 پشیمان تشویق مي کردند.

م فرمود: از ابوهریره رضي هللا عنه روایت شده که رسول هللا صلي هللا علیه وسل
ُ َعثَْرتَهُ یْوَم اْلِقیاَمةِ » ( و ابن ماجه 3460أبو داود ) «َمْن أَقَاَل ُمْسِلماً أَقَالَهُ َّللاه
(2199.) 

کسي که از مسلماني فسخ معامله را بپذیرد، خداوند در روز قیامت از »یعني: 
 «. لغزشها و گناهانش در میگذرد

رید یا فروش، و داللت بر کرم نفس اقاله: یعني گذشت و سخاوت، و بازگشتن از خ
 دارد.

بعنوان مثال: هرگاه کسي چیزي را از فروشنده اي بخرد، سپس به دلیلي از خرید 
خود پشیمان گشت؛ حال احساس فریب خوردگي کرده باشد، و یا دیگر نیازي به آن 
نداشته باشد، و یا قیمت آنرا گم کرده باشد، او جنس خریداري شده را به فروشنده 

پس مي دهد و فروشنده نیز از او مي پذیرد؛ هللا متعال در روز قیامت از لغزشها و 
مشقتهاي او مي گذرد، زیرا او در حق خریدار خود احسان نموده است، و این 
درحالي است که عقد معامله منعقد شده و خریدار توانایي فسخ آنرا نداشت. نگاه 

 شرح سنن ابو داود. "عون المعبود" به:
مبر صلي هللا علیه وسلم اجناس مردم را ناچیز و بي ارزش نمي شمارد، چنانکه پیا - 6

در حدیث جابر رضي هللا عنه در مورد فروش شترش به ایشان گذشت، و در هنگام 
 خرید کاال در مورد قیمت آن بحث میکرد تا با فروشنده بر سر آن به توافق برسد.

َجلَْبُت أَنَا َوَمْخَرَمةُ اْلعَْبِدي »گفت: از سوید بن قیس رضي هللا عنه روایت است که 
ِ صلي هللا علیه وسلم یْمِشي، فََساَوَمَنا  ا ِمْن َهَجَر فَأَتَینَا ِبِه َمکهةَ، فََجاَءنَا َرُسوُل َّللاه بَزًّ

( 3336( و قال: حسن صحیح، وأبو داود )1305ترمذي ) «بَِسَراِویَل، فَبِْعنَاهُ 
من و مخرمه عبدي پارچه هائي از »(. یعني: 2220)( وابن ماجه 4592والنسائي )

منطقهء َهَجر آوردیم. پیامبر صلي هللا علیه وسلم نزد ما آمد و از آن ازاري خرید و 
 «.در مورد قیمت آن با ما بحث کرد و ما آنرا به ایشان فروختیم

پیامبر صلي هللا علیه وسلم در وقت ترازو کردن جنس فروشي امر مي کردند که  - 7
ا سنگین تر وزن کنند )سنگینتر قرار دادن کفه ي ترازو و یا پیمانه در هنگام آنر

 فروختن و وزن کردن(.
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ِ صلي هللا » از سوید بن قیس رضي هللا عنه روایت است که گفت: )رأي( َرُسوُل َّللاه
ِ صلي هللا علیه وسلم: ) ِزْن علیه وسلم َرُجالً یِزُن بِاألَْجِر، فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاه

 «.َوأَْرِجْح(
رسول خدا صلي هللا علیه وسلم مردي را دید که در مقابل دستمزد )اجناس و »یعني: 

پول مردم را( وزن مي کرد، پیامبر صلي هللا علیه وسلم به او فرمود: وزن کن و 
 این حدیث ادامه حدیث سابق است.«. افزون کن

کم کردن بدهي او امر مي پیامبر صلي هللا علیه وسلم به مهلت دادن تنگدست و  - 8
 فرمود.

از ابو الیسر رضي هللا عنه روایت است که رسول خدا صلي هللا علیه وسلم فرمود: 
ُ فِي ِظلِّهِ »  (.3006مسلم ) «َمْن أَْنَظَر ُمْعِسراً أَْو َوَضَع َعْنهُ أََظلههُ َّللاه

خداي و یا از قرض او کم کند،  هرکس که به بدهکار تنگدست مهلت دهد»یعني: 
 «.تعالي او را در روز قیامت در سایهء عرش خویش جاي میدهد

پیامبر صلي هللا علیه وسلم از ربا، و غرر، و بیع العینه، و خرید و فروش  - 9
 محرمات، و فریب و تقلب نهي فرمودند.

 یعني: معامله اي که توأم با جهالت و یا مخاطره باشد. غرر
را بصورت نسیه به شخصي فروخته  : بدین صورت است که کسي کاالیيبیع عینه

و تحویل دهد، و قبل از دریافت مبلغ، آنرا به قیمتي کمتر بصورت نقدي، از وي 
 بخرد.

هرکس ما را »یعني:  «.َمْن َغشهنَا فَلَیَس ِمنها»پیامبر صلي هللا علیه وسلم مي فرماید: 
 (.101مسلم )« فریب دهد و قصد تقلب داشته باشد از ما نیست

 «نََهي َرُسوُل هللِا َصلهي هللاُ َعلَیِه َوَسلهَم َعْن بَیعِ اْلغََررِ »بوهریره روایت است: و از ا
 «.پیامبر صلي هللا علیه وسلم از بیع غرر نهي کرد»(. یعني: 1513مسلم )

إَِذا تَبَایْعتُْم »و از ابن عمر روایت است که پیامبر صلي هللا علیه وسلم فرمود: 
ُ َعلَیُکْم ذاُلًّ اَل بِاْلِعیَنِة َوأَ  ْرعِ َوتََرْکتُْم اْلِجَهاَد َسلهَط َّللاه َخْذتُْم أَْذنَاَب اْلَبقَِر َوَرِضیتُْم بِالزه

آنگاه که به صورت »(. یعني: 3445)ابوداود ) «یْنِزُعهُ َحتهي تَْرِجعُوا إِلَي ِدینُِکمْ 
شدید( و به کشت و  عینه معامله کردید و دم گاو ها را گرفته )به کشاورزي مشغول

کار دل خوش نموده، و جهاد را ترک کردید، خداوند ذلتي را بر شما چیره خواهد 
 «.کرد، و تا زمانیکه به دین تان باز نگردید،آن را از شما برنمیدارد

 

 صدق هللا العظیم و صدق رسوله نبی الکریم.
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ِحیمِ بِْسِم  ْحَمِن الره ِ الره  َّللاه

 سوره االنشقاق
 (30) –جزء 

 آیه است. 25نازل شده و داراى « مكه»این سوره در 
 

 :االنشقاقتسمیه سوره  وجه
مصدر است و معنای شکافته شدن را می رساند. سوره ی انشقاق یعنی سوره « انشقاق»

 جهت بدان سوره این ای که از شکافته شدن آسمان در آن بحث بعمل آمده است.
« إَِذا السََّماء انَشقَّتْ » اش: فرموده را با این خداوند جّل جالله آن شد كه نامیده« االنشقاق»
و  جهان ویراني خود نشانه كه اي؛ پدیدهاست، آغاز كرده است آسمان شكافتن اعالم كه

 میباشد. قیامتخوف وترس عظیم روز  برپایي
 :االنشقاقداد آیات، کلمات وحروف سوره تع

پس از سوره االنفطار نازل شده و از جمله « االنشقاق»قبل از همه باید گفت که سوره 
( یکصدو 108( بیست و پنج آیات، )25( یک رکوع، )1هاي مکي بوده، داراي ) هسور

 ( دوصدونه نقطه است.209( چهار صدو چهل وهشت حرف، و )448هشت کلمه، )
)الزم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن 

تفسیر احمد  ،متفاوت ومختلف است. برای  تفصیل  این مبحث میتوانید به سوره  الطور
  مراجعه فرماید.( 

 االنشقاق با سوره های قبلی: پیوند و مناسبت سوره
مله سوره های مکى است و مانند سایر ى انشقاق ازجقبل از همه باید گفت که سوره

ى قیامت را مورد بحث قرار داده و به اصول دهندههاى تکانهاى مکى صحنهسوره
 پردازد. ى اسالمى مىعقیده

های: مطففین، انفطار و تکویر، احوال قیامت را پیوند ومناسبت سوره االنشقاق با سوره
 بختان بحث بعمل می أورده. تبیین می کنند و از احوال سعادتمندان و سیاه

 یادداشت:
دارای سجده تالوت میباشد. شما  سورۀ انشقاق ( 21و 20قابل تذکر است که: )آیات  
همین تفسیر « النجم»موردحکم سجدۀ تالوت را درسورۀ میتوانید معلومات تفصیلی در

 مطالعه فرماید.
 :االنشقاقسوره آشنایي با 

ها جزء اخیر قرآن عظیم الشان بوده و به مباحث روز این سوره مانند بسیارى از سوره 
در بدو سوره به حوادث هولناك و تكان دهندة پایان جهان و شروع پردازد. قیامت می

به مسألة رستاخیز و حساب این سوره  قیامت اشارات و تذکراتي دارد. در مرحله بعد
به بخشى از اعمال و اعمال نیكوكاران و بدكاران و سر نوشت آنها، و در مرحله سوم 

 اعتقاداتى كه موجب عذاب و مجازات  الهى میشود. در مرحله چهارم بعد از ذكر سوگند
هائى به مراحل سیر انسان در مسیر زندگى دنیا و آخرت اشاره میكند و سر انجام در 

 مرحله پنجم باز سخن از اعمال نیك و بد و كیفر و پاداش آنهاست.
شدن آسمان به عنوان یکي از عالئم اولین قیامت اشاره شده،  دربدو سوره به حادثه پاره

سپس هموار شدن زمین وبیرون ریختن هر چه در سینه خود دارد و بر انگیخته شدن 
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انسان و رفتن اش بسوي هللا و چگونگي توزیع نامه هاي اعمال مورد بحث قرار گرفته 
 است.

که رستاخیز آمدنى است، و شّکى در و این»طوریکه در قرآن عظیم الشان مي خوانیم: 
 (7حج، آن نیست و خداوند تمام کسانى را که در قبرها هستند زنده میکند( )سوره 

وزن کردن )اعمال، و سنجش ارزش آنها( در آن روز، حّق »در قرآن کریم آمده است:  -
نى که هاى )عمل( آنها سنگین است، همان رستگارانند! و کسااست! کسانى که میزان 

خاطر هاى )عمل( آنها سبک است، افرادى هستند که سرمایه وجود خود را، به  میزان
  (.9 - 8اعراف، اند )سوره ظلم و ستمى که نسبت به آیات ما میکردند، ازدست داده

چنانچه خداوند »پروردگار ما در مورد این روز محاسبه وحساب رسي میفرماید:  -
اند و روى که در غفلت حساب مردم به آنان نزدیک شده، در حالى»متعال میفرماید: 
 ( 118 – 117ص گردانند. )سوره 

هاى اعمال و در آن هنگام که نامه »همچنان در مورد تقسیم اعمال نامه ها میفرماید: 
 ( 10تکویر، گشوده شود )سوره 

وز قیامت هنگام گرفتن نامه اعمال به دو دسته تقسیم ها در رمطابق حکم قرآني، انسان
میشوند: گروهي که نامه اعمالشان را به دست راست شان میدهند؛ گروه دیگري که نامه 

اعمال شان را از پشت سر به دست چپ شان میدهند. گروه اول شادمان و داراي 
)که به این  حسابرسي آسان و اهل بهشت هستند. اما گروه دوم، اهل جهنم میباشند

 بحث صورت گرفته است(. 12 – 7، موضوع در آیات
صراط، پُلي است که بر روي جهنم کشیده میشود وتمام  بندگان خداوند باید از همچنان پل 

که خداي متعال میفرماید: روي آن عبور کنند تا اگر جنتي است، داخل جنت شود. چنان
این امرى است حتمى و قطعى بر شوید و همه شما )بدون استثنا( وارد جهنم مي»

 (71سوره مریم، پروردگارت. )
  :االنشقاقسوره  فضیلت

 كه استشده  رضي هللا عنه روایت در مورد فضیلت این سوره در حدیثي از ابوهریره
اْقَرأْ  و إَِذا السهَماء انَشقهتْ »: تالوت هللا صلّي هللا علیه وسلّم در هنگام فرمود: با رسول

 .كردیم سجده «بِاْسِم َربَِّك الهِذي َخلَقَ 
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 ُسوَرة االنشقاق و تفسیرترجمه 

 (30) –جزء 
ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 ومهربان ه به نام خدای بخشایند
( َوأَْلقَْت َما فِیَها َوتََخلهْت 3ُمدهْت )( َوإَِذا اأْلَْرُض 2( َوأَِذنَْت ِلَربَِّها َوُحقهْت )1إَِذا السهَماء انَشقهْت )

نَساُن إِنهَك َكاِدٌح إِلَى َربَِّك َكْدحاً َفُماَلقِیِه )5( َوأَِذنَْت ِلَربَِّها َوُحقهْت )4) ا َمْن 6( یَا أَیَُّها اإْلِ ( فَأَمه
ً َیِسیراً )7أُوتَِي ِكتَاَبهُ بَِیِمینِِه ) ( 9یَنَقِلُب إِلَى أَْهِلِه َمْسُروراً )( وَ 8( فََسْوَف یَُحاَسُب ِحَسابا

ا َمْن أُوتَِي ِكتَابَهُ َوَراء َظْهِرِه ) ( إِنههُ 12( َویَْصَلى َسِعیراً )11( فََسْوَف َیْدُعو ثُبُوراً )10َوأَمه
 (15ِه بَِصیراً )( بَلَى إِنه َربههُ َكاَن بِ 14( إِنههُ َظنه أَن لهن یَُحوَر )13َكاَن فِي أَْهِلِه َمْسُروراً )

 
 تشریح لغات واصطالحات:

، سوره انفطار 16/  شكافت: شکافته شد، بشکافت. )مراجعه شود: سوره حاقّه«: إِنَشقَّتْ »
 گوش فرا داد و فرمان برد. امتثال نمود.«: أَِذنَتْ » (.1 /
 باشد.سزاوار و شایسته همین است. بر آن واجب شده كه منقاد و فرمانبردار «: ُحقَّتْ »
 كشیده و گسترده شد. هدف دو چیز است:«: ُمدَّت»
 اي.از میان رفتن پستیها و بلندي ها و تبدیل زمین به پهنه و گستره فراخ و یكپارچه - 1
 تر و فراختر شدن زمین تا براي خالئق اّولین و آخرین گنجایش پیدا كند.گسترده  - 2
 کشیده شد، توسعه یافت. «: مدت»
 د. بیرون افكند. پرتاب كر«: أَْلقَتْ »
 )خلو(، خالي گردید.«: تََخلَّتْ »
ً »تالشگِر رنجبر. «: َكاِدحٌ » اي جّد و جهد در كار همراه با رنج و تعب، به گونه«: َكْدحا

 كه در جسم و جان اثر بگذارد. 
 رسي. به نتیجه تالش و رنج خود میرسي.به پروردگار خود مي«: فَُمالقِیهِ »

 َكْدح بر میگردد.ضمیر )ِه( به َرّب یا 
 محاسبه و رسیدگي خواهد شد.«: َسْوَف یَُحاَسبُ »
 نزد زن و فرزندان و کسان خود. «: إلى أهله»
پشت سرش. اشخاص كافر و گناهكار نامه اعمال خود را از پشت سر و «: َوَرآَء َظْهِرهِ »

وم و پرونده با دست چپ دریافت میدارند. چنین كاري بیانگر بیزاري ایشان از این نامه ش
 (.25/  بدشگون است یعني دوسیه بد رونق است )مراجعه شود به سوره: حاقّه

 فریاد  بر می آورد، زاری می کند. «: یَْدُعو»
 هالک، نابودی.«: ثبورا»
 به آتش وارد میگردد و بدان میسوزد.«: یَْصلي»
 آتش دوزخ، آتش برافروخته و شعله ور، دوزخ. «: سعیرا»
 خانواده و خویشان خود. دوستان و همدمان خود. «:أَْهِلهِ »
مراد ُسرور ناشي از شهوتها و غفلتها، و لذّت حاصل از كفر و گناه «: َكاَن... َمْسُروراً »

 .است
گردد. مراد این است كه به معاد باور نداشته است و معتقد به باز نمي«: لَن یَُحورَ »

 نبوده است.رستاخیز و حساب و كتاب اخروي و بهشت و دوزخ 
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 خوانندگان گرامی!
در روز قیامت و خوف وترس، دهشت، رعب، ( در باره 15الی  1از آیات متبرکه )

مسیر مردم به سوی دو جایگاه؛ بحث بعمل آورده وآنرا به تصویر می کشد وهکذا به بیان  
شود. می دهد و خیال از آن آشفته مىمصایب و اضطرابى که در روز قیامت روى مى

 زد.پردا

 و تفسیرترجمه 
 

 (:1) «إَِذا السهَماء انَشقهتْ »
. یعنی است قیامت هایاز نشانه شکافتن و این در آن هنگام که آسمان پاره، پاره شود(.)

های اش باز شود، فرشش جمع شود، بنایش تغییر یابد و سقفش قطعه شود. هللا دروازه
دهد که هرگاه آسمان بشکافد و از هم متالشی گردد. البته متعال در این آیه مبارکه خبر می

مأموریتش تمام شده است و این شکاف برداشتن همراه با آمادگی آسمان است. چون 
 وضعیت دنیا باید تغییر کند.

شود.)روح المعانى مفسرآلوسى فرموده است:یعنى از بیم روز قیامت آسمان شکافته مى
٣۰/۷٨.). 
 (:2« )َوأَِذنَْت ِلَربَِّها َوُحقهتْ »
زیرا اوست که آسمان را  باشد(« سزاوارش»و تسلیم فرمان پروردگارش شود، و همین )

 تواند.کس به مخالفت آن اقدام کرده نمیآفریده و بنا کرده است، امرش نافذ است و هیچ
 گوش« اذن»آمده است که ؛ معنای لفظی کلمه « َوأَِذنَْت ِلَربَِّها  »در آیه مبارکه جمله 

« یش را شنید.او فرمان پروردگارخو»،استاز آن  پذیریچیز و سخن  یک به سپردن
تنها این نیست که او « اذن له»ولی در زبان عربی از لحاظ محاوره روزمره معنای 

فرمان را شنید، بلکه معنای آن این است که او با شنیدن دستورهمچون یک فرمانبردار آن 
پروردگار  برای که است را اجرا کرد و به هیچ وجه سرپیچی نکرد.یعنی: سزاوار آسمان

 بشنود. باشد و سخن و فروتن خود مطیع
یعنی حق و واجب « حق لها االنقیاد»به صیغه ی مجهول این است که: « حقت»و معنای 

 .بود که او از ین حکم هللا متعال اطاعت کند
 (:3« )َوإَِذا اأْلَْرُض ُمدهتْ »
ها و یعنی آنگاه که زمین با برکنده شدن کوه و در آن هنگام که زمین گسترده شود،()
اى که نه آبادی ونه هایش گسترش یافته و صاف و هموار ومسطح گشت، به گونهتپه

 ماند.ونه دره بر آن باقى مى ونه کوه ها وبلندی های  تعمیری 
از حضرت جابر بن عبدهللا )رض( روایت است که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  

زمین در روز قیامت چنان کشیده و پهن می شود که پوست یا الستیک کشیده و فرمود: 
اضافه کرده می شوند، اما با وجود این، میدان حشر که بر این زمین قرار می گیرد، در 
آن تمام انسانها از ابتدای دنیا تا قیامت جمع می گردند، بدین صورت که به هر انسانی به 

 .پاهایش را بر آن بگذارد)رواه الحاكم بسند جید، مظهری( میزانی زمین داده می شود که
 (:4« )َوأَْلقَْت َما فِیَها َوتََخلهتْ »
 قبل از قیامت، زمین هرچه را  و هر آنچه در درون آن است بیرون افکنده وتخلیه شود،()
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همه را بیرون در خود نگه داشته از مردگان و معادن گنج ها که در شکم اش موجود است، 
شود.و زمین هم و مسئولیتش تمام میاندازد و تمام مخلوقات میانش را تخلیه می نماید. می

مفسر شیخ قرطبى فرموده است:  شود.مانند آسمان که تسلیم فرمان هللا است، تسلیم می
طور که باردار بارش را وضع ها را بیرون انداخت و از آنها خالى شد، و همانمرده
اندازد. و بدین وسیله معادن و گنج در بطن دارد بیرون مىکند، آن هم هرچه از مى

 (.۱۹/۲۶٨)تفسیرقرطبى  دارد.عظمت اضطراب آن روز را اعالم مى
 (:5« )َوأَِذنَْت ِلَربَِّها َوُحقهتْ »
نیز  یعنی: سزاوار زمین و به فرمان پروردگارش گوش نماید، و همین سزاوارش باشد()

 امر پروردگار با عظمت  گوش شود و به ، خالی است آن در درون از آنچه که است این
کس بسپارد  اطاعت وانقیاد کند. زیرا اوست که صاحب اختیار ملک خویش است، هیچ

 اش وجود ندارد.تواند و مانعی برای ارادهامرش را رد کرده نمی
درتفسیر آیه مبارکه می فرماید: بارزترین مظهر از مظاهری « ی ظاللف»مفسر تفسیر 

دهد، مظهر که با تالوت آیات مقدماتی این سوره خودش را پیش روی انسان قرار می
شدن آسمان و زمین برای هللا. و بعد از آن انسان را به این تسلیم فرا استسالم است. تسلیم

نَساُن » ماید:فرخواند. به دنبال این است که میمی و چه ارتباطی میان این  «یَا أَی َها اإْلِ
ها )آسمان و زمین( تسلیم شدند، اگرچه آیات وجود دارد؟ بسیار واضح و روشن است. آن

ات! آیا معقول است که در علم و اراده و شعور هم ندارند و تو ای انسان با علم و اراده
 ها نشوی؟شدن همراه آناین تسلیم

نَساُن إِنهَك َكاِدٌح إِلَى َربَِّك َكْدحاً فَُماَلقِیهِ یَا أَیُّ »  (:6« )َها اإْلِ
اي انسان! بي گمان تو با تالش سختي بسوي پروردگارت میروي، پس او را مالقات )

کنی شود. یعنی تو پیوسته کار میخطاب عام است و تمام بشر را شامل مىخواهي کرد!( 
کنی که به یر و شر مشغولی و تا هنگام مرگ کار میو با اعضا و جوارحت، به اعمال خ

 همانا مرگ مالقات کنی؛ اینیابی و پروردگارت را مالقات میسرای آخرت انتقال می
ی رنج و تالش خود کرد،و نتیجهخواهی مالقات با عملت یا تو در روز قیامت است انسان

گیرى و اگر نیک باشد پاداش نیکو مىشر. اگر عملت  خیر باشد و چه را خواهی دید. چه
 گیرى.عملت بد باشد پاداش بد مى

یعنى کسى که در کار نیک یا بد خود در طول عمر تالش «: کادح»در البحر آمده است: 
کند و سرانجام در محضر هللا متعال ایستاده می شود، آنگاه سزا یا مکافات  زحمت مى

 (. ٨/۴۴۶یابد.)البحر خود را مى
جبریل: یا  قال»هللا صلی هللا علیه وسلم فرمودند:  رسول که استآمده شریف  ثدر حدی

 «.مالقیه فإنك ما شئت واعمل مفارقه فإنك ما شئت وأحبب میتفإنك  ما شئت محمد، عش
 و هر چه میریمی زیرا سرانجام کن زندگی خواهیمی محمد! هر چهگفت: ای  جبرئیل»
 کن عمل خواهیو هر چه می شویجدا می از آن بدار زیرا سرانجام دوستخواهی میرا 

 .«دکرخواهی  مالقات خویش زیرا تو با عمل
 «حقا که تو به سختی عامل و کاسب خیر باشی«: »إِنََّك َكاِدحٌ »
 «سوی پروردگارت به شّدت کوشایی و به«: »إِلَىَّٰ َربَِّك َكۡدٗحا»
قِ » کنی و این عمل هرچند در نظر هللا کم باشد ولی جزای آن را تو عمل می«: یهِ فَُملََّٰ
 دهد و تو مکافات آن را در قیامت خواهی دید و هللا را مالقات خواهی کرد. می
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ا َمْن أُوتَِي ِكتَاَبهُ بَِیِمینِهِ »  (:7« )فَأَمه
این عالمت نیکبختى و سعادت  پس کسي که نامه اعمالش به دست راستش داده شود،()

که حاوی خیر است و  شانراست دست به شاناعمال هاینامهمؤمنان اند که  است.و آنان
شود. چون دست راست میمون و مبارک است، چنین شخصی می در آن بدی نیست داده

 سعادتمند و رستگار است.
رود و بسته به و به باال میشود وقتی انسان فوت کرد، کتاب اعمالش بسته و ختم می

 شود. اعمال شخص به علیین یا سجین منتقل می
ی اعمال انسان، دارای تاریخ، سال، ماه، روز و جزئیات اعمال است و به زودی  صحیفه

 بیند. خودش می
 (:8« )فََسْوَف یَُحاَسُب ِحَساباً یَِسیراً »
یعنی از او سخت حساب گرفته نخواهد شد.  بزودي محاسبه خواهد شد به محاسبه آساني()

ازاوپرسیده نخواهد شد که فالن کار را چرا کردی و عذر و دفاع تو درباره ی انجام دادن 
آن چیست. در نامه ی اعمال او بدی های او به طور قطع در کنار نیکی های او وجود 

بدی های او سنگین  خواهند داشت، اما با ثابت شدن این که کفه ی نیکی های او از کفه ی
ی تر است، بدی های او موردعفو و بخشش قرارخواهند گرفت.طوریکه  هللا متعال در سوره

ِئَك ٱلَِّذیَن نَتََقبَُّل َعۡنُهۡم » ( در رابطه با اهل ایمان چنین بیان فرموده است: 16)احقاف آیه:
ٓ أُْوَلَّٰ

ِب ٱۡلَجنَّةِ اِتهِ   أَۡحَسَن َما َعِملُواْ َوَنتََجاَوُز َعن َسیِّ  . هر عمل صالح [16]اْلحقاف: « ۡم فِٓي أَۡصَحَّٰ
کنیم و نظر میپذیریم و از گناهان آنها صرفها باشد، مینیکویی را که نیکوترین عمل آن

سوره رعد(  برای حسابرسی  18به بهشت خواهند رفت.هکذا درقرآن عظیم الشأن در )آیه 
 به کار رفته است.  « سوء الحساب. حسابرسی بد. »سخت عبارت 
 حساب آسان در آیه مبارکه همانا عرضه کردن است؛ چون« اً ِحَساباً یَِسیر» منظور از 

از پیامبر صلّى َّللّا علیه و  سلم روایت است که فرموده است: )هر کس محاسبه شود 
 بیند(.حضرت عایشه رضى َّللّا عنها گفته است: مگر هللا  نفرموده است:عذاب مى

هللا  رسول «؟آسانحسابی  د بهکنن با او حساب زودا که» «.حسابا یسیرا یحاسب فسوف»
 ، منالعرضذلك  ، ولكنبالحساب ذلك لیس»فرمودند:  صلی هللا علیه وسلم درجواب 

 ارائه این بلکهنیست  حساب گوییتو می کهاین» «.القیامة عذب یوم الحساب نوقش
و کندوکاو قرار  ورد مناقشهم در حساب هرکس که بدان پس اوست به بد انسان کارنامه

 . روایت از بخارى و مسلم.«شودمی گیرد، عذاب
در حدیث آمده است که پیامبر صلّى َّللّا علیه  و سلم فرمود: در روز قیامت هللا  به بنده 

گوید: چنین دهد و به او مىشود و او را مشمول رحمت و غفران خود قرار مىنزدیک مى
گوید: آن را در دنیا پوشیدم و امروز آن شمارد، سپس مىرمىچنان کردى، گناهانش را ب

 بخشم. منظور از حساب یسیر همین است.(را مى
 (:9« )َویَنقَِلُب إِلَى أَْهِلِه َمْسُروراً »
 سویبه آسان بعد از حساب یعنی: مؤمناش بازمیگردد.( و خوشحال به اهل و خانواده)
 ، اهل وعیال خویش که همچون او مورد عفو قرار گرفته اند وخانواده از اعضای عده آن

گردد. از فضل کرمى که هللا  به او عطا کرده است سخت برند، بازمیسر میبه دربهشت
 شاد و مسرور است. 
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همان بهشتیانی « أَۡهِلِهۦ»یند که: منظور ازبرخی از مفسران در تفاسیر خویش می فرما
شود، برخی دیگری از مفسران اند و او هم به آنها ملحق میهستند که قبل از او فوت شده

ن  »ی طور فرموده:فرموده اند که: هللا متعال در سوره یَّتُُهم بِإِیَمَّٰ َوٱلَِّذیَن َءاَمنُواْ َوٱتََّبعَۡتُهۡم ذُّرِ
ۚۡ ُكل  ٱۡمِري ِۢ ِبَما َكَسَب َرِهین  أَۡلَحۡقنَا بِِهۡم ذُ  ن َشۡيء  ۡن َعَمِلِهم ّمِ ُهم ّمِ یَّتَُهۡم َوَمآ أَلَۡتنََّٰ ]الطور: « ۲۱ّرِ

مؤمنانى كه فرزندانشان در ایمان پیرو آنان بودند، فرزندانشان را )نیز درجنت( به » [21
را که ]سرنوشِت[ هر كاهیم؛ چاى نمىآنان ملحق خواهیم كرد و از ]مکافات [ عملشان ذره

. هرکس که )مؤمن( بمیرد، اهلش را هم به او ملحق «كس در گرو دستاورد خوِد اوست
 .بگردان ایشان کنیم به شرطی که اهلش هم اهل ایمان باشند. بار الهی! ما را از زمرهمی
ا َمْن أُوتَِي ِكتَاَبهُ َوَراء َظْهِرهِ »  (:10« )َوأَمه
ى عملش را با که نامهآن یعنی اعمالش به پشت سرش داده شود،(و اّما کسي که نامه )

 ى شقاوت و بدبختى است.کند، که این نشانهدست چپ و از پشت سر دریافت مى
های کافران هم این است که نامۀ اعمال آنها به دست چپ و از پشت کمر ویکی از عذاب

 شود.ها داده میبه آن
 (:11« )فََسْوَف یَْدُعو ثُبُوراً »
 اعمال اش  به یعنی:  بعد از اینکه نامه زند واي بر من که هالک شدم!(بزودي فریاد مي)

! و بر سرم خاک ! ایبر من وای گوید: ایرا بخواند، می شود و آن داده چپش دست
خواهد که هالکش کند تا از این کند. و از هللا متعال میآرزوى مرگ و نابودى مى

ای به حالش ندارد و مهلت تمام شده بار نجات پیدا کند. ولی دیگر فایدهوضعیت اسف
 ها برای انجام اعمال صالح است.است.و هدف هللا متعال، هشدار و بیدار کردن انسان

به معنی هالکت و فساد و نابودی است و مثبور که در قرآن به کار رفته است، «: ثُبُور»
 ها است.ترین خسارتنقصان عقلی یکی از بزرگ به معنی کسی که عقلش ناقص باشد. و

 (:12« )َویَْصلَى َسِعیراً »
 را بچشد. آن سوزان ها و گرمایتا اینکه  سختی( .هاي سوزان آتش میسوزدو در شعله )

مفسر تفسیر مسیر می نویسد: بخاطر کفر و تکذیب، و به سبب اعمال  بد وقبیح اش در 
سوزاند و کند، جسمش را میشود که رویش را بریان میمیای داخل افروختهآتش بر

 گدازد.وجودش را می
 (:13« )إِنههُ َكاَن فِي أَْهِلِه َمْسُروراً »

ها و سوار از هوس یعنی: او در دنیا با پیروی )بي گمان که او میان اهلش شادمان بود(
و مسرور و ، ، مغرور، متکبر، حریص؛ سرمستخویش هایشهوت بر مرکب شدن

اندیشید و آخرت اصالً به خاطرش خطور هم غافل و سرخوش بود و به عاقبت نمى
کرد این دنیا برای او به همین وضعیت و شرایط  انا ابد باقی خواهد کرد. و فکر مینمى

 ماند. آنان در دنیا در نعمت مادی و شادی بودند و گناه کرده و مؤمنان را مسخره می
شادی فقط جسمی بود و نه روحی؛ شادی کافران، پشیمانی و ناراحتی به  کردند؛ ولی این

 دنبال دارد ولی شادی مؤمنین، پشیمانی به دنبال ندارد و ابدی خواهد بود. 
ابن زید فرموده  است: هللا جنتیان را در دنیا به غم و اندوه و گریه توصیف کرده و 

و دوزخیان را در دنیا به سرور و  عاقبت آنان را به نعمت و سرور یادآور شده است.
 (.۱۹/۲۷۱خنده توصیف کرده وعاقبت آنها را به اندوه طوالنى یادآور شده است.)قرطبى 
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 :(14« )إِنههُ َظنه أَن لهن یَُحورَ »
 و براى حساب و کتاب بعد از مرگ او را  او گمان میکرد که هرگز بازگشت نمیکند!()

الهی پرداخته، رسالت را رد نموده و از گمراهی پیروی کند.به تکذیب کتاب زنده نمى
گفت: با پولم جنت داشته است. اومانند ابولهب کاکای پیامبر صلی هللا علیه وسلم  که می

و بعد از مرگ زنده  شدنی نیستاین دنیا تمام :خرم. وطوری تصور میگرد کهرا  می
ورزید نداد و از اعمال شر اجتناب نمیگاه کار نیکی انجام خاطر هیچنخواهد شد به همین

 که این گمان، کفر و خسران است.  و به معاد و جزا اعتقادی نداشت.
 :(15« )بَلَى إِنه َربههُ َكاَن بِِه َبِصیراً »
 پروردگارش نسبت به او بینا بود )و اعمالش را براي حساب ثبت کرد(! ،بلی)

گردد و زودی به سوی پروردگارش باز می یعنی چنان نیست که او پنداشته است، بلکه به
و پروردگار به اعمالش داناست؛ زیرا اوتعالی به  ،می شود برانگیخته بعد از مرگ

کوشش و سعیش باخبر است، به حالش آگاه است و به امور پوشیده و آشکارش بیناست. 
 در برابر همهرا  وی نمی ماند و اینک در دنیا بر او پنهان وی چیز از احوال وهیچ

 بازخواست ومجازات قرار میدهد. ،مورد محاسبه رفتارها، گفتارها و کردارهایش
این برخالف عدل و داد و حکمت الهی بود که » :مفسر تفسیر تفهیم القرآن می فرماید

کرده های او را نادیده بگیرد و او را نزد خود فراخواند و از او بازپرسی به عمل 
 «نیاورد.

بصیر: قدرِت ادراک دل است و در مقابلش بََصر است. بصر یعنی همان چشِم «:بَِصیراً » 
سر و بصیرت، یعنی چشم دل، یعنی نیرویی که انسان را در راستای تشخیص خیر از 

ها عالوه بر عین، کند. حیوانات فقط عین دارند و انسانشر و حق از باطل یاری می
 د. بصیرت هم دارند، به همین دلیل مکلف هستن

 ! خوانندگان گرامی
 .درباره قطعی بودن وقوع قیامت بحث بعمل آمده است (25الی  16) :در آیات متبرکه

( لَتَْرَكبُنه َطبَقاً َعن 18( َواْلقََمِر إَِذا اتهَسَق )17( َواللهْیِل َوَما َوَسَق )16فَاَل أُْقِسُم بِالشهفَِق )
( }س{ بَِل 21( َوإَِذا قُِرَئ َعلَْیِهُم اْلقُْرآُن اَل یَْسُجُدوَن )20یُْؤِمنُوَن )( فََما َلُهْم اَل 19َطبَق  )

بُوَن ) ُ أَْعلَُم بَِما یُوُعوَن )22الهِذیَن َكفَُرواْ یَُكذِّ ْرُهم بِعََذاب  أَِلیم  )23( َوَّللاه ( إِاله 24( فَبَّشِ
اِلَحاِت َلُهْم   (25أَْجٌر َغْیُر َمْمنُون  )الهِذیَن آَمنُواْ َوَعِملُواْ الصه

 :تشریح لغات واصطالحات
 [.۴۰(، ] معارج/٣٨[، ] حاقه /۷۵قسم می خورم، ] واقعه/  ،سوگند«: ال اقسم»
« شفق»منظور از  سرخي كناره آسمان در افق مغرب، در آغاز غروب آفتاب.«: الشَّفَقِ »

و از آنجا كه ظهور  در این سوره همان روشني آمیخته با تاریكي در آغاز شب است.
شفق خبر از یك حالت تحول و دگرگوني عمیق در جهان مي دهد، و اعالم پایان روز و 
آغاز شب است، و زیبائي خاصي دارد و از همه گذشته وقت نماز مغرب است، خداوند 

 به آن قسم  یاد فرموده تا همگان را وادار به اندیشه در این پدیدة زیباي آسماني كند.
 فرا گرفت. جمع كرد. : «َوَسقَ »
ِگرد و تمام شد. مراد كمال نور ماه در شب  .جمع گردید. جمع و جور شد«: إتََّسقَ »

 چهارده است كه ماه در این حالت فروغ و زیبائي خاّصي دارد.
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گردید و احوال و اوضاع گوناگوني را پشت سر مي قطعاً حال به حال مي«: لَتَْرَكبُنَّ »
 گذارید.

به كار بردن فعل مضارع، براي استمرار است، و گواه بر این معني كه «: یَُكِذّبُونَ »
 كافران در تكذیب هاي خود اصرار داشته و دارند.

نمایند و به دل میگیرند )مراجعه شود دارند. در ظرف دلها پنهان مينگاه مي«: یُوُعونَ »
 (. )فرقان(.12/  ، سوره حاقّه18/ به سوره: معارج

 

  و تفسیرترجمه 
 (:16« )فَاَل أُْقِسُم بِالشهفَقِ »

قسم به شفق( )ال( براى تأکید قسم آمده است. یعنى به سرخى افق که  ،)پس نه چنین است
 کنم.گردد، مؤکدا قسم یاد مىبعد از غروب آفتاب پدیدار مى

 آن«. است پیوسته با آن سرخی که است ایسپیدی شفق» :ابوحنیفه )رح( می فرماید امام
 .استشده  برگرفته از شفقت شفق نامیدند پس شفق آن و نازکی رقت سبب را به
 :(17« )َواللهْیِل َوَما َوَسقَ »
و در  خود چسبانده به شب که یعنی: آنچه (آوري میکند،و سوگند به شب و آنچه را جمع)

و  کار و کسب در پی روز را که پراکندگان زیرا شب است و درپیچانده خود فرا آورده
آورد،  روی شب آورد و چونشوند، گرد میمی جا پراکنده همه به خویش و تحرک تالش
 «تفسیر انوار القرآن».گیردمی جای خویش و مسکن مأوی چیز به همه

اند: تمام مخلوقات در شب آرامش آمده است: مفسران گفته«صفواة التفاسیر»درتفسیر 
شوند. پس هر اند، جمع مىیابند و انسان و حیوان و حشرات که در خالل روز پراکندهمى

جعل رو بر انسان منت نهاده و گفته است: و برد. ازاینى خود پناه مىیک به محل و النه
هاى شوند و با آمدن شب همه به پناهگاهاللیل سکنا. پس با فرارسیدن روز همه پراکنده مى

 برند.خود پناه مى
 (:18« )َواْلقََمِر إَِذا اتهَسقَ »

که  است آن شدن و تمام ماه: پر شدن اتساق )و قسم  به ماه آنگاه که بَدر کامل میشود،(
 دهد.می رخ قمری ماه در نیمه نامند ورا بدر می حالت این

 خورد.هللا متعال برای تأکید، به سه چیز قسم شدید و قوی می
 شفق: یعنی سرخی بعد از مغرب تا نماز عشا. - 1
 دهد.دهد و هرچه در شب برای موجودات رخ میشب و هرچه در شب رخ می - 2
 شبه است. 14ماه، زمانی که بدر کامل و  - 3
 (:19) «َطبَق   لَتَْرَكبُنه َطبَقاً َعن»

مراتب و حاالت مختلفی را «: »َطبَقًا َعن َطَبق  »)حتماً باال روید از طبقه اي به طبقه اي( 
یکی پس از دیگری طی خواهید کرد: نطفه، علقه، مضغه. حیات. مرگ. سپس حیات 

 مانید.و هیچ وقت به یک حال نمی« دوباره
هر یک از دیگرى شدیدتر است  مفسرآلوسى فرموده  است: یعنى با مصایب متوالى که

عبارتند از مرگ و حوادث پس از آن از قبیل خوف، ترس(شوید. این اهوال )روبرو مى
 .( ٣۰/٨۲هاى ناشى ازآن.)روح المعانى هاى روز قیامت و آشفتگىبیم و هراس
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مفسرطبرى فرموده است: یعنى از شدت بیم و فزع روز قیامت احوال و اوضاعى 
 .(.۴۰/٨۰بینند.)تفسیرطبرى مىپراضطراب 

یعنی شما در یک حال نخواهید ماند، بلکه از جوانی مفسر تفسیر تفهیم القرآن می فرماید:
به پیری، از پیری به مرگ، از مرگ به برزخ، از برزخ به زندگی دوباره، از زندگی 
دوباره به صحرای محشر و از آن جا به سوی حساب و کتاب و مراحل مختلف سزا و 
جزا خواهید رفت. برای اثبات این حقیقت به سه چیز سوگند یاد شده است. یکی به شفق 
سرخ  پس از غروب آفتاب، دیگری به تاریکی شب پس از سپری شدن روز و گرد هم 
آمدن انسان ها و حیوان های بی شماری که به هنگام روز در زمین پراکنده می شوند و 

ماه. گویا این چند پدیده آشکارا بر این امر شهادت می سوم به کامل شدن گام به گام هالل 
دهند که جهانی که انسان در آن زندگی می کند، در آن هیچ جای ایستایی نیست، بلکه در 
هر سو یک تغییر و دگرگونی پله به پله ای دیده می شود؛ از این رو این گمان کافران 

 شود.درست نیست که با آخرین نفس زندگی همه چیز تمام می 
 (20«: )فََما لَُهْم اَل یُْؤِمنُونَ »
یعنی ایشان را چه شده که به هللا یگانه و پیامبرش  پس چیست آنانرا که ایمان نمیآورند؟!()

ایمان نمی آورند؛ حال آنکه براهینی را پیش روی آنان نهاده، داللیل را اقامه نموده، 
رده است؟ بلی! شواهد یگانگی قایم، های استدالل را واضح کها را بیان داشته و راهحّجت
 های الوهیت آشکار و آثار ربوبیت هویداست.نشانه
 (:21« )َوإَِذا قُِرَئ َعلَْیِهُم اْلقُْرآُن اَل یَْسُجُدونَ »
کنند و براى خداى ( سر تسلیم خم نمىکنند؟!وچون قرآن بر آنها خوانده میشود سجده نمي)

شنیدن این کالم اعجاز آور، چه چیزی آنان را از برند؟ یعنی بعد از رحمان سجده نمى
 پذیرش آن باز داشته و از ایمان بدان منع کرده است؟

وجود دارد؟ یا  قرآن قرائت در هنگام آنان و خضوع کردنسجده  بر سر راه مانع کدام
)رح(  با  فهابوحنی امام کهچنان است تالوت سجده به معروف ، سجدهسجده مراد از این

کسانی  کریمه زیرا آیه استکرده  در اینجا استدالل تالوت سجده بر وجوب کریمهآیه  این
جمهور علما نیز بر  و رأی استکرده  کنند، نکوهشنمی  شنوند و سجدهرا می آن را که
 «تفسیر انوار القرآن»..در اینجاست تالوت سجده وجوب

 القرآن در تفسیر ذیل آین آیه مبارکه آمده است: درتفسیر معارف
در لغت به معنای خم شدن است و این کنایه از اطاعت شعاری « سجده و سجود»معنای 

و فرمانبرداری است، و ظاهر چنین است که مراد از سجده در اینجا سجده ی اصطالحی 
ست، که به آن خشوع نیست، بلکه مقصود از آن خم شدن همراه با اطاعت به بارگاه هللا ا

و خضوع می گویند، و وجهش ظاهر است، که حکم سجده در این آیه، متعلق به هیچ آیه 
ای نیست، بلکه متعلق به کل قرآن است، لذا اگر از این سجده اصطالحی مراد باشد، الزم 

می آید که بر تالوت هر آیه از کل قرآن سجده الزم گردد، و بنابر اجماع كل امت این 
نیست، و کسی از سلف و خلف موافق آن نیست، اکنون مانده این مسئله که آیا با مراد 

 تالوت و شنیدن این آیه سجده واجب است یا خیر؟
اگر چه با قدری تأویل می توان از این آیه بر وجوب سجده استدالل نمود، هم چنان که 

ن نیست، بلکه الف و برخی از فقهای احناف گفته اند که در اینجا مراد از القرآن کل قرآ
الم عهد خارجی است، و مراد از این فقط همین آیه می باشد، اما این نوعی تأویل است، 
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که می توان آن را در حد احتمال صحیح گفت، اما به ظاهر بعید است که منظور قرآن 
 همین باشد، وهللا اعلم

حدیث و تعامل بنابر این، صحیح این است که در خصوص این آیه می توان از روایات 
صحابه در این باره فیصله کرد. روایات حدیث در باره ی سجده ی تالوت مختلف است، 
از بعضی وجوب و از بعضی دیگرمجاز و رخصت معلوم می گردد. بنابر این، مسئله 

 .ی مجتهدین نیز مورد اختالف قرار گرفته استدر میان ائمه
واجب است هم چنان که بر آیات دیگر سور  نزد امام ابوحنیفه بر این آیه، سجده ی تالوت

در  :مفصل واجب است، و استدالل او در این باره از احادیث مندرج در ذیل است
آمده است که حضرت ابورافع فرمود: روزی نماز عشا را پشت سر « صحیح بخاری»

را در نماز تالوت کرده و بر این آیه « إنشقاق»حضرت ابوهریره خواندم، او سوره ی 
ای است؟ فرمود: من پشت سر ابوالقاسم در ده کرد، من از او پرسیدم این چه سجدهسج

 .نماز بر این آیه سجده کرده ایم
شیخ قرطبی از ابن عربی نقل کرده است که صحیح این است که این آیه هم از آیات 

سجده است، بر خواننده و شنونده ی آن، سجده واجب است، اما کسانی که ابن عربی در 
ان شان مقیم بود، سجده کردن بر این آیه، در میان آنها رایج نبود، شاید آنها مقلد امامی می

بوده اند که نزد او سجده واجب نبوده است، پس ابن عربی می گوید: من این طریقه را 
را نخوانم؛ زیرا نزد من بر این « انشقاق»برگزیدم که هرگاه جایی امام بشوم، سوره ی 

ست، اگر سجده نکنم گناهکار می شوم، و اگر بکنم کل جماعت به این آیه، سجده واجب ا
عمل، مرا از دیدگاه بدی می نگرند، پس چرا بدون جهت اختالف ایجاد کنم، وهللا سبحانه 

حضرت عالمه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی  :)تفسیر معارف القران و تعالی اعلم
  (مترجم موالنا شیخ الحدیث حضرت موالنا محمد یوسف حسین پور.

بُونَ »  :(22) «بَِل الهِذیَن َكفَُرواْ یَُكذِّ
واقعیت امر این است که کافران به  بلکه کافران پیوسته آیات الهي را انکار میکنند!()

 و عقاب توحید، معاد و ثواب بر اثبات مشتمل را که الهی کتاب الهی کفر ورزیدند، کتاب
 .است
ُ أَْعلَُم بَِما یُوُعونَ »   :(23) «َوَّللاه
تعالی  از کفر وتکذیبی که در حق و خداوند آنچه را دردل پنهان میدارند بخوبي میداند!()

جمع می کنند وبه اموری که در ضمیر دارند آگاه است، به امور پنهانی آنان داناست  سینه
سازند علماً احاطه های خویش از کفر و تکذیب مخفی میها و نیّتو به آنچه در سینه

دارد.ابن عباس )رض( فرموده است:یوعون یعنى عداوت و دشمنى پیامبر و مؤمنان را 
 (.٨/۴۴٨بحر دارند.)الدر دل خود نهان مى

ْرُهم بِعََذاب  أَِلیم  »  (:24) «فَبَّشِ
ای رسول هللا  به کسانی که شنیده و عمل  پس آنها را به عذابي دردناک بشارت ده!()

های بشارت در اینجا و جاهای دیگردر کنند بشارت عذاب بزرگی بده. این صیغهنمی
ده که عذاب دردآوری در کنند. آنان را خبر قرآن عظیم الشأن  داللت بر استهزا می

انتظارشان است، عقوبت در پیش روی آنان قرار دارد، جایگاه آنان آتش است و مستقّر 
آنان دوزخ است. در التسهیل آمده است: قرار دادن بشارت در محل انذار براى سرزنش 

 (.۴/۱٨٨کفار است.)التسهیل 
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 بشارت:
 و دادن( )مژده بخش مسّرت خبر در «بشارت» کلمه لغت، وکتب الشان عظیم قرآن در

 مي مشّخص معنا دو این از یکي قرائن طبق اما است رفته کار به دو هر بخش اندوه
 «بشارت» کلمه خود (194 صفحه ،1جلد قرآن، قاموس اکبر، على سید )قرشى، شود.

 وَ » «:بُشرى» مانند است؛ شده ذکر آن مشتقّات اما نیامده، الشان عظیم قرآن در )بشارة(
ُ  َجعَلَهُ  ما  شما براى فرشتگان( )یاري را آن خدا .(126 عمران، )آل ؛«لَُکمْ  بُْشرى إاِلَّ  َّللاَّ

 معناى به آن مانند و آیات این در «بُشرى» کلمه داد. قرار بخش شادى خبر و بشارت
 است. رفته کار به مژده و بخش مسّرت خبر

ر» اماکلمه رِ » مانند: است؛ آمده تبشار معناي دو هر به کریم، قرآن در «بّشِ  الَِّذینَ  بَّشِ
اِلحاتِ  َعِملُوا وَ  آَمنُوا  به (25 بقره: )سوره ؛«اْْلَْنهار تَْحِتَها ِمنْ  تَْجري َجنَّات   لَُهمْ  أَنَّ  الصَّ
 بهشت از هایى باغ که ده بشارت اند،داده انجام شایسته کارهاى و آورده، ایمان که کسانى
 معناي به آیه، این در «بّشر» کلمه جاریست. درختانش رزی از نهرها که آنهاست براى
رِ »است. آمده شادماني وخبر مژده ً  لَُهمْ  ِبأَنَّ  اْلُمنافِِقینَ  بَّشِ ً  َعذابا  (138نساء: سوره) ؛«أَِلیما
ْرُهمْ » و است. آنها انتظار در دردناکى مجازات که ده بشارت منافقان به  «أَِلیم بِعَذاب   فَبَّشِ
 نوع یک کلمه، این استعمال که بوده بخش اندوه خبر معناي به «بّشر» کلمه آیات، این در

 زیرا نیست؛ آنان براي دیگري چیز هیچ عذاب از غیر یعني، است؛ تحّکم یا و استعاره
 نمي اثرى گونه هیچ پرستان بت و کفار هاى دل در نصیحت و پند و موعظه چون

 و دردناک عذاب آنان به که فرموده وسلم هعلی هللا صلي پیامبر به خطاب خداوند گذارد،
 است. سرزنش و طعن نوعي و نماید، اعالم را عقوبت

اِلَحاِت لَُهْم أَْجٌر َغْیُر َمْمنُون  »  (:25) «إِاله الهِذیَن آَمنُواْ َوَعِملُواْ الصه
اند، که براي آنان پاداشي است مگر کساني که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده)

منّت آماده است. اندوه و عطای بیپاداشی کامل و تمام نشدنى، شادمانی بی نشدني!(قطع
های پسندیده، فراوانی کامل و مزد عظیمی برای ایشان بخشیده شده عطای بزرگ، نعمت

 گیرند.می عالوه مورد بهترین ستایش قرارو بر
شقاوتمندان را بیان نمود، سوره پروردگار با عظمت ما بعد از این که احوال و اوضاع 

ى دهد خاتمه داده است که در واقع به مثابههایى که به نیکان مىمبارکه  را با ذکر نعمت
باشد؛ چرا که در اول سوره آمده بود که هر توضیح اجمالى است که در اول سوره مى

 «فمالقیه.یا أیها اإلنسان إنک کادح إلى ربک کدحا » یابد:کس جزاى عمل خود را مى
 قیامت و عالیم آن:

 ابو بكر الجزائرى یکي استادان شهیر تفسیر وحدیثي در مدینه منوره در كتاب خویش
ان المراد من یوم »)عقیدة المؤمن( روز قیامت را چنین تعریف وتوصیف نموده است: 

الحیاة اْل خرة  القیامه امران:  فنا ء هذه العوالم كلها وانتها هذه الحیاة بكاملها والثانى إقبال
وابتد إها، فدل لفظ الیوم اْل خر على آخر یوم هذه الحیاة وعلى الیوم االول واالخر من 

 )هدف از روز قیامت دو چیز است: « الحیاة الثانیه اذ هو یوم واحد ال ثانیه له فیها البتة
 ول زوال و فنا همه این جهان، فنا و ختم زندگى. ا

 .دوم اغاز وابتدا زندگى دیگر
پس لفظ اخرت بر اخرین روز زندگى  این جهان و بر اولین روز و اخرین روز  زندگى 

 دوم داللت میكند، بخاطر اینكه تعریف روز قیامت چنین بیان یافته است:
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هو الحادثه الكونیة العظمى التى تطوى عند ها السموات واالرض وینتشر فیها النظام »
 نى است كه در آن آسمان ها و زمین با هم)روز قیامت یك حادثه بزرگ كو« الكونى

 .امروزه در آن در هم و بر هم میگردد.( درهم مى چسپد و نظام كونى
ابوبکر بن ابوالدنیا از مقداد بن اسود نقل میکند که از رسول هللا صلي هللا علیه 

 شنیده است که فرمودند: وسلم 
عامر یکي از راویان حدیث بن  روز قیامت آفتاب به اندازه یک یا دو میل )سلیم»

میگوید: نمیدانم منظور از میل مسافت زمین است یا منظور همان میلي است که با آن 
شود و مردم در گرماي آن به تناسب اعمال کنند( به مردم نزدیک ميسرمه در چشم مي

ریزند. گروهي تا پشت پایشان و گروهي تا زانو و گروهي دیگر تا کمربند شان عرق مي
و گروهي تاحلقوم به اندازه بیني و گروهي تا پیشاني در عرق قرار دارند. سپس  شان

رسول هللا صلي هللا علیه وسلم اشاره به دهان مبارکش کرده و فرمودند: و گروهي که 
)مسلم و ترمذي نیز این حدیث را روایت «. گیرد و غرق مینمایندعرق آنها را در برمي

 اند.(کرده 
هفت »فرمودند:  هریره روایت شده که رسول هللا صلي هللا علیه وسلمدر صحیحین از ابو

اي به جز سایه خداوند وجود ندارد خداوند آنها را گروه اند که در روزي که هیچ سایه
پیشه، جواني که در عبادت خدا کالن شده باشد، و زیر سایه خودش میگیرد. رهبر عدالت

فري که در راه خدا با یکدیگر دوست شده و مردي که قلبش به مسجد معلق است، و دو ن
نشست و برخاست شان به خاطر هللا باشد، و مردي که وقتي زني با شخصیت و زیبا از 

ترسم، و کسي که آنقدر مخفیانه صدقه او تقاضاي فعل حرامي را کند بگوید: من از هللا مي
خلوت با یاد  میدهد که دست چپش از صدقه دست راستش بیخبر میماند، و کسي که در

 «.خدا اشک بریزد
فرسا همه این زماني است که مردم در جایگاه تنگ و تاریکي قرار دارند، جایي طاقت 

مگر بر کساني که خداوند به آنها لطف نماید و آسان کند، از خداوند میخواهیم که آن روز 
 هایش به دور بدارد )آمین(. را بر ما آسان نموده و ما را از سختي

هایش اي دیگر مي بینند. کومردم از قبرهایشان برمي خیزند زمین را به گونهوقتي 
اند، شکلش تغییر یافته، رودها خشک شده و درختان ها از بین رفته مسطح گشته و تپه

هایش یکسان شده و شهرها و اند. پستي و بلنديکن گشته و دریاها برافروخته شدهریشه
ها رخ داده و زمین همه محتویاتش را بیرون ریخته له اند، زلزروستاها خراب گشته 

 است که انسان مي پرسد: زمین را چه شده است؟
ها نیز به همین صورت تغییر یافته است. ستارگان خاموش شده و متالشي گشته آسمان 

اند و اند و آسمان شکافته شده و تکه تکه گردیده است و فرشتگان همه جا را احاطه کرده
 اند که بعد از آن خاموش میشوند.و ماه در یک جا جمع شده و تاریک شدهآفتاب 

وقتي مردم از قبرها بیرون میآیند، »کند که فرمود: ابوبکر بن عیاش از ابن عباس نقل مي
مي بینند که نه زمین زمین قبلي است و نه مردم مردمي هستند که قبالً آنها را مي شناخته 

 «.اند
یْوَم تُبَدَُّل اْلَْرُض َغیَر اْلَْرِض َوالسََّماَواُت َوبََرُزواْ َّلّلِ اْلَواِحِد »اید: خداوند متعال میفرم

ارِ   ها به آسمان روزي که زمین به زمین دیگري و آسمان» (48 /ابراهیم)سوره « اْلقَهَّ
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هاي دیگري تبدیل میشوند و مردم در پیشگاه خداوند یگانه مسلط حضور به هم 
 «.میرساند

 (.9-11 /طور) «َم تَُموُر السََّماء َمْوًرا * َوتَِسیُر اْلِجبَاُل َسیًرا * فََویٌل یْوَمئِذ  ِلْلُمَکِذّبِینَ یوْ »
ها شتابان روان روزي که آسمان سخت به تکان و جنبش میافتد و درهم میلولد * و کو»

 «.کنندگانمیگردند * در آن روز واي بر تکذیب
السََّماء فََکانَْت َوْرَدةً َکالِدَّهاِن * فَبِأَي آاَلء َرِبُّکَما تَُکِذّبَاِن * فَیْوَمئِذ  الَّ یْسأَُل َعن فَإَِذا انَشقَِّت »

 (37-40/الرحمن)سوره  «َذنبِِه إِنٌس َواَل َجانٌّ * فَبِأَي آاَلء َرِبُّکَما تَُکِذّبَانِ 
د، پس کدامین نعمت اي گردبدانگاه که آسمان شکافته شود و همچون روغن گداخته»

پروردگارتان را تکذیب میکنید، در آن روز وقت آن نیست که انس و جن از گناهانشان 
 «.پرسیده شود، پس کدامین نعمت پروردگارتان را انکار میکنید

َجاِئَها َویْحِمُل فَیْوَمئِذ  َوقَعَِت اْلَواقِعَةُ، َوانَشقَِّت السََّماء فَِهي یْوَمئِذ  َواِهیةٌ، َواْلَملَُک َعلَي أَرْ »
)سوره  «َعْرَش َربَِّک فَْوَقُهْم یْوَمِئذ  ثََماِنیةٌ، یْوَمئِذ  تُْعَرُضوَن اَل تَْخفَي ِمنُکْم َخافِیةٌ 

بدان هنگام است که آن واقعه )روز قیامت( رخ میدهد، و آسمان از »( 15-18 / الحاقه
وار میگردد، و فرشتگان در شکافد و پراکنده میشود، و در آن روز سست و نا استهم مي

هاي آسمان قرار میگیرند و در آن روز هشت فرشته عرش پروردگارت اطراف و کناره
را حمل مینمایند، در آن روز به خدا عرضه میشوید و چیزي از کار هاي پنهانیتان مخفي 

 «.و پوشیده نمیماند
رسول هللا صلي بن سعد ساعدي رضي هللا عنه روایت شده است که در صحیحین از سهل
روز قیامت مردم بر سرزمیني بسیار سفید و صاف که هیچ مرز »هللا علیه وسلم فرمودند:

 «.بلندي بر آن وجود ندارد محشور میشوند
من اولین کسي بودم که »کند که فرمود: هللا عنها نقل ميامام احمد از عایشه صدیقه رضي

)سوره  «یْوَم تُبَدهُل األَْرُض َغیَر األَْرِض » از رسول هللا صلي هللا علیه وسلم در مورد آیه:
 (48 / ابراهیم

هللا صلي هللا علیه وسلم! مردم در این حالت کجا هستند؟ سؤال نمودم، پرسیدم: یا رسول
 اند.()امام مسلم و ترمذي و ابن ماجه نیز روایت کرده«. فرمود: )بر صراط(

کند روایت مي مسلم در روایتي دیگر از ثوبان خدمتگار رسول خدا صلي هللا علیه وسلم
که: یکي از علماي یهود در مورد این آیه از رسول خدا صلي هللا علیه وسلم سؤال نمود: 

 «. در تاریکي نزدیک پل صراط»هللا صلي هللا علیه وسلم فرمودند: رسول
هاي قرآن کریم وجود دارد. امام احمد از ابن عمر هآیات مربوط به قیامت در بیشتر سور

فرمودند:کسي که مي  فرماید: که رسول هللا صلي هللا علیه وسلمرضي هللا عنه نقل مي
و « اإلنفطار»و « التکویر»هاي خواهد از نزدیک قیامت را تماشا کند، سوره

دالرزاق از عبدهللا بن به روایت امام احمد از عب -و سوره هود را بخواند. )« اإلنشقاق»
یحیي صنعاني از عبدهللا بن یزید صنعاني از ابن عمر از رسول هللا صلي هللا علیه وسلم، 

َوأَِذنَْت ِلَرِبَّها ﴾ 1إَِذا السََّماء انَشقَّْت﴿»ترمذي نیز این حدیث را روایت نموده است.( 
یا أَیَها ﴾ 5َوأَِذنَْت ِلَرِبَّها َوُحقَّْت﴿﴾ 4فِیَها َوتََخلَّْت﴿َوأَْلقَْت َما ﴾ 3َوإَِذا اْْلَْرُض ُمدَّْت﴿﴾ 2َوُحقَّْت﴿

نَساُن إِنََّک َکاِدٌح إِلَي َربَِّک َکْدًحا فَُماَلِقیهِ  ا َمْن أُوِتي ِکتَابَهُ بِیِمینِِه﴿﴾ 6﴿اإْلِ فََسْوَف ﴾ 7فَأَمَّ
ا َمْن أُوتِي ِکتَابَهُ َوَراء ﴾ 9ًرا﴿َوینقَِلُب إِلَي أَْهِلِه َمْسُرو﴾ 8یَحاَسُب ِحَسابًا یِسیًرا﴿ َوأَمَّ
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﴾ 13إِنَّهُ َکاَن فِي أَْهِلِه َمْسُروًرا﴿﴾ 12َویْصلَي َسِعیًرا﴿﴾ 11فََسْوَف یْدُعو ثُبُوًرا﴿﴾ 10َظْهِرِه﴿
 (1-15 / اإلنشقاق)سوره « بَلَي إِنَّ َربَّهُ َکاَن بِِه َبِصیًرا﴾ 14إِنَّهُ َظنَّ أَن لَّن یُحوَر﴿

برد و چنین نیز سزاوار شکافد، و فرمان پروردگارش را ميهنگامي که آسمان مي»
شود، و هر چه در درون خود دارد بیرون ریخته و است، و هنگامي که زمین گسترده مي

خالي میگردد، و فرمان پروردگارش را مي برید و سزاوار نیز همین است، اي انسان، تو 
وردگار خود رهسپاري و سرانجام او را مالقات با تالش و رنج فراوان به طرف پر

خواهي نمود، در آن وقت هر کسي نامه اعمالش به دست راستش داده شود، با او حساب 
اش برمیگردد، و اما آن کسي ساده و آساني خواهد شد و خرم و شادمان به سوي خانواده 

آرزوي هالکت میکند، که نامه اعمالش از پشت سر به او داده شود، مرگ را فریاد زده و 
اش سرمست و مسرور  و به آتش سوزان دوزخ خواهد رسید، او در دنیا در میان خانواده

کرده که هرگز به سوي خدا باز نخواهد گشت، آري! پروردگارش بوده است، او گمان مي
 «.او را میدیده و آگاه از حالش بوده است

اذن خداوند در صور میدمد: بار اول  اسرافیل فرشته مأمور دمیدن در صور، دو مرتبه به
جهت پایان دادن به دنیا و از بین رفتن تمام موجودات روي زمین و آسمان )به جز کساني 

که خدا بخواهد( و تغییرات و تبدیالتي که جهت شروع روز قیامت در زمین و آسمان 
بر هایشان ها از قباشد و بار دوم جهت برخواستن موجودات و انسان گیرد ميصورت مي

و شتافتن به سوي صحراي محشر جهت رویارویي با خداوند و گرفتن کارنامه اعمال 
 است.

َ َحقَّ قَْدِرِه َواْْلَْرُض َجِمیعًا قَْبَضتُهُ یْوَم اْلِقیاَمِة َوالسَّماَواُت َمْطِویاٌت بِیِمینِِه » َوَما قََدُروا َّللاَّ
ا یْشِرُکوَن *  َونُِفَخ فِي الص وِر فََصِعَق َمن فِي السََّماَواِت َوَمن ِفي اْْلَْرِض ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَي َعمَّ

ُ ثُمَّ نُِفَخ فِیِه أُْخَري فَإَِذا ُهم قِیاٌم ینُظُروَن * َوأَْشَرقَِت اْْلَْرُض بِنُوِر َربَِّها  إاِلَّ َمن َشاء َّللاَّ
ي َبیَنُهم بِاْلَحِقّ َوُهْم اَل یْظلَُموَن * َوُوفِّیْت ُکل  َوُوِضَع اْلِکتَاُب َوِجيَء بِالنَّبِییَن َوالش َهَداء َوقُِض 

ا َعِملَْت َوُهَو أَْعلَُم بَِما یْفعَلُونَ  در صور دمیده خواهد »( 67-70 / الزمر)سوره « نَْفس  مَّ
ها و زمین هستند مي میرند، مگر کساني که خدا شد و تمامي کساني که در آسمان 

آن دمیده میشود که به ناگاه همه مردم از قبرها به پاخواسته و  بخواهد، سپس بار دیگر در
گردد و به اطراف مینگرند * و زمین با نور خدا روشن میشود و نامه اعمال توزیع مي

شوند و اصالً به شوند و به درستي بین مردم قضاوت ميپیغمبران و گواهان آورده مي
هر کاري را که انسان کرده است بدو داده شود * و به تمام و کمال جزاي آنها ستمي نمي

 «.اندداند که آنها چه کارهایي را میکرده شود و خداوند بهتر ميمي
اما سختي روز قیامت بیشتر مختص کافران خواهد بود و کسانیکه در دنیا به آیات خداوند 

ود را کفر ورزیده اند در حقیقت خود به خودشان ظلم کرده اند چرا که با کفر ورزیدن خ
مستحق عذاب و قهر و غضب الهي ساخته اند درحالیکه در دنیا بدانها هشدار داده شده 

 بود.
َویْوَم ینَفُخ فِي الصُّوِر فَفَِزَع َمن فِي السهَماَواِت َوَمن فِي اأْلَْرِض »میفرماید: متعال خداوند 

ُ َوُکلٌّ أَتَْوهُ َداِخِریَن * َوتََري الْ  ِجبَاَل تَْحَسبَُها َجاِمَدةً َوِهي تَُمرُّ َمره السهَحاِب إِاله َمن َشاء َّللاه
ِ الهِذي أَتَْقَن ُکله َشيء  إِنههُ َخبِیٌر ِبَما تَْفَعلُونَ  و روزي که در » (87-88 / النمل) «ُصْنَع َّللاه

زده و هراسناک شوند  صور دمیده میشود تمام کساني که در آسمانها و زمینند وحشت
مگر کساني که خدا بخواهد و همگان فروتنانه در پیشگاه خدا حاضر و آماده میگردند * و 
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حرکت مي پنداري در حالي که مانند ابر ها در سیر و حرکت ها را ساکن و بي  کوه
ساختار خداوندي است که همه چیز را محکم و استوار آفریده است، مسلماً از هستند، این 

فَِإَذا نُِقَر فِي النهاقُوِر * فََذِلَک یْوَمئِذ  یْوٌم َعِسیٌر * َعلَي اْلَکافِِریَن »«. کارهاي شما آگاه است
 هنگامي که در صور دمیده شود * آن روز، روز»( 8-10 / المدثر)سوره « َغیُر یِسیر  

 «.سختي خواهد بود * بر کافران آسان نخواهد بود
فَِإَذا نُِقَر فِي »کند که در تفسیر آیه: امام احمد از ابن عباس رضي هللا عنه نقل مي

( از رسول خدا صلي هللا علیه وسلم روایت کرده است که 8)سوره المدَّثر: «النهاقُورِ 
یدن در صور آن را در دست چه کار خواهید کرد در حالي که مسئول دم»فرمودند: 

یاران « گرفته و پیشاني را به جلو آورده و منتظر امر خداوند است تا در آن بدمد؟
حسبنا هللا و نعم »هللا صلي هللا علیه وسلم چه بگوییم؟ فرمود: بگویید: پرسیدند: یا رسول

ر خدا توکل ایست، ب خدا براي ما بس است و چه خوب پشتوانه«. »هللا توکلناالوکیل، علي
 «.نمودیم

ریزد و از شدت انفجار همه پس با نفخ اول در صور، نظام آفرینش کنوني به هم مي
ها و زمین از مسیرهاي طبیعي خود خارج گشته و در دهند و آسمانموجودات جان مي

اي خواهد بود جهت یک کالم زلزله قیامت رخ مي دهد که این همه حوادث مقدمه
 دادن حساب در روز قیامت. بازگشت به خدا و پس

شود که همه مردگان بدون در نظر سپس بعد از مدت چهل سال بار دیگر صور دمیده مي
زده به خاطر تغییراتي که در نظام گرفتن زمان مرگ شان مبعوث گشته و مات و حیرت

کنند و آنجاست که تبهکاران به بدبختي و بینند، به اطراف خود نگاه ميآفرینش مي 
دوند و در نهایت با وار به این طرف و آن طرف مياهي خود پي برده و دیوانهروسی

گردند. و چه زیبا خداوند در بدني عریان و پا ي لوچ به سوي صحراي محشر روانه مي
 «ِمْنَها َخَلْقنَاُکْم َوفِیَها نُِعیُدُکْم َوِمْنَها نُْخِرُجُکْم تَاَرةً أُْخَري»کند: یک جمله چنین بیان مي 

گردانیم، و بار دیگر شما را ایم و بدان باز ميما شما ار زمین آفریده»( 55 / طه)سوره 
 «.آوریم از آن بیرون مي

 التي ضروري در روز قیامت:اسو
اند، مورد سؤال قرار مي گیرند. از آنان سؤال انسان ها در مورد معبودي که عبادت کرده

 .خیر اند یامیشود که پیامبران را اجابت کرده
اند و هایي که در دنیا از آنها بهره بردهاند و از نعمت انسانها درباره اعمالي که انجام داده

شان سؤال خواهد شد. در این بحث از موارد  از عهد و پیمانها و از گوش، چشم و دلهاي
 .ذکر شده صحبت خواهد شد

 :کفر و شرک - 1
نباید فراموش کرد، مهمترین سؤالي که در روز قیامت از انسانها بعمل مي آید راجع 

کفر و شرک است. از آنها درباره معبود هایشان سؤال میشود. خداوند میفرماید:  به
ِ َهْل ینُصُرونَُکْم أَْو ینتَِصُرو»آیه:   «.نَ َوقِیَل لَُهْم أَیَن َما ُکنتُْم تَْعبُُدوَن * ِمن ُدوِن َّللاه

شود: کجا هستند معبودهاي تان که ( )و بدیشان گفته مي93 – 92)سوره الشعراء: 
پیوسته آنها را عبادت میکردید؟ )معبودهاي( غیر از خدا. آیا آنها )در برابر این 
شدائد و سختي هائي که اکنون با آن روبرو هستید و هستند )بتها( شما را کمک 

 (. ؟میکنند یا خویشتن را یاري میدهند
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( 62)سوره القصص: . «َویْوَم ینَاِدیِهْم فَیقُوُل أَیَن ُشَرَکائِي الهِذیَن ُکنتُْم تَْزُعُمونَ »
دارد و میگوید: آن شرکائي )روزي )را خاطر نشان ساز که( خدا ایشان را فریاد مي

ها  بردید کجایند؟! )اي مشرکان! حاال که حجاب ها و پردهکه براي من گمان مي
اند و هنگامه حساب و کتاب و گرفتاري و درماندگي است، بگوئید بتها و رفتهکنار 

هاي انس و جنّي که مي پنداشتید و مي پرستیدید بیایند و شما را از عقاب و  خداگونه
 عذاب آفریدگار برهانند(.

جانوران و  کردند و اینکهکسي را عبادت مي انسان ها درباره اینکه غیر از خدا چه
کردند مورد سؤال قرار خواهند گرفت هدایا را به معبودهاي باطل تقدیم مي انواع
ا ُکنتُْم تَْفتَُرونَ »آیه:  ا َرَزْقنَاُهْم تَالِّلِ لَتُْسأَلُنه َعمه مه . «َویْجعَلُوَن ِلَما الَ یْعلَُموَن نَِصیبًا ِمّ

جمادند(،  کافران( براي بتهائي که چیزي نمیدانند )زیرا که( »)56)سوره النحل: 
ایم قرار میدهند )و بدین وسیله اي )از حیوانات و ارزاق خود( که ما بدیشان دادهبهره

بدانها تقّرب مي جویند(. به خدا سوگند! )در دادگاه قیامت( از این دروغ و بهتانها 
 «.باز پرسي خواهید شد )و سزاي کردارتان داده میشود

َویْوَم ینَاِدیِهْم فَیقُوُل »تکذیب پیامبران مورد سؤال قرار میگیرند: آیه:  و راجع به
 65القصص: . «َماَذا أََجْبتُُم اْلُمْرَسِلیَن * َفعَِمیْت َعلَیِهُم اأْلَنَباُء یْوَمئِذ  فَُهْم اَل یتََساَءلُونَ 

دارد و میگوید: ( )خاطرنشان ساز( روزي را که خداوند مشرکان را فریاد می66 –
به پیغمبران چه پاسخي دادید؟ در این هنگام )بر اثر حیرت و دهشت( همه خبرها از 
یادشان میرود )و جملگي دچار فراموشي میشوند و سخني براي گفتن نخواهند داشت 

 و حتّي از خوف و ترس( نمیتوانند چیزي از یکدیگر هم بپرسند(.
 اند؟در دنیا چه عملي را انجام داده - 2

 .نسان در مورد اعمالي که در دنیا انجام داده است مورد بازخواست قرار مي گیردا
ا َکانُوا یْعَملُونَ »  (93 – 92)سوره الحجر: . «فََوَربَِّک لَنَْسأَلَنهُهْم أَْجَمِعیَن * َعمه

)به پروردگارت قسم! که حتماً )در روز رستاخیز از آنچه در دنیا مردمان انجام 
)سؤال و بازخواست میکنیم( از  وجو خواهیم کرد. جملگي ایشان پرسمیدهند( از 

 اند(.کردهکارهائي که )در جهان( مي
( )در روز 6)سوره اْلعراف: . «فَلَنَْسأَلَنه الهِذیَن أُْرِسَل إَِلیِهْم َولَنَْسأَلَنه اْلُمْرَسِلینَ »

اند مي پرسیم انه شدهقیامت( به طور قطع از کساني که پیغمبران به سوي آنان رو
اید؟( و )که آیا پیام آسماني به شما رسانده شده است یا خیر و چگونه بدان پاسخ داده

اید و از مردمان در حتماً از پیغمبران هم مي پرسیم )که آیا پیام آسماني را رسانده
 اید؟(.قبال فرمان یزدان چه شنیده و چه دیده

پیامبر هللا صلي  که ضي هللا عنه روایت شدهأسلمي ر در سنن ترمذي از أبي برزه
ال تزول قدما عبد یوم القیامة، حتي یسأل عن عمره فیم » :هللا علیه وسلم فرمود

أفناه، وعن علمه فیم فعل، وعن ماله من أین اکتسبه وفیم أنفقه؟ وعن جسمه فیم 
چ کس )در روز قیامت هی .(7969( وشماره آن: 10/436)جامع االصول ) «أباله؟

 :در مورد چهار چیز از او سؤال نشود نمیتواند قدم بردارد تا اینکه
 .چیزي صرف نمود عمرش را در چه -١
 .چیزي بسر برد جواني ات را با چه -٢
 .علم و دانشش عمل کرد تا کجا به -٣
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 چیزي خرج نمود(. راهي کسب کرد و در چه مال و ثروتش را از چه -۴
رسول هللا صلي  که بن مسعود رضي هللا عنه روایت شده باز در سنن ترمذي از عبدهللا

ال تزول قدم ابن آدم یوم القیامة من عند ربه، حتي یسأل عن »هللا علیه وسلم فرمودند: 
خمس: عن عمره فیم أفناه؟ وعن شبابه فیم أباله؟ وعن ماله من أین اکتسبه، وفیم 

 .«علم أنفقه، وماذا عمل فیما
در مورد  تواند در حضور پروردگار قدم بردارد تا اینکه)در روز قیامت هیچ کس نمي

 :پنج چیز از او سؤال نشود
 چیز صرف نمود. عمرش را در چه - 1
 .چیزي بسر برد مقطع جواني را با چه - 2
 .راهي کسب کرد مال و ثروتش را از چه - 3
 .چیزي خرج نمود مال و ثروتش را در چه - 4
 علم و دانشش عمل کرد(. تا کجا به - 5

هللا صلي هللا علیه رسول آنچه که در حدیث مذکور و یا امثال آن قابل توجه است، اینکه
وسلم مسلمانان را بسوي احتیاط و تخفیف در جمع آوري اموال دعوت مي کند، زیرا به 

الني اش نیز به همان میزان زیاد و طو هر میزان که مال انسان زیاد باشد، مدت محاسبه
اش اندک باشد، مدت زمان حسابش به همان خواهد بود. و به هر میزان که مال و دارایي

اکرم هللا صلي هللا میزان کوتاه بوده و به سرعت تمام به بهشت برده مي شود. از رسول
إن فقراء المهاجرین یسبقون األغنیاء، یوم القیامة »: فرمود که علیه وسلم روایت شده

ً إلي الجنة ب )مهاجرین فقراء به مدت چهل سال جلوتر از مهاجرین اغنیاء . «أربعین خریفا
 به بهشت برده مي شوند(.

 اند:نعمت هایي که مورد استفاده بوده  - 3
ثُمه »: هایي که در دنیا به انسان اعطا فرموده، میفرمایدخداوند روز قیامت از نعمت

( )سپس در آن روز از ناز و نعمت باز 8)سوره التکاثر: . «لَتُْسأَلُنه یْوَمئِذ  َعِن النهِعیمِ 
 خواست خواهید شد(.

 :مقصود از نعمت موارد زیر مي باشند
 .شکم سیر، آب خنک، سایه خانه و مسکن، تعدیل در ساختار جسم و روح و لذت خواب
سعید بن جبیر رضي هللا عنه میگوید: حتي یک جرعه عسل مورد بازخواست واقع 

 میشود.
 .گوید: تمام لذات دنیوي شامل بازخواست مي باشندمجاهد مي

گوید: نعمت صبح و شام نیز از جمله نعمت هایي هستند که انسان در  حسن بصري مي
 .مورد آنها مورد سؤال قرار خواهد گرفت

ابن عباس میگوید: نعیم عبارت است از: صحت جسم، چشم و گوش. تفسیر ابن کثیر: 
هایي که شمرده شدند، از باب تنوع در تفسیر نعمت بود و گرنه انواع نعمت  (7/364)

َوإِن تَعُدُّواْ نِْعَمَت َّللّاِ الَ »هاي خداوند بسیار زیادند و قابل شمارش نیستند: نعمت
( )و اگر بخواهید نعمتهاي خدا را بشمارید )از بس که 34إبراهیم:  )سوره. «تُْحُصوَها

 زیادند( نمیتوانید آنها را شمارش کنید(.
بعضي نعمت ها ضروري و برخي دیگر از مکمالت هستند و مردم نیز در ارتباط با 

نعمت یکسان نیستند. مردم یک دوران از نعمت هایي بهره مي جویند که در دوره بعدي 
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وجود نداشته و ندارند. در شهري نعمت هایي یافت میشوند که در شهر دیگر یافت یا قبلي 
 .نمي شوند. انسان ها از تمام این نعمت ها مسؤل خواهند بود

 :اکرم هللا صلي هللا علیه وسلم فرمودندرسول که در سنن ترمذي از ابي هریره روایت شده
النعیم أن یقال له: ألم نصح لک جسمک؟ إن أول ما یسأل العبد عنه یوم القیامة من »

 .(1596( و شماره آن: )2/656مشکاة المصابیح: ). «ونروک من الماء البارد
: آیا میشود این است که )روز قیامت اولین سؤالي که در باره نعمت ها از انسان پرسیده

 .جسمي سالم را به تو نداده بودیم؟ و از آب سرد تو را سیراب نکرده بودیم؟(
اند، درک هاي بزرگ و با ارزش الهي را که به آنان عنایت شده بعضي از مردم نعمت

نمي کنند و قدر نعمت یک جرعه آب، یک لقمه طعام، مسکن، همسر و فرزندان را نمي 
هاي آخرین مدل منحصر دانند و نعمت را تنها در ساختمان هاي مجلل، باغ ها و سواري 

 .میدانند
بن عمرو بن العاص سؤال کرد و گفت آیا ما از مهاجرین فقراء شخصي از عبدهللا 

 نیستیم؟
عبدهللا از وي سؤال کرد: آیا همسر داري که نزد وي بروي؟ گفت: دارم، بعد سؤال کرد: 
آیا منزلي براي سکونت داري؟ گفت: دارم. عبدهللا بن عمرو گفت: پس تو از ثروتمندان 

دمت گزاراني نیز دارم، عبدهللا بن عمرو هستي. آن شخص گفت: عالوه بر این من خ
 .(2979( وشماره آن: )4/2285گفت: پس تو از جمله سالطین هستي. صحیح مسلم: )

پیامبر هللا صلي هللا علیه  که در صحیح بخاري از ابن عباس رضي هللا عنه روایت شده
)دو نعمت وجود . «نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس: الصحة والفراغ» :وسلم فرمود

دارند که بسیاري از مردم در ارتباط با آنها دچار ضرر و زیان هستند: تندرستي و 
 فراغت وقت(.

معني حدیث این است که اغلب مردم در شکر و قدرداني از این دو نعمت کوتاهي مي 
کنند، و به مقتضاي آن دو، عمل نمي کنند و هرکس به مقتضاي آنچه که بر وي واجب 

 .نکند، در خسارت استاست عمل 
ال بأس بالغني » :اکرم هللا صلي هللا علیه وسلم فرمودنددر مسند احمد آمده است که رسول

 «.لمن اتقي هللا عز وجل، والصحة لمن اتقي هللا خیر من الغني، وطیب النفس من النعیم
تندرستي )کساني که از معصیت خداوند مي ترسند ثروت براي آنها هیچ اشکالي ندارد. 

براي کساني که از خداوند مي ترسند، از ثروت بهتر است، و نفس پاکیزه از جمله نعمت 
 ها است(.

اکرم هللا صلي هللا  رسول که در صحیح مسلم از ابي هریره رضي هللا عنه روایت شده
یلقي )الرب( العبد فیقول: أي فُل، ألم أکرمک، وأسودک، وأزوجک، »علیه وسلم فرمود: 

خر لک الخیل واإلبل، وأذرک ترأس وتربع؟ فیقول: بلي. قال: فیقول: أفظننت أنک وأس
ثم یلقي الثاني فیقول: أي فُل،  .مالقي؟ قال: فیقول: ال. فیقول: فإني أنساک کما نسیتني

ألم أکرمک، وأسودک، وأزوجک، وأسخر لک الخیل واإلبل، وأذرک ترأس وتربع؟ 
أنک مالقي؟ فیقول: ال. فیقول: فإني أنساک کما  فیقول: بلي. أي رب، فیقول: أفظننت

ثم یلقي الثالث، فیقول له مثل ذلک. فیقول: یا رب آمنت بک وبکتابک وبرسلک  .نسیتني
 .وصلیت وصمت وتصدقت، ویثني بخیر ما استطاع. فیقول: ههنا اذن
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علي؟ قال: ثم یقال له: اآلن نبعث علیک شاهداً علیک، ویتفکر في نفسه، من ذا یشهد 
فیختم هللا علي فیه. ویقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه 

 «.بعمله. وذلک لیعذر من نفسه. وذلک المنافق الذي یسخط هللا علیه
با پروردگارش مالقات مي کند، پروردگار از وي سؤال مي کند: اي  بنده )وقتي که

و بزرگي را به تو ندادم؟ همسر به تو ندادم؟ فالني! آیا از تو احترام نگرفتم؟ سیادت 
تو بر آنها سیادت نکردي؟ بنده در جواب مي  گاوان وشتران را در اختیار تو نگذاشتم؟ که

گوید: آري، پروردگار از وي سؤال میکند، آیا تو گمان کردي که روزي با من مالقات 
د: خیر. پروردگار میگوید: گویاي؟بنده ميمي کني و براي چنین کاري خود را آماده کرده

همانطور که تو مرا فراموش کردي، من نیز امروز تو را به فراموشي مي سپارم. با نفر 
 .دومي مالقات میکند، همان گفتگو میان او و پروردگارش انجام مي گیرد

کند. همان سؤال را از وي مي پرسد، میگوید: بعد خداوند نفر سومي را مالقات مي
ام ام، روزه گرفتهام، نماز خواندهتو و به کتاب تو و پیامبر تو ایمان آوردهپروردگارا! به 
ام، و تا مي تواند پروردگارش را تعریف مي کند. آنگاه پروردگار به او مي وصدقه داده

 .گوید: بس است
گوید: آیا گواهي علیه تو بیاوریم، او بخود مي اندیشد. چه کسي سپس خداوند به او مي

واهي مي دهد؟ خداوند بر دل او مهر مي زند وبه ران، گوشت و استخوانهاي علیه من گ
او حکم مي شود: سخن بگویید.آنگاه ران، گوشت واستخوانهاي او پیرامون اعمالي که 

انجام داده است سخن مي گویند تا عذري براي گناهانش باقي نمانده باشد و این معامله با 
 د صورت خواهد گرفت(.منافقیني که مورد خشم خداوند هستن

سؤال از نعمت، در واقع سؤال از انجام شکر و سپاس در برابر نعمت هایي است که 
خداوند به انسان عنایت کرده است. هرگاه انسان شکر کند، در واقع حق نعمت را بجا 

 .آورده است. اما اگر منکر شود و از نعمت قدرداني نکند، خداوند بروي خشم خواهد کرد
اکرم هللا صلي هللا رسول که مسلم از حضرت انس رضي هللا عنه روایت شدهدر صحیح 

إن هللا لیرضي عن العبد أن یأکل األکلة، فیحمده علیها، أو یشرب »علیه وسلم فرموند: 
)خداوند از بنده راضي و خشنود مي شود وقتي که لقمه را . «الشربة فیحمده علیها

گوید، یا یک جرعه آب بنوشد و در برابر آن خدا را بخورد و در برابر آن خدا را سپاس 
 (.42سپاس گوید(. )مشکاة المصابیح وشماره آن: 

 :عهد و پیمان - 4
اند مورد بازخواست قرار میدهد. خداوند انسانها را در برابر عهدوپیماني که با او بسته

َ ِمن قَْبُل اَل یَولُّوَن »: آیه ِ َمْسُؤوالً َولَقَْد َکانُوا َعاَهُدوا َّللاه )سوره  «.اأْلَْدبَاَر َوَکاَن َعْهُد َّللاه
( )آنان قبالً با خدا عهد و پیمان بسته بودند که پشت به دشمن نکنند و 15اْلحزاب: 

نگریزند )و در دفاع از اسالم و مسلمین بایستند(. عهد و پیمان خدا پرسش دارد )و از 
 «. وفاي بدان بازخواست میشود

پیمان جایز و مشروعي که میان انسانها بسته شود، خداوند در باره ایفاء و هرگونه عهد و 
 «.َوأَْوفُواْ بِاْلعَْهِد إِنه اْلعَْهَد َکاَن َمْسُؤوالً »و عدم ایفاء آن سؤال خواهد کرد. میفرماید: 

اید( وفا کنید، چرا ( )و به عهد و پیمان )خود که با خدا یا مردم بسته34)سوره اإلسراء: 
 که از )شما روز رستاخیز درباره( عهد و پیمان پرسیده میشود(.
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 گوش، چشم و دل: - 5
 دهد. اینجا است که هایشان مورد سؤال قرار ميخداوند انسانها را در برابر تمام گفته 

َوالَ تَْقُف َما لَیَس َلَک بِِه » :گفتن سخنان بدون علم  وسندبرحذر داشته استانسانها را از 
 (36سوره اإلسراء: .)«ِعْلٌم إِنه السهْمَع َواْلبََصَر َواْلفَُؤاَد ُکلُّ أُولئَِک َکاَن َعْنهُ َمْسُؤوالً 

که( چشم  گمان )انسان در برابر کارهائيروي مکن که از آن ناآگاهي. بي)از چیزي دنباله
 دهند( مورد پرسش قرار میگیرد(.و گوش و دل همه )و سایر اعضاء دیگر انجام مي

 اي، میداني یا نمياي یا نشنیدهاي، شنیدهاي یا ندیدهدیده که آنچه گوید: راجع بهقتاده مي
 .همه اینها از تو سؤال خواهد کرد داني، چیزي نگو، زیرا خداوند راجع به

گوید: خالصه آنچه که در آیه بیان گردید، این است که خداوند متعال از گفتن ابن کثیر مي
سخن بدون علم ومدرک نهي کرده است حتي سخن مظنون و مشکوک را نیز جایز 

َن الظهِنّ إِنه بَْعَض الظهِنّ ِإثْمٌ »نشمرده است مي فرماید:  )سوره الحجرات:  «.اْجتَنِبُوا َکثِیًرا ِمّ
 از گمانها بپرهیزید، که برخي از گمانها گناه است(. ( )از بسیاري12

)نزدیک گمان نروید، زیرا . «إیاکم والظن فإن الظن أکذب الحدیث»در حدیث آمده است: 
که گمان از بزرگترین دروغ است( در سنن ابو داود آمده است: بدترین سواري و تکیه 

 .گاه انسان این است که به ظن و گمان سخن گوید
 «.إن أفري الفري أن یري الرجل عینیه ما لم تریا»و در حدیثي دیگر آمده است: 

)بزرگتر از همه دروغ ها این است که انسان به چشم خود نشان دهد آنچه را که چشم 
 ندیده(.

من تحلم حلماً کلف یوم القیامة أن یعقد بین شعیرتین »و در حدیثي صحیح آمده است: 
ام، )هرکس به دروغ بگوید: من خواب دیده. (4/308کثیر: ) )تفسیر ابن «.ولیس بفاعل

روز قیامت به وي امر مي شود تا دو دانه جو را گره زند و او هرگز قادر به این کار 
 نخواهد بود(

  

 صدق هللا العظیم و صدق رسوله نبي الکریم
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 ِ ِحیمِ بِْسِم َّللاه ْحَمِن الره  الره

 سوره البروج
 (30) –جزء 

 ( آیه است.٢٢نازل شده و داراى )« مّكه»این سوره در 
 

 :این سورهتسمیٔه  وجه
« بروج»برج ها، دارای  آسمان با سوگند خداوند جّل جالله به إفتتاح سبببه  سوره این

البروج و والسماء ذات »های: سوره بنام شد. هکذا در برخی از تفاسیر نام این  نامیده
شود گر آغاز مىسوره با بیان جنایات گروهى شكنجه این نیز یاد گردید ه است.« البروج

أفروختند و كردند و آتشى عظیم در آن مىُچقری عمیق حفر مىخندق و كه گودالى و 
داشت، در برنمىكردند و هركه دست از إیمان مؤمنان را به سوزاندن در آتش تهدید مى

دهد كه آتش می أنداختند. پروردگار با عظمت  نیز آنان را به آتش سخت دوزخ وعده مى
 با آتش دنیا قابل مقایسه نیست.

 : تعداد آیات، کلمات وحروف سورٔه البروج
( بیست وپنج ۲۵( رکوع، )۱رای )ااز جمله  سوره های مکی است، د« البروج»سوره  
( دوصدو ۲۰۴( چهار صدو هفتاد وپنج حرف، و )۴۷۵کلمه، )( یکصدونه ۱۰۹آیت، )

)الزم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره  چهار نقطه.
تفسیر  ،های قرآن متفاوت ومختلف است. برای  تفصیل  این مبحث میتوانید به سوره  الطور

  أحمد مراجعه فرماید.(. 
نموده و ی معرف« مّكى»هاى  از سورهرا این سوره خویش اکثریت مفسران در تفاسیر 

ند که: هدف اصلى این سوره تقویت روحیه مؤمنان در برابر دشمنان و تشویق أبدین باور 
 ستقامت است.إمقاومت، پایمردى و  یآنان به سو

 : پیوند و مناسبت سوره البروج با سوره االنشقاق
 شود.شروع می« السماء»هر دو سوره با سوگند به   الف:
ترساند  دهد و کافران را از مجازات الهی میی نیکو میهر دو سوره به مؤمنان وعده ب:

 و از شأن و بزرگی وعظمت قرآن عظیم الشأن  بحث بعمل آورده است.
که نسبت  ی مشرکان با خبر استی پیشین می گوید: خداوند از دل و درون همهسوره ج:

ی روحی و جسمی به پیامبر و مؤمنان کینه و دشمنی دارند و پیوسته آنان را آزار و شکنجه
هکذا سوره  البروج  به آن إشاره فریب، می زند.  ،دست به تزویر، حیله، دروغ، دهند،می

 ی پیشین نیز چنین بوده أند.می کند که موقعیت ملتهای کفر پیشه
  سورٔه البروج: فضیلت

هللا صلّي هللا علیه  فرمود: رسول كه استشده رضی هللا عنه روایت حدیثی از أبوهریره در
 را می خواندند.« َوالسهَماء َوالطهاِرقِ »و « بروج» و سلّم در نماز عشاء سوره

صلّي هللا علیه و سلّم و  رسول أكرم ، دلجوییسوره این از نزول هدف كه ذكر است شایان
 كه حقیقت این ؛ با بیاندر برابر ایذاء و ضرر رسانی كفار است و پیروانشان رانیا

 گر و در تكذیب ستیزه الهی در برابر دعوتهای مكه نیز مانند مردم اُمتهای پیشین كافران
ما أ؛ ثمود و دیگران ، قوم، فرعونخدود در یمنأاند، مانند أصحاب بوده یكسان با هم حق

 وی قرار داشتند پس قدرته  در قبض زیرا آنان گرفتإنتقام  از آنان عزوجل خدای
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نیز  آنان گیرد چرا كهمي نیز إنتقام إسالم گر با دین عنود و ستیزه از ُمنكران گونههمین
 قرار دارند.وی  قدرت در قبضه  

 : زمان نزول سورٔه البروج
خود گویای آن است که این سوره در آن دوره ی مکه ی مضمون کلی سوره  بروج  

معظمه نازل گردیده است که ظلم و ِستم علیه مسلمانان با شدت هرچه تمام تر در جریان 
بود و کافران با شکنجه های طاقت فرسا تالش داشتند مسلمانان را از راه إیمان و إسالم 

 بازدارند.
 : أسباب نزول سورٔه ألبروج

 بود: بهطور مؤجز این اخدود دور میزند، به بر محور أصحاب كه سوره ینا نزول سبب
خبر  ذو نواس به معروف أسعد حمیری تبانبن زرعه نامبه كفار یهودي از شاهان یكي

 به دین اسالم ویا به نصرانیت؟؟  ایمان نصرانیت از دین  از رعایایش بعضی رسید كه
را دستگیر  إیشان و چون رفت إیشان سراغ ُحمیر به از قبیله   با لشكریانی اند پسآورده

 مؤمنان نمود اما آن شوند، مخیرشان سوزانده شوند یا در آتش یهودی كهاینـ كرد، میان
گفت:  ایشان به گاهآنـ أفروخت بركند و در آنها آتش گودال های رابرگزیدند. سپس آتش

برنگردد، او  كه و هر كس برگردد، او را رها میكنیم خویش از دین از شما كه هر كس
را در  ایشان ورزیدند و سرأنجام و پایداری شكیبایی مؤمنان . آنمیافگنیم آتش را در این

 قلها بود. نصحنه گر اینخود نظاره  ستمگر با یاران پادشاه آن كه افگندند در حالی آتش
 كه است رسیدند. گفتنی قتل به مؤمناناز آن  ، یا هفتاد هزار تنكه: دوازده، یا بیست است

 بود. كثیر ُمشركإبنقول و به  حمیری پادشاه آخرین ذونواس
 آشنایی با سورٔه بروج:

ى عقاید اسالمى باشد که به بحث دربارههاى مکى مىاین سوره از جمله ی سوره
تشویق آنان  منان در برابر دشمنان وؤمحتوای کلی این سوره تقویت روحیه  مپردازد.مى

 . به پایمردی، مقاومت و إستقامت است
ى بارزى که نمونه« أصحاب أخدود »ى و محور بحث این سوره عبارت است از قصه

 از رشادت و إیثار و فداکارى است.
ند و آتش های عظیمی در آن افروختند و كه خندق ها كندیهمانها «اَْصحاِب أخدود »

مؤمنان را تهدید به شكنجه با آتش كردند، گروهی را زنده در آتش سوزاندند، اما آنها از 
 ایمان شان باز نگشتند.

انگیز و به آسمان قسم یاد کرده است که داراى ستارگان شگفت ءسوره در ابتدا -
 فالک در آن شناورند.أمدارهاى بزرگى است که 

به روز باعظمت مشهود یعنى روز قیامت سوگند یاد کرده است. و به پیامبران و و 
شوند، مجرمانى که مؤمنان را کن مىخالیق قسم خورده است که مجرمان نابود و ریشه

و السماء ذات البروج*و الیوم الموعود*و »انداختند تا از دین خود برگردند:در آتش مى
 «.شاهد و مشهود

تواند از دشمنانش إنتقام بگیرد، از از آن یادآور شده است که هللا مىدر سوره  بعد  -
پردازند: إن بطش ربک مجرمانى که در مورد بندگان و دوستان خدا به فتنه أنگیزى مى

 و هو الغفور الودود*ذو العرش المجید. *إنه هو یبدى و یعید* لشدید



 

  

147 

 (85) –البروج سورٔه 

شود و مصایبى را یادآور مى و در خاتمه سوره داستان فرعون ستمکار و بال و نابودى -
که به سبب گردنکشى و طغیان دامنگیر فرعون و قومش شد: هل أتاک حدیث الجنود* 
فرعون و ثمود*بل الذین کفروا فى تکذیب *و هللا من ورائهم محیط*بل هو قرآن مجید* 

 پایانى است جالب که با موضوع سوره کامال مناسب است. .فى لوح محفوظ
 أصحاب أخدود:

ثین و سیرت نویسان داستان أصحاب أخدود  را به روایات مختلفی نقل و نوشته اند، محد
خالصه وچکیده این داستان به استناد حدیثی )صحیح مسلم( در خالصه ی تفسیر بیان شده 

 است که سبب شأن نزول این سوره را نیز بیان مینماید.
 سیرت نویسان می نویسند:

مدت « یوسف ذونواس در کشور یمن»زمان پادشاهي بنابر روایت ابن عباس )رض(در 
تقریباً هفتاد سال قبل از والدت با سعادت پیامبر صلی هللا علیه وسلم، کاهن ودر روایت 

 ساحر ماهر و ذی خبره می زیست.
یوسف » سیرت نویسان می أفزایند: بعد از اینکه این ساحر مریض سخت شد، به حضور

دچار مریضی سخت و نا عالجی شده اُم واجل و  رفته و عرض داشت که من« ذونواس
ً یک جوانی را در إختیار من قرار دهید تا سحر  مرگ من فرا رسیده است، پس لطفا

شاه به در باریان هدایت فرمود، تا جوانی ذکی و هوشیار  ،وجادوگری را به او تعلیم دهم
 را إنتخاب وآنرا در اختیار ساحر قرار دهند.

رخین ؤد نظر را یافتند و در إختیار جادوگر وساحر دربار قرار دادند، مدر باریان جوان مور
ند. این جوان مطابق أداشته  یمعرف« عبد هللا بن تامر»این جوان را در روایت خویش 

، ی، به قصر شاهیوجادو یموزش واخذ دوره سحرأتعلیمات ساحر، همه روزه، غرض 
از روز ها دربین راه به موعظه یک راهب و عالم  ینزد ساحر در رفت وآمد بود، در یک

ستماع إبرحق بود( برخورد. این جوان بعد از  ی)که در آن وقت( دین مسیح دین یمسیح
نصایح وعظ راهب، به حقیقت دین الهی پی برد، وسر أنجام مسلمان شد، خداوند چنان 

 ردم را تحمل کرد.ایمان کامل و قوی نصیب اش گردانید، که به خاطر إیمان أذیتهای م
جوان )عبد هللا بن تامر( از آن روز به بعد همه روزه به دیر و یاصومعه این عابد و عالم 
دینی میرفت و عالقمند بود که مدتی طوالنی نزد این عالم روحانی باقی بماند و از وعظ و 

 نصایح سودمند وعلمی اش استفاده ببرد.
ری إتفاق می اُفتاد که در رفتن به نزد ساحر چون هللا  را عبادت میکرد وزیاد تر اوقات طو

 مدتی زیادی نزد راهب باقی می ماند، تأخیر صورت میگرفت.
رخین می أفزایند: از اینکه جوان در زیادتری از روز ها به تأخیر در موعود خویش به ؤم

 .نزد ساحر میرسید، ساحر او را تنبه میکرد وحتی او را میزد
ایت کرد و آنرا از ماجر ولت وکوب اش توسط ساحر در بار جوان به راهب مسیحي شک

 شاهانه، مطلع ساخت.
راهب به جوان گفت پسرم وقتى ساحر گفت چرا دیر كردى بگو كسان من مرا معطل داشتند 

 ود.و هر گاه، اعضای خانواده گفت که چرا دیر به خانه آمدی بگو، ساحر مرا معّطل نم
روزى مردم را دید که یک شیر بزرگ و خطرناكى، جوان در همین رفت و آمد بود كه 

راه مردم را مسدود نموده و میخواهد مردم را به هالکت برساند، جوان گفت من امروز 
 .معلوم مي کنم که نصایح و پند راهب بر حق است و یا هم کار و فعالیت هاي ساحر
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بوب تر است پس اگر امر راهب در نزد تو مح« یا هللا»جوان سنگى را بر داشت و گفت 
این شیر را باین سنگ بكش و سنگ بر سر شیر زد و او را كشت و مردم را از شر این 

 شیر درنده نجات داد.
بزودى دستگیر تو جوان داستان را به راهب اطالع داد، راهب براي این جوان گفت: پسرم 

 نکني. خواهى شد و هر گاه گرفتار شدى خواهشمندم مرا معّرفى
لپرسی یا خوره )ن تاریخ بعد شروع به مداواى مریضان می كرد و جذامى آن جوان از آ

مریضی  خطرناک  است که: معموالً به دلیل یک باکتری به نام مایکوباکتریوم لپرا بروز 
های کند. این مریضی  عالئم آشکاری دارد که بیشترین اثرات آن روی قسمتپیدا می

 (پیسی)وبرصى یعنی مریضیعصبی بدن و نواحی پوستی شخص مریض دیده میشود( 
یداد، در یکی از روز ها یكى از افرا د وابسته به شاه که کور بود، را معالجه و بهبودى م

نزد آن جوان آمده و تقاضای کرد که چشم او را بینا بسازد، جوان گفت من كسى را شفاء 
 داده نمیتوانم، بلكه این پروردگار با عظمت است که شفاء دهنده است.

اهم تا تورا بینا سازد، ودر این راه از پس اگر تو ایمان به هللا بیاوری من از هللا خود میخو
آن شخص به شنیدن این حرف، إیمان آورده و جوان دعا نمود و  ،هللا خود کمک می طلبم
 خداوند او را شفاء داد. 

شفا چشم خویش  یارفت و ماجر« یوسف ذونواس»زمانیکه این شخص بینا شد نزد شاه 
 ؟ که کی تو را شفا دادشاه به این شخص گفت  .را به حضور شاه بیان داشت

 .پروردگارم :گفتشخص 
 .من :شاه گفت

 نه پروردگار من و تو. :شخص گفت
 آیا غیر از من خدایى دیگری براى تو است.  :گفتشاه 

 .بلى پروردگار من و پروردگار تو هللا است :گفتشخص 
 . شاه به درباریان خویش امر گرفتاری و شکنجه او را صادر کرد

 که به دوعای او بینا شده بود معرفی داشت. راشخص بعد از شکنجه جوانی 
شاه بعد از حاضر  جوان أمر فرمود وجوان را نزد شاه حاضر نمودند.آن شاه به گرفتاری 

شدن جوان در نزد اش از او پرسید: تو هستی که مریضان جذامى و مبروص را شفا 
 ؟میدهى

 من أحدى را، شفا نمیدهم بلكه پروردگارم شفا میدهد.  :جوان گفت
 ؟آیا غیر از من براى تو خدایى هست :گفتشاه 
 بلى خداى من و تو. :گفت جوان

 .پس دستور داد او را شكنجه نمودند كه محّرك و معلّم اّولى را معّرفى كند
 جوان را آن قدر شكنجه كردند تا راهب را معّرفى كرد.

سر او را ند که حتي راهب راشکنجه غیر انساني نمودو  راهب را دستگیرظفین در بار ؤم
به در غیرآن و بجوان گفتند از دینت بر گرد، . دونیم ساختند ار اّره بریدند وجسد او ،توسط

 .نجه اي روبرو خواهي شدکهمچو ش
 جوان از تسلیم شدن وگذشت از راه خویش إبا و امتناع ورزید.
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اگر از دینش برگشت  .فالن و فالن كوه بردندبر او را برداشته و  ستور داد عّده اىدشاه 
او را رها سازند و اگر برنگشت از باالى كوه غلطانیده و بدّره عمیق پرتاب اش کنند تا 

 پاره پاره شود.
بر باالى كوه  درباریان جوان را گرفته و .سیرت نویسان می أفزایند: زمان موعود رسید

بر سر قلعه کوه رسید دعا کرد: پروردگارا مرا از شر ایشان نجات بردند. زمانیکه جوان 
 . ده

همه محافظین همراه به قَعر دره ها  .میگویند با گفتن همین دعا کوه به لرزیدن آغاز کرد
 :براي شاه گفت پرتاب وبه هالکت رسیدند. وجوان صحیح وسالم نزد شاه دوباره برگشت و

 کت رسانید.هللا  همه محافظین شما را به هال
شاه برای بار دوم به محافظین خویش أمرفرمود تا اورا گرفته و در میان أمواج خروشان 

محافظین  .شتی سوار وروانه  قعر بحر شدندکمحافظین جوان را گرفته بر  .بحر غرق نمایند
جوان با خود گفت: الهی مرا از شر . زمانیکه میخواستند که جوان را به بحر پرتاب کنند

شتی یکجا با محافظین اش غرق وجوان صحیح کدر همین أثنا ! المان نجات دهاین ظ
گفت مأمورین چه شدند. گفت خداى من آنها را هالک پادشاه وسالمتی نزد پادشاه آمد. 

 وغرق در بحر نمود. 
تو قاتل من نیستى تا اینكه هر چه من بتو میگویم انجام جوان روی به شاه کرد و گفت: 

پس ن. كنم گفت مردم را جمع كن و مرا بر تنه درخت خرمایى به دار بزدهى. گفت چه 
بنام پروردگار و خداى این جوان  :تیرى از تیردان من بگیر و در مركز كمان گذارده و بگو
 و كمان را بكش تا تیر بمن اصابت كرده و كشته شوم.

از كیسه تیر او  پس از شنیدن این سخن شاه مردم را جمع و جوان را بدار آویخت و تیرى
و تیر را رها نمود و تیر به پیشانى جوان إصابت « هللا این جوان»بكمان گذارد و گفت بنام 

مردم که غرض تماشا آمده بودند به . نموده و بدین ترتیب این جوان مؤمن به شهادت رسید
 این جوان آوردیم.« ما ایمان به هللا»یک صدا فریاد کشیدند وگفتند: 

گفتند: دیدی از آنچه  سبانان شاه بعد از دیدن این صحنه رو به شاه کرده وهمکاران و پا
 میترسیدى به سرت آمد و مردم همه بخداى جهان ایمان آوردند. 

شاه از این وضع عصبانی شد و دستور داد كه خندق های عمیقى حفر کنند ودرآن آتش به 
سایرین که معتقد و مؤید  و کند آن را رها هرشخص که از دین این جوان إنکار. افروزند

که در این میان تعدادی  !در چقری و گودال های آتش زنده بسوزانید ،دین این جوان شده اند
منان موحد که طعمه این حریق مؤرخین تعداد ؤمنان طعمه  حریق شدند. )مؤزیادی از م

 هزار نفر تخمین زده أند.( 20الی  12ند تقریباً در حدود أشده 
منان چنان قوت واستقامت ؤمی أفزایند:در آنروز پروردگار با عظمت برای مسیرت نویسان 

فتادن در آتش را اُ نشدند و  ینصیب گردانید که هیچ کدام از آنان بر ترک إیمان راض
 .پذیرفتند، ولی از دین وعقیده خویش إنکار نه نمودند

 .ی کردمیگویند فقط یک زن که طفلی در آغوش داشت، از رفتن در آتش خود دار
 آنگاه طفلش برایش گفت: مادر جان صبر کن، زیرا که حق با تو هست.

عبد هللا بن »ابن کثیر مي نویسد: در روایت محمد بن إسحق آمده است: جایی که کودک 
تفاقاً بنابر ضرورت در زمان حضرت عمر فاروق أعظم حفاری شد و إمدفون بود « تامر

دستش بر  و سالم بیرون آمد که شسته نشده بود، واز آنجا جسد )عبد هللا بن تامر( صحیح 
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جراحت که تیر خورده گذاشته شده بود، یکی از ناظران دست او را از زخم بر داشت و 
باز در آنجا گذاشت، خون قطع گردید، و در دستش انگشتری بود  از آن خون جاری شد،

 حک گردیده بود.« هللا ربی»که در آن کلمه 
حضرت عمر اطالع داد. حضرت عمر در جواب گفت او را با  والی یمن موضوع را به

 وضعیت که وجود دارد یکجا با انگشترش دوباره دفن نماید.
إبن کثیر می نویسد که وقایع اتشوزی مؤمنان در خندق آتش سوزی، واقعه یگانه نبود، 
کي بلکه همچو وقایع دو و یا سه واقعه دیگری در منطقه دیگری نیز ُرخ داده است. و ی

از این واقعه دریمن )که وقوع آن در زمان هفتاد سال قبل از بعثت آن حضرت صلي هللا 
علیه وسلم پیش آمده است.( که قرآن عظیم الشأن  آنرا در این سوره بیان نموده است، آن 

 خندق نجران از ملک یمن است.
 هدف کلی از بیان این داستان:

 ن در نکات ذیل جمعبندی وخالصه نمود: هدف کلی ونهای بیان این  داستان را میتوا
 ی دیگران صبر پیشه کنند.تعبیر مؤمنین که در مقابل عذاب و آزار و شکنجه - 1
 تخفیف و تهدید کافران که بدانند بعد از ظلم خود چه عذابی پیش رو خواهند داشت. - 2
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 البروج ُسوَرة و تفسیرترجمه 
 (30) –جزء 
 ِ ِحیمِ بِْسِم َّللاه ْحَمِن الره  الره

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان
 

َماِء َذاِت اْلبُُروجِ  ُهود   ﴾٢﴿ َواْلیْوِم اْلَمْوُعودِ  ﴾١﴿ َوالسْْْْْْْه اِهد  َوَمشْْْْْْْْ قُتَِل  ﴾٣﴿ َوشَْْْْْْْ
َحاُب األْخُدودِ  َوُهْم َعلَى َما  ﴾٦﴿ إِْذ ُهْم َعلَیَها قُعُودٌ  ﴾٥﴿ النهاِر َذاِت اْلَوقُودِ  ﴾٤﴿ أَصْْْْْْ

ُهودٌ  ِ اْلعَِزیِز اْلَحِمیدِ  ﴾٧﴿ یْفعَلُوَن بِاْلُمْؤِمنِیَن شُْْْْْ  َوَما نَقَُموا ِمْنُهْم إِال أَْن یْؤِمنُوا بِالِله
ِهیدٌ  ﴾٨﴿ يء  شَْْ ُ َعلَى ُکِلّ شَْْ َماَواِت َواألْرِض َوَّللاه إِنه الهِذیَن  ﴾٩﴿ الهِذي لَهُ ُمْلُک السْْه

َذاُب اْلَحِریقِ فَتَنُوا اْلُمْؤِمنِیَن  َذاُب َجَهنهَم َولَُهْم عَْْ اِت ثُمه لَْم یتُوبُوا فَلَُهْم عَْْ  َواْلُمْؤِمنَْْ
َهاُر  ﴾١٠﴿ َها األْن اٌت تَْجِري ِمْن تَْحتِ نه َحاِت لَُهْم َج اِل ِذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصْْْْْْْْه له إِنه ا

َک اْلفَْوُز اْلَکبِیرُ  دِ  ﴾١١﴿ َذلِْْ َْْْْْْْْ َک لَش ِدُئ َویِعیْْدُ  ﴾١٢﴿ یْْدٌ إِنه بَْطَش َربِّْْ هُ ُهَو یبْْْ  إِنْْه
ا یِریْْْْدُ  ﴾١٥﴿ ذُو اْلَعْرِش اْلَمِجیْْْْدُ  ﴾١٤﴿ َوُهَو اْلَغفُوُر اْلَوُدودُ  ﴾١٣﴿ اٌل ِلمَْْْْ  َفعْْْْه
ِدیُْث اْلُجنُودِ  ﴾١٦﴿ اَک حَْ ْل أَتَْ ِذیَن َکفَُروا فِي  ﴾١٨﴿ فِْرَعْوَن َوثَُمودَ  ﴾١٧﴿ هَْ ِل الْه بَْ

ِذیْْب   ُ ِمْن  ﴾١٩﴿ تَکْْْ ْل ُهَو قُْرآٌن َمِجیْْدٌ  ﴾٢٠َوَرائِِهْم ُمِحیٌط ﴿َوَّللاه فِي لَْوح   ﴾٢١﴿ بَْْ
 ﴾٢٢َمْحفُوظ  ﴿

 ترجمٔه مؤجز:
 «.هاست )قسم به آسمان که دارای برج (:١) «َوالسهَماء َذاِت اْلبُُروجِ »
 «.)= روز قیامت()وقسم به همان روز موعود  (:٢) «َواْلیْوِم اْلَمْوُعودِ »
اِهد  » ُهود  َوشَْْْ و قسوووم به هر بیننده، و آنکه دیده میشوووود. )شووواهد و مشوووهود( ) (:٣« )َوَمشْْْْ

 روز عرفه(.« )= مشهود»برخی از مفسرین مینویسند که شاهد )= روز جمعه( و 
َحاُب اأْلُْخُدودِ » صوووووحاب أخدود  )= خندق داران( به هالکت )و نابودی( )أ (:۴«)قُتَِل أَصْْْْْْ

 (.رسیدند.
 )خندق های  پر از آتش و داراي هیزم فراوان(. (:۵« )َوقُودِ النهاِر َذاِت الْ »
 (.هنگامیکه  بر )کنارۀ( آن نشسته بودند) (:۶« )إِْذ ُهْم َعلَیَها قُعُودٌ »
ُهودٌ » و آنان آنچه را با مؤمنان أنجام میدادند ) (:٧« )َوُهْم َعلَى َما یْفعَلُوَن بِاْلُمْؤِمنِیَن شُْْْْْْْ

 (.تماشا میکردند.
ِ اْلعَِزیِز اْلَحِمیدِ َوَما » و هیچ ایرادي از آنان نگرفتند، ) (:٨« )نَقَُموا ِمْنُهْم إِاله أَن یْؤِمنُوا بِالِله

 (.جز اینکه به هللا پیروزمند ستوده ایمان آورده بودند
ِهیدٌ » يء  شَْْ ُ َعلَى ُكّلِ شَْْ َماَواِت َواأْلَْرِض َوَّللاه که سوولطنت )خدایی  (:٩« )الهِذي لَهُ ُمْلُك السْْه

 «.ها و زمین از آن اوست، و خداوند بر همه چیز شاهد و ناظر است آسمان
«  ِریقِ إِنه الهِذیَن فَتَنُوا اْلُمْؤِمنِیَن َواْلُمْؤِمَناِت ثُمه لَْم یتُوبُوا فَلَُهْم َعَذاُب َجَهنهَم َولَُهْم َعَذاُب اْلحَ »
را شکنجه دادند آنگاه توبه نکردند، که مردان و زنان مئومن بدون شک کسانیـوووووووو) (:١٠)

 سوزان آتش را در پیش دارند(. برای آنان عذب جهنم باشد و عذاب



 

  

152 

 (85) –البروج سورٔه 

اِلَحاِت لَُهْم َجنهاٌت تَْجِري ِمن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر َذِلَك اْلفَْوُز اْلَكبِی» « رُ إِنه الهِذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصْْْه
وردند و کارهای نیک کردند، برای آنها باغ های بی گمان کسوووووووانیکه ایمان آ)»  (:١١)

 بهشت که تحت آن نهر ها جاری است واین است همان کامیابی بزرگ(.
ِدیدٌ » به راسوووتی )مجازات و( فرو گرفتن پروردگارت سوووخت ) (:١٢« )إِنه بَْطَش َربَِّك لَشَْْْ

 (.است
کند و دو باره )بعد را( آغاز می همانا اوسووت که )آفرینش )(: ١٣« )إِنههُ ُهَو یْبِدُئ َویِعیدُ »

 (.گردانداز مرگ( باز می 
 )و او آمرزگاِر دوستدار است(. (:١۴« )َوُهَو اْلغَفُوُر اْلَوُدودُ »
 )صاحب عرش با عظمت(. (:١۵« )ذُو اْلعَْرِش اْلَمِجیدُ »
 )هر آنچه بخواهد انجام میدهد(. (:١۶« )فَعهاٌل لَِّما یِریدُ »
 «.)آیا خبر لشکرها به تو رسیده است؟! (:١٧« )ُث اْلُجنُودِ َهْل أَتَاَك َحِدی»
 )که )همان( فرعون و ثمود باشند(. (:١٨« )فِْرَعْوَن َوثَُمودَ »
 )حق این است که کافران همواره تکذیب میکنند(.(: ١٩« )بَِل الهِذیَن َكفَُروا فِي تَْكِذیب  »
ِحیطٌ » ُ ِمن َوَرائِِهم مُّ حالیکه خداوند از پشووت سوور ایشووان را احاطه کرده  )در (:٢٠« )َوَّللاه

 «.است
ِجیدٌ »  قدر است(. )بلکه این قرآن، بزرگوار و عالي (:٢١« )بَْل ُهَو قُْرآٌن مه
ْحفُوظ  »  .)نگاشته شده( است )که در لوح محفوظ )در صفحه محفوظ( :(٢٢« )فِي لَْوح  مه

 تفسیر مختصر:
 خوانندگان گرامی!
 موضووووووعات متعلق به مجازات و ،أصوووووحاب أخدوددر باره   (۱۱الی  ۱)در آیات متبرکه 

 مکافات مورد بحث قرار داده شده است.

 صطالحات:إ تشریح لغات و

دارای برجها، برجهای سووتارگان و کهکشووانها، یا دوازده برج مشووهور به  «:ذات البروج»
صوووور فلکی که هر کدام به یکی از موجودات زمینی شوووباهت دارد، که شوووش تای آنها در 

سووود، سووونبله )فصووول بهار و أشووومال خط اسوووتوا قرار دارند: حمل ثور، جوزاء، سووورطان، 
، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت تابستان( و شش تای دیگر در جنوب خط استوان میزان

 طی ماه را در سوووه شووومالی ولأ برج آفتاب سوووه  آورده اند که:، )فصووول خزان و زمسوووتان(
فصل  کند کهمی دیگر طی ماه دیگر را در سه برج ، سهبهار است همانا فصلکند که می

کند میطی  است خزان فصل که ماه را در سه جنوبی اول برج سه . همچنیناست تابستان
 .است زمستان فصل کند کهمی دیگر طی ماه را در سه جنوبی دوم برج و سه
 منزل وهشتبیستدارای  ماه پیماید پسروز می ها را در دو یا سهاز آن هر یک ماه ولی
 ماند.می پنهان را هم و دو شب است

 ن عربی، قصور جمع قصر است. معنای دیگر بروج در زبا
 روز قیامت. «:الیوم الموعود»
 گواه، شهادت دهنده.  «:شاهد» 
 مورد گواهی، گواهی داده شده، مورد شهادت واقع شده. «:مشهود»
 مرگ بر، نفرین بر، نابود باد!  «:قتل » 



 

  

153 

 (85) –البروج سورٔه 

ی آدم سووووووزی، شوووووکنجه گران آتش داران گودال، صووووواحبان کوره «:أصْْْْْحاب األخدود»
 ندق و گودال.صاحب خ

 خندق و گودال بزرگ، خندق بزرگ مستطیلی، جمع آن اخادید است. «:اخدود»
 صاحب سوخت آتش. «:ذات الوقود» 
، ۲۴هیزم، أفروزینه، آن چه بدان آتش روشووون می کنند، سووووخت آتش. ] بقره/ «:الوقود»

ناس و الحجارة[،  نار[، ] تحریم / ۱۰آل عمرن/]←وقودها ال وقودها ۶، اولئك هم وقود ال
 الناس و الحجارة[. 

 جمع قاعد، نشستگان.  «:قعود»
 جمع شاهد، گواهان، ناظران جنایت و آدم سوزی.  «:شهود»
 انتقام نگرفتند، عیبی نیافتند، کار زشتی ندیدند. «:ما نقموا»
 ستوده، سزاوار ستایش.  «:الحمید»
 قرار دادند. ءبتالإآزار دادند، شکنجه کردند، مورد  «:فتوا»
 سوزان.  «:الحریق»
 کامیابی، رستگاری، پیروزی. «:الفوز»

 تفسیر:
 (:١) «َوالسهَماء َذاِت اْلبُُروجِ »

منازل است و منازل  یآسمان که داراویا قسم به  «.هاستبرج  ی)قسم به آسمان که دارا
وحرکت کامل در حرکت هسوووتند دربردارد. سووویر  یو ماه و سوووتارگان را که با نظمآفتاب 
ماه و سوووووووتارگان بر کمال قدرت هللا متعال و بر کمال رحمت و  فتاب،آ، یشووووووومسووووووونظام 

تعداد کثیری از مفسووووووران از جمله: ابن عباس،  علم و حکمتش داللت مینماید. یگسووووووتردگ
را به سوویاره ها و سووتاره های « اْلبُُروجِ  »مجاهد، قتاده، حسوون بصووری، ضووحاک و سوودی 

 .هیم القرآن()تف ند.أعظیم الشأن آسمان تفسیر کرده 
قرآن کریم سیارات را در آسمان متمرکز ندانسته است، بلکه هر سیاره را به حرکت ذاتی 

آمده اسوووت که: « یس»از سووووره ی  40خویش متحرک قرار می دهد، چنان که در آیه ی 
مقصود از فلک در اینجا آسمان نیست، بلکه مدار سیارات است « وكل في فلك یسبحون»

 .)مظهری(. کنندکه در آن حرکت می 
 (:٢« )َواْلیْوِم اْلَمْوُعودِ »

قسم به روز موعود که روز قیامت است و خداوند به مردم «. )و به همان روز موعود
وعده داده است که آن ها را در آن روز گرد آَوَرد و همه را یک جا جمع کند. این وعده 

شدنی است و نخواهی واقعخواهی الهي امکان ندارد که تغییر کند یا خالف آن عمل شود.
 پیوندد. مّدت معیّن و مشّخصی به وقوع می

 (:٣« )َوَشاِهد  َوَمْشُهود  »

)و به هر شاهد و هر مشهود(. و این شامل هرکس مي گردد که به این صفت متصف 
باشد. یعني بیننده و آنچه دیده مي شود و حاضر و آنچه حاضر شده است. آنچه خداوند 

ند خورده مواردی است که این سوگند در بردارد و آن نشانه های برای اثبات آن سوگ
 بزرگ الهی و فرمان آشکار و رحمت گسترده اش می باشد.
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کرده  عمل در آن که آنچه به ایکنندهبر هر عمل  که است قولی: شاهد روز جمعه به
 عضای بدن: )شهادتأ، (ج)پیامبر  – ءدهد. هللا متعال، فرشتگان، أنبیامی ، شهادت است

 در آن ند و فرشتگانأ حج شاهد مراسمدر آن  مردم که است دهنده(. و مشهود روز عرفه
 در روز قیامت مردم که است هاییو شگفتیشوند. یا مراد از مشهود: عجایب حاضر می

 .«لقرآنأنوار أتفسیر »بینند.می
ختالف رأی أند که إلمشهود( دارای ألشاهد( و )أمفسران در مورد ) قابل تذکر است که:

هکذا  .حتی برخی از مفسران دراین مورد شانزده قول را در تفاسیر خویش تذکر داده اند
در یک روایت آمده است که: شاهد یعنى روز قیامت و مشهود یعنى روز عرفه. و قولى 

گفته است: شاهد  گوید: شاهد یعنى حضرت محمد و مشهود یعنى روز قیامت. و قولىمى
گوید: بهتر آن است که آن را یعنى أعضاى انسان و مشهود یعنى بنى آدم. و صاوى مى
أند تا شامل هر شاهد و عامتر در نظر آوریم؛ چرا که به صورت نکره آورده شده 

 صفواة التفاسر()مشهودى بشود. 

 (:۴« )قُتَِل أَْصَحاُب اأْلُْخُدودِ »

گفته شده آنچه بر آن قسم خورده شده فرموده الهی است که  ها نابود شدند(.)أهل خندق
یعنی هللا أهل خندق ها نابود گردند. أهل خندق ها « قُِتَل أَْصَحاُب اْْلُْخُدودِ »میفرماید: 

منان خواستند ؤکردند. کافران از م یم ین با آن ها زندگمِ ؤقومی کافر بودند که گروهی م
متناع ورزیدند. آنگاه کافران إن از پذیرفتن دین کافران مناؤکه به دین آن ها بگروند اما م

 فروختند.أمنان و سوختن آنان درآن آتش ؤخندق های در زمین حفر وغرض مجازات م
عبارت از إیجاد شکافى بزرگ و مستطیل شکل است که « اخدود»قرطبى فرموده است:
نفرین و لعنت بر او  است. و معنى )قتل( یعنى« أخادید»شود. جمع آن در زمین إیجاد مى

آمده باشد به معنى لعنت « قتل»باد! ابن عباس )رض( فرموده است: در هر جاى قرآن 
 (.۱۹/۲٨۴است. )تفسیرقرطبى 

 (:۵« )النهاِر َذاِت اْلَوقُودِ »

را در إصطالح نحوی «  النهارِ  » )خندق های پُر از آتش و دارای هیزم فراوان(.
یعنی نابود شوند «. قتل أصحاب النار ذات الوقود»یعنی «. اخدود»گویند بدل از می

یعنی صاحب سوخت. چون « َذاِت ٱۡلَوقُودِ »کسانی که صاحبان آتش برافروخته هستند. 
کند. آتشی که صاحب سوخت است، یعنی سوخت است که شعله را تقویت و تحریک می

بودنش ادامه دارد. أبو سعود گفته است: این ور بودن و برافروختهو شعلهشود تمام نمی
کش است و هیزم فراوانى سوخت آن را تأمین بیانگر آن است که بسى بزرگ و زبانه

 (.۵/۲۵۲)ابو سعود  کند.مى
 (:۶« )إِْذ ُهْم َعلَیَها قُعُودٌ »

ی خندق گاه که کافران بر حاشیه و لبهیعنی: آنـ (.هنگامیـکه بر )کنارۀ( آن نشسته بودند)
و لذت  سوختن وتعذیب شدن  مؤمنان بودندزنده زنده گر نشسته و نظاره با خیال راحت 

 .بردند می
گرى و رضایت بر آن، باید گفت که: إرتكاب گناه یك مسئله است، ولى سنگدلى و نظاره 

باید بدانند  وفراموش نکنند مسئله دیگر است، ظالمان که: شاهد بر شكنجه مؤمنان أند، 
  که: هللا  شاهد بر آنان و كار آنهاست.
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 (:٧« )َوُهْم َعلَى َما یْفعَلُوَن بِاْلُمْؤِمنِیَن ُشُهودٌ »

چه بر سر مؤمنان نسبت بدانکردند حاضر بودند(. یعنی )و آنان بر آنچه با مؤمنان می 
آتش، شاهد بودند. یعنی خود، شاهد مابین آوردند از إرتداد از إسالم و انداختن آنان در می

شان یعنی اینکه از اعمال کردند. شاهد بودنهایی بودند که به أهل إیمان تحمیل میشکنجه
شوند که چنان از لحاظ روانی آشفته میبردند و اینکه ظالمان  آنخودشان کامالً لذت می

 ینند.بینند که مؤمنی را در عذاب و شکنجه ببلذت را در این می
منطق كافر، همانا  تهدید و إنتقام است. از فحوای آیه  مبارکه در می  مالحظه میشود که:

ترین جرم بحساب می آید، آنان  جز با دست برداشتن در نزد كفّار، ایمان بزرگـ یابیم که:
كافران باید بدانند كه حامى مؤمنین خداى  شوند. ولی از ایمان به چیز دیگرى راضى نمى

 .است كه قدرت انتقام دارد عزیز

ِ اْلعَِزیِز اْلَحِمیدِ »  (:٨) «َوَما نَقَُموا ِمْنُهْم إاِله أَن یْؤِمنُوا بِالِله

یعنی بر )و از آنان عیب جویی نکردند مگر آنکه بخدای عزیز وحمید إیمان آوردند(. 
د آنان هیچ گرفتند؛ یعنی مؤمنان در نزمؤمنان جز إیمان به هللا متعال  دیگر عیبی نمی

بود، نه نمودند و اگر چنین نمیشان إطاعت میگناهی نداشتند، مگر اینکه از پروردگار
خواهد به این داشتند. در آیه  مبارکه مىدادند و نه بر آنان ستم روا میایشان را آزار می

ه و نکته اشاره کند که سبب سوزاندن آنها با آتش چیزى نبود جز این که آنها به خداى یگان
 یکتا ایمان داشتند و این هم گناهى نیست که موجب مجازات وعقوبت باشد.

شمردن و بد دانستن، چه با زبان ی نقمت است، یعنی چیزی را زشت از ماده «:نَقَُموا »
 و چه با عقوبت و إنکار.

گیرد، دارای عزت و أسماء ألحسنی، قادر، قوی، به سختی و شدت انتقام می «:عزیز»
 قهر و غلبه، به کسی نیازی ندارد )تهدید کفار(.

 دهد. محمود، دارای صفات خوب و مؤمنین را به پاداش صبرشان جزا می :«حمید»
 از أسماء الحسنی، )بشارت به مؤمنین(.

ُ َعلَى ُكّلِ َشيء  َشِهیدٌ الهِذي لَهُ ُمْلُك السهَماَواِت وَ »  (:٩« )اأْلَْرِض َوَّللاه

ها و زمین از آن اوست، و خداوند بر همه چیز شاهد وناظر )خدایی که سلطنت آسمان 
ذات پروردگار  بر هر چیزی گواه و به هر امری داناست، بر هر کاری آگاه و  «.است

 حاطه دارد.إبه اُمور کوچک و بزرگ 
ماند. البته نمی بر او پنهان شاناز أعمال چیزی ؛ پسبا مؤمنان عملکرد آنان به از جمله

که  است مؤمنانی برای نیک ایو وعده أفروزان خندق و گودال برای سخت وعیدی این
 قرار گرفتند. خود مورد عذاب خاطر دینبه

 متعال تذکر یافته  که با توجه به در این آیات متبرکه آن دسته از صفات و ویژگی های هللا
آن ها تنها او مستحق آن است که به او ایمان آورده شود و نشان دهنده ی آن هستند که 

کسانی که از این که کسی به این هللا  ایمان بیاورد ناراحت و برآشفته شده و دست به ظلم 
 و ستم می زنند.

ُمْؤِمنَاِت ثُمه لَْم یتُوبُوا فَلَُهْم َعَذاُب َجَهنهَم َولَُهْم َعَذاُب إِنه الهِذیَن فَتَنُوا اْلُمْؤِمنِیَن َوالْ »
 (:١٠« )اْلَحِریقِ 

 گاه توبه نکردند، برای که مردان و زنان مؤمن را شکنجه دادند آن)بدون شک کسانی 



 

  

156 

 (85) –البروج سورٔه 

 عذابی آنان یعنی: برایسوزان آتش را در پیش دارند(. آنان عذاب جهنم باشد و عذاب
 حریق سببباشد؛ بهمی سوزان ، عذابعذاب این که استکفرشان  بر عذاب ر افزوندیگ

بنگرید »بصری )رض( فرموده است:  برپا کردند. حسن مؤمنانبرای  که سوزانی
را کشتند  ها دوستانشآنـ که؛ در حالیپروردگار متعال جود و کرم کرانبحز بی سویبه

 «.خواندفرامی و مغفرت توبه سویرا به آنان اما او بازهم
تِ » شوندگان زنان نیز مردان و زنان مؤمن؛ زیرا در میان شکنجه :«ٱۡلُمۡؤِمِنیَن َوٱۡلُمۡؤِمَنَٰ

گویند زن مؤمنی از ترس کودکش نزدیک بود از ایمان خود برگردد ولی اند و میبوده
کودک به سخن آمد و مادر را ترغیب به ادامۀ راه خود کرد که برحق بود و مادر مؤمنه 

 در آتش سوزانده شد.
س توبه نکردند، یعنی با اینکه بدترین کار را با مؤمنین کردند و آنها سپ :«ثُمه لَۡم یَتُوبُواْ »

گشتند، خداوند تمام آنها کردند و برمیرا زنده در آتش سوزاندند ولی بازهم اگر توبه می
کرد. سبحان هللا.  این آیه خطاب به قریش و ی آنها را قبول میبخشید و توبهرا می

 ست.ظالمین و ترغیب آنان به توبه ا
عذاب سوزان جهنم با حرارتی مضاعف و چندین برابر  :«َعَذاُب َجَهنهَم َوَعَذاُب ٱۡلَحِریقِ »

 های عظیم و بزرگ برای عذاب بیشتر.حرارت آتش دنیا و بدن
و این ُسنت إلهی است آن کسانی که زنان و مردان اهل ایمان را ُدچار فتنه ساختند و 

ا در پرتگاه سقوط قرار دهند. سپس توبه نکردند، عذاب کوشیدند تا از لحاظ إیمانی آنان ر
ها و اذیت و آزارها جهنم جهنم از آنها است، چون این دنیا را برای اهل ایمان با شکنجه

 ساختند.
چرا عذاب حریق: چون سخن از أصحاب اخدود بود، کار به  «:َولَُهۡم َعَذاُب ٱۡلَحِریقِ »

انداختند. پس جزای یمانش زنده زنده به آتش میجایی رسیده بود که مؤمن را به خاطر ا
شان خواهد بود و عذاب آتش برای آنها است. عذاب دوزخ مربوط به آنها از جنس عمل

 مربوط به دنیاست. -سوزان  –قیامت و عذاب حریق 
مفسر تفسیر تفهیم القرآن می نویسد: عذاب سوزان به این دلیل جدا از عذاب جهنم در آیه 

گردیده است که آنان إیمان آورندگان مظلوم را زنده زنده در آتش سوزانده مبارکه ذکر 
بودند. به احتمال زیاد این آتش متفاوت با آتش عادی جهنم و از آن سوزنده تر و دردناک 

 تر خواهد بود که اینان در آن سوزانده خواهند شد.

اِلَحاِت لَُهْم َجنه » اٌت تَْجِري ِمن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر َذِلَك اْلفَْوُز إِنه الهِذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصه
 (:١١« )اْلَكبِیرُ 

)بی کمان کسانیکه ایمان آوردند و کارهای نیک کردند، برای آنها باغ های بهشت که تحت 
این همان کامیابی به مطلوب، آن نهر ها جاری است واین است همان کامیابی بزرگ(.

هاست که به فضل خداوند منّان به دست دریافت همه خوبی دستیابی به اُمور خوشایند و
 آید.می
شود، می بر کفر مجبور ساخته که کسی که: بهکند بر اینمی آیه  مبارکه  داللت این

ورزد، هرچند  نماید و شکیبایی پایداری تهدیدی در برابر هرگونه که است سزاوارتر این
از  دو تن کذاب مسیلمه که استشده  . روایتاست نیز رخصتکفر  کلمه گفتن وی برای

ها گفت: آیا از آن یکی هللا صلی هللا علیه وسلم را دستگیر کرد و به رسول أصحاب
او را رها  مسیلمه! پسگفت: بلی  ُصحابی ؟ آنهللا  هستم رسول من که دهیمی شهادت 
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 چنین ، منفرمود: نه درجوابش  صحابی آن ولی گفت یز چنیندیگر ن صحابی به کرد. سپس
را  ُصحابی آن مسیلمه ! پسنیستی بیشتو دروغگویی  بلکه دهمشهادت  در مورد تو نمی

 که کس آن»هللا صلی هللا علیه وسلم  رسید، فرمودند:  رسول به واقعه خبر این . چونکشت
 آن ولی نیست بر وی پیامدی ، هیچنمود و بنابراین عملرخصت  ، بهکرد رهایش مسیلمه
 فضیلت( بر او گوارا و مبارک ، )اینکرد بنابراین فضیلت عملشد، به  کشته که کس
 «تفسیر أنوار القرآن»«.باد

 خوانندگان گرامی!
بحث  ،درمورد اینکه ؛ قدرت کامل از آن هللا متعال است (۲۲الی  ۱۲)در آیات متبرکه 
 بعمل آمده است.

( ١۴( َوُهَو اْلغَفُوُر اْلَوُدوُد )١٣( إِنههُ ُهَو یُْبِدُئ َویُِعیُد )١٢إِنه بَْطَش َربَِّك لََشِدیٌد )
( ١٧ُجنُوِد )( َهْل أَتَاَك َحِدیُث الْ ١۶( فَعهاٌل لَِّما یُِریُد )١۵ذُو اْلعَْرِش اْلَمِجیُد )
ِحیٌط ١٩( بَِل الهِذیَن َكفَُروا فِي تَْكِذیب  )١٨فِْرَعْوَن َوثَُموَد ) ُ ِمن َوَرائِِهم مُّ ( َوَّللاه

ِجیٌد )٢٠) ْحفُوظ  )٢١( بَْل ُهَو قُْرآٌن مه  (٢٢( فِي لَْوح  مه

 تشریح لغات واصطالحات:

قهر گرفتن، با شدت و خشونت گرفتن، درهم فرو کوفتن، فروگرفتن، ناگهانی  «:بطش»
 یورش بردن، کیفر سخت.

 کند، پدید می آورد.شروع می «:یبدء»
 باز می گرداند.  «:یعید»
 دوستدار.  «:الودود»
 با مجد و شکوه، باعظمت.  «:المجید»
 جمع جند، لشکریان، سپاهیان، سربازان.  «:الجنود»
 غرق در تکذیب اند، کارشان تکذیب است.  «:یبفي تكذ»
 از پشت، از هر سو. «:من وراء»

 تفسیر:

خداوند متعال بعد از بیان عقاب و جزای مشرکین، در إدامه مکافات  مؤمنین را بیان 
فرماید؛ چرا که قرآن کریم مثانی است و به هر دو بُعد کفر و إیمان و عقاب و پاداش می

 که می فرماید:طوری پردازد.آنها می

 (:١٢« )إِنه بَْطَش َربَِّك لََشِدیدٌ »

 یعنی: یقیناً عذاب(. به راستی )مجازات و( فرو گرفتن پروردگارت سخت وسنگین است)
، واز طاقت بیرون است و سهمگین کنند مضاعفمی اشنافرمانیکه  بر کسانی الهی

برابرش مقاومت کرده نمیتواند و مجازاتش چنان سخت است که هیچ کس وهیچ چیز در 
که  و مستبدانی ظالمان  سازد. بخصوص  اینچون کسی را بگیرد هالک و تباه می

 در فوق بیان یافت. داستان شان
، است شدت مفید معنای کهخود آن و چون است و شدت با خشونت همراه گرفتن بطش:
 .است و سهمگینی سختی در نهایت که است شود، بیانگر آن وصف شدت باز به

 (:١٣« )إِنههُ ُهَو یْبِدُئ َویِعیدُ »

 پس کسی که توان آغاز و إعاده )یقیناً وی همان ذاتیست که آغاز میکند وإعاده مینماید(. 
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 است این تعالی حقتامه  و قدرت . یعنی: از قوترا دارد حمله و یورش او شدید است
کند. از در بدایت آفرینش به وجود آورده و در نهایت دوباره زنده میکه؛ مخلوقات را 

میراند و گرداند. او میاند زنده میهای پوسیدهعدم خلق کرده و در عین اینکه استخوان
 سازد، ایجاد کرده و برابر ساخته است؛ بیافریده وهدایت نموده است.باز زنده می

ت که: آفریدن و بازگرداندن، كار همیشگى باید گفت که: در این هیچ جای شکی نیس
قدرت الهی  بر آفریدن و بازگرداندن یكسان  پروردگار با عظمت است، واضح است که؛

 است. 

 (:١۴« )َوُهَو اْلغَفُوُر اْلَوُدودُ »

خداوند هم قهر و غلبه دارد و هم بخشش و محبّت. آنکه  )و او آمرزگاِر دوستدار است(.
از  تعالی باشد. یعنی: حقی گناهان دوستانش میقادر به گرفتن دشمنانش است، بخشاینده

رسوا  گناهان را بدان پوشاند و ایشانرا می و آن درگذشتهمؤمنش  بندگان گناهان
آمرزد و کاران را میلم فراوان دارد، تقصیرسازد. برای هر تایب و پشیمان از گناه حنمی

 دارد.کسانی را که به او رو آورند دوست می
طور که انسان برادر خود را دوست دارد هللا متعال  ابن عباس )رض( فرموده است: همان

 .(.۱۹/۲۹۴قرطبى ).ى خیر مىدهدهم دوستداران خود را دوست دارد و به آنان مژده
یک جا « غفور»را با « ودود»کلمه خداوند مفسرین در إعجاز این آیه  متبرکه مینویسد: 

بیان کرده است تا بر این داللت نماید که گناهکاران هرگاه به سوي خدا برگردند و توبه 
 کنند خداوند گناهانشان را می آمرزد و آنان را دوست می دارد. 

فقط گناهانشان بخشیده می شود و »می گویند چنین نیست همان طور که برخی به إشتباه 
 «دیگر آن ها را دوست ندارد.

بلکه خداوند از توبه بنده اش بیش تر از مردی شاد مي شود که شترش را با آب و غذایش 
 در بیابانی گم کرده و نا اُمید و به إنتظار مرگ در زیر سایه درختی در از کشیده است.

د می یابد و مهار آن را می گیرد و از فرط خوشحالی آن اما ناگهان شتر را باالی سر خو
پروردگارا! تو بنده مني و من خدای » چنان کنترول خود را از دست میدهد که مي گوید:

ستایش و تمجید خدا را  .خداوند از توبه بنده اش بیشتر از این مرد خوشحال می شود« تو!
 سزاست که احسان خیر فراوانی دارد!

 (:١۵« ) اْلَمِجیدُ ذُو اْلعَْرِش »

مجد و  و صاحب بزرگپروردگار عرش  تعالی یعنی: حق)صاحب عرش با عظمت(. 
 .است بزرگی

یعنى هللا متعال مجید است و مقامش از مقام تمام خالیق واالتر و به تمام صفات  «اْلَمِجیدُ » 
کمال و جالل متصف است. هللا متعال؛ ذات بزرگ و صفات زیبا دارد، دارای أفعال نیکو 

روایى است و َعَظمت و جالل مخصوص اوست.هللا متعال عالوه بر آفریدن، تدبیر و فرمان
 همه چیز براى اوست.

 (:١۶« )اٌل لَِّما یِریدُ فَعه »

چه هر ،دهدمی را بخواهد انجام هر چه تعالی یعنی: حقدهد(. )هر آنچه بخواهد انجام می 
دهد، مورد  انجام گرداند، از آنچهنماید، حکمش را کسی باز نمیرا اراده نماید حکم می

نماید و چون نع نمیکند، عطایش را کسی مگیرد. قضایش را کسی رد نمیقرار نمی پرسش
تواند، قدرتش نافذ است و حکمتش واضح.هللا متعال  متعال بر هیچ منع کند کسی داده نمی
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چیزی مجبور نیست و هیچ کسی قادر به اکراه و اجبار او نخواهد بود. چون بخواهد گناهان 
 کند.بخشد و چون بخواهد عذاب میرا می

قرطبى )ى او خارج نیست.ت و ارادهامام قرطبى فرموده است: هیچ أمرى از قدر
روایت است که ابو بکر صدیق رضى َّللّا عنه در بستر مریضی  مرگ قرار  .(۱۹/۲۹۵

 به او گفتند: آیا طبیبى تو را دیده است؟ گفت: بله. .داشت
 « إنى فعال لما أرید.»گفتند: چگونه بود؟ و چه گفت؟ در جواب گفت: به من گفت:

 (.٣/۶۲۵دهم. )مختصر بخواهم أنجام مىیعنى من هر کارى را 

 (:١٧« )َهْل أَتَاَك َحِدیُث اْلُجنُودِ »

آیا تو را از داستان اقوام  محمد ! یعنی: ای«. )آیا خبر لشکرها به تو رسیده است؟!
که با پیامبران بزرگوار به جنگ پرداختند، گناهان زیادی طغیانگر ناکس آگاه سازیم؟ آنان

ادند و به روزگار خویش مغرور شدند. و آیا به تو خبر رسیده است را در زمین انجام د
 .که از جانب هللا متعال  چه مصیبتى به سر آنها آمد و چه انتقام و عذابى بر آنها نازل شد

هللا صلی  از رسول ، دلجوییموضوع این از طرح مفسر قرطبی فرموده است که:هدف
 پیشه خود صبر و شکیبایی قوم اید در برابر تکذیببمی کهو این هللا علیه وسلم است

 پیشین علیهم السالم صبر کردند.پیامبران که کنند چنان

  (:١٨« )فِْرَعْوَن َوثَُمودَ »

که داراى نیرو و قدرت فروانى بودند. از قوم تو  )که )همان( فرعون و ثمود باشند(.
بیشتر و نیرومندتر بودند، باوجوداین هللا متعال  در مقابل گناهانشان از آنها سخت انتقام 

 گرفت.
مراد از فرعون ذواالوتاد، فرعونی که صاحب َوتد، یعنی میخ بود که کنایه از کثرت 

ی زیادی بود و ثمود هم از لحاظ سپاهیان اوست، چرا که فرعون صاحب نیروی انسان
ۡخَر بِٱۡلَواِد » قدرت بدنی معروف بودند. ها صخره (۹الفجر:) «٩َوثَُموَد ٱلهِذیَن َجابُواْ ٱلصه

ساختند؛ فرعون با تکبر زیاد، به أعلی مراتب غرور شکافتند و برای خود خانه میرا می
روی کردند. اما خداوند با آنها چه کار کرد؟ رسید و همچنین قوم ثمود که در تکذیب زیاده

 تأریخ شاهد حال است که: مجّهزترین سپاه و لشكرها در برابر قهر الهی ناچیزند.

 فرعون:
كلمه فرعون، به معنی خانه بزرگ است، فرعون نام حاكم مشخص نبوده و فراعنه  اصل

خود را وسیط بین الهه و بشر میدانستند، فراعنه در سرزمین های در حوالی مصر 
 هزار سال قبل از میالد حاكمیت داشتند. ۶۰۰۰امروز در حدود 
اسرائیل و  هاي بني( بار در قرآن عظیم الشأن  بخصوص در داستان ۷۴لفظ فرعون )

 موسي )ع( به چشم میخورد، محل زندگي فراعنه سرزمین مصر بوده است.
فرعون به صفات مسرف، طاغی، عالی، ذواالوتاد توصیف گردیده و از سیاست های 

شیطانی او با کید فرعون یاد شده است. فرعون در إبتدا إدعای ربوبیت داشت و میگفت: 
سپس به  ( )وگفت من پروردگار برتر شما هستم(۲۴)نازعات/  «ْعلَىفَقَاَل أَنَا َربُُّكُم اأْلَ »

َوقَاَل فِْرَعْوُن یا »این صفت إکتفاء نکرد و پا را فراتر گذاشته و إدعای اُلوهیت میکند: 
ْن إِلَه  َغیِري و فرعون گفت: ای .( » ٣٨)سوره قصص/« أَیَها اْلَمََلُ َما َعِلْمُت لَُكم ّمِ

فرعون دشمن سرسخت بنی « دای جز خودم برای شما سراغ ندارمجمعیت اشراف من خ
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کشت و دختران ایشان را برای خدمتکاری زنده اسرائیل بود و اوالد ذکور آنها را می 
 ( ۱۴۱میگذاشت، )سوره  اعراف/

 (:١٩« )بَِل الهِذیَن َكفَُروا فِي تَْكِذیب  »

کفار قریش از سرنوشت آن کافران  )حق این است که کافران همواره تکذیب میکنند(.
کننده عبرت نگرفتند، بلکه به تکذیب خود ادامه دادند، پس کفر و طغیان کفار مکه تکذیب

 از کفر و طغیان آن گردنکشان بسیار شدیدتر است.
های تکذیب کننده مفسران می نویسند: سبب إیمان نیاوردن آنها این نبود که اخبار امت

خبر بودند، بلکه این بود که به خاطر پیروی بود و از هالکت آنها بی پیشین به آنها نرسیده
 شان آورده بودند تکذیب کردند. از هوی و هوس خود پیامی را که پیامبران

ِحیطٌ » ُ ِمن َوَرائِِهم مُّ  (:٢٠« )َوَّللاه

بر آنان  یعنی هللا متعال   «.)در حالیکه خداوند از پشت سر ایشان را إحاطه کرده است
آورد و مسلط و مقتدر است هروقت بخواهد آنان را در زیر قبض و قهر خود درمی

ى قدرتش خارج شوند و او را درمانده کنند؛ زیرا در هر وقت و هر توانند از دایرهنمى
توانند. و هیچ راه زمان زیر فرمان او قرار دارند. و از دایرۀ ملکش بیرون شده نمی

 نشانه غفلت آنان از علم و قدرت هللا متعال است.(.« ِهمْ َورائِ » گریزى ندارند.)كلمه
کنند و این آیه، هشدار سختی به داند که آنها چه کرده و چه میبیند و هم می، هم میهللا متعال

کافران است که حتماً آنان را مجازات  خواهد داد. و همه تحت نظر و اشراف مستقیم او 
 که خودشان هم متوجه نیستند.کند، درحالیهستند. از پشت سر آنها را تعقیب می

ِجیدٌ »  (:٢١« )بَْل ُهَو قُْرآٌن مه

کردند،  تکذیبش کافران قرآنی که این )بلکه این قرآن، بزرگوار و عالی قدر است(.
کتاب با برکت و عظیم و رهنمای و  ، کرامتشرف و در نهایت« مجید است»قرآنی 

 گویند؛ قرآنمی آنان کهچنانکریمی است؛ زیرا کالم خداوند بخشنده و مهربان است. 
ى اعجاز و نظم و درستى بلکه کتابی است که  در زمینه .و سحر نیست شعر و کهانت

 معانى بر سایر کتب آسمانى تفوق دارد.
محفوظ قرار دارد. خداوند با این آیه اّدعای مشرکان  بلی آن پیام الهی قرآن مجید و در لوح

فرماید: چنین کند و میی پیشینیان است، رّد میگفتند: قرآن سحر و شعر و افسانهرا که می
کنند، بلکه آن قرآن ارجمند در لوحی محفوظ قرار دارد که از گویند و ادعا مینیست که می

را کسی نه شیاطین و نه غیر شیاطین آنهیچ شیاطین و دستبرد آنان محفوظ و مصون است،
 است. لمس ننموده و بدان نزدیک نشده

 استعمال کردن لفظ مقدس برای قرآن:
وصف کرد، زیرا تقدس و « مقدس»قرآن را با کلمه در این مورد ممانعتي وجود ندارد که 

 است.تقدیس در اینجا به معنای تطهیر است، و قدس در کالم عرب به معنای طهارت 
«. یعنی طاهر و منزه از عیوب و نقایص«: القدوس، از أسماء هللا»ازهری رحمه هللا گفته: 

 -۶/۱۶٨لسان العرب )»و تقدیس: یعنی، تطهیر، و تقدس یعنی تطهر. )مراجعه فرماید: 
۱۶۹.) 

تقدیس همان تطهیر و تعظیم است، از جمله این »ابن جریر طبری رحمه هللا می فرماید: 
که منظور از سبوح یعنی تنزیه هللا تعالی، و منظور از قدوس یعنی « ح قدوسسبو»قول: 
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« ارض ُمقدسه»طهارت و پاکي و تعظیم برای خداوند. و برای همین به زمین گفته شده: 
 (.۴۷۵ /۱)تفسیر الطبری )« یعنی زمین پاک..

وصف نموده  با این وجود بهتر و افضل آنست که قرآن را آنگونه وصف کنیم که هللا تعالي
بِین  »است، چنانکه میفرماید:  (. یعنی: الر، این ۱)حجر «الََر تِْلَک آیاُت اْلِکتَاِب َوقُْرآن  مُّ

 «َولََقْد آتَینَاَک َسْبعًا ِمَن اْلَمثَاِني َواْلقُْرآَن اْلعَِظیمَ »آیات کتاب، و قرآن مبین )روشنگر( است. 
(. ۷۷)واقعه  «إِنههُ لَقُْرآٌن َکِریمٌ »(. یعنی: ما به تو سوره حمد و قرآن عظیم دادیم. ٨۷)حجر 

(. یعنی: بلکه قرآن با ۲۱)بروج . «بَْل ُهَو قُْرآٌن َمِجیدٌ »یعنی: که آن، قرآن کریمی است. 
 عظمت است.

یرا با در حق قرآن بکار برده نمیشود، ز بعنوان لقب و نام در ضمن عبارت "قرآن مقدس"
گفتن این عبارت خود را شبیه نصاری مي کنیم که در حق کتاب تحریف شده خود میگویند: 

بنابراین اگر کسي بپرسد: آیا قرآن کتاب مقدسی است؟  .«انجیل مقدس»یا « کتاب مقدس»
ما می گوییم: آری، و بلکه این کتاب از هر کتاب دیگری به تقدس و تطهیر اوالتر و برحق 

را در وقت نام بردن کتاب هللا، « قرآن مقدس»یا « کتاب مقدس»ما عبارت تر است، اما 
بر آن اطالق نمی کنیم، چرا که با گفتن آن خود را شبیه نصاری کرده ایم، هر چند که 

توصیف نمود، اما در وقت تسمیه و نام « مطهر»و « مقدس»میتوان قرآن را با کلمات 
که خدای متعال نام برده است، مانند: قرآن کریم، بردن کتاب خدا را آن گونه نام می بریم 

 قرآن مجید، قرآن مبین، قرآن حکیم.
یعنی  جایز است که « قرآن کتابی مقدس و مطهر است»خالصه اینکه: میتوان گفت که: 

« قرآن کریم»قرآن را با صفت تقدس وصف کرد، اما در وقت نام بردن کتاب خدا میگوئیم: 
 و« قرآن مجید»یا 

ْحفُوظ  فِي »  (:٢٢« )لَْوح  مه

)در لوح محفوظ )در صفحه محفوظ(. قرآن عظیم الشأن  در لوح محفوظ جای دارد و در 
و إستراق سمع  خناسان تبدیل  افزایش و دست برد شیطان ها  ،آن جا از هر گونه تغییر

. و آن لوحی است که خداوند همه چیز را در آن ثبت و ضبط کرده محفوظ وبیمه است
قرآن عظیم الشأن از  و این بر بزرگی و اهمیت مقام واالی قرآن داللت می نماید. است.

تر از این است که در آن خللی وارد شود؛ زیرا از نزد پروردگار خطا منّزه است و بلند
جهانیان فرود آمده است. دساتیر ورهنمود های عالی ومعجزه اسای آن به طور حتم جامه 

جهانیان اگر دست به دست هم بدهند و بخواهند آن را باطل کنند، ی عمل خواهد پوشید تمام 
 صاحب مجد و عظمت است و هم قرآن او. ،هرگز نخواهند توانست.هم خداوند متعال

 لوح محفوظ:
در مورد لوح محفوظ مفسرین تفاسیر مختلفی نوشته اند ولی باید گفت که کیفیت آن مشخص 

هرآنچه را که در کائنات رخ داده یا خواهد داد را در آن نیست، فقط می دانیم که هللا تعالی 
 شیطان از دسترس که نوشته است و حتي قرآن کریم نیز در آن ثبت شده است. و لوحی

 میباشد.محفوظ و مصؤن 
ِجیدٌ » خداوند متعال میفرماید: بلکه این قرآنی است که معاني و مفاهیم آن  «بَْل ُهَو قُْرآٌن مه

ْحفُوظ  »است و خیر و دانش فراوان دارد،  بزرگ و زیاد در لوح محفوظ جای  «فِي لَْوح  مه
دارد و در آن جا از هر گونه تغییر و کاستی و از شیطان ها محفوظ است. و آن لوحی 
است که خداوند همه چیز را در آن ثبت و ضبط کرده است. و این بر بزرگی و اهمیت 
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فسیر سعدی( بخاري در صحیحش از عمران بن حصین مقام واالی قرآن داللت می نماید. )ت
ُ َولَْم یُکْن َشيٌء َغیُرهُ َوَکاَن » روایت می کند که پیامبرصلي هللا علیه وسلم میفرماید: َکاَن َّللاه

ْکِر ُکله َشيء  َوَخلََق السهَمَواِت َواأْلَْرضَ  خداوند، وجود » «َعْرُشهُ َعلَي اْلَماِء َوَکتََب فِي الذِّ
چیزی غیر از او وجود نداشت و عرش خدا روی آب قرار دارد، او تقدیر  چو هی داشت

 (.٣۱۹۱)بخاري ) «.همه کائنات را در لوح محفوظ نوشت. و آسمان ها و زمین را آفرید

 سلسله أنبیاء از آدم تا پیامبر إسالم:
در قرآن عظیم الشأن  فقط از بیست و پنج پیامبر نام برده شده است. ذکر هجده نفر آنها در 

تُنَا آتَینَاَها إِْبَراِهیَم َعلَي قَْوِمِه نَْرفَُع َدَرَجات  َمْن نََشاُء »این فرموده هللا تعالی است:  َوتِْلَک ُحجَّ
یتِِه إِنَّ َربََّک َحِکیٌم َعِلیٌم * َوَوَهْبنَا لَهُ إِسْ  َحاَق َویْعقُوَب ُکالًّ َهَدینَا َونُوًحا َهَدینَا ِمْن قَْبُل َوِمْن ذُِرّ

َداُوَد َوُسلَیَماَن َوأَیوَب َویوُسَف َوُموَسي َوَهاُروَن َوَکَذِلَک نَْجِزي اْلُمْحِسِنیَن * َوَزَکِریا َویْحیي 
اِلِحیَن* َوإِْسَماِعیَل  ْلنَا َعلَي َوِعیَسي َوإِْلیاَس ُکلٌّ ِمَن الصَّ َواْلیَسَع َویونَُس َولُوًطا َوُکالًّ فَضَّ

و این حجِت ماست. آن را به ابراهیم بر )ضِد( »(. یعنی: ٨۶- ٨٣)سوره انعام « اْلعَالَِمینَ 
بریم، بي گمان پروردگارت قومش دادیم. هرکس را بخواهیم در مراتب)و منزلت( فرا مي

او بخشیدیم، هر یک )از آنان( را هدایت کردیم  کارداِن داناست. و اسحاق و یعقوب را به
و به نوح )نیز( پیش از این راه نمودیم. و از فرزندان او )إبراهیم( داود و سلیمان و أیوب 
و یوسف و موسي و هارون )را نیز هدایت کردیم(. و بدینسان به نیکوکاران پاداش می 

کردیم( هر یک )از آنان( از  دهیم. و )نیز( زکریا و یحیی و عیسی و الیاس )را هدایت
صالحان بودند. و )نیز( إسماعیل و یسع و یونس و لوط )را هدایت کردیم( و هر یک)از 

 «آنان( را برجهانیاِن )روزگارشان( برتری دادیم
و ذکر بقیه آنها در جاهاي دیگر از قرآن آمده است. مانند: هود، صالح، شعیب، آدم، ادریس، 

«. َوإِلَي َعاد  أََخاُهْم ُهوًدا»الة و السالم: هللا تعالی می فرماید: ذالکفل و محمد علیهم الص
(. ۷٣)سوره  أعراف/ «. و به سوی عاد برادرشان هود را فرستادیم»(. ۶۵)سوره  أعراف/ 

و به سوی ثمود برادرشان صالح را » (.۷٣)سوره  أعراف/ «. َوإِلَي ثَُموَد أََخاُهْم َصاِلًحا»
و به سوی مدین برادرشان » (.٨۵)سوره  أعراف/ «. لَي َمْدیَن أََخاُهْم ُشعَیبًاَوإِ «. »فرستادیم

 «شعیب را فرستادیم
َ اْصَطَفي آَدَم َونُوًحا» « خداوند آدم و نوح را برگزید» (.٣٣)سوره  آل عمران «. إِنَّ َّللاَّ
ابِِرینَ » و اسماعیل، إدریس »(. ٨۵)سوره  أنبیاء «. َوإِْسَماِعیَل َوإِْدِریَس َوَذا اْلِکْفِل ُکلٌّ ِمَن الصَّ

ِ َوالَِّذیَن َمعَهُ أَِشدَّاُء »و میفرماید: «. و ذوالکفل همه از صبر کنندگان بودند ٌد َرُسوُل َّللاَّ ُمَحمَّ
محمد، رسول خداست و کسانی که با او ».(۲۹)سوره  فتح/ «. َعلَي اْلُکفَّاِر ُرَحَماُء َبیَنُهمْ 

  «.سختگیر و با همدیگر مهربانندهستند بر کافران 
بنابراین تعداد پیامبراني که اسامی آنها بر ما انسانها مشخص است به ترتیب زمانی عبارتند 

، ، ایوب، یوسف، یعقوب، اسحق، لوط، اسماعیل، ابراهیم، هود، صالح، نوح، ادریساز:آدم
، ، عیسي، زکریا، یحیي، الیسع، الیاس، داوود، سلیمان، یونس، هارون، موسيشعیب

 والسالم. الصالهمحمد علیهم  آنان و سرور همه ذوالکفل
اما بدون شک تعداد پیامبران از این عدد بیشتر بوده اند، ولی خدای متعال اسم و داستان 

ِمن قَْبُل َوُرُسالً قَْد قََصْصنَاُهْم َعلَیَک »آنها را برای ما ذکر نکرده است، چنانکه مي فرماید: 
 (.۱۶۴)سوره نساء «. َوُرُسالً لَّْم نَْقُصْصُهْم َعَلیکَ 
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ایم؛ و پیامبرانی که و پیامبرانی که سرگذشت آنها را پیش از این، برای تو باز گفته یعنی:
ن »ایم. و می فرماید: سرگذشت آنها را بیان نکرده ن قَْبِلَک ِمْنُهم مَّ َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُساًل ِمّ

ن لَّْم نَْقُصْص َعلَیکَ قَصَ  (. یعنی: ما پیش از تو ۷٨)سوره غافر « ْصنَا َعلَیَک َوِمْنُهم مَّ
رسوالنی فرستادیم؛ سرگذشت گروهی از آنان را برای تو بازگفته، و گروهی را برای تو 

( یکصد و 124000) یلهإنبیاء أفرموده اند که تعداد  ءاز علما یایم. بعضبازگو نکرده
 ر هزار نفر هستند.بیست و چها

 

 صدق هللا العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
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ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 سوره َوٱلطهاِرقِ 
 (30) –جزء 

 آیه است 17نازل شده و داراى « مكه»این سوره در 
 :تسمیه وجه
 [،1]الطارق: « ۱َوٱلسََّمآِء َوٱلطَّاِرقِ »به:  با سوگند الهی آن افتتاح سبب به سوره این
 مسمی شده است.« طارق»

 نامگذاری  سوره:
درخشانی که شبانگاه ظلمت  به معنای کوبنده و شکننده است.به ماه یا ستاره« طارق»

 گویند.  می« طارق»رساند  می شکافد و نورش را به زمین شکند و می را می شب
سوره نیز به آن  قسم یاد شده و طوریکه یادآور شدیم،« طارق»اولین آیه این سوره به  در

 .نامیده شده است
اشنا بودند، وآنرا « طارق»باید متذکر شد که ؛مردمصحرایی اعراب از قبل به نام  ستاره 

 می شناختند.آورده اند که درجنگ  أحد، هند بنت عتبه همسر ابو سفیان به همراه جمعی از
زنان که در میان لشکر قریش بودند. برای تشویق جنگجویان خود، دسته جمعی سرود 

 خواندند که بیتی از آن چنین است:می
 تمشي على نمارق    نحن بنات الطارق

 .ما دختران ستاره  فروزانیم و روی بالها و فرشهای نرم راه می رویم
 زمان نزول طارق:

سوره های نازل شده در آغاز دوره ی مکی است، محتوای وموضوعات سوره طارق  شبیه 
ولی این سوره زمانی نازل شده است که کافران مکه برای ضربه زدن به دعوت پیامبرصلی 

 هللا علیه وسلم وقرآن عظیم الشأن  از هر نوع حربه ای استفاده می کردند.
 طارق با سوره البروج:پیوند و مناسبت سوره 

های انشقاق و انفطار  سوره البروج( مانند  سوره )طارق ودو  آغاز وبدایت هر سر الف:
 شود. به قسم به آسمان شروع می -

هکذا در ترکیب آیات در مورد موضوعات از قبیل: زنده شدن، معاد، صفت قرآن و  ب:
ی  پردازان بی باوربحث بعمل آمده است که ازجمله: در سورهرد سخن مشرکان و دروغ

 ( نام برد.13و 8در سوره طارق از آیات متبرکه ) ( و22و 21و 13آیات ) بروج،
 حروف سوره الطارق: تعداد آیات، کلمات و

ی بلد نازل شده وطوریکه از سوره قبل از همه باید گفت که:سوره مبارکه طارق پس 
 ی آن است.به مناسبت اولین  آیه« طارق»یادآور شدیم، سبب نامگذاری اش به 

( هفده آیت، 17( رکوع، )1جمله  سوره هاي مکي بوده و داراي )از « الطارق»سوره  
( نودوهشت 98( یکصدو وهشتاد وچهار حرف، و )184( شصت ویک کلمه، داراي )61)

)الزم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره نقطه است.
 ،انید به سوره  الطورهای قرآن متفاوت ومختلف است.( برای  تفصیل  این مبحث میتو

 تفسیر احمد مراجعه فرماید.(
 :اسباب نزول سوره طارق

 ابن ابو حاتم از عکرمه روایت کرده است: ابو اشد بروي پوست دباغي شده )رنگ شده( 
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ایستاد میشد ومي گفت: اي گروه قریش، هر کس بتواند مرا از روي این چرم دور کند 
بعد مي گفت: محمد ادعا دارد که خازنان ومأمورین  چنین و چنان چیز ها را به او میدهم.

دوزخ نوزده نفرند من به تنهایي شما را از ده تاي آنها نجات میدهم و تمام شما مرا از شر 
نَساُن ِممَّ ُخِلقَ »نُه تاي آنها نجات دهید. در باره او   نازل شد.« فَْلینُظِر اإْلِ

 :آشنایي با سوره طارق
قرآن عظیم الشان وارزش »و « معاد و رستاخیز»سوره بردو محورموضوعات اساسي این 

مي چرخد.ولي دربدو سوره بعد از قسم هاي اندیشه آفرین اشاره به وجود « و اهمیت آن
مراقبین الهي بر انسان مي كند. بعد براي اثبات امكان معاد )روز بازگشت و قیامت(، به 

اشاره فرموده ونتیجه گیري میكند.  زندگي نخستین و بدو پیدایش انسان از آب نطفه
)خداوندي كه قادر است او را از چنین آب بي ارزش و ناچیزي بیافریند توانائي بر بازگشت 

در مرحله  بعد به بعضي از خصوصیات روز رستاخیز اشاره كرده،  مجدد او را دارد(.
سرانجام سوره سپس با ذكر قسم هاي متعدد وپر معنائي اهمیت قرآن را گوشزد مي نماید،و

 را با تهدید كفار به مجازات الهي پایان میدهد.
در این سوره با زیبایي خاصي گفته شده است: كه هر كس مراقب و محافظي دارد كه 

 اعمال او را ثبت و ضبط وحفظ مي كند و براي حساب و جزا نگهداري مینماید.
تحت مراقبت فرشتگان الهي  بنابراین انسان هرگز تنها نیست وهركه باشد وهر كجا كه باشد

ومأموران پروردگار خواهد بود. این مطلبي است كه توجه به آن در اصالح وتربیت انسان 
 فوق العاده مؤثر است.

انسان درآغاز خاك بود و سپس بعد از طي مراحلي به صورت نطفه درآمدو نطفه نیز بعد 
شد،بنا بر این بازگشت او به از طي مراحل پیچیده و شگفت انگیزي تبدیل به انسان كاملي 

حیات وزندگي مجدد هیچ مشكلي ایجاد نمي كند. و این ظهور و بروز براي مؤمنان مایة 
 افتخار و مزید نعمت، وبراي مجرمان مایهَّٰ سرافكندگي و منشأ خواري وخفت است.

چه دردناك خواهد بود كه انسان عمري با آبرو در میان مردم زندگي كند ولي در آن روز 
در آن روز نه نیرویي كه بر زشتیهاي ، ر برابر همه خالیق شرمسار و سر افكنده شودد

 اعمال و نیات او پرده بیفكند و نه یاوري كه او را از عذاب الهي رهائي بخشد.
مسلمانان كه در كار هاي خود مخصوصاً هنگامي  هو پایان سوره سرمشقي است براي هم
رناك قرار مي گیرند با حوصله وصبر وشكیبائي و كه در مقابل دشمناني نیرومند و خط

 دقت رفتار كنند، و از هر گونه شتابزدگي وكارهاي بي نقشه یا بي موقع بپرهیزند.
 مهمترین مباحث سوره:

 بیان اهمیت و عظمت طارق یا قسم به به آن؛ - 1
 ثبت و نظارت بر اعمال انسان؛  - 2
 انسان؛ مراحل تکامل وخلقت - 3
 ها در آن روز؛نهانی انسانرستاخیز و ظهور اسرار  - 4
 اشاره به عظمت قرآن؛ - 5
 دستور مهلت دادن به کافرن. - 6
 

  



 

  

166 

اِرِق ٱوَ سورٔه 
َّ
 (86) – لط

 ُسوَرة الطارق و تفسیرترجمه 
ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 ومهربان ه به نام خدای بخشایند
 

ا َعلَیَها  ﴾٣﴿ الثهاقِبُ النهْجُم  ﴾٢﴿ َوَما أَْدَراَک َما الطهاِرقُ  ﴾١﴿ َوالسهَماِء َوالطهاِرقِ  إِْن ُکلُّ نَْفس  لَمه
ْلِب  ﴾٦﴿ ُخِلَق ِمْن َماء  َدافِق   ﴾٥﴿ فَْلیْنُظِر اإلْنَساُن ِممه ُخِلقَ  ﴾٤﴿ َحافِظٌ  یْخُرُج ِمْن بَیِن الصُّ

ة  َوال نَاِصر  فََما  ﴾٩﴿ یْوَم تُْبلَى السهَرائِرُ  ﴾٨﴿ إِنههُ َعلَى َرْجِعِه لَقَاِدرٌ  ﴾٧﴿ َوالتهَرائِبِ   لَهُ ِمْن قُوه
ْجعِ  ﴾١٠﴿ ْدعِ  ﴾١١﴿ َوالسهَماِء َذاِت الره َوَما ُهَو  ﴾١٣﴿ إِنههُ لَقَْوٌل َفْصلٌ  ﴾١٢﴿ َواألْرِض َذاِت الصه

ِل اْلَکافِِریَن أَْمِهْلُهْم ُرَویدً  ﴾١٦﴿ َوأَِکیدُ َکیًدا ﴾١٥﴿ إِنهُهْم یِکیُدوَن َکیًدا ﴾١٤﴿ بِاْلَهْزلِ   ﴾١٧﴿ افََمِهّ
 

 ترجمٔه مؤجز:
 «.قسم به آسمان و ستارگاني که شبانگاهان نمودار شوند»( 1« )َوالسهَماء َوالطهاِرقِ »
و تو چه داني ستارگاني که شبانگاهان نمودار شوند چه » (2)« َوَما أَْدَراَك َما الطهاِرقُ »

 «.هستند؟
 «.خشندههمان( ستاره یي در »)( 3« )النهْجُم الثهاقِبُ »
ا َعلَیَها َحافِظٌ » هیچ کس نیست مگر آنکه بر او نگهبان و محافظي » (4« )إِن ُكلُّ نَْفس  لهمه

 «)از فرشتگان( است
نَساُن ِممه ُخِلقَ »  «.پس انسان باید بنگرد که از چه چیزي آفریده شده است؟» (5« )فَْلینُظِر اإْلِ
اء َدافِق  »  «.دة ناچیزي آفریده شده استاز آب جهن» (6« )ُخِلَق ِمن مه
ْلِب َوالتهَرائِبِ » آبي( که از میان استخوان پشت و استخوان سینه ») (7« )یْخُرُج ِمن بَیِن الصُّ

 «.آیدبرمي
گمان او )= هللا( بر بازگردانیدن او )پس از مرگ( قادر بي» (8« )إِنههُ َعلَى َرْجِعِه لَقَاِدرٌ »

 «.است
 ها آشکار میشود.که نهآنروزي» (9) «ائِرُ یْوَم تُْبلَى السهرَ »
ة  َواَل نَاِصر  »  «.گاه او نه قوتي داشته باشد ونه یاري دهنده ايآن» (10« )فََما لَهُ ِمن قُوه
ْجعِ »  «.به آسمان پر باران قسم» (11« )َوالسهَماء َذاِت الره
ْدعِ »  «.شکافندهوقسم به زمین »( 12« )َواأْلَْرِض َذاِت الصه
 «.گمان این )قرآن( سخن جدا کنندۀ حق از باطل استبي» ( 13« )إِنههُ لَقَْوٌل فَْصلٌ »
 «.و آن )سخن( هزل و بیهوده نیست»( 14« )َوَما ُهَو بِاْلَهْزلِ »
 «.ها پیوسته حیله و نیرنگ میکنندگمان آن بي»( 15« )إِنهُهْم یِكیُدوَن َكیداً »
 «.و من )هم( حیله )و تدبیر( میکنم.» (16« )َوأَِكیُد َكیداً »
ِل اْلَكافِِریَن أَْمِهْلُهْم ُرَویداً »  «.پس کافران را مهلت بده، اندکي آنان را رها کن»( 17« )فََمّهِ

 تفسیر مؤجز:
 خوانندگان گرامی!
فرشتگان، نگهبان انسان اند،  (  در باره موضوعات از قبیل:17الی  1در آیات متبرکه  )

ی حق و باطل، مهلتی اندک به آفرینش انسان، نشان صنع بدیع کردگار، قرآن فیصله دهنده
 کافران تا سررسید معین، به بحث گرفته شده است.
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 :(1« )َوالسهَماء َوالطهاِرقِ »
سوره به  )قسم به آسمان و ستارگاني که شبانگاهان نمودار شوند( خداوند متعال در این

آسمان و ستارگان قسم یاد کرده بیان میفرماید: بر هر انسان یک محافظ گماشته شده است، 
که تمام افعال، اعمال، حرکات و سکنات او را میبیند و میداند، مقتضاي عقلي او این است 
ظ که انسان بر سر انجام خود بیاندیشد، که آنچه او در دنیا انجام میدهد، نزد پروردگار محفو

است، و این محفظ بودن جهت محاسبه اي، که در روز قیامت مي باشد، لذا نباید هر گز از 
 فکر آخرت و قیامت غافل باشد.

از جمله ستارگان است که مثل سایر ستارگان از طرف شب پدیدار میشود، و از  طارق:
 میشود. طرف روز پنهان

والنهار،  اللیل شر طوارق من عوذ بكأ»پیامبر صلي هللا علیه وسلم در حدیثي فرموده است: 
و روز  ناگوار شب آمد هايتو از شر پیش )پروردگارا! به «بخیر یا رحمن إال طارقا یطرق

الباب:  طرق»میگویند  اعراب«. رحمان آید، ايخیر مي به كه آمديمگر پیش میبرم پناه
 «. در را كوبید
مرد  كهكردند از این هللا صلي هللا علیه وسلم نهي رسول كه استآمده  دیگري در حدیث

 فرود آید. اشو بر خانواده را كوبیدهدر منزلش  طور ناگهانيبه هنگاممسافر شب 
 (:2)« َوَما أَْدَراَك َما الطهاِرقُ »

از نظر لغت به « طارق»)و تو چه داني ستارگاني که شبانگاهان نمودار شوند چه هستند؟.
گرفته شده است. ولهذا به آلت کوبیدن یعنى چکش « طرق»معناى کوبیدن، و از ماّده 

 .گفته میشود« مطرقه»
گوید. منظور از طارق  اى را بکوبد طارق مى عرب به کسى که شبانه دروازه هاي خانه

است. نجم ثاقب ستاره درخشانى است « نجم ثاقب»گونه که در آیه بعد آمده  در آیه  همان
 رود. رش در چشم انسان نفوذ کرده، و تا اعماق وجودش پیش مىکه نو

مفسرین در تفاسیر خویس نوشته اند:هدف از طارق )نجم ثاقب( هر ستاره درخشانى است 
درخشد. بناً پروردگار با عظمت نه به یک ستاره، بلکه به تمام ستارگانى  که در آسمان مى

را که عظمت این ستارگان براى بشر که در خشش خاّصى دارند قسم  یاد کرده است. چ
 محسوستر است.

برخي از مفسرین میگویند: هدف از آن ستاره زحل است، چون ستاره زحل دورترین، 
شود. پس از آن  ترین ستاره منظومه شمسى است، که با چشم دیده مى باالترین ومرتفع

نه با چشم غیر هاى سه گا اورانوس، نپتون و پلوتون کشف شده است. هر چند این ستاره
اند، چون حجم  شوند. واخیراً پلوتون را از جمع منظومه شمسى خارج کرده مسلّح دیده نمى

 کافى یک سیاره را ندارد، بلکه سنگ سرگردانى است که در منظومه شمسى وجود دارد.
اند این است که این ستاره دارایي  دومین علّتى که طارق را به ستاره زحل تفسیر کرده

اند. و آن اینکه  ي خاّصى میباشد، که هنوزدانشمندان پرده از راز آن بر نداشتهخصوصیات
شود که با فاصله، مسّطح و عریض است، و برگرد  هایى در اطراف زحل دیده مى حلقه

چرخد، یا تّکه هایى از  ها قطعات یخ است که بر گرد آن مى چرخد. آیا این حلقه زحل مى
 چرخیده، یا چیز دیگرى است؟ قبال بر گرد آفتاب مى یک سیاره از هم پاشیده است که

 سومین احتمال اینکه منظور از طارق ستاره ثریاست. 
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 (:3) «النهْجُم الثهاقِبُ »
)ستاره یي در خشنده(. طوریکه در فوق یاد اور شدیم که پروردگار با عظمت ما، به 

و درخشش آن ها تاریکي ستارگاني قسم مي خورد که به هنگام شب ظاهر میگردند و نور 
 شب و آسمان ها را مي شکافد و در زمین دیده مي شوند.

شامل همه ستارگان  «النهْجُم الثهاقِبُ »صحیح ترین قول نزد اکثریت مفسرین این است که 
« النجم الثاقب»مي گردد. اگرچه برخي ازمفسرین در تفاسیر خویش مي نویسند که هدف از 

آسمان هاي هفت گانه را مي شکافد و از آن ها مي گذرد و  است که نورش« زحل»ستاره 
 دیده مي شود.

کره ماه است که در « نجم ثاقب»هدف از  هکذا برخي از مفسرین بدین عقیده اند که:
حقیقت یکى از ستارگان درخشان نزدیک به ماست. این ستاره، ستاره کوچکى است، ولى 

 بینیم. چون فاصله آن با ما کم است، آن را بزرگ مي
ا َعلَیَها َحافِظٌ »  (:4) «إِن ُكلُّ نَْفس  لهمه

)نیست هیچ نفسي مگربر اوست یکي نگهدارنده( خداوند متعال با ذکر قسم مي فرماید: 
هرکس نگهباني دارد که کار هاي نیک و بدش را ثبت و ضبط مي نماید و در برابر 

 کارهایي که کرده و ثبت شده اند سزا و جزا خواهید دید.
، گفتار و عمل هستند كه ؛ فرشتگانينگهبان . فرشتگاناست هر دو قسم قبلي جواب آیه این

ها و از آفت و ضبط كرده دهد، ثبتمي از خیر یا شر انجام را كه و هر چه كردار انسان
ر چند كنند همي را حفظ و نگهداري وي و اجل ، روزيكنند. یا آنها عملمي اشنگهباني
باشد او مي اثر حفظ ونگهباني اما حفظ فرشتگان است عزوجل خداي در حقیقت نگهبان

 .اوست فرمان ، بهاز انسان آنان زیرا نگهباني
نَساُن ِممه ُخِلقَ »  (:5« )فَْلینُظِر اإْلِ

خود )پس انسان باید بنگرد که از چه چیزي آفریده شده است؟(.پس باید انسان در آفرینش 
خود تفكر و  در امر آغاز آفرینش كه است الزم و آغاز پیدایش خود بنگرد،یعني: بر انسان

بر  وي ـ مانند قدرت است فروتر از آن كه را بر آنچهمتعال خداوند  كند تا قدرت اندیشه
 ـ را بداند. از مرگ پس كردن زنده
اء َدافِق  »  (:6« )ُخِلَق ِمن مه
میشود، و  ریخته در رحم كه« ايجهنده از آب«. هندة ناچیزي آفریده شده استاز آب ج»
. استشده آفریده  دو آب از این زیرا انسان است زن نطفه مرد و آب مني از آب عبارتآن 

 میشوند. آمیختههم به هر دو آب رو كه لفظ ذكر كرد، از آن را در یك هر دو آب
حاتم از عکرمه روایت کرده است: ابو اشد بروي پوست دباغي شده مي ایستاد ومي ابن ابو 

گفت: اي گروه قریش، هر کس بتواند مرا از روي این چرم دور کند چنین وچنان چیز ها 
را به او میدهم. بعد مي گفت: محمد ادعا دارد که خازنان و مأمورین دوزخ نوزده نفرند 

آنها نجات مي دهم وتمام شما مرا از شر نه تاي آنها نجات من به تنهایي شما را ده تاي 
نَساُن ِممَّ ُخِلقَ »دهید. در باره او   نازل شد.« فَْلینُظِر اإْلِ

ْلِب َوالتهَرائِبِ »  (:7« )یْخُرُج ِمن بَیِن الصُّ
)آبي( که از میان استخوان پشت و استخوان سینه بر میآید(.برخي از مفسرین مینویسند که 
هدف از این آیه اینست که: منظور ازآن مني مرد باشد که از میان کمر و سینه اش بر مي 
آید. و شاید این معني بهتر باشد چون آب را به جهنده بودن توصیف کرده است و این مني 
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« ترائب»براي مرد استعمال مي شود، و « ترائب»ه مي باشد. و کلمه مرد است که جهند
من »از مردان به مثابه ي دو پستان زنان مي باشد. پس اگر منظور زن باشد، میفرمود: 

 یعني از میان کمر و دو پستان. « بین الصلب و الثدیین
 استخوان هاي سینه. جمع تَریبَة، «:التهَرآئِبِ »استخوان پشت. ستون فقرات.  «:الصُّْلبِ »

همین سوره بر  5ضمیر مستتر )هو( است كه به )انسان( در آیه  «یْخُرجُ »فاعل فعل 
هاي  هاي آخر جنیني مابین جناغ و دندهمیگردد. دو قطب جنین رشد یافته انسان در هفته

تحتاني سینه مادر و ستون فقرات پشت مادر قرار داشته و از آنجا حركت در مسیر كانال 
گردد... نیز به انسان بر مي« رجعه»یماني را در موعد مقرر آغاز میكند. ضمیر )ه( در زا

 .این آیات مسیر زندگي انسان را از بدو انعقاد نطفه تا رستاخیز مرور میكنند
اطالق شده است، « آب مرد»و به است آمده « گیريتقدیر و اندازه»مني در لغت به معناي 

 فته است.اما در مورد زن به كار نر
میلیون  500تا  2میلیون اسپرماتوزئید دارد و برخي تعداد آن را بین  300تا  200مني 

مو )هر مو یك  100ـ  10گویند كه طول آن مرد كرمك مي عدد متغیر میدانند. به نطفه
ـ  14باشد و در هر ثانیه میلیونیم متر( كرمك داراي سر و گردن و دم بسیار متحرك مي

عدد  500تا  300شود و از كند. اسپرمها داخل مهبل ریخته ميركت ميمیكرون ح 23
شناسي النگمس، گردند )توماس، رویانآن فقط یكي مورد نیاز است و بقیه وارد زهدان مي

 .رضایي، حسن رضا، قرآن و فرهنگ زمانه طبع تهران(
كنیم، محل خاستگاه مني میگویند: وقتي به كتب لغت مراجعه مي صاحب نظران درباره

دانند كه به قسمت پشتي و قدامي ستون فقرات مربوط است، مني را ُصلب و ترائب مي
گیرند. )قبل از شش ماهگي جنین، تخم و اي كه بیضه و رحم قرار ميیعني جاي اولیه

تخمدان هر دو در پشت قرار دارند و پس از شش ماهگي در جنس نر هر دو به پایین 
گیرند و به وضع عادي در میآیند و در جنس ماده ضه قرار ميكشیده شده و در پوست بی

هاي رحم جایگزین میشوند( نیز مختصر جابه جا شده و در دو طرف پهلو محاذي لوله 
منشاء مني وجود دارد كه مطابق با لغت و قول مشهور است  علمي دیگري درباره نظریه

 و آن چنین است:
شود، در تمام نقاط و مني مرد كه از میان ُصلب و ترائب )استخوان پاها( او خارج مي»

مجاري عبور مني ـ از نظر كالبد شكافي ـ در محدوده ُصلب و ترائب )استخوان پاها( قرار 
دهد( نیز اي پشت پروستات )كه ترشحات آنها قسمتي از مني را تشكیل ميدارند. غدد كیسه
توان گفت: مني از میان صلب مرد به عنوان یك مركز رار دارند. پس ميدر این محدوده ق

هاي عصبي مأمور به اجرا، خارج  عصبي ـ تناسل امر كننده ـ و ترائب او به عنوان رشته
 رضایي، حسن رضا، بررسي شبهات قرآن و فرهنگ زمانه(.)دیاب و قرقوز، « میشوند

« صلب»توان گفت دانشمندان مي ن و دیدگاهبنابراین با توجه به كتب لغت، نظرات مفسرا
به معناي بین دو استخوان « ترائب»به معناي پشت مرد، به عنوان یك مركز عصبي، و 

با نظرات « ُصلب و ترائب» ران است كه كنایه از دستگاه تناسلي مرد میباشد، پس آیه
 شناسي همخواني دارد. دانشمندان جنین 

 :(8) «لََقاِدرٌ إِنههُ َعلَى َرْجِعِه »
 خداوندي که انسان را از آبي جهنده آفریده «. گمان خداوند بر باز آفریدنش تواناست)بي

 است، آبي که از این جاي سخت و دشوار بیرون میآید، براي بازگرداندن انسان در آخرت 
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 است:و زنده کردن دوباره او براي جزا و سزا توانا است، و گفته شده که معني آن چنین 
 « همانا خداوند بر برگرداندن آن آب که از کمر جهیده شده است، تواناست.»

ابن کثیر فرموده  است: هللا متعال ضعف و ناتوانى اصل انسان را یادآور شده و او را 
که قدرت خلق او را دارد به طریق راهنمایى کرده است که به معاد اعتراف کند؛ زیرا آن

 آورد.تواند او را بازاولى مى
 (:9) «یْوَم تُْبلَى السهَرائِرُ »

)روزي که راز هاي نهان آشکار میگردد(.در روزي که خوبي ها و بدي هایي که در دل 
یوَم »ها پنهان است بر چهره ها آشکار مي گردد. همان طور که خداوند متعال میفرماید: 

 چهره هایي سیاه مي گردند.روزي که چهره هایي سفید و « تَبیُض ُوُجوهُ َوتَسَود  ُوُجوهُ 
در دنیا بسیاري از چیزها پنهان و پوشیده مي ماند و براي مردم آشکار نمي شود اما در 
 روز قیامت نیکي نیکوکاران و بدي بدکاران آشکار مي گردد و همه چیز علني مي شود.

ة  َواَل نَاِصر  »  (:10) «فََما لَهُ ِمن قُوه
و نه یاري دهنده اي( او تواني براي دفاع از خودش ندارد و گاه او نه قوتي داشته باشد )آن

 نه کسي دارد که او را کمک نماید.(
ى خود انسان صورت در التسهیل آمده است: چون در دنیا دفع موانع و مشکالت یا به وسیله

دهد، هللا متعال  خبر داده است که پذیرد یا دیگرى او را در برطرف نمودن آن یارى مىمى
تواند مساعدتى را دریافت نماید. او نیرویى ن در قیامت از هیچ کدام از این جهات نمىانسا

 (.۴/۱۹۲)التسهیل  دهد.ندارد و هیچ کس هم او را یارى نمى
ة ...» درآخرت  مطابق  فحوای تعداد کثیری از آیات مبارکه بر می آید که:«: فََمـا لَهُ ِمن قُوَّ

سوره  19آیه  مالحظه شود:تنها وسیله نجات انسان، همانا ایمان و عمل صالح است و بس )
 انفطار(.

کردن است. فرق نصر ی َنصر و نُصرت به معنی نوع خاصی از کمکاز ماده«: ناصر»
کردن است. اما نصرت نوع خاصی از با عون در این است که عون هرنوع کمک

نگام بال و مصیبت، انسان به آن نیازمند است. یک بخش نصرت کردن است که به هکمک
از طرف هللا نسبت به بندگان است و بخش دیگر نصرت هم در قرآن آمده که از طرف بنده 

َ یَنُصۡرُكۡم َویُثَبِّۡت أَۡقَداَمُكۡم »فرماید:برای هللا است. آنجا که می ( 7)محمد: « ۷إِن تَنُصُرواْ ٱَّللَّ
هایتان را )ثابت و( کند و گاممبر[ هللا را یاری کنید، او نیز شما را یاری میاگر ]دین و پیا»

اما معنی نصرت انسان برای هللا چیست؟ یعنی بندگی کردن و اقامه حدود «. دارداستوار می
های خود با هللا. مجموع هایی که هللا نازل کرده است، یعنی رعایت عهد و پیمانو برنامه

ی آنها بهترین راه ت انسان برای هللا وجود دارد. اما در رأس همهاین معانی در نصر
 نصرِت بنده برای هللا بندگی کردن است.

ْجعِ »  :(11« )َوالسهَماء َذاِت الره
مینویسند که: رجع آن « رجع»)قسم به آسمان پي در پي بر گردانند(. مفسرین در معناي 

مرتبه ببارد و ختم شود، سپس بر گردد و باراني است که پشت سر هم باشد، یعني یک 
 ببارد.

قسم به آسمان باران دار که هر سال از آن باران مي بارد و زمین را مي شکافد و گیاهان 
میرویند و به وسیله آن انسان ها و حیوانات زندگي میکنند و همیشه تقدیر و شئونات الهي 

 و مردگان از آن بیرون مي آیند.در آسمان انجام مي پذیرد، زمین روز قیامت مي شکافد 
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یعنى باران که اگر نباشد انسان نابود گشته. و « رجع»ابن عباس )رض( فرموده است:  
 .(.٣/۶۲٨شوند.)مختصر چهارپایان هم تباه مى

ْدعِ »  (:12« )َواأْلَْرِض َذاِت الصه
 ها و... شكافته، اشجار، آتشفشانگیاهان آوردن بیرون براي كه« )وقسم به زمین شکافنده

 میآیند. بیرون ها از آنپدیده  میشود و این
ۡدعِ » ی روییدن نباتات دار، آماده برای کشت؛ دارندۀ شکاف به وسیلهشکاف«: »َذاِت ٱلصه

 «.در آن
ْدعِ » ابن عباس )رض( فرموده است:  عبارت است از شکافتن زمین در موقع « َذاِت الصَّ

 ( ٣۰/۹۵)تفسیر طبرى  بیرون آمدن گیاهان و ثمر.
ریزد، و به زمین قسم خورده است هللا متعال به آسمان قسم یاد کرده است که بر ما آب مى

دهد. آسمان در رابطه با موضوع آفرینش حیثیت پدر را دارد و که میوه و گیاهان به ما مى
رد که هاى بزرگ و خیرات فراگیر وجود دازمین حیثیت مادر را، و در بین آن دو، نعمت

 بقاى انسان و حیوان بدان بستگى دارد.
 (:13) «إِنههُ لَقَْوٌل فَْصلٌ »

قرآن کریم سخنی است که بین حّق و باطل فیصله  گمان اینبی است:  قسم آیه مبارکه:جواب
 نماید.سازد و صالح و فساد را از هم متمایز میکند، گمراهی و هدایت را از هم جدا میمی
 یعنی: «فَۡصل  »
 حق و درست است. -
 اندازد.معلوماتش بین حق و باطل فاصله می -
 اندازد.بین متقین و ظالمین فاصله می -
 (:14« )َوَما ُهَو بِاْلَهْزلِ »

)و نیست یاوه و بیهوده(. قرآن گزافه و شوخي نیست بلکه قرآن کالم جدي است. سخني 
وسیله ي آن حل و فصل  است که میان احزاب و اندیشه ها قضاوت مینماید و مجادالت به

 میشود.
هللا صلي هللا علیه وسلم  كه رسول آمده استکرم هللا وجهه  علي روایت به شریف در حدیث
 بیرون راه هللا! پس؛ یا رسولگوید: گفتممي علي«. است در پیش ايفتنه گمانبي»فرمودند: 

، فتنه از آن رفت بیرون و تعالي: راه تباركهللا  كتاب»؟ فرمودند: چیست فتنه از آن رفت
، هو ما بینكم ، وحكم، وخبر ما بعدكمقبلكم نبأ من ؛ فیهاست و تعالي تبارك خداي كتاب
هللا وهو  أضله غیره في الهدي ابتغي ومن هللا جبار قصمه من تركه ، منبالهزل لیس الفصل
 ال تزیغ ، وهو الذي، وهو الصراط المستقیم، وهو الذكر الحكیمالمبین وره، ونالمتین هللا حبل
اْلتقیاء  العلماء وال یمله منه اْلراء وال یشبع معه وال تتشعب اْللسنةبه  اْلهواء وال تلتبس به

 ..«قالوا:. أن لما سمعته الجن تنته لم ، هو الذيعجائبه الرد وال تنقضي كثیرهعلي وال یخلق
 سخني ، قرآنشماست شما و قضاوت در میان شما، خبر پسینیان خبر پیشینیان در قرآن

و  را از سر گردن كشي آن . هر كسنیست و بازیچه شوخي كهكن و فیصله قاطع است
 ر آنرا در غی هدایت میكند و هر كس او را كمرشكنمتعال استكبار فرو گذارد، خداوند 

 میكند. او را گمراهمتعال كند، خداوند  طلب
 .است و صراط مستقیم او و ذكر حكیم و نور مبینمتعال خداوند  مستحكم ریسمان قرآن
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پیدا  و ابهام التباس گرایند، زبانها بداننميو انحراف  كجي به هواها با آن كه است قرآن
 ملول از آن سیر نمیشوند، پرهیزكاران نمیشود، علما از آنشاخه شاخه  كنند، آرا بدان نمي

 به آن و شگفتي هاي نمیشود و عجایب تكرار كهنه گردند و با وجود بسیارينمي و دلتنگ
 عجیبي گفتند: )ما قرآن درنگرا شنیدند، بي آن جنیان چون كه است آید و قرآننميپایان 

 «.1ـ2/جن»مینماید(  رشد راه سويبه  كه را شنیدیم
 گفت ، راستگفت سخن قرآن به و هر كس تاخت ، پیشمجهز گشتقرآن  علم به هر كس

 «.شد هدایت راست راه سويكرد، به  دعوت قرآن سويبه و هر كس 
فرو نمى قران عظیم الشان مشعلى است كه خاموش نمیشود و چراغیست كه روشنى آن 

نشیند، قرآن كتابیست كه حق و باطل را از هم جدا میكند، شك و تردید را از اذهان دور 
جالء مي هد، اطمینان و آرامش را به انسان  میسازد، خواندن و شنیدن آن قلب را صیقل و

 به ارمغان میآورد.
 رد.و اساسي دازندگي انسان نقش حیاتي رهنماي و چراغ بشریت است ودر  قرآن کتاب

کتابي نیست که فقط براي هدایت انسان ها که یکهزار چارصد سال قبل مي زیستند قرآن 
نازل گردیده باشد، بلکه قرآن کتابي است براي بشریت ودر طول تاریخ بشریت تا اینکه 

 بشریت زنده است قرآن مورد رهنمایي ایشان میباشد.
 که به هدایات قراني گوش فرا دهد. انسان زماني میتواند به ترقي اصلي وواقعي  دست یابد،

کریم و دساتیر آن به قرآن انسان زماني میتواند به سعادت اصلي وابدي دست یابد که 
 د.مراجعه مي نمائی

 اي مسلمانان به یاد داشته باشید!
دوست باشد، باشد و با قرآن قرآن که در راه نشان داده است که هر کسیزندگي  تجربهکه 

قرآن  که جواب اعتماد، مطمین باشید قائل باشدو احترام  ارزشآن آن را بخواهد و براي 
 را بدست خواهید آورد.

در غم و شادي قرآن کتابي است که انسان را تنها نمي گذارد، قرآن انسان را در زندگي 
 ي میکند.همراه

، کتابي است که انسانها را به قرآن دوست ورفیق نیمه راه نیستبه یاد داشته باشید که 
 عبادت همراه با روحیه ونشاط وشادي دعوت مي نماید.

اگر دوست انسان قرآن باشدحتماً طرفدار این دوستي خداست و چه کسي قوي تر و مطمئن 
 ؟است در حمایت از کسيهللا وچه کسي قوي تر و مطمئن تر از  پروردگار است؟ تر از

 واحترام به مقام واالي انسان است. کالم شیرینو پر از و عظ ونصحیت سراسر این کتاب 
 سازد،وحدت و یکپارچگي مسلمانان را فراهم مي موجب این کتاب  نه تنها عمل به دساتیر، 

 بلکه اعتماد کلیه انسان هاي روي زمین را در خواست مینماید.
 بشمار میرود. مسلمانانقرآن به عنوان تکیه گاه مسلمانان جهان و عامل اتحاد در وحدت 

این کتاب آسماني نقطه قوت مسلمانان و نقطه ضعف و خار چشم دشمنان اسالم و مسلمانان 
 بوده وخواهد بود.

 (:15« )إِنهُهْم یِكیُدوَن َكیداً »
کساني که قرآن و پیامبر را تکذیب مي کنند  )همانا ایشان تدبیر مي سنجند تدبیر سنجیدني(.

 سخت نیرنگ مي ورزند تا با نیرنگ خودشان حق را شکست دهند و باطل را یاري کنند. 
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این آیه مبارکه در مورد کافران و قریشیان کافر است که در سعی و تالش هستند تا مردم 
ین کار آنان از روی نقشه صلی هللا علیه وسلم  و دعوتش دور کنند و ا را از قرآن و پیامبر

 کشند. کید و مکر مینقشه میو حساب و مکر است و برای جلوگیری و تضعیف آنها، 
 کنند.

 یادداشت:
تواند کید اندیشی برای انجام کاری است. میی کید است و نوعی از چارهاز ماده«: یکیدون»

واند کید ممدوح یعنی کید تاندیشی مکارانه و فریبکارانه و مینکوهیده باشد، یعنی چاره
 ستودنی باشد.

 (:16« )َوأَِكیُد َكیداً »
من نیز براي  یعنی من هم تدبیر می کنم تا هیچ تدبیر و نیرنگ آن ها موثر واقع نشود.

اظهار حق و دور کردن باطلي که آورده اند تدبیر مینمایم. هر چند کافران این را ناپسند 
سي است، چرا که انسان بسي ناتوان تر و حقیرتر بدانند. و مشخص است که پیروز چه ک

 است از آن که خداوند توانمند و دانا را شکست دهد.
مفسر ابو سعود در تفسیر خویش می نویسد: یعنى در مقابل نیرنگ آنان نیرنگى استوار و 

برم که امکان ندارد رد بشود؛ چون در حالى که از همه چیز غافلند آنها محکم به کار مى
 .(.٨/۴٣٨)ابو سعود  کنم.رفتار مىرا گ

در این آیه مبارکه، هللا متعال به مسلمانان دعوتگر، تسلی و آرامش خاطر بخشیده و می 
توانند فرماید که: غصه وتشویش نداشته باشید، از این به بعد طرف آنها من هستم و آنها نمی

وقتی که تو دعوت و مسئولیت کنم. اما ی آنها را هالک میدر مقابل من ایستادگی کنند، همه
خودت را انجام دادی، آن وقت هیچ مسئولیتی نداری. کیدی که در اینجا به هللا نسبت داده 

 باشد. شود، از این نوع ممدوح آن میمی
برخورد هللا سبحان وتعالی با انسان، متناسب با  از فحوای آیه مبارکه مالحظه میداریم که:

« جاَهُدوا فِینا لََنْهِدَینَُّهمْ »كند: دم بردارد، هللا  هدایتش مىعمل اوست. اگر در راه خیر ق
َیِكیُدوَن َكْیداً َو أَِكیُد »شود. ( و اگر به دنبال كید باشد، گرفتار كید الهى مى.69)عنكبوت، 

 که هللا متعال مارا از آن نگاه دارد.« َكْیداً 
ِل اْلَكافِِریَن أَْمِهْلُهْم ُرَویداً »  (:17« )فََمّهِ

تا نسبت به ایشان اتمام ) را رها کن. به کافران مهلت بده، اندک زماني آنان ای محّمد!  )پس
.مدت حّجت گردد، و بعدها کارشان زار و نزار، و خودشان در دنیا و آخرت شرمسار شوند(

زیادی نخواهد گذشت که نتیجه ی اعمال شان در برابرشان ظاهر خواهد شد و خواهند 
نیرنگ های آنان در برابر تدبیر من چه اندازه تاثیر داشته است. بناً در برخورد دانست که 

 با دشمن، نه خود عجله كنید و نه از هللا متعال عجله بخواهید.
ل» دادن ی مهل است و به معنی سکون و آرامش و با تأنی کاری را انجاماز ماده«: َمّهِ

 اینکه کاری با حوصله به پایان برسد. است. مهلت هم یعنی فرصتی را ایجاد کردن برای
 ده شانیعنی: مهلت« زمانی اندک»است  تأخیر افگندنو به  واگذاشتن«: امهال»همچنان 

 بر آنان باری خفت عذاب چه دید که خواهی زودی و به اندک ، یا مهلتینزدیک مهلتیبه 
ان را آنگاه که وقت عذاب فرا رسد مشاهده فرود خواهد آمد. ونهایت و سرانجام تلخ حیات آن

 خواهی نمود.
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 نقش تخم زن و مرد در جنین:
ْلِب َوالتََّرائِبِ »در آیه مبارکه  موضوع بحث خلقت و از « طارق  7ـ   یْخُرُج ِمن َبیِن الص 

 آن جمله موضوع جنین مورد بحث قرار گرفت:
است و به طفل که در شکم مادر، از آن از حواس  چیزي پوشاندن معنايبه  در لغتجنین 

 رو که پوشیده و پنهان است جنین گفته مي شود.
هللا صلي هللا در صحیحین حدیثي از حضرت انس رضي هللا عنه روایت است که رسول 

ِحِم َملًَکا، یقُوُل: یا َرِبّ نُْطفَةٌ، ی»علیه وسلم فرمود:  َ َعزَّ َوَجلَّ َوکََّل بِالرَّ ا َرِبّ َعلَقَةٌ، یا إِنَّ َّللاَّ
ْزُق َواْلَ  َجُل، َرِبّ ُمْضغَةٌ، فَإَِذا أََراَد أَْن یْقِضي َخْلقَهُ قَاَل: أََذَکٌر أَْم أُْنثَي، َشِقي أَْم َسِعیٌد، فََما الِرّ

هِ  را مأمور  یعني: خداوند فرشته(. 2624( و مسلم )6595)بخاري )«. فَیْکتَُب فِي َبْطِن أُِمّ
کند و پس از استقرار نطفه فرشته میگوید: پروردگارا! نطفه است، يرحم زن حامله م

 پروردگار َعلَقه )خون بسته( است، پروردگارا مضغه )پاره گوشتي( است.
آنگاه که خداوند متعال اراده فرمود آن نطفه را خلق کند و بیافریند،فرشته عرض مي کند: 

سعادتمند؟ رزق او چیست؟ عمرش چقدر پروردگارا مرد است یا زن؟ بد بخت است یا 
 .است؟ همه اینها را در زماني که آن انسان در رحم مادر است فرشته مینویسد

هرمرحله چهل روز طول میکشد؛ یعني چهل روز نطفه، چهل روز علقه، و چهل روز 
سوم مرحله مضغه )یا تخلیق( گویند، و در انتهاي مرحله مضغه مالئکه مامور نوشتن 

 .از جنسیت نوزاد هم مطلع است میگردد و
إِنه أََحَدُکْم »عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه میگوید: رسول هللا صلي هللا علیه وسلم  فرمود: 

ِه أَْربَِعیَن یْوًما، ثُمه یُکوُن َعلَقَةً ِمثَْل َذِلَک، ثُمه یُکوُن ُمْضغَةً ِمثَْل َذلِ  َک، یْجَمُع َخْلقُهُ فِي بَْطِن أُِمّ
..ثُمه  ُ َملًَکا فَیْؤَمُر بِأَْربَعِ َکِلَمات   (.3208)بخاري: «. یْبعَُث َّللاه

یعني: نطفه هر یک از شما مدت چهل روز در رحم مادر، جمع مي شود. سپس تا چهل 
روز دیگر، به شکل خون بسته )علقه( در مي آید. و بعد از چهل روز دیگر، به پاره گوشتي 

خداوند، فرشته اي را مي فرستد و او را به نوشتن چهار )مضغه(، تبدیل میشود. آنگاه، 
 ..چیز، مأمور مي کند

فَِإنها »در انتهاي مرحله مضغه است که تخلیق روي مي دهد، به دلیل فرموده هللا تعالي: 
« یِر ُمَخلهقَة  ِلنُبَیَن لَُکمْ َخلَْقنَاُکْم ِمْن تَُراب  ثُمه ِمْن نُْطفَة  ثُمه ِمْن َعلَقَة  ثُمه ِمْن ُمْضغَة  ُمَخلهقَة  َوغَ 

(. یعني: ما شما را از خاک آفریدیم، سپس از نطفه، و بعد از خون بسته شده، 5)سوره حج 
(، که بعضي داراي شکل و خلقت است )چیزي شبیه گوشت جویده شده« مضغه»سپس از 

 و بعضي بدون شکل؛ تا براي شما روشن سازیم )که بر هر چیز قادریم(.
 ؛ از چشمکامل و خلقت روشن ، هیأتواضح صورتداراي  از گوشت ايپاره : یعنيمخلقه
 .است و پا و غیره و دست و دهان

پس در انتهاي مرحله مضغه )که از روز هشتاد شروع مي شود و تا صد و بیست روزه 
مامور طول مي کشد( اندک اندک شکل جنین ظاهر مي گردد و جنسیت آن نیز به مالئکه 

 .خبر داده مي شود
درحالیکه ظاهر آیه آنست که کسي جز هللا تعالي جنسیت نوزاد را نمي داند، چنانکه مي 

اَذا »فرماید:  ُل اْلغَیَث َویْعلَُم َما فِي اأْلَْرَحاِم َوَما تَْدِري نَْفٌس مه َ ِعنَدهُ ِعْلُم السهاَعِة َوینَِزّ إِنه َّللاه
َ َعِلیٌم َخِبیرٌ تَْکِسُب َغًدا َوَما تَدْ   (.34)سوره لقمان  «ِري نَْفٌس بِأَي أَْرض  تَُموُت إِنه َّللاه
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کند، یعني: آگاهي از زمان برپایي قیامت مخصوص خداست، و اوست که باران را نازل مي
ها )ي مادران( است میداند، و هیچ کس نمیداند فردا چه به دست و آنچه را که در رحم 
 .داند در چه سرزمیني میمیرد؟ خداوند عالم و آگاه استنميمیآورد، و هیچ کس 

قبل :حال با جمع بین این آیه و حدیث فوق الذکر نتیجه مي گیریم که معناي آیه این است که
از خلقت نوزاد )یعني قبل از اتمام مرحله سوم یعني مرحله تخلیق(، این تنها خدا است که 

ش )بعد از تخلیق( و بعد از آنکه به فرشته امر شد جنسیت او را مي داند، ولي بعد از خلقت
تا زمان اجل او را ثبت کند و جنسیت جنین به وي خبر داده شد، علم به جنسیت جنین دیگر 
جزو غیبیات نیست بلکه جزو عالم شهاده است، زیرا مالئکه مامور نیز از جنسیت نوزاد 

هم مي تواند از طریق ابزارآالت مطلع شده پس از حالت غیبي خارج شده، از اینرو انسان 
پیشرفته جنسیت جنین را بعد از اتمام مرحله مضغه )چهار ماه( از شکل گیري لقاح بداند 
 .و لذا دانستن این امر توسط دستگاه هاي طبي تضادي با آیه قرآن ندارد

او  جز خداي متعال کسي نمي داند که»امام ابن کثیر رحمه هللا در تفسیر این آیه مینویسد: 
چه چیزي مي خواهد بیافریند، اما هرگاه به مذکر یا مونث بودن یا بدبخت یا خوشبخت 
بودن جنین امر کرد، مالئکه موکل او نیز به آن آگاه شده و همچنین )بعد از وي( هرکس 

 «.دیگري از مخلوقاتش را که بخواهد آگاه مي شود
« َویْعلَُم َما فِي اْْلَْرَحامِ »رموده: نکته دیگر اینکه: خداي متعال در آیه مذکور بطورعموم ف

 «.ها )ي مادران( است میداند و آنچه را که در رحم»یعني: 
در این آیه مخصوصا به جنسیت جنین اشاره نکرده است؛ بلکه فرموده که از احوال جنین 
آگاه است، و مسلماً دانستن جنسیت جنین تنها یکي از موارد احوال جنین است، اما دیگر 

مقدار زماني که جنین در شکم مادرش بسر خواهد برد، و مقدار حیاتش، و :رد از قبیلموا
اعمال او، و مقدار رزقش، و شقاوت یا سعادت او نیز از دیگر مواردي است که داخل در 

 .عموم آیه مي شود که تنها خداوند متعال از آن آگاهي دارد
 

 صدق هللا العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
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ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 سوره أالعلي
 (30) –جزء 

 آیه است 19نازل شده و داراى « مكه»این سوره در 

 تسمیه: وجه
 با این افتتاح سببی تکویر، شرف نزول یافته است. وبه این سوره در مکه، پس از سوره

و  گرفت نام« اعلی» سوره (1اْلعلى: ) «۱َسبِّحِ ٱۡسَم َربَِّك ٱْۡلَۡعلَى»خداوند متعال  فرموده
 شود.می نیز نامیده« سبح»

 ناصرالدین عبدهللا بیضاوی قابل یادآوری آست که: برخی از مفسران مشهور از جمله:
محمود أفندى مفسر ،«یا تفسیر بیضاوی انوار التنزیل و اسرار التاویل»مؤلف تفسیر
ودانشمند مشهور اسالم محمد سید « روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم»آلوسی مؤلف 

طنطاوی امام مسجد االزهر شریف وریس سابق پوهنتون االزهز مصر و...درموردتفسیر 
و ذكر اسم ربه: در عید »، «تزکی: زكات فطر داد»( می نویسند که: 15و 14های )آیه

 «.فصلی: نماز عید برگزار کرد»، «بیر گفتفطر، هللا  را تک
اشاره می کند؛ « أالعليسوره »شیخ الوسی روح المعانی به همین دلیل به مدنی بودن 

 واستدالل می آورد که: شروع نماز عید و زکات فطر در مدینه بود، نه در مکه.
 سورة أالعلي با سوره  الطارق:پیوند و مناسبت 

خلق من »از آفرینش انسان و پیدایش آسمان و زمین  بحث می نماید: « طارق»ی سوره
تر نیز اندکی گسترده سورة أالعلي ( و 12و 11(، )طارق  آیه 6)طارق آیه:« ماء دافق

 اعلی و(. 5و 4، 2آیات متبرکه )به هر دو مورد اشاره می کند: 
 سورة أالعلي:تعداد آیات، کلمات وحروف 

( 72( نوزده آیت، )19( رکوع، )1از جملة سوره هاي مکي، داراي )« أالعليسورة »
 ( یکصدو سي وسه نقطه است.133( دوصدو نودونه حرف و )299هفتادودو کلمه، )

)الزم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن 
تفسیر احمد  ،انید به سوره  الطورمتفاوت ومختلف است.( برای  تفصیل  این مبحث میتو

 مراجعه فرماید.(.
شود، مسبّحات هایى را كه با فرمان تسبیح خداوند آغاز مىدر ضمن قابل تذکر است:سوره

 ، آخرین سوره از سور مسبّحات میباشد.«سوره اعلى»گویند و 
 :سورة أالعلي فضیلت
هللا صلی هللا علیه  رسول»که:  استبشیر)رض( آمده بن نعمان  روایت به شریف در حدیث
َك »و  «۱َسبِّحِ ٱۡسَم َربَِّك ٱْۡلَۡعَلى»های:، سورهعید و روز جمعه در نمازهای وسلم  َهۡل أَتَىَّٰ

ِشیَةِ   روز جمعدر یک جمعهعید و  بسا کهخواندند و چهرا می (1)الغاشیة: « ۱َحِدیُث ٱۡلغََّٰ
 «.خواندند را می دو سوره شد اما همینمی

هللا صلی هللا علیه وسلم در نماز وتر،  رسول»است: آمده شریف  در حدیث همچنین
ٓأَی َها »، «۱َسبِّحِ ٱۡسَم َربَِّك ٱْۡلَۡعلَى»های: سوره ِفُرونَ قُۡل یََّٰ ُ »و  (1الكافرون: «)۱ٱۡلَكَّٰ  قُۡل هَُو ٱَّللَّ
هللا  رسول»که:  است کردهروایت  )رض(  علی«. خواندندرا می (1اإلخالص: «)۱أََحدٌ 

 «.داشتند را دوست اعلی صلی هللا علیه وسلم  سوره
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 اسباب نزول سوره اعلی:
در حدیثي از حضرت عقبه بن عامر جهني مي  «سوره االعلى»در مورد اسباب نزول 

نازل شد، آن حضرت صلي هللا علیه « سبح اسم ربک االعلي»خوانیم، زمانیکه سوره ي 
سبحان ربي »یعني در سجده ي خود بخوانید: « اجعلو ها في سجودکم»وسلم فرمود: 

ناي به معناي پاک نگهداشت و پاک کردن است، مع« سبح اسم ربک االعلي » ،«االعلي
این است که نام رب خود را پاک نگهدارید، هدف این است که تعظیم « سبح اسم ربک»

وتکریم نام رب خود را بجا آورید، وهر زمانیکه نام هللا را برزبان برانید خضوع 
 وخشوع و ادب را مراعات فرماید.

 :بحث سوره اعلی موضوع و مطالب
 که یافت خواهیم در تام بوضاحت بیندازیم نظر دقت با سوره این کلي محتواي به اگر

 ً  است: یافته تشکیل اساسي بخش دو از سوره این اساسا
 و است. وسلم علیه هللا پیامبرصلي به شخص با سخن روي آن در که بخشي اول:

 دهد. مي او به رسالت ایفاي و پروردگار تسبیح زمینه در دستورهایي
 و آمده میان به سخن شقي کافران و وفرمانبردار خاشع مومنان از بخش این در دوم:
 است. شده بیان فشرده طور به گروه دو این شقاوت و سعادت عوامل

و در اخیر این سوره تاکید مي یابد که همه مطالب وحقایقي متذکره تنها در قرآن عظیم 
ابراهیم و موسى، نیز بر آن تاكید شده الشان نه بلکه در سایر کتب و صحف پیشین، صحف 

 است.
 ،«َسنُْقِرئَُک فَال تَْنَسى»همچنان از متن کلی این سوره مبارکه و بخصوص از آیة شش آن  -

طوري معلوم میگردد که، این سوره در دوران خیلي ابتدایي مکه، زمانیکه پیامبر صلي 
هللا علیه وسلم به در یافت وحي عادي نگردیده بودند و تشویش داشتند که مبادا برخي 

 ازوحي را فراموش کنند، نازل گردیده است.
و مبادي توحید  طوریکه مالحظه مي فرماید: در اولین پنج آیات بحث روي خداي شناسي

صورت گرفته ودر آیات بعدي به پیامبر صلي هللا علیه وسلم اطمینان هاي ذیل از جناب 
 پروردگار با عظمت داده شده است، نکات عمده این اطمینان ها عبارتند از:

به پیامیر صلي هللا علیه وسلم اطمینان داده شده است که: به لطف وعنایت الهي قرآن را  -
 کرد.فراموش نخواهد 

اطمینان داده شده که: ماموریت او را در کار دعوت بسوي هللا دشوار نساخته، در این  -
منحصر میسازد که به کسي پند دهد وبه هدایت ورهنمائي اش اهتمام ورزد که از دعوت 

 مایه مي گیرد ودر او استعداد پند پذیري سراغ میشود.
عملکرد هاي خود بي اعتنایي ندارد، کسیکه بي باک نیست، نسبت به عواقب خوب و بد  -

برخود میترسد، از عواقب افکار ونظرات خود بد خود و جامعه بیم دارد و از انجام ظلم 
و فساد حاکم بر جامعه هراسان است، مخاطب اصلي این دعوت الهي است، چنین کسي 

آن  حتمآ این پیام رهائي بخش را باگوش دل خواهد شنید. ولي عناصر شقي و بدبخت از
 خود داري مي ورزند.

کسي که به تزکیه فکري و اخالقي خود اهتمام ورزد، پروردگارش را بیاد آرد و نماز  -
 برپا دارد، به فالح و رستگاري رسد.
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مردم زندگي دنیا را برمي گزینند، به اهداف زود رس و پیش پا افتاده مي چسپند، در  -
 است و پایدار.حالیکه دنیا، ناچیز است و ناپایدار و آخرت بهتر 

به پیامبر صلي هللا علیه وسلم اطمینان داده شده است که: رسالت تو تداوم رسالت  -
پیامبرانواولعزمي چون حضرت ابراهیم علیه السالم وحضرت موسي علیه السالم است 
که بزرگترین تمدنها را پایه گزاري کردند ومستکبرین بزرگ تاریخ بدست آنان سر 

 وآنان یکي است وپایان کار تان یکي. نگون گردیدند، پیام تو
در آخر، کالم  سوره مبارکه اعلی  با این مطلب به پایان رسانده شده است که رستگاری 
تنها برای کسانی است که عقاید، اعمال و اخالق خود را پاک کنند و نام پروردگار خود را 

آسایش و منافع ولذت های  ذکر کرده نماز بخوانند. اما متاسفانه تمام هم و غم مردم رفاه و
همین دنیاست و بس، در حالی که هم و غم اصلی آن ها بایستی آخرت می بود. چراکه 
آخرت باقی است و دنیا فانی و نعمت های آخرت به مراتب بیش از نعمت های دنیاست. 
این حقیقت تنها در قرآن عظیم الشأن نیامده است، بلکه در صحیفه های ابراهیم و موسی 

 مین حقیقت به انسان یادآوری شده است.هم ه
مفسران مشهور جهان اسالم از جمله شیخ قرطبي )ابو عبدَّللّا محمدبن احمد انصاریقرطبي( 
در تفسیر خویش مي نویسد: معموالً صحابه کرام ازجمله حضرت عبد هللا بن عباس، ابن 

ن، چنین بودند که هر عمر، ابن زبیر، ابو موسي وعبد هللا بن مسعود رضي هللا عنهم اجمعی
یعني در . «سبحاَن ربّي األعلَى»گاه این سوره را تالوت مي گردند، قبل از آن مي گفتند: 
 خارج از نماز وقتي تالوت کنند چنین گفتن مستحب است.

 

 االعلی تفسیر ُسوَرة  ترجمه و
ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 ومهربان هبه نام خدای بخشایند
 

ْسَم َربَِّک األْعلَى ى ﴾١﴿ َسبِّحِ ا َسوه َوالهِذي  ﴾٣﴿ َوالهِذي قَدهَر فََهَدى ﴾٢﴿ الهِذي َخلََق فَ
ى ﴾٥﴿ فََجعَلَهُ ُغثَاًء أَْحَوى ﴾٤﴿ أَْخَرَج اْلَمْرَعى نُْقِرئَُک فاَل تَْنسَْْ اَء  ﴾٦﴿ سَْْ إِال َما شَْْ

ُ إِنههُ یْعلَُم اْلَجْهَر َوَما یْخفَى َرىوَ  ﴾٧﴿ َّللاه ُرَک ِلْلیسْْْ ّ  فََذِکّْر إِْن نَفَعَِت الِذّْکَرى ﴾٨﴿ نُیسِْْ
ى ﴾٩﴿ یذهکهُر َمْن یْخشَْْ قَى ﴾١٠﴿ سَْْ لَى النهاَر اْلُکْبَرى ﴾١١﴿ َویتََجنهبَُها األشْْْ  الهِذي یصْْْ
َم  ﴾١٤﴿ َقْد أَْفلََح َمْن تََزکهى ﴾١٣﴿ ثُمه ال یُموُت فِیَها َوال یْحیا ﴾١٢﴿ َرِبِّه َوَذَکَر اسْْْْْْْْ

لهى ْنیا ﴾١٥﴿ فَصَْْْْْْْ إِنه َهَذا  ﴾١٧﴿ َواآلِخَرةُ َخیٌر َوأَْبقَى ﴾١٦﴿ بَْل تُْؤثُِروَن اْلَحیاةَ الدُّ
ُحِف األولَى  ﴾١٩﴿ ﴾ ُصُحِف إِْبَراِهیَم َوُموَسى١٨﴿ لَِفي الصُّ

 ترجمة مختصر:
 «.یاد کننام پروردگار برترت را به پاکي »( 1« )َسبِّحِ اْسَم َربَِّك اأْلَْعلَى»
ى»  «.)همان( که آفرید پس درست و استوار ساخت» (2« )الهِذي َخلََق فََسوه
 «.که اندازه گیري کرد پس هدایت نمودو )همان( کسي» (3« )َوالهِذي قَدهَر فََهَدى»
 «.رویانیدکه چراگاه را و کسي» (4« )َوالهِذي أَْخَرَج اْلَمْرَعى»
 «.سپس آن را خشک و سیاه گردانید» (5) «فََجعَلَهُ ُغثَاء أَْحَوى»
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ى» نُْقِرُؤَك فَاَل تَنسَْْْ خوانیم، پس هرگز فراموش ما بزودي )قرآن را( بر تو مي» (6« )سَْْْ
 «.نخواهي کرد

ُ إِنههُ یْعلَُم اْلَجْهَر َوَما یْخفَى» اء َّللاه مگر آنچه را که خدا بخواهد، به یقین » (7« )إِاله َما شَْْْْْْ
 «.او پنهان و پیدار میداند

ُرَك ِلْلیْسَرى»  «.و تو را براي شریعت ساده و آسان آماده میسازیم»( 8« )َونُیّسِ
ْكَرى» ْر إِن نهفَعَِت الذِّ  «.پس یاد دهاني کن چون یاد دهاني سود بخشد» (9« )فََذّكِ
ى» یذهكهُر َمن یْخشَْْْْْ هرکس )از پروردگار با عظمت ما( میترسووووود پند خواهد » (10« )سَْْْْْ

 «.پذیرفت
 «.ترین فرد از آن دوري خواهد گزیدو بدبخت» (11)« َویتََجنهبَُها اأْلَْشقَى»
لَى النهاَر اْلُكْبَرى» که در آتش بزرگ )جهنم( در خواهد )همان( کسوووووي» (12« )الهِذي یصْْْْْْ
 «.آمد
 «.میرد و نه زنده میماند.سپس در آن )آتش( نه مي» (13« ) یْحیىثُمه اَل یُموُت فِیَها َوالَ »
 «.که خودرا پاک )و تزکیه( کند، رستگار شدیقیناً کسي» (14« )قَْد أَْفلََح َمن تََزكهى»
لهى» َم َربِِّه فَصَْْْ و )نیز کسوووي که( نام پروردگارش را یادکرد پس نماز » (15« )َوَذَكَر اسْْْْ

 «.گزارد
ْنیابَْل »  «.زندگي دنیا را ترجیح میدهید شما )مردم( ابلکه » (16« )تُْؤثُِروَن اْلَحیاةَ الدُّ
 «.در حالي که آخرت بهتر و ماندگارتر است» (17« )َواآْلِخَرةُ َخیٌر َوأَْبقَى»
ُحِف اأْلُولَى» هاي پیشوووووووین بوده گمان این )فحوا( در کتاببي» (18« )إِنه َهَذا لَِفي الصُّْْْْْْْ

 «.است
 «.ابراهیم و موسي هايصحیفه»( 19) «ُصُحِف إِْبَراِهیَم َوُموَسى»
 

  تفسیر مختصر
 (:1« )َسبِّحِ اْسَم َربَِّك اأْلَْعلَى»

، نیستسزاوار وی  که یعنی: او را از هر چه«. نام پروردگار برترت را به پاکي یاد کن»
 .کن یاد پاکیبه« االعلی ربی سبحان»جمله:  با گفتن

خواند، هر وقت پیامبر صلّى َّللّا علیه و اله و سلم این آیه را مى»در حدیث آمده است: 
 امام احمد آن را از ابن عباس روایت کرده است.(.)« گفت: )سبحان ربى اْلعلىمى

 که است که: هللا متعال  برتر، واالتر و بزرگتر از هر چیزی است این« اعلی»مراد از 
 است مستحب آیه این خواننده کنند. علما فرموده اند: برایمی را وصف آن انکنندگوصف

هللا صلی هللا علیه  رسول که بگوید چنان« اْلعليربي  سبحان»خواند؛ را می آن چون که
 کردند. می گونهو تابعین کرام این از صحابه دیگری وسلم  و جمع

چون این آیت نازل شد آنحضرت صلی هللا علیه وسلم   :که همچنان در حدیث آمده است
فرمودند که )اجعلوها في سجود کم = این را در سجدهای خویش بگردانید( وازینجاست که 

 .در سجده سبحان ربی االعلی خوانده میشود
هکذا در حدیثی از عقبة بن عامر جهنی )رض( روایت شده است که پیامبرصلی هللا علیه 

را در سجده بر اساس همین آیه و خواندن « سبحان ربی االعلی»دستور خواندن وسلم  
فسبح باسم »را در رکوع بر اساس آخرین آیه ی سوره ی واقعه « سبحان ربی العظیم»

 داده بود. )مسند احمد، ابوداود، ابن ماجه، ابن حبان، حاکم، ابن المنذر(« ربک العظیم
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یم که: پروردگار با عظمت ما به تسبیح خود فرمان در این آیه مبارکه مالحظه مي فرما
میدهد که متضمن ذکر و عبادت براي او و کرنش در برابر شکوه، جالل، عظمت و بزرگي 
اش مي باشد.این تسبیح، تسبیحي باشد که شایسته عظمت پروردگار ما باشد، به این صورت 

معاني نیکو و عظیمي که  که نام هاي نیکوي او یاد شوند، نام هایي نیکویي که به سبب
 دارند بر هر نامي برتري دارند. نیز کارهاي پروردگار با عظمت ما باید یاد شوند.

 :«َسبِّحِ »
 هللا از هر عیب و نقصی پاک و منزه است. -
 هللا از هر تشابهی به موجودات دیگر منزه است. -

 دهنده.از ریشه رب: تربیت و پرورش: «َربِّكَ »
 صفات هللا؛ برتر، باالتر، هللا باالست.از : «ٱْۡلَۡعلَى»
 :«ٱأۡلَۡعلَى»
 ُعلو ذات: ذاتاً در آسمان و باالست و عرش و علمش همه جا احاطه دارد. -
 ُعلو القهر: در مقابل ظالمان قاهر و قدرتمند است. -
 ُعلو قدر: قدر و منزلتش باالست. -

ى»  (:2« )الهِذي َخلََق فََسوه

از جمله کار با عظمت اینست که: همه مخلوقات را «. داشتکه آفرید و استوار کسي»
شکلش را نیکو ساخت، قامتش را برابر داشت، اعضایش را مناسب نمود و آفرینش  ،آفریده

» :آید. طوریکه در سوره  ی سجده می فرمایدبراو را محکم زیبا ساخت تا از عهدۀ تکالیف 
« را که آفریده نیکو آفریده است. همان کسی که هر چیزی«»الذي أحسن كل شيء خلقه 

 (7)سجده: 
در البحر آمده است: یعنى همه چیز را منظم خلق کرده است به طورى که ناهماهنگى در 
آنها مشهود نیست، بلکه در استوارى و استحکام متناسب بوده و بیانگر آنند که از جانب 

 .(٨/۴۵٨البحر ) .خداوند دانا و حکیمى هستى یافته اند
 خلق کرد. :«َخلَقَ »
ىَٰ »  بدون نقص و به بهترین شکل و ترکیب. «:فََسوه

 (:3« )َوالهِذي قَدهَر فََهَدى»

پروردگار با عظمت ما همه چیز را اندازه گیري کرده و همه مخلوقات را به اندازه راه 
نموده است. این هدایِت عام است که هر مخلوقي را به آنچه صالح او در آن است هدایت 

 ست. نعمت هاي دنیوي از زمره هدایت مذکور مي باشند.کرده ا

ى عموم مفعول را حذف کرده است؛ یعنى مخلوق و اند: به منظور افادهمفسران فرموده 
ى خود هدایت و راهنمایى کرده گونه که شایسته است آفریده و آن را به وظیفهحیوانى را آن

 مراجعه شود.(. ۴/۱۹٣و التسهیل  ٣۰/۱۰۴به روح المعانى )و آن را به آنها یاد داده است.
 هدایت چند نوع است؛ من جمله:

ی گیاه و هدایت تکوینی یا طبیعی، تمام اندام و اعضای درونی و بیرونی و پیکره - 1
 حیوان را فرا می گیرد...

هدایت غریزی: مخصوص حیوانات است که بر حسب مراتب رشد غریزی، اندک  - 2
 مشهود و ملموس است...اراده و در ک و شعوری در آنها، 
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ی هدایت فطری: این گونه هدایت، صورت کاملتری از هدایت غریزی و اولین دریچه - 3
 شود...عقل و اختیار در طرق زندگی است که بر روی ذهن انسان باز می

هدایت عقلی مستقل و مختار: ترتیب دریافتهای فطری و محسوس و بدیهی برای  - 4
 رسیدن به مسایل نظری است...

ی هدایتهای پیشین و عالی هدایت وحی و نبوت )تشریعی(: این هدایت، تکمیل کننده - 5
]بر « ترین مراتب هدایت برای تقویم عقل و استقامت بر صراط مستقیم است...

 فرقان[ و تفسیرای از: پرتوی از قرآن گزیده

 (:4« )َوالهِذي أَْخَرَج اْلَمْرَعى»

وسیله آن انواع گیاهان و علف هاي زیادي میروید و کسي که از آسمان آبي فرستاد و به 
 که مردم و چهار پایان و همه حیوانات از آن میخورند.

اگر چه در آیه مبارکه  «.آنچه چارپایان با آن تغذیه شوند، از گیاه تر و خشک«: »ٱۡلَمۡرَعىَّٰ »
 به کار رفته است که بر علف حیوانات اطالق می شود، ولی سیاق عبارت« مرعی»لفظ 

نشان دهنده ی آن است که مراد از آن در این جا تنها علف نیست، بلکه تمام گونه های 
 گیاهی است که از زمین می رویند.

 (:5« )فََجعَلَهُ ُغثَاء أَْحَوى»

سپس بعد از آنکه مدت زماني را به پایان برد که پروردگار با عظمت ما مقرر نموده بود 
آنگاه آن را  «فََجعَلَهُ ُغثَاء أَْحَوى»در آن مدت زمان تر و تازه باشد، آن را درهم پیچید و 

این هشدار به انسان هم است که همیشه جوان و شاداب باقی  البته  سیاه و خشک گردانید.
ند. در این پنج آیات متبرکه که در فوق بیان یافت: آیۀ اولی متضّمن دستور به تنزیه مانمی

ی بعدی در رابطه با اوصاف و تعریف هللا متعال است تا و تقدیس نام هللا است و چهار آیه
بیانگر تعظیم نام هللا و تعظیم ذات مبارک او و تنزیه او از شریک، همسر، فرزند و... 

 باشد.
 متعال بعد از یادآورى دالیل قدرت و یگانگى خود، فضل و کرم خود را نسبت به هکذا هللا

 فرماید:پیامبرش یادآور شده و مى

 (:6« )َسنُْقِرُؤَك فاََل تَنَسى»

نخواهي کرد(.کتابي را که بر  را فراموش )ما قرآن را بر تو خواهیم خواند و تو دیگر آن
را در دل تو جاي مي دهیم و تو از آن چیزي را  تو وحي نموده ایم محافظت مي کنیم و آن
ی هدایت کاستی وکمبودنخواهی یافت، زیرا ما به فراموش نخواهي کرد. یعنی در حوزه

کنیم، طوری مقتضای شرایط و ظروف و به مقتضای احوال، بر تو این هدایت را قرائت می
فراموشی نداشته باش، آن را فراموش نکنی، پس خوف نسیان و « فَاَل تَنَسی» :که جمله

ای این هدایت را بر تو ارزانی خواهیم داشت که آن را فراموش نکنی. این چون به گونه
 کنی. باشد که هرآنچه یاد گرفتی فراموش نمیی خود میی هللا متعال به فرستادهوعده

پیامبر صلي هللا  بهدر این آیه متبرکه نوید و مژده بزرگي از جانب پروردگار با عظمت ما 
علیه وسلم، است مبني بر این که پروردگار با عظمت ما دانشي به او مي دهد که آن را 

 فراموش نمیکند.
باشد؛ ى حضرت محمد صلّى َّللّا علیه و سلم مىدرضمن این ایه مبارکه  متضمن معجزه

ه را جبرئیل بر سواد بود، وبا خواندن و نوشتن بلد نبود، با وجود آن هرگز آنچزیرا او بى
کرد. و این که این کتاب با عظمت را بدون درس و تکرار حفظ خواند فراموش نمى او مى
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باشد. ابن کثیر کرد، یکى از بزرگترین دالیل صدق نبوتش مىکرده و آن را فراموش نمى
ه فرموده است: بدین ترتیب هللا متعال به پیامبرش صلّى َّللّا علیه  و سلم وعده داده است ک

 (.٣/۶٣۰مختصر ) کند.چیزى بر او خواهد خواند که آن را فراموش نمى

 نزول آیه مبارکه: شأن 
آورد، هنوز  را فرود می هللا صلی هللا علیه وسلم  وحی علیه السالم  بر رسولجبرئیل  چون

را تکرار  هللا صلی هللا علیه وسلم  آغاز آیه رسول شد کهنمی فارغ آخر آیه او از القای
را بر  قرآن خواندن شد وهللا  متعال نازل آیه این کنند. پس را فراموش کردند تا مبادا آنمی

 .محفوظ داشت آن کردن را از فراموش و ایشان نموده الهام پیامبرش
ُ إِنههُ یْعلَُم اْلَجْهَر َوَما یْخفَى»  :(7) «إِاله َما َشاء َّللاه
و پروردگار با عظمت ما «. حکمت الهي اقتضا کند که آن را فراموش کني مگر آنچه که»

اشکارا و پنهان را مي داند و آنچه را که مصلحت بندگانش میباشد مي داند. بنابراین هرآنچه 
 بخواهد به عنوان شریعت مقرر مي دارد و به آن فرمان مي دهد.

هللا متعال نسبت به آنچه  :فرموده اند که«  ۡخَفىَّٰ َیۡعلَُم ٱۡلَجۡهَر َوَما یَ »مفسران در معنی عبارت: 
کند و یا مخفی و پنهان کند، آگاه و مطلع است، برخالف ای از قرائت و حدیث آشکار میبنده

 بندگان که از امور سری و مخفی آگاهی ندارند.
َیخفی  ی: الَجهر )آشکار( را ذکر فرموده و بعد کلمۀدلیل اینکه هللا در این آیه ابتدا کلمه

داند، ِسر و گونه که جهر و آشکار را می)پنهان(، این است که به بندگانش بفهماند: همان
 داند تا به یقین برسند که هللا عالم به پیدا و پنهان است.پنهان را نیز می

ُرَك ِلْلیْسَرى»  (:8) «َونُیّسِ

 را آسان بهشت عملیعنی: بر تو «. و تو را براي شریعت ساده و آسان آماده میسازیم»
 و به حفظ کنی سادگیرا به آن کهطوری به گردانیممی را آسان و بر تو وحیگردانیم می
 .نمایی عمل آن

راه سهل و آسان یعنی به دور از حرج که همان شریعت اسالمی است و بر پایۀ سهل و 
َوَما َجَعَل َعلَۡیُكۡم ِفي »فرماید:عال میگیری در دین بنیان نهاده شده است؛ آنجا که هللا متآسان

یِن ِمۡن َحَرج ۚۡ  در دین شما حرج و سختی وجود ندارد. هللا متعال در این  (78الحج: « )ٱلّدِ
تر است، بلکه  فرماید که نه تنها دین و شریعت تو از همۀ ادیان آسانآیه به رسولش می

کنیم و هم کار تبلیغ هدایت را آسان میکنیم. به عبارتی هم هرچیزی را برای تو آسان می
چنین کنیم که آن کار را انجام دهی و هدایت را تبلیغ کنی، پس حال که اینتو را آماده می

 است، تکلیف تو هم روشن است.
این هم  مژده اي دیگر است که پروردگار با عظمت ما همه کار هاي پیامبرش را آسان  و

 سهل و ساده مي نماید. مي گرداند و آئین و شریعت او را

ْكَرى» ْر إِن نهفَعَِت الذِّ  (:9« )فََذّكِ

 «.پس اگر پند و اندرز سودمند باشد پند و اندرز بده»
به شریعت الهي و آیات او پند بده  :در این آیه به پیامبر صلي هللا علیه وسلم مي فرماید

اگر پند مورد قبول واقع گردد، و موعظه و اندرز بگو اگر کسي گوش کند، خواه از پند 
دادن تمام هدف آن برآورده شود یا برخي از آن برآورده گردد. مفهوم آیه این را مي 

دي بیفزاید یا رساند که اگر پند دادن سودمند نباشد به این صورت که پند دادن به شر و ب
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از خیر و خوبي بکاهد در این صورت نباید پند داد. و پند دادن مردم را به دو گروه تقسیم 
 مي کند؛ کساني که استفاده مي برند و کساني که استفاده نمي برند.

کساني که از پند استفاده مي برند آن هایي هستند که از پروردگار با عظمت ما مي ترسند 
بداند که پروردگار با عظمت ما او را به خاطر کارهایي که کرده است و هرگاه انسان 

مجازات مي کند، و از کیفر او بهراسد، از آنچه پروردگار با عظمت ما را ناخشنود مي 
 نماید دوري مي کند و براي انجام دادن کارهاي خوب تالش مي نماید.

ش و آداب نشر دانش و علم مفسر شهیر جهان اسالم ابن کثیرفرموده  است: از اینجا رو
ى شود؛ یعنى آن را نباید نزد نااهل و ناشایست یادآورى کرد. مانند فرمودهبرگرفته مى

نباید چیزى را به مردم بگویى که عقلشان قدرت »حضرت على علیه الّسالم که فرمود: 
طورى با »و فرمود: « ى فتنه استفهم آن را ندارد؛ چون این امر براى بعضى مایه

؟! «ردم صحبت کنید که آن را بفهمند، آیا دوست دارید خدا و پیامبرش تکذیب شوندم
 .(٣/۶٣۰)مختصر 

 :(10« )َسیذهكهُر َمن یْخَشى»
یعنی کسی که به هللا «. ترسد پند خواهد پذیرفتهرکس )از پروردگار با عظمت ما( مي»

 درز خواهد گرفت.مؤمن باشد و از قهر و عذابش ترس و خشیت داشته باشد، پند و ان

 (:11)« َویتََجنهبَُها اأْلَْشقَى»

 «.ترین فرد از آن دوري خواهد گزیدو بدبخت»
و اما کساني که از پند بهره نمي برند بدبخت ترین افرادي هستند که وارد بزرگ ترین 

 آتش مي شوند و با آن مي سوزند.
 «وش نگیرد.کافری که اندرز قرآنی و قوانین الهی را گ«: »ٱْۡلَۡشقَى»

 (:12« )الهِذي یْصلَى النهاَر اْلُكْبَرى»

و بسیار  وحشتناک یعنی: در آتش«.« که داخل بزرگترین آتش خواهد شدآن کسي»
 برابر آتش دنیا است می سوزند. 70. آتش که است جهنم آتش که دردناک

ِ إِْن «نَاِر َجَهنَّمَ  نَاُرُكْم ُجْزٌء ِمْن َسْبِعیَن ُجْزًءا ِمنْ »در حدیث آمده است: ، ِقیَل َیا َرُسوَل َّللاَّ
َها»َكانَْت لََكافِیَةً قَاَل:  لَْت َعلَْیِهنَّ بِتِْسعَة  َوِستِّیَن ُجْزًءا ُكل ُهنَّ ِمثُْل َحّرِ و  3265]بخاری:  «فُّضِ

هفتادم آتش دوزخ  کآتش دنیا، ی»فرمود:  صلی هللا علیه وسلم  رسول هللا[ 2843مسلم: 
آتش دوزخ، شصت و »نیست؟ فرمود:  یا رسول هللا! مگر آتش دنیا، كافیگفتند: «. است

 تر از آتش دنیا است. و هر مرتبه آن، به اندازه آتش دنیا، سوزندگیهنه مرتبه، سوزند
 «.دارد

 یعنى آتش دنیا.« نار صغرى»یعنى آتش آخرت، و « نارکبرى»مفسرحسن فرموده است: 

 (:13« )مه اَل یُموُت فِیَها َواَل یْحیىثُ »

آنان عذاب دردناکي مي بینند که هیچ «.شودمیرد و نه زنده ميجا نه ميگاه در آن آن»
گونه استراحت و آرامشي ندارد. تا جائیکه آن ها آرزوي مرگ مي کنند اما مرگ هم به 

 ً ترین زندگی بر انسان روزی است که نه زندۀ امیدوار دشوار !سراغ شان نمي آید.واقعا
 ای که طور کامل نابود شود.باشد و نه مرده

اَل یقَضي َعَلیِهم فَیُمونُوا َواَل یَخفَُّف »همان طور که پروردگار با عظمت ما مي فرماید: 
ن َعَذاِبَها  نه میمیرند و نه از عذابشان کاسته مي گردد.« َعنُهم ِمّ
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 (:14« )أَْفلََح َمن تََزكهى قَدْ »

 «.که خود را ]از کفر و گناه[ پاک کند، رستگار خواهد شد راستي کسي به»
کس که خودش را پاکیزه کند و خویشتن را از شرک ورزیدن و ظلم  و رفتار هاي  هر

 زشت پاک دارد قطعاً رستگار است.
 «بهشت شد. رستگار شد، از آتش دوزخ نجات یافت و وارد«: »أَۡفلَحَ »
ها خود را به وسیلۀ ایمان و آن کسی که بعد از تخلیه از شرک و معصیت«: »َمن تََزكَّىَّٰ »

 «اعمال صالح پاک گردانید و به وسیلۀ پرداخت زکات از بخل دوری جست.
 کردن تطهیر و پاک معني ، هکذا تزکیه بهاست نمو و رشد دادن معني به در اصل تزکیه
 .تاس نیزآمده

تزكیه، آن است كه فكر از عقاید فاسد و نفس از اخالق فاسد  :بناً بصورت کل باید گفت که
و اعضاء از رفتار فاسد، پاك شود و زكات پاك كردن روح از حرص و بخل و مال از 

 .حقوق محرومان است
 نفس هرکس ها کهاین همه سوگند به»سوگند میفرماید:  از یازده عظیم الشان پس قرآن

هللا(  ، )از لطفساخت خود را آلوده نفس و هرکس کند، رستگار است خود را تزکیه
 ذکر کرده نفوس و پرورش را تزکیه پیامبران . قرآن عظیم الشان هدفمحروم گشت

  .است
از زکوه مشتق است به معناي پاک کردن مي باشد، زکات مال را هم به خاطر « تزکي»

عام « تزکي»د که بیقه مال را براي انسان پاک مي گرداند، دراینجا لفط زکات میگوین
که هم شامل تزکیه ایماني و هم شامل تزکیه اخالقي مي شود، وهم اداي زکات مال  ،است
 را.

 را مورد پیشنهاد قرار داده اند: برخي از مفسرین دو مرحله تزکیه به رسیدن براي
را  عمل . ایناز گناه بد و اجتناب از اخالق قلب تصفیة ها یعنياز بدي  نفس تهذیب - 1

 .مینامند هم و تخلیه تصفیه
 و مکارم و فضائل حقه و معارف علوم تحصیل وسیلة به نفس و تکمیل پرورش - 2

 و تکمیل پرورش گویند، یعنيمي هم را تحلیه عمل . اینصالح عمل و انجام اخالق
 خود را بشناسد. نقاط ضعف باید انسان و تحلیه از تخلیه قبل . البتهدادن آرایشو 

 :(15« )َوَذَكَر اْسَم َربِِّه فََصلهى»
 «.گزاردو نام پروردگارش را یاد کرد و نماز »

و به ذکر پروردگارش مشغول شود و قلبش با ذکر او اُنس بگیرد چنین کسي کارهایي مي 
ار با عظمت ما را خشنود گرداند به خصوص نماز مي خوانند که نماز کند که پروردگ

مي « تََزكَّى؛ َفَصلَّى»ترازوي ایمان است. هستند عده اي از مفسرین که در تفسیر 
گرچه این مفهوم را نیز شامل مي شود «. زکات فطریه بدهد و نماز عید بخواند»فرمایند: 

 اما معني آیه تنها این نیست.

ْنیابَْل تُؤْ »  (:16« )ثُِروَن اْلَحیاةَ الدُّ

یعنی نعمت از بین رونده و ناخوِش آن را بر مي «.بلکه زندگي دنیا را ترجیح میدهید»
  گزینند و آخرت را رها مي کنید.
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تمام دغدغه، هوش وفکر شما  دنیا و رفاه و آسایش و منافع و لذت های آن است و گمان 
ر این جا به دست بیاید و اگر در این جا از چیزی می کنید منفعت واقعی همان است که د

 محروم شدید گمان می کنید زیان واقعی همین است که دچار آن شده اید.
ورزند و از تأسف باید گفت:هستند انسانان که:برای تحصیل آنچه عاجل است تالش می با

 آنچه در آینده وعده داده شده چشم  می پوشند.

 :(17)« َواآْلِخَرةُ َخیٌر َوأَْبقَى»
 «.و آخرت بهتر و ماندگارتر است»

در این آیه پروردگار ما میفرماید: در حالي که آخرت از هر نظر از دنیا بهتر و 
 ماندگارتر است. چون آخرت سراي جاودانگي و بقا است و دنیا سراي فنا و نابودي است.

زشت تر را بر نمي گزیند و آرامش و راحتي  پس مؤمِن عاقل بهتر را رها نمي کند و
همیشگي را به خاطر لذت و شادماني آني از دست نمي دهد.پس مّحبت دنیا و ترجیح دادن 

 آن بر آخرت اساس هر اشتباهي است.
دانید چرا دنیا را بر ابن مسعود )رض( این آیه را خواند و سپس به یارانش گفت: مى

گفت: چون دنیا خوراک و نوشیدنى و زن و لذات و آخرت ترجیح دادیم؟ گفتند: نه. 
دهد، و آخرت از دید ما پنهان و گم است.پس ما خوشگذرانى را نقداً به ما ارزانى مى

 (.۴/۲٣۶)تفسیر خازن  ایم.عاجل را دوست داشته و آجل را رها کرده

ُحِف اأْلُولَى»  (:18« )إِنه َهَذا لَِفي الصُّ

تمام مضامین، امر نیکو و اخبار خوبي «. پیشین بوده است هايگمان این در کتاب بي»
که در این سوره مبارکه برایتان بیان شد منحصر به این کتاب آسماني نیست بلکه در 

کتاب هاي قبلي اسماني نیز بیان گردیده است از جمله کتاب هاي ابراهیم و موسي که بعد 
 از محّمد بزرگ ترین و شریف ترین پیامبران هستند.

پس این ها فرامیني است که در هر شریعتي آمده اند چون به منافع هر دوجهان بر مي 
 گردند و این اوامر در هر زمان و مکاني صالح و منفعت انسانها را تامین میکنند.

 (:19« )ُصُحِف إِْبَراِهیَم َوُموَسى»

و آن ده صحف است برای ابراهیم )ع( و «.هاي ابراهیم و موسيصحف و کتاب»
 تورات است برای موسی )ع(.

این آیه اشاره به این واقعیّت دارد که اصول کلّی  .بدل از ُصُحف قبلی است :«ُصُحِف » 
و تنها  ،اندومطالب اساسی ادیان آسمانی همگی یکسان بوده و از یک منبع سرچشمه گرفته
قتضی آن تعلیمات و دستوراتی با هم تفاوت داشته است که اختالف زمان و رشد انسان م

 )تفسیر نور مصطفی خرمدل(. .بوده است
 :یادداشت

این دومین جا از قرآن عظیم الشأن است که در آن به صحیفه های موسی و ابراهیم اشاره 
 .سوره ی نجم( همچنین اشاره بعمل آمده است 36-37آیات )پیش از این در .شده

 موضوعات و مضامین صحف ابراهیمي:
آجري از حضرت ابو ذر غفاري روایت کرده است که او از رسول هللا صلي هللا علیه 

وسلم سؤال کرد: صحیفه هاي حضرت ابراهیم چگونه و چه بودند؟ آن حضرت در جواب 
فرمودند: در آنها امثال عبرت بیان شده بود، در مثالي به پادشاه ظالمي خطاب شده است 
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ور و مبتال، بدین جهت به تو سلطنت ندادم که تو در که اي مسلط شونده بر مردم و مغر
دنیا مال را روي مال انباشته کني، دادن اقتدار بدین جهت بود که نگذاري فریاد مظلومي 

که فریاد مظلوم را بي جواب نمي گزارم، اگر چه  این استبه من برسد، زیرا قانون من 
 از زبان کافري بر آید.

را مورد خطاب قرار داده است، که کار عاقل چنین است و در مثال دیگري عموم مردم 
که اوقات خود را سه قسمت تقسم گند: یکي وقت عبادت هللا و مناجات به در بار او باشد، 
دوم براي محاسبه ي اعمال خویش و تدبر و فکر، در عظمت قدرت وصنعت هللا، سوم 

 براي تحصیل ضروریات زندگي وانجام نیاز هاي طبیعي.
د: براي عاقل ضروري است که از احوال زمان خود آگاه باشد، و به کار هاي و فرمو

مقصودي مشغول گردد، زبان خویش را در کنترول خود در آورد، وکسي که کالم خود 
 را وعمل خود بشمارد، کالمش خیلي کم وفقط در کارهاي ضروري به کار رود.

 موضوعات و مضامین صحف حضرت موسي:
 ید:حضرت ابوذر میفرما

سپس من عرض کردم در صحف موسي علیه السالم چه بود؟ فرمود: در آنها فقط عبرت 
 بود که از آن جمله موارد ذیل است:

در تعجبم نسبت به کسي به مردن، یقین دارد، با ز هم دل به خوشیها سپرده است، وتعجبم 
ر تعجبم از از کسي که به تقدیر، ایمان دارد، وباز عاجز ودر مانده وغمگین باشد، ود

 کسي که به حساب آخرت یقین دارد واز عمل دست برداشته بنشیند.
آیا از آن صحیفه ها در وحي که بر شما نازل  :حضرت ابوذر میفرماید، باز سؤال کردم

قَْد أَْفلََح َمن تََزكهى، »مي شود چیزي آمده است؟ فرمود: اي ابوذر! این آیات را بخوان: 
ِف َوَذَكَر اْسَم َربِِّه فََصلهى، بَْل تُْؤثُِروَن اْلَحیاةَ الدُّْنیا، َواآْلِخَرةُ َخیٌر َوأَْبقَى، إِنه َهَذا لَِفي الصُّحُ 

 )قرطبي(« ُصُحِف إِْبَراِهیَم َوُموَسى»اأْلُولَى، 

 حکم ایمان داشتن به کتب آسماني:
همه باید گفت شخصیکه به سایر کتاب هاي آسماني دیگر )تورات و انجیل و زبور قبل از 

و صحف ابراهیم و موسي( ایمان نیاورد، ایمان او مقبول نیست و بعنوان مسلمان 
 محسوب نمیشود.

 دلیل واجب بودن ایمان به کتب آسماني:
عظمت است که دلیل واجب بودن ایمان به سایر کتاب اسماني حکم و امر پروردگار با 

َل َعلَي َرُسوِلِه »میفرماید:  ِ َوَرُسوِلِه َواْلِکتَاِب الهِذي نَزه یا أَیَها الهِذیَن آَمنُوا آِمنُوا بِالِله
ِ َوَماَلئَِکتِِه َوُکتُبِِه َوُرُسِلِه َواْلیْوِم اآْلِخِر   َضله فَقَدْ َواْلِکتَاِب الهِذي أَْنَزَل ِمْن قَْبُل َوَمْن یْکفُْر ِبالِله

اي کساني که ایمان آورده اید به کتابي که بر »یعني:  .(136)سوره نساء  «َضاَلاًل بَِعیًدا
پیامبرش نازل کرده و بر کتابي که از قبل نازل نموده است ایمان بیاورید و هرکس به 
هللا، مالئکه، کتابها، پیامبران و روز آخرت کافر شود در گمراهي بسیار دوري افتاده 

 «.است
هللا تعالي بندگان مؤمنش را در این آیه امر مي کند که به هللا و پیامبرش، محمد صلي هللا 

باشد و کتابي که از پیش نازل نموده علیه وسلم و کتابي که بر او نازل نموده که قرآن مي
 که شامل تمام کتابهاي پیشینیان مانند تورات، انجیل و زبور مي باشد، ایمان بیاورند.
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ر آخر آیه بیان مي کند که هرکس به چیزي از ارکان ایمان کافر شود در گمراهي سپس د
 بسیار دوري افتاده و از مسیر درست خارج گشته است.

کند که اهل کتاب را و باز در بیان ایمان به تمام کتابها هللا تعالي به بندگان مؤمنش امر مي
ِ َوَما أُْنِزَل إِلَیَنا َوَما أُْنِزَل إِلَي إِْبَراِهیَم  قُولُوا آَمنها»با این سخن مورد خطاب قرار دهند:  بِالِله

َوإِْسَماِعیَل َوإِْسَحاَق َویْعقُوَب َواأْلَْسَباِط َوَما أُوتِي ُموَسي َوِعیَسي َوَما أُوِتي النهبِیوَن ِمْن 
ُق بَیَن أََحد  ِمْنُهْم َونَْحُن لَهُ ُمْسِلُمونَ  بگویید به »(. یعني: 136وره بقره )س« َربِِّهْم اَل نُفَِرّ

خدا و آنچه که بر ما فرو فرستاده شده و آنچه که به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب 
و نواسه هاي یعقوب فرو فرستاده شده و آنچه که به موسي و عیسي داده شده و )نیز( 

آورده ایم. و  آنچه که به )دیگر( پیامبران از سوي پروردگارشان نازل شده است، ایمان
در ایمان آوردن به پیامبران بین هیچکدام از آنان تفاوتي نمي گذاریم. و فرمانبرداِر او 

 «.)خداوند( هستیم
آیه در برگیرنده ایمان مؤمنان به آنچه خداوند بر آنها به واسطه رسولش صلي هللا علیه 

بر بقیه انبیاء نازل شده وسلم نازل نموده و آنچه بر پیامبران که در آیه ذکر شده و آنچه 
است، مي باشد و آنها در ایمان به پیامبران بین هیچکدام فرقي نمي گذارند و به تمام 

 پیامبران و تمام کتابهایي که خداوند به ترتیب نازل نموده است، باور دارند.
بناً بر طبق آیات صریح قرآن، هرکس به کتابهاي آسماني قبل از قرآن ایمان نداشته باشد 
او کافر است، زیرا ایمان نیاوردن به آن کتابهاي آسماني دیگر به معناي تکذیب آیات 

خداوند بر دیگر پیامبران است در حالیکه همه ي پیامبران الهي به حق از سوي هللا تعالي 
 براي ارشاد انسانها فرستاده شده اند و بعضي از آنها داراي کتاب آسماني بودند.

 :نکاتي ضروري و دانستني
شخصي مسلمان قبل از همه باید بداند که همه  کتابهاي آسماني بجز قرآن کریم  :اوآل

خداوند عزوجل در قرآن کریم از تحریف، مورد تحریف و تغییر قرار گرفته است. زیرا 
 تغییر و تبدیل توسط اهل کتاب بر کتابهاي هللا تعالي که بر آنها نازل شده خبر مي دهد.

أَفَتَْطَمعُوَن أَْن یْؤِمنُوا َلُکْم َوقَْد َکاَن فَِریٌق ِمْنُهْم »هللا تعالي در حق یهود مي فرماید: 
فُونَهُ ِمْن بَْعِد َما َعقَلُوهُ َوُهْم یْعَلُمونَ  ِ ثُمه یَحِرّ آیا امید »( یعني: 75)بقره  «یْسَمعُوَن َکاَلَم َّللاه

یکه دسته از آنها کالم خدا را میشنوند سپس بعد از دارید که به شما ایمان بیاورند در حال
ِمَن »و مي فرماید: « اینکه آن را میفهمند و در حالیکه مي دانستند آن را تحریف مینمودند

فُوَن اْلَکِلَم َعْن َمَواِضِعهِ  و کساني از اهل یهود کالم ( »64نساء سوره ) «الهِذیَن َهاُدوا یَحِرّ
 «.کنندرا از جایگاه خود تحریف می

َوِمَن الهِذیَن قَالُوا إِنها َنَصاَري أََخْذنَا »و هللا تعالي از نصاري خبر مي دهد میفرماید: 
ا ذُِکُّروا بِِه فَأَْغَرینَا بَینَُهُم اْلعََداَوةَ َواْلبَْغَضاَء إِلَي یْوِم اْلِقیاَمةِ  َوَسْوَف  ِمیثَاقَُهْم فَنَُسوا َحظًّا ِممه

 ُ ا ُکْنتُْم ینَبِّئُُهُم َّللاه  بَِما َکانُوا یْصَنعُوَن*یا أَْهَل اْلِکتَاِب قَْد َجاَءُکْم َرُسولُنَا یبَیُن َلُکْم َکثِیًرا ِممه
 (.15 -14)سوره مائده  «تُْخفُوَن ِمَن اْلِکتَاِب َویْعفُو َعْن َکثِیر  

ندرز داده یعني: و کساني که گفتند ما نصاري هستیم پیمان گرفتیم و بخشي از آنچه به آن ا
شده بودند فراموش کردند و ما تا روز قیامت میانشان دشمني و کینه افگندیم و به زودي 

سازد. اي اهل کتاب پیامبر ما به سوي شما آمده خدا آنان را از آنچه مي کردند باخبر مي
است که بسیاري از کتاب که پوشیده مي داشتید براي شما بیان مي کند و از بسیاري 

 .درمي گذرد
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آیات داللت دارند بر اینکه یهود و نصاري کتابهاي نازل شده بر خودشان را تحریف 
 نموده اند. و این تحریف گاهي با زیاد کردن و گاهي با کم کردن بوده است.

فََویٌل ِللهِذیَن یْکتُبُوَن »و دلیل بر زیاد کردن بر کتابها آن این سخن هللا تعالي میباشد: 
ا َکتَبَْت اْلِکتَاَب بِأَیِدی ِ ِلیْشتَُروا بِِه ثََمنًا قَِلیاًل فََویٌل َلُهْم ِممه ِهْم ثُمه یقُولُوَن َهَذا ِمْن ِعْنِد َّللاه

ا یْکِسبُونَ   (.79سوره بقره ) «أَیِدیِهْم َوَویٌل لَُهْم ِممه
ویل به حال کساني که کتاب را با دستانشان نوشتند سپس مي گویند این از جانب »

ا بهایي بي ارزش بفروشند پس ویل به حال آنها از آنچه با دستهایشان نوشتند خداست تا ب
 «.و ویل به حال کساني که آن را بدست آوردند

یا أَْهَل اْلِکتَاِب قَْد َجاَءُکْم َرُسولُنَا یبَیُن »و دلیل بر نقصان آن این فرموده هللا تعالي است: 
ا ُکْنتُْم تُْخفُوَن  اي اهل کتاب پیامبر ما به سوي (. »15)مائده  «ِمَن اْلِکتَابِ لَُکْم َکثِیًرا ِممه

و « شما آمده است که بسیاري از کتاب که پوشیده مي داشتید براي شما بیان میکند
قُْل َمْن أَْنَزَل اْلِکتَاَب الهِذي َجاَء ِبِه ُموَسي نُوًرا َوُهًدي ِللنهاِس تَْجعَلُونَهُ قََراِطیَس »میفرماید: 

بگو چه کسي آن کتابي را که موسي آورده ( »9)سوره انعام  «ونََها َوتُْخفُوَن َکثِیًراتُْبدُ 
نازل کرده که براي مردم روشنایي و هدایت است آن را بصورت ورقه هایي در مي 

 «.آورید از آن آشکار و بسیاري را پنهان میکنید
روي داده، سالم مانده است اما قرآن عظیم از آنچه بر کتابهاي گذشته از تحریف و تبدیل 

 و خداوند آن را حفظ نموده و از آن صیانت مي نماید همانگونه که خود از آن خبر میدهد:
ْلنَا الِذّْکَر َوإِنها لَهُ لََحافُِظونَ » بي گمان ما قرآن را فرو (. »9حجر سوره )« إِنها نَْحُن نَزه

 «.ایم و به راستي ما نگهبان آن هستیمفرستاده
 باید چگونگي ایمان به کتابهاي قبل از قرآن را بداند، و آن بدینگونه است که: ثانیاً:

تصدیق قاطع به اینکه تمام آنها از جانب هللا عزوجل نازل شده و کالم هللا تعالي مي  - 1
باشند و هللا تعالي به حقیقت آنگونه که الیق به خود اوست و بر وجهي که اراده 

ُ اَل إِلَهَ إِاله ُهَو اْلَحي »است. هللا تعالي میفرماید:  کرده، به آن تکلم نموده َّللاه
ْنِجیَل*ِمْن  َل َعلَیَک اْلِکتَاَب بِاْلَحِقّ ُمَصِدّقًا ِلَما بَیَن یَدیِه َوأَْنَزَل التهْوَراةَ َواإْلِ اْلقَیوُم*نَزه

ُ َعِزیٌز قَْبُل ُهًدي ِللنهاِس َوأَْنَزَل اْلفُْرقَاَن إِنه الهِذیَن َکفَرُ  ِ لَُهْم َعَذاٌب َشِدیٌد َوَّللاه وا ِبآیاِت َّللاه
 (.4 -2)آل عمران  «ذُو اْنتِقَام  

هللا است که هیچ معبود بحقي جز او نیست همیشه زنده و پابرجا است. این کتاب »یعني: 
را در حالیکه مؤید آنچه پیش از خود مي باشد به حق بر تو نازل کرد و تورات و انجیل 

یش از آن براي هدایت مردم فرستاد و فرقان را نازل کرد کساني که به آیات خداوند را پ
کفر ورزیدند بي تردید عذابي سخت خواهند داشت و خداوند شکست ناپذیر و صاحب انتقام 

هللا عزوجل خبر مي دهد که این کتابها: تورات، انجیل و قرآن از نزد او هستند و «. است
که به آنها تکلم نموده و آنها از او آغاز شده اند و مربوط به غیر او این داللت دارد بر این

نیستند و براي همین در آخر آیه وعده مي دهد که هرکس به آیات خداوند کفر ورزد دچار 
 عذاب شدیدي خواهد شد.

ایمان به اینکه کتابهاي هللا تعالي تصدیق کننده همدیگرند و بین آنها تناقض و تعارضي  - 2
َوأَْنَزْلنَا إِلَیَک اْلِکتَاَب بِاْلَحِقّ ُمَصِدّقًا »گونه که هللا تعالي در قرآن میفرماید: نیست همان

و )این( کتاب را به (. »48مائده سوره ) «ِلَما بَیَن یَدیِه ِمَن اْلِکتَاِب َوُمَهیِمنًا َعلَیهِ 
راستي تصدیق کنندة کتابي که پیش از آن است و بر آن حاکم و شاهد است بر تو نازل 
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ْنِجیَل فِیِه ُهًدي َونُوٌر َوُمَصِدّقًا ِلَما بَیَن »و در مورد انجیل میفرماید: «کردیم َوآتَینَاهُ اإْلِ
که در آن هدایت و نور است و و ما انجیل را (. »46)سوره مائده  «یَدیِه ِمَن التهْوَراةِ 

ایمان به اینها واجب است و اینکه کتابهاي «. تصدیق کننده تورات است فرو فرستادیم
خداوند از تمام تناقضات و تعارضات بدور هستند و این از بزرگترین ویژگي کتابهاي 
خداوند نسبت به کتابهاي مخلوقات و کالم خدا نسبت به کالم خلق مي باشد. زیرا در 
کتابهاي مردم نقص، خلل و تعارض وجود دارد. همانگونه که خداوند در وصف قرآن 

ِ لََوَجُدوا فِیِه اْختِاَلفًا َکثِیًرا»میفرماید:  (. 82)سوره نساء « َولَْو َکاَن ِمْن ِعْنِد َغیِر َّللاه
 «.اگر آن از جانب غیر خداوند بود در آن اختالف بسیاري را مي یافتند»

ه اینکه تمام کتابها و صحفي که خداوند بر رسوالن نازل کرده به وسیله اعتقاد راسخ ب - 3
قرآن کریم نسخ شده اند و براي هیچکس از جن یا انس و پیروان کتابهاي سابق و نه 
غیر آنها روا نیست که بعد از آمدن قرآن، خداوند را جز با آن عبادت کنند یا اینکه به 

 ورد در کتاب و سنت فراوان است.غیر آن حکم نمایند. و دلیل بر این م
َل اْلفُْرقَاَن َعلَي َعْبِدِه ِلیُکوَن ِلْلَعالَِمیَن نَِذیًرا»هللا تعالي میفرماید:  )سوره « تَبَاَرَک الهِذي نَزه

با برکت است کسي که فرقان را بر بنده اش نازل فرمود تا براي تمام دنیا (. »1فرقان 
ا ُکْنتُْم یا »و میفرماید: « ترساننده باشد أَْهَل اْلِکتَاِب قَْد َجاَءُکْم َرُسولُنَا یبَیُن لَُکْم َکثِیًرا ِممه

ُ َمِن  ِ نُوٌر َوِکتَاٌب ُمبِیٌن*یْهِدي بِِه َّللاه اتهَبَع تُْخفُوَن ِمَن اْلِکتَاِب َویْعفُو َعْن َکثِیر  قَْد َجاَءُکْم ِمَن َّللاه
 «ُهْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَي النُّوِر بِِإْذنِِه َویْهِدیِهْم إِلَي ِصَراط  ُمْستَِقیم  ِرْضَوانَهُ ُسبَُل السهاَلِم َویْخِرجُ 

اي اهل کتاب پیامبر ما به سوي شما آمده است که بسیاري از (. »16 -15مائده سوره )
کتاب که پوشیده مي داشتید براي شما بیان مي کند و از بسیاري درمیگذرد. قطعاً براي شما 

خداوند روشنایي و کتابي روشنگر آمده است. خداوند هرکه از خشنودي او پیروي  از جانب
کند به وسیله آن به راههاي سالمت رهنمود مي شود و به توفیق خویش آنان را از تاریکي 

خداوند به پیامبرش «. ها به سوي روشنایي بیرون مي برد و به راهي راست هدایتشان میکند
هبِْع »تاب به قرآن حکم نماید: امر مي کند که بین اهل ک ُ َواَل تَت فَاْحُکْم بَینَُهْم بَِما أَْنَزَل َّللاه

ا َجاَءَک ِمَن اْلَحقِّ  بین آنها به آنچه خداوند نازل نموده (. »48مائده سوره ) «أَْهَواَءُهْم َعمه
د: و همچنین میفرمای« حکم نما و از هوا و آرزوي آنها بعد از آنکه حق آمد تبعیت نکن

ُ َواَل تَتهبِْع أَْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم أَْن یْفتِنُوَک َعْن بَْعِض َما أَ » ْنَزَل َوأَِن اْحُکْم بَینَُهْم بَِما أَْنَزَل َّللاه
ُ إِلَیکَ  و میان آنها به آنچه خداوند نازل نموده فیصله وقضاوت (. »49مائده سوره ) «َّللاه

آنان برحذر باش مبادا تو را در بخشي از آنچه کن و از هواهایشان پیروي مکن و از 
 «.خداوند بر تو نازل کرده به فتنه در اندازد

که عمربن خطابت با کتابي که از اهل کتاب بود بن عبدهللا است و از سنت حدیث جابربن
پیش پیامبر صلي هللا علیه وسلم آمد و آن را بر پیامبر اسالم خواند پیامبر صلي هللا علیه 

ُکوَن فِیَها یا اْبَن اْلَخطهاِب َوالهِذي نَْفِسي بِیِدِه لَقَْد ِجئْتُُکْم »عصباني شد و فرمود: وسلم  أَُمتََهِوّ
ِه بَِها بَیَضاَء نَِقیةً اَل تَْسأَلُوُهْم َعْن َشيء  فَیْخبُِروُکْم بَِحق ّ فَتَُکِذّبُوا بِِه أَْو بِبَاِطل  فَتَُصِدّقُوا بِ 

ُ َعلَیِه َوَسلهَم َکاَن َحیا َما َوِسعَهُ إِاله أَْن یتهبِعَنِيَوالهِذي نَْفِسي بِ   «یِدِه لَْو أَنه ُموَسي َصلهي َّللاه
(. 177، وشعب اإلیمان للبیهقي: )134، وکشف اْلستار: 387/  3)مسند اإلمام أحمد: 

 وغیر هم وهو حدیث حسن بمجموع طرقه(
اي پسر خطاب آیا در آن در تعجب هستي؟! قسم به کسي که نفس من به دست »یعني: 

اوست براي شما آن روشن کننده پاک را آوردم. شما چیزي از آنها نمي پرسید پس به حق 



 

  

190 

 (87) – یأالعلسورٔه 

به شما خبر مي دهند پس به وسیله آن آنها را تکذیب مي کنید یا به باطل خبر مي دهند شما 
یق مي کنید قسم به کسي که نفس من به دست اوست اگر موسي به وسیله آن آنها را تصد

این بحث مختصري از کتابهاي هللا تعالي «. زنده بود چاره اي جز پیروي از من نداشت
 مي باشد که واجب است به آن و آنچه در قرآن بر وجه خصوص آمده معتقد باشیم.

د با آیات تورات و انجیل هر مسلماني در برخورو نکته ي مهمتر از همه آنست که:  سوم:
 و دیگر کتابها ممکن است با سه حالت روبرو شود:

 آن آیه اي که مي شنود یا مي بیند مخالف با قرآن است. - 1
)در اینحالت بر او واجب است که آن ایه را تکذیب کند، زیرا آن تحریف شده است و 

آیات تحریف شده از ما مسلمانان مامور به ایمان به آیات تحریف شده نیستیم، زیرا آن 
جانب خداوند متعال نازل نشده اند بلکه توسط انسان ها تغیر و تبدیل یافته اند و لذا 

 تکذیب آنها واجب است(
 آن آیه اي که مي بیند یا مي شنود همسو و در تایید آیات قرآن است. - 2

 نماید()در این حالت باید به آن آیه ایمان بیاورد و نزول آنرا از جانب خداوند تصدیق 
 نمي داند آن آیه اي که مي شنود یا مي بیند در تایید قرآن است یا مخالف با آن. - 3

 )در اینحالت او نه آنرا تصدیق کند و نه تکذیب نماید(.

 حکم احترام به کتاب هاي آسماني:
ایمان به کتابهاي هللا تعالي مشتمل بر تعدادي جوانب است که نصوص بر واجب بودن، و 

بیان آن داللت دارد تا این رکن بزرگ از ارکان ایمان تحقق یابد و آن عبارتند معتقد بودن و 
 از:
تصدیق قاطع به اینکه تمام آنها از جانب هللا عزوجل نازل شده و کالم هللا تعالي مي  - 1

باشند و هللا تعالي به حقیقت آنگونه که الیق به خود اوست و بر وجهي که اراده کرده، 
 .به آن تکلم نموده است

ایمان به اینکه تمام آنها به سوي عبادت کردن هللا تعالي به تنهایي و آنچه خیر، هدایت،  - 2
 نور و روشنایي آمده است، دعوت مي کنند.

ایمان به اینکه کتابهاي هللا تعالي تصدیق کننده همدیگرند و بین آنها تناقض و تعارضي  - 3
 نیست.

وند بر رسوالن نازل کرده به وسیله اعتقاد راسخ به اینکه تمام کتابها و صحفي که خدا - 4
قرآن کریم نسخ شده اند و براي هیچکس از جن یا انس و پیروان کتابهاي سابق و نه 
غیر آنها روا نیست که بعد از آمدن قرآن، خداوند را جز با آن عبادت کنند یا اینکه به 

ِسي ِبیِدهِ لَْو أَنَّ ُموَسي َوالَِّذي نَفْ »غیر آن حکم نمایند. پیامبر صلي هللا علیه وسلم فرمود: 
ُ َعلَیِه َوَسلََّم َکاَن َحیا َما َوِسعَهُ إِالَّ أَْن یتَّبَِعنِي (، وشعب 387/  3مسند أحمد ) «َصلَّي َّللاَّ

قسم به کسي که نفس من به دست اوست اگر موسي »(. یعني: 177اإلیمان بیهقي )
 «.زنده بود چاره اي جز پیروي از من نداشت

آنچه در قرآن کریم آمده تعبدي و عمل کردن به آن الزامي است، و اما آنچه پس تنها 
در کتب آسماني گذشته آمده اگر مخالف با شریعت ما باشد خود به خود متروک است 
نه به دلیل اینکه باطل بوده، ممکن است در زمان خودش حق بوده باشد، لیکن ما 

وخ شده است، و اگر موافق شریعت ما مکلف به آن نیستیم، زیرا که با شریعت ما منس
 باشد مسلماً حقي است که شریعت اسالم بر درستي آن داللت کرده است.
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اعتقاد به اینکه کتابهاي پیشین مورد تحریف قرار گرفته اند، چراکه خداوند عزوجل  - 5
در قرآن کریم از تحریف، تغییر و تبدیل توسط اهل کتاب بر کتابهاي هللا تعالي که بر 

أَفَتَْطَمعُوَن أَْن یْؤِمنُوا »نازل شده خبر مي دهد. هللا تعالي در حق یهود میفرماید: آنها 
فُونَهُ ِمْن بَْعِد َما َعقَلُوهُ َوُهْم یْعلَُمو ِ ثُمه یَحِرّ  «نَ لَُکْم َوقَْد َکاَن فَِریٌق ِمْنُهْم یْسَمعُوَن َکاَلَم َّللاه

آیا امید دارید که به شما ایمان بیاورند در حالیکه دسته از »(. یعني: 75)سوره بقره 
فهمند و در حالیکه مي دانستند آنها کالم خدا را مي شنوند سپس بعد از اینکه آن را مي

 «.آن را تحریف مي نمودند
فُوَن اْلَکِلَم َعْن َمَواِض »و میفرماید:  و »(. یعني: 64)سوره نساء  «ِعهِ ِمَن الهِذیَن َهاُدوا یَحِرّ

 «.کساني از اهل یهود کالم را از جایگاه خود تحریف میکنند
یا أَْهَل اْلِکتَاِب قَْد َجاَءُکْم َرُسولَُنا یَبیُن »و هللا تعالي از نصاري خبر مي دهد مي فرماید: 
ا ُکْنتُْم تُْخفُوَن ِمَن اْلِکتَاِب َویْعفُو َعنْ   (.15)سوره مائده  «َکثِیر   لَُکْم َکثِیًرا ِممه

اي اهل کتاب؛ پیامبر ما به سوي شما آمده است که بسیاري از کتاب که پوشیده مي »یعني: 
 «.داشتید براي شما بیان مي کند و از بسیاري در مي گذرد

ِ ِلیْشتَُروا ِبِه ثََمنًا فََویٌل ِللهِذیَن یْکتُبُوَن اْلِکتَاَب بِأَیِدیِهْم ثُمه یقُولُوَن َهَذا ِمْن ِعنْ »و فرمود:  ِد َّللاه
ا یْکِسبُونَ  ا َکتََبْت أَیِدیِهْم َوَویٌل لَُهْم ِممه  (.79)سوره بقره  «قَِلیاًل فََویٌل لَُهْم ِممه

ویل به حال کساني که کتاب را با دستانشان نوشتند سپس مي گویند این از جانب »یعني: 
به حال آنها از آنچه با دست هاي شان  خداست تا با بهایي بي ارزش بفروشند پس ویل

 «.نوشتند و ویل به حال کساني که آن را بدست آوردند
آیات داللت دارند بر اینکه یهود و نصاري کتابهاي نازل شده بر خودشان را تحریف نموده 

 اند. و این تحریف گاهي با زیاد کردن و گاهي با کم کردن بوده است.
بر کتابهاي گذشته از تحریف و تبدیل روي داده، سالم مانده  اما قرآن عظیم الشان از آنچه

است و خداوند آن را حفظ نموده و از آن صیانت مي نماید همانگونه که خود از آن خبر 
ْلَنا الِذّْکَر َوإِنها لَهُ لََحافُِظونَ »مي دهد:  بي گمان ما »(. یعني: 9)سوره حجر  «إِنها نَْحُن نَزه

 «.ایم و به راستي ما نگهبان آن هستیمهقرآن را فرو فرستاد
روزي نزد قاضي ابو »ابو عمر و دارائي از ابي حسن منتاب روایت مي کند که گفت: 

اسحاق اسماعیل بن اسحاق بودم. به او گفته شد: چرا اجازه تبدیل در حق اهل تورات داده 
تورات میفرماید:  شده اما به اهل قرآن داده نشده است؟ قاضي گفت: خداوند در مورد اهل

به آنچه از کتاب خدا حافظ گردانده (. »44)سوره مائده  «بَِما اْستُْحِفُظوا ِمْن ِکتَاِب َّللاهِ »
پس حفظ آن به آنها سپرده شد پس اجازه تبدیل در آن داده شده است. و در قرآن « شده اند

ْلَنا الِذّْکَر َوإِنها لَهُ لَحَ »میفرماید:  بي گمان ما قرآن را (. »9)سوره حجر  «افُِظونَ إِنها نَْحُن نَزه
پس اجازه تبدیل در آن داده نشده است. « فرو فرستاده ایم و به راستي ما نگهبان آن هستیم

گفت: پس به سوي ابو عبدهللا محاملي رفتم و داستان را برایش تعریف نمودم. گفت: کالمي 
 «.زیباتر از این نشنیدم

اب هاي سابق و اصول شریعت پیامبران است. هللا تعالي قرآن متضمن خالصه اي از کت
 «َوأَْنَزْلَنا إِلَیَک اْلِکتَاَب بِاْلَحِقّ ُمَصِدّقًا ِلَما بَیَن یَدیِه ِمَن اْلِکتَاِب َوُمَهیِمنًا َعلَیهِ »میفرماید: 

و )این( کتاب را به راستي )و( تصدیق کنندة کتابي که پیش از »(. یعني: 48)سوره مائده 
  «است و بر آن حاکم و شاهد است به تو نازل کردیم آن
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ممکن است کسي بگوید: بر طبق نصوص قرآن و احادیث بر هر مسلماني واجب  سوال:
است تمامي کتاب هاي آسماني را تصدیق کرده و ایمان آورد، ولي نصوص دیگري داللت 

کتاب هاي تحریف بر تحریف این کتب مي کنند، با این وضعیت یک مسلمان چگونه به این 
 شده ایمان آورد؟

یقین و باور داریم که آنچه در کتب گذشته خداوند متعال به پیامبرانش عیلهم السالم  جواب:
حق است و هیچ شک و شبهه اي در آن  نازل فرموده، که سالم از تبدیل و تحریف بودند،

است و در اختیار نیست. ولي معنایش این نیست که تمام آنچه اکنون در این کتاب ها درج 
اهل کتاب قرار دارد بپذیریم، زیرا این کتابها تحریف شده و به آن حالت اصلي که خداوند 

 متعال به پیامبرانش علیهم السالم نازل فرموده باقي نمانده است.
توراتي که ایمان آوردن به آن واجب است همان کتابي است که خداوند بر موسي علیه 

ه تورات تحریف شده اي که امروز در اختیار اهل کتاب قرار دارد. السالم نازل فرموده و ن
و انجیلي که ایمان آوردن به آن واجب است همان کتابي است که خداوند آنرا بر عیسي 
علیه السالم نازل فرموده و نه انجیل هاي تحریف شده اي که امروزه در نزد اهل کتاب 

همان کتابي است که خداوند متعال بر داود  قرار دارد. و زبوري که ایمان بدان واجب است
 علیه السالم نازل فرموده و نه تحریفاتي که توسط یهود در آن بعمل آمده است.

با این وجود این تحریف و تبدیل لزوما شامل کل و تمام کتابشان نیست، و چه بسا مسائلي 
از اسماء الهي در کتاب هاي شان باشد که حق باشند، چنانکه این کتب مشتمل بر بعضي 

اند، لذا نمي توان گفت که کل تورات یا کل انجیل و یا کل زبور تحریف شده و نوشته دست 
 انسان است.

 برخورد اعتقادي در برابر کتب تحریف شده:
آنچه را که یقیناً بدانیم خداوند متعال نازل فرموده و تحریف و تبدیل بر آن وارد نشده،  - 1

آنرا تصدیق مي کنیم، مثال آنچه را قرآن یا سنت صحیح نبوي تصدیق کرده باشد، ما 
هم یقیني آنرا تصدیق خواهیم کرد، زیرا هللا و رسول آنرا ذکر کرده اند. بطور مثال: 

أَْم لَْم ینَبهأْ بَِما فِي ُصُحِف ُموَسي، َوإِْبَراِهیَم الهِذي َوفهي، أاَله تَِزُر »: هللا متعال میفرماید
َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَري، َوأَن لهیَس ِلْْلِنَساِن إِاله َما َسعَي، َوأَنه َسْعیهُ َسْوَف یَري، ثُمه یْجَزاهُ 

از آنچه در کتب موسي نازل گردیده  آیا»(. یعني: 41-36)سوره نجم  «اْلَجَزاء اأْلَْوفَي
با خبر نشده است؟! و در کتب ابراهیم، همان کسي که وظیفه خود را بطور کامل ادا 

اي گیرد، و اینکه براي انسان بهرهکرد، که: هیچ کس بار گناه دیگري را بر دوش نمي
اي شود، سپس به او جزجز سعي و کوشش او نیست، و اینکه تالش او بزودي دیده مي

 «.کافي داده خواهد شد
ُحِف اأْلُولَي، » و میفرماید: بَْل تُْؤثُِروَن اْلَحیاةَ الدُّْنیا، َواآْلِخَرةُ َخیٌر َوأَْبقَي، إِنه َهَذا لَِفي الصُّ

ولي شما زندگي دنیا را مقدم »(. یعني: 19-16)سوره اعلي  «ُصُحِف إِْبَراِهیَم َوُموَسي
ر و پایدارتر است! این دستورها در کتب آسماني پیشین دارید، در حالي که آخرت بهتمي

 «.)نیز( آمده است، در کتب ابراهیم و موسي
َم إِْسَرائِیُل َعلَي نَْفِسِه ِمن قَْبِل »و یا مي فرماید:  ُکلُّ الطهعَاِم َکاَن ِحالًّ ِلّبَنِي إِْسَرائِیَل إِاله َما َحره

َل التهْوَراةُ قُْل فَأْتُو  (.93)سوره آل عمران  «اْ بِالتهْوَراِة فَاتْلُوَها إِن ُکنتُْم َصاِدقِینَ أَن تُنَزه
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همه غذاها )ي پاک( بر بني اسرائیل حالل بود، جز آنچه اسرائیل )یعقوب(، پیش »یعني: 
گویید تورات را بیاورید اگر راست مي»از نزول تورات، بر خود تحریم کرده بود؛ بگو: 

 «.و بخوانید
ال: ما ایمان داریم که در تورات همه نوع انواع طعام حالل بود، و آنچه بر پس بعنوان مث

بني اسرائیل حرام شد به سبب گناهاني بود که مرتکب شدند. و هللا متعال ذکر کردند که 
 «َوَکیَف یَحِکُّمونََک َوِعنَدُهُم التهْوَراةُ فِیَها ُحْکُم َّللّاِ »حکم رجم در تورات است، میفرماید: 

خوانند، در حالي که تورات دارند و چگونه تو را به داوري مي»(. یعني: 43ه مائده )سور
 «.حکم خدا در آن )بخصوص درباره زنا به روشني( آمده است؟

آنچه را بدانیم تحریف شده هستند تکذیب مي کنیم، مثال مواردي را که قرآن یا سنت  - 2
 دانسته و تکذیب مي کنیم.تکذیب کرده باشند، ما هم بطور یقیني آنها را مردود 

آن مواردي را که قرآن یا سنت نه تصدیق کرده باشد و نه تکذیب، ما نیز سکوت مي  - 3
کنیم؛ یعني نه تصدیق مي کنیم و نه تکذیب، چرا که احتمال صدق و کذب آن مي رود، 
مگر آنکه دالئل واقع داللت بر تصدیق یا تکذیب آن کنند، که ما نیز در تصدیق و 

ع آن دالئل خواهیم بود، مثال مخالف با آیات قرآن باشند، که اگر از آیات تکذیب تاب
احکام باشد مي تواند دلیل بر نسخ آن توسط آیات قرآن باشد یا شاید محرف باشد، و 
اگر مربوط به احکام نباشد قطعا داللت بر تحریف شدن آن است، زیرا کتابهاي هللا 

ا تناقض و تعارضي نیست همانگونه که هللا تعالي تصدیق کننده همدیگرند و بین آنه
َوأَْنَزْلنَا إِلَیَک اْلِکتَاَب بِاْلَحِقّ ُمَصِدّقًا ِلَما بَیَن یَدیِه ِمَن »تعالي در قرآن مي فرماید: 

و )این( کتاب را به راستي تصدیق کنندة »(. یعني: 48)مائده  «اْلِکتَاِب َوُمَهیِمنًا َعَلیهِ 
 «.و بر آن حاکم و شاهد است بر تو نازل کردیمکتابي که پیش از آن است 
ْنِجیَل فِیِه ُهًدي َونُوٌر َوُمَصِدّقًا ِلَما بَیَن یَدیِه ِمَن »و در مورد انجیل مي فرماید:  َوآتَینَاهُ اإْلِ

و ما انجیل را که در آن هدایت و نور است و تصدیق »(. یعني: 46)سوره مائده  «التهْوَراةِ 
 «.و فرستادیمکننده تورات است فر

َکاَن أَْهُل اْلِکتَاِب یْقَرُءوَن التهْوَراةَ بِاْلِعْبَرانِیِة، »و ابوهریره رضي هللا عنه روایت کرده: 
ِ صلي هللا علیه وسلم:  ال تَُصِدّقُوا أَْهَل »َویفَِسُّرونََها ِباْلعََربِیِة ألَْهِل اإِلْسالِم، فَقَاَل َرُسوُل َّللاه

ِ َوَما أُْنِزَل إِلَینَا) ِذّبُوُهْم َوقُولُوا:اْلِکتَاِب، َوال تُکَ   (4485)بخاري:  اآلیةَ. («آَمنها بِالِله
خواندند و آنرا به زبان عربي یعني: اهل کتاب، تورات را به زبان عبري )عبراني( مي

اهل کتاب را نه »براي مسلمانان، تفسیر میکردند. رسول هللا صلي هللا علیه وسلم فرمود: 
ِ َوَما أُْنِزَل إِلَینَا»)کنید و نه تکذیب. بلکه به آنها بگویید: تصدیق  یعني ما به  «(آَمنها بِالِله

 «.خداوند و آنچه که بسوي ما نازل کرده است، ایمان داریم
با این توضیحات بر ما مشخص مي شود که اهانت به تورات و انجیل جایز نیست، زیرا 

الهي باشند، چنانکه مشتمل بر بعضي از اسماء و  ممکن است مشتمل بر مواردي از کالم
 صفات هللا متعال هستند.

حق آنست که: در انجیل و تورات »( میگوید: 178/  1« )تحفة المحتاج»هیتمي در کتاب 
مواردي هستند که گمان عدم تبدیل آنها میرود، زیرا با آنچه در شرع خود آموخته ایم 

 «.موافقت دارد
استنجاء با هر چیز نا محترمي جایز است.. و قاضي عیاض »فته: و خطیب شربیني نیز گ

استنجاء بوسیله ورقي از تورات و انجیل را هم جایز دانسته است، ولي این سخن او بر آن 
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اوراقي حمل مي شود که عدم تبدیل )و تحریف( آن مشخص باشد و اسم هللا تعالي و مشابه 
 (.163-1/162« )مغني المحتاج«. »آن در آن نباشد

اسماء هللا و انبیاء به دلیل »( گفته: 8/63« )مختصر خلیل»و خرشي مالکي در کتاب 
 «.حرمت )نام شان( همچون مصحف قابل احترامند

احترام گذاشتن به اسماء »( گفته: 1/287« )مواهب الجلیل »و حطاب مالکي در کتاب
به آن واجب باشد مانند  الهي واجب است هرچند که در چیزهایي نوشته شده باشند که اهانت

تورات و انجیل تحریف شده، که سوزاندن و نابودکردنشان جایز است، ولي اهانت به آنها 
 «.به دلیل وجود آن اسماء جایز نیست

جمهور فقهاء لمس تورات و انجیل بدون طهارت »و در کتاب دائرة المعارف فقهي آمده: 
یه )رح( گفتند: مکروه است زن حائض یا انسان را جایز دانسته اند.. بجز اینکه امام ابو حنف

جنب تورات و انجیل و زبور را قرائت کند، زیرا تمام آنها کالم هللا تعالي هستند مگر آنچه 
« الموسوعة الفقهیة«. »)در آنها( تحریف شده، و آنچه تحریف شده اند نا معین هستند..

 1« )د المحتار علي الدر المختارر»( و 57/  1(. مراجعه نماید:تبیین الحقائق )37/282)
 (.39/  1الفتاوي الهندیة ))(، و 195 /

فقهاء اتفاق نظر دارند که استنجاء بوسیله اشیاء محترم مانند »و باز در همین کتاب آمده: 
کتابهایي که ذکر هللا متعال در آنها هست مانند حدیث و فقه به دلیل حرمت حروف جایز 

 نیست. 
ي که احترامي ندارند اختالف نظر دارند؛ کتاب هایي مانند کتب سحر اما درباره کتاب ها

 و فلسفه و تورات و انجیلي که تحریف آن مشخص باشد:
مالکي ها گفتند: استنجاء با این کتب به دلیل حرمت حروف )یعني شرفشان( جایز نیست. 

، وگرنه حرمتي ابراهیم اللَّقَاني گفته: اگر این حروف با عربي نوشته باشند حرمت دارند
 نخواهند داشت مگر آنکه آنچه نوشته شده باشد از اسماء هللا تعالي باشد، ولي 
علي اجهوري گفته: چه با عربي مکتوب باشند یا غیر عربي، در هر دو حالت حرمت 

 دارند. 
و شافعیه گفتند: استنجاء بوسیله اشیاء نامحترم از قبیل کتب فلسفه، و همچنین تورات و 

 ه تحریف آن دانسته شود و از اسم معظم )هللا( خالي باشد، جایز است.انجیلي ک
و ابن عابدین از فقهاي حنفیه گفته: نزد ما اینگونه نقل شده که حروف )قرآن( حرمت دارند 
حتي اگر مقطعه باشند، و بعضي از قاریان ذکر کردند که حروف هجاء قرآن بر هود علیه 

ن سخن( آنست که آنچه )از این حروف بر چیزي( مکتوب السالم نازل شده اند، و مفاد )ای
 (.34/181)الموسوعة الفقهیة )«. باشد مطلقا حرمت دارد

(، و 113/  1(، و حاشیة الدسوقي )227/  1)تفصیل موضوع را درحاشیة ابن عابدین )
(، و 69/  1(، و کشاف القناع )132/  1(، و نهایة المحتاج )287/  1مواهب الجلیل )

 (. مطالعه فرماید.158/  1ي )المغن
و از شیخ االسالم ابن تیمیه رحمه هللا درباره مردي سوال شد که یهود را لعن مي کند و 
دینش را نیز لعن مي کند و تورات را دشنام دهد، آیا براي یک مسلمان جایز است که کتاب 

 آنها را دشنام دهد؟
ند؛ بلکه هرکس تورات را علي براي کسي روا نیست تورات را لعن ک»جواب فرمودند: 

االطالق لعن کند از او طلب توبه مي شود، اگر توبه نکرد کشته مي شود. و اگر بر چیزي 
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)از آن کتاب لعن کند( که مشخص شود از جانب هللا متعال نازل شده و ایمان به آن واجب 
ول علماء است؛ در اینحالت بخاطر دشنام دادنش کشته میشود و حتي بر طبق صحیح ترین ق

 توبه او پذیرفته نخواهد شد.
و اما اگر دین یهود را لعن کند، یعني آن دیني که آنها در این زمان بر آن هستند؛ ایرادي 
بر آن نیست، زیرا یهود و دینشان ملعون هستند، و همچنین اگر توراتي که نزد آنهاست را 

ست، مثال بگوید: این دشنام دهد، بگونه ایکه مشخص کند که قصد وي ذکر تحریف آن ا
تورات تحریف شده نسخ شده است و عمل به محتواي آن جایز نیست، و هرکس امروزه به 
شریعت تحریف شده و منسوخ آنها عمل کند کافر است؛ این سخن و امثال اینها حق است 

 (.35/200و چیزي بر گوینده اش نخواهد بود.)مجموع الفتاوي )
  خالصه اینکه:

بي حرمتي به انجیل و توراتي که امروزه در دست اهل کتاب است، جایز  اهانت و دشنام و
نمي باشد، زیرا این کتابها شامل حق و باطل اند، و نیز مشتمل بر اسماء و صفات الهي، و 

 لذا براي حفظ حرمت این موارد جایز نیست که مثال انجیل یا تورات را بر زمین بزند.
که بخواهد یکي از این کتابهاي تحریف شده را تهیه با این وجود شایسته مسلمان نیست  

کرده و بخواند، مگر براي کساني از اهل علم که قصد استخراج اکاذیب ورد بر آنرا داشته 
 باشند.

پس هرگاه یکي از این کتابها به دست ما افتاد، محافظت و نگهداري از آن جایز نیست، 
در سطل کثافات جایز نیست، ولي باید از  همانطور که اهانت کردن به آن مثال با انداختن

طریق سوزاندنش از آن خالص شد، زیرا مشتمل بر اسماء الهي است، و ممکن است 
 دربردارنده مطالبي باشند که از تحریف در امان مانده باشند.

و اینکه مي گوئیم سوزانده شود، این بي ادبي و اهانت به آن نیست؛ زیرا ثابت شده که 
نکه از اهانت به اوراق مصحف ممانعت کرده باشند، آنرا سوزاندند تا اثري صحابه براي آ

 از آن نماند که قابل اهانت باشد.
 

 صدق هللا العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
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ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 سوره الغاشیه
 (30) –جزء 

 آیه دارد 26نازل شده و « مكه»در این سوره 
 تسمیه: وجه
َهْل أَتَاَك » خداوند متعال:فرموده  با این شد كه نامیده« غاشیه» سبب بدان سوره این

 روز قیامت از نامهاي« غاشیه». طوریکه متذکر شدیم استشده  افتتاح« َحِدیُث اْلغَاِشیةِ 
 .است
 است وبرای این سوره سه نام ذکر کرده اند:« پوشندهقیامت و »به معنی: « غاشیه»
ِشیَةِ » - 1  «.ٱۡلغََّٰ
كَ » - 2  «.َهۡل أَتَىَّٰ
ِشیَةِ » - 3 َك َحِدیُث ٱۡلغََّٰ  «.َهۡل أَتَىَّٰ

صلی هللا علیه وسلم  در نمازهای عیدین و نماز جمعه، سوره أعلی و غاشیه را  پیامبر
َوفِي اْلُجُمعَِة بَِسبِّحِ اْسَم َربَِّك اْْلَْعلَى، َوَهْل ج یَْقَرأُ فِي اْلِعیَدْیِن،  َكاَن َرُسوُل هللاِ »خواند.می

، یَْقَرأُ بِِهَما أَْیًضا فِي »، قَاَل: «أَتَاَك َحِدیُث اْلغَاِشیَةِ  َوإَِذا اْجتََمَع اْلِعیُد َواْلُجُمعَةُ، فِي یَْوم  َواِحد 
اَلتَْینِ   (878)مسلم:  «الصَّ

خواست آن معانی در ذهن ج می د و پیامبرچون این دو سوره دارای معانی مهمی هستن
 مسلمانان تکرار و تثبیت شود.

تمام مضمون سوره غاشیه دال بر این است که این سوره نیز از سوره های نازل شده در 
دوره ی آغازین بعثت در مکه است، اما با این تفاوت که پیامبرصلی هللا علیه وسلم  به 

کرده بود و مردم مکه به طور عموم آن را می  هنگام نزول آن تبلیغ عمومی را آغاز
 شنیدند ولی توجه به آن نمی کردند.

 محوربحث سوره غاشیه:

ی غاشیه، اصالح بینش در ارتباط با آخرت و حیات پس از مرگ که محور سوره
 باشد. موضوعی بدیهی است و عقالً و نقالً ثابت شده می

شان در رابطه با این  گیری ها و موضعانو همچنین تاثیر ایمان به آخرت در زندگی انس
دهد. محور سوره با نام سوره که غاشیه و از ی مهم که تنها یک بار روی میحادثه
پوشاند، طوری که ای است که کامالً چیزی را میی غشاء است و به معنی پردهماده

است و به های قیامت چیزی از آن پیدا نباشد، تناسب دارد، چون غاشیه یکی از نام
 کند. گیر و فراگیر بودن قیامت اشاره میهمه

 باسوره أالعلي: الغاشیهسورة پیوند و مناسبت 
ی اعلی است، که اندکی تفسیر مؤجزی از سوره قبل از همه باید گفت که: سوره غاشیه 

 بیشتر احوال مؤمن و کافر و بهشت و دوزخ را به معرفی میگیرد.
[،  سوره ۱٣تا  ۱۱اعلى/«)و یتجنبها اْلشقي الذي...»فرماید: ی اعلی میدر سوره

(. در سوره غاشیه در مورد ۷تا ٣« ]عاملة ناصبة»کند: غاشیه، آن را چنین تفسیر می
ی اعلی [ و در سوره۱۶تا  ٨« ]وجوة یومئذ ناعمة...»صفات مؤمنان می فرماید: 

 (.۱۷)اعلى /« و اْلخرة خیر و ابقی»فرماید: می
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 سورة الغاشیه:لمات وحروف تعداد آیات، ک

)پوشاننده( است که اسم از آیه اول این سوره گرفته شده است که « الغاشیه»نام این سوره 
 در مراحل ابتدائي مکه  مکرمه نازل شده است.

( رکوع، 1ی ذاریات، نازل شده و داراي )مکي بوده پس از سوره« الغاشیه»سورة 
( سه صدو هشتاد و چهار حرف و 384کلمه، )( نود ودو 92( بیست وشش آیت، )26)
( دوصد وشانزده نقطه است.)الزم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب 216)

کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف است.( برای  تفصیل  این مبحث 
 میتوانید به سوره  الطور، تفسیر احمد مراجعه فرماید.(.

 غاشیه: سوره يامحتو
طوریکه در فوق یاد اور شدیم، به معني پوشاندن است و انتخاب این نام « لغاشیها»
براي قیامت به خاطر آن است كه حوادث وحشتناك آن ناگهان همه را زیر « غاشیه»

 پوشش خود قرار میدهد.
 نمود: جمعبندي ذیل نقاط در توان مي را «الغایشه» سوره اساسي و مجموعي محتوي

به اینکه یکی از  است: گرفته بیان به را قیامت روز آمدن مبحث سوره این اول آیه در -
ی هایی که این روز دارد، فراگیر بودنش است. مقدمهبارزترین خصوصیات و ویژگی

ها شناسیم که مرگ است و آن هم عمومیت دارد. شاید انسانقیامت را همه می
ز مشارکت در آن امتناع دربسیاری  از مسایل،حوادث ورویدادهای دنیوی بتوانند ا

ناپذیری تواند مشارکتی مهم مرگ قبل از قیامت، هیچکس نمینماید ولی در حادثه
خود را با دیگران نفی نماید. همه درمرگ شریک هستند و باید بمیرند. اما تقدم و 

میرد. پس میرد و یکی دیرتر میتأخری در زمان آن وجود دارد، یکی زودتر می
کند؛ زیرا مرگ خود به نوعی مت به شکلی بر مرگ هم داللت میغاشیه بودِن قیا

 تر.غاشیه است، البته در مقیاس کوچک
بیان حال گروهی از مردم است که خواری و خفت در قیامت  7ی تا آیه 2ی  از آیه -

نشیند، چون در دنیا با انجام معصیت و گناهان طالب این خفت و ی آنها میبر چهره
 .اندخواری بوده

های بیان احوال گروهی دیگر است که از زحمات و تالش 16ی تا آیه 8ی  از آیه -
 اند سرافراز و شاد هستند.دنیوی که متحمل گشته

 استدالل است به آیات آفاق برای اثبات عظمت هدایت الهی. 20ی تا آیه 17ی  از آیه -
مردم است که چه تکلیفی بیان وظایف داعی و ُمبَلَّغ در رابطه با  22و  21ی  از آیه -

 را یک دعوتگر بر عهده دارد.
 اند.بیان سرنوشت کسانی است که از هدایت رویگردان شده 26ی تا آیه 23ی  از آیه -
 شعور بي عناصر این که مخالفت که شده گفته وسلم علیه هللا صلي پیامبر به سوره اخیر در
 ادامه خویش کار به باید و شود، خسته نباید آورند مي بعمل شما برحق رسالت برابر در

 حقایق کن، نصحیت و دهاني یاد هستي، دهنده، هشدار و دهنده پند تو محمد اي دهد،
 بر هللا بسوي کار پایان در که: بدار اذعان شان براي و بیاور، شان بیاد را شده فراموش
 میرسد. شان حساب به پروردگار و میگردند
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 الغاشیهُسوَرة  و تفسیرترجمه 
ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 ومهربان ه به نام خدای بخشایند
 

ِشیةِ  ِشعَةٌ  ﴾١﴿ َهْل أَتَاَک َحِدیُث اْلغَا ِصبَةٌ  ﴾٢﴿ ُوُجوهٌ یْوَمئِذ  َخا ْصلَى  ﴾٣﴿ َعاِملَةٌ نَا تَ
قَى ِمْن َعین  آنِیة   ﴾٤﴿ نَاًرا َحاِمیةً  ْْْْْْ ِریع  لَیَس لَُهْم َطعَاٌم إِال ِمْن  ﴾٥﴿ تُس ال  ﴾٦﴿ ضَْْْْْ

ِمُن َوال یْغنِي ِمْن ُجوع   یةٌ  ﴾٨﴿ ُوُجوهٌ یْوَمئِذ  نَاِعَمةٌ  ﴾٧﴿ یسْْْ ْعیَها َراضِْْ فِي  ﴾٩﴿ ِلسَْْ
َمُع فِیَها الِغیةً  ﴾١٠﴿ َجنهة  َعاِلیة   ْْْْْ ُرٌر  ﴾١٢﴿ فِیَها َعیٌن َجاِریةٌ  ﴾١١﴿ ال تَس فِیَها سُْْْْ
 َوَزَرابِي َمْبثُوثَةٌ  ﴾١٥﴿ َونََماِرُق َمْصفُوفَةٌ  ﴾١٤﴿ َوأَْکَواٌب َمْوُضوَعةٌ  ﴾١٣﴿ َمْرفُوَعةٌ 

تْ  ﴾١٦﴿ ِل َکیَف ُخِلقَْْْ تْ  ﴾١٧﴿ أَفاَل یْنُظُروَن إِلَى اإلبِْْْ اِء َکیَف ُرفِعَْْْ مَْْْ  َوإِلَى السْْْْْْْه
فََذِکّْر إِنهَما  ﴾٢٠﴿ َوإِلَى األْرِض َکیَف ُسِطَحتْ  ﴾١٩﴿ َوإِلَى اْلِجبَاِل َکیَف نُِصبَتْ  ﴾١٨﴿

ُ  ﴾٢٣﴿ إِال َمْن تََولهى َوَکفَرَ  ﴾٢٢﴿ لَْسَت َعلَیِهْم بُِمَصیِطر   ﴾٢١﴿ رٌ أَْنَت ُمَذکِّ  فَیعَِذّبُهُ َّللاه
 ﴾٢٦﴿ ثُمه إِنه َعلَینَا ِحَسابَُهمْ  ﴾٢٥﴿ إِنه إِلَینَا إِیابَُهمْ  ﴾٢٤﴿ اْلعََذاَب األْکبَرَ 

 ترجمة مؤجز:
یةِ » )روز قیامت که حوادث وحشوووتناکش  آیا داسوووتان غاشووویه( »1) «َهْل أَتاَك َحدیُث اْلغاشِْْْ

 «همه را میپوشاند( به تو رسیده است؟!
 )رو ها در آن روز زبون و ترسنده،(( 2« )ُوُجوهٌ یْوَمئِذ  خاِشعَةٌ »
 )تالش كرده و رنج دیده،(( 3« )عاِملَةٌ ناِصبَةٌ »
 )در آتش سوزان در افتند( (4« )تَْصلي ناراً حاِمیةً »
 )از آن چشمه بسیار، گرم آبشان دهند،( (5« )آنِیة  تُْسقي ِمْن َعین  »
 )طعامي جز خار ندارند،( (6« )لَیَس لَُهْم َطعاٌم إِاله ِمْن َضریع  »
 )كه نه چاق مي كند و نه دفع گرسنگي(( 7« )ال یْسِمُن َو ال یْغني ِمْن ُجوع  »
 )و در آن روز روهایي تازه باشند:( (8« )ُوُجوهٌ یْوَمئِذ  ناِعَمةٌ »
 )از كار خویشتن خشنود،( (9« )ِلَسْعیها راِضیةٌ »
 )در جنتي برین،( (10« )في َجنهة  عاِلیة  »
 )كه در آن سخن لغو نشنوند،( (11« )ال تَْسَمُع فیها الِغیةً »
 )و در آن چشمه هاي آب روان باشد،( (12« )فیها َعیٌن جاِریةٌ »
 ده،()و تختهایي بلند ز (13« )فیها ُسُرٌر َمْرفُوَعةٌ »
 )وجام هاي منظم گذاشته شده اي،( (14« )َو أَْكواٌب َمْوُضوَعةٌ »
 )و بالشت هاي منظم چیده شده اي،( (15« )َو نَماِرُق َمْصفُوفَةٌ »
 )و فرشهایي فاخر گسترده( (16« )َو َزرابِي َمْبثُوثَةٌ »
بِِل َكیَف ُخِلقَتْ » ي نگرند كه چگونه آفریده شده )آیا به شتر نم (17« )أَ فَال یْنُظُروَن إِلَي اإْلِ

 است؟(
 )و به آسمان كه چگونه بر افراشته شده اند؟( (18« )َو إِلَي السهماِء َكیَف ُرفِعَتْ »
 )و به كوهها كه چگونه نصب شده اند؟( (19« )َو إِلَي اْلِجباِل َكیَف نُِصبَتْ »
 )و به زمین كه چگونه هموار شده ؟( (20« )َو إِلَي اأْلَْرِض َكیَف ُسِطَحتْ »
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رٌ » ْر إِنهما أَْنَت ُمَذّكِ  )پس پند ده، كه تو پند دهنده اي هستي( (21« )فََذّكِ
 )تو بر آنان فرمانروا نیستي( (22« )لَْسَت َعلَیِهْم بُِمَصیِطر  »
 )مگر آن كس كه رویگردان شد و كفر ورزید،( (23« )إِاله َمْن تََولهي َو َكفَرَ »
ُ اْلعَذاَب اأْلَْكبَرَ » بُهُ َّللاه  )پس خدایش به عذاب بزرگ تر عذاب میكند( (24« )فَیعَذِّ
 )هر آینه بازگشتشان به سوي ماست( (25« )إِنه إِلَینا إِیابَُهمْ »
 )سپس حسابشان با ماست( (26« )ثُمه إِنه َعلَینا ِحسابَُهمْ »
 

 تفسیر مختصر
 خوانندگان گرامی!
( موضوووعات درباره قیامت و احوال دوزخیان، به بحث گرفته 7الی  1) در آیات متبرکه 

 شده است.

 (:1« )َهْل أَتاَك َحدیُث اْلغاِشیةِ »

غاشووویه )روز قیامت که حوادث وحشوووتناکش همه را میپوشووواند به تو  ای محّمد! آیا داسوووتان
ست؟! ست. و نیز براى   (رسیده ا شویق جهت گوش فرادادن به خیر ا ستفهام ت منظور از ا

اسووت.یعنی مصوویبتی که   پرترس و پربیمبزرگ نشووان  دادن آن روز پرهراس یعنی روز 
ست که برای همه می شد. قیامت، روزی ا ستثنا آید و هیچبر تمام جهان چیره خواهد  کس ا

سووووت که احوال و سووووختی آن مردم را فرا نیسووووت. و علت اینکه غاشوووویه نامیده شووووده این ا
 گیرد.می

دراینجا این مطلب را باید مد نظر داشوووت که در این آیات تمام مراحل آخرت از مرحله ی 
فروپاشووووی نظام فعلی گرفته تا زنده برانگیخته شوووودن مجدد تمام انسووووان ها و صوووودور حکم 

به صورت یکجا ذکر گردیده برای تمام انسان ها از دادگاه الهی به بیان گرفته شده است و 
 اند.

آید همراه خودش ی حج، چنین به تعریف وتعبیرگرفته شده است: وقتی میدر سوره غاشیه
کس را غافل و حیران و سووووووورگردان خواهد کند که همهو تکان شووووووودیدی ایجاد می زلزله
عَتۡ »کرد. آ أَۡرضووَ عَة  َعمَّ ای آن روز هر زن شوویر دهنده« حج 2 یَۡوَم تََرۡونََها تَۡذَهُل ُكل  ُمۡرضووِ

ُع ُكل  َذاِت َحۡمل  َحۡملََها»کند شووود و او را رها میدهد غافل میازاطفال که شوویر می «  َوتَضووَ
َرىَّٰ »کند و هر زنی که حامله اسوووووت، حملش را سوووووقط می َكَّٰ و مردم را « َوتََرى ٱلنَّاَس سوووووُ

م نیسووت که مشووغول چه روند و معلوبینی که مسووت و حیران این طرف و آن طرف میمی
ِ َشِدید  »کاری هستند ِكنَّ َعَذاَب ٱَّللَّ َرىَّٰ َولََّٰ نیستند. و که مست هم درحالی« حج  2َوَما ُهم بُِسَكَّٰ
 تواند از آن بگریزد.کند و هیچ کسی نمیچنین وضعیتی را ایجاد میغاشیه این

تمام خالیق را هاى روز قیامت اند: چون  خوف، بیم وترس و سوووووووختىمفسوووووووران فرموده 
شود طوریکه در فوق هم ها و حوادث ناگوارش عموم را شامل مىگیرد، و دشوارىفرامى

 موسوم شده است.« غاشیه»یادآور شدیم این حالت به 
 «:غاشیه»

ای اسووت که چیزی را کامالً بپوشوواند. در قرآن کریم ی غشوواء اسووت و به معنی پردهاز ماده
ای نازک اء را دارد اما با اندکی تفاوت. غشاء یعنی پردهغطاء هم آمده که همان معنی غش

 ای ضخیم. پس غاشیه، یعنی دربرگیرنده، فراگیرنده و پوشاننده.و غطاء یعنی پرده
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 (:2« )ُوُجوهٌ یْوَمئِذ  خاِشعَةٌ »

ها در روز قیامت به خاطر اعمال  یعنی برخی چهره ترسنده( )رو ها در آن روز زبون و
اند؛ زیرا آنگاه که عذاب را مشووووووواهده سوووووووت خویش خوار، ناامید و سووووووویاهبد و افعال نادر

 .کنند گیرد و احساس زیانمندی می نمایند ندامت آنان را فرا میمی

حضرت امام حسن بصري روایت کرده است: زمانیکه حضرت فاروق اعظم )رض( به 
وطبق مذهب راهبي نصراني که شخصي کهنسالي بود نزد او آمد  کشور شام مشرف شد،

در آثر زحمت صورتش متغیر شده  خویش مشغول عبادت، ریاضیت و زحمت بود، و
بود، بدنش خشک و لباسش ژولیده وبد هیأت بود، وقتي که فاروق اعظم او را دید، به 
گریه افتاد، مردم سبب گریه را جویا شدند، فرمود: من بر حالت این پیر مرد تأسف مي 

دفي زحمت وجانفشاني کشیده، امابه آن هدف یعني رضاي خورم که این بیچاره براي ه
ُوُجوهٌ »پروردگار نایل نشده است، وآنگاه حضرت فاروق اعظم این آیه را تالوت کرد:

 )قرطبي(« یْوَمئِذ  خاِشعَةٌ، عاِملَةٌ ناِصبَةٌ 
اند، نگران، خوار. وجوه را بیان داشته و منظور صاحبان ذلیل و زبون«: »خاِشعَةٌ » 

 «است. وجوه
گر احساس قلبی کاران را که بیانهست که چهرۀ گناه« الغاشیه»این آیه توصیف آیۀ اول 

کند که چگونه خاضع و سرافگنده هستند و نگرانی آنها به هاست، بیان میو درونی آن
هایی ذلیل و شان پیدا و مشخص است و چهرههایخاطر دربرگرفتن غاشیه از صورت

 زبونند.

 (3« )ِصبَةٌ عاِملَةٌ نا»
در دنیا[ پیوسته تالش کرده ]و[ خسته شده ]و ]»یعنی « اندکشیده و محنت دیده سختی»

 . «اند[ای ندیدهچون در راه حق نبوده نتیجه
باشد. آنها به سبب کشیدن زنجیرها و اند: این آیه مربوط به کافران مىمفسران فرموده 

رود آنها هم در آتش فرو طور که شتر در گل فرو مىشوند و همانها خسته مىغل
طور که هللا متعال در روند. همانها باال و پایین مىها و پستى و درهروند. و در بلندىمى

فِي » ،«71»إِِذ اْْلَْغالُل فِي أَْعناقِِهْم َو السَّالِسُل یُْسَحبُوَن »ده است: سوره غافر  فرمو
هایشان باشد و با زنجیرها ها در گردن)آن گاه كه غل« 72»اْلَحِمیِم ثُمَّ فِي النَّاِر یُْسَجُروَن 

 (.شوند در آب جوشان و سپس در آتش سوزانده مى.شوندكشیده مى
های تکبرشان بربندگان در دنیا، و غرق شدنشان در لذات و هوس این است پاداش و کیفر

 ناپدار دنیوی.

 (:4« )تَْصلي ناراً حاِمیةً »

گدازد، کند، اعضای وجود را می)در آتش سوزان در افتند( که پوست وجود را بریان می
 یابند. یابد و نه از عقوبتش نجات مینه تخفیف می

یعنى آتش جهنم، داغ شده و بر دشمنان هللا  زبانه ابن عباس )رض( فرموده  است: 
 .(.۴/۲٣۷کشد.)خازن مى
 (.12/  ، اعلی12سوزند )انشقاق شوند و بدان میآتش داخل میبه«: تَْصلي»
 نهایت گرم و سوزان )قاسمی(.بی«: َحاِمیَةً »
 «:َحاِمیَةٗ »
 شود و همیشه سوزان است.هیچ وقت خاموش نمی -
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 نیست که سرد و گرم و کم و زیاد شود.مانند آتش دنیا  -
 آتش از همۀ جهات و اطراف فراگیر است. -
 طلبد. زند و کافران را میشود و حرف میدر قیامت گردنی از آتش بلند می -

 (:5« )تُْسقي ِمْن َعین  آنِیة  »

نوشند که نهایت داغ و جوشان مىاى بى)از آن چشمه بسیار، گرم آبشان دهند،( از چشمه
ت و جوشش آن به آخرین درجه رسیده است.یعنی هرگاه جهنمیان کمک یا آبی طلب حرار

شود که از حرارت است، آب داغ و جوشانی داده می« آنیه»ای که کنند به آنها از چشمه
های آنان از جوشش و شّدت فورانش کند و گوشت چهرههای آنان را قطع میآن روده

َوُسقُواْ َمآًء َحِمیٗما فَقَطََّع »دمای خودش رسیده است:ای که آبش به حداکثر افتد.چشمهمی
شان را پاره پاره هایو از آب جوشان نوشانده شوند که روده(. )15محمد:«)15أَۡمعَآَءُهۡم 

 )و متالشی( کند.
 (:6« )لَیَس لَُهْم َطعاٌم إِاله ِمْن َضریع  »

گري جز بته خار دار تلخ به )طعامي جز خار ندارند،( یعني دوزخیان جز ضریع طعام دی
آنان داده نمي شود. در دنیا به نعمت هاي الهي ناسپاسي کردند، امروز از همهء آن نعمت 
ها محروم اند، چون حیوان زندگي کردند، باید طعام شان بته تلخ و خاردار باشد که شتر 

ه هاي هستند آنرا مي خورد و به تعقیب آن گفته شده است که این بته خار دار از جمله بت
 که نه کسي را چاق مي کند ونه گرسنگي را رفع مي سازد.
لَْیَس لَُهْم َطعاٌم إاِلّ ِمْن »در این آیه مبارکه  فرموده است: خوراک آنها ضریع است: 

، «َو ال َطعاٌم إاِلّ ِمْن ِغْسِلین  » فرموده است:«  36حاقه  آیه »ى ، ولی در سوره«َضِریع  
ت ندارند؛ چون سزا اقسام واشکال  مختلف دارد و معذبان نیز متفاوتند. این دو با هم منافا

خوراک بعضى زقوم است و خوراک گروهى ضریع و خوراک بعضى دیگر غسلین 
 شود. است. و بدین ترتیب عذاب متفاوت و متنوع مى

 «:ضریع چیست؟»
 چیست مفسرین تفاسیر مختلفي ارائه نموده اند:« ضریع»در مورد اینکه 

برخي از مفسرین گفته اند: ضریع نوعي از بته خار است كه به زمین مي چسبد و گیاهي 
است سمي )زهري( كه هیچ حیواني به آن نزدیك نمي شود.، و قریش این نوع خار را 

مینامید. خلیل، از علماي لغت « ضریع»و وقتي خشك میشد « شبرق»زمانیکه تازه باشد 
 است كه از بحر بیرون میافتد. گیاه سبز بدبوئي« ضریع»میگوید: 

مینویسد: درختي است از آتش كه اگر در دنیا « ضریع»ابن عباس )رض(، در تعریف 
 باشد زمین و هر چه را در آن است مي سوزاند.
 (.٣/۶٣۲)مختصر  ترین خوردنى است.قتادة فرموده است: بدترین و ناپاکترین و زشت

یه وسلم مي خوانیم: ضریع چیزي است در آتش ولي در حدیثي از پیامبراكرم صلي هللا عل
دوزخ، شبیه خار، تلخ تر از صبر )نوعي گیاه بسیار تلخ(، و متعفن تر از مردار، و 

 سوزنده تر از آتش، خداوند آن را ضریع نام نهاده است.
طعامي است ذلت آفرین كه دوزخیان براي رهائي از آن « ضریع »بعضي نیز گفته اند: 

و این غذا نه انان را چاق مي کند ونه در دفع گرسنگي د تضرع مي كننبه درگاه خدا 
 طوریکه مي فرماید: تاثیر دارد.
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 (:7« )ال یْسِمُن َو ال یْغني ِمْن ُجوع  »
)این غذاي نیست که بر اثر آن تقویت جسم و فرونشاند گرسنگي بعمل اید یعني غذاي 

نه دفع گرسنگیاّما بالعکس درد است،یعنی غذای خار خشک زهردار كه نه چاق میكند و 
سازد.( علما میگویند: غذایي است گلوگیر كه  گرداند ومریضی را مزید میرا بیش می

خود نوعي عذاب است. آنها كه در این دنیا انواع غذاهاي لذیذ و چرب و شیرین را از 
ذاهاي راه ظلم و تجاوز به حقوق دیگران فراهم كرده، و اجازه ندادند محرومان جز از غ

آنان « عذاب الیم»گلوگیر و ناگوار استفاده برند، باید در آنجا غذائي داشته باشند كه 
 گردد.

ی َسمن است. به معنی چاقی و مقابل آن ُهزال است، یعنی الغری. به از ماده«: یُْسِمن»
شدن شود و شاید هم به این خاطر باشد که یکی از عوامل چاقروغن هم َسمن گفته می

 است. استفاده از روغن زیادانسان 
 خوانندگان گرامی!

قابل تذکر است که در آیات قبلی از قیامت، هکذا از گروه سعادتمندان وازگروه 
 شقاوتمندان، جایگاه آنان  ودر مورد مکافات ومجازات آنان بحث بعمل آمد.

( پروردگار با عظمت مابه شرح دالیل قدرت و 26الی  8اینک در آیات متبرکه )
دهد که به آسمان بلند، به زمین گسترده، به چگونگی پردازد و هشدار میوحدانیت می

آفرینش حیرت انگیز شتر، به کوهها و دشتها و... بنگرند و خوب بیندیشند و شکوه و 
 عظمت خدا را به یاد آورند.

هکذا در این آیات حال مؤمنان مخلص  نیكوكار و توصیف نعمت هاي بي نظیر اهل 
 به بیان میگیرد. جنت را

 (:8« )ُوُجوهٌ یْوَمئِذ  ناِعَمةٌ »

دراین آیه مبارکه به تعریف وتوصیف جنتیان وچهره هاي آن پرداخته میفرماید: روي ها 
در آن روز شاداب، تازه و باطراوت و غرق در سرور است، طوریکه می فرماید: 

بر عکس روي ها دوزخیان که غرق  ،«مطففین 24تَْعِرُف فِی ُوُجوِهِهْم َنْضَرةَ اَلنَِّعیِم. »
 درذلت و اندوه میباشند.

در اینجا اشاره به چهره هایي است كه غرق نعمت شده و « نعمة»از ریشه « ناعمة»
واقعیت امراینست که:شادى و خّرمى واقعى، در چهره منعكس مى شاداب و نوراني است.

 یابد.
، کسانی که مؤمن به آخرت هستند نیکبخت نیکوکاران  هایاز چهره ها، عبارتچهره این

کنند. به عبارتی دنیا را شان تالش میو دنیا را دارند اما در واقع در این دنیا برای آخرت
بینند که از روی این پل باید عبور کنند تا به آخرت برسند. و پل را نیز باید مانند پلی می

ز آن عبور کنیم و هم دیگران از آن محکم ساخت تا فوراً فرو نریزد و بتوانیم هم خود ا
 عبور کنند.

 (:9« )ِلَسْعیها راِضیةٌ »

]در دنیا با عمل  این چهره ها وروي ها توصیف چناني دارد که: از سعي و تالش خود
هستند  اند، راضیدر دنیا کرده که ها از عملیراضي و خشنود است.یعنی: آن صالح[ 

اند.به عكس دوزخیان كه از تالش و کرده دریافت شیبخرضایت پاداش زیرا در برابر آن
 كوشش خود جز خستگي و رنج بهره اي نبردند.
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بودند، جنتیان نتایج تالش و كوشش خود را به احسن وجه مي بینند و « عاملة ناصبة»و 
كامالً راضي و خشنودند. تالشهائي كه در پرتو لطف هللا متعال به صورت چند برابر، 

هفتصد برابر و گاه بیشتر رشد یافته، و گاه با آن جزاي بي حساب را دریافت  گاه ده و گاه
(. آنان با اخالص 10)سوره زمر/« انما یوفي الصابرون اجرهم بغیر حساب»كرده اند: 

فقط برای هللا متعال، ومتابعت مطابق سنت رسول  هللا صلی  هللا علیه وسلم ؛عمرشان را 
ی عمرشان بهترین استفاده را بردند؛ زیرا بهترین لحظه آباد کردند و از ساعات و لحظه

های کار را در بهترین وقت انجام دادند و بهترین احوال را پیدا کردند که بودن در بهشت
 رفیع است.

 سپس به شرح این مطلب پرداخته، مي گوید: آنان در جنتي عالي قرار دارند: 

 (:10« )في َجنهة  عاِلیة  »

باشد یعني آنها در « علو مكاني»ممکن است اشاره به « عالیة»کلمه: )در جنتي برین،( 
و مفسران هر دو احتمال را گفته اند. ولي تفسیر  ؛«علو مقامي»طبقات عالي جنتند، و یا 

 دوم مناسب تر به نظر مي رسد. هر چند جمع میان دو معني نیز ممكن است.زیرا جنت 
 باشد. می و طبقاتی درکات رایدا دوزخ کهچنان است درجاتیدارای 

 «:َعاِلیَة  »
 حسی و مکانی: بهشت در مکانی مرتفع در باالی هفت آسمان واقع شده است. - 1

 معنوی: باالمرتبه و پرمنزلت و نزد هللا است. - 2

 درجات: بهشت درجه درجه و دارای منازل است. - 3

رسد، مگر آن نمیکس به در بهشتی که عالی و بلندمرتبه است، باغی است که دست همه
 کسی که اهل ایمان و عمل صالح باشد.

 بعد به توصیف دیگري از این جنت كه جنبه روحاني و معنوي دارد پرداخته، مي افزاید:

 (:11« )ال تَْسَمُع فیها الِغیةً »

)كه در آن سخن لغو نشنوند،( و هیچ سخني كه حاكي از نفاق، عداوت و یا جنگ و جدال 
 زي و حسد، دروغ، تهمت، غیبت و نه حتي لغو و بي فایده.باشد، و یا كینه تو

خورد و نه باطل اى به گوش مىابن عباس )رض( فرموده است: نه حرف بد و آزار دهنده
 (.٣۰/۱۰۴اى.)تفسیرطبرى و بیهوده

و چه آرام بخش است محیطي كه از همه این سخنان پاك باشد و اگر درست بیندیشیم 
های زندگي دنیا، شنیدن این گونه سخنان است كه آرامش روح قسمت عمده اي از خفگان 

 و جان و نظام اجتماعي را برهم زده و آتش فتنه ها را شعله ور میسازد.
نباید فراموش کنید كسانى كه در دنیا از لغو دورى كنند، در سراى آخرت، در فضاى 

مى كه به نحوى در بهشت نه تنها لغو نیست بلكه كال .بدون لغو زندگى خواهند داشت
 سبب پدید آمدن لغو هم شود وجود ندارد.

ای بنابراین اگرمجالس دنیوی ما طوری اداره ورهبری شود که هیچ صحبت لغو و بیهوده
در آن دنیا هم إن شاء هللا  در آن مطرح نشود، آن مجلس یک مجلس بهشتی خواهد بود. و

 از فعل و قول لغو خبری نخواهد بود.
عمت روحاني و آرامش روحي به بیان قسمتي از نعمت هاي مادي جنت بعد از ذكر این ن
 پرداخته، میگوید:
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 (:12« )فیها َعیٌن جاِریةٌ »

)و در آن چشمه هاي آب روان باشد،( چشمۀ صاف، گوارا، روشن و جاری با آب زالل 
جهد و کرامتی برای مؤمنان است. و سردی در بهشت وجود دارد که با تندی بیرون می

 هایی که از مسک هستند، سرازیر میوسرچشمه آن فردوس اعلی است و از کوه منبع
 شوند.

اسم جنس است. یعني در آن چشمه هایي روان است که هر جا بخواهند آن ها را « عین»
هاى فراوان زمخشرى فرموده است: تنوین )عین( براى تکثیر است؛ یعنى چشمه میبرند.

 .(٣۰/۱۱۵)آلوسى  در آن جارى است.
«. آب، شیر، عسل، شراب، َسلَسبیل»های متنوع جاری و روان است درجنت رودهایی با طعم

 کند. دهد و دیدن آب نیز لذت آن را دو چندان میو صدای آب به آنها آرامش می

 (:13« )فیها ُسُرٌر َمْرفُوَعةٌ »

و  نظر مکاناز  و هم از نظر قدر و مرتبت ، هم«باالبلند است هاییدر آنجا تخت»
 .موقعیت

به معني تخت هایي است كه در مجالس انس « سرور»از ریشه « سریر»جمع « ُسُررٌ »
 دهند.و سرور بر آن مي نشینند.وحوریان در مقابل او تواضع و فروتنى نشان مى

 (.٣/۶٣٣)مختصر 
بوده بلند بودن این تخت ها به خاطر آن است كه جنتیان بر تمام مناظر اطراف خود مسلط 

 و از مشاهده آن لذت برند. این احتمال نیز وجود دارد كه توصیف این تختها به
اشاره به اینست که این تخت ها از جمله گرانبها ترین تخت ها بشمار رفته، « مرفوعة»

طوریکه در توصیف این تخت ها برخي ازمفسران گفته اند که این تخت ها از قطعات 
 د، ُدر و یاقوت است.و مزین به زبرجطال ساخته شده 

  خوابندنشینند یا میهائی که بر آنها میجمع َسریر، تخت«: ُسُررٌ »
ی رفع است و به معنی بلندکردن چیزی از لحاظ مادی یا از مرفوع: از ماده«  َمْرفُوَعةٌ  »

 ی واقعه  تذکر یافته است.های قیامت است که درسورهنظر معنوی. رافعه یکی از نام
ا كه استفاه از آن چشمه هاي گوارا و شراب هاي طهور جنتي، نیاز به ظرف و از آن ج

 هایي دارد، در آیه بعد میافزاید:

 (:14« )َو أَْكواٌب َمْوُضوَعةٌ »

)ودرآنجا جام هاي منظم گذاشته شده اي،( قدحهاي زیبا و جالبي در كنار این چشمه ها 
ها پر مي شود و در برابر آنان قرار گذارده شده. هر زمان اراده كنند قدح ها از چشمه 

میگیرد، تازه به تازه مي نوشند و سیراب مي شوند و لذت مي برند لذتي كه توصیفش 
 براي ساكنان دنیا غیرممكن است.

یا ظرفي است كه دسته دار باشد. توجه به این نكته « قدح»به معني « كوب»ب جمع أكوا
ه ظرفهاي شراب طهور جنتیان آمده، در الزم است كه در قرآن تعبیرات مختلفي دربار

به كار رفته، در حالي كه در بعضي دیگر « أكواب»اینجا و بعضي از آیات دیگر کلمه 
به معني ظرف داراي دسته و لوله براي ریختن مایعات « ابریق»جمع « اباریق»از آیات 

 آمده است.« كأس»و یا 
الَّ یَُصدَُّعوَن َعۡنَها »راب بهشتی که ها و ساغرهایی از طال و نقره جهت پر شدن از شجام

شوند و نه مست . با نوشیدن آن نه دچار سردرد می(19)الواقعة: « ۱۹َواَل یُنِزفُوَن 



 

  

205 

 (88) –الغاشيه سورٔه 

نوشند گردند، برای آنان نهاده شده تا اگر بخواهند شرابی بنوشند بادستان خود ازآن میمی
 از نوشیدنی بهشتیان است. کنند؛ این نوعیو یا غالمان با آن، آنان را پذیرایی می

 در ادامه به نكته هاي بیشتري از جزئیات نعمتهاي جنتي پرداخته اضافه میكند:

 (:15« )َو نَماِرُق َمْصفُوفَةٌ »

 )ودرآنجا  بالشت هاي منظم چیده شده اي(
به معني پشتي كوچك است از ابریشم و نازک که به صف گذاشته « نمرقه»جمع نمارق 

که جنتیان بر آنها تکیه  مي كنند و معموالً به هنگام استراحت كامل از و چیده شده است 
هایی که به خاطر هللا و دین او تحمل کردند، را از تن آنها استفاده مي شود و خستگی

 خارج می کنند.
داللت بر تعدد و نظم آنها دارد، این تعبیر نشان مي دهد كه آنها « مصفوفة»و کلمه 

تشكیل میدهند و این اجتماع خالي از هر گونه لغو و بیهودگي و جلسات انس دست جمعي 
تنها بیان الطاف الهي و نعمت هاي بي پایان او و نجات از درد و رنجهاي دنیا و عذاب 
آخرت است و چنان لطف و لذتي دارد كه چیزي با آن برابري نمي كند. سپس به فرش 

 هاي فاخر جنتي اشاره كرده، میفرماید:

 (:16« )ي َمْبثُوثَةٌ َو َزرابِ »

 )ودرآنجا فرش هایي فاخره گسترده(
بها مانند فرش ابریشم که نرم راحت های فاخر و گرانأزربیه: آزربایجان.فرش«: َزَرابِيُّ »

 دارد و در مجالس و ظریفی ، نازکنرم و لطیف و هم گرانبها و پر قیمت است. مخمل
 .استگسترده  فراوانی به بهشتیان

های زربافتی که بر زمین پهن شده اند.یعنی و فرشجا پهن و گسترده شدههمه«: ۡبثُوثَةٌ مَ »
ای گذرا و رسند. این خالصهشان به آرامش میها چشمانکردن به این فرشو با نگاه 

 مجمل از یک صحنۀ بهشتیان جهت تذکر و یادآوری ذاکرین و اندرز پرهیزگاران بود.
جایگاهي است بي نظیر از هر جهت، خالي از هر گونه خالصه کالم اینکه: جنت 

ناراحتي و جنگ و جدال، با انواع میوه هاي رنگارنگ و نغمه هاي دلپذیر و چشمه هاي 
آب جاري و شراب هاي طهور و خدمت گزاراني شایسته و همسراني بي مانند و تخت 

ب در كنار هایي مرصع و فرشهائي فاخر و دوستاني باصفا و ظروف و قدحهائي جال
چشمه ها و خالصه نعمت هایي كه نه به الفاظ محدود این جهان قابل شرح است و نه در 

علم خیال قابل درك؛ همه اینها در انتظار مقدم مؤمناني است كه با اعمال صالح خود 
 اجازه ورود در این كانون نعمت الهي را كسب كرده اند.

« معرفة هللا»صول آن همه نعمت ها كه در آیات بعدي این سوره، سخن از كلید اصلي و
است به میان آمده و با ذكر چهار نمونه از مظاهر قدرت خداوند، از آفرینش بدیع خدا و 

دعوت انسان به مطالعه درباره آنها راه ورود به جنت را نشان میدهد. در ضمن اشاره اي 
 است.« قیامت»است به قدرت بي پایان خدا كه كلید حل مساله 

بِِل َكیَف ُخِلقَتْ أَ فَ »  (:17« )ال یْنُظُروَن إِلَي اإْلِ
ى تعمق و ها با دیده)آیا به شتر نمي نگرند كه چگونه آفریده شده؟(یعنی چرا انسان

انگیز خلق نگرند که هللا متعال چگونه آن را به این شکل شگفتبین به شتر نمىعبرت
 باشد؟!  ى قدرت و توانایى خالق مىدهندهکرده است که نشان
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در التسهیل آمده است: در این آیه انسان تشویق شده است تا در آفرینش شتر بیاندیشد؛ 
زیرا باوجوداین که حیوانى است قدرتمند و نیرومند اما هر انسان ضعیف و ناتوانى 

تواند آن را براند و بر آن سوار شود. این حیوان در مقابل تشنگى و گرسنگى بسیار مى
شمارى دارد؛ انسان  بر آن سوار شده و بار را بر حیوان فواید متعدد وبى مقاوم است. این

 کند. آن حمل کرده و از گوشت و شیر آن استفاده مى
خدا از این جهت شتر را مخصوصا ذکر کرده است که شتر بهترین حیوان عرب است. و 

نامند. ىم« کشتى صحرا»ى حیوانات بیشتر سودمند است، به همین جهت آن را از همه
 (۴/۱۹۶نهایت نیرومند است.)التسهیل پس خلقت آن را بنگر که بى

قابل تذکر است که:این آیه سرزنش و استفهام است برای کسانی که به قیامت ایمان ندارند 
کنند و همچنین فحوای آیه مبارکه هذا مردم و پیامبرصلی هللا علیه وسلم  را تصدیق نمی

 انگیز هللا دقت وتوجه کنند.های شگفتآفرینشکند تا در را تشویق می
 :17اسباب نزول آیه 

ابن جریر و ابن ابو حاتم از قتاده روایت کرده اند: چون هللا متعال نعمت هاي جنت را 
بِِل َكیَف ُخِلقَتْ »ستود، گمراهان تعجب کردند. پس   سوی آیا به«»أَ فَال یْنُظُروَن إِلَي اإْلِ

 نازل شد.«. ؟استشده  آفریده گونهچ نگرند کهشتر نمی 

 (:18« )َو إِلَي السهماِء َكیَف ُرفِعَتْ »

بین به ى عبرتكنند كه چگونه برافراشته شده؟!( یعنی  آیا با دیده)و به آسمان نظر نمى
نگرند[ که چگونه ]برای آنها سقفی محفوظ[ برافراشته شده ]نمیآسمان بدیع و استوار 

 ؟!«کند[سقوط نمیاست ]و بر آنها 
کند که بدون  هللا متعال در این آیه، انسان را به دقّت و تفکر در خلقت آسمان تشویق می

 هیچ ستون و هیچ ناصافی و خللی افراشته شده است.

 (:19« )َو إِلَي اْلِجباِل َكیَف نُِصبَتْ »

را نگه  نگرند[ که چگونه ]محکم بر زمین[ نصب شده است ]و زمینها ]نمیو به کوه»
هایی که با شکوه و قایم اند، با زیبایی به کوه ؟!«کنند[داشته و از لرزش آن جلوگیری می

مانع باد و طوفان و گردباد را دارند، اند، زمین را  مانند میخ ثابت نگه میخاصی ایستاده
 و هر کوهی چون انگشت َسبّابه کنند. و از طغیان طوفان آب دریاها جلوگیری می گرفته

 دهد؟ ای به یگانگی خداوند متعال شهادت  می
مفسرین در تفاسیر خویش مینویسند که درسه آیات متذکره درس با روحیه براي انسان 

 نگاشته شده که در پیشرفته ترین پوهنتون ها نظیر آن را نمي توان یافت:
راندان رمه هاي خویش است، یک دهقان ویک چوپان که در سحرا بزرگ مصروف چ

زیر پایش زمین است، باالى سرش آسمان، در چهار طرف اش كوهها و در برابر اش 
شترها، و اگر در هر یك از این مخلوقات نظر اندازد ودقت كند، اسرار بسیارى را كشف 

ود، نسبت به خر بیشتر بار میبرد. در میان حیوانات مبكند. مثالً شتر از اسب بیشتر مید
بعضى براى سوارى، بعضى براى گوشت و بعضى هم براى شیر مورد استفاده قرار 

 میگیرند، ولى شتر همه چیزش قابل استفاده است.
براي نگهداري اش به مشکل مواجه نمي شود، زیرا وقت در سحرا رها شوند، ضرورت 

نش به به محافظت آنان نیست، غذاي شان مانند فیل وحیوانات دیگر نیست که بدست آورد
 مشکل مواجه شود.
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در صحراهاي عربستان سعودي آب بسیار کم است، همه جا و همیشه میسر نمیشد، 
خداوند به قدرت خویش در شکم شتر تانکر پس انداز گذاشته است، که میتواند با نوشیدن 
آب براي هفت یا هشت روز ذخیره کند، و به تدریج حسب نیاز از آن استفاده کند، براي 

بر این حیوان بسیار بلند، نیاز به زینه بود، ولي حق تعالي پاهاي او را داراي  سوار شدن
سه بند قرار داده است که در هر پا دو زانو گذاشته است، که آنها را جمع مي کندومي 

نشیند، که سوار شدن وپایین آمدن بر آن آسان میشود، و به قدري زحمتکش هست که از 
 رمي دارد.همه حیوانات باري سنگینتري ب

در بیابان هاي عرب در تابستان به علت گرما سفر خیلي مشکل است، خداوند شتر را 
ترین و  ترین، پر فایده ترین، كم خرجقوىچنان خلق کرده که تمام شب راه مي رود، 

و چنان مطیع طبع است، که طفل کوچک مهار او  ترین و بردبار ترین حیوان است،آرام
را بگیرد هر کجا که مي خواهد مي تواند آن را ببرد، عالوه این، خصوصیات دیگري هم 

 دارد که به انسان درس قدرت وحکمت بالغه خداوند را میدهد.
پیدایش آسمان ها و كوه ها و زمین تصادفى نیست، بلكه كامالً حكیمانه آفریده شده و در 

 اند.اى خود قرار داده شدهج
ى آفرینش؛ در آسمان، بلندى؛ در در هر نعمتى یك جهتى برجستگى دارد )در شتر، نحوه

 ى نصب شدن.(زمین، گستردگى و در كوه ها نحوه
اى از عجایب آنها ها، كرات، َمدار كرات، نظم و حساب آنها كه هر روز گوشه آسمان

 العه و كشف و تأّمل هستند.هاى همیشگى مطكشف میشود، از عرصه 
هاى زنجیر زمین را از تزلزل  هاى آنها در دل زمین، مثل میخ ها و حلقهها و ریشه  كوه

و اضطرابى كه در اثر مواد گداخته درون زمین پدید میآید، حفظ میكنند، برف ها را در 
سبب تصفیه هوا ها را گرفته و كنند، مانع طوفان خود ذخیره نموده و به تدریج روانه مى

ها و مواد صنعتى بوده و عالماتى براى مسافران و بسترى میشوند، مخزن انواع معدن 
براى پرورش بعضى از گیاهان هستند. دیگر كوهها از طریق انواع سنگ هاى قیمتى و 

 اى پایانها، سرمایه زینتى مثل عقیق یا سنگ هاى عمرانى همچون مرمر در ساختمان
شناسى و حتّى تمام  ر هستند و خالصه در این آیات به مسائل جهانناپذیر براى بش

 مسائلى همچون دهقاني، صنعت و امور فضایى به نحوى اشاره شده است.

 (:20« )َو إِلَي اأْلَْرِض َكیَف ُسِطَحتْ »

در این آیه به انسان « است ؟شده  هموار  چگونه که زمین سویبه»نگرند آیا نمی« و»
نشانه هاي قدرت خویش در آسمان و زمین یاد اوري مینماید و برایش مي گوید که از 

 زمین چگونه هموار کرده شده است.
؛ جاثیه، 22؛ روم، 164؛ بقره، 19خداوند متعال در آیات متعددي از جمله: )آل عمران، 

؛ 32؛ انبیاء، 48-47؛ ذاریات، 57؛ غافر، 61؛ عنکبوت، 3؛ یونس، 44؛ عنکبوت، 3
( به نشانه هاي قدرت خویش در آسمان و زمین اشاره نموده. بزرگي، گستردگي، 2عد، ر

وسعت و بیشمار بودن کرات آسماني و کهکشان ها آشکار ترین نشانه بر قدرت بي 
 انتهاي هللا است.

رٌ » ْر إِنهما أَْنَت ُمَذّكِ  (:21« )فََذّكِ
مردم را پند  ده، كه تو پند دهنده اي ای پیامبر! با آیات قرآن و دالیل آفرینش در مخلوقات 

 هستي.
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ر  »  «ها و دالیل توحیدش، یادآوری کن.پس آنان را با نعمت«: »ُمَذّكِ
هللا متعال به پیامبرش دستور داد که به وظایف مهم خود بپردازد، با آیات قرآن و دالیل 

ها را برای بتها و ایّام عقوآفرینش در مخلوقات مردم را پند بده. همچنان انواع نعمت
 دادن است.ات تنها پندمردم یادآوری نما؛ زیرا وظیفه

 (:22« )لَْسَت َعلَیِهْم بُِمَصیِطر  »

 .کنی ایمان وادار به اجبار و اکراه را به )تو بر آنان فرمانروا نیستي( تا آنان
وظیفۀ تو فقط ابالغ است. و وظیفه نداری که آنها را اجبار و اکراه کنی که حتماً اهل 
ایمان شوند و البته در قبول هدایت هیچ اجباری نیست و اگر اجباری باشد، دیگر ایمان 

 رسیدن و این با اکراه و اجبار حاصل نمینخواهد داشت. چون ایمان یعنی به آرامشمعنی 
 شود.

ها، از  اجبار و وادار ساختن مردم به پذیرش پندها و موعظه ناي است که:این بدین مع -
« لست علیهم بمصیطر»هاى پیامبر صلي هللا علیه وسلم نیست.  تکالیف و رسالت

به معناى « مسیطر»باشد )مفردات( و  ، به یک معنا مى«َسَطر»و « َصَطر»
 اللغة( دار و مسلّط است. )مقاییس عهده

لست علیهم »پذیرش دین، اجبارى نیست.  این آیه چنین است که، مساله دوم در فهم -
 «.بمصیطر

اهتمام شدید پیامبرصلي هللا علیه وسلم، به سومین نقطه از فهم آیه چنین است که:  -
که پیامبر صلي هللا علیه وسلم،  با توّجه به این« لست علیهم بمصیطر»هدایت مردم 

ید آیه شریفه، بر نفى سیطره، بیانگر جویى بر مردم نبود، تأک هرگز درصدد سلطه
گیرى مستمر آن حضرت صلي هللا علیه وسلم در زمینه هدایت مردم  تالش وافر و پى

 است.
اثر نبخشیدن پند و اندرز  چهارمین نقطه را که میتوان در تفسیر این گفت اینست که: -

... لست فذّکر»کند.  هاى دینى براى مردم، تکلیف ابالغ معارف الهى را ساقط نمى
در آیه شریفه، بیانگر روگردانى برخى مردم، از تذکرات پیامبر « علیهم بمصیطر

دارد که در این موارد، نباید معارف الهى را بر  صلي هللا علیه وسلم است و بیان مى
، آن «تذکر دهنده»مردم تحمیل کرد. آیه قبل با توصیف پیامبرصلي هللا علیه وسلم به 

 وارد، به تذکر دادن مأمور ساخته است.حضرت را حتى در این م

 (:23« )إِاله َمْن تََولهي َو َكفَرَ »

)مگر آن كس كه رویگردان شد و كفر ورزید،( یعنی آن کسیکه به  هدایت پشت گرداند، 
به رسالت کافر شود، از راهیابی اعراض نماید، از دالیل انکار ورزد و به حق تکذیب 

 مستحّق عذاب و عقوبت شده است.کند. چنین کسی به راستی که 

ُ اْلعَذاَب اأْلَْكبَرَ » بُهُ َّللاه  (:24« )فَیعَذِّ

چنانکه او را برای همیشه وارد دوزخ  )پس خدایش به عذاب بزرگ تر عذاب میكند(
 .«کند[می

یعنی کسی که از طاعت خدا روگردانید و از آیات او انکار ورزید از عذاب بزرگ و 
ابدا خالص شده نمی تواند و بالضرور بحضور ما دوباره آمدنی مجازات شدید آخرت 

 .میباشد و ذره ذره از آنها حساب میگیریم
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 «:ٱۡلعََذاَب ٱْۡلَۡكبَرَ »
 عذاب جسمی. -

 عذاب روحی و نفسی. -
ها و تعالی او را در روز قیامت به عذاب شدیدی عذاب مبتال خواهد کرد، با طوق حق

 دوزخ که عمق بسیار دارد و طعام اهلش زقّوم است عذاب میهای آهنینی در آتش زنجیر
 نماید.

رساند. چرا عذاب اکبر؟ چون ستاند و عذاب اکبر را به آنها میآرامش را از آنها می
شان بر مبنای تکبر و کبر و استکبار بوده و بنابراین جزا هم باید دقیقاً از گیریموضع

کند که انسان حق را کند و کاری میحق دور میشان باشد. تکبر انسان را از جنس عمل
 نپذیرد.

 (:25« )إِنه إِلَینا إِیابَُهمْ »

)هر آینه بازگشتشان به سوي ماست(  به راستی که مرجع همگان به سوی  هللا متعال  
 گردند. است و همه به سوی او برمی

 :(26« )ثُمه إِنه َعلَینا ِحسابَُهمْ »
و جزا  شاناعمال باشد.( یعنی: محاسبه در اختیار ما مى )پس حساب و جزاى آنان فقط

نماییم و یعنی به همه رسیدگی کامل می« ما است بر عهده» اعمال در برابر آن شاندادن
 دهیم. یک را مطابق عملکردش اعم از خیر و شّر جزا و پاداش میهر
 زبان مروج در جنت زبان عربي است؟ آیا

اهل جنت وغذا هاي اهل جهنم  نعمت ها وغذا ها وچگونگي زندگي،ما فوقاً در مورد 
مي  معلوماتي مختصري ارایه داشتم، اینک در مورد زبان مروج اهل جنت نیز مختصراً 

 نویسیم: 
شیخ االسالم ابن تیمیه رحمه هللا در مجموع فتاوي جلد چهارم بخش )العقیدة( خویش 

بکدام زباني صحبت میکنند، و با چه زباني  معلوم نیست که مردم درروز قیامت مینویسد:
خطاب هللا تعالي رامي شنوند،براي اینکه هللا تعالي و رسولش صلي هللا علیه وسلم در این 
باره به ما خبري نداده اند... و به صحت نرسیده که زبان مردم در آن عربي باشد و در 

ه این مسئله نپرداخته اند زیرا این مسئله نمي دانم که بین صحابه نزاعي باشد بلکه آنها ب
 سخن در این باره جزو فضولي است ولي بین متاخرین قیل و قالهایي شده:

 برخي از مردم مي گویند: جنتیان با زبان عربي صحبت میکنند.
برخي دیگر مي گویند: جنتیان با زبان سریاني صحبت میکنند، زیرا زبان آدم علیه السالم 

 سریاني بوده.
 گري راعقیده براین است که: فقط اهل جنت با زبان عربي صحبت میکنند.ولي برخي دی

البته تمامي این اقوال داراي حجت نیستند که نه از طریق عقل نه از طریق نصوص 
حجت نیستند بلکه همگي ادعاهایي هستند که خالي از دلیل درستي هستند و خداوند سبحان 

 بخش )العقیدة(  4م أحمد بن تیمیة،جلدبدان آگاه تر است. )مجموع فتاوي شیخ اإلسال
فته ایم که در عبادت و مسایل مربوط آن در اسالم به نقل اند نه به عقل. این گ ما بار ها

 به دان معني نیست که مسایل شرعي عبادتي جانب عقلي نداشته باشند.
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ارد بر عکس علم هر روز مکنونات و عمق مسایل و احکام اسالمي را چنان بیان مید لكهب
ذا، لباس و غر از اگکه روز به روز اعجاز قرآن کریم ثابت میشود. به این ارتباط 

پوشاک و وسایل استفاده در جنت و دوزخ صحبت شود به فهم من از دین مقدس اسالم در 
دین اسالم مسایل دنیوي شده و دنیوي ساخته شده تا انسان آنرا در عالم اسباب و دنیا بهتر 

وقت و مقیاس زیاد و کم بودن آن، بصر و بصیرت و دین به چشم و  درک کرده بتوانند.
ر، مفاهیم و عمق قضایاي عالم برزخ او باالخره مستقیم به بحث ما یگدین به جوارح د

فت. این مقایس براي فهم بشري گمسأله زبان و آن هم زبان و طعام جنتي و دوزخي باید 
فاهیم یا اصالح به این شکل فعلي اصال وجود اند و هللا تعالي دانا و توانا است که این م

 ر حاصل میشود.یگنداشته باشند ویا در موارد عین هدف با وسایل و ذرایع د
تفاصیل، تشریحات و مطالب در توصیف غذا و لباس و پوشاک و زیبایي هم در نصوص 
شرعي به مفهوم انساني ساختن آن خواهد بود که هللا تعالي به صورت یقین قادر به دادن 
عین مزایا و یا شکل بهتر و افضل آن به طروق و اشکال مختلف که خود هللا تعالي به 

ن است. در چنین فهم از مسایل در آن صورت ضرورت به اه باشد نیز ممکآنگکیفیت آن 
 ً با احوال  این و حتمي نیست که ما آن مسایل و روابط حاکم را در آن وقت و شرایط حتما

و شرایط وفهم انساني امروز خویش منحصر، توصیف و چوکات بندي بداریم. درآن وقت 
ت نباشد. وهللا اعلم اصالضرور مفاهیمذاري ها و یا به چنین گ ممکن به چنین نام

 بالصواب.
 از عالیم قیامت است؟ آیا بي برکتي روز

بسیاري از انسان ها بي برکتي روز و شب را از جمله عالیم نزدیکي قیامت مي دانند 
امام  1036حدیث شماره وزیاتر وقت به احادیثي پیامبر صلي هللا علیه وسلم از جمله به 

 استدالل مینمایند: بخاري به روایت حضرت ابو هریره )رض(
ال تَقُوُم السهاَعةُ َحتهى یْقبََض اْلِعْلُم، » طوریکه پیامبر صلي هللا علیه وسلم مي فرماید:

َماُن، َوتَْظَهَر اْلِفتَُن، َویْكثَُر اْلَهْرُج َوُهَو اْلقَتُْل اْلقَتُْل، وَحته  الِزُل، َویتََقاَرَب الزه ى یْكثَُر َوتَْكثَُر الزه
)قیامت برپا نمي شود تا اینكه این عالمات پدیدار گردند: از بین رفتن  «ْلَماُل فَیِفیضَ فِیُكْم ا

علم، زیاد شدن زلزله، نزدیك شدن زمان، ظاهر شدن فتنه، زیاد شدن آشوب و فتنه كه 
تان.( و امام احمد در حدیث  هاي همان قتل مي باشد و زیاد شدن بیش از اندازه مال

 هریره روایت نموده كه رسول هللا صلي هللا علیه و سلم فرمودند:از ابو  10260شماره 
َماُن، فَتَُكوَن السهنَةُ َكالشهْهِر، َویُكوَن الشهْهُر َكاْلُجُمعَِة، » ال تَقُوُم السهاَعةُ َحتهى یتَقَاَرَب الزه

)تا زمان  «السهاَعةُ َكاْحتَِراِق السهعَفَةِ َوتَُكوَن اْلُجُمعَةُ َكاْلیْوِم، َویُكوَن اْلیْوُم َكالسهاَعِة، َوتَُكوَن 
نزدیك نگردد و سال مانند ماه، ماه مانند هفته، هفته مانند روز، روز مانند ساعت و 

ساعت مانند آتش گرفتن شاخه هاي درخت خرما نگردد، قیامت بر پا نمي شود.( ابن كثیر 
باني در صحیح الجامع رحمه هللا مي فرماید: اسناد آن به شرط مسلم صحیح است. ال

 آن را صحیح دانسته است. 7432شماره 
این دو حدیث داللت مي كنند بر اینكه از نشانه هاي قیامت نزدیك شدن زمان است. علماء 
در معني نزدیكي زمان اختالف داردند و در این مورد سخن بسیار است. از بهترین این 

دیكي حسي و نزدیكي معنوي حمل سخنان این سخن است كه: نزدیك شدن زمان را بر نز
 .مي كنند
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 :نزدیكي معنوي
 منظور از نزدیكي معنوي این است كه بركت زمان از بین مي رود. و این در دوران 

 هاي آینده واقع میشود.
 این قول را قاضي عیاض، نووي و حافظ ابن حجر )رحمهم هللا( اختیار كرده اند.

عدم بركت در آن است. مثالً روز مي گذرد در  نووي مي گوید: مراد از كوتاه شدن روز،
 حالیكه از آن به اندازه یك ساعت فایده میبرند.

حافظ مي گوید: و حق این است كه مراد از بین رفتن بركت از تمام چیزها و حتي زمان 
 است كه از نشانه هاي نزدیك شدن قیامت میباشد.

ین مكانهاي دور و سرعت رفت و از نزدیكي معنوي همچنین مي توان به آساني ارتباط ب
آمد بین این مسافتها كه از آن به نزدیكي زمان تفسیر مي شود، اشاره كرد. فاصله هایي كه 
در گذشته در چندین ماه طي مي شدند اغراق نیست اگر بگوییم حاال در بیشتر از چند 

 ساعت طول نمي كشد.
یكي كه در حدیث ذكر شده به ( مي گوید: نزد2/522شیخ بن باز در تعلیق فتح الباري )

نزدیكي بین شهرها و قاره ها و كمي مسافت به آنها به سبب اختراع طیارات وسایل 
 ترانسپورتي و تمام چیزهایي كه مانند آن هستند، تفسیر میشود. 

 نزدیكي حسي:
منظور از نزدیكي حسي این است كه زمان به صورت محسوس كوتاه مي شود. ساعات 

ت میگذرند و بین گذشت این ساعت ها فاصله پیدا نمیشود، و واقع شب و روز به سرع
شدن آن امري غیر ممكن نیست. براي تأیید آن به زمان دجال مي توان اشاره كرد كه در 
آن روز به اندازه سال، ماه و هفته طول مي كشد. در نتیجه همانگونه كه ایام طوالني مي 

اختالل در نظام عالم و نزدیك شدن پایان دنیا  گردند، كوتاه نیز مي شوند كه آن به خاطر
 است.

مراد از نزدیك شدن زمان در حدیث »حافظ در الفتح از ابن ابي جمره نقل مي كند كه گفت: 
، به كوتاه شدن آن اشاره دارد. با این حساب «ال تَقُوُم السهاَعةُ َحتهى تَُكوَن السهنَةُ َكالشهْهرِ »

شد و بر معناي معنوي نیز حمل میگردد. اما در حسي فاصله پس كوتاه شدن باید حسي با
منظور نمي باشد. و شاید آن از اموري باشد كه باعث نزدیك شدن قیامت میگردد. اما از 
نظر معنوي پس براي آن مدت و فاصله منظور مي باشد كه علماء دیني آن را میدانند. و 

ند دانست كه ایشان نمي توانند مانند اهل دنیوي نیز اگر زیرك و عاقل باشند آن را خواه
 گذشته كارهاي بزرگي را كه انجام میدادند، انجام دهند.

به خاطر آن دچار شك و تردید مي شوند ولي علت آن را نمي توانند درك كنند. شاید علت 
آن به سبب ضعف ایمان باشد كه به آشكار نمودن بیش از حد كارهاي خالف شرع مي 

از آن خوراكیهایي است كه در آن شكي و شبهه اي وجود ندارد كه حرام پردازند. و شدیدتر 
مي باشند و بسیاري از مردم كار به حالل و حرم آن ندارند و در بدست آوردن آن تمام 

بحث  ماحاصله تالش خود را به كار مي گیرند و عقل خویش را به كار نمي گیرند. نتیجه و
ر گیاهان به خاطر ایمان قوي و تبعیت از اوامر این میشود كه بركت در زمان، روزي و د

َولَْو أَنه »خداوند و دوري از نواهي او مي باشد. و دلیل بر این مدعا قول هللا تعالي میباشد: 
اگر اهل قریه اي » «أَْهل اْلقَُرى آَمنُوا َواتهقَْوا لَفَتَْحنَا َعلَیِهْم بََرَكات ِمْن السهَماء َواألَْرض

 «.د و تقواي خدا داشته باشند بركات آسمان و زمین را بر ایشان مي گشاییمایمان بیاورن
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( در باره معني این حدیث كه ذكر شد این طور گفته 1/44و سیوطي در الحاوي للفتاوي )
گفته شده منظور از آن كوتاه شدن به صورت حسي میباشد. ساعات شب و روز »است: 

و گفته شده به صورت معنوي مي باشد كه مراد نزدیك بر پا شدن قیامت كوتاه مي شوند. 
از آن به سرعت گذر كردن زمان و از بین رفتن بركت از تمام چیزها حتي زمان است... 

 «.و قول هاي دیگري نیز در این باره وجود دارد. و هللا اعلم
این سه قول از بین رفتن بركت، سهولت ارتباط و نزدیك شدن به صورت حسي، بینشان 

نیست و مانعي بر اینكه حدیث بر همه آنها داللت كند، وجود ندارد. سخنان دیگري تعارضي 
 نیز در باره زمان گفته اند كه درجه قوت آنها به مانند آنچه ذكر شد، نیست.

 از آن جمله مي توان به موارد زیر اشاره نمود:
ل مي كند كه خطابي گفته كه منظور از آن لذت بردن از زندگي است. حافظ از زبان او نق

كه راستي در زمین پدیدار مي  - هللا اعلم - مي گوید: مي خواهد آن را زمان خروج مهدي
شود، عدل پیروز میگردد و مردم از زندگي لذت مي برند و مدت آن كوتاه مي باشد، پدید 
آورد. و ایام خوش مردم در زمان كوتاهي سپري مي شود كه اگر مدت آن به درازا كشد 

شود، مكروه و ناپسند مي گردد در نتیجه مدت آن كوتاه مي باشد. سپس حافظ و طوالني 
مي گوید: مي گویم كه خطابي در آنچه ذكر كرده به سوي تأویل رفته است. زیرا در زمان 
نقصان پدید نمي آید. و گر نه كسي كه حدیث را ضمانت كرده آن را در زمان ما به وجود 

یث به جاي نقصان در زمان، زودگذري ایام را درك مي مي آورد. در نتیجه ما از این حد
كنیم. زیرا كه زمان ما با زمان قبل از ما هیچ فرقي ندارد. و منظور از این حدیث لذت 

 بخش بودن زندگي نیست. و حق آن است كه مراد از آن از بین رفتن بركت مي باشد.
مي عبادت میباشد تا اینكه به ابن بطال مي گوید: مراد نزدیك شدن عمر انسا نها به خاطر ك

خاطر غالب بودن فسق و گناه و ظاهر شدن انسان هاي فاسد، كسي نیست كه امر به معروف 
و یا نهي از منكر كند.و این تأویل خالف ظاهر حدیث است و این جمله به وسیله حدیث 

َحتهى یتَقَاَرَب السهاَعةُ »دیگري از رسول هللا صلي هللا علیه و سلم رد مي شود كه فرمودند: 
َماُن، فَتَُكوَن السهَنةُ َكالشهْهر..الح از ظاهر آن فهمیده مي شود كه مراد نزدیك شدن خود « الزه

زمان است نه نزدیك شدن مدت عمر انسانها.وهللا اعلم. )براي تفصیل موضوع مراجعه 
(، )إتحاف الجماعة 7061( شرح حدیث رقم )13/21شود به: فتح الباري )

(، "السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها" ْلبي عمرو 1/497یجري)للتو
 (120للوابل )صفحه « أشراط الساعة»عثمان الداني، تحقیق د/ رضاء هللا المباركفوري. 

 موجودیت پرندگان در جنت:
مطابق روایات اسالمي در جنت هم پرندگان وهم جانوراني وجود دارد که غیر از خداوند 

هایي که اهل جنت از آن تغذیه متعال کسي آنها را نمیداند. هللا بزرگوار در باره نعمت 
ا یْشتَُهون»میشوند میفرماید:  مه اي .( )و گوشت پرنده21)سوره الواقعة: آیه  «َولَْحِم َطیر  ِمّ

 بخواهند و آرزو کنند(.که 
در باره کوثر  در سنن ترمذي از حضرت انس روایت گردیده است آمده که:در حدیثي که 

 هللا صلي هللا علیه وسلم سوال شد: کوثر چیست؟ از رسول
ذاک نهر اعطانیه هللا، اشد بیاضاً من اللبن و احلي من العسل فیه طیر اعناقها »فرمود: 

هللا صلي هللا علیه وسلم اکلتها انعم ان هذه لناعمه، قال رسول کاعناق الجزر، قال عمر:
خداوند به من اعطاء نموده است. از شیر سفید تر است  )آن نهري است در جنت که« منها
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تر است. در آن پرندگاني وجود دارد که گردن هاي آن، مانند گردن هاي و از عسل شیرین
 شترها )دراز( اند.

هللا صلي هللا علیه وسلم فرمودند: خوردن د شتر مرغ باشد. رسول عمر گفت: پس این بای
 (.2/91آن از شتر مرغ بهتر است. )مشکاة المصابیح )

جاء رجل بناقة »ابو نعیم در حلیه و حاکم در مستدرک از ابن مسعود نقل کرده است: 
اته ناقة مخطومة هللا، هذه الناقة في سبیل هللا، فقال: لک بها سبعمفقال: یا رسول مخطومة،
هللا صلي هللا علیه وسلم آورد و گفت: )مردي شتري مهار شده را نزد رسول. «من الجنة

کنم، پیامبر درجواب فرمودند: خداوند در عوض آن این شتر را در راه خدا صدقه مي
: این روایت این روایت گفته شما خواهد داد(. حاکم راجع به هفتصد شتر مهار شده را به

باشد، ذهبي و شیخ ناصر الدین الباني نیز با او موافقت شرائط شیخین صحیح مي به بنا
 اند.نموده 

لک بها یوم القیامه »وارد شده است:  در صحیح مسلم از ابو مسعود انصاري اینگونه
تو  به )روز قیامت در برابر این شتر هفتصد شتر مهار شده. «سبعمائة ناقة کلها مخطومة

 شود(.مي داده

 خمر یا شرابي جنتي:

اهل جنت ارزاني میدارد، خمر است و  از جمله شرابي که خداوند از روي فضل خود بر
خمر جنت خالي از عیب و نقص هایي است که مشروبات دنیا دارند. شراب دنیا عقل را 

برد، سر و شکم را به درد مي آورد و موجب امراض بدي میشود، و گاهي در از بین مي
ي این عیوب  آید. اما خمر و شراب جنت از همهميرنگ و ساخت آن نقص و عیب پدید 

یَطاُف َعلَیِهم بَِکأْس  »و نقص ها خالي هستند، شراب جنت: براق، گوارا و زیبا میباشند: 
ِعین  * بَیَضاء لَذهة  ِلّلشهاِربِیَن * اَل فِیَها َغْوٌل َواَل ُهْم َعْنَها ینَزفُونَ   – 45)الصافات: « ِمن مه

ي برگرفته از رودبار جاري شراب، گرداگرد آنان در گردش است. شراب قدحهاي م( »47
سفیدرنگ و خوشگواري براي نوشندگان. نه در آن تباهي ها و گرفتا ي هائي )همچون 
بیهوشي و سردرد و سایر مضّرات و مفاسد( است، و نه میخواران از آن به حالت تهّوع 

 «.)و استفراغ و عرق و کثرت بول( در میآیند
نوشنده بدون اینکه عقلش  دارد کهاوند زیبائي شراب جنت را بیان نموده و سپس بیان ميخد

ْن َخْمر  لهذهة  ِلّلشهاِربِینَ »دچار خلل گردد از آن لذت میبرد:  و ( »15)محمد:  «َوأَْنَهاٌر ِمّ
 «.رودبارهائي از شرابي است که سراپا لذت براي نوشندگان است

اَل فِیَها »: شودفرماید که نوشنده از نوشیدن آن ملول نميمي و در وصف شراب هاي جنت
و نه میخواران از آن به حالت تهّوع ( »47)سوره الصافات:  «َغْوٌل َواَل ُهْم َعْنَها ینَزفُونَ 

 «.)و استفراغ و عرق و کثرت بول( در میآیند
َخلهُدوَن * بِأَْکَواب  َوأَبَارِ » ِعین  یُطوُف َعلَیِهْم ِوْلَداٌن مُّ ن مه ( 18 -17)الواقعة:  «یَق َوَکأْس  ِمّ
نوجواناني، همیشه نوجوان )براي خدمت بدیشان، پیرامونشان در آمد و رفت هستند و »

ها و )براي آنان به گردش در میآورند( قدحها و کوزه  باده را( براي آنان میگردانند.
 «.جامهائي از رودبار روان شراب را

هاي فوق میفرماید: دچار سر درد نمیشوند و عقل هاي شان دچار آیه ابن کثیر در تفسیر 
 .اختالل نمیگردد
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في الخمر اربع خصال: السکر، الصداع، القيء »: گفته کند کهضحاک از ابن عباس نقل مي
استفراغ و مستي، سر درد، «. »الخصال خمر الجنة، و نزهها عن هذه و البول، فذکر هللا
ویژگیهاي مشروبات دنیایي هستند و خداوند شراب جنت را از این چهار  ادرار از جمله

 (.6/514خصلت پاک و منزه نموده است(. تفسیر ابن کثیر: )
ْختُوم  * »ي دیگري در وصف شراب جنت میفرماید: خداوند در آیه ِحیق  مه یْسقَْوَن ِمن ره

به آنان از شراب ( »26 – 25)المطففین:  «فُِسونَ ِختَاُمهُ ِمْسٌک َوفِي َذِلَک فَْلیتَنَافَِس اْلُمتَنَا
زالل و خالصي داده میشود که دست نخورده و سربسته است. ُمهر و دربند آن از مشک 

دهندگان باید  است )و با دست زدن بدان، بوي عطر مشک در فضا پراگنده میشود(. مسابقه
نت( با همدیگر مسابقه براي به دست آوردن این )چنین شراب و سایر نعمت هاي دیگر ج

 «.بدهند و بر یکدیگر پیشي بگیرند
خداوند براي این شراب دو وصف را ذکر کرده است: اول اینکه مختوم است، یعني سر به 
مهر است و دوم اینکه آنهایي که آن را مي نوشند در پایان نوشیدن آن بوي مسک را 

 احساس میکنند.

 :جماع در جنت شهوت و
در روایات اسالمي آمده است که در جنت هر لذتي براي انسان ها وجود قابل تذکر است که 

دارد، از جمله خوردن و نوشیدن و شهوت و لذت جنسي، بنابراین در جنت شهوت و جماع 
 وجود دارد.

مهم نیست که دیگران چه مي گویند، آنها که با وحي در ارتباط نبودند؟! مهم اینست که 
پیامبرش صلي هللا علیه وسلم خبر داده که در جنت جماع  خداوند متعال از طریق وحي به

و لذت شهواني وجود دارد و پیامبر صلي هللا علیه وسلم نیز آنرا براي امتش بیان کرده 
ةَ ِمائَِة َرُجل  فِي األَْکِل َوالشُّْربِ َوالشهْهَوةِ »چنانکه فرمودند:  ُجلَ ِمْن أَْهِل اْلَجنهِة یْعَطي قُوه  ِإنه الره

َواْلِجَماعِ. فَقَاَل َرُجٌل ِمْن اْلیُهوِد: فَِإنه الهِذي یأُْکُل َویْشَرُب تَُکوُن َلهُ اْلَحاَجةُ؟! قَاَل فَقَاَل لَهُ 
ُ َعَلیِه َوَسلهَم: َحاَجةُ أََحِدِهْم َعَرٌق یِفیُض ِمْن ِجْلِدِه فَِإَذا بَْطنُهُ قَْد َضُمرَ  ِ َصلهي َّللاه  «َرُسوُل َّللاه

یعني: همانا به مردي از اهل جنت قوت . 2704، والدار مي برقم 18509أحمد برقم  رواه
و نیروي یکصد مرد )این دنیا( براي خوردن و نوشیدن و شهوت و جماع داده مي شود، 
مردي یهودي گفت: آنکسي که مي خورد و مي نوشد نیاز به قضاي حاجت دارد؟! رسول 

اي حاجت آنها به صورت ترشحات خوشبویي خواهد قض»هللا صلي هللا علیه وسلم فرمود: 
 «.بود که همچون مشک از پوستشان خارج شده و شکم را سبک میگرداند

پس تا زمانیکه فرمایش رسول هللا صلي هللا علیه وسلم وجود شهوت و جماع را در جنت 
نیم تصدیق مي کند، سخن بدون دلیل دیگران ارزشي ندارد و ما از پیامبر خود پیروي مي ک

 و سخنانش را تصدیق مي کنیم.
در ضمن در خود آیات قرآن به وجود حورالعین اشاره شده و بیان داشته که آنها زوج 

ْجنَاُهْم بُِحور  ِعین  »مردان جنتي خواهند بود:   ! چنینآري»(. یعني: 54)دخان  «َکَذِلَک َوَزوه
 ساختن را با همدم یعني: ایشان «، همسر میگردانیمچشم درشت و آنها را با حوریان است
 طوري ، بهدهیمقرار مي ، مورد اکرامایمگردانیده حالل آنها را برایشان که حور عین زنان
 .است آماده بخواهد، برایش که هر تعداد از حور عین از آنان هر یک که

ْجنَاُهمْ »و تعبیر   ع جنتیان با حور عین است.دلیلي بر جما» گردانیم= همسر مي َزوه
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اما بعضي از اهل علم گفته اند که در جنت فرزندي بر اثر جماع متولد نمي شود، چنانکه 
ُ َعلَیِه »امام بخاري رحمه هللا میگوید:  َوقَْد ُرِوي َعْن أَبِي َرِزین  اْلعُقَیِلي َعْن النهبِي َصلهي َّللاه

یعني: از ابي زرین عقیلي از پیامبر صلي  «.اَل یُکوُن لَُهْم فِیَها َولَدٌ  َوَسلهَم قَاَل: إِنه أَْهَل اْلَجنهةِ 
این «.همانا براي اهل جنت زاد و ولدي نیست» هللا علیه وسلم روایت شده که فرمودند: 

 آمده است. (15773) حدیث مورد اشاره ي بخاري در مسند امام احمد

 آیا زنان هم دارایي حور جنتي اند؟ 
، «چشم گشاده»یعني « عین»، و «زنان سفید»گرفته شده بمعناي « سفیدي»از حور  کلمه

و این اصطالح فقط براي زنان بکار گرفته میشود، و از آنجاییکه در دنیا مردان به 
خواستگاري زنان میروند مردان طالب هستند و زنان مطلوب، لذا خداوند حوران جنتي را 

از آنجاییکه مسئله جنس چیزي است که نفوس بشر  در قرآن ذکر کرده تا تشویق شوند، ولي
)چه زن و چه مرد( به آن میل پیدا میکند، لذا براي زنان نیز مرداني در جنت بدون شک 
وجود دارند که به صورت دقیق در نصوص شرعي از وجود حور و غلمان صحبت است 

مرد نگاه کرده واین غلمان را بخش از نافهمان و یا مردساالران صرف و صرف از دایره 
 زنان جنتي توجه متناسب نمي دارند.حق و حقوق ت، و به امتیازا

بنابراین اگر زني وارد جنت شود که در دنیا ازدواج نکرده باشد و یا شوهرش دوزخي شده 
 باشد، مرداني که در دنیا زن نداشته، و یا زنانشان دوزخي بوده میتوانند با هم ازدواج کنند.

که در جنت دیگر ممنوعیتي وجود ندارد و هر آنچه نفس اشتهاء کند آنرا و نا گفته نماند 
میابد چه براي زنان و چه مردان، و همانطور که در احادیث ذکر شده در جنت چیزهایي 
وجود دارد که نه کسي آنرا دیده و نه شنیده و نه  در قلب کسي خطور کرده است، و وظیفه 

با اعمال صالح به آنجا برساند، و سپس چیزهایي  یک بنده آن است که سعي کند خودش را
 را مالحظه خواهد کرد که به ذهن بشر نمیرسیده است.

در حدیثي از ابو هریره رضي هللا عنه روایت است که: رسول هللا صلي هللا علیه وسلم  -
الِحیَن َما الَ عیٌن َرأَت، »فرمود:  والَ أُذٌُن َسِمعْت والَ َخَطَر قَال َّللاه تَعالَي: أَْعدْدُت لِعباِدي الصه

ِة أَْعین  جَزاًء بِما »علَي قَْلِب َبَشر، واْقرُؤوا إِْن ِشئتُم:  فَال تَْعلَُم َنْفٌس ما أُْخِفي َلُهْم ِمْن قُره
خداوند )در حدیث قدسي( فرمود: من » «( )متفٌق علیه(17)سوره السجدة:  «َکانُوا یْعملُونَ 

چیزي را مهیا نمودم که نه چشمي دیده و نه گوشي شنیده و براي بندگان نیکوکار خویش 
نه در دل کسي خطور نموده است و اگر مي خواهید بخوانید. )هیچکس نمي داند که چه 
نعمت هاي بي نهایت که سبب روشني چشم است براي شان ذخیره گردیده است(. )سوره 

 «(17سجده: 
أَْنفُُسُکْم َولَُکْم فِیَها  َولَُکْم فِیَها َما تَْشتَِهي»و خداوند متعال در قران عظیم الشان میفرماید: 

و براي شما است در انجا آنچه که نفسهایتان میل کند و ( »31)سوره فصلت/ «َما تَدهُعون
َوفِیَها َما تَْشتَِهیِه األَْنفُُس َوتَلَذُّ »و میفرماید:  «براي شماست انجا آنچه درخواست کنید

( )و میباشد در جنت آنچه که نفس میل 71)سوره زخرف /  «َخاِلُدونَ  فِیَها األَْعیُن َوأَْنتُمْ 
 کند و چشم ها از دیدنش لذت گیرد و شما در ان جاویدان هستید(

  غلمان جنتي:
براي اهل جنت وعده داده شده اند به معناي « پسران زیبارو» آنچه که در جنت با عنوان 

آنها عمل لواط انجام دهند زیرا جنت از خبائث به دور این نیست که اهل جنت مي توانند با 
 است و این عمل زشت در جنت وجود ندارد!
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َوالهِذیَن آَمنُوا »خداوند تبارک و تعالي در سوره ي طور در مورد اهل جنت میفرماید: 
یتَُهْم َوَما أَلَتْنَا یتُُهم بِِإیَمان  أَْلَحْقنَا بِِهْم ذُِرّ ن َشيء  ُکلُّ اْمِرئ  بَِما َواتهبَعَتُْهْم ذُِرّ ْن َعَمِلِهم ِمّ ُهم ِمّ

ا یْشتَُهوَن، یتَنَاَزُعوَن فِیَها َکأًْسا اله لَْغٌو فِیَها َوالَ  مه  َکَسَب َرِهیٌن، َوأَْمَدْدنَاُهم بِفَاِکَهة  َولَْحم  ِمّ
ْکنُو ( یعني: کساني 24-21)سوره طور  «نٌ تَأْثِیٌم، َویُطوُف َعلَیِهْم ِغْلَماٌن لهُهْم َکأَنهُهْم لُْؤلٌُؤ مه

که ایمان آوردند و فرزندانشان به پیروي از آنان ایمان اختیار کردند، فرزندانشان را )در 
کاهیم؛ و هر کس در گرو کنیم؛ و از )پاداش( عملشان چیزي نميجنت( به آنان ملحق مي

در  -که بخواهند از هر نوع-ها و گوشتها و همواره از انواع میوه اعمال خویش است!
گویي در آنها در جنت جامهاي پر از شراب طهور را که نه بیهوده گذاریم!اختیارشان مي

و پیوسته بر گردشان نوجواناني براي )خدمت(  آن است و نه گناه، از یکدیگر میگیرند!
کنند که همچون مرواریدهاي درون صدفند! که در قرآن این نوجوانان بنام آنان گردش مي

ان نام برده شده اند ولي باید دانست که وظیفه ي این نوجوانان جز خدمت به اهل جنت غلم
 چیز دیگري نیست.

و غذا و دیگر نعمت  میوه با جام همراهخوبروي  یعني: این بدین معني است که نوجوانان
؛ نوجوانان آن و و آمد میکننداند و رفت سرگرم خدمت  گردند، بهمي ها برگرداگرد جنتیان

یعني: « است نهفته اند که مرواریدي» خود؛ بسان و صفاي ، رخشندگي، خرميدر زیبایي
؛ است نرسیده آن به دستي و هیچ است مصون صدف و در داخل پنهان صدف در پرده

صلي اکرم از رسول»است:  آمده قتاده روایت به شریف . در حدیثربا و خرمسپید و چشم 
 چگونه پس خود( مانند مروارید است هللا! خدمتکار )جنتهللا علیه وسلم پرسیدند: یا رسول

در اختیار  جانم که ذاتي میکند؟ فرمودند: سوگند به خدمت وي خدمتکار به آن که کسي است
 بر سایر ستارگان هچهارد شب ماه ، همانند فضیلتآنان در میان و برتري ، فضلاوست
)انوارالقرآن(بنابراین وجود نوجواناني زیباروي در جنت دلیل بر استمتاع جنسي «.است

اهل جنت از آنان نیست!! و جز لواطبازان زمانه کسي نمي تواند براي انجام عمل قبیح و 
 ضد فطري خود توجیه بیاورد.

رد تا کسي بخواهد با استناد بدانها ثانیا وجود آن نوجوانان ربطي به احکام شرعي دنیوي ندا
 عمل زشت همجنس بازي را توجیه نماید.

 تبدیلي زنان دنیوي به حوریان جنتي:
زنها بعد از مرگ که داخل جنت میشوند به حور تبدیل نمي شود، بلکه حوریان جنتي با 

یِهنه فِ »زنان دنیایي متفاوت هستند؛ چنانکه قرآن کریم در مورد حوریان جنتي میفرماید: 
در آن باغهاي  (.یعني:56)سوره رحمن  «قَاِصَراُت الطهْرِف لَْم یْطِمثُْهنه إِنٌس قَْبلَُهْم َواَل َجانٌّ 

ورزند؛ و هیچ انس و جّن پیش از جنتي زناني هستند که جز به همسران خود عشق نمي 
 اینها با آنان تماس نگرفته است.

گویند: حوران همان همسران دنیوي هستند که مي کند کهاین معني دیدگاه کساني را نفي مي
پذیریم که آفریند. آري ميخداوند متعال آنها را بعد از پیري و کهولت بار دیگران جوان مي

حوراني  غیر از کند. اما آنهاخداوند متعال زنهاي مؤمنه را در سن جواني وارد جنت مي
 هستند که خداوند آنها را میآفریند.

َوُحوٌر ِعیٌن، َکأَْمثَاِل اللُّْؤلُِؤ »ان درباره حسن و جمال حوریان جنتي میفرماید: قرآن عظیم الش
( یعني: و همسراني از حور العین دارند، همچون 23 – 22الواقعة:)سوره  «اْلَمْکنُونِ 

 مروارید در صدف پنهان اند.(
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هاي آنها را تغییر نداده پنهان و محفوظ است. یعني نور خورشید، رنگ منظور از مکنون:
 یاقوت و مرجان تشبیه کرده است. است. در جائي دیگر خداوند حوران جنتي را به

َوِلُکِلّ َواِحد  ِمْنُهْم َزْوَجتَاِن یَري ُمخُّ َساقِِهَما ِمْن »..و پیامبر صلي هللا علیه وسلم فرمودند: 
(، مسلم و ترمذي نیز آن را 6/318بخاري. فتح الباري: ) .«..ْحِم ِمْن اْلُحْسنِ َوَراِء الله 

هست که  حور(همسر )براي هر کدام از مردان اهل جنت دو ».. یعني:  اند. روایت کرده
 .«دیده میشود..در اثر زیبائي و لطافت بدن، مغز استخوان پاهایشان از بیرون 

جنت مي شوند بسیار بیشتر از حور خواهد شد، چنانکه پیامبر  ولي زیبایي زناني که وارد
، فَتَُهبُّ ِریُح الشهَماِل » صلي هللا علیه وسلم مي فرماید: إِنه فِي اْلَجنهِة لَُسوقًا، یأْتُونََها ُکله ُجُمعَة 

وَن إِلَي أَْهِلیِهْم َوقَِد اْزَداُدوا فَتَْحثُو فِي ُوُجوِهِهْم َوثِیابِِهْم، فَیْزَداُدوَن ُحْسنًا َوَجَمااًل، فَیْرِجعُ 
تُْم، َوهللِا ُحْسنًا َوَجَمااًل، فَیقُولُ لَُهْم أَْهلُوُهْم: َوهللاِ لَقَِد اْزَدْدتُْم بَْعَدنَا ُحْسنًا َوَجَمااًل، فَیقُولُوَن: َوأَنْ 

 (.2833)مسلم ) «.لَقَِد اْزَدْدتُْم بَْعَدنَا ُحْسنًا َوَجَماالً 
اجتماعي است که جنتیان هر بار پس از مدت زماني به اندازه یک هفته  در جنت»یعني: 

ها و  کند و بر صورت)دنیا( به آنجا میروند؛ پس از آن نسیم صبا شروع به وزیدن مي
گردند که بر جمال و وزد؛ از این رو در حالي نزد همسرانشان باز ميهایشان ميلباس

 زیبایشان افزوده شده است.
گویند: به خدا سوگند! که پیش از رفتن از نزد ما بر جمال و ان به آنان ميلذا همسرانش

زیبایي شما افزوده شده است؛ مردان جنتي نیز میگویند: به خدا سوگند که جمال و زیبایي 
و وضعیت زنان در جنت؛ همراه با شوهر دنیایي خود خواهند «. شما نیز افزایش یافته است
 (.70)سوره زخرف  «ْدُخلُوا اْلَجنهةَ أَنتُْم َوأَْزَواُجُکْم تُْحبَُرونَ ا»بود، چنانکه مي فرماید: 

محترم خواهید شما و همسرانتان به جنت درآئید، در آنجا شادمان و شادکام و مکّرم و یعني: 
 بود.

و اگر شوهرشان جهنمي باشد، در آنصورت به ازدواج یک مرد جنتي درخواهند آمد، 
از اینکه در دنیا ازدواج کند، فوت نماید او در جنت با مردي که در همچنین اگر زني قبل 

 دنیا ازدواج نکرده مرده است، ازدواج میکند.
موقعیت یک زن در دنیا خارج از حاالت زیر براي توضیح بیشتر این موضوع باید گفت:

 نیست:
قبل از ازدواج )بصورت عازب( میمیرد، که در اینصورت خداوند همسري از دنیا  - 1

را برایش تعیین میکند، همسري که مورد پسند آن زن باشد، زیرا یکي از نعمت هاي 
جنتي همانا نزدیکي زن و شوهر میباشد و این نعمت منحصر به یکي غیر از دیگري 

 نیست.
بعد از طالق و قبل از ازدواج با همسر دیگر میمیرد، که در اینصورت نیز حکمش  - 2

همسري را از دنیا برایش تعیین میکند همسري که مانند حکم باال است، یعني خداوند 
 مورد پسند آن زن باشد.

زن شوهر دارد، ولي شوهرش دوزخي میشود و با او به جنت نمیرود، در اینصورت  - 3
مرداني که در دنیا زن نداشته اند و یا زن داشته اند ولي دوزخي شده اند، به ازدواج 

 این زنان در میآیند.
که در اینصورت شوهرش در جنت همان شوهر دنیایش مي  بعد از ازدواج میمیرد، - 4

 باشد.
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شوهرش میمیرد، و او تا وقت مرگ بي شوهر میماند، که در اینصورت شوهرش در  - 5
 جنت همان شوهر دنیایش میباشد.

شوهرش میمیرد و یک مرد دیگر با او ازدواج میکند، که در اینصورت اگر در دنیا  - 6
 پس از دیگري ازدواج کرده باشد، در این بمرور زمان با چند شوهر دیگر یکي

صورت شوهرش در جنت آخرین شوهرش در دنیا میباشد. پیامبر صلي هللا علیه و 
و  سلسلة أحادیث صحیحة ألباني( -)صحیح « المرأة ْلخر أزواجها»سلم فرموده است: 

اگر میخواهي من شوهرت در جنت باشم، پس بعد از »حذیفه ابن یمان به زنش گفت: 
مرگ من با هیچکس ازدواج نکن، زیرا یک زن در جنت نصیب آخرین شوهرش در 
دنیا میباشد هر چند شوهران زیادي یکي پس از دیگري داشته باشد، و براي همین 
خداوند ازدواج با زنان پیامبر پس از مرگ او حرام فرمود زیرا همه آنها در جنت 

زن در دنیا، و مقابل هر یک از  این بود موقعیت هاي یک«زنان پیامبر خواهند بود
 این حاالت در جنت، پس هیچکس در جنت بي همسر نمي ماند.

 حجاب حوریان درجنت:
زیرا خداوند آن  ،اول باید دانست که ما انسانها از بسیاري از امورات غیبي خبر نداریم

ید به اخبار را به پیامبرش نفرموده است و آنچه که بر ما واجب است؛ این است که ما با
 آنها ایمان داشته باشیم و از کنجکاوي بیش از حد خودداري کنیم.

، کیفیت و وصف بخش از امور در آن عالم با امکانات وسیع و نوعیتفته آمدیم گ چنانچه
غیر نهایي هللا تعالي به نحوي خواهد بود و است که ما تصوردقیق ازآن را فعال نداشته و 

ر بهتر و خوبتر تأمین شود و یا به بخش از مفاهیم و یگبسیاري مفاهیم و اهداف به شکل د
درآن وقت تعمق ضرورت نه افتد و یا به شکل و تصور فعلي ما وجود نداشته  جوانب اصالً 

باشند. با آن بخش از قضایا را با درنظر داشت بخش از نصوص و روایات شرعي درین 
 مبحث باشما شریک ساختیم. 

ارد و کساني که در آن قرار مي گیرند داراي قلب مریضي دوم: در جنت نظر سوء وجود ند
نیستند که مرداني بدنبال زناني در جنت بگردند بلکه جنت سراي کرامت است و در آن شر 

 و بدي وجود ندارد و شهوت حرامي وجود ندارد.
نکته بعدي اینکه، حوریان جنتي که براي شخصي در نظر گرفته مي شوند، با هیچ مرد 

 طه نداشته و هیچکس بغیر از آن مرد از او استفاده نمي کند.دیگري راب
« َوِعْنَدُهْم قَاِصَراُت الطهْرِف ِعینٌ »صافات مي نویسد:  48عبدالرحمن سعدي در تفسیر آیه 

و اهل جنت در کنار خود حورهاي زیبایي دارند که بي عیب و نقص هستند و چشماني 
یعني این که آنها )حوریان( فقط به  «ْرفِ قَاِصَراُت الطه »درشت و خمارآلود دارند، 

شوهرانشان نگاه میکنند و به دیگران نگاه نمي کنند، چون پاکدامن هستند و به دیگران چشم 
نمي دوزند، و بدان جهت که همسرانشان زیبا و کامل مي باشند، به گونه اي که آنان در 

 عالقه دارند.جنت هیچ کسي را جز همسرانشان نمي خواهند و فقط به آنان 
و یا این که منظور این است که شوهرش به او چشم دوخته، و این بیانگر آن است که زن 
جنتي زیبا و کامل است و زیبایي اش باعث شده تا شوهرش نگاهش فقط به او باشد. و 
منحصر بودن نگاه نیز بر این داللت دارد که محبّت آنها منحصر به یکدیگر است.و هر دو 

 درست میباشند. معني محتمل
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و همه ي اینها بر زیبایي مردان و زنان جنت داللت مي کند، و بیانگر آن است که آنها 
یکدیگر را دوست دارند و هیچ کس آرزو نمي کند که به جاي همسرش کسي دیگر را 

 داشته باشد. و نیز به شّدت پاکدامني همه ي آنها داللت مي نماید.
ر آن جا به همدیگر حسد و کینه نمي ورزند، چون سببي و نیز نشانگر آن است که آنها د

فِیِهنه قَاِصَراُت »الرحمن مینویسد:  56براي حسد و کینه وجود ندارد.و در تفسیر آیه 
یعني در آن کاخ ها حوریاني هستند که چشم فرو هشته اند. یعني چشمانشان فقط  «الطهْرفِ 

سیار زیبا و خوب هستند و کامال آن ها به شوهرانشان معطوف، از آن جا که شوهرانشان ب
را دوست دارند، شوهرانشان نیز فقط به آن ها چشم دوخته اند چون آن ها بسیار زیبا مي 

 باشند و آن ها را به شّدت دوست دارند و وصال شان لذّت بخش است.
نان به آنها دسترسي یعني هیچ احدي از جن و انس قبل از آ «یْطِمثُْهنه إِنٌس قَْبلَُهْم َواَل َجانٌّ »

پیدا نکرده است و به سبب اینکه به طریقه ي نیکو شوهرداري مي کنند و داراي ناز و 
َکأَنهُهنه »دلبري و مالحت هستند به نزد شوهرانشان محبوب هستند، به همین جهت فرمود: 

ي آنان و انگار آنان یاقوت و مرجان هستند، و این به خاطر صفائ «اْلیاقُوُت َواْلَمْرَجانُ 
ُحوٌر »الرحمن میفرماید:  72زیبایي منظر و رخساره ي آنان است.و هللا تعالي در آیه 

ْقُصوَراٌت فِي اْلِخیامِ  زناني زیبا که در خیمه ها نگاه داشته شده اند.بنابر این چون حوریان  «مه
 جنتي را کسي جز شوهرانشان نمي بیند، در اینصورت حجاب براي آنها نزد شوهرانشان

 وجود ندارد.
در کل چون نصي صریح در مورد وجود ندارد نمي توان گفت که وضعیت آنها چگونه 

 است.
و نصي وارد نیست  ولي آنچه که مسلم است آنان نزد شوهران خود نیازي به حجاب ندارند.

 که آیا مردها به زنان دیگر جنتي نگاه مي کنند یا خیر!
 

 الکریم.صدق هللا العظیم و صدق رسوله نبي 
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ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 سوره الفجر
 (30) –جزء 

 آیه است 30نازل شده و داراى « مكه»این سوره در 
 تسمیه: وجه
 خداوند جّل جالله:فرموده  با این شد كه )صبح( نامیده« الفجر» سبب بدان سوره این
 دل كه است صبح سپیدهبه  بزرگ سوگندي . و ایناست شده افتتاح« َولَیَال  َعْشر   َواْلفَْجِر »

 ی لیل شرف نزول یافته.سوره فجر  پس از سورهرا میشكافد. ظلمت
 ی فجر:محور کلی سوره
طغیان  ی فجر بیان گشایشی است که برای اهل ایمان در مسیر مبارزه بامحور کلی  سوره

دهد و توضیح اینکه مدت وجود ظلمت و طغیان محدود بوده و در هر و طواغیت روی می
 رود و جای خود را به روز روشن میطور که شب می حال محکوم به فنا است. همان

 دهد.
 تعداد آیات، کلمات وحروف سوره الفجر:

بح( است که از اولین بمعني )ص« الفجر»طوریکه در فوق هم یادآور شدیم؛ نام این سوره 
 آیه این سوره مؤخذ گردیده است.

( یکصدو سي هفت کلمه، 137( سي آیت، و )30( رکوع، و )1این سوره مکي و داراي )
 ( دوصدو پنجاه وشش نقطه است.256( پنچ صدو هشتاد وپنچ حرف، و )585و )

ی قرآن )الزم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره ها
تفسیر احمد  ،متفاوت ومختلف است.( برای  تفصیل  این مبحث میتوانید به سوره  الطور

 مراجعه فرماید.(.
باید گفت که: این سوره در مراحل ابتدایي در شرایط در مکه مکرمه نازل شده است که 
د دشمن در مقابل مسلمانان از زورازمایي استفاده میکردند ومسلمانان سخت در زیر تهدی

 وفشار قرار داشتند.
 :الفجر با سوره باالغاشیهسورة پیوند و مناسبت 

ی های پایان سورهقسمهایی که در بدایت وآغاز سوره الفجر آمده، نشان درستی آیه  آلف:
 «إن إلینا إیابهم...»فرماید: الغاشیه  است که می

ی غاشیه، مردم را به دو دسته ی بدبخت و خوشبخت تقسیم کرد، این سوره هم سوره ب:
، و هم -ی نگون بختان اند که از زمره -از اقوام نافرمان: عاد، ثمود، فرعون و امثالشان 

 ، سخن می گوید.-که شاکر و وفادارند  -از گروه اهل باور و ایمان 
ی در سوره« أفال ینظرون إلى اإلبل...» ی ه، مشابه جمل«ألم تر كیف...»ی جمله ج:

 غاشیه است. )فرقان(
 سوره فجر: فضیلت
بود. در  نماز مردمفرمود: معاذ پیش  كه استكرده  از جابر رضي هللا عنه روایت نسائي
مرد نماز خود  آن كرد. پس او اقتدا كرد اما معاذ نماز را طوالني آمد و به اثنا مردي این
 شد. نماز گزارد و بیرونتنهایي  و به مسجد رفت گوشه به نموده را قطع سر وي پشت در

 رسول را به . قضیهاست كرد، منافق چنین كه كس معاذ رسید، گفت: فالن خبر به این چون
 شخص م از آنصلّي هللا علیه و آله و سلّ  خدا صلّي هللا علیه و آله و سلّم بردند، رسول خدا
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 هللا! آمدم؟ او گفت: یارسول استسر معاذ رها كرده  چرا نماز را در پشت كردند كه سؤال
 و در گوشه كرد، بناچار بازگشتم طوالني اما او نماز را بر من نماز بگزارم وي دنبالبه كه

صلّي هللا علیه و آله و  خدا رسول. پس بدهم علف شترم به كه و رفتم مسجد نماز گزاردم
َسبِّحِ اْسَم َربَِّك مانند: هایي ؟ چرا سورهگر هستيمعاذ! آیا تو فتنه اي»معاذ فرمودند:  سلّم به
یادآور «. ؟نمیخواني را بر مردم و َواللهْیِل إَِذا یَْغَشى، َواْلفَْجِر ، َوالشهْمِس َوُضَحاَهااأْلَْعلَى
 شده است. نیز نقل« انفطار»در آغاز سوره  شریف حدیث نظیر این كه شویم مي

 اسباب نزول فجر:
یا »( سوره الفجر، ابن حاتم از بریده روایت کرده است که آیه: 27در اسباب نزول آیه )
در شان حضرت حمزه )رض( نازل شده است. و از طریق جویبر  «أَیتَُها النهْفُس اْلُمْطَمِئنهةُ 

 از ابن عباس )رض( روایت کرده است که رسول هللا صلي علیه وسلم فرمود: از ضحاک
کیست که چاه رومه را بخرد و با این عمل خود، هم آب شیرین و گوارا بنوشد و هم مورد 
آمرزش و مغفرت خدا قرار بگیرد، حضرت عثمان )رض( آن را خرید. سپس پیامبر 

 گفت بلي.« آبخوري عموم قرار بدهي آیا مي تواني این چاه را محل»بزرگوار گفت: 
 در مورد عثمان نازل شد. «یا أَیتَُها النهْفُس اْلُمْطَمئِنهةُ »آنگاه آیه 

ْرِضیهةً  (27)یَا أَیهتَُها النهْفُس اْلُمْطَمئِنهةُ »  نفس اي» (28)«اْرِجِعي إِلَى َربِِّك َراِضیَةً مه
 خداوند جّل جالله و باور به به در ایمان كه رسیده یقین به آرام روح یعني: اي «مطمئنه
 و ریایي ریب و هیچ نیست آمیختهبا آن  شكي هیچ كه ايرسیده یقیني چنان او به یگانگي
 همه كه اي و دانسته ايگشته راضي الهيقضاي  به كه روحي شود. اينمي سراغ در آن

ندارد  و از او دوري است باید برسد، رسیدني انسانبه  و آنچه اوست مقدرات چیز مطابق
بازگرد » !خشنود و آرام روح ، ايدور است، از او كامال بهنیسترسیدني  وي به كه و آنچه

و او نیز از » است تو بخشیده به كه از او؛ با پاداشي «خشنود پروردگار خویش سوي به
و  آرام و تو روز قیامت نیز از تو خشنود است عزوجل یعني: خداي «استتو خشنود 

 داده مژده بهشت رستاخیز به و در هنگام مرگ زیرا در هنگام آیيمي در عرصات آسوده
 .میشوي

روایت اول اینست که: این  برخي از مفسرین در اسباب نزول دو روایت را ذکر نموده اند:
 رسید.  شهادتدر احد به  كه گاهشد آن رضي هللا عنه نازل حمزه حضرت هدربار آیات

را خرید  رومه و روایت دوم همان است که این آیت در باره حضرت عثمان زمانیکه چاه
 كرد، نازل شده است. وقف مردم آشامیدني آب را براي و آن

 دو داستان ذي عبرت:
: حضرت ابن عباس در طایف وفات کرد، بعد از آماده حضرت سعید بن جبیر میفرماید

شدن جنازه پرنده ي عجیب وغریبي که من قبالً مانند آن را هیچ گاه ندیده بودم، آمد و در 
نعش جنازه داخل شد، سپس کسي آن را ندیدکه بیرون بیاید، وقتي که نعش در قبر گذاشته 

همه در « یهتَُها النهْفُس اْلُمْطَمئِنهةُ...الخیَا أَ »شد، بر کنار قبر صداي تالوت آین آیه آمد: 
جستجوي قرار گرفتند که چه کسي این را تالوت نمود، معلوم نشد. )ابن کثیر( امام حافظ 
طبراني در کتاب العجائب با سند خود از ابي هاشم فتان بن رزین، واقعه ي خود را نقل 

ما را نزد پادشاه آنجا بردند، او مارا  کرده که فرمود: زماني ما در کشور روم اسیرشدیم، و
اجبار کرد که دین اورا اختیار کنیم، و هر کس از آن آنکار کند گردن او زده مي شود، ما 
چند نفر بودیم، که از آن جمله سه نفر از ترس مرگ مرتد شده دین او را اختیار کردند، 
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انکارکرد، گردن آورده شد، نفر چهارم جلو آورده شد، او از کفر و اختیار کردن دین او، 
سرش در نهرقریبي انداخته شد، ناگهان آن سر از ته آب فریاد کشید، و سپس بر روي آب 

یَا »آمد، وبه سوي مردم نگاه کرده آنها را به نام صدا نمود که فالن و فالن و سپس گفت: 
ْرِضیهةً، أَیهتَُها النهْفُس اْلُمْطَمئِنهةُ، اْرِجِعي إِلَى َربِِّك َراِضیَةً   «َواْدُخِلي َجنهتِي فَاْدُخِلي فِي ِعبَاِدي، مه

سپس در آب غوطه خورد، این واقعه عجیب را همه حاضرین مشاهده کردند، و صدا را 
شنیدند، تمام نصاراي آنجا با مشاهده آن واقعه مسلمانان شدند، و تخت شاه به لرزه در آمد، 

مسلمان شدند، سپس خلیفه منصور تمام ما را از اسارت  و آن سه نفر که مرتد شده بودند باز
 او آزاد کرد. )ابن کثیر( 

 موضوع و محور سوره فجر:
ی صبح و به ده روز نخست ماه ذی حجه و به زوج و قسم مخصوص الهی به سپیده - 1

الی  1) توانند از عذاب او فرار کنند.فرد از هر چیز و به پایان شب، که: کافران نمی
5.) 

الی  6) ی پیامبران خدا.کوتاه به سرنوشت برخی از ملتهای ظالم تکذیب کنندهگذری  - 2
14.) 

 15) زندگانی این جهان آزمایشگاه عمومی انسان است، که فرجامش به کجا می کشد؟ - 3
 (.20الی 

 (.23الی  21) توصیف مکرر قیامت. - 4
 (.26الی  24) شوند:خوشبخت وبدبخت.مردم در قیامت به دو دسته تقسیم می - 5
 )بنقل از، (30الی  27) ی بهشتی.خبر دادن از دستیابی سعادتمندان به نعمتهای آماده - 6

 تفسیرفرقان(
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 الفجرُسوَرة  و تفسیرترجمه 
ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

  ومهربان ه به نام خدای بخشایند
  

ر   ﴾١﴿ َواْلفَْجرِ  ْفعِ  ﴾٢﴿ َولَیال  َعشْْْْ رِ  ﴾٣﴿ َواْلَوتْرِ َوالشْْْه ٌم ٤﴿ َواللهیِل إَِذا یسْْْْ ﴾ َهْل فِي َذِلَک قَسَْْْ
الهتِي لَْم یْخلَْق ِمثْلَُها فِي  ﴾٧﴿ إَِرَم َذاِت اْلِعَمادِ  ﴾٦﴿ أَلَْم تََر َکیَف فََعَل َربَُّک بَِعاد   ﴾٥﴿ ِلِذي ِحْجر  

ْخَر ِباْلَوادِ  ﴾٨﴿ اْلبِالدِ  الهِذیَن َطغَْوا  ﴾١٠﴿ َوفِْرَعْوَن ِذي األْوتَادِ  ﴾٩﴿ َوثَُموَد الهِذیَن َجابُوا الصْْْْْْْه
َسادَ  ﴾١١﴿ فِي اْلبِالدِ  َسْوَط َعَذاب   ﴾١٢﴿ فَأَْکثَُروا فِیَها اْلفَ َصبه َعلَیِهْم َربَُّک  ﴾ إِنه َربهَک ١٣﴿ فَ

ادِ  ِباْلِمْرصَْْْْْْْْ َمهُ  ﴾١٤﴿ لَ َفأَْکَر هُ  بُّ َما اْبتاَلهُ َر اُن إَِذا  ا اإلْنسَْْْْْْْْ مه َ َمهُ فَیقُوُل َربِّي أَْکَرَمنِ َفأ  َونَعه
َقَدَر َعلَیِه ِرْزَقهُ فَیقُوُل َربِّي أََهانَنِ  ﴾١٥﴿ ا إَِذا َما اْبتاَلهُ فَ  َکال َبل ال تُْکِرُموَن اْلیتِیمَ  ﴾١٦﴿ َوأَمه
ِکینِ  ﴾١٧﴿ وَن َعلَى َطعَاِم اْلِمسْْْْْْْ ا ﴾١٨﴿ َوال تََحاضُّْْْْْْ َوتُِحبُّوَن  ﴾١٩﴿ َوتَأُْکلُوَن التَُّراَث أَْکال لَمًّ

ا فًّا ﴾٢١﴿ ﴾ َکال إَِذا ُدکهِت األْرُض َدکًّا َدکًّا٢٠﴿ اْلَماَل ُحبًّا َجمًّ فًّا صَْْْْْْ  َوَجاَء َربَُّک َواْلَملَُک صَْْْْْْ
لِذّْکَرى٢٢﴿ َلهُ ا اُن َوأَنهى  َتَذکهُر اإلْنسَْْْْْْْْ ِئذ  ی ِئذ  بَِجَهنهَم یْوَم یا لَیتَنِي ٢٣﴿ ﴾ َوِجيَء یْوَم ﴾ یقُوُل 
یا أَیتَُها  ﴾٢٦﴿ َوال یوثُِق َوَثاَقهُ أََحدٌ  ﴾٢٥﴿ فَیْوَمِئذ  ال یَعِذُّب َعَذاَبهُ أََحدٌ  ﴾٢٤﴿ ْمُت ِلَحیاتِيَقده 

ةُ  یْةً  ﴾٢٧﴿ النهْفُس اْلُمْطَمئِنْه یْةً َمْرضِْْْْْْْ ِک َراضِْْْْْْْ اِدي ﴾٢٨﴿ اْرِجِعي إِلَى َربِّْ اْدُخِلي فِي ِعبَْ  فَْ
 ﴾٣٠﴿ َواْدُخِلي َجنهتِي ﴾٢٩﴿
 

 سیر مؤجزترجمه و تف
 خوانندگان گرامی!
عذاب کفرورزان قطعی اسوووووووت و  ( در باره اینکه  مجازات و14الی  1در آیات متبرکه )

 برخی از آنان درهمین  دنیا مجازات وسزا می بیند،  بحث بعمل آمده است.
 (:1« )َواْلفَْجرِ »

خورد زیرا قسم  می)صبح(  دمسپیده وتعالی  به به صبح )صبحگاهان(  هللا  سبحان)قسم 
. یعنى قسووووم به روشوووونى روز اسووووت سووووپیده و شووووکفتن ظلمت دریدندرهم  ، وقتوقتاین 

گیرد راند. وبا درخشوووش خویش کائنات را فرا میصوووبحدم، آنگاه که تاریکى را بیرون مى
بخشووود. قسوووم به صوووبح، وقتی که به رحمت هللا متعال روز و با نورش دنیا را روشووونی می

شویم و هللا برای شود، به فضل  هللا، از خواب که مرگ صغری است، بیدار میمیروشن 
 دهد. ی اعمال بیشتر، روز دیگری را به انسان هدیه میذخیره

 «.است روز عید قربان دمسوگند، سپیده از این تعالی مراد حق»فرماید:  مجاهد می
 «:َوٱۡلفَۡجرِ »سایرنظریات واراء مفسران در تفسیر

 فجر به طور کامل. - 1
فجردرهنگام نمازصبح: زیرا به هنگام نماز صبح، دوگروه از فرشتگان وجود  - 2

آیند و هللا متعال  از آنها دارند: فرشتگان شب باال رفته و فرشتگان روز پایین می
دهند: در حال کردند؟ و آنها جواب میپرسد کجا بودند بندگان من ؟ و چه میمی

بودند که ما آنها را ترک کردیم. طوریکه در حدیث متبرکه آمده خواندن نماز صبح 
یَتَعَاقَبُوَن فِیُكْم َمالَئَِكةٌ بِاللَّْیِل َوَمالَِئَكةٌ بِالنََّهاِر، َوَیْجتَِمعُوَن فِي َصالَِة الفَْجِر »است:

َو أَْعلَُم ِبِهْم: َكْیَف تََرْكتُْم ِعبَاِدي؟ َوَصالَةِ العَْصِر، ثُمَّ یَْعُرُج الَِّذیَن بَاتُوا فِیُكْم، َفیَْسأَلُُهْم َوهُ 
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و  3223و  555]بخاری:  «فَیَقُولُوَن: تََرْكنَاُهْم َوُهْم یَُصل وَن، َوأَتَْینَاُهْم َوُهْم یَُصل ونَ 
نوع مالئک  2های صبح و عصر، [ هنگام نماز632[ و ]مسلم: 7486و  7429

کنند و گزارش اعمال روز و شب بر انسان حاضر هستند که جایشان را عوض می
 برند.ما را به آسمان باالمی

های ذی الحجه(.و تعبیر صبح روز عید حج )قربان( )آخرین شب از شب«: فجر»
قُۡل أَُعوذُ »باشد.دیگری که در قرآن عظیم الشأن از فجر آمده است همانا  فلق می

ی تاریکی را یعنی شکاف، پرده برم به رب فلق. و فلقبگو: پناه می«: ۱بَِرّبِ ٱۡلفَلَِق 
 آورد.شکافد و از دل این تاریکی صبح روشن را بیرون میمی

 :(2َولَیَال  َعْشر  )
و قسم به ده شب مبارک اول ماه ذى الحجة؛ چون زمانی بزرگوار است، اعمال خیر در 

 گیرد و وقت انجام افعال و مناسک حّج تعیین شده است.)این نظرآن بسیار انجام می
گویند: منظور اى نیز مىجمهور است و از ابن عباس )رض( نیز روایت شده است. عده

ده روز آخر رمضان است؛ زیرا شب قدر در آن قرار دارد. این قول هم از ابن عباس 
 )رض( روایت است. ولى قول اول ارجح است.(.

فرماید: جا که میکند آنصلی هللا علیه وسلم  این معنی را تأیید می  در حدیث رسول هللا
ِ ِمْن َهِذِه اْلَیَّاِم العَْشرِ » اِلُح فِیِهنَّ أََحب  إِلَى َّللاَّ عمل صالح در هیچ »«َما ِمْن أَیَّام  العََمُل الصَّ

]ترمذی: «.داشتنی نیستحجه[ نزد هللا متعال دوستاول ]ماه ذیی دهۀ روزی به اندازه
 .[ حکم آلبانی: صحیح1727[ و ]ابن ماجه: 2438[ و ]ابوداود: 757

 گانه:های دهسایر نظریات مفسران  در مورد شب
حجه: که به ایام هللا معروف است و اعمال صالح در این روزها اجر و دهۀ اول ذی - 1

شود و تمام فضیلت زیادی دارد؛ چون همۀ اعمال صالح در این روزها جمع می
حجه هم هست عالوه بر ذیشود، در دهۀ اول های قدر انجام میاعمالی که در شب

گو صدا لبیکشود و همۀ مسلمانان یکحجه، مناسک حج انجام میاینکه در ذی
حجه از جهاد هستند و شیطان ناراحت است. فضیلت روزه و عبادت در دهۀ اول ذی

در راه هللا بیشتر است؛ مگر کسی که در جهاد شهید شود و تمام مال و ثروتش را 
اد از دست بدهد؛ فقط در این صورت اجر و ثواب او بیشتر نیز در راه هللا و جه

ِ ِمْن َهِذِه اْلَیَّاِم العَْشرِ »است. اِلُح فِیِهنَّ أََحب  إِلَى َّللاَّ ، فَقَالُوا: یَا «َما ِمْن أَیَّام  العََمُل الصَّ
ِ َصلَّ  ِ؟ فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ِ، َواَل الِجَهاُد فِي َسبِیِل َّللاَّ ُ َعلَْیِه َوَسلََّم: َرُسوَل َّللاَّ َواَل الِجَهاُد »ى َّللاَّ

ِ، إاِلَّ َرُجٌل َخَرَج ِبنَْفِسِه َوَماِلِه فَلَْم یَْرِجْع ِمْن َذِلَك بَِشْيء   [ 757]ترمذی:  «فِي َسبِیِل َّللاَّ
 .[ حکم آلبانی: صحیح1727[ و ]ابن ماجه: 2438و ]ابوداود: 

 های قدر.دهۀ آخر رمضان: به خاطر شبـ  2
 علما در مورد دهۀ آخر رمضان دو نظریه دارند:

های آخر رمضان نیست؛ زیرا این گانه، شبهای دهبعضی معتقدند که منظور از شب - 1
سوره )الفجر( مکی است ولی روزۀ رمضان در سال دوم هجری در مدینه فرض 

 شده است.
ۀ علم غیب بعضی دیگر از مفسران معتقد اند که  دلیلی وجود ندارد و هللا به واسط - 2

 تواند به آنچه که هنوز نازل نشده قسم یاد کند.خود می
 اند:در نهایت علما دو نظریۀ زیر را برای این آیه ارایه کرده
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 حجه بهتر است.های رمضان بهتر و روزهای ذیشب - 1
حجه بهتر است چون ایام هللا است و دارای منزلت و فضیلت  دهۀ ذی - 2

حجه، شود در دهه ذیاعمالی که در شب قدر انجام میزیادی است و عالوه بر تمام 
 شود. حج هم انجام می

 (:3« )َوالشهْفعِ َواْلَوتْرِ »
و به جفت وطاق )هر چیزي( قسم یاد می کند!(گویا هللا به همه چیز قسم خورده است؛ )

شود؛ چون هللا  یکى چون هر چیز یا جفت است یا طاق  و شامل خلق و خالق نیز مى
باشند.)این نظر از اند جفت مىت و تمام مخلوقات که از مذکر و مؤنث تشکیل یافتهاس

« شفع»مجاهد و ابن عباس روایت شده است و نیز از ابن عباس )رض( روایت است که 
 یعنى روز عرفه؛ چون روز نهم است.« وتر»یعنى روز قربان؛ چون روز دهم است، و 

که برای تفصیل بیشتر به تفاسیر مراجعه  ست.اقوال زیادى در این مورد وارد شده ا
 فرماید.( )بنقل از تفسیر صفواة التفاسیر(

گردد. طاق  و تک.  شفع و وتر، شامل همه کائنات می«: اْلَوتْرِ »زوج. جفت. «: الشَّْفعِ »
 اند )قاسمی ـ خرمدل(.برخی شْفع را مخلوقات هللا متعال، و وتْر را ذات هللا  دانسته

 (:4« )َواللهْیِل إَِذا یَْسرِ »
و در رفتن شب   و به شب قسم بدان گاه كه )به سوي روشنائي روز( حركت میكند!)

 گذارد. تعالی را به نمایش می ای است که قدرت حقبسوی روشنی صبح نشانه
 (:5« )َهْل فِي َذِلَك قََسٌم لِِّذي ِحْجر  »
یعنی براى اهل  ؟راي اشخاصي خردمند، موجود استآیا در آنچه گفته شد، قسمي مهّمي ب)

کننده نهفته است؟! استفهام تقریرى است و بزرگى و اهمیت امور عقل و خرد قسم  قانع
دهد. گویا می فرماید: در حقیقت، این قسمى است بس بزرگ در نزد مذکور را نشان مى

داند که در اشیا دارندگان عقل و دانش. پس هر کس داراى عقل ودانش است خوب مى
شمار بر وجود پروردگار و یگانگى او نهفته است، پس شایسته مذکور شگفتى و دالیلى بى

است به آن قسم بخورد؛ زیرا بر خداى خالق عظیم الشأن داللت دارند. )بنقل از تفسیر 
 صفواة التفاسیر(

که خورد مفسرقرطبى فرموده  است: گاهى هللا  به اسماء و صفات خود قسم مى
ى قدرتش دهندهخورد؛ چون نشانباشد، و به افعال خود قسم مىى علم او مىدهندهنشان
و به مخلوقات خود قسم «. َو ما َخَلَق اَلذََّکَر َو اَْْلُْنثى »طور که گفته است: باشند. همانمى
لسَّماِء َو َو اَلشَّْمِس َو ُضحاها، َو اَ »باشند. خورد؛ چون بیانگر قدرت و توانایى او مىمى

 .(.۱۹/۴۱تفسیر قرطبى «.)اَلّطاِرِق و َو اَْلفَْجِر َو لَیال  َعْشر  
جواب قسم محذوف و تقدیر آن چنین است: به پروردگار این اشیا قسم که کفار را عذاب 

 .(.٣۰/۱۲۲دهم.)آلوسى  مى
 (:6« )أَلَْم تََر َكْیَف فَعََل َربَُّك ِبعَاد  »

ندیدي،كه پروردگارت چگونه با قوم عاد رفتار كرده است )و چه بالئي بر آیا )اي پیامبر( 
آنگاه که آنان را با باد سختی عذاب نمود و با هالکت نابودشان  ؟(.سر ایشان آورده است

تر تر بودند؟ بنابراین هالکت این کافران آسانکرد؛ در حالی که از کافران مّکه نیرومند
 است.
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کردن و دیدن ای؟ منظور، دیدن با چشم نیست بلکه فهمیدن و درکدیدهآیا «: أَلَۡم تَرَ »
 عملی و با چشم دل است.

 کنم و مقصود، همۀ امت است.؛ بشارت به پیامبر که تو را رها نمی«پروردگارت«: »َرب كَ »
ی اش به نام او بود و در منطقهعاد نام پدر قوم هود است شخصی که قبیله«: »ِبعَاد  إَِرمَ »
کردند و چون به مکه نزدیک بودند، اخبار آنان را شنیده من و سلطنت عمان زندگی میی

علیه السالم  بود و آنان دارای قدرت و توانمندی زیادی بودند.  بودند و پیغمبرشان هود
 «باشد.شان میارم اسم جد

 (:7« )إَِرَم َذاِت اْلِعَمادِ »
 هاي( ستوندار بودند.مانند، و )كاخ ها و خیمه قوم اَِرم كه صاحب قامت هاي بلند ستون )
دارای قد و «: َذاِت اْلِعَمـادِ »نام دیگر قوم عاد است. بدل عاد  و مجرور است. «: إَِرمَ »

های پرستون. مراد بیان قامت بلند ستون مانند. تنومند و بلند باال. دارای قصر ها  و خیمه
 (یر نور  مصطفی خّرم دلتفس) قدرت مادی و قّوت بدنی قوم عاد است.

 (:8« )الهتِي لَْم یُْخَلْق ِمثْلَُها ِفي اْلبِاَلدِ »
و  قدوقامت در تنومندی قبیله )آنکه آفریده نشده است مثلش در شهر ها( یعنی: مانند آن

 بود. نشده آفریده و استواری نیرومندی
 قوم عاد:

عادیان بوده است( بر اساس آنچه در قبل از همه باید گفت که عاد، )اسم جد بزرگ 
 از نسل سام بن نوح، و بسیار مردمان قوي جثه و نیرومند بوده تفاسیر آمده است قوم عاد

خیز و سرسبز بوده و آنان با نیروهاي خدادادي خود به آباد اند، سرزمین عادیان حاصل
یار مستحكم و ها و قصر هاي بسها و جاهاي مرتفع كاخساختن آن پرداخته و در كوه

قشنگ اعمار نمودند، كه به تعبیر قرآن مانند آنها درهیچ جایي ساخته نشده است، )شیخ 
اي قرطبي نوشته است كه ضمیر در مثل ها راجع به قبیله است یعني تاكنون هیچ قبیله 

مانند قوم عاد در نیرو و سرسختي و قوت اندام و بلندي قامت آفریده نشده، نیز یادآوري 
دانند یعني مانند آن شهر در د كه گروهي این ضمیر را راجع به شهر عادیان ميكنمي
 جا ساخته نشده است:هیچ 

یرجع إلى القبیلة. أي لم « مثلها»الضمیر في « التي لم یخلق مثلها في البالد » قوله تعالى:
ه. و في یخلق مثل القبیلة في البالد: قوة وشدة، وعظم أجساد، وطول قامة؛ عن الحسن وغیر

وقیل: یرجع للمدینة. و اْلول أظهر، و علیه «. التي لم یخلق مثلهم في البالد»حرف عبدهللا 
 اْلكثر، حسب ما ذكرناه.(

قدرت بسیار و پیشرفت قوم عاد سبب طغیان و استكبار آنها شد، طوریکه بغاوت شان به 
كسي از ما  سرحدي رسید که از دعوت بر حق پیامبر شان انکار کردند و گفتند: چه

( تا بتواند ما را عذاب دهد؟ در قرآن مجید )سورۀ 15نیرومندتر است )سوره فصلت، 
بار  24( تصریح شده است كه عاد، همان قوم هود است. نام قبیله یا قوم عاد 60هود،آیۀ 

خوانده شده كه « عاد اْلولي»( به نام 50در قرآن كریم آمده است. و در سورۀ نجم )آیۀ 
 اند كه دو عاد وجود داشته است:ان از این استنباط كردهبعضي محقّق

« عاد ثانیه»كه بیش از هزار شاخه و تیره داشته و بعد از هالك ایشان، « عاد اُولي»
هاي ایشان در كتب اصنام ذكر شده پرست بوده است و نام بت ظاهر شده است كه بت

 است.
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وأنه أهلك »قوله تعالى: »است:  سوره نجم، آمده 50)در تفسیر قرطبي در تفسیر آیۀ 
سماها األولى ألنهم كانوا من قبل ثمود. وقیل: إن ثمود من قبل عاد. وقال « عادا األولى

 ابن زید: قیل لها عاد األولى ألنها أول أمة أهلكت بعد نوح علیه السالم. وقال ابن إسحاق:
فأهلكت بالصیحة. وقیل: عاد هما عادان فاألولى أهلكت بالریح الصرصر، ثم كانت األخرى 

األولى هو عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح، وعاد الثانیة من ولد عاد األولى؛ 
 «.والمعنى متقارب. وقیل: إن عاد اآلخرة الجبّارون وهم قوم هود

پرست بودند خداوند، هود )ع( را به سوي آنان فرستاد، حضرت هود یكي از  قوم عاد بت
ه نام مباركش هفت بار در قرآن عظیم الشان ذکر گردیده است، وحتي انبیاي الهي است ك

 یکي از سوره هاي قرآن نیز بنام هود میباشد.
هود از نواسه هاي حضرت نوح بوده وبا هفت پشت به او مي رسد.ایشان را به این خواطر 
ش هود مي گفتند كه از گمراهي قومش نجات یافته بود واز طرف خداوند براي هدایت قوم

( 54، سورۀ هود، 66انتخاب شده بود، ولي قوم عاد،هود را سفیه پنداشتند )سورۀ اعراف،
و از پرستش خداي یگانه سر باز زدند و به دین پدران خود چسپیدند و استكبار ورزیدند و 
هود را تهدید كردند، در نتیجه، عذاب خداوند كه باد و طوفان سختي بود بر آنان نازل شد 

سوره هاي اعراف، د )ع( و پیروان اندك او نابود شدند. قصۀ قوم عاد در و همه، جز هو
، آنچه از قرآن عظیم الشان هود، مؤمنون، شعراء و فّصلت به تفصیل بیان گردیده است

آید، مسكن ومحل بود و باش قوم عاد در احقاف )ریگزاري میان عّمان و حضر بر مي 
 (.21موت( بوده است )سورۀ احقاف، آیۀ 

 ( واما )قوم( عاد با تند بادي سركش وسرد به هالكت رسیدند.8ـ  6سورۀ حاقّه )آیات  در
( خداوند )آن تند باد را هفت شب و هشت روز پي در پي بر آنها مسلط نمود، آنگاه )آن( 6)

قوم را آن )تندباد( مانند تنه هاي پوسیده میان خالي درختان خرما، بر زمین افتاده )هالك 
 .(٨( پس آیا از آنها كسي را مي بیني كه باقي مانده باشد؟!)7ي. )شده( مي دید

)تفصیل بیشتر را در این مورد میتوان در تفسیر قرطبي، تفسیر جاللین، ابن کثیر و تفسیر 
 بغوي، مطالعه نمود.(

ْخَر بِاْلَوادِ »  (:9« )َوثَُموَد الهِذیَن َجابُوا الصه
هاي ؟ همان قومي كه صخره با قوم ثمود چه كرده استاي كه پروردگارت( و )آیا ندانسته)

تراشیدند )و در دل كوه ها بریدند و مي عظیم را در وادي القري )میان مدینه و شام( مي 
 قصر هاي مجلل براي خود مي زیستند(ها و  خانه

 قوم ثمود، قوم صالح است، و اینها ازعرب بودند که پس از قوم عاد، به وجود آمدند و در
سر زمین وادى القُرى )بین مکه و شام( در شهر ِحجر )که هم اکنون بعضى از آثار آن 
شهر در میان تخته سنگ هاى عظیم دیده میشود( زندگي مي کردند، و از قبایل مختلف 

ور بودند، تشکیل شده بودند و هم چون قوم عاد در بت پرستى، فساد، ظلم و طغیان غوطه
 و گمراهى، چیز دیگرى دیده نمي شد.قصر ها  میساختند(.و در زندگیشان جز انحراف 

 حضرت صالح:
یکى از پیامبرانى الهي است که نام مبارکش یازده بار در قرآن حضرت صالح  علیه السالم 

عظیم الشان تذکر یافته است. حضرت صالح نواسه سام بن نوح از قبیله ثمود بود و برخي 
صالح بن عبید بن جابر بن »مینویسند که: از مورخین در سلسله نسب حضرت صالح 
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 یاد کرده« صالح بن جابر بن ارم بن سام بن نوح»و بعضى دیگر او را به عنوان « ثمود
 اند.

علیه السالم،از جمله پیامبران بودکه بر زبان عربي تسلط داشت، و مطابق  -حضرت صالح 
 سال عمر کرد. 280روایات 

مقام ومدفن حضرت صالح علیه وسالم مطابق روایات بین حجر االسود و مقام ابراهیم علیه 
 در کنار کعبه قرار دارد.  -السالم 

حضرت صالح اصالً براي هدایت ورهنمایي قوم ثمود فرستاده شد، و با تالش هاى شبانه 
از او اطاعت ها دعوت نمود، ولى آن قوم، روزى خود، آن قوم را به سوى خدا و نیکى 

 نکردند و سر انجام به عذاب سخت الهى گرفتار شدند.
علیه السالم  -و هود  -علیه السالم  -حضرت صالح سومین پیامبرى است که پس از نوح 

 یک تنه بر ضد بت و بت پرستى عصرش قیام کرد، و سالها با آنها مبارزه و ستیز نمود. -
در شانزده سالگى به دعوت قوم  -سالم علیه ال -طبق بعضى از روایات، حضرت صالح 

سال آنها را دعوت کرد، ولى جز اندکى، به او ایمان  120به سوى خدا پرستى پرداخت، و 
 نیاوردند. 

 زمین مغضوب:
زمین مغضوب عبارت از زمین است که مورد )غضب الهي( قرار گرفته باشد، از جمله 

و سر زمین بابل و ثمود )بین  سرزمین قوم لوط سر زمین غضب کرده شده میتوان از:
مدینه و شام که قوم صالح علیه السالم بودند( و مسجد ضرار )مجاور مسجد قباء است که 

 توسط منافقین بنا شده بود(، نام برد.
اگر چه نماز خواندن در سر زمین مغضوب نزد جمهور علماء درست است ولي تعداد 

 الت مکروه میدانند.دیگري از علماء حتي خواندن نماز را دراین مح
محدثین میفرمایند که: در یکي از روز ها پیامبر صلي هللا علیه وسلم بر سر زمین ثمود 

الَ تَْدُخلُوا َعلَي َهُؤالَِء الُمعَذهبِیَن إِاله أَْن تَُکونُوا بَاِکیَن، فَِإْن لَْم »عبور کردند و فرمودند: 
به سر »(. یعني: 433بخاري ) «، الَ یِصیبُُکْم َما أََصابَُهمْ تَُکونُوا بَاِکیَن فَالَ تَْدُخلُوا َعلَیِهمْ 

اند وارد نشوید، مگر به حالت گریان، و اگر زمین اینها که مورد عذاب خدا قرار گرفته
 «.حالت گریه نداشتید بر آنان وارد نشوید، تا عذابي که بر آنان نازل شده بر شما نازل نشود

تَْدُخلُوا َمَساِکَن الهِذیَن َظلَُموا أَْنفَُسُهْم، ِإاله أَْن تَُکونُوا بَاِکیَن اَل »و در لفظ مسلم آمده است: 
به منزل کساني که به خود »(. یعني: 2980مسلم ) «، أَْن یِصیبَُکْم ِمثُْل َما أََصابَُهمْ َذَراْ حَ 

ه بر اند وارد نشوید مگر به حالت گریه و زاري، تا عذابي که بر آنان نازل شدظلم کرده 
 «.شما نازل نشود

صلي هللا علیه  أَنه َرُسوَل هللا»و از ابن عمر رضي هللا عنه روایت است که گفت: 
ا نََزَل اْلِحْجَر فِي َغْزَوِة تَبُوَک أََمَرُهْم أَْن ال یْشَربُوا ِمْن بِئِرَها َوال یْستَقُوا ِمْنَها،  وسلم لَمه

 «َواْستَقَینَا، فَأََمَرُهْم أَْن یْطَرُحوا َذِلَک اْلعَِجیَن َویَهِریقُوا َذِلَک اْلَماءَ فَقَالُوا: قَْد َعَجنها ِمْنَها 
یعني: هنگامي که رسول خدا صلي هللا علیه وسلم در (. 2981ومسلم ) (3378بخاري )

توقف کرد، دستور داد تا نه از آب آن چاه  غزوة تبوک در محل ِحجر )منازل ثمود(
بردارند. صحابه گفتند: ما از آب چاه، آرد، خمیر کرده ایم و آب  بنوشند و نه از آن

برداشته ایم! رسول خدا صلي هللا علیه وسلم دستور داد تا آن خمیر را بیندازند )و به 
در صحیح خود ذکر کرده که علي رضي  شترها بدهند( و آن آب را بریزند.و امام بخاري
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ي دانستند.)تفصیل موضوع را میتوان در: هللا عنه نماز خواندن در بابل را مکروه م
 (. مطالعه فرماید.30/190)الموسوعة الفقهیة  )

 (:10« )َوفِْرَعْوَن ِذي اأْلَْوتَادِ »
چه كرده « اوتاد صاحب» محمد!)آیا خبر نداري كه پروردگارت( با فرعون  ای« و»

 ؟است
و ملک و سلطنت   فرعون سرکش و ستمگر که داراى سربازان و لشکریان بزرگی بود

« ذى االوتاد»رو به کرد. مفسرابو سعود فرموده است:ازاینخود را بدان تقویت مى
توصیف شده است که سرباز و خیمه های زیاد ی داشت و براى قرارگاه خود میخ به کار 

داد. )ابو سعود ى میخ مردم را شکنجه مىبرد، و یا به خاطر این که به وسیلهمى
۵/۲۶۲.). 

 و لشکریانی سپاهیان باس )رض( در تفسیر این آیه مبارکه می نویسد: فرعونابن ع
 ها محکم  میها را با میخ خیمه بودند و آن های بسیاری خیمه دارایکه  زیادی داشت

 کردند.
)میخها( اشاره به سپا هیان،لشکر و حشم و خدم فراوان فرعون است که خیمه « اوتاد»

زدند وطوریکه یادآور شدیم  با میخ آنها را محکم  می بستند  یی میهای  نظامی و صحرا
بردند و کسانی را که موردخشم،قهر وغضب  و دیگر این که: میخهایی در زمین فرو می

 فرعون قرار می گرفت، شکنجه وچهار میخ می کردند، تا فوت می کرد.
 شرح ذیل چنین بیان داشت:را میتوان ب« ِذي ٱْۡلَۡوتَادِ »نظر مفسران  در تفسیر کلمۀ 

ها آن در درون بنا کردند تا گورهایشان فراعنه که  هاییها(. اهراماصحاب کوه )هرم -
 کار اجباری را به مردم های، تودهعظیم بناهای اعمار آن ها برایشود و آن قرار داده
 داشتند.وا می

 داشت.ی مردم، شالق به دست فرعونی که برای شکنجه -
 اش دارد.فرعونی که سپاه و لشکریان فراوانی برای حفظ حکومت و پادشاهی -
 کردند. هایی بلند که این قوم به هنگام جشن برپا میستون -

 یادداشت:
 این است که:« و فرعون ذي اْلوتاد»زیباترین تعبیر و تفسیر در مورد آیه ی مبارکه 

یخهای سرچپه، در قاعده پهن و در ی مصر، همانند شکل مشکل بناهای بزرگ فراعنه
اش، اهرام سه گانه در قاهره است... )وهللا اعلم( )بنقل از تفسیر رأس، باریک بود. نمونه

 فرقان(. و تفسیرمرغی 
 ! خوانندگان محترم

السالم و پیروانش، از ظلم  مؤرخان وسیرت نویسان مینویسند بعد از اینکه موسى علیه
ستوه آمده بودند،وادامه زندگی برای شان درمصر دشوار وستم فرعون وفرعونیان به 

بود، موسی علیه السالم تصمیم میگیرد تایکجا با بنی اسرائیل به  سوي فلسطین )بیت 
 .المقدس( هجرت نمایند

السالم وحى فرمود:تا پیروان خود را شبانه از مصر خارج خداوند متعال  به موسى علیه 
 سازد.

وانش، شبانه از مصر به سوي فلسطین حركت كردند، در مسیر السالم و پیرموسى علیه
 راه به رود نیل رسیدند، در این بحران شدید، خداوند با لطف خاص خود به موسى علیه
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فَاَوَحینا اِلى ُموسى اَِن اْضِرب بِعَصاَك »السالم وحى كرد: عصاى خود را به دریا بزن
ِرب لَُهم َطریقاً فِى البَحِر یَبَساً ال تَخاُف َدَركاً فَاض» :و نیز فرمود( 63)شعراء، « البَحَر...

براى بنى اسرائیل راهى خشك در دریا بگشا كه از تعقیب )فرعونیان( « و ال تَخفى؛
 (.77سوره طه، خواهى ترسید و نه از غرق شدن در رود نیل. )

شد و  السالم به فرمان هللا متعال عصاى خود را به بحر زد. آب بحر شقموسى علیه 
زمین درون بحر آشكار گشت، موسى و بنى اسرائیل از همان راه حركت نموده و از 

 طرف دیگر به سالمت خارج شدند.
فرعون و سپاهیانش فرا رسیدند و از همان راهى كه در میان بحرپیدا شده بود، بنى 
رو اسرائیل را تعقیب كردند، غرور آن چنان بر فرعون چیره شده بود كه به سپاه خود 

كرد و گفت: تماشا كنید چگونه به فرمان من بحر  شكافته شد و راه داد تا بردگان فرارى 
 .خود )بنى اسرائیل( را تعقیب كنم

وقتى كه تا آخرین نفر از لشكر فرعون وارد راه باز شده رود نیل شدند، ناگهان به فرمان 
 هللا متعال  آبها از هر سو به هم پیوستند و همه فرعونیان را به كام مرگ فرو بردند. 

دید،  فرو ریخت و در همان لحظه طوفانى كه فرعون خود را در خطر شدید مرگ مى
وچ بوده و اشتباه كرده است با چشمى گریان به خداى جهان درك كرد كه همه عمرش پ

آَمنُت اَنههُ ال اِءلهَ اِءاله الهذى آَمنَت ِبِه بَنُوا اسرائیَل َو اَنَا ِمَن »متوجه شد و گفت: 
ایمان آوردم كه هیچ معبودى جز معبودى كه بنى اسرائیل به او ایمان )« الُمسِلمینَ 

( ولى دیگر وقت و .90یونس،از تسلیم شدگان هستم. )سوره اند وجود ندارد، و من آورده
رود نیل، فرعون را  گینسناى براى توبه نمانده بود، امواج فرصت گذشته بود، و لحظه 

غرق كرد و سپس كالبد بى جان او را به بیرون دریا پرتاب نمود تا مایه عبرت براى 
تفسیر احمد  .سوره یونس 92تا  90 آیندگان گردد. )تفصیل مبحث در آیات متبرکه 

 مطالعه فرماید.(.
 (:11« )الهِذیَن َطغَْوا فِي اْلبِاَلدِ »
عاد و ثمود  برای وصفی ( ایناقوامي كه در شهرها و كشورها طغیان و سركشي كردند.)

ز و ا برداشته طغیان سر به خویش در سرزمین از آنان . یعنی: هر طایفهاست و فرعون
کردند. مالحظه میشود که:طغیانگر و طغیان مرز  پیشه تمرد و سرکشی الهی حکم

 شناسد.  وسرحدی را نمى
 گانه مذکور، یعنی عاد، و ثمود، و فرعون و فرعونیان.اقوام سه«: الَِّذینَ »
 در زمین فساد و طغیان کردند.«: َطَغۡواْ »

ها سرکشی ها و آبادیشان است که در شهراین صفت قوم عاد و ثمود و فرعون و پیروان
 و طغیان کردند و به بندگان هللا در دین و دنیا، آزار رساندند و ظلم کردند.  

 (:12« )فَأَْكثَُروا فِیَها اْلفََسادَ »
تعدی، قتل و سایر  (  دست به ظلم،و در آنجاها خیلي فساد و تباهي به راه انداختند.)

 معاصى و گناهان را در سرزمین الهی به کثرت  مرتکب شدند.
انواع کفر و شرک  )فساد معنوی( یعنی مانند مراد فساد و تباهی همه جانبه، «: اْلفََسادَ »
 ظلم و زور و فسق و فجور است. )فساد حسی وعملی( مانند و

یدند و از شدت کفر، ظالم شدند و در روی کردند و کفر و گناه ورزاینان در فساد زیاده
 مبارزه با پیامبران و بازداشتن مردم از راه هللا کوشیدند.
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  :(13« )فََصبه َعلَْیِهْم َربَُّك َسْوَط َعَذاب  »
 دارد که آن به تعبیر اشاره ( اینآنگاه پروردگارت تازیانه عذاب را بر آنان فرو آورد.)

 .استقتل  به نسبت تازیانه ـ مثال ـ همچون آخرت عذاب به دنیا نسبت عذاب

 چیست:« سوط»
به معني تازیانه )شالق( و در اصل به معني مخلوط كردن چیزي به چیزي « سوط»

است عالوه بر این به تازیانه كه از رشته هاي مختلف چرم و مانند آن بافته شده اطالق 
میدانند، عذابي كه با گوشت و خون « عذاب»گردیده است. و بعضي آن را كنایه از 

 انسان آمیخته میشود و او را سخت ناراحت میكند.
در اصل به معني فرو ریختن آب است. در اینجا اشاره به شدت و استمرار این « صب»

 .عذاب است
 این تعبیر كوتاه اشاره به مجازات هاي شدید و مختلفي است كه دامنگیر این اقوام شد:

 :مفسرین مي نویسند
 (6 - قوم عاد به وسیله تندباد سرد و سوزناك هالك شدند )سوره حاقة
 (5 - قوم ثمود به وسیله صیحه عظیم آسماني نابود شدند )سوره حاقة
 ( 55 - و قوم فرعون در میان امواج نیل غرق و مدفون گشتند )زخرف

اقوام و در آخرین آیه این بحث به عنوان هشداري به همه كساني كه در مسیر آن 
 طغیانگر گام بر مي دارند میفرماید:

 (:14« )إِنه َربهَك لَبِاْلِمْرَصادِ »
 مسلّماً پروردگار تو در كمین )مردمان و مترّصد اعمال ایشان( است.)

قطعاً پروردگارت برای هر جبار سرکش و هر طاغوت ستمگری در کمین است. او را 
 شدنی نیست. کند و عذاب او تمامفتارش میدهد و سپس به شدت گراندک زمانی مهلت می

به معني آمادگي براي مراقبت از چیزي است، معادل « رصد»از ماده « مرصاد»
 .است« كمین گاه» دری/فارسي آن

این کلمه معموْلً در جائي به كار مي رود كه افراد ناچارند از گذرگاهي بگذرند و 
و در مجموع اشاره به این است كه  شخصي در آن گذرگاه آماده ضربه زدن به آنهاست.

گمان نكنید كسي مي تواند از چنگال عذاب الهي بگریزد، همه در قبضه قدرت او هستند 
و هر وقت اراده كند آنها را مجازات مي نماید. بدیهي است خداوند مكان ندارد و 
و  درگذرگاهي نمي نشیند، این تعبیر كنایه از احاطه قدرت پروردگار به همه جباران

 طغیانگران و مجرمان است.
 ! خوانندگان محترم
( درباره موضوعات نکوهش انسان به خاطر بی توجهی به 30الی  15در آیات متبرکه )

آخرت، زیاده روی و حرص و دنیادوستی ودنیا پرستی، اکراه داشتن از مال دنیا، قیامت، 
 بحث بعمل آمده است.

نَساُن إَِذا َما » ا اإْلِ  (:15« )اْبتاََلهُ َربُّهُ فَأَْكَرَمهُ َونَعهَمهُ فَیَقُوُل َربِّي أَْكَرَمنِ فَأَمه
گرامي  پس»نعمت ها(  )با دادن« را میآزماید وي پروردگارش که ، هنگامياما انسان»

بر وي(  و نعمت روزي کردن و گسترده مال )با دادن« دهدش و نعمت داردش
دنیا گرامي  هايبهره پندار که )لذا با این« است داشته مرا گرامي گوید: پروردگارممي»

نعمت ها شکر در برابر آن  کهآن، بدانها شاد و مغرور میشود، بياست از وي الهي داشت
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 او از جانب براي امتحاني این خطور کند که در خاطرش اندیشه گزارد و یا این
 میباشد.  پروردگارش

تو  در کمین من که! بدانانسانمیفرماید: اي  تعالي حق گویي»می فرماید:  ربیضاويمفس
دنیا و لذت  و غمجز در هم  اما انسانکني  تالش آخرتت براي که خواهمو از تو مي هستم
او او را بر  و روزي»( بال و محنت )به« او را بیازماید و اما چون«( »نیست آن هاي
 گوید: پروردگارممي»ندارد(  ارزاني و فراواني گشایش )و بر او در آن« گرداند تنگ

 صفت این . البتهاست درافگنده و حقارت خواري )یعني: مرا به« است مرا خوار کرده
 جز و عزتي ، کرامتکساني در نزد چنین ندارند پس رستاخیز ایمانبه  که است منکراني

دنیا و عدم  دادن جز با از دست و حقارتي و نیز خواري آن گسترده مندیهاي دنیا و بهره
 که استاین  در نزد مؤمن و عزت ، وجود ندارد. اما کرامتآن هايآرایش  به دسترسي

ا و او ر داشته، گرامي خویش و فرمان برداري طاعت توفیق خداوند او را با بخشیدن
 تلقي محض در کار دنیا را کرامت گشایش نه مؤمن دهد پس توفیق آخرت عمل براي

 خود میداند که براي را آزمایشي و توانگري گشایش ؛ بلکهرا اهانت آن تنگي میکند و نه
 د کهخود میدان براي گزارد یا خیر؟ وفقر را نیز آزمایشيمي شکر و سپاس آن آیا در قبال
 «.نیست ، چنیننه»کند یا خیر؟( مي ورزد و صبر مي شکیبایي آیا بر آن

ا إَِذا َما اْبتاََلهُ فَقََدَر َعلَْیِه ِرْزقَهُ فَیَقُوُل َربِّي أََهانَنِ »  (:16« )َوأَمه
که او را بیازماید، پس روزیش را بر او تنگ گیرد )نا امید میشود و( و اما هنگامي)

و  خواری ( یعنی: مرا به«.پروردگارم مرا خوار کرده است،«: » َربِّي أََهانَنِ  »میگوید: 
هایی که هللا متعال به وی بخشیده از قبیل . بنابراین از سایر نعمتاست درافگنده حقارت

 «گوید.صحت وسالمتِی اعضا و عافیِت بدنی، هللا را شکر و سپاس نمی
نماید و یک محدودیت رفاهی برایش ایجاد ووضع  کند و و هرگاه هللا روزی انسان را کم 

اش بیشتر ارزاق محدود با زحمت در اختیارش قرار دهد، طوری که از خوراک روزانه
برد هللا او را خوار و زبون کرده و اکرام نکرده است و با فقر و نباشد، گمان می

که این پندار، تصور لیکند ویا اصالً به او توجهی ندارد درحامشکالت او را عذاب می
دهد و وتفکر انسان نادرست است و هللا اینگونه او را مورد ابتال و آزمایش قرار می

 مقیاس محبت هللا، مال و ثروت نیست بلکه دین است.
مفسر قرطبى می نویسد: این صفت و طبیعت کافرى است که به حشر و زنده شدن باور 

و خوارى در کثرت سهم و نصیب و یا کمى ندارد. بلکه به نظر او کرامت و بزرگى 
ى دنیا مقرر است. ولى احترام و اکرام از منظر مؤمن عبارت است از این که هللا  بهره

توفیق طاعت را به او عطا کند که سبب حظ و نصیب آخرت است. و اگر در دنیا به او 
 .(.۱۹/۵۱کند.)قرطبى گشایش عطا کند او را سپاس و ستایش مى

 (:17« )بَل اله تُْكِرُموَن اْلیَتِیمَ َكاله »
 هرگزا هرگز! )نه چنین است، بلکه اکرام نمي کنیدبه یتیم(.)
 «گوید.پندارد و میگونه نیست که این کافر مینه، این حقیقت ندارد. این«: »َكالَّ »

فراموش نه کنید احترام و کرامت به ثروت نیست، و اهانت و تحقیر در فقر و بینوایى 
دانید. سپس ست، بلکه اکرام و اهانت به طاعت و معصیت بستگى دارد، اما شما نمىنی

شوید؛ یعنى با این بلکه شما عمل بدتر از آن مرتکب مى« بَْل ال تُْکِرُموَن اَْلیَتِیمَ »فرمود: 
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که هللا  نسبت به شما کرم کرده و مال و ثروت فراوان را به شما عطا کرده است، شما 
 دهید!   کرم و لطف نشان نمى نسبت به یتیم

 به خاطر عقاید اشتباه خود:« دارید.کنید، گرامی نمیاکرام نمی«: »الَّ تُۡكِرُمونَ »
 دهید. از مال و ثروت خود به یتیم نمی - 1
خورید و حقش را پرداخت نمی کنید ودرضمن  به او اهانت هم حتی از مال یتیم می - 2

 کنید. می
 که قبل از سن بلوغ پدرش فوت کرده باشد. قابل تذکر است که یتیم: کسی

وشر  إلیه یحسنیتیم  فیه بیت المسلمینفي  خیر بیت»است:  آمده شریف در حدیث
 الجنة فيالیتیم  بأصبعیه: أنا وكافل قال ثم یساء إلیه یتیم فیه بیت المسلمینفي  بیت
با یتیمی  در آن که است هایآن، خمسلمین در میان خانه بهترین» «.هكذا

با  در آن که است های، خآنمسلمین در میان خانه شود و بدترینمی خوشرفتاری
و  و فرمودند: من را باال نموده خویش دو انگشت گاهشود آنمی بدرفتاری یتیمی
 .«در جوار همدیگر قرار داریم گونه این در بهشت یتیم متکفل

 (:18« )َواَل تََحاضُّوَن َعلَى َطعَاِم اْلِمْسِكینِ »
را  ( یعنی: خودتانكنید به خوراك دادن به محتاجان.و همدیگر را تشویق و ترغیب نمي)

انگیزید،در بین شما وجامعه شما هیچ دهید و برنمینمیرغبت  یا همدیگر را بر آن
دش به فکر غذا دادن به تهیدستان صحبتی از غذا دادن به مساکین نیست، نه کسی خو

ومحتاجان است، نه این احساس در میان مردم وجود دارد که برای از بین بردن گرسنگی 
 گرسنگان چاره ای بیندیشند و یکدیگر را برای چاره اندیشی برای آن برانگیزانند.

« ً  (:19« )َوتَأُْكلُوَن التَُّراَث أَْكالً لهّما
.یعنی و دهید(]و حق ضعیفان از زنان و یتیمان را نمیخورید يو میراث را حریصانه م)

پرسید که حالل است یا حرام؟ و پردازید، و نمىبه صورتى شدید به خوردن میراث مى
 تان یکجا میها و زنان را بدون ترس از پروردگاربا عظمت  به مالحّق یتیمان، بیوه

 سازید.
دارد؛ چون عرب به خود و دیگرى را برمىدر التسهیل آمده است:یعنى در ارث سهم 

دادند. بلکه ارث فقط به مردان اختصاص مؤنث و صغیر سهمى از ارث نمى
 .(.٣/۶٣٨داشت)مختصر 

 رسد. اش می مالی که بعد از مرگ کسی به خانواده و ورثه« میراث«: »ٱلت َراثَ »
« ً  (:20« )َوتُِحبُّوَن اْلَماَل ُحبّاً َجّما
 دارائي را بسیار دوست میدارید )و سخت دل باخته مال و متاع دنیا هستید.(و اموال و )

های زیادی نمایید و سفرها را تحّمل میکنید، خطرها را ضایع میو برای تحصیل آن عمر
 گیرید. بلی! بسیاری از انسانها امروز بندۀ درهم و دینار هستند.را در پیش می

ها تنظیم کرده است. داشتن مال را برای انسانوستمحبت مال فطری است و دین مقدار د
ای حق داریم مال را دوست داشته باشیم که خادم ما باشد نه اینکه خائن به ما، به اندازه

مرکب ما باشد نه راکب بر ما. و اگر مال ما را به عبودیت خود بکشاند بسیار خطرناک 
 است.
 برای هللا متعال  تالش که دهید در حالیمی ترجیحکه: شما دنیا را بر آخرت  این خالصه
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دنیا و  دوستی که نیست راضی این دارد و به دنیا دوست برای را بیشتر از تالش آخرت
 حد افراط برسد. کند و بهغلبه بر انسان آن هایلذت
ً َكاله إَِذا ُدكهِت اأْلَْرُض َدّكاً »  (:21« )َدّكا
گاه که زمین سخت آن«: »إَِذا ُدكَِّت ٱْۡلَۡرضُ » هرگز چنین نیست )که شما گمان میکنید()

ی محکم، تا آنجا که هیچ شاخصی ی حرکت شدید و زلزلهوسیلهدرهم کوبیده شود، به
 زمین به میدانی صاف و هموار و بدون هیچ فراز و نشیبی تبدیل می) «برروی آن نماند.

 (.گردد.
َوأَۡلقَۡت َما فِیَها  ٣َوإَِذا ٱْۡلَۡرُض ُمدَّۡت »فرماید: و این همانند قول هللا متعال است که می

که زمین گسترده ]و هموار[ شود، و هر چه را و آنگاه » (:4 - 3االنشقاق: ) «٤َوتََخلَّۡت 
 .«درون خود دارد، بیرون ریزد و تهی گردد

براى منع و بازداشتن است، یعنى اى غافالن! بس کنید و از این عمل دست  «َكاله »
یابید. آن هم بردارید. در روز قیامت اضطراب و خوف وترس عظیم در برابر خود مى

 آید.وقت و زمانى که زمین به حرکت و لرزش و تکان در مى
 . یعنی: زمینستا چیز مرتفع یککردن  سطح و هم ، فروکوبیدنشکستندک: درهم 

گردد تا  ویران آن بر روی هر بنا و ساختمانی شود که کوبیده درهم چنان سر هم پشت
نیز از ماده  گردد. دکان تبدیل همواریو هامون  دشت ها بهها و پشتهکوه بدانجا که

 وهموار. سطح هم است زیرا محلی است« دک»
ً َوَجاء َربَُّك َواْلَملَ »  (:22« )ُك َصفّاً َصفّا

)و پروردگارت  براي حکم وقضاوت عادالنه  بیاید و مالئک پشت سر هم و در صفوفى 
 آیند.منظم مى

در التسهیل آمده است: منذر بن سعید مى فرماید: در آن موقع خالق در مقابل خالیق 
، بدون این که شوند، و واجب است به این آیه و امثال آن ایمان داشته باشیمنمایان مى

کیفیت و مثالى برایش بیاوریم. و ابن کثیر گفته است: یعنى خالیق از قبرهاى خود 
ایستند، وهللا  براى قضاوت حق و عادالنه در بین برخاسته و در پیشگاه هللا متعال  مى

آید، بعد از شفاعت سرور فرزندان آدم، حضرت محمد صلّى َّللّا علیه  و سلم خلقش مى
هاى منظم به آید، و فرشتگان در صفل براى قضاوت در بین حق و باطل مىخداى متعا

 آیند. )تفسیر صفواة التفاسیر( پیشگاهش مى
ْكَرى» نَساُن َوأَنهى لَهُ الذِّ  (:23« )َوِجيَء یَْوَمئِذ  بَِجَهنهَم َیْوَمئِذ  یَتََذكهُر اإْلِ
َو » بینند(. طوریکه می فرماید: در آن روز دوزخ را حاضر آورند )تا مجرمان آن را ب)

َزِت اْلَجِحیُم ِلَمْن یَرى  «.نازعات 36ـ  بُِرّ
حاضر  در روز قیامت جهنم»است: مسعود )رض(  آمده ابن  روایت به شریف در حدیث
 زنجیر و هر زنجیر را هفتاد هزار ملک مىهفتاد هزار دارای کهشود در حالیمی آورده
 «. کشد
ْنساُن یَْومَ » در آن روز پراضطراب و در چنان موقعیتى پرهراس، انسان « ئِذ  َیتََذکَُّر اإَْلِ

انگارى و تفریط و نافرمانى خود پشیمان شده و آورد و از سهلعمل خود را به یاد مى
کند به دنیا برگردد و توبه کند. ولي چنین به خود آمدني كي سودي به حال او آرزو مى
 دارد؟!
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ْکرى )َو أَنّ » اما یادآورى چه سودى براى وى دارد؛ چرا که زمانش سپرى (« 23ى لَهُ اَلذِّ
 شده است.

 بهرا  حق مرگ از دررسیدن قبل او سودمند بود که برای فقط در صورتی یعنی: پند گرفتن
در بر ندارد. زمان جبران  برایش سودی هیچ در آخرت و ندامت آورد لذا توبهیاد می

 ها نیست! چون زمان آن گذشته است. وقت عمل تمام شده و وقت حساب است.ذشتهگ
 گوید:و اینجاست که با حالت ندامت و پشیمانی می

 (:24« )یَقُوُل یَا لَْیتَنِي قَدهْمُت ِلَحیَاتِي»
 (: ای كاش براي زندگي خود )خیرات و حسناتي( پیشاپیش میفرستادم!گویدوی می)
ای کاش در زندگی فانی دنیا برای این زندگی جاودانی کدام خیر و «: َحیَاتِيقَدَّۡمُت لِ »

دادم. زیرا زندگی جاوید و باقی خوبیی را از قبیل اعمال نیک و افعال پسندیده انجام می
 در آنجاست.
هللا متعال   در طاعت مرگ تولد تا دماز هنگام  ایاگر بنده»است: آمده  شریف در حدیث

شمارد و را ناچیز و حقیر می خویش عمل روز قیامت گمانباشد، بی خود افتاده رویبر 
 «.بیفزاید خویش شود تا بر مزد و پاداش دنیا برگردانیده سوی به دارد که قطعاً دوست

ُب َعَذابَهُ أََحدٌ »  (:25« )فَیَْوَمئِذ  اله یُعَذِّ
رخ میدهد، خداوند كافر را چنان عذابي  در آن روز )كه چنین احوال و اوضاعي)

( یعنی: عذاب خداوند میرساند كه( هیچ كس عذابي همسان عذاب او را بدو نمیرساند.
 کسجز او هیچ که است و سهمگین سخت ایگونهبه بر نافرمانان متعال  در روز قیامت

هللا سبحانه وتعالی  از آن و جزا در حساب مطلق زیرا سلطه قادر نیست عذابی بر چنان
 تواند.نمی آمده بیرون وی و سلطه قدرت از قبضه کسو هیچ است ت

 (:26« )َواَل یُوثُِق َوثَاقَهُ أََحدٌ »
و )در آن روز( هیچ كسي همچون خداوند او را به بند نمیكشد )و به غل و زنجیر )

ا نفس پاک و مطمئن مورد استقبال بلی سزا ومجازات مجرم، چنین است. و امنمیبندد(.
 دارد: دیگری و وضع قرار گرفته حال

 (:27« )یَا أَیهتَُها النهْفُس اْلُمْطَمئِنهةُ »
أي، ای اي انساِن آسوده خاطر )كه در پرتو یاد هللا  و پرستش هللا، آرامش به هم رسانده )

ده ای!از راه خود مطمئّن انسانی که روحت با یاد و محبت خدا آرام گرفته و شاد ش
، در وقت داشتن و ، در خوشی و ناخوشی، به قضا و قدر هللا  اطمینان داریباشیمی

 ، اطمینان داری و دچـار شّک و تردید نمی، در زمان دارائی و نادارینداشتن نعمت
، بدین سو و آن سو شوی، به خود اطمینان داری و در راه، ومنحرف نمیگردی
ی. تو مطمئّن هستی و در روز ترس و هراس وحشتناک قیامت دچار ترس و رونمی

 شوی.هراس نمی
آموزاند: سعی کنید که این نفس مطمئنه  اینجا ُحسن ختام کالم است وبدینترتیب  به ما می

توانید اندازی قبل از مرگ به دست آورید و حتماً هم به این جایگاه میرا به عنوان پس
 توانید برسید.آرامش نفسی و رضایت و تسلیم اگر بخواهید میبرسید. به این 

ْرِضیهةً »  (:28« )اْرِجِعي إِلَى َربِِّك َراِضیَةً مه
که تو از او خوشنودي و او از تو خشنود به سوي پروردگارت باز گرد، در حالي)

 (.است.
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 اند.نهایی رسیدههایی که با ایمان به آرامش های مطمئنه است، نفسو این خطاب به نفس
و مورد رضایت هللا  هستید در حالی که از کردۀ خود در دنیا و از نعمت آخرت راضی

گاه کرامتش باز گردید؛ به سوی آن هللا فریادرس جوار پروردگارتان و در منزل هستید به
 کردید.و فرمانروایی که در دنیا برایش بندگی می

ای د، راحت و آسان مانند رهاشدن قطرهشوشخص مؤمن وقتی روح از بدنش خارج می
 دهند.آب است و مالئک به او مژدۀ مرگ راحت و جای راحت را می

 شود.روحت آسان و راحت از بدنت خارج می - 1
 جایت در بهشت است. - 2
 هم هللا از تو راضی است و هم تو از هللا راضی هستی. - 3

پذیر است. در موقع حققمفسران فرموده اند: این خطاب و ندا در موقع فرارسیدن مرگ ت
 شود:احتضار به مؤمنان چنان گفته مى

 (:29« )فَاْدُخِلي فِي ِعبَاِدي»
(. در میان بندگان صالح،  و لشکر سرافراز هللا پس در زمرۀ بندگان )خاص( من در آي)

های جاودانی و خلود، دائم  ربانی و الهی  در بهشت ابدی متعال  داخل شو که به نعمت
 ند.قرار دار

 (:30« )َواْدُخِلي َجنهتِي»
]که برای آنها آماده  یعنى قرارگاه رادمردان صالح درآى.و به بهشت من داخل شو(.)

 .«ام[کرده
 نفس مطمئنّه:
نفسي است که صاحب آن احساس کمک و امنیت از طرف خداوند میکند و  نفس مطمئنّه،

مطمئن مي شود وبه سوي او باز مي نفس او در نزد پروردگار آرام است و با ذکر خدا 
گردد و مشتاق لقاء و قرب او است، نفسي است، شکسته و خوار در نزد هللا عّز و جّل  
زاهد و پرهیزگار در زندگي فاني دنیا، و مالئکه به صاحب نفس هاي مطمئنّه در موقع 

ْرِضیَّةً، فَاْدُخِلي فِي یَا أَیَّتَُها النَّْفُس اْلُمْطَمئِنَّةُ، اْرِجِعي إِلَ »مرگ میگویند:  ى َربِِّك َراِضیَةً مَّ
 «ِعبَاِدي، َواْدُخِلي َجنَّتِي

اي انساِن آسوده خاطر )كه در پرتو یاد خدا و پرستش هللا، آرامش به هم رسانده اي و هم 
اینك با كوله باري از اندوخته طاعات و عبادات، در اینجا آرمیده اي(!، به سوي پروردگارت 

حالي كه تو )از كرده خود در جهان و از نعمت آخرت  خوشنودي و )خدا هم(  بازگرد، در
از تو خوشنود )است(. به میان بندگانم درآي )و همراه شایستگان و از زمره بایستگان 
شو(.، و به بهشت من داخل شو )و خوش باش!( و در تفسیر این آیه آمده است که )اي نفس 

سوي ثواب الهي و رحمت او برگرد و خداوند از او راضي به نزد خداوند، عّز و جّل، و به 
مي گردد و به این نفس در موقع نزدیک شدن مرگ و در روز قیامت مژده داده میشود که 
او از زمرۀ بندگان صالح خداست و به زودي داخل بهشت مي گردد درست مانند بشارت 

شدن از قبر.( )تفسیر ابن  مالئکه به انسان مؤمن در واقع نزدیک شدن مرگ و بر انگیخته
 (511، ص1کثیر، ج 

 ابن عباس )رضي هللا عنه( در بیان معني نفس مطمئنّه میفرماید:
)مطمئنّه یعني تصدیق شده( و حضرت قتاده )رحمه هللا( میفرماید: )همانا مؤمن کسي است 
ت که نفسش به آنچه خداوند وعده داده است مطمئن است و صاحب این نفس در زمینۀ معرف
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و شناخت اسماء خداوند به طور کامل از آن چه که بعد از مرگ و از این وقایع برزخ و 
نیز آن چه که بعد از آن هول و ترس قیامت وجود دارد، مانند این که آنها را با چشم مشاهده 
مي کند آشناست و نیز نسبت به قضا و قدر خداوند مطمئن است و تسلیم آن مي شود و به 

دد و هیچ گونه داد و فریاد و ِشکوه اي نمي کند و در ایمانش دچار شک آن راضي مي گر
و تردید و اضطراب نمي گردد و بر آنچه که از دست مي دهد نا امید نمي گردد و نیز 
نسبت به آنچه که به او مي رسد شاد و مسرور نمي شود چرا که مصیبت وارده قبل از این 

 که به او برسد براي او مقّدر شده(.
نفسي است بیدار که این بیداري باعث میشود انسان عیوب و آفتهاي اعمال  نفس مطمئنّه و

خویش را مشاهده کند و از جنایات و گناهانش دست بردارد و نیز او را بر بسیاري از از 
حقوق و واجبات ترغیب مي نماید و نفسش را فروتن مي سازد و باعث فروتن شدن انسان 

مي گرداند و او را در برابر خداوند از میان مشاهدۀ نعمت هایش  مي گردد و او را متواضع
و آشکار شدن و دیدن خطاها و عیب هاي خویش شرمنده و خجل مي گرداند ودر برابر او 
کرنش )تواضع( کرده و سر خم مي کند و نیز هم چنین به ارزش زمان و اهمیتش پي میبرد 

ه که او را به پروردگارش نزدیک نمي که آن سرمایۀ خوشبختي او است پس نسبت به آنچ
 کند، بیزار مي شود و دور مي کند.

همانا در نابود کردن آن، زیان و حسرت و در رشد و کمال آن سود و سعادت است، و این 
اثر و نتیجۀ بیداري اوست این اولین منزل از منازل نفس مطمئنّه است که سیر و تکامل به 

 میگیرد. سوي خدا و روز قیامت از آن نشأت
 برخي از خصوصیات نفس مطمئنّه:

از جمله خصوصیات نفس مطمئنّه این است که آن نفس بیدار کننده و پاک کننده ي گناهان 
و لغزش ها در نزد خداوند است که ما را نسبت به ذکرخداوند تبارک و تعالي،و کثرت 

شتاق به لقاء و توبه و طلب آمرزش و بازگشت به سوي او مطمئن مي سازد و نیز ما را م
قرب خداوند میسازد و مالئکه، رضایت خداوند را به او مژده مي دهند، دانشمندان و علماي 

 صالح خصوصیات نفس مطمئنّه را به شکل زیر بیان کرده اند:
 رضایت و خشنودي به قضا و قدر خداوند عّز و جّل:

لهِذیَن تَتََوفهاُهُم اْلَمآلئَِكةُ ا»پروردگار با عظمت ما انسانهاي صالح را چنین توصیف مینماید: 
)پرهیزگاران،( همان هائي كه  «َطیِّبِیَن یَقُولُوَن َسالٌم َعَلْیُكُم اْدُخلُواْ اْلَجنهةَ بَِما ُكنتُْم تَْعَملُونَ 

)به هنگام مرگ( فرشتگان )قبض ارواح( جانشان را میگیرند در حالي كه پاكیزه )از كفر 
یاروئي سرافرازانه خود با پروردگار( هستند. )فرشتگان و معاصي( و شادان )از رو

بدیشان( میگویند: درودتان باد! )در امان خدائید و از امروز به ناراحتي و بالئي دچار 
( در حدیث 32نمیآئید. و( به خاطر كار هائي كه میكرده اید به بهشت درآئید )سوره نحل/

لََذاَق َطعُم اِاِلیَماِن َمن َرِضي بِاهلِل ربهاً َو »: شریفي رسول هللا صلي هللا علیه و سلم میفرماید
د  صلي هللا علیه و آله و سلم َرُسوالً  )کسي طعم ایمان را مي چشد  «بِااِلساَلِم ِدینَاً َو بُِمَحمه

 -صلي هللا علیه  و سلم  –که هللا رابه عنوان پروردگار و اسالم را به عنوان دین و محمد
 ا قبول داشته باشد و به آن راضي و خشنود باشد.(را به عنوان رسول خد

د  صلي »و کسیکه در موقع شنیدن نداي أذان بگوید:  َرِضیُت بِاهللِ ربهاً َو بِااِلساَلِم ِدینَاً َو بُِمَحمه
)روه مسلم( )من هللا را به عنوان پروردگارو اسالم  «هللا علیه وسلم َرُسوالً ُغِفَرت َلهُ ذُنُوَبهُ 
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را به عنوان فرستادۀ خدا قبول  -صلي هللا علیه و آله و سلم  –وان دین و محمدرا به عن
 دارم و به آنها راضي و خشنود هستم، گناهانش بخشیده مي شود.(

و رضا به قضاي خداوند نشانۀ محبوبیت کامل و نیز از صفات صالحان است، خداوند 
ُ َعْنُهْم َوَرُضوا عَ »متعال میفرماید:  ِضَي َّللاه خدا از ایشان راضي  «ْنهُ َذِلَك ِلَمْن َخِشَي َربههُ ره

و ایشان هم از خدا خوشنودند! این )همه نعمت و خوشي( از آِن كسي خواهد بود كه از 
 (8البینه/)سوره  پروردگار خویش بهراسد.

و کسي که قلبش را از رضا و خشنودي الهي پُر کند، نفسش از ناراحتي و غمگیني و 
گرفتاري و اندوه رهایي مي یابد و نفس خود را براي غلبۀ هوي و هوس شیطان رها نمي 
و کند، و رضا و خشنودي با یقین، آرامش و امنیت را براي انسان مسلمان به ارمغان دارد 

ً ِبَک ُمطَمئِنّةً َو تُؤِمُن »یث وارد شده: در این زمینه دعایي در حد اَلُّهمه اِنِّي أَْسأَلَُك نَفسا
)پروردگارا! من از تو نفسي را مي طلبم که  «بِِلقَائَِک، َو تَرضي بِقََضائَِک َو تَقنَُع بِعََطاِئکَ 

به تو اطمینان داشته باشد و به لقاء تو ایمان و به قضاي تو راضي و خشنود و به عطاي 
 و قانع باشد.(ت

 فروتني و ترس از خداوند:
انسان مسلمان عابد، همیشه از مرتکب شدن به معاصي و محّرمات در خوف و ترس 
شدیدي به سر مي برد و این دلیلي بر صّحت ایمان اوست، طوریکه خداوند متعال مي 

ْؤِمِنینَ »فرماید:  ا كه شما به خدا ایمان دارید، پس )از آنج «فَالَ تََخافُوُهْم َوَخافُوِن إِن ُكنتُم مُّ
بیباك و دلیر باشید و( از آنان مترسید و از من بترسید اگر مؤمنان )راستین( هستید )سوره 

 (.175آل عمران/
ْن َخْشیَِة َربِِّهم »و نیز خداوند بندگان مؤمن اش را چنین توصیف مینماید:  إِنه الهِذیَن ُهم ّمِ

ْشِفقُونَ   (57دا در هراس هستند. )سوره مؤمنون/)كساني كه از خوف خ «مُّ
 امیدواري به رحمت هللا:

خداوند، بندگان صالحش را به داشتن خصلت و خوي امیدواري توصیف مینماید و میفرماید: 
ِحیمٌ » (. )آنان به رحمت خدا امید 218)سوره بقره/ «أُْولَئَِك یَْرُجوَن َرْحَمَت َّللّاِ َوَّللّاُ َغفُوٌر ره

 وارند، و خداوند آمرزنده ي مهربان است.
اللهُهمه إِنِّي أَُعوذُ »و از جمله دعا هاي رسول هللا صلي هللا علیه وسلم ااست که مي فرماید: 

َك اَل أُْحِصي ثَنَاًء َعلَْیَك أَْنَت بِِرَضاَك ِمْن َسَخِطَك َوأَعُوذُ بُِمعَافَاتَِك ِمْن ُعقُوبَِتَك َوأَُعوذُ بَِك ِمنْ 
)رواه/احمد و ترمذي(. )پروردگارا! من از غضب تو به رضاي  «َكَما أَثْنَْیَت َعلَى نَْفِسكَ 

تو، و از عذاب تو به عفو تو، و از عذاب تو به تو پناه میبرم، حمد و ثنا بر تو حّدي ندارد 
صیف کرده اي( امیدواري به رحمت حمد و ثنا به گونه اي است که خودت خویش را تو

پروردگار با خداوند به نفس بشري ثابت مي کند که به حقیقت، نفس انسان احتیاج دائمي به 
دارد، و امکان ندارد که نفس انسان از رحمت و کرم و فضل و توفیق خدا بي نیاز عظمت 
 شود.

ن بر گناه و نافرماني کوتاهي و سهل انگاري در امید به خدا جایز است، و نیز مداومت کرد
به امید رحمت خداوند مذموم و نکوهیده است، پس رجأء و اُمید صحیح و پسندیده آن است 
که امیدواري و رجأء به رحمت خداوند همراه عمل صالح براي خدا باشد، که این مصداقي 

 است که میفرماید: –عّز و جّل  –از فرمودۀ خداوند 
 «بِِّه فَْلیَْعَمْل َعَمالً َصاِلحاً َواَل یُْشِرْك بِِعبَاَدِة َربِِّه أََحداً فََمن َكاَن یَْرُجو ِلقَاء رَ »
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پس هركس كه خواهان دیدار خداي خویش است، باید كه كار شایسته كند، و در پرستش 
 (110پروردگارش كسي را شریك نسازد. )سوره کهف/

 د کرده و میفرماید:این مطلب را تأکی -صلي هللا علیه و آله و سلم  –و رسول خدا  
 )متفق علیه(« لَیَس اإلیَماُن بِالتهَمنهي َو لِکن َما َوقََر بِالقَلِب َو َصَدقَهُ العََمُل.»

)ایمان فقط با خواهش و تمنا نیست و بلکه ایمان این است که در قلب رسوخ کند و با عمل 
 تصدیق شود( پس اُمید به رحمت خدا جز با عمل درست نیست.

غفار و توبه و بازگشت به راه حق و حقیقت صاحب نفس مطمئنّه خطاها و گناهان کثرت است
 –عّز و جّل  –صغیره و کوچک خویش را بزرگ مي شمارد و از آنها به سوي خداوند 

رو مي آورد و با طلب آمرزش و بخشش به او پناهنده مي شود و با طلب غفران و پشیماني 
ینکه هرگز به انجام معاصي و نافرماني بازنگردد و با بر آنچه که انجام داده، تصمیم بر ا

افزایش طاعات و عبادات سر به درگاه الهي خم کرده و توبه مي کند و از او پیروي مینماید. 
َوأَِن اْستَْغِفُرواْ »و خداوند متعال بندگانش را به استغفار و توبه امر مي کند و میفرماید: 

ىَربهُكْم ثُمه تُوبُواْ إِلَْیهِ  َسمًّ تَاعاً َحَسناً إِلَى أََجل  مُّ  « یَُمتِّْعُكم مه
و این كه از پروردگارتان طلب آمرزش كنید و به سوي او برگردید كه خداوند )به سبب 
استغفار صادقانه و توبه مخلصانه( شما را تا دم مرگ به طرز نیكوئي )از مواهب زندگي 

 (3این جهان( بهره مند میسازد )سوره هود/ 
م چنین خداوند به ما امر کرده که توبه باید صادق و حقیقي و خالص براي او باشد، و ه

ِ تَْوبَةً نهُصوحاً َعَسى َربُُّكْم أَن »پس خداوند متعال میفرماید:  یَا أَیَُّها الهِذیَن آَمنُوا تُوبُوا إِلَى َّللاه
ُ النهبِيه َوالهِذیَن یَُكفَِّر َعنُكْم َسیِّئَاتُِكْم َویُْدِخلَُكْم َجنهات  تَجْ  ِري ِمن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر یَْوَم اَل یُْخِزي َّللاه

نَا إِنهَك َعلَى آَمنُوا َمعَهُ نُوُرُهْم یَْسعَى بَْیَن أَْیِدیِهْم َوِبأَْیَمانِِهْم یَقُولُوَن َربهنَا أَتِْمْم لََنا نُوَرنَا َواْغِفْر لَ 
مؤمنان! به درگاه خدا برگردید و توبه خالصانه اي بكنید، شاید ترجمه:اي  «ُكّلِ َشْيء  قَِدیرٌ 

پروردگارتان گناهانتان را محو نماید و بزداید، و شما را به باغهاي بهشتي داخل گرداند كه 
از زیر )كاخها و درختان( آن رود بارها روان است. این كار در روزي خواهد بود كه 

نمي دارد كه با او ایمان آورده اند )بلكه ایشان را خداوند پیغمبر و كساني را خوار و سبك 
 واال مي گرداند و به درجات باال میرساند(.

نور )ایمان و عمل صالح( ایشان، پیشاپیش و سوي راستشان )رو به جانب بهشت( در 
 حركت است.

)وقتي كه خاموش شدن نور منافقان را مي بینند، رو به درگاه خدا میكنند و( مي گویند: 
ردگارا! نور ما را كامل گردان )تا در پرتو آن به بهشت برسیم( و ما را ببخشاي، چرا پرو

 (8كه تو بر هر چیزي بس توانائي. )سوره تحریم /
ابِیَن َویُِحبُّ »و خداوند توبه کنندگان را دوست دارد و میفرماید:  إِنه َّللّاَ یُِحبُّ التهوه

ِرینَ   (222كاران و پاكان را دوست میدارد. )بقره / بي گمان خداوند توبه «اْلُمتََطّهِ
نسبت به بندگان  -صلي هللا علیه و آله و سلم  –پشیماني از جمله وصیت هاي رسول خدا 

ِ إِنِّي ألَتُوُب فِي اْلیَْوِم »صالح خداوند است که میفرماید:  ِ فََو َّللاه َیا أَیَُّها النهاُس تُوبُوا إِلَى َّللاه
ة  إِلَْیِه أَکثََر  )رواه مسلم و بخاري( )اي مردم! بسوي خداوند برگردید و توبه  «ِمن َسبِعیَن َمره

ُ أََشدُّ »کنید که قسم به خدا من در روز بیشتر از هفتاد بار توبه مي کنم( و نیز میفرماید:  لَِله
یهة  َمْهِلَكة    َمعَهُ َراِحلَتُهُ َعلَْیَها َطعَاُمهُ َوَشَرابُهُ فََرًحا بِتَْوبَِة َعْبِدِه اْلُمْؤِمِن ِمْن َرُجل  فِي أَْرض  َدّوِ

ْنُت فِیِه فَنَاَم فَاْستَْیقََظ َوقَْد َذَهبَْت فََطلَبََها َحتهى أَْدَرَكهُ اْلعََطُش ثُمه قَاَل أَْرِجُع إِلَى َمَكانَِي الهِذي كُ 
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 فَاْستَْیقََظ َوِعْنَدهُ َراِحلَتُهُ َوَعلَْیَها َزاُدهُ فَأَنَاُم َحتهى أَُموَت فََوَضَع َرأَْسهُ َعلَى َساِعِدِه ِلیَُموتَ 
ُ أََشدُّ فََرًحا بِتَْوبَِة اْلعَْبِد اْلُمْؤِمِن ِمْن َهَذا بَِراِحلَتِهِ  )رواه البخاري و  «َوَطعَاُمهُ َوَشَرابُهُ فَالِله

مسلم( )توبۀ بندۀ مؤمن در نزد خدا خوشایند تر از مردي است که در سر زمین خشک و 
مرگباري سفر میکند که همراهش شتري است که برد آن طعام و نوشیدني است، ومي 
خوابد، و هنگامي که بیدار مي شود مشاهده میکند که شترش رفته است پس به دنبال آن 

ه تشنگي او را فرا میگیرد، به خود مي گوید: به مکاني که در آن بودم مي رود تا این ک
برگردم و بخوابم تا این که بمیرم، سرش را بر بازوهایش قرار مي دهد تا این که مرگش 
فرا رسد، وقتي که بیدار مي شود، شترش را نزد خویش مي یابد که بر آن توشه و طعام و 

شخص که به یافتن شترش خوشحال مي شود از توبۀ نوشیدني است، پس خدا بیشتر از این 
 مؤمنش شاد و مسرور مي گردد.(

 انواع و اقسام نفس انسان: 
 اند: خداوند به ما خبر داده است که نفوس به سه دسته تقسیم شده

 نفس اماره باالسوء. - 1
 نفس لوامه. - 2
 نفس مطمئنه. - 3
اَرةٌ بِالسُّوِء إِاله َما » چرا که نفس )سرکش « )53)سوره یوسف:  «َرِحَم َربِّيإِنه النهْفَس ألَمه

گراید و زشتیها را تزیین مینماید و مردمان را( به بدیها و نابکاریها طبیعةً به شهوات مي
خواند، مگر نفس کسي که پروردگارم بدو رحم نماید )و او را در کنف حمایت خود مي

اَمةِ َواَل أُْقِسُم ِبالنهفْ »مصون و محفوظ فرماید(.  )و به نفس  (2)سوره القیامة:  «ِس اللهوه
اْرِجِعي إِلَي »گردید و رستاخیز حق است( سرزنشگر سوگند! )که پس از مرگ زنده مي

ْرِضیةً، فَاْدُخِلي فِي ِعبَاِدي، َواْدُخِلي َجنهتِي اي روح ) (30 – 27)الفجر:  «َربِِّک َراِضیةً مه
ازگرد، در حالیکه تو از او خوشنودي و او از تو ( بسوي پروردگارت ب27آرام یافته )

( و به بهشت من وارد 29( پس در زمره بندگان )خاص( من درآي )28خوشنود است )
 (.30شو)

البته منظور این نیست که هر انسان سه نفس را دارا باشد، بلکه منظور این است که این 
شرایط براي ذاتي عارض سه، صفات و حاالتي هستند که ممکن است با در نظر گرفتن 

هاي نفس بر انسان غلبه کنند و نفس مرتکب گناه و معاصي شود، شوند، مثالً هرگاه هوس
شود و اگر بعد از گناه توبه و پشیماني صورت گیرد، نفس لوامه نفس اماره درست مي

نات شود، چون انسان را بر انجام گناه مالمت میکند و در ارتکاب گناه و انجام حسایجاد مي
دچار شک و تردید میشود. اما نفس مطمئنه در صورتي است که محبت به خیر و میل به 
حسنات و دوري از شر و بدیها به ملکه و اخالق راسخي در بدن تبدیل شده باشند. شرح 

ها براي طحاویة شارح طحاویه بعد از بیان انواع و اقسام نفوس میفرماید: حقیقتاً این نفس
شوند، یعني نفس انساني داراي سه حالت میباشد، ابتدا انسان را به یک انسان عارض می

انجام گناه دستور میدهد سپس اگر ایمان بیاید نفس لوامه درست میشود و بعد از ارتکاب 
کند و اگر ایمان قوت بگیرد به نفس مطمئنه مبدل گناه انسان را محاکمه و سرزنش مي

 .445میگردد. شرح الطحاویه: 
 میرد؟ آیا نفس مي

 ابن تیمیه میفرماید: بدون تردید ارواح مخلوق هستند و عدم و فنا بر آنها عارض نمیشود، 
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گیرد و هنگام دمیدن نفخه ثانیه ارواح به ها صورت مي ولي مرگ شان با جدایي از بدن
 (.4/279ها باز میگردند. مجموع فتاوي )بدن 

میرد مردم در باره اینکه آیا روح مي شارح طحاویه این مساله را مطرح نموده و میگوید:
میرند، چون آنها نفوس یا خیر اختالف نظر دارند، گروهي بر این عقیده هستند که ارواح مي

میرد، اگر فرشتگان از مرگ نجات پیدا نکنند روح هرگز هستند و هر نفسي ال جرم مي
نمي میرند، چون ارواح اند که ارواح نجات پیدا نخواهد کرد. گروه دیگري هم بر این باور

اند و بدن و جسم هم براي مرگ و نابودي، بنا بر این اصل  براي بقاء و دوام آفریده شده
مي گویند: احادیثي که دال بر منعم یا معذب بودن ارواح هستند حکایت از آن دارند که 

 ارواح از بین نمیروند.
دیدگاه صحیح در این باره این است که گفته شود: مردن ارواح و نفوس یعني مفارقت و 
جدایي آنها از بدن، اگر منظور از مردن ارواح و نفوس همین قدر یعني خروج از ابدان 

در حق آنها نیز جاري « کل نفس ذائقة الموت»چشند و باشد، پس آنها طعم مرگ را مي
ن ارواح فنا و معدوم شدن بطور کلي باشد، درست نیست، است، ولي اگر منظور از مرد

شود، همانگونه مي مندچون روح در بهشت و جهنم ماندگار است و از نعمت و یا عذاب بهره
اَل یذُوقُوَن فِیَها اْلَمْوَت إِاله اْلَمْوتَةَ اأْلُولَي َوَوقَاُهْم َعَذاَب »فرماید: که خداند در قرآن مي

( )آنان هرگز در آنجا مرگي جز همان مرگ نخستین )که در 56ره الدخان: )سو «اْلَجِحیمِ 
اند( نخواهند چشید، و خداوند آنان را از عذاب دوزخ  اند و بعد از آن زنده شدهدنیا چشیده

به دور و محفوظ داشته است.( و منظور از این مرگ همان مفارقت و جدایي از ابدان و 
 .446اجساد است. شرح طحاویه: 

 فرق بین شیطان و نفس چیست؟ 
 چگونه بدانیم که شیطان است یا نفس که ما را وادار به گناه میکند؟

 نفس آدمي شامل سه نوع است:
کند و از راه خدا و خیر دور و در گناه امر مي نفس اماره باالسوء؛ که او را به بدي - 1

 ور میسازد. و معصیت غوطه
بکند یا تصمیم به انجام گناهي گرفت. نفس نفس لوامه؛ هرگاه انسان خواست کاري  - 2

سوي  گیرد تا برگردد، توبه کند و بهکند و جلویش را مياو را سرزنش مي مالمتگر
 قدم نهد. جاده درستي

نفس مطمئنه؛ که باالتر از نفس لوامه است و انسان را به حالت آرامش مي رساند  - 3
 ت مي برد.بگونه ایکه حالوت ایمان و عبادات را درک کرده و لذ

نماید که اش او را سرزنش مي لوامه هرگاه فکر گناه یا انجام آن به ذهنش خطور کرد نفس
گردد و از حق پروردگارش بر مي آن کار را نکند. پس با حالي پشیمان و گریان بسوي

پایان کارش با نفس اماره باشد در  کند.فرجام نیکي ندارد کسي کهتعالي طلب بخشش مي
 زیانکاري آشکاري است. ي براي بازگشت و پشیماني نمانده و اینحالیکه جای

َوَما »تمامي بندها آزاد باشد:  خواهد که ازطبیعت انسان قید و بندپذیر نیست و نفس او مي
اَرةٌ  ُئ نَْفِسي إِنه النهْفَس ألَمه سوره ) «بِالسُّوِء إِاله َما َرِحَم َربِّي إِنه َربِّي َغفُوٌر َرِحیمٌ  أُبَِرّ

سوي گناه کند و به( این نفس صاحبش را به آن چه دلش مي خواهد امر مي53یوسف: 
ي پرستش او را دور میکند. براي او تمامي وسایل نافرماني سوق میدهد و از جاده و
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انگیز و جالب است و نیروهاي فسق و فجور در مزرعه دل او و نافرماني، شگفت  گناه
اَرةٌ بِالس وء. و نمو میباشند. در حال رشد  در کالم خداوند منان تأمل کن: ْلَمَّ

خاطر کثرت دستورات نفس به بدي این موضوع به «. آمرة بالسوء»نفرمودند  خداوند
 ً خاطر زیادي دستور نفس اماره به صاحبش، جهت انجام کارهاي ناشایست به است و غالبا

صاحبش لگام این افسار  ناپذیر بودن نفس است. مگر خوي خستگي ي اینوسیله به
اما نفس امر کننده به بدیها و معاصي جداي از شیطان است و بگیرد گسیخته را محکم

 نفس از شأن شیطان همان قرین آدمي است که او را به معاصي دعوت مي کند. ولي
 شهواتو  داشته گرایش شهوات به نفس کهاینسبب است، به  بدي به دادنفرمان  بشري
 .دشوار است گرایش از این آن و مهار کردندارد و بازداشتن  تأثیر طبعي در آن

میگویید  چه»هللا صلي هللا علیه وسلم فرمودند:  رسول که است آمده شریف در حدیث
و او کنید  و اطاعتش داشته اگر او را گرامي که دارید، رفیقي همراه به که رفیقيدرباره 

و  میرساند و اگر او را خوار سازید و عریان فرجام بدترین را بپوشانید، شما را به
 چنین هللا! اینگفتند: یا رسول میرساند؟ اصحاب فرجام بهترین بدارید، شما را به گرسنه

 بضهدر ق جانمکه  خدایي . فرمودند: سوگند بهاست زمین در روي رفیق رفیقي، بدترین
«. استپهلوهایتان در میان  که شماست هاي همانا نفس رفیق اوست، این قدرت

 )انوارلقرآن(
اما اینکه تمایل انسان به امورات زشت ناشي از شیطان است یا نفس اماره، مهم نیست که 
از طرف کدامیک باشد مهم اینست که نباید تسلیم هوا و هوس خود و دیگران گشت. اما با 

وجه به اینکه در ماه رمضان شیاطین در غل و زنجیر میافتند مي توان گفت آنچه که در ت
این ماه باعث کشاندن آدمیان به معاصي است همان نفس اماره است. و در حقیقت نفس 
اماره باالسوء تمایل و گرایشي در درون هر انساني است که امورات منکر و زشت را 

به نفع اهداف خود بهره برداري کرده و آن استعداد را در مي پسندد و شیطان از این نفس 
 درون آدمیان پرورش مي دهد تا به راحتي بتواند انسانها را به دام خود گرفتار سازد.

 
 

 صدق هللا العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
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ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 سوره البلد
 (30) –جزء 

 آیه است 20نازل شده و داراى « مكه»این سوره در 
 وجه تسمیه:
خداوند جّل جالله در آغاز  مسمي گردید، كه« البلد » سببي به سوره  به سوره سوره این

نازل « ق»ی پس از سورهاست. این سوره،مكرمه( قسم یاد كرده  )مكة بلد حرام به آن
 شده  است.

 تعداد آیات، کلمات وحروف سوره البلد:
است که از آیة اول سوره گرفته شده است، این سوره مکي، داراي « البلد»نام این سوره 

( سه صدو چهل وهفت 347( هشتاد ودو کلمه، )82( بیست آیت، )20( رکوع، )1)
 ( یکصدو وشصت وهشت نقطه است.168حرف، و )

نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن  )الزم به ذکر است که أقوال علماء در
تفسیر احمد  ،متفاوت ومختلف است.( برای  تفصیل  این مبحث میتوانید به سوره  الطور

 مراجعه فرماید.(.
این سوره در زماني در مکه نازل شد که کفار ومشرکین مکه با تمام توان در دشمني به 

 رزه همه جانبه را در پیش گرفته بودند.پیامبر صلي هللا علیه وسلم ورسالت برحق اومبا
 سور البلد با سوره الفجر:پیوند و مناسبت 

ی فجر مال دوستان و وارثان تجاوزگر را نکوهش کرد که اینها به مستمندان سوره الف:
ومحتاجان  توجه ندارند و کسی را برای رساندن کمک ومساعدت تشویق وترغیب نمی 
کنند. در سوره البلد  از خصال نیکوی آزادکردن بردگان و خوراک دادن در وقت قحطی 

 می آید. و خشکسالی و کمک به یتیمان بحث بعمل
ی فجر  از نفس مطمئنه یاد کرد، در سوره بلد  نیز، راه و رسم اطمینان و پایان سوره ب:

 اعتماد و دوری از نومیدی و کفر و نافرمانی پروردگار سخن می گوید.
 آشنایي با سورة بلد:

قابل یادآوری است که:در این سوره یک مضمون بسیار پرمعنا در چند جمله ی کوتاه 
گردیده است که نشانگر کمال ایجاز قرآن عظیم  الشأن است که یک جهان بینی جمعبندی 

کامل را که گنجاندن آن در یک کتاب حجیم هم دشوار است در سطور کوتاه این سوره به 
صورت موثر بیان کرده است. موضوع آن عبارت است از فهماندن جایگاه درست انسان 

و بیان این که هللا متعال  هر دو راه سعادت و  در دنیا و جایگاه درست دنیا برای انسان
شقاوت را در برابر انسان باز گذاشته  است، همچنین اسباب امکانات دیدن این دو راه و 

پیمودن آن ها را نیز برایش فراهم کرده است و اینک به تالش و زحمت خود انسان 
رسد یا راه شقاوت را بستگی دارد که آیا او راه سعادت را پیموده به فرجام نیکو می 

 برگزیده دچار فرجام بد می شود.
 شده آفریده ومشقت سختي رنج، در انسان که: یابد مي بیان  بلد  مبارکه درسوره همچنان
 هاي سختي بار زیر که بهتر چه پس نماید تحمل را ها سختي باید زندگي تمام در و است
 خواهد سختي سراسر دنیایش مانند نیز آخرتش اال و برسد؛ آخرت راحتي به تا برود دنیا
 بود.
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نباید فراموش کردمشكالت زندگي امتحان الهي است، باید با صبر و تحّمل از این آزمون 
موفق به در آیید؛ به ظاهر قضیه نگاه نكنید. به نتایج معنوي و آثار اخروي رویدادهاي 
زندگي خویش نیز توجه داشته باشید. زندگي همیشه با رنج و مشكالت آمیخته است. و 

 نوعي آزمون الهي است. خداوند در قرآن مي فرماید:  اساساً مشكالت در زندگي
؛ َو لََنْبلَُونَُّكْم بَِشيء  ِمَن اْلَخْوِف َو اْلُجوعِ َو نَْقص  ِمَن اْْلَْمواِل و... ِلیْبلَُوُكْم أَیُكْم أَْحَسُن َعَمالً »

تا  شما را با اندكي از ترس، گرسنگي و آفت در مال ها و جان ها و میوه ها میآزماییم...
 «.معلوم گردد كه چه كس عمل شایسته انجام میدهد

سیرت نویسان مینویسند که: پیامبران الهي بیش از دیگران در زندگي خود با مشكالت 
 روبرو بوده اند.

اگر در آیه شریفه دقت بعمل اریم با  «إّن مع العسر یسراً »قرآن عظیم الشان مي فرماید: 
 سختي تحمل بین ارتباط و پیوستگي نوع یک فهشری آیهوضاحت در خواهیم یافت که:در

 از بعد تصادفي طور به انسان که نیست طور این یعني دارد؛ وجود آساني به رسیدن و ها
 ضرورت اي کلمه به ،«یسر و عسر» بین پیوند براي بناءً  یابد، دست اساني به سختي،
 است. «مع» کلمه آن و باشد داشته وجود آن در معنا این که است
 مي جمله از است: آمده بعمل مفسرین جانب از متعددي تفسیرهایي «مع» استعمال ايبر

 فرمایدند:
 است، توأم رنج با آسانى که: کرد فراموش نباید که ها انسان ما براي «مع» لفظ با آیه الف:
 میآید. دست به تدریج به آسانى سختى، تحّمل لحظه از
 نزدیک سختي به آساني میسازد،که روشن را موضوع این «مع» کلمه بردن ازبکار ب:
 میسازد. فراهم را قلب تقویت و خاطر تسلّي موجبات رهگذر این از که است
 همراه سهولتى صعوبتى هر با و آمیخته، آسانى مشکلى هر با که این به توجه با حال هر به

 معناي این «بعد» کلمه از استفاده بود، خواهند هم با و بوده هم با همیشه دو این و است،
 کند. نمي افاده را لطیف
ً  که( )بدان که:پس میکند خطاب خود وسلم علیه هللا صلي پیامبر به آیه این در خداوند  مسلما

 است. آساني دشوارى هر با
 وعده این که است بدیهي است. بوده روبرو بسیاري هاي دشوارى با مکه در که پیامبري

 دنیا در که عسرى با یا و است آسانى مدینه رد ایشان براي که خداوند سوي از است اي
 باشد. یسر برایشان بهشت در است،
 صورتى به آیه دو این یعني میشود؛ شامل را مشکالت همه آیات، مفهوم گستردگى البته

 حضرت آن زمان و وسلم علیه هللا صلي اکرم پیامبر شخص به اختصاص که شده مطرح
 است، مطرح سابق مباحث بر تعلیلى عنوان به و لىک قاعده یک صورت به بلکه ندارد، نیز
 ها سختي کنار در همیشه که دهدمى نوید تالشگر و مخلص مؤمن هاى انسان همه به و

 است. ها آساني
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 ُسوَرة البلد و تفسیرترجمه 
ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

  ومهربان ه به نام خدای بخشایند
 

ُم بَِهَذا  اَن فِي  َ﴾ل٣﴿ َوَواِلد  َوَما َولَدَ  ﴾٢﴿ َوأَْنَت ِحلٌّ بَِهَذا اْلبَلَدِ  ﴾١﴿ اْلبَلَدِ ال أُْقسِْْْ قَْد َخلَْقنَا اإلْنسَْْْ
ُب أَْن لَْن یْقِدَر َعلَیِه أََحدٌ  ﴾٤﴿ َکبَد   ُب أَْن لَْم یَرهُ  ﴾٦﴿ یقُوُل أَْهلَْکُت َماال لُبًَدا ﴾٥﴿ أَیْحسَْْْْ أَیْحسَْْْْ
فَتَینِ  ﴾٨﴿ لَهُ َعینَینِ  أَلَْم نَْجعَلْ  ﴾٧﴿ أََحدٌ  انًا َوشَْْْْْ فَال اْقتََحَم  ﴾١٠﴿ َوَهَدینَاهُ النهْجَدینِ  ﴾٩﴿ َوِلسَْْْْْ

َبةَ  َبةُ  ﴾١١﴿ اْلعَقَ َبة   ﴾١٢﴿ َوَما أَْدَراَک َما اْلعَقَ َبة   ﴾١٣﴿ َفکُّ َرقَ غَ  أَْو إِْطَعاٌم فِي یْوم  ِذي َمسْْْْْْْْ
ِکینًا ذَ  ﴾١٥﴿ یتِیًما َذا َمْقَربَة   ﴾١٤﴿ ْوا  ﴾١٦﴿ ا َمتَْربَة  أَْو ِمسْْْْْ ثُمه َکاَن ِمَن الهِذیَن آَمنُوا َوتََواصَْْْْ

ْوا بِاْلَمْرَحَمةِ  ْبِر َوتََواصَْْ َحاُب اْلَمیَمنَةِ  ﴾١٧﴿ بِالصْْه ْْْ َوالهِذیَن َکفَُروا بِآیاتِنَا ُهْم  ﴾١٨﴿ أُولَئَِک أَص
 ﴾٢٠﴿ َعلَیِهْم نَاٌر ُمْؤَصَدةٌ  ﴾١٩﴿ أَْصَحاُب اْلَمْشأََمةِ 

 مؤجز:ترجمة 
 نه،قسم مي خورم به این شهر )مکه(.) (1« )اَل أُْقِسُم بَِهَذا اْلبَلَدِ »
)و جنگ در این شوووهر و شوووهري که تو سووواکن آن هسوووتي( ) (2)« َوأَنَت ِحلٌّ بَِهَذا اْلبَلَدِ »

 براي تو حالل خواهد شد(.
 آورد(. وقسم به پدر، )آدم( و فرزندي که به وجود) (3)« َوَواِلد  َوَما َولَدَ »
نَساَن فِي َكبَد  »  ایم(.همانا ما انسان را در رنج و محنت آفریده) (4)« لَقَْد َخلَْقنَا اإْلِ
ُب أَن لهن یْقِدَر َعلَیِه أََحدٌ » کند هیچ کس بر او )توانا و( قادر آیا او گمان مي) (5« )أَیْحسَْْْْْْ

 ؟!(.نیست؟ 
 ام(.ید: من مال فراواني تباه و نابوده کردهگومي) (6)« یقُوُل أَْهلَْكُت َماالً لُّبَداً »
 پندارد که کسي او را ندیده است؟(.آیا مي) (7« )أَیْحَسُب أَن لهْم یَرهُ أََحدٌ »
 ایم؟(.آیا برایش دو چشم قرار نداده) (8« )أَلَْم نَْجعَل لههُ َعینَینِ »
 ایم؟(.هو یک زبان و دو لب را نیافرید) (9« )َوِلَساناً َوَشفَتَینِ »
 )و او را به دو راه )خیر و شر( را هنمائي کردیم.( (10« )َوَهَدینَاهُ النهْجَدینِ »
 )پس به گردنة )سخت( قدم نگذاشت )و نیامد(. (11)« فَاَل اْقتََحَم اْلعَقَبَةَ »
 اني که گردنۀ )سخت( چیست؟.()و تو چه مید( 12« )َوَما أَْدَراَك َما اْلعَقَبَةُ »
 «.اي استآزاد کردن برده) (13« )َرقَبَة  فَكُّ »
 یا خوراک دادن در روزقحطي )گرسنگي(.) (14)« أَْو إِْطعَاٌم فِي یْوم  ِذي َمْسغَبَة  »
 یتیمي را از خویشاوندان،() (15« )یتِیماً َذا َمْقَربَة  »
 یا گرد آلود ونیازمندرا(.) (16)« أَْو ِمْسِكیناً َذا َمتَْربَة  »
ْوا بِاْلَمْرَحَمةِ » ْبِر َوتََواصَْْْْ ْوا بِالصْْْْه پس از آن از ) (17)« ثُمه َكاَن ِمَن الهِذیَن آَمنُوا َوتََواصَْْْْ

کساني است که ایمان آورده و همدیگر را به صبر و شکیبایي توصیه کرده و همدیگر 
 «.اندرا به مهرباني سفارش نموده

َحاُب اْلَمیَمنَةِ » شووووووان به دسووووووت  اینان اهل سووووووعادتند )که نامۀ اعمال) (18)« أُْولَئَِك أَصْْْْْْْ
 شوند و به بهشت میروند(. شان داده مي راست



 

  

246 

 (90) –البلد سورٔه 

أََمةِ » َحاُب اْلَمشْْْ ْْْ هاي( که به آیات )و نشووانه و کسوواني) (19« )َوالهِذیَن َكفَُروا بِآیاتِنَا ُهْم أَص
شان داده میشود و به شان به دست چپ ما کفر ورزیدند، آنان اهل شقاوتند )که نامۀ اعمال

 جهنم میروند(.
َدةٌ » ْؤصَْ ها )از هر سوو( آتشوي سور پوشویده اسوت )که راه فرار بر آن) (20)« َعلَیِهْم نَاٌر مُّ

 ندارند(.

  مؤجزتفسیر 
 خوانندگان گرامی!
( درباره؛ همدمی انسووان با رنج و محنت، فریفته شوودنش به نیرو 7الی  1در آیات متبرکه )
 .گرفته میشودو ثروت، به بحث 

باید گفت که: سووووره مبارکه بلد با قسوووم بدایت می یابد  و با اشووواره به نظام توالد و تناسووول 
 .كند انسان، زندگى این دنیا را همراه با تالش و زحمت معّرفى مى

هاى با ارزشى كه هاى غافل و مغرور را مورد سرزنش قرار داده و به نعمتآنگاه انسان
ها را رسووووویدگى به عطا كرده اشووووواره نموده و راه سوووووپاس از این نعمتخداوند به انسوووووان 

 .دارد محرومان و خدمت به یتیمان بیان مى
گزار كه شوند، گروهى سپاسها به دو گروه منقسم مىها، انسانالبتّه در برابر این نعمت

ار عاقبتى میمون و مبارك دارند و گروهى كفران پیشه كه پایانى شوم و سخت در انتظ
 .آنهاست

 (:1« )اَل أُْقِسُم بَِهَذا اْلبَلَدِ »
یعنی: به شهر با حرمت مّکه مکّرمه... به شهری که حرم قسم مي خورم به این شهر )

 صلی هللا علیه وسلم  و موضع مناسک حّج است. الهی، جای نزول وحی، مولد پیامبر
را شریف و مبارک  ى شرق و غرب عالم ـ آنى بیت العتیق ـ قبلهشهرى که به وسیله

 گردانده و آن را محل نزول رحمت و برکات قرار داده.
کند و آن به خاطر شرف و احترام این هللا متعال در شروع سوره به شهر مکه قسم  یاد می
متعال است و فضل ترین مکان نزد هللا سرزمین است که:خانۀ هللا در آن واقع شده و محبوب

 اضح است و دعا در این مکان و در خانۀ کعبه، رد نمیو برتری این مکان بر همگان و
 شود؛ درصورتیکه دعا کننده  به اجابت دعای خود یقین داشته باشد. شود و قبول می

« ال»زاید است و آوردن حرف زاید « ال»در این آیه، حرف  قابل یادآوری است که:
 در برخي از محاورت مردم عرب معمول است.

و صحیح ترین قول این است که حرف )ال( براي رد نمودن خیال باطل مخاطب است 
در شروع قسم آورد ه مي شود، معناي آن این که چنان که شما پنداشته آید، نیست 
بلکه ما با قسم میتوانیم بگوییم که حقیقت آن است که بیان میکنیم، وطوریکه گفتیم  

هم به « والتین»هم چنان شهر در سوره  شهر مکه مکرمه است،« البلد»مقصود از 
وهذا »شهر مکه قسم یاده  بعمل آمده است، وبا این صفت آن را امین دانست که: 

قسم یاد کردن به شهر مکه براي اعالم و اظهار شرف و فضیلت مکه « البلد االمین
 نسبت به شهري هاي دیگر است.

باشد و به آن مى« مکه»از بلد، در التسهیل آمده است: به اتفاق عموم مفسران منظور 
 .(.۴/۱۹۹التسهیل )قسم خورده است تا شرف آن را نشان دهد.
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از حضرت عبد هللا بن عدي روایت است که رسول هللا صلي هللا علیه وسلم هنگام 
هجرت، شهر مکه را خطاب فرمود: قسم به هللا که تو از کل زمین در نزد هللا بهتر و 

راي خروج از اینجا تحت فشار قرار نمیگرفتم، من از محبوبتر هستي، واگر من ب
 .سرزمین تو بیرون نمیرفتم. )رواه الترمذي وابن ماجه(

 یادداشت:
مورد استعمال قرار گرفته است ومفسران  « ال أُْقِسمُ » سه بار جمله در قرآن عظیم الشأن 

 .اند آن را به دو مفهوم  معنا كرده
اند و تعدادی  خورم( معنا كردهحرف ال را زائد دانسته و آن را )قسم مى تعداد از مفسران 
اند، به این معنا كه مسئله به قدرى روشن است كه خورم( ترجمه كردهآن را )قسم  نمى

 .ضرورتی به قسم  خوردن هم نیست
 (:2)« َوأَنَت ِحلٌّ بَِهَذا اْلبَلَدِ »
دو احتمال است: یکي این که از « حل»در لفط «. و شهري که تو ساکن آن هستي)

حلول مشتق باشد، که به معناي جایگزین و سکونت و فرود آمدن میآید، پس با توجه 
به این، معناي حل فرود آیند و سکونت کننده معني میدهد، و مراد این آیه این است 
که شهر مکه خود هم محترم و مقدس است، بخصوص وقتي که شما در آن سکونت 

پس در اثر فضیلت مکین، فضیلت مکان افزایش مییابد، بنابر این عصمت  دارید،
وحرمت شهر به علت اقامت شما در آن، دو برابر میشود، و احتمال دوم این که لفط 

از مصدر حلت مشتق باشد که به معناي حالل بودن است، و با توجه به این، « حل»
شما را کفار مکه حالل قرار داده  دو معنا داشته باشد: یکي این که« حل»میتوان لفظ 

اند، که در صدد کشتن شما بر آمده اند، ودر صورتي که خود آنها در شهر مکه هیچ 
نوع شکار را حالل نمي پندارند، ولي ظلم و سر کشي آنها تا آنجا از حد گذشته 

است، که در آن مقام مقدسي که قتل حیواني جایز نیست، و این خود عقیده آنها ست، 
 آنجا آنان ریختن خون رسول هللا صلي هللا علیه وسلم را حالل قرار داده اند.در 

و معناي دوم حل، مي تواند این باشد ویژگي شما چنین است که به جهت شما قتال با 
کفار مکه در حرم حالل خواهد شد، چنان که در فتح مکه به خاطر آن جناب در یک 

ار حالل قرار داده شد. در خالصه تفسیر روز احکام حرام برداشته  شدند، وقتل کف
هر سه احتمال ذکر « مظهري»همین معني سوم، در نظر گرفته شده، ولي در تفسیر 

 است و مجال هر سه معني هم هست.
 (:3)« َوَواِلد  َوَما َولَدَ »
و قسم به پدر، و فرزندي که به وجود آورد(. مقصود از والد، حضرت ادم علیه )

اوالد او هستند، که از « ما َولََد  »پدر تمام بني آدم است، ومراد از والسالم است که 
آغاز آفرینش تا قیامت خواهند بود، و بدین شکل به حضرت آدم وتمام بني نوع او، 

 قسم یاد شد.
 مجاهد گفته است: واِلد  یعنى حضرت آدم علیه الّسالم و ما َولََد یعنى تمام ذریت صالح او.

: نظر مجاهد و یارانش نیک و محکم است؛ چون خدا بعد از این که به ابن کثیر گفته است
ام القرى یعنى محل سکونت حضرت محمد صلّى َّللّا علیه و سلم قسم  یاد کرد، بعد از آن 

 .(.٣/۶۴۰مختصر )و فرزندش قسم خورده است.« آدم»به ساکن آن یعنى 
 به آن قسم یاد کرده است.و خازن گفته است: خدا به خاطر شرف و حرمتى که مکه دارد 
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با این که از نسل آدم -و به آدم و پیامبران و ذریت صالحش قسم خورده است، چون کافر
 (.۴/۲۴٨)خازن  احترامى ندارد. - است
نَساَن فِي َكبَد  »  (:4)« لَقَْد َخلَْقنَا اإْلِ
  «.همانا ما انسان را در رنج و محنت آفریده ایم»

شود َکبََد رجل یعنی مرد دچار کبد: کبد و یا کباد به معنی درد و سختی است، وقتی که گفته می
 سختی شد. 

 هایسختی دنیا و تحمل و تعب در رنج پیوسته انسان ، کهیاد شده چیزهای یعنی: قسم  به
لبدش و تا هنگام پیدایش انسان یعنی از زمان دمیدن روح در کا نقطه ، از آغازیناست آن

 کشد. ها را کشیده و مىگرفتن روح از او، مدام انواع سختى
یعنى از مشقت و سختى. از همان زمان « فِی َکبَد  »ابن عباس )رض( فرموده  است: 

حمل و والدت و شیرخوارگى و از شیر گرفته شدن تا دیگر مراحل زندگى و حیات و 
 (.۴/۲۴٨خازن )مرگ در زحمت است.

ى انسان زحمت و مشقت اند: خدا هیچ مخلوقى را خلق نکرده است که به اندازه و گفته
 (۴/۲۴٨)خازن  ترین مخلوق است.بکشد. باوجوداین ضعیف
پیامبراکرم صلی هللا علیه وسلم در  بخشتسلی  این آیه مبارکه ابو سعود فرموده  است: 

 این بر تحمل ایشان برای نگیزشیبینند و امیقریش  از سوی که است هاییسختی قبال
 ( ۵/۲۶۵. )ابو سعود هاستسختی

دهد، انسانى که قدرت خدا را انکار و حشر بعد از آن هللا متعال از طبیعت انسان خبر مى
 کند: و نشر را تکذیب مى

 (:5« )أَیْحَسُب أَن لهن یْقِدَر َعَلیِه أََحدٌ »
توان ندارد از او انتقام گیرد و بر او قهر و غلبه  یکسکه هیچ انسان گمان می کند آیا»

. او به خاطر اموالي که براي شهوات نفس خود خرج کرده است افتخار میکند نماید؟ 
کند این اندیشه نادانی، غرور و خودبینی است، بلکه خداوند متعال  بر او قهر و غلبه می

 گیرد. و از او انتقام می
 نازل شده است که« ابى االشد بن کلدة»آیه مبارکه درباره:مفسران فرموده اند که این 

انداخت و پایش را مغرور بود.میگویند وی  چرمى را مى خویش بدنی نیرومندی به سخت
گفت: هر کس آن را از زیر پایم بیرون آورد  و مرا از روى داد و مىروى آن قرار مى

کشیدند چرم دهم. ده نفر چرم را مىاو مى از باالی سر آن کنار بزند، چنان مبلغى را به
خورد. و معنى آیه چنین است: آیا این تکه تکه میشد و ولی پایش از روى آن تکان نمى

برد هیچ کس قدرت انتقام ى مؤمنان گمان مىانسان های یاغی ونافرمان و تحقیرکننده
 گرفتن از او را ندارد.

 (:6)« یقُوُل أَْهلَْكُت َماالً لُّبَداً »
گوید: من مالى زیاد را در دشمنى با محمد صلّى َّللّا علیه  و سلم صرف  این کافر مى

 شدنشتمام  بیم آن گیو انباشتهاز بسیاری  را که بسیار و فراوانی کردم. یعنی: مال
و مخالفت اسالم و وعداوت با پیامبر صلی هللا علیه وسلم،  مبارزه رود، در راهنمی

 .ام کرده خرج و فخرفروشی طلبی خاطر شهرت،  یا بهمعاصی
حارث  درباره آیه مبارکه فرموده است که: این آیه  شأن نزول دربیان مقاتل
هللا صلی هللا علیه وسلم   گردید و از رسول گناهی مرتکب شد کهنازل  نوفلعامربنبن
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بپردازد. گفت: آخر  کفاره دستور دادند کهوی  هللا صلی علیه وسلم  به استفتا کرد. رسول
 سخنش ! و اینها و خیراتها رفتدر کفاره همه ، مالممحمد درآمدم در دین که هنگام از آن
 ، بازتابدر هر صورت بود که مالش دادن بر از دست ، یا ابراز تأسفیطغیان نوعی

 .است مال او از انفاق پشیمانی
گفت: مالى  آلوسى فرموده است:یعنى با مباهات و فخرفروشى بر مؤمنان مى مفسر

فراوان را صرف کردم، منظورش مالى بود که از روى ریا و براى کسب شهرت خرج 
کرده بود. و انفاق را به اهالک تعبیر کرده است، تا نشان دهد که برایش اهمیتى ندارد، و 

وری پنداشت که گویا  مالى فراوان را تلف آن را به امید جلب نفع صرف نکرده، وط
اند براى ابراز شدت عداوتش با پیامبر صلّى َّللّا علیه  وسلم  اى نیز گفتهکرده است. عده
 (٣۰/۱٣۶)آلوسى  گوید.و سلم چنین مى

ها و گناهان را هالک کردن نامید، چون خروج خداوند متعال انفاق در راه شهوت 
 جز پشیماني و زیان و خستگي و کمبود حاصل نمي کند. کننده از این انفاق  سودي

که در راه خشنودي هللا متعال  دارایي خود را خرج کرده باشد با خداوند داد اما کسي
و ستد ومعامله مینماید و چندین برابر آنچه خرج کرده، سود و فایده به دست مي 

 آورد.
 مراد خرج کردن و مصرف نمودن است. هالک کردن مال.نابود و تباه «: أَْهلَْكتُ »
مراِد چنین کافری و کافرانی، اظهار تفاخر به «: أَْهلَْكُت ماالً ل بَداً »انباشته و فراوان. «: لُبَداً »

 های فراوان است.رویه به مردمان،  ولخرجیکثرت دارائی، و بذل و بخشش بی
 (:7« )أَیْحَسُب أَن لهْم یَرهُ أََحدٌ »
مغرور و مستکبر  انسان یعنی آیا این «.کند که کسي او را ندیده است؟ آیا خیال می»

طوری تصور میکند، که به حقیقت امر و اندازۀ ومقدار انفاقش کسی آگاه نخواهد بود؟ و 
 برد اعمالش از هللا متعال پوشیده است؟ گمان مى
کرده و به کار  ها خرجدر این آیه مبارکه کسی که اموالش را در راه شهوتهللا تعالی 

بیند و از اهداف او برد که هللا او را نمینماید که آیا گمان میکند، تهدید میخود افتخار می
کند؛ البته که نه، چنین نیست؛ بلکه هللا او را دیده، اطالع ندارد؟ و اعمالش را محاسبه نمی

رق شنیدن و دهد. مگر معقول است که هللا وسیله و طُ اعمالش را ثبت کرده و جزا می
 دیدن را به انسان داده باشد اما خود فاقد آن باشد؟

، که مال و «ابواالشّدین»مفسران آورده اند که: منظور این آیه مبارکه شخصی است بنام 
اش را در راه دشمنی با پیامبر صلی هللا علیه وسلم  و اسالم با افتخار به مصرف دارایی

 میرساند.
 یادداشت:

مفسرآن می نویسند که هدف ومراد این آیه مبارکه  شخص مشخص، )تعداد زیاد از 
أبو االشّدین » معینی ومنظور نیست ولی برخی از علما بر این باور اند که این شخص 

نام داشت. ودر این مورد روایتی بی سند از ابن عباس )رض(  «  اَُسْید بن َكْلَدة اْلُجَمِحی
ذکر شده است که آن را مربوط «  64/  20آن الجامع ال حکام القر» در تفسیر قرطبی 

 وهللا اعلم. .به این آیه مبارکه می دانند.(
 خوانندگان گرامی!
 راه رهایی برای  آخرت،  در باره انتخاب واختیار نمودن  (20الی  8)در آیات متبرکه 
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 مورد بحث قرار گرفته است.
 (:8« )أَلَْم نَْجعَل لههُ َعیَنینِ »
بیند؟ بلی! بینایی انسان نعمت بزرگی که با آن می «.ایم؟چشم قرار ندادهآیا برایش دو »

بیند تا بدین وسیله رو که با چشمانش وسایل زندگی و مهّمات حیاتش را میاست، از آن
 وجودش قوام یابد.

ی بینایی، یعنی چشم. وهکذا به معانی از ماده عین است، به معنی وسیله« َعیَنینِ  »
شود فالنی تحت نظر من است، منظور این ه کار رفته است. وقتی گفته میمختلفی هم  ب

َوِلتُۡصنََع َعلَىَّٰ »فرماید:علیه السالم  می کنم. هللا به موسیاست که دارم از او محافظت می
 شوی.[. یعنی ای موسی! تحت نظر من ساخته و پرداخته می39]طه: « ٣۹َعۡیِنٓي 

 :(9) «َوِلَساناً َوَشَفتَینِ »
 کند و منویاتمی نطق آن وسیلهبه  یعنی زبانی که:«. ایم؟و زبان و دو لب را نیافریده»

ایم که او را در هایی بخشیدههمچنان برایش لب نماید.میترجمانی  را با آن ضمیرش
کند؛ حال آنکه هردو جمالش را زیبا زدن و خاموشی و در تناول طعام کمک میسخن
 ها به کار رفته است.اند و ُصنعی ُمتقَن در آنساخته

 (:10« )َوَهَدینَاهُ النهْجَدینِ »
و هدایت را از   و او را به دو راه خیر و شر به طور روشن رهنمایی کردیم

تا راه سعادت را پیش گیرد و از پیش گرفتن راه  ایم.گمراهي برایش مشخص کرده
یعنى خیر و شر. « اَلنَّْجَدْینِ »شقاوت دورى وامتناجوید. ابن مسعود )رض( فرموده است: 

 (.٣/۶۴۱)مختصر  «.إِنّا َهَدْیناهُ اَلسَّبِیَل إِّما شاِکراً َو إِّما َکفُوراً »ى مانند گفته
هاي فراوان اقتضا میکند که بنده حقوق هللا متعال  را  پس برخورداري از این نعمت

ها براي انجام گناه کمک هایش را به جاي آورد و از نعمت  ادا نماید و شکر نعمت
 نگیرد، ولي این انسان چنین نکرده است.

 (:11)« فَاَل اْقتََحَم اْلعَقَبَةَ »
ی سخت بین دو کوه مرتفع راه و گردنه«: ٱۡلعَقَبَةَ «» گذرگاه سختپس نگذشته است بر »

های نیکو و صداقات فرض و نفل، از را میگویند.  یعنی چرا با انجام اوامری چون کار
 گذرد تا به رستگاری دست یابد و نجات را به چنگ آورد.این گردنه و راه دشوار نمی

ى َّللّا علیه  و سلم آن را براى عبور از چرا به جاى صرف مال در دشمنى با محمد صلّ 
 راه صعب العبور صرف نکرد؟!

استعاره است و منظور عملى است که انجام آن بر نفس « اَْلعَقَبَةَ »در البحر آمده است: 
کند. و چون بذل مال براى نفس مشکل و زحمت و سخت است، به عقبه یعنى سنگینى مى

است، که در پیش گرفتن چنین راهى زحمت و راه صعب العبور کوهستانى تشبیه شده 
البحر )یعنى به سرعت و شدت وارد آن شد.« اقتحمها»مشقت را به دنبال دارد. و معنى 

.(.  این مثلى است که هللا متعال  آن را براى جهاد با نفس و هوى و هوس و ۴۷۶/٨
 شیطان و جلب رضایت خداى رحمان، آورده است.

نند عبورکردن از عقبه، سخت و دشوار است و راه آخرت خیلی واقعاً هم  جهاد با نفس ما
فرمان  طوالنی و سخت است. پس انسان باید سعی کند این راه سخت را با عبادت و

برداری هللا متعال طی نماید؛ اگر از مال دنیا به جای استفاده در خوشگذرانی دنیوی برای 
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بهتر خواهد بود. راه بهشت سخت است و آسانی راه عقبه و راه آخرت استفاده شود خیلی 
 باید از انفاق اموال برای رفتن در این راه استفاده شود.

 (2822مسلم: « )ُحفَِّت اْلَجنَّةُ بِاْلَمَكاِرِه َوُحفَِّت النَّاُر بِالشََّهَواتِ »در حدیثی آمده است: 
یعنی راه  «.های نفسانی پوشیده شده استبهشت با کارهای دشوار و جهنم با خواهش»

گذرد و راه رسیدن به جهنم پیروی از ها و مشکالت میرسیدن به بهشت از میان مشقت
در این مسیر گام برداشتن و گذشتن از عقبه  بنابراینباشد. شهوات و آرزوها و امیال می

ها ها را به قلههای مشکل و صعب العبور، انسانهای خطرناک و راهو تنگناها و پیچ
ی مطلوب و گوارایی خواهد داشت. پس گرچه خطراتی هم دارد. اما نتیجهرساند، امی

 خرد؟ ها و مشکالت را به جان نمیچرا انسان َعقَبَات و سختی
 یادداشت:

مخالف هوا و هوس نفس بوده تعمیلش مسمی شده است که امور دینی بسببی راه سخت 
 بروی دشوار می باشد.

 (:12) «َوَما أَْدَراَك َما اْلعَقَبَةُ »
دانی که گردنۀ ]سخت[ چیست؟ ]که برای رسیدن به بهشت و تو ]ای رسول هللا [ چه می»

 دشوار چه و گردنه سختمانع  آن ریختن درهم که دانی یعنی: تو چه.«باید آن را پیمود[
 ؟است گونه
 و پاداش گردنه این تو دشواری ، یعنیاست عقبه شأن نمودنبزرگ  مبارکه برای آیه این

 .دانی را نمی آن برداشتناز میان 
به واقعیت امر  گذاشتن از آن برای کسی که هللا متعال  توفیقش را اراده نکرده باشد 

 دشوار است. اّما برای کسی که پروردگار توفیقش دهد آسان است.
 عبور از گردنه پیشنهاد میفرماید و برای در آیات بعد، گردنه را تفسیر می تعالی حق سپس
 دهد:
 (:13« )فَكُّ َرقَبَة  »
ای است در راه هللا و رها کردن او از این همان خالصی برده« را آزاد کردن ایبرده»

قید اسارت و بردگى،تا آزادی اش برآورده و از حقوقش برخوردار شود و انسانیتش کمال 
 آورد. می یابد. بلی! اسالم حّریت و آزادگی را به ارمغان

رقبه به معناي گردن است در زبان عرب. اما گاهي گردن کنایه اي از انسان است. آزاد 
 .(کردن انسان. انساني را آزاد کنید.

 (:14)« أَْو إِْطعَاٌم فِي یْوم  ِذي َمْسغَبَة  »
یعني اقدام به اطعام بکنید. اطعام طعام به  «.یا خوراک دادن در روز گرسنگي»

گرسنگان، در چه روزي؟ در آن روزي که قحطي بیداد میکند. اطعام طعام همیشه امر 
همیشه به آن توصیه شده است. ولي در  مقدس مقبول و پسندیده است و در دین اسالم

یعني روزي « ِذي َمْسَغَبة  »روز قحطي قطعاً ثواب وارزش دیگر وخاصی  دارد. چون 
 که صاحب گرسنگي است یعني ایام قحطي.

مفسرصاوى فرموده است: غذا دادن را به روز گرسنگى مقید کرده است؛ چون صرف 
 (.۴/٣۴۲)تفسیر صاوى  مال در چنان روزى بر نفس سخت و سنگین است.

طوریکه یادآور شدیم که: غذادادن بشکل عام مطلوب است، اینکه انسان اهل طعام باشد 
ای است. اما اینکه چه برای اشخاص  مستحق، چه برای افراد غیر مستحق؛ فعل پسندیده



 

  

252 

 (90) –البلد سورٔه 

کند به ظروف و این کار چه وقت بسیار ارزشمند است ومکافات الزم خود را کسب می
ای که به اوج فقر و درماندگی رسیده است و رماندهشرایط خاص بستگی دارد. یعنی د

رود، راهی برایش باقی نمانده است، فقیری که کم کم به سوی ضعف ایمان و کفر می
چنین افراد واشخاص که:اگر کمک ومساعدت شوند، ارزشمند خواهد بود. معنی ساده آیه این 

 است که به کسی که گرسنه است، غذا بدهید.
 (:15« )َربَة  یتِیماً َذا َمقْ »
مادر، ونه کسی را دارد  پدر دارد و نه نه که طفلی یعنی: به « از خویشاوندانبه یتیمي »

 نماید. تا رعایت و تفقّدش کند و با دلشکستگی احساس ذلّت می
ثواب است و به اقربا هم و در جائیکه هردو جمع دارای نیکونی به یتیمان  باید گفت که:
 را در بر دارد. شود دو ثواب

ترین قشر جامعه درضمن باید گفت که:محرومیت زدایی. یتیم در هر عصری محروم
بودن قبل از سِن بلوغ است و از سن بلوغ به باال اگر پدر هم نداشته است و طبیعتاً یتیم

شوند. حال چرا در این آیه مبارکه وایات متبرکه دیگری باشند، دیگر یتیم محسوب نمی
یم و مسکین بیشتر مطرح می یابد ؟ و چرا هللا متعال این دو قشر را بیشتر از بحث از یت
ترین قشر جامعه یتیمان هستند. آن هم برد؟ عامل وعلت آن اینست که:محروم همه نام می

 یتیمی که صاحِب قوم و خویشی و قرابت با انسان باشد.
 اثنتان: صدقةالرحم  ذي ، وعليصدقة المسكینعلي  الصدقة»است:  آمده شریف در حدیث
و  صدقه دو چیز: همو بر خویشاوند و نزدیک  است صدقه یک بر مسکین صدقه». «وصلة
 .«رحم صله هم
 (:16)« أَْو ِمْسِكیناً َذا َمتَْربَة  »

متربه از تراب گرفته شده، تراب به معناي خاک  یا مسکین گرد آلود و نیازمندرا(.
کنایه ازشدت فقر و وبراي مسکیني که مکان بود و باش ندارد و در خاک افتاده است،

 باشد. بینوایى مى
انسانى است که در کنار معابر افتاده و جز « ذا َمتَْربَة  » ابن عباس )رض( فرموده است:
 خاک پناهگاهى دیگری ندارد.

 از خاک ندارد که یا چیز دیگری لباس که است او بینوایی»ده است: مجاهد فرمو
 «.و خاکسار است نشینخاک کند پس محافظتش

ْبِر َوتََواَصْوا بِاْلَمْرَحَمةِ »  (:17)« ثُمه َكاَن ِمَن الهِذیَن آَمنُوا َوتََواَصْوا بِالصه
را به صبر و شکیبایي توصیه پس از آن از کساني است که ایمان آورده و همدیگر »

 «.اندکرده و همدیگر را به مهرباني سفارش نموده
نکته مهمي که در این آیات باید به آن توجه داشته باشیم این است که پروردگار با عظمت 
ما براي رساندن انسان به قلۀ کمال سعادت، مسائل اجتماعي را از قبیل یتیم نوازي، دادن 

ن ها را آزاد کردن، وغیره را در کنار یک مفهوم معنوي که طعام به گرسنگان، انسا
عبارت به ایمان آوردن به ذات پروردگار است، قرار داده است. یعني در دین مقدس 

اسالم مسائل مادي و اجتماعي از مسائل معنوي و خدایي و خداپرستي جدا نمي باشد. و 
که آمنوا اشاره به  «وا الصالحاتان الذین آمنوا و عمل »لذا در بعضي از آیات میفرماید:

اشاره به اقدامات مناسب  «عملوا الصالحات»جنبه ذهني، روحي و معنوي دارد. 
اجتماعي.اگر انسان بخواهد پا در جاده کمال بگذارد و در حقیقت دامنه هاي دشوار کمال 
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ي ملبس را وارد شود و بپیماید هم باید در حوزۀ ایماني و هم باید در حوزۀ اخالق اجتماع
به اخالق نیکوي اجتماعي و بخصوص از خود گذشتگي شود و آن هم در شرایط سخت و 

 دشواري که براي یک جامعه به وجود میآید.
 چهار مورد که با رعیت آن می توانی از این گردنه عبور کنی:

ی ی مؤمنی را آزاد کند فدیهآزادکردن برده که در روایت وارد شده: کسی که برده - 1
أَی َما َرُجل  أَْعتََق اْمَرأً  »گردد. در حدیث شریف آمده است:آتش دوزخ میاو از 

ُ بُِكّلِ ُعْضو  ِمْنهُ ُعْضًوا ِمْنهُ ِمَن النَّارِ   6715و 2517بخاری )« ُمْسِلًما، اْستَْنقََذ َّللاَّ
هركس، برده مسلمانی را آزاد كند، هللا در برابر هر عضو آن » (1509ومسلم 

 «.ِو آزادكننده را از آتش دوزخ، نجات خواهد دادبرده، یک عض
خوراک هنگام قحطی و گرسنگی، بخصوص به یتیمی که خویشاوند است و یا به  - 2

 آلود و در شّدت فقر است.مسکینی که خاک
ایمان صادق و واقعی به هللا، به رسول هللا و به آیات هللا و به دیدار هللا تا قلبش به آن  - 3

 زنده گردد.
قدم باشند و با مستضعف سفارش به صبر و شکیبایی کند که برحق ثابت  با مؤمنان - 4

داران سفارش به ترحم و مهربانی کند تا به فقیران و مسکینان رحم توانگران و مال
 کنند و نیازمندی آنان را رفع نمایند.

نگری باال رود و خود تواند از آن گردنۀ عاقبتی این چهار مورد انسان میبه وسیله
گونه موارد مالش را صرف کند و مؤمنان از عذاب نجات دهد، انسان باید در این را

 .صالح باشد
 (:18)« أُْولَئَِك أَْصَحاُب اْلَمیَمنَةِ »
اند که در سرای رستگاران یعنی اهل صفات یاد شده اصحاب یمین«.ایشان اهل سعادتند»

دارند، و با وارد شدن به دریافت مىى اعمال خود را با دست راست قرار دارند، که نامه
 شوند. هاى پرنعمت، سعادتمند مىباغ
را برخي از مفسرین مصدر میمي به معناي زیادي و استمرار در خیر وبرکت « میمنه»

التفسیر الکبیر، اند. )خوانده اند، وبرخي دیگر اسم مکان یعني جایگاه خیر و برکت دانسته
 (.۱۴٣، صفحه۲۷جلد

و میمنه در اصطالح قرآن عظیم الشان به کساني اطالق مي شود که در  اصحاب یمین
اند و طوریکه یادآور شدیم که اینان در روز قیامت دنیا با ایمان وعمل صالح زندگي کرده

 ارند.نامه عملشان را با دست راست دریافت مید
یمین و قرآن، اصحاب یمین را یکي از سه گروه انسانها در قیامت )سابقون، اصحاب 

 و ُکنتُم اَزوًجا ثَلثَه فَاَصحُب الَمیَمنَِة...»اصحاب شمال معرفي کرده است: 
و در موارد دیگر، اصحاب یمین را در مقابل اصحاب « الَمَشَمِة... والّسبِقونواَصحبُ 

 شمال، واصحاب میمنه را در برابراصحاب مشئمه قرار داده است.
 ، انسانها به سه دسته تقسیم گردیده اند:بر اساس نصوص کتاب هللا واحادیثي نبوي

کساني اند که ایمان و توحید صحیح دارند، و اعمال صالحه ي زیادي دارند؛ این  - 1
 دسته از انسانها اهل بهشت هستند و خداي متعال از گناه آنها گذشت خواهد کرد.
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اِلَحاِت أَنَّ لَُهْم َجنَّ » )سوره « ات  تَْجِري ِمن تَْحِتَها اْلَْنَهارُ َوبَِشِّر الَِّذین آَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّ
اند، به کساني که ایمان آورده، و کار هاي شایسته انجام داده  یعني: (.25بقره 

 بشارت ده که باغهایي از بهشت براي آنهاست که نهرها از زیر درختانش جاریست.
ده اند و تا کساني اند که ایمان و توحید صحیح دارند، اما مرتکب گناهان زیادي ش - 2

حد فسق پیش رفته اند، این افراد لیاقت جهنم را دارند؛ ولي خداي متعال ممکن است 
با آنها به دو گونه برخورد کند: یا به فضل و لطف خویش از گناهشان بگذرد و از 
جهنم نجات دهد، و یا آنها را به جهنم فرستاده و پس از مجازات گناهان روزي آنها 

ِ ما فِي السََّماواِت َوَما فِي اْلَْرِض َوإِن تُْبُدواْ َما فِي »ي آورد. را از جهنم بیرون م َّ َّلِلّ
أَنفُِسُکْم أَْو تُْخفُوهُ یَحاِسْبُکم بِِه َّللّاُ َفیْغِفُر ِلَمن یَشاء َویعَِذُّب َمن یَشاء َوَّللّاُ َعَلي ُکِلّ َشيء  

ن است، از آِن هللا است. و آنچه در آسمان ها و زمی (. یعني:284)سوره بقره « قَِدیرٌ 
)از این رو( اگر آنچه را در دل دارید، آشکار سازید یا پنهان، خداوند شما را بر 

طبق آن، محاسبه میکند. سپس هر کس را بخواهد )و شایستگي داشته باشد( میبخشد؛ 
و خداوند به همه چیز قدرت  و هر کس را بخواهد )و مستحق باشد(، مجازات میکند.

 دارد.
اني که ایمان و توحید صحیح ندارند، این افراد داخل جهنم خواهند شد و تا ابد در کس - 3

 آن خواهند ماند و هیچگاه از آن خارج نمیشوند.
همچنین در مورد عالم برزخ، از مجموع نصوص کتاب هللا واحادیثي نبوي طوري معلوم 

 میشود که: همه انسانها در عالم قبر و برزخ:
 باغهاي بهشت هستند. از باغچه اي یا در -
 یا در گودالي از گودالهاي جهنم. -

ِإنَّ أََحَدُکْم إَِذا َماَت ُعِرَض َعلَیِه َمْقعَُدهُ بِاْلغََداةِ »چنانکه پیامبر صلي هللا علیه وسلم فرمودند: 
ِل النَّاِر فَِمْن أَْهِل النَّاِر فَیقَاُل َواْلعَِشي إِْن َکاَن ِمْن أَْهِل اْلَجنَِّة فَِمْن أَْهِل اْلَجنَِّة َوِإْن َکاَن ِمْن أَهْ 

ُ یْوَم اْلِقیاَمةِ  هر ( »2866(، وصحیح مسلم )1379بخاري )« َهَذا َمْقعَُدَک َحتَّي یْبَعثََک َّللاَّ
وقت، یکي از شما فوت کند، صبح و شام، جایگاهش به او عرضه مي شود. اگر جنتي 

هش در دوزخ، به او نشان داده مي باشد جایگاهش در جنت و اگر دوزخي باشد، جایگا
شود. و به او گفته میشود: این، جاي توست تا روز قیامت که خداوند تو را حشر 

 «.مینماید
و قرار نیست که هرکسي در دنیاي برزخ در خوشي باشد در قیامت درناخوشي قرار 
گیرد! بلکه حدیث فوق خالف آنرا ثابت مي کند. همچنین گاهي ممکن است کسي در 

نیاي برزخ در رنج و عذاب باشد و خداي متعال در قیامت او را به بهشت برد، و سختي د
و عذاب برزخ را براي او سبب پاک شدن گناهانش قرار دهد بگونه ایکه در صحراي 

 محشر گناهانش کم شده باشند، و از لطف الهي بر بندگان شایسته اش است.
 (:19« )َحاُب اْلَمْشأََمةِ َوالهِذیَن َكفَُروا بِآیاتِنَا ُهْم أَصْ »
 اند ایشانند اهل شقاوتگاه(.که به آیات ما کفرورزیدهوکساني)
تعبیرى دیگر از اصحاب شمال در قرآن عظیم الشان است. قرآن  ،«أَْصَحاُب اْلَمْشأََمةِ »

، «مكذّبین»عظیم الشان از اصحاب شمال با عناوین دیگرى نیز یاد کرده است: 
 «.َمن اوِتَى ِكتـبَهُ بِِشماِلهِ »و « َمن اوتَِى ِكتـبَهُ وراَء َظهِره»؛ «أعمى»؛ «كافر« »ضالّین»



 

  

255 

 (90) –البلد سورٔه 

اصحاب ِشمال را مي توان در موارد زیر خالصه راز نامگذاري این گروه از افراد به 
 کرد:

میشود و آن نوعى ترس و بیم دادن به نامه عمل آنان در قیامت به دست چپشان داده  - 1
آن هاست؛ زیرا عرب گرفتن نامه به دست راست را نشانه پذیرش و تكریم و به 

 اند.دست چپ را عالمت رّد و اهانت مید
و پلیدى گذرانده و با كفر به آیات الهى بر خالف راه  آنان زندگى را در پوچى، پستى - 2

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

یسنده بدي و فرشتگان عذاب و نو)شقي( چپ آن ملكوت اسفل و جایگاه ارواح اشقیا 
 ها و دوزخ بدكاران است.

استفاده از آیاتى كه از سقوط اصحاب شمال در جهنّم، عذاب دردناك آن ها و حال و  با
توان اموري را عوامل سقوط و عذاب اصحاب وضع آنان در آخرت سخن مي گوید، مى 

 :شمال دانست
 كوردلى:

گروه مقابل اصحاب یمین در قرآن اصحاب شمال را در برابر اصحاب یمین قرار داده و 
توان چنین نتیجه گرفت كه اصحاب شمال كوردالن اند؛ بنابراین مى دنیا نابینا معرفى شده 

 اند و كوردلى آنان در دنیا باعث نابینایى آنان در آخرت خواهد بود.
 برخوردارى از نعمت فراوان:

از عبرت گیرى غافل كرده اند و همین امر آنان را شمال در دنیا غرق در نعمت اصحاب 
است. آن ها براى راحتى تن، وظایف واجب خود را ترك میكنند خداوند قوه شهویه را براى 
رشد و تعالى انسان در وجود وى نهاده است، اما زیاده روى مترفان در خوردن و آشامیدن 

مي و پیامد هاى آن دو و خوشگذرانى، زمینه غفلت و ترك وظیفه را براى آنان فراهم 
تواند وسیله رشد و كمال باشد، در جهت سقوط رو آنان قوه شهویه را كه مى آورد؛ از این 

 اند.كار گرفته خویش به
ْؤَصَدةٌ »  (:20)« َعلَیِهْم نَاٌر مُّ
که کفر ورزیده و و کساني«. بر آنان )از هرسو( آتشي )فراگیر( گمارده شده است»

را تصدیق نکرده و به او ایمان نیاورده و کاري  این امور را پشت سر انداخته و خداوند
اند اینان اهل شقاوت وبدبختي هستند و شایسته انجام نداده و بر بندگان خدا رحم نکرده

آتشي بر آنان گمارده شده است که درهایش به درازي است تا از آن بیرون نیایند و در 
 سختي و اندوه قرار گیرند.

 و مقام صبر:اهمیت 
انساني است، علما ء میگویند صبر از جمله ستون هاي بارزترین اخالق ه جملصبر از
چرخد و از صبر سرچشمه سلوک بر محور آن ميسایر اخالق اسالمي است که اساسي 
 .میگیرد
 انساني دقت بعمل اریم با وضات تام در خواهیم یافت که:هر یک از صفات نیکو واگر به 

 .اساس و مرکز آن صبر است
عظیم الشان در گي خویش به سه نوع صبر ضرورت دارد و در قرآن انسان در مسیر زنده

 بعمل آمده است از جمله: هر سه نوع آن اشارهمورد 
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 صبر بر طاعت هللا: - 1
امان هاي نفسي و شیطاني و تالش بي یعني مقاومت و پایداري دربرابر همه کشش

 هاي انساني.وظایف و رسالت براي نیکو انجام دادن عبادت پروردگار و سایر 
 صبر در برابر معصیت هللا: - 2

از احکام الهي و یعني نگاه داشتن نفس از فرو افتادن در لجنزار معصیت و نافرماني 
 دساتیر پیامبر صلي هللا علیه وسلم.

  گي:صبر در برابر حوادث دردناک زنده - 3
طرف دیگرش شادي است، گي یک طرفش غم و یعني پي بردن به این حقیقت که بساط زنده

و انسان باید هنگام مصیبت امید خود را از دست ندهد و خود را تسلیم پروردگارش کند و 
چه او خواسته راضي باشد و این است نوع سوم صبر که در قرآن کریم نیز از آن  به آن

 فراوان سخن رفته است.
و خداوند صرف صابران  و صبري که بدین انگیزه نباشد نه پاداشي دارد و نه هم ارزشي.

نا گفته نماند  خاطر خویش را در قرآن وصف کرده است و آینده را از آن ایشان دانسته:به
گونه که خود ي و سبب صبر در هر سه میدان باید رضاي پروردگار باشد همانکه انگیزه

اَلةَ َوالهِذیَن َصبَُروا اْبتِغَاَء َوْجِه رَ »، «ولربك فاصبر»پروردگار گفته است:  بِِّهْم َوأَقَاُموا الصه
ا َوَعاَلنِیةً َویْدَرُءوَن بِاْلَحَسنَِة السهیئَةَ أُولَئَِك َلُهْم ُعْقبَى الدهارِ  ا َرَزْقنَاُهْم ِسرًّ )سوره  «َوأَْنفَقُوا ِممه

  (22رعد
 صبر در لغت:

  .به معني حبس و نگه داشتن است
صبر جمیل و صبر زیبا همان صبري است که در آن جزع و فزع و بي قراري در آن 

(. )پس صبر زیبا را پیشه ساز.( 18)سوره یوسف: آیه  «فََصْبٌر َجِمیلٌ »وجود نداشته باشد. 
 هاي پروردگار با عظمت است.یکي از نام« صبور»نا گفته نباید گذاشت که 

 صبر در اصطالح:
حي صبر میفرمایند که: صبر ثبات و استواري بر احکام کتاب هللا علما در تعریف اصطال

 قرآن عظیم الشان و سنت رسول هللا صلي هللا علیه وسلم است.
قرآن عظیم الشان کلید داخل شدن به جنت را صبر معرفي میدارد، علماء میگویند: مالک 

 ایمان و زینت انسان و راه رسیدن او به بزرگي وعظمت هماناصبر است.
 یابد.یابد و در سرزمین صبر به آسودگي کامل دست ميانسان با صبر آرامش مي

قرآن عظیم الشان بیشتر از هفتاد بار ذکرگردیده است، در مورد مقام و  کلمه صبر در
انّما »سوره زمر میفرماید:  10منزلت صبر همین کافي که پروردگار با عظمت ما در آیه 

؛ صابران اجر و پاداش خود را بي حساب دریافت « یوفي الصابرون أجرهم بغیر حساب
 میدارند.(

ها بهترین کاري که انسان مسلمان صادق در هنگام قرار گرفتن در برابر ابتال و آزمایش
دهد صبر و انتظار اجر و پاداش الهي در برابر چیزي است که قضاي الهي اقتضا انجام مي

 نموده است.
شود و اگر صبرانسان براي نامیده مي« عفت»ها باشد اگر صبر انسان در برابر شهوت 

 خواهد بود.« رضایت و تسلیم در برابر خداوند»ها باشد تحمل ناخوشي 
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خویشتنداري و حکمت نامیده خواهد شد و اگر » اگر صبر براي نعمت و شکر آن باشد 
رابر نام خواهد گرفت و در صورتي صبرانسان در ب« شجاعت» صبردر جهاد مقدس باشد 

نامیده خواهد شد و اگر براي پوشاندن « برد باري و حلم»حماقت و بي ادبي دیگران باشد 
نام خواهد گرفت و اگر صبر انسان در « امین وراستگو»راز دیگران باشد صاحب آن 

 نامیده میشود.« زهد»برابر زیاده روي در زندگي و یا در سخن گفتن باشد 
ن صبر در زندگي خود ناتوان و عاجز خواهد شد و براي همین منطق است که انسان بدو

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

اعمال شان جمع میشوند،  روایت شده است که در روز قیامت وقتي مردم براي محاسبه
 حساب وارد جنت شوند؟زند: صابران کجایند تا بيیک منادي ندا مي

وید اي گویند: به کجا میربینند ميخیزند. فرشتگان که آنان را مي گروهي از مردم بر مي
 فرزندان آدم؟

 .گویند: به بهشت مي
 گویند: قبل از حساب؟فرشتگان مي

 گویند: بله. مي
 پرسند: شما کي هستید؟ فرشتگان از آنان مي

 گویند: صابران. مي
 ود؟پرسند: صبر شما چه بفرشتگان مي 

گویند: بر طاعت خدا صبر کردیم و در برابر معصیت و گناه خدا صبر کردیم تا این  مي
 که خداوند جان ما را گرفت.

فرشتگان میگویند: شما چنان هستید که گفتید. وارد بهشت شوید که چه زیباست پاداش عمل 
 .کنندگان

ابُِروَن أَْجَرُهْم بَِغیِر ِحَساب  إِنهَما یَوفهى »خداوند متعال در این باره مي فرماید:  )سوره  «الصه
 ( )جز این نیست که صابران اجرشان را بدون حساب کامالً دریافت میکنند(.10الزمر:
 حوصیله با مردم: صبر و

صلي هللا علیه در حدیثي از ابن مسعود )رض( روایت شده گوید: گوئي هم اکنون رسول هللا 
کرد قومش او را زده و یکي از پیغمبران خدا ؛ را قصه مي کنم که داستانرا نگاه ميوسلم 

کرد و میمالید  بدنش را خون آلود کرده بودند و او در حالیکه خون از روي خویش پاک مي
 )متفق علیه(.« اللهم اغفر لقومي، فإنهم ال یعلمون»میگفت: 

 پروردگارا از )خطاي( قومم در گذر چون آنان نمیدانند.
با یارانش مشغول تشییع جناز بود یک صلي هللا علیه وسلم در یکي از روزها که رسول هللا 

نفر یهودي بنام زید بن ُسعنه به نزد او آمد و تقاضاي بازپرداخت قرض خویش را کرد، 
محل تالقي پیراهن عباي او را گرفت و به صورت آکنده از خشم بر وي نگریست وگفت: 

آمیز با وي سخن گفت، عمر بن ي تند و خشونتدهي؟ و به شیوهياي محمد آیا حق مرا نم
خطاب )رض( از این حرکت مرد یهودي بي نهایت خشمگین شد و در حالیکه از شدت 

اي میچرخید گفت: اي دشمن هللا، آیا با رسول هللا خشم چشم هایش چون چرخ و فلک دایره 
که او را بحق معبوث کرده است این چنین حرف میزني و پرخاشگري میکني، قسم بخداي 

کردم، رسول هللا با اگر ترس از توبیخ او مانع نمیشد هم اکنون سرت را از تن جدا مي
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سکونت و آرامش تمام به طرف عمر دید، فرمود: من و این آقا هر دو نیازمند غیر این 
دهي به هستیم باید به من دستور دهي، قرض او را به نیکي پرداخت کنم، و به او دستور 

نیکي قرض خویش خویش را طلب کند، اي عمر برو حق او را پرداخت کن و بیست پیمانه 
 «.خرماي اضافي هم به او بده

 زید یهودي گوید چون عمر بیست پیمانه را اضافه کرد گفتم این زیادي چیست؟
نه عمر گفت: رسول هللا صلي هللا علیه وسلم به من دستور داده است در مقابل دشمني و کی

 ورزیت این بیست پیمانه را اضافه کنم.
 زید گفت: اي عمر مرا میشناسي؟ عمر فرمود: خیر تو کیسي؟ گفت: زید بن ُسعنه.
عمر گفت: زید دانشمند و عالم یهودي؟ گفتم: بلي. گفت: چه چیز تو را وادار کرد این چنین 

ه گفتي بر زبان آوري؟ به خشونت رفتار کني و آنچه را کصلي هللا علیه وسلم با رسول هللا 
 هاي پیغمبري را در محمد میدیدم جز دو چیز.ي نشانه زید گفت همه

 کند...آیا جهل او بر حلمش غلبه مي - 1
خواند خواستم او را امتحان یا شدت جهل در مقابل وي، او را بیشتر به بردباري مي - 2

الم دنیاً وبمحمد رضیت باهلل رباً وباإلس»گیرم که کنم... و حاال تو را به گواهي مي
 ً به پروردگاري هللا راضي شدم، و اسالم را بعنوان دین برگزیدم، و محمدصلی  «نبیا

گیرم که نصف کل مال هللا علیه وسلم را بعنوان پیغمبر پذیرفتم، و تو را به گواهي مي
 ي خود را به مسلمانان امت محمد بخشیدم.و سرمایه

کند. گفت آنرا به برخي از ي آنها نميت همهعمر )رض( گفت: ولي این مقدار مال کفای
 آنان بخشیدم.

أشهد أن ال إله إالَّ »برگشت و گفت: صلي هللا علیه وسلم بعد زید یهودي به نزد رسول هللا  
دهم که خداي بحق جز هللا وجود ندارد، و گواهي مي« هللا وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

ي هللا است، بدین ترتیب به او ایمان آورد و او را هدهم که محمد بنده و فرستادگواهي مي
 )الحاکم في المستدرک این حدیث را صحیح دانسته است(.«. تصدیق کرد

 

 صدق هللا العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
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ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 سوره الشمس
 (30) –جزء 

 آیه دارد 15نازل شده و « مكه»این سوره در 
 

 تسمیه: وجه
 شده آفتاب  )شمس( افتتاحبه  با قسم  الهی شد که نامیده« شمس»جهت  بدان سوره این
 .است

 در قرآن عظیم الشأن، بعضى مطالب با یك قسم  آمده است. قابل تذکر می دانم که:
ودر برخی از حاالت  دو قسم  پشت « ْنساَن لَِفي ُخْسر  َو اْلعَْصِر إِنَّ اإْلِ »بطور مثال: 

 «.َو اللَّْیِل إِذا َسجى َو الض حى»سرهم آمده است. بطور مثال:
َو اْلعاِدیاِت َضْبحاً، »در برخی از حاالت سه قسم  در پى هم آمده است بطور مثال:

 ً  «.فَاْلُموِریاِت قَْدحاً، فَاْلُمِغیراِت ُصْبحا
ْیتُوِن َو ُطوِر ِسینِیَن َو هَذا »االت  چهار قسم ؛ بطور مثال: در برخی از ح َو التِّیِن َو الزَّ

 «.اْلبَلَِد اْْلَِمینِ 
، »ودر برخی از حاالت پنج قسم بطور پیهم آمده است، بطورمثال:  َو اْلَفْجِر، َو لَیال  َعْشر 

 «.َو الشَّْفعِ َو اْلَوتِْر، َو اللَّْیِل إِذا یَْسرِ 
بیشترین قسم های قرآنی، را به صورت پشت سر هم درسوره مبارکه وند متعال ولی خدا

شمس بعمل آورده است که تعداد آن به  یازده قسم مسلسل و پیاپى میرسد که از جمله بر 
 .ورزدآفتاب  وماه، روز و شب و آسمان زمین، بر ارزش و اهمیّت تزكیه نفس، تأكید مى

 نام: به این« شمس»علت نامگذاری سوره 
هاي قرآن عظیم الشان در زمان رسول هللا صلي هللا علیه سوره قبل از همه باید گفت که 

 وسلم داراي نام هایي بود كه از طریق وحي مشخص شده بودند.
، نام هاي هایي كه در سوره وجود داشت در برخي از موارد علماء و مفسرین به مناسبت

گذاري سوره بدین اساس مالحظه میفرمایم که، در نام دیگري را به آن سوره گذاشته اند، 
 هاي قرآن اعتبارات گوناگوني درنظر گرفته شده است که برخي ازاین اعتبارت عباتند

 از:
گذاري به اعتبار كلمه یا كلمات اول سوره و معاني آنها، مثل سوره برائت  نام :الف
 ( و یا سوره قل هو هللا )توحید(.)توبه
 .گذاري به اعتبار اسمي كه در آن سوره آمده است نام :ب
، ها نیامدهگذاري به اعتبار موضوع خاصي كه در آن سوره آمده و در بقیه سورهنام :ج

الدین ، جالل. )االتقانتري مطرح شده استبلکه در آن سوره به شكل گسترده و كامل
 (.هبه بعد، نشر دارالكتب العلمی 118، صفحه 1، جلد سیوطي

باشد؛ به هاي فوق مينیز، به علت یكي از احتمال  »الشمس» نام گذاري سوره 
 .آغاز شده است«شمس »قسم به کلمه ، با خصوص آن كه این سوره

 پیوند وارتباط سوره شمس با سوره البلد:
در مکه شرف نزول  « قدر » پس از سوره « شمس » قبل از همه باید گفت که سوره 

 یافته است. 
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 مفسران در پیوند وارتباط سوره شمس با سوره بلد می نویسند:
ی بلد به بیان و معرفی اهل سعادت )اصحاب میمنه( و اهل شقاوت )اصحاب سوره الف:

دهد. مشئمه( پایان یافت و این سوره نیز مراد از هر دو گروه را به روشنی توضیح می
 (.10و 9آیه مبارکه:))مالحظه فرماید: 

ی بلد، بازگشت و فرجام کفر پیشگان را بیان نمود و پایان شمس هم از پایان سوره ب:
 مجازات برخی از کفرپیشگان در دنیا یاد بعمل می آورده است.

 شمس:تعداد آیات، کلمات وحروف سوره 
آیه  اول این سوره گرفته شده  از )آفتاب( است که« الشمس»طوریکه گفتیم نام این سوره 

( 247( پنجاه کلمه، )50( پانزده آیات، )15( یک رکوع، )1وره دارایي )است. این س
( نقطه است.)الزم به ذکر است که أقوال علماء در نوع 97دوصدو چهل وهفت حرف و)

حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف است.  برای  تفصیل  این 
 ه فرماید.(تفسیر احمد مراجع ،مبحث میتوانید به سوره  الطور

 ه شمس:محتوا و فضیلت سور
تطهیر قلوب از ناپاكي ها و نا خالصي »و « تهذیب نفس»این سوره كه در حقیقت سورة 

اگر انسان بدبخت مي شود، باید عوامل این شقاوت و بدبختي را در درون خود  ست،« ها
لوازم این جستجو کند و اگر مي خواهد به سعادت و خوشبختي واقعی نایل شود باید 

 را در خود فراهم کند.« سعادت»
محتوي سوره، بر محور همین معنى دور میزند، منتها در آغاز سوره به یازده موضوع 
مهم از عالم خلقت و ذات پاك خداوند براى اثبات این معنى كه فالح و رستگارى در گرو 

اى قرآن را تهذیب نفس است قسم یاد شده، و طوریکه یادآور شدیم بیشترین سوگند ه
 ت.بطور جمعى در خود جاى کرده  اس

در  سوره شمس درباره پیامد هاي تزکیه نکردن نفس در دو بخش به توضیح مي پردازد:
( به پیامد فردي تزكیه نكردن نفس اشاره میكند. در این گفتار با 10 - 1بخش اول )آیات 

ژگي هاي متقابل زمین كه ویقسم به پدیده هایي مانند: آفتاب و ماه، شب و روز، آسمان و 
دارند و نفس انسان كه داراي دو حالت متفاوت فجور و تقواست بر این نكته تاكید مي كند 
كه رستگاري انسان در گرو پاکي نفس است و اگر انسان نفس خود را تزكیه نكند از فالح 

 و رستگاري ابدي محروم میماند.
د اجتماعي تزكیه نشدن نفوس انسان ها ( به بیان پیام15-11در بخش دوم یعني )آیات 

اختصاص دارد. در این گفتار با اشاره به نابودي قوم متمدن و پیشرفته ثمود در اثر گسترش 
شود که بخشي از این سرنوشت شوم به دلیل آن بود مفاسد اجتماعي، بر این نکته تأکید مي 

 ده بود پیروي کردند.که قوم ثمود از فردي فاسد و گمراه که نفس خود را تزکیه نکر
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 ُسوَرة الشمس و تفسیرترجمه 
 (30) –جزء 

ِحیمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم َّللاَّ
 مهربان به نام خدای بخشایندۀ و

 
َحاَها ْمِس َوضُْْْْْ اَها ﴾٣﴿ َوالنهَهاِر إَِذا َجالَها ﴾٢﴿ َواْلقََمِر إَِذا تاَلَها ﴾١﴿ َوالشْْْْْه  َواللهیِل إَِذا یْغشَْْْْْ

َماِء َوَما بَنَاَها ﴾٤﴿ اَها٦﴿ َواألْرِض َوَما َطَحاَها ﴾٥﴿ َوالسْْْْْْه وه فَأَْلَهَمَها  ﴾٧﴿ ﴾ َونَْفس  َوَما سَْْْْْْ
َها َها َوتَْقَوا َها ﴾٨﴿ فُُجوَر ا که َها ﴾٩﴿ َقْد أَْفلََح َمْن َز ا َخاَب َمْن َدسْْْْْْْْه َقْد  َبْت ثَُموُد  ﴾١٠﴿ َو َکذه

ِ َوُسْقیاَها ﴾١٢﴿ أَْشقَاَهاإِِذ اْنبَعََث  ﴾١١﴿ بَِطْغَواَها ِ نَاقَةَ َّللاه فََکذهبُوهُ  ﴾١٣﴿ فَقَاَل لَُهْم َرُسوُل َّللاه
اَها  ﴾١٥﴿ َوال یَخاُف ُعْقبَاَها ﴾١٤﴿ فَعَقَُروَها فََدْمَدَم َعلَیِهْم َربُُّهْم بَِذْنبِِهْم فََسوه

 جز:ؤترجمة م
 «.روشني آن )به هنگام جاشت(قسم به آفتاب و »( 1« )َوالشهْمِس َوُضَحاَها»
 «.و قسم به ماه چون از پي )آن( درآید»( 2)« َواْلقََمِر إَِذا تاََلَها»
َها» گر(  که آن )آفتاب( را روشووون )و جلوهوقسوووم به روز هنگامي»( 3) «َوالنهَهاِر إَِذا َجاله
 «.کند
 «.مي پوشاندرا فرو وقسم به شب چون آن»( 4« )َواللهیِل إَِذا یْغَشاَها»
 «.را بنا کردو قسم به آسمان و به آن که آن »( 5« )َوالسهَماء َوَما بَنَاَها»
 «.را گسترانیدو قسم به زمین و به آن که آن »( 6« )َواأْلَْرِض َوَما َطَحاَها»
اَها»  .«وقسم به جان )انسان( و آنکه آن را )آفرید و( نیکو گردانید»( 7)« َونَْفس  َوَما َسوه
هایش را )به او( الهام ها و پرهیزگاري سوووووووپس بدي » (8) «َفأَْلَهَمَها فُُجوَرَها َوتَْقَواَها»

 «.کرد
محققاً هرکس که نفس خود را تزکیه )و پاک( کرد، رسووووتگار »( 9)« قَْد أَْفلََح َمن َزكهاَها»
 «.شد
اَها» سه ساخت، نا امید )و  و یقیناً هرکس که آن را )با» (10)« َوقَْد َخاَب َمن َد گناه( آلوده 

 «.زیانکار( شد
شان شان، پیامبر  قوم( ثمود از روي سرکشي. و طغیان)» (11) «َكذهبَْت ثَُموُد بَِطْغَواَها»

 «.را تکذیب کردند
 «تشان )براي اقدام به جنایت( برخاس آنگاه که شقي ترین»( 12« )إِِذ انبَعََث أَْشقَاَها»
ْقیاَهافَقَاَل لَُهْم » ُْْْْ ِ َوس ِ نَاقَةَ َّللاه وُل َّللاه ُْْْْ پس پیامبر هللا )صووووالح( به آنها گفت: »( 13) «َرس
 «.  ماده شتر هللا را با آبشخورش وا گذارید»
اَها» وه ها( او را تکذیب ولي آن )»( 14)« فََكذهبُوهُ فَعَقَُروَها فََدْمَدَم َعلَیِهْم َربُُّهم بَِذنبِِهْم فَسَْْْْ

شان شان بر سر شان به بسبب گناهانماده شتر را پي کردند، پس پروردگارکردند، آنگاه 
 «.عذاب آورد، و با خاک یكسان کرد

 «.و )هللا( از سرانجام آن بیم ندارد»( 15« )َواَل یَخاُف ُعْقبَاَها»

 تفسیر سوره
 خوانندگان گرامی!

 نفس تزکیه شده و  بصورت کل باید گفت دراین سوره مبارکه  موضوعات مکافات ؛
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مجازات  نفس ناپاک، پند گیری از فرجام سوووووور کشووووووان و سوووووویاه چارگان، به بحث گرفته 
 میشود.

 (:1) «َوالشهْمِس َوُضَحاَها»
 کند. آنگاه که دنیا را روشن و تیرگى را پراکنده و نابود مىآن(  آفتاب و ضحاي )قسم به

 كمال به آن و روشوني تابش كه گاه آن اسوت آنآفتاب بعد از طلوع  باال آمدن ضوحي: وقت
 این قرار دارد. كه و درخشووش روشووني درحال اسووت: آفتاب همیشووه این رسوود. یا معني مي

 .است عظیم قرآن این از معجزات ايمعجزه، حامل معني
 (:2« )َواْلقََمِر إَِذا تاََلَها»

آید )و به نیابت آفتاب زمین را زیر بال سیمین س آفتاب برميوقسم به ماه بدان گاه كه از پ
 مهتاب میگیرد(!

به دنبال آن برآمد. از پس آن روان شووووووود. مراد تابیدن ماه در شوووووووب، پس از  «:تاَلَها»
 درخشووویدن آفتاب در روز اسوووت. این آیه، صوووورت دیگري از تابش و تجلّي آفتاب را مي

 نمایاند.
بادرنظرداشووووووت اینکه ماه  عالوه بر نور و روشوووووونایی خود را که ازآفتاب  قابل تذکر اسووووووت 

 گردد. گیرد به دور آفتاب  هم میمی
َها»  (:3) «َوالنهَهاِر إَِذا َجاله

سوووووووازد )و عظمت آن را در  گر ميبه روز بدان گاه كه آفتاب را ظاهر و جلوه)وقسوووووووم 
ها قرار دارد و ها در حجاب است و در زیر پردهبلی! او از نظر نمایاند(! سیماي خود مي

 سازد. روز آن را آشکار می
ى زمین را روشوون و با فروغش کائنات را درخشووان ابن کثیرفرموده  اسووت: یعنى گسووتره

 .(.٣/۶۴۴مختصر )سازد. مى
فتاب بر گرش سووووووواخت. نمایاندش. ضووووووومیر )ها( به آجلوه «: َجالَّها»روز. «: النَّهارِ »

میگردد. درست است كه در حقیقت آفتاب روز را ظاهر میكند، ولي معني صریح آیه این 
اي خفي، دخالت زمین در تجلّي آفتاب اسووت كه روز آفتاب را آشووكار میسووازد. و با اشوواره

آورد و فهمیده میشود زیرا در واقع، تقابل قسمتي از زمین با آفتاب است كه روز را برمي
العاده آن در ي میگردد. در هر حال باز هم سوووووووخن از نور آفتاب  و تأثیر فوقآفتاب متجلّ 

 موجودات كره زمین است.
کردن چیزی که ابهام در آن بوده شووووودن و تجلیی َجلو و به معنی روشوووووناز ماده«:َجلَّها»

های هللا، جلیل اسووت که از همین ریشووه اسووت؛ اسووت؛ یعنی کشووف بعد از خفا. یکی از اسووم
 کردن است. کسی که کارش جال دادن و روشنیعنی 

 (:4« )َواللهیِل إَِذا یْغَشاَها»
پوشووووووواند )و آن را در پس پرده ظلمت پنهان به شوووووووب بدان گاه كه آفتاب را مي )وقسوووووووم 
 مینماید(!

َشاَها» پوشاند. ضمیر )َها( به آفتاب بر میگردد. چرا كه باز هم بر اثر آفتاب را مي : «یْغ
افتد و روي اي بر چهره آفتاب فرو ميقسووووووومتي از زمین با آفتاب، شوووووووب مانند پردهتقابل 

 پوشاند.افتاب را در آفاق زمین مي 
مفسوور صوواوى فرموده اسووت: به خاطر رعایت فواصوول، فعل مضووارع یَْغشوواها را آورده و 

 ..(۴/٣۲۱تفسیرصاوى )نگفته است: )غشیها(.
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 (:5« )َوالسهَماء َوَما بَنَاَها»
سمان و باني « ما»احتمال دارد که ) شد، و این طور معني شود: قسم  به آ موصوله با

طور معني مصودریه باشود پس این« ما»آن که خداوند متعال اسوت. و احتمال دارد که 
 میشود: قسم  به آسمان و بناي آن که در نهایت زیبایي و استواري آفریده شده است.

ست. در لغت عرب موصول این کلمه موصوله است و : «َما» مراد ذات پاك پروردگار ا
رود، ولي در مواردي به مشوووووووترك )َمْن( براي عاقل و )َما( براي غیر عاقل به كار مي 

 (.3، سوره بلد/22و 3شوند )مالحظه شود سوره: نساء/جاي یكدیگر استعمال مي 
ست، یعني آن چیز عظیم  ستعمال )َما( براي وصفیت ا شأن در اینجا ا شته ال توانائي كه. گذ

ست ستعمال )َمْن( یا )َما( براي خدا یكسان ا ؛ چرا كه به كار بردن هر یك از این از اینها ا
دو کلمه، در آن مفهوم معهود بشري، نسبت به خدا نادرست است )مالحظه شود جزء عم 

 شیخ محّمد عبده(.
 (:6« )َواأْلَْرِض َوَما َطَحاَها»

را پرت كرده اسووت و غلتانده اسووت و )با وجود گرد و  زمین)وقسووم به زمین، و به آن كه 
آمیز، آن را براي زندگي انسانها و سبزشدن ورویدن  گیاهان( كروي بودن و گردش شتاب

 پهن نموده است و گسترانیده است!
گسوووتراند. این کلمه مرادف با )َدحا( در سووووره نازعات ، غلتاند، پرت كرد ،راند«: َطَحا»
 البیان، كبیر(. العرب، روحتبدیل داّل به طاء جائز است )مالحظه شود لسان. است 30آیه 

 اشاره به كرویت زمین و حركت انتقالي و وضعي آن دارد.
اَها»  (:7) «َونَْفس  َوَما َسوه

)وقسووم به نفس انسووان، و به آن كه او را سوواخته و پرداخته كرده اسووت )وقواي روحي وي 
 ي او را تنظیم نموده است(!را تعدیل، و دستگاههاي جسم

منظور انسوووانیت انسوووان  با دو بعد روح و جسوووم اسوووت كه مملّو از  ،نفس انسوووان«: نَْفس  »
شگفتیها و اسرار است. نكره آمدن نفس، میتواند اشاره به عظمت و اهّمیت مافوق تصّور 
شمندان به حق او  شد كه دان شاهكار عالم آفرینش با سان، این اعجوبه و  و آمیخته با ابهام ان

 اند.نامیده« موجود ناشناخته»را 
اَهاسَ » سان ساخته و پرداخته «:وه ست. بدین نحو كه هر یك از اندام هاي بدن ان اش كرده ا

را براي كاري، و هر یك از نیروهاي آن را جهت امري آفریده اسووووت و اندازه و تناسووووب 
 ،38آیه  نماد و نهاد دسوووتگاه تن را مراعات فرموده اسوووت )مراجعه شوووود به سووووره: قیامه

 (.7ره انفطارآیه ، سو37آیه سوره كهف 
 (:8« )فَأَْلَهَمَها فُُجوَرَها َوتَْقَواَها»
ط عقل و ) سوووپس بدو گناه و تقوا را الهام كرده اسوووت )و چاه و راه و حسووون و قبح را توسوووّ

 وحي به او نشان داده است(.
ابن عباس )رض( فرموده  اسووت: یعنى خیر و شوور و طاعت و معصوویت را برایش بیان و 

ى پرهیز به او یاد داده اسوووت که چه چیزى مناسوووب و چه چیزى شوووایسوووتهروشووون کرده و 
 است.

گرایش به گناه و : «فُُجورَ »الهام كرده اسووووت. نشووووان داده اسووووت. فهمانده اسووووت. : «أَْلَهمَ »
 الفاظ القرآن الكریم(.گیري از حق و حقیقت )مراجعه شود: معجم معصیت و كناره
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ست. مص شّر و طریق معصیت ا ست همچون ُجلوس و قُعودمراد راه   در ثالثي مجّردي ا
 (.10پرهیز. مراد راه خیر و طریق حق است )مراجعه شود به سوره: بلد/«: تَْقوي»

آفتاب، ماه، شووب، روز، »اند: خدا به هفت چیز قسووم یاد کرده اسووت؛ یعنى به مفسووران گفته
راز و نمایان قسووم خورده اسووت تا عظمت قدرت خود را اب« آسوومان، زمین و نفس بشووریت

سووازد و یگانگى خود را در ربوبیت و الوهیت نشووان دهد، و به منافع فراوان این اشوویا نیز 
اى آنها را ساخته، و مدبرى حرکات و سکنات آنها اشاره کند، و ثابت نماید که باید سازنده

 را ترتیب داده باشد.
، هللا متعال  آن را و امام فخررازی فرموده  است: چون آفتاب بزرگترین محسوسات است

باشوووند. بعد از آن ذات اش ذکر کرده اسوووت که دال بر عظمت آن مىبا اوصووواف چهارگانه
مقدس خود را یادآور شووده و آن را به سووه صووفت توصوویف کرده اسووت، تا عقل و خرد به 
طور شایسته به درک جالل و عظمتش نایل آید، و از این طریق عقل را از حضیض عالم 

 )صفواة التفاسیر( اوج میدان وسیع کبریاى خویش رهنمون سازد.محسوسات، به 
 (:9« )قَْد أَْفلََح َمن َزكهاَها»

)قسم به همه اینها!( كسي رستگار و كامیاب میگردد كه نفس خویشتن را )با انجام طاعات 
و عبادات با عمل صووووووالح، و ترك معاصووووووي و منهیات( پاكیزه دارد و بپیراید )و آن را با 

 ساختن هویت انساني رشد دهد و باال برد(. هویدا
گانه اسووت. )مالحظه قطعاً رسووتگار اسووت. كامیاب شوود. جواب قسوومهاي یازده : «قَْد أَْفلَحَ »

 المعاني(. فرماید: المصحف المیّسر، صفوه التفاسیر، روح 
 پاكیزه داشت.: «َزّكي»

مراجعه )پیراست. مراد پاكیزه داشتن و پیراستن نفس است با انجام اوامر و ترك نواهي 
 (.18/، سوره نازعات103/، سوره توبه151و 129/شوده به سوره: بقره

گر ساختن هویت انساني، و باال بردن مراد ازرشد دادن روحِ تقوا و طاعت، و جلوه 
)تفصیل  تزكیه، به معني تطهیر و تَْنِمیه است. استعداِد نیكي و نیكوكاري است. از مصدر

 المعاني، پرتوي از قرآن مالحظه فرماید(.را میتوان درتفسیر: روح
تواند منشأ تحول در جامعه شود و به قابل تذکر است که یک شخص  تزكیه شده مى

جامعه رشد و شجاعت و شخصیّت و معرفت و وحدت دهد، چنانكه یك نفر تزكیه نشده 
 هایى را به فساد و نابودى و سقوط بکشاند.رسیدن به هوسهاى خود امت براى

ها دو عامل مطرح شده است: یكى ایمان و در قرآن عظیم الشأن، براى رستگارى انسان
 .دیگرى تزكیه

 (:10) «َوقَْد َخاَب َمن َدسهاَها»
آن را  و کسي که نفس  خود را مستور گرداند که در حقیقت سزاوار آن نیست که)

ي آلودگي به مخفي و مستور گرداند و آن را خوار و ذلیل بگرداند و آن را به وسیله
ها و ارتکاب گناهان، و ترک کردن صفاتي که نفس را رذایل و نزدیک شدن به عیب 

کامل میگرداند و آن را رشد وتکامل مي دهد، و نیز با متصف شدن به صفاتي که 
 گردد. که چنین کند( زیانکار و ناکام ميگرداند. )کسينفس را ملّوث مي

قطعاً ناامید و ناكام گردید. حتماً به مطلوب و  َخاَب: به معنی َخیبت است،: «قَْد َخابَ »
، 12 /عمرانبهره گشت )مراجعه فرماید به سوره: آل مقصود نرسید و محروم و بي

 (.111و  61، سوره طه/1 /ابراهیم
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 آلوده كرد. از مصدر تَْدِسیة، به معني نقص و اخفاء، و آلودهپنهان داشت. : «َدّسي»
( به معني پنهان كردن  كردن و خاموش داشتن استعداد است. در اصل )َدسََّس( از )َدسَّ
چیزي در زیر خاك است و حرف دوم مضاعف قلب به یاء شده است، مانند تَقَضََّض و 

نكته قابل توّجه این است كه خدا استعدادهاي الزم،  اندتََظنََّن، كه تَقَّضي و تَظنّي هم خوانده
و وجدان بیدار، و فهم تشخیص حسن و قبح امور را براي پیمودن راه سعادت به انسان 

ثمر گذاشتن آنها مورد باز عطاء فرموده است، و انسان در مقابل ضائع كردن یا بي
 خواست قرار میگیرد.

 (:11) «َكذهبَْت ثَُموُد بَِطْغَواَها»
تکبر و سرباز زدن از پذیرفتن حق وسرکشي در قوم ثمود با طغیان و سركشي خود، )

بلکه او را  برابر پیامبرشان برحق شان )صالح علیه السالم(، را نه تنها تکذیب کردند
 )و دروغگو نامیدند(.

طغیان، سركشي. مراد تجاوز از حدود مقّررات الهي، و تمّرد از فرمان هاي : «َطْغَویا»
به سبب سركشي و طغیان شان. با : «بَِطْغَواَها»ي نفس است. او است كه بزرگترین تَْدِسیه

 سركشي و طغیانشان.
 «.علیه السالم  را تکذیب کردند  اصحاب حجر که پیامبرشان صالح» «:ثَُمودُ »

علیه السالم  است و چون منازل آنان از سنگ بود   ی معروف قوم صالحثمود همان قبیله
خطاب میگفتند. پس از ذکر آیات گذشته، هللا متعال قوم « أصحاب حجر»به آنان بنابراین 

 کند. ثمود را به عنوان مثال و مصداق این آیات بیان می
 (:12) «إِِذ انبَعََث أَْشقَاَها»
مانع این ترین ایشان برخاست و رفت )تا شتر را پَي بكند. دیگران هم آن گاه كه بدبخت )

باید  .عمل شان نشد، وبدین ترتیب مرتکب عمل خطا ء وگناه کار و جنایت کار شدند(
 رضایت و تشویق و تحریك به گناه نیز ازجمله گناه بحساب می آید. یادآور شد که:

 «.قدار بن سالف»نسان بدبخت عبارت بود از: ابن کثیر گفته است: این ا
را « قدار»انبعث از فعل بعث است یعنی برخاست وروان شد، وقتی آن قوم : «إنبَعَثَ »

 با موافقت آنان ناقه را کشت.« قدار» فرستادند و
ها نشانه ازشقاوت است و هر چه قداست بیشتر واقعیت امر اینست که:شكستن قداست

آیه مبارکه « اشقى»خواهد. طوریکه درفحوای کلمه قساوت بیشترى مىباشد، شكستن آن 
 بدان اشاره شده است.

اگر انسان به فكر تزكیه نباشد، در ابتدا پیروى از نفس را مخفیانه انجام  مالحظه میداریم 
 بیان شد  و سپس بطور علنی:«  َوقَْد َخاَب َمن َدسَّاَها »دهد طوریکه درآیه مبارکه مى
تر است بیان  یافت.واضح است که در انجام كار بد، آن كس كه شقى« اْنبَعََث أَْشقاهاإِِذ »

 پذیرد. زودتر تحریك مى
َها» بود که َمثَل وزبانزد آن زمان در بین « سالفبن قُدار »ترین قبیله بدبخت«: »أَۡشقَىَّٰ

ن  شقی و یعنی بعد از اینکه آ«. ترقدار شوم» گفتند: از مردم قرار گرفته و می
تا شتر را پی کند و دیگران هم  -پا خاست  به« سالف بنقُدار »ترین آن قبیله بنام بدبخت

المثل عام وخاص قرار ضربدر شقاوت ویاغی گری  «  قُدار» بناً  -مانع کار او نشدند
 «.تر از قدار استفالنی شوم»گرفت. ومردم بین خود می گفتند: 

 است: طوریکه در احایثی ذیل آمده
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ثُكَُما بِأَْشقَى النَّاِس َرُجلَْیِن؟» - 1 ِ، قَاَل: « یَا أَبَاتَُراب ! أاََل أَُحّدِ قُْلنَا: بَلَى یَا َرسُوَل َّللاَّ
أَُحْیِمُر ثَُموَد الَِّذي َعقََر النَّاقَةَ، َوالَِّذي یَْضِربَُك َعلَى َهِذِه، )یَْعنِي قَْرَن َعِلّي (، َحتَّى »

( و )مسند احمد: 4679)المستدرک حاکم: «هُ الدَُّم، یَْعنِي ِلْحیَتَهُ تَْبتَلَّ َهِذِه ِمنْ 
 (.1743( و )السلسلة الصحیحة: 8485( و)السنن الکبری نسایی: 18321

ِلیَن َعاقُِر النَاقَِة، َو أَْشقَى اْْلِخِریَن الَِّذي یَْطعَنَُك یَا َعِلي َوأََشاَر إِلَی َحْیُث » - 2 أَْشقَى اْْلَوَّ
( و)مسند 485( و)مسند ابویعلی موصلی: 7311)المعجم الکبیر طبرانی: «یَْطعَنُ 
 (.1088( و )السلسلة الصحیحة: 1424بزار: 

ِ َوُسْقیاَها» ِ نَاَقةَ َّللاه  (:13) «فَقَاَل لَُهْم َرُسوُل َّللاه
ها داشت به آن در حالیکه قوم خویش را برحذر مي علیه السالم پیامبر هللا صالح)

کشتن و پي زدن شتر هللا که آن را برایتان نشانه و معجزه بزرگي قرار گفت: از 
نوشید با پي زدن شتر پاسخ است بپرهیزید و این نعمت هللا را که از شیر آن مي داده

 ندهید.
صالح علیه السالم به آنها با تمام صراحت اعالم داشت: به این شتر هللا کاري نداشته 

 ز چشمه در روز نوبتش نگردید.باشید، مانع نوشیدن آب آن ا
، 64، سوره هود/77و  73/شتر خدا )مراجعه فرماید به سوره: اعراف: «نَاقَةَ هللاِ »

به فعل محذوف  (. تحذیر است وکلمه ناقه مفعولٌ 27، سوره قمر/59سوره اسراء/
 )إِْحَذُروا( است.

 (. 155به سوره شعراء/« نوبت آب نوشیدن آب )مراجعه شود: «ُسْقیا»
اَها»  :(14« )فََكذهبُوهُ فَعَقَُروَها فََدْمَدَم َعلَیِهْم َربُُّهم بَِذنِبِهْم فََسوه
را تکذیب کردند و شتر را پي کردند وکشتند و  علیه السالم ها پیامبر شان صالحآن )

خداوند آنان را به سزاي گناهانشان هالک کرد، با خاک یکسان کرد، و عذاب او همه 
ها را از بانگ مرگباري از باالي سرشان بر آنان فرستاد و لرزه، آن را فرا گرفت و

 افتادند. زیر فرا گرفت پس بیهوش به زمین
باید یادآور شد که: هر كس به گناه دیگرى راضى باشد شریك جرم بحساب می آید، 

فرماید: جمعى آن را مالحظه نمودیم که: شتر را یك نفر كشت ولى قرآن عظیم الشأن مى
 ند.كشت
بر آنان غضب گرفت. عذاب را بر همگان گماشت. ایشان را ُخرد و : «َدْمَدَم َعلَیِهمْ »

 خمیر كرد. آنان را هالك و نابود كرد.
کن کردن؛ یعنى عذابى بر خازن فرموده است: )الدمدمة( یعنى نابود کردن و ریشهمفسر

 آنان مسلط کرد که احدى از آنان نجات نیافت.
اَها» یعنى تمام افراد قبیله را یکسان کیفر داد و ایشان را با خاك یكسان ساخت. : «َسوه

را بر سر  این بدین معني که:زمینصغیر و کبیر و ثروتمند و بینوا احدى نجات نیافت.
 گردانید. یكسان را با خاك هموار كرد و آنان آنان

 ن را یكسره ساخت.عذاب و هالك را به طور یكسان گریبانگیر همگان كرد و كارشا
اَها» به سبب گناهشان عذاب را بر همگان گماشت و ایشان را : «فََدْمَدَم َعلَیِهْم... فََسوه

 یكسان نابود كرد.
 داستان شتر حضرت صالح:

 یكي از پیامبراني است که نام آن در قرآن عظیم الشان یازده بار ذكر شده  حضرت صالح
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است که پس از نوح )ع( و هود )ع( با تمام  است. حضرت صالح )ع( سومین پیامبري
قوت وصالبت علیه بت پرستي و طاغوت هاي زمان خودش قیام کرد و سال ها با آن ها 

 مبارزه خدشه ناپذیري بعمل آورد.
ً درشصت و هفت آیه ذکر  داستان حضرت صالح )ع( در ده سوره ي قرآن و مجموعا

 گردیده است.
پسر حضرت نوح؛ است. « سام»گان نواسه ود و از حضرت صالح؛ یکي از طوایف قوم ثم

حضرت صالح )ع( از طرف خداي متعال براي هدایت قوم ثمود فرستاده شده بود. قوم 
 .ثمود در یک منطقه ي کوهي بین حجاز و شام زندگي میکردند

قوم ثمود بسیار ثروتمند و داراي باغ و زمین هاي زراعتي وسیعي بودند، عالقه زیادي به 
دنیوي داشتند، بي نهایت عالقمند به زندگي دنیا ودر ضمن مردم خوشگذران و  زندگي

 اند و از حیث مذهب بت پرست.عیاش بوده
در نتیجه خداوند پیامبري را به نام صالح؛ که از فامیل و طایفه خودشان بود براي هدایت 

 .ایشان برانگیخت
 دعوت به پرستش خداوند:

ي قوم من! خداي یگانه را پرستش کنید که جز او حضرت صالح به قوم خود فرمود: ا
خدایي نیست. خداوند شما را بعد از قوم عاد، جانشین آن ها قرار داده تا از آن ها و عاقبتشان 
 .درس بگیرید براي آن که به عذابي که آن ها را در هم کوبید گرفتار نشوید

ن به فرمان این پیامبر خدا به آري! قوم ثمود نیز مانند اقوام قبل از خود به جاي گوش داد
 .او حرف هاي زشت و تهمت هاي ناروا مي زدند

آن ها مي گفتند: آیا ما از انساني مثل خود پیروي کنیم؟ چرا از میان ما تنها بر او وحي 
 نازل مي شود؟

وقتي بت پرستان قوم ثمود، استواري حضرت صالح )ع( را دیدند از او خواستند تا معجزه 
ها بیاورد و به خیال خود با این کار مي خواستند ناتواني او را مشاهده کنند و اي براي آن 

 .براي همیشه از او و سخنانش بي غم شوند
خداوند به حضرت صالح )ع( وحي فرمود که براي آزمایش آن ها شتري مي فرستیم، 

و دیگر شتري که از دل کوه بیرون مي آید بدون این که از پدر و مادري متولد شده باشد 
 .این که یک روز مردم آب آن منطقه را بنوشند و روز دیگر آن شتر

حضرت صالح )ع( معجزه ي خود را به قوم خود نشان داد و سفارش هاي الزم را درباره 
 .آن به مردم کرد

حضرت صالح )ع( به قوم خود فرمود: مزاحم این شتر نشوید و بگذارید در این سرزمین 
ي به آن برسد، به عذاب دردناکي دچار مي شوید. یک روز شما از به چرا کند و اگر آزار

آب آشامیدني موجود در این ناحیه استفاده کنید و روز دیگر بگذارید این شتر از آن آب 
 .بنوشد

مدتي به همین صورت گذشت تا این که این موضوع بر آن قوم بي ایمان و بت پرست 
و همچنین موجب خفت و خواري خود  سنگین آمد و آن را سبب محرومیت خود از آب

پنداشتند. آن گاه بزرگان و ثروتمندان قوم ثمود با یکدیگر مشورت کردند و تصمیم گرفتند 
 .آن شتر را بکشند و براي این کار یک نفر را که از همه شرورتر بود انتخاب کردند
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رحم بود انتخاب را که مردي بي ویا قذاره بن سالف آن ها براي این کار قداره بن سالف 
 .کردند و دستورات الزم را به وي دادند

یک روز که نوبت استفاده ي شتر از آب هاي منطقه بود آن مرد به شتر حمله کرد و او را 
جریان مطلع شد به قوم خود فرمود: مگر به شما نگفته  کشت. وقتي حضرت صالح از این

 .مان به عذاب الهي دچار خواهید شدبودم به این شتر آزاري نرسانید؟ اکنون در کمترین ز
عذابي که خداوند بر قوم ثمود فرستاد بسیار عجیب و هولناک بود. عذاب هنگامي نازل شد 
که همگي در خواب بودند. ناگهان زلزله ي شدیدي آن منطقه را لرزاند به طوري که از 

زیرا صاعقه  خواب بیدار شدند اما آن ها فرصت نکردند که از خانه هاي خود خارج شوند
اي بسیار شدید و با صدایي وحشتناک فرود آمد. زلزله از یک طرف و صاعقه از طرفي 

 دیگر به آن ها فرصت تصمیم گیري نداد.
اگر کسي فرداي آن روز به آن منطقه مي آمد فکر نمي کرد کساني در این جا زندگي مي 

نه از خانه ها؛ اما حضرت کردند و خانه هایي وجود داشته؛ چون نه از مردم خبري بود و 
 صالح )ع( و ایمان آورندگان با معجزه ي الهي نجات یافتند و به زندگي خود ادامه دادند.

 (:15)« َواَل یَخاُف ُعْقبَاَها»
از  كهآنكرد، بي نازل را بر آنان عذاب یعني: پروردگار این« نمیترسد آن و از عاقبت)

.ودر این هیچ استعادل  خویش آن بترسد زیرا او در حكم یا از پیامدي كار خویش عاقبت
هر چیز مسلط است و از نابود كردن ظالمان  شکی نیست که: پروردگار با عظمت بر

 ومتجاوزین  هیچ پروائى ندارد.  
شتر بر  كنندهپي به« اه»دیگر: ضمیر  قوليبه داند. وليمي را اولي قول كثیر اینابن

 خود نترسید. عمل شتر از فرجام كنندهمیگردد. یعني: پي
 ترسد چنانكار خود نمي از فرجاممتعال خداوند»گوید: مي اول تأیید معني به زمخشري

 جهت اندیشند، یا بهمي تدابیري آن پیامدهاي كنند، از بیممي مجازات چون شاهان كه
 «.كنندرا اجرا نمي در نظر دارند، مجازات كه گونه ، آنآن از پیامدهاي ترس
 ترسد: نمی«: اَل َیَخافُ »
 ترسد که کسی چیزی بگوید.هللا از عاقبت و سرانجام سزا ومجازات اش  نمی - 1
هالک و نابودی  -و از پیامد کار خویش شود.هللا از انجام مجازات اش، پشیمان نمی - 2

دهد؛ زیرا پروردگار همه، مالک همه و قاهر و وترسی به خود راه نمیبیمی  - آنان
هللا حکیم از روی قادر است و مافوق بندگان خود قرار دارد و عزیز و حکیم است. 

پشیمانی راه ندارد؛ زیرا به دهد و در کارش علم و حکمت خود، مجازات و سزا می
 افرمانی کردند.آنان هشدار داده شد ولی آنان دروغ  پنداشتند و ن

 قسم در قرآن:
باشد براي تربیت انسانها روش هاي متعددي را قرآن عظیم الشان که کتاب هدایت بشر مي

 باشد.مورد توجه قرار داده که به کار بردن سوگند )قسم( یکي از آن روشهاي تربیتي مي 
و هر کدام از دانیم سوگند یادکردن در میان عامه مردم امري رایج بوده زیرا چنانکه مي

کنند تا با اینکار یا مطلبي را تاکید قسم یاد مي آنها براساس آداب و رسوم و دیني که دارند
اش سوگند مي نمایند یا توجه مخاطبان را نسبت به اهمیت نکته مورد نظر که درباره

 خورند جلب نمایند.
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دن )ابن منظور، به معناي بهره بر« قِْسم»در لغت به معناي جزءجزء کردن و « قَْسم»
 و .(478، ص12ق، ج1414مکرم؛ لسان العرب، بیروت، دار صادر، محمد بن 

شود(، به بوده )یمین و سوگندي كه بر اولیاء مقتول ادا « قَسامه»در اصل از  «قََسم»
به کار برده « حلف»معناي حسن و جمال که در اصطالح فقهي و قرآني، اسمي براي 

 شده است.
ي قسم گویا با سوگند خوردن اینست که یادکننده« قسم»وگند یادکردن به وجه نامگذاري س

اي در هر جایگاهي که باشد از زیبایي و جمال آن چیزي که به آن قسم میخورد، بهره
القرآن، بیروت، دارالعلم محمد؛ المفردات في غریب بن میبرد؛ )راغب اصفهاني، حسین 

 (.670حه چاپ اول، صف ق،1412الدارالشامیة، 
بستن و اند كه عرب چون در حین پیمان را از آن جهت به معناي سوگند گرفته« یمین»
 اند.سوگند شدن، دست راست یكدیگر را میفشردند، لذا به طور مجاز یمین گفته  هم

ش، چاپ 1384اكبر؛ قاموس قرآن، تهران، دارالكتب االسالمیه، )قرشي، سید علي
 (.273، صفحه 7چهاردهم، جلد 

 انواع قسم هاي قرآني:
 انواع قسم هایي که در قرآن آمده علماء آنر به شرح ذیل کتکوري نموده اند:

خداوند در قرآن عالوه بر ذات خویش به مخلوقاتي چند نیز سوگند یاد نموده که تقریبا با 
 توان به موارد زیر دست یافت.یک نگاهي در قرآن مي

 قسم به ذات خویش
« تاهلل لتسئلن عما کنتم تفترون»مانند « هللا»با لفظ جالله ظمت ما در بار پروردگار با ع
 قسم خورده است.« رب»ودرشش مورد با کلمه  56)سوره نحل آیه 
 قسم به فرشتگان

قسم ( 5-1آیات  سوره نازعات)« والنازعات غرقا والنا شطاط نشطا... فالمدبراب امرا»
 (72آیه  سوره حجر)« یعمهون لعمرک انهم لفي سکرتهم»به جان پیامبر 

 قسم به قرآن مجید
 (2و   1سوره یس)«. یس و القرآن الحکیم»

 قسم به قیامت
 (2آیه  سوره بروج)« و الیوم الموعود»

 هاي آفرینشقسم به پدیده 
مراجعه کشتي، آنجیر، و زیتون. ، بحر،ابر ، باد،ماه ،زمین ،ستارگان به آفتاب، ایمان مانند

، سوره شمس 15آیه  سوره تکویر ،1آیه  سوره شمس ،4آیه  طارقسوره شود به: )
آیه  سوره ذاریات ،6آیه  سوره طور ،2و  1آیه  سوره ذاریات ،18آیه  سوره انشقاق ،6آیه
 (1آیه  سوره تین، 3

 قسم به زمانهاي مختلف
 ، 1آیه  سوره فجرسپیده دم، چاشتگاه، عصر، غروب آفتاب، روز و شب مراجعه شود به: )

سوره  ،4، سوره شمس آیه 17، سوره انشقاق آیه 1آیه  سوره عصر ،1سوره شمس آیه 
 .(17آیه  تکویر

 قسم به مکانهاي مقدس:
 (3و  1، طور آیه 1آیه سوره: )بلد ربیت المامورمراجعه شود به  ،کوه طور مانندمکه،
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 قسم به نفس انسان:
شفع، وتر و... مراجعه شود در )سوره وجدان انساني، قلم ونوشته، انسان پیکارگر،  قسم به

سوره - 5تا 1آیه  سوره عادیات ،1آیه  سوره قلم ،2آیه  سوره قیامت ،17شمس آیه 
 (3آیه  فجر

 مورد قسم:
البته الزم به یادآوري است که قسم هاي قرآن یا در موردي است که اعتقاد بشر به آنها 

وع قیامت، مبعوث شدن الزم و ضروري است مانند سوگند به وحدانیت خدا، وق
حاالت و روحیات  و یا براي تاکید بر ...حقانیت وعده الهي ،نبوت پیامبر اسالم پیامبران،

است مانند تاکید برخلقت انسان در بهترین صورت، آفرینش انسان در رنج و سختي، بشر 
 وجود نگهبانان و حافظاني براي انسان، زیانکار بودن انسان را نام برد.

 الهي با قسم انسانها: قسم تفاوت
مفسرین در این مورد مي نویسند: تفاوت قسم هاي الهى یا قسم هاى متعارف میان مردم 

 نقاط ذیلي را برجسته ساخته اند:
كنند كه در نظرشان مقدس و یا بسیار عزیز مردم معموالً به چیزهایى قسم یاد مى  - 1

 گویى هستند. روغاست و در تمام آنها نگران مأخذه و یا صدمه، در صورت د
اى احتمال میدهد كه هدف اصلى از سوگند مردم اثبات مطلب است، وقتى گوینده - 2

كند آنان را وادار به قبول  شنوندگان سخن او را باور نكنند با سوگند خوردن سعى مى
 نموده شك و تردید را برطرف سازد.

یست، زیرا خداوند نه این در حالى است كه هیچ یك از این مطالب در سوگند هاى قرآن ن
رساند تا سوگند یاد كند،  از كسى یا چیزى ترس دارد و نه فقدان چیزى برایش ضرر مى

از طرف دیگر در باره سخن خدا، من نیاز به سوگند ندارد و براى كافر و معاند سوگند 
 سودى ندارد.

 خوانند گان گرامی! 
اهمیت چیزى است كه براى آن قسم یكى از فلسفه هاى قسم هاي پروردگار، بیان درجه 

خورده است دومین فلسفه قسم هاى خداوند، بیان اهمیت و ارزش موجوداتى است كه به 
 آنها سوگند یاد كرده است.

از مجموع قسمهاى قرآن در یك مورد خداوند یازده قسم یاد كرده، كه آیات اولیه سوره 
دارد. و در چهار مورد قسمهاى شمس است. و در چهار مورد سوگندهاى پنجگانه وجود 

چهارگانه یافت مى شود. سوگندهاى سه گانه شش مورد و قسم هاى دوگانه پنج مورد است. 
 و قسم هاى یگانه شانزده مورد است كه بیشترین عدد را به خود اختصاص داده است.

  قسم هاى یازده گانه و تهذیب نفس قسم هاي سوره شمس
م یاد كرده، كه چهارتاى آن دو تا دو تا، و سه مورد آن قسم خداوند در این سوره یازده قس

 :یگانه. اّما چهار مورد اّول به شرح زیر است
سوگند به آفتاب و تابندگیش در این آیه هم به آفتاب قسم یاد شده،  َوالشهْمِس َوُضَحاَها: - 1

 و هم به نورش.
بناى رفیع و با عظمت را بنا كرده قسم به آسمان و آن كس كه این  َوالسهَماِء َوَما بََناَها: - 2

 است.
 .قسم بهزمین و خدایى كه آن را گسترانیده استَواالْْرِض َوَما َطَحاَها:  - 3
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اَها: - 4 در چهار «. قسم به روح انسان و آن كس كه آن را آفریده است َونَْفس َوَما َسوه
 مورد باال مجموعاً هشت قسم وجود دارد. اّما سه موردى كه فرد است:

 قسم به ماه هنگامى كه به دنبال آفتاب بیرون مى آید.َمِر إَِذا تاَلََها: َواْلقَ  - 1
 قسم به روزهنگامى كه پرتوآن صفحه زمین راروشن مى سازد.َوالنهَهاِر إَِذا جالهَها:  - 2
قسم به شب هنگامى كه تاریكى و ظلمتش تمام روى زمین را فرا  َواللهیِل إَِذا یْغَشاَها: - 3

 مى گیرد.
 عالمتاب:افتاب 

در مورد عظمت و اهمیت آفتاب و نور آن، كه خداوند متعال به آن قسم خورده، مطالبى كه 
 به هنگام نزول قرآن هیچ كس از آن مّطلع نبود:

 عظمت خیره كننده آفتاب :الف
 وزن آفتاب :ب
 درجه حرارت آفتاب :ج
 شعله هایى ازآفتاب :د
 جاذبه آفتاب :هـ

 آثار و اسرار نور آفتاب:
 همه چیز مرهون نورآفتاب! - 1
 پرورش مواّد غذایى با نور آفتاب - 2
 بارانها و نور آفتاب - 3
 رابطه نور آفتاب و بادها - 4
 آفتاب منشأ زیبایي ها - 5
 نور آفتاب منبع انرژي ها - 6

 قسم به ماه:
 برخى از خصوصیت هاي ویژگى هاى ماه درخشان! «َواْلقََمِر إَِذا تاَلََها.»

 حجم كره ماه :الف
 وزن ماه  :ب
 زندگى در كره ماه :ج
 حركت كره ماه  :د
 فاصله ما تا كره ماه :هـ
 روز و شب در ماه :و

 گوشه اى از بركات كره ماه:
 ماه، تقویمى طبیعي! - 1
جزر و مد اینجاست كه خداوند متعال ضمن درس تهذیب نفس )كه قسم هاى یازده گانه  - 2

ما را متوّجه سوره شمس براى آن است( درس توحید و خدا شناسى هم مى دهد، و 
منبع فیاض جهان هستى، و علّة العلل مى كند،تا با شناخت هر چه بیشتر او، به درجات 

 باالترى از كمال دست یابیم.
 سوگند به روح انسان:

اَها، فَأَْلَهَمَها فُُجوَرَها َوتَْقَواَها» خداوند متعال در این آیه شریفه به نفس  «َونَْفس َوَما َسوه
ه آن را آفریده، و بصورت معتدل قرار داده، سوگند یاد كرده و در ادامه انسان، و آن كس ك



 

  

272 

 (91) –الشمس سورٔه 

متذّكر این نكته مى شود كه به آفرینش روح انسان قناعت نكرده،بلكه فجور و تقوا را نیز 
به او تعلیم داده است. یعنى هم اسباب سعادت را در اختیارش نهاد، و هم عوامل شقاوت را 

 بارت دیگر، راه و چاه را به انسان نشان داده است.به وى معّرفى كرده، و به ع
سوگند هاى یازده گانه، براى تبیین اهمیت فوق  «قَْد أَْفلََح َمْن َزكهاَها * َوَقْد َخاَب َمْن َدسهاَها»

شده; و آن كس  هر كس نفس خود را پاك و تزكیه كرد هرسنگار»العاده این نكته است كه: 
 گناه آلوده ساخته، نومید و محروم گشته است. كه نفس خویش را با معصیت و

 ؟سعادت چیست
مفهوم سعادت و معاني اصطالحي آن و فهم ما از سعادت یکي از مطالب مهم و مرکزي 

یكي از سؤال هاي مهمي در زندگي د.بشمار میرو هاانسان ما ي دگو زن يدر جوامع بشر
کیست؟ سعادت واقعي چیست؟  سعادت چیست؟ سعید و خوشبختانسان اینست که در یابد که 

و چطور میتوان انسان به سعادت واقعي دست یابد ؟ یافتن جواب درست ومنطقي به این 
سواالت،به اطمینان کامل حلي براي بسیاري از مشاکل ما شده میتواند ودرک مفردات آن 

 امر بسیار مهمي بشمار میرود.
هر مختلفي دارد.  تعاریفو  هر ملت و حتي هر انسان مفهوم، محتويسعادت در فرهنگ 

وتشریح نموده اند و فهم تعریف ي وذوق خود خاص سعادت را بهروه و فرقه انساني گ
 خویش را ازین مفهوم دارند.

مورد  به معناى سعادت و خوش طالعىتوسط علماء  خوشبختى در لغت، کلمه سعادت یا
 ویند:یگمسعادت فته است. همچنان علماء در تعریف گر ترجمه و تفسیر قرار

شایستگى وصول به آن را  كمال ممكن كه انسان استعداد و رسیدن به هر نوعسعادت: »
از نیروهاى سعادت عبارت از استفاده صحیح، سالم و مشروع  دیگر: به عبارتویا  «دارد

 ار در تصرف واختیار انسان قرار داده است.دگکه پرور معنوى مختلف مادى و
و نفس وما ) با زیباي خاصي خویش چنین معرفي میفرماید: الشان این فهم را قرآن عظیم

فحوي آیات متبرکه از ( سویها فالهمها فجورها و تقویها قدافلح من زكیها و قد خاب من دسیها
 همان« فالح»فالح انسان در گرو تزكیه نفس است و ردد که: یگبا صراحت تام معلوم م

نظر كه موجب رستگارى و رها شدن انسان از سعادت و كمال نفس انسانى است: از این 
و از نظر اینكه « فوز»هاست . از آن نظر كه موجب دستیابى به خواسته مشکالت است

 نامیده میشود.« سعادت»ذاتى است  مطلوب
ر ما حکمت و فلسفه خلقت انسان را مورد تحلیل و ارزیابي قرار دهیم با و ضاحت تام اگ

انسان به  ، رساندنخلقت انسانجهان وبه تعقیب آن هدف از خلقت  ،در خواهیم یافت که
 بنابر همین منطق است که ،انساني استکمال به باالترین کمال فضیلت و رساندن انسان 

ً ردیده است. بنگ خلق جو و سعادت طلبکمالمخلوق انسان فطرتاً  فته میتوانیم کهگ همه  ا
 خود برسانند.شده سعادت گم انسان ها میخواهند خود را به 

ولي در این جاي شک نیست که انسانها برا ي رسیدن به معراج سعادت براي خود راه ها 
ووسایل مختلفي را مطرح وپیش بیني مي نمایند. برخي از انسانها رسیدن به سعادت 

ر از انسانها یگظاهري و برخي د« لذت»به دن ـرسی وخوشبختي متصور خویش را در
سعادت را به  ا مایه سعادت و خوشبختي معرفي میدارند. ابن سینا،رباطني « لذت هاي»

یکنواخت و هماهنگ که موجب کمال انسان  فعلیت رسیدن استعدادهاي انسان به طور
 (.۱۷، صفحه حمید رسائينوشته ، خوشبختي سیمايرساله اند. )میشود، معنا کرده
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( سعادت و شقاوتخصوصیت ) همچنان علماء بدین باور وعقیده اند که هر کدام از دو
 است. سعادت و شقاوتي ائيدار« روح»بخصوصي دارند. بطور مثال: معناي براي خود 

بخصوص خود میباشد. بنابر همین منطق است که  سعادت و شقاوتيي ائهم دار«  جسم»و 
 روحيمعرفي داشته است. روح  انسان را موجودي مرکب از جسم وقرآن عظیم الشان 

انسان  «روح» ،مربوط به سعادت بنابراین آنچه که تنها. متحّول و متغیرو جسمي ابدي 
شمرد و همچنین اموري که انساني مي هاي، از سعادتو امثال آنتقوا علم،مانند . است

محسوب میفرماید: مانند انسان  هاي سعادت سعادت جسم و روح را با هم دربر دارد، از
غافل نکند و دلبستگي به حیات ار دگپروریاد  ن را ازکه انسابشرط آننعمت مال و اوالد 

جسم و ه که در ناحیاست اموري سعادت انسان  همچنین. دنیوي را به دنبال نداشته باشد
شود، در ناحیة روح از سعادت شمرده مي بدن سختي و نامالیماتي را بوجود آورد ولي

راه خدا. اّما اموري که در روح اموال در  دا، انفاقـر راه خقبول مشقت هاي جسمي دمانند 
جسماني را به همراه داشته باشد، هیچ گونه سعادتي را  شقاوت ایجاد کند، گرچه سعادت

این لذایذ غیر مشروع داشته و غیر مشروع لذائذي که فقط جنبة دنیوي  همراه ندارد، مانند
غیر  سعادتبه اصطالع این نوع لذائذ و . موجب فراموشي از یاد خداوند گردددنیوي 
 .شمرده است عذابدر واقعیت براي انسان  اردگپرورجسماني را مشروع 

ي این نیست که انسان یکسره دگمفهوم زن اسالم، به انسان هشدار مي دهد کهدین مقدس 
با رنج  بلکه زندگي ابدي و جاودانه نیز منحصر شمارد.لذایذ و رنج هاي دنیوي  خود را به

که مي تواند  استانسان  عمال انسان ها در راه است و اینها و لذت هاي متناسب با ا
. دین اسالمي درین همیشگيابدي و یا سعادت جاودانه و انتخاب کند زندگي زودگذر و فاني،

حدود و ثغور  یري از لذایذ مادي و معنويه گراستا اعتدال را مراعات کرده و براي بهر
ونه که از طبیعت این دین که دین گ ي همانبس عالي و انساني را تعیین نموده که با پیرو

دنیا و آخرت است رهنمایي و هدایت میکند. پیروي ازین اصول سبب صالح و فالح دنیا 
 و آخرت خواهد بود.

آسایش خاطر انسان ها و جوامع بشري است که مّسلم است که سعادت و خوشبختى از آِن 
خوشبختي را تنها در داشتن مال  براي عده که سعادت ود. نبیشترى داشته باش و آرامش

منشأ سعادت و به هیچ صورت مال و ثروت و قدرت، فت که: گ دنیوي خالصه میکنند باید
آرام حتمي نیست که آورند اماآید، زیرا ثروت و قدرت، رفاه مىخوشبختى به حساب نمى

عوامل یکى از  یکى از دانشمندان انگلیسى میگوید: براى مردم عاقل، ثروتباشند. بخش 
مالک ثروت خود باشیم،  اضطراب و بدبختى است. مسئله مهم این است که باید بکوشیم تا

و قدرت فرورفته ثروت در عشق کسانى که ما باید امیر نفس باشیم نه اسیر نفس. نه بنده آن. 
ً متداواماند و اسیر آن ساختهاند وهمیشه خود را  که مبادا در کشمکش آن میباشد  فکردر  ا

ً ي خویش را از دست ندهند، بنائمال ودار، حوادث همیشه در فکر غرق اند. باید دانست  ا
که همچو اشخاص به هیچ وجه روي خوشي را نخواهد دید. باید تعمق کرد و دانست که 

 مان است که ببري یا نبري(گ در کفن جیب نیست )آن هم به

 حقیقي دست یا بد:سعادت ونه میتواند به چگانسان 

 ار:دگرورکسب رضاي پ - 1
اولین چیزیکه انسان میتواند به سعادت واقعي وحقیقي برسد همانا کسب رضاي 

آنعده از انسان هاي  سورهء عصر،ار با عظمت است. قرآن عظیم الشان در دگپرور
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با عظیم الشان باشند. قرآن  مؤمن و نیکوکارمي سازد که آنان خسران مستثنى را از 
فالح و مؤمن ونیکو کار به طور حتمي به  يصراحت تام بیان میدارد: انسان ها

 دست مییابند. کامیابي
ْبرِ  إِاله الهِذیَن آَمنُوا» اِلَحاِت َوتََواَصْوا ِباْلَحّقِ َوتََواَصْوا بِالصه علما ء علم  «َوَعِملُوا الصه

رسیدن به خوش بخت کسى است که زندگى خوشایندى داشته باشد و ویند یگاخالق م
 ري بدست نمي آید.یگار در چیزي ددگرضا پرورجز با این مامول 

 اري:زگپر هیتقوا و - 2
  (9) عظیم الشان در سوره شمس آیه قرآن دومین عامل رسیدن به سعادت حقیقي را

نصیب آنعده از سعادت و رستگارى و قسم چنین بیان میدارد:  پس از یازده سوگند
روي  ت کسى است که به ناپاکىرا از پلیدى تطهیر کند وبدبخانسان هاي است که خود

 بیاورد.
در همین فهم خالصه پیغمبران الهى یکي از عوامل ارسال کتب سماوي وارسال 

ادتمند عي سدگو رسیدن به زن راه زندگىردد، پیغمبران آمده آند تا براي ما انسان ها یگم
وراه  ردیده اند تا براي بشریت راه خیرگ ابدي را نشان دهند. پیامبران الهي مبعوث
همین است که براي انسان ها رسالت انبیا ءرسیدن به سعادت را تعلیم دهند. یـکي از

نیکى و نیکوکارى، راستى و  خوش بختى،ي سعادتمند، دگورود به زن راه ها وطرق
 را به آموزند. استحکام اخالقى و خیرخواهى و مهربانى درستى و

 ار:دگپروریاد  - 3
ردد، همانا یاد یگي وآرامش روح انسان ممهمترین عامل ووسیله که موجب خوش

مهم ترین عامل و وسیله  (۲٨ار است. قرآن عظیم الشان در )سوره رعد: آیه دگپرور
اال بذكر هللا تطمئن ار معرفي داشته است: )دگپروریاد  براى خوشى و آرامش روح را

از  گرداندن روى( البته آرام میگیرند. هاقلب  ار است که،دگیاد پرورتنها با ، القلوب
 هر کس از یاد منوبدبختي معرفي داشته و میفرماید: )را عامل سیه روزى هللا یاد 

اما باید گفت راز ( ۱۲۴ آیهء سخت میشود( )سوره ط روى گرداند، زندگى اش
خویش در زندگي انسان هاي است و بس. نهفته  ایمان الهي نور خوشبختي تنها در

آنعده از انسانهاي  برخوردار باشند. روح حقیقيخوشبخت هستند كه از آرامش نفس و 
ومنال مي پندارند در اشتباه اند. زراندوزي و انباشتن مال  که سعادت را صرف در

زیاد هیچ وخت براي انسان سعادت را  ائيتجربه به اثبات رسانیده است که مال، ودار
مصیبت ها باعث به بار نیاورده، در زیاتر از موارد  همین مال وثروت است که 

 ردد.یگهاي متعددي براي انسان م فالكتو
 :عمل صالح - 4

 امر به معروف، في سبیل هللا،جهاد عظیم الشان عمل صالح را در اعمالي مانند قرآن 
سعادت  ي بادگ، زنشکر نعمت هاى الهى وتوبه را مایهءبجا آوردن نهى از منکر، 

 نسان معرفي داشته است.ابراي 
 :بزرگان علماء و هم نشینى با مجالست و - 5

انسانها کساني آند که با علماء  سعادت مندترین) ارشادات شرعي ودیني همین است که:
 داشته باشد.(نشین  بزرگوار و کریم همو شخصیت هاي 
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 داشتن اوالد صالح: - 6
از جمله عوامل است که انسان را به سعادتمندي واقعي  منزل شایسته؛ زن صالحه و

حدیثي از پیغمبر اسالم محمد صلي هللا علیه وسلم روایت است که  در: میرساند
سعادةالمرء المسلم الزوجةالصالحة و المسکن الواسع و المرکب الهنىء  من» میفرماید:
 شایسته، خانه وسیع، مرکبزن  مسلمان است کهانسان الصالح؛ از سعادت  و الولد

 .«باشد نصیبش راهوار و فرزند شایسته 
  ! محترمخواننده 

ي با سعادت دگنصحیت وتوصیه اخالصمندانه، دوستانه وبرادرانه من براي رسیدن به زن
ناه و گ ناه نشویم. من معتقدم که هرچهگ و بهتر، این است: که باخود تعهد نمایم که مرتکب

ي سعادتمند لذتمند در اختیار خـواهیم داشت. بر ماست تا باطن ما دگعصیان کمتر باشد زن
 ظاهر ما باشد. بهتر از

ي از آن فایده اي و سعادت دگي فراموش کرد، آنچه که در زندگخوش خلقي را نباید در زن
ي خویش برسیم که دگجه در زنیاصلي متصور نیست آنرا باید ترک کرد ما باید به این نت

را در دنیا آنچه نصیب انسان میماند که با کار آخرت اید. انسان نباید فریب مال و منال دنیا 
ي براید. در این هیچ جاي شک نیست، انسان ائخورده و همیشه در فکر پول وپیسه و دار

ران دراز نشود. اما یگتا میتواند کار و زحمت بکشد تا محتاج  کسي نشود و دستش براي د
ردید. گ مراعات اعتدال و اوامر الهي درین رستا سبب صالح و فالح هر دو عالم خواهد

 رین نصیب فرما.الهي ما را سعادت دا
ذشت نه کني از جمله رگر بر ما ترحم او داگارا بر خود ظلم روا داشته ایم دگالهي پرو

 نکونن من الخاسرین.لان لم تغفرلنا و ترحمنا وخساره مندان خواهیم بود. ربنا ظلمنا انفسنا 

 قسم  خوردن به غیر هللا:
صفات هللا بصورت مطلق حرام  سوگند خوردن به غیر هللا تعالي و یا به غیر از اسماء و

است و جزو شرک اصغر محسوب مي شود، و حتي اگر کسي به تعظیم و بزرگداشت غیر 
 هللا را به قسم یاد کند، او دچار شرک اکبر خواهد شد.

من حلف بشيء »و علت این هم حدیثي از پیامبر صلي هللا علیه وسلم است که فرمودند: 
است(. به غیر هللا سوگند یاد کند، قطعاً کفر یا شرک ورزیده  )هرکس« ُدوَن هللاِ فَقَد أشَرک

 ( و گوید: حدیث حسن است.(1535)ترمذي )
بنابراین ما مسلمانان یا نباید سوگند یاد کنیم و یا اگر سوگند خوردیم باید فقط به هللا یا یکي 

ا کالم صفت از اسماء و صفاتش باشد، مثال سوگند یاد کردن به کالم هللا صحیح است زیر
 خداوند متعال است.

 البته خداوند متعال میتواند به مخلوقاتش قسم بخورد همانطور که خداوند متعال میفرماید:
َها، َواللهیِل إَِذا یْغَشاَها، َوالسهَماِء وَ » َما َوالشهْمِس َوُضَحاَها، َواْلقََمِر إَِذا تاََلَها، َوالنهَهاِر ِإَذا َجاله

اَهابَنَاَها، َواأْلَ  (. یعني: به آفتاب و گسترش 1-6)الشمس:  «ْرِض َوَما َطَحاَها، َونَْفس  َوَما َسوه
و به روز هنگامي که صفحه زمین  و به ماه هنگامي که بعد از آن درآید، نور آن سوگند،
و قسم به آسمان و کسي که آسمان  و به شب آن هنگام که زمین را بپوشاند، را روشن سازد،

و به زمین و کسي که آن را گسترانیده، و قسم به جان آدمي و آن کس که آن  کرده،را بنا 
 را )آفریده و( منّظم ساخته.



 

  

276 

 (91) –الشمس سورٔه 

که در این آیات و بسیاري از آیات دیگر خداوند متعال به آفتاب و ماه و شب و روز و غیره 
( فقط ، و باید دانست که سوگند خوردن به )فجر و شمس و لیل و وتر و غیرهقسم میخورد

و فقط مختص خداوند متعال است، و ما انسانها حق نداریم که به این موارد سوگند یاد کنیم، 
زیرا هرگز نه پیامبر صلي هللا علیه وسلم و نه هیچ یک از اصحاب ایشان رضي هللا عنهم 
به شمس یا فجر یا لیل یا وتر و غیره سوگند نخوردند، و اگر جایز مي بود آنها به این 

 سوگند مي خوردند.موارد 
، و هدف از آن قسم خوردنها توسط خداوند متعال به هر چیزي که بخواهد قسم میخورد ولي

خداوند اینست تا نعمتهاي خویش را یاد آوري کند، نعمتي مانند خورشید و شب و روز و 
کوه ها و غیره که همه را براي انسانها آفرید و خداوند متعال با سوگند خوردن به این 
نعمتها قصد یادآوري کردن آنها را به ما دارد، بنابراین فقط خالق آنها )یعني خداوند( مي 

 تواند به آن مخلوقات سوگند بخورد نه ما انسانها که خود مخلوق هستیم.
پس ما نیز نباید به آنها قسم یاد کنیم، زیرا آنها فقط مختص خداوند است که هللا تعالي قصد 

 به مخلوقاتش آن نعمتها را به ما یادآوري کند.دارد با سوگند خوردن 
و اگر قسم خوردن به غیر خدا جایز مي بود، قطعا پیامبر صلي هللا علیه وسلم بجاي آنکه 
ما را از آن نهي کند با استناد به آن آیاتي که خداوند در آنها به مخلوقاتش سوگند خورده 

یامبر صلي هللا علیه وسلم چنین فرمودند: حکم بر جواز سوگند به غیر خدا میداد، در حالیکه پ
ِ أَْو » َ عّزوجّل یْنَهاُکْم أَْن تَْحِلفُوا بِآبَائُِکْم، فََمْن َکاَن َحاِلفًا فَْلیْحِلْف بِالِله أاََل إِنه َّللاه

)هان! بدانیدکه هللا تعالي شما را از سوگند به  (1646مسلم ) –( 2679بخاري ) «ِلیْصُمتْ 
میخواهد سوگند یاد کند به نام هللا سوگند یاد کند یا میکند لذا هر کسي که تان نهي پدران 

 سکوت نماید.(
کند که رسول هللا صلي هللا عمر رضي هللا عنهما روایت ميبن در روایتي دیگر عبدهللا 

 فقط )هرکس میخواهد سوگند یاد کند «َمن کان حالفًا فال یحِلف إاّل باهلل»علیه وسلم فرمود: 
گوید: قریش به نام پدرانشان سوگند یاد میکردند. رسول سوگند یادکند،( راوي مي به نام هللا

تان سوگند یاد  )به نام پدران «التَحِلفُوا بآبائکم»هللا صلي هللا علیه وسلم فرمود: 
 (1646( مسلم )3836بخاري ) نکنید.(

وسلم این موضوع را تأیید  و روایت ابو هریره رضي هللا عنه از پیامبر صلي هللا علیه
ي »میکند که پیامبر صلي هللا علیه وسلم فرمود:  ِت َواْلعُزه َمْن َحلََف ِمْنُکْم فَقَاَل فِي َحِلِفِه: بِالاله

ُ، َوَمْن قَاَل ألخیِه تَعَاَل أُقَاِمْرَک فَْلیتََصدهقْ   رواه مسلم و غیره، «فَْلیقُْل: اَل إِلَهَ إِاله َّللاه
بگوید، و هرکس به دوستش « ال اله اال هللا»ت و عزي سوگند یاد کند باید )هرکس به ال

 .(1648( مسلم )4860بخاري ) کنیم، باید صدقه بدهد.(بگوید: بیا قمار بازي
کند دستور داده است سوگندیادو عزي پیامبر صلي هللا علیه وسلم هرمسلماني را که با الت

کند(. زیرا سوگند به غیر هللا با کمال توحید منافات تجدید ایمانال اله اال هللا بگوید )یعني: 
 دارد و در این کار به وسیله سوگندکه مخصوص هللا است به غیر هللا تعظیم شده است.
آري! این فرموده هاي رسول خدا صلي هللا علیه وسلم هستند که صراحتا سوگند به غیر 

و ستارگان و دیگر مخلوقات جایز مي بود، پس  خدا را نهي مي کنند، آیا اگر سوگند به ماه
چرا پیامبر صلي هللا علیه وسلم ما را از سوگند به غیر خدا نهي مي کنند؟! رسول خدا صلي 
هللا علیه وسلم که آگاه ترین انسانها به آیات قرآن و معاني آنها بود پس چرا با استناد به آن 

یاد مي کند حکم بر جواز سوگند به غیر خدا آیاتي که خداوند در آنها به مخلوقاتش سوگند 
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نمي دهد؟! آیا العیاذباهلل پیامبر صلي هللا علیه وسلم در امر رسالت کوتاهي کرده اند!! یا 
 آنکه معاني آن آیات را نمي دانست!

و چرا اصحاب بزرگوار ایشان به غیر خدا سوگند نخورده اند چنانکه ابن مسعود رضي 
ً ألَ »هللا عنه مي گوید:  ِ َکاِذبًا أََحبُّ إَِلي ِمْن أْن أَْحِلَف بِغَیِرِه َصاِدقا مصنف ابن  «ْن أَْحِلَف بِالِله

. از این که از روي دروغ به خدا سوگند بخورم برایم پسندیده تر است (12281ابي شیبة )
 از آنکه به غیر خدا از روي راست سوگند بخورم.

ل به ماه و آفتاب و زمین و آسمان و سایر خالصه اینکه اگر در قرآن کریم خداوند متعا
مخلوقات قسم میخورد، اشکالي نیست، زیرا خداوند متعال که پروردگار و خالق جهانیان 
است به مخلوقاتش قسم میخورد، ولي براي یک مخلوق جائز نیست که به مخلوق دیگري 

خداوند قسم بخورد،  قسم بخورد، و فقط باید به خداوند متعال و یا به اسماء و صفات و کالم
 و از این قبیل سوگندها.« به کالم هللا»و یا « وهللا»مثال بگوید 

  حکمت قسم خوردن به عصر:
اِلَحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحِقّ َوتََوا ْنَساَن لَِفي ُخْسر  إِاله الهِذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصه َصْوا َواْلعَْصِر إِنه اإْلِ

ْبرِ  داشتم.که منظور از قسم یادکردن خداوند)ج( به کدام عصر است. و چرا قسم  بِالصه
 به روي وتعال از آن و هللا  سبحان»یادکردن. منظور از عصر، زمان و روزگار است. 

تاریکي  آمدن و روز و پیاپي گذر شب روزگار محمل زمان و روزگار قسم  میخورد که
 زندگان و منافع و مصالح زندگي یافتن در امر قوام ريرخدادها و امو ها و نور و ظرف

امور بر وجود  این که نیست پروراند و شکيروزگار آنها را در بستر خود مي که است
 عزوجل خداي ، قسم خوردندارند. بنابراین روشني داللت وي و بریگانگي عزوجل صانع
التسبو »است: آمده  شریف در حدیث جهت ، از ایناست نآ و اهمیت شرف روزگار، دلیلبه

خود )آفریننده( عزوجل  ندهید زیرا خداي هو الدهر: روزگار را دشنام هللا الدهر، فإن
نماز عصر « عصر»مقاتل: مراد از  قول (. اما به2247صحیح مسلم )«. روزگار است

اند. نماز عصر تفسیر کرده را به« وسطي صاله»از علما  بسیاري جهت از این است
 آنچه بهدنیا نسبت  مانده عمر باقي دارد که آن به سوگند اشاره ، اینتفسیري وجه بنابراین

بر  پس استنماز عصر و مغرب  در میان مانده باقي ، مانند وقتاست گذشته از آن که
 و جبران شده آخر نزدیک به شود زیرا وقت مشغول یانیزب تجارتي تا به است الزم انسان
 «.تفسیر انوارالقرآن. »«استداده را ترجیح  اول کثیر معني. اما ابننیست ممکن مافات

 یادداشت ضروري:
اینکه هللا متعال به زمان قسم  مي خورد، تنها خاصه اوست و ما انسان ها نباید جز به نام 

 تش به چیز دیگري قسم یاد کنیم. درمورد به فتواي علماء مراجعه فرماید.هللا یا صفا
 

 صدق هللا العظیم و صدق رسوله نبي الکریم
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ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 سوره اللیل
 (30) –جزء 

 آیه است 21نازل شده و داراى « مكه»این سوره در 
 

 تسمیه: وجه
خود  با تاریكي كه  شب به با قسم  الهي شد كه نامیده« لیل»  جهت بدان سوره این

 .استشده  افتتاح ،است جهان پوشاننده
 شرف نزول یافته است.« اعلی»ی باید یادآورشد که:سوره لیل پس از سوره

 پیوند وارتباط سوره لیل با سوره الشمس:
باید گفت که:مضمون کلی سوره لیل به قدری به مضمون سوره ی شمس قبل از همه 

شبیه است که هر دو سوره تفسیر یکدیگر به نظر می رسند و مطلب همان مطلبی است 
 که در سوره ی شمس بگونه ای دیگر فهمانده شده است و در این سوره بگونه ای دیگر.

 نی نزدیک به هم نازل شده اند.این امرنشان دهنده ی آن است که این دو سوره در زما
ی شمس  از رستگاری نفس تزکیه شده و پاکیزگی آن و زیانباری نفس فرورفته در  سوره

( ودر سوره 10و 9پلیدی و تباهی بحث بعمل آورده است: )مالحظه فرماید:آیات متبرکه 
ساند، لیل، از اوصاف آن چه که رستگاری آورد و آن چه که به انسان  زیان و ناآمیدی ر

 ی باالست.(، گویا این آیات، تبین و توضیح دو آیه5سخن می گوید.)آیه 
است که با بخل بخیل تناسب دارد؛ چون بخل، سبب سیاه بختی و « لیل» شروع سوره با 

 ناآمیدی بخیل است...
 تعداد آیات، کلمات وحروف سوره لیل:

( رکوع، و 1داراي )از جمله سوره هاي مکي بوده، و « سوره لیل» طوریکه گفتیم:
( سه صدوچهارده حرف، و 314( هفتاد و یک کلمه، و )71( بیست ویک آیت، و )21)
)الزم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب  ( یکصدو سي هفت نقطه است.137)

کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف است.  برای  تفصیل  این مبحث 
 تفسیر احمد مراجعه فرماید.( ،رمیتوانید به سوره  الطو

 مکي یا مدني بودن آیات سوره لیل:
با توجه به اینکه برخي روایات به مکي بودن این سوره و برخي دیگر به مدني بودن آن 
اشاره دارند سیاق آیات این سوره نیز نشانگر مکي یا مدني بودن آن نیست فلذا نمي توان 

 آساني حکم صادر نمود.در مورد مکي یا مدني بودن آن به 
در بدوسوره بعد از ذكر سه قسم مردم را به دو گروه تقسیم میكند: انفاق كنندگان با تقوا، 

 و بخیالني كه منكر پاداش قیامت اند.
پایان كار گروه اول را خوشبختي و سهولت وآرامش، و پایان كار گروه دوم را سختي و 

 بدبختي میشمرد.
بعد از اشاره به این معني كه هدایت بندگان برخداست،  در بخش دیگري از این سوره

همگان را از آتش فروزان دوزخ انذار مي كند. و در آخرین بخش كساني را كه در این 
 آتش مي سوزند و گروهي را كه از آن نجات مي یابند با ذكر اوصاف معرفي مي كند.
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 اسباب نزول سوره لیل:
نقل فرموده اند که:  )رض( این سوره از ابن عباسنزول أتعداد کثیري از مفسران در ش

فقیر  باالى خانه مرد مردى درمیان مسلمانان بود كه شاخه یكى از درختان خرماى او»
را  صاحب نخل هنگامى كه باالى درخت مى رفت تا خرما ها ،عیال مندى قرارگرفته بود

كانش آن را بر میداشتند، آن بچیند، گاهى چند دانه خرما در خانه مرد فقیر مى افتاد، و كود
 مرد از درخت نخل پایان مي شد و خرما را از دست این اطفال مى گرفت.

 مرد فقیر به پیامبرصلي هللا علیه وسلم شكایت آورد.
پیغمبرصلي هللا علیه وسلم فرمود: برویم تا این مساله را حل کنیم، پیامبر صلي هللا علیه 

گفت: این درختى كه شاخه هایش باالى خانه فالن وسلم در نزد مالک نخل رفت وبرایش 
 شخص آمده است به من مى دهى تا در مقابل آن نخلى در بهشت از آن تو باشد!.

مرد گفت: من درختان نخل بسیارى دارم، و خرماى هیچ كدام به خوبى این درخت نیست 
 و حاضر به چنین معامله اى نیستم.

سلم این سخن را شنید، عرض كرد: اى رسول هللا! یکي از یاران پیامبر صلي هللا علیه و
اگرمن بروم و این درخت را از این مرد خریدارى و واگذار كنم، شما همان چیزى را كه 

 به او مى دادید به من عطا خواهى كرد؟
 بلي. فرمود:

آن مرد رفت و صاحب نخل را دید و با او گفتگو كرد، صاحب نخل گفت: آیامى دانى كه 
 من نپذیرفتم. شد درخت نخلى در بهشت در مقابل این به من بدهد ومحمد حاضر 

 خریدار گفت: آیا مى خواهى آن را بفروشى یا نه؟
 گفت: نمى فروشم مگر آن كه مبلغى را كه گمان نمى كنم كسى بدهد به من بدهى.

 گفت: چه مبلغ ؟
 گفت: چهل نخل.

 خریدار تعجب كرد و گفت: 
چهل درخت . راى درخت خرماي كه كج شده مطالبه میكنىعجب قیمت سنگینى وگرانبهاي ب

 سپس بعد از كمى سكوت گفت: بسیار خوب، چهل نخل به تو میدهم.! خرما
فروشنده )طمعكار( گفت: اگر راست میگوئى چند نفر را به عنوان شهود بطلب! اتفاقا 

 گروهى از آنجا میگذشتند آنها را صدا زد، و بر این معامله شاهد گرفت.
خدمت رسول هللا صلي هللا علیه وسلم آمد و عرض كرد اى رسول هللا! نخل به ملك  سپس

 من در آمد و تقدیم )محضر مباركتان( میكنم.
رسول هللا صلي هللا علیه وسلم، به سراغ خانواده فقیر رفت و به صاحب خانه گفت: این 

 نخل از آن تو و فرزندان توست.
 را درباره بخیالن وسخاوتمندان گفت. يوگفتني هانازل شد  « لیل» اینجابود كه سوره 

 آیات مبارکه سوره لیل:  یمحتوا
به اختالف انسان ها در شیوه ي زندگي داشته و آثار هر یک از  وتذکر این سوره اشاره

تعالي  هر کس که از هللا :این شیوه ها را در زندگي اخروي بیان میکند. مثال مي فرماید
نیز در عوض حیاتي جاودانه و  داوند را تصدیق کند هللا تعالی بترسد و وعده هاي نیک خ

سعادتي ابدي نصیبش مي کند و هر که بخل بورزد و در صدد بي نیازي و اشباع خواسته 
هاي منفي دروني خود باشد )= غنا طلب باشد( و وعده هاي نیک الهي را تکذیب کند، 
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لش هیچ سودي برایش نخواهد خداوند او را دچار سوء عاقبت نموده و آخرت نیز ما
 داشت.

 وضوعات تاریخي سوره لیل: م
ماجراي وذکري بعمل نیامده و تنها، از  در این سوره به موضوع تاریخي مهمي اشاره

نقل شده  ،شخصي بخیل که با وجود ثروت فراوان از کمک به فقرا جلوگیري مي نموده
شخص مذکور موقع چیدن خرما حاضر نمي شده است حتي دانه هایي که به زمین  .است

به فقیران ببخشد و اگر اشتباها دانه اي از دستش رها شده و کودکي فقیر آنرا  ، آنرامي افتد
به دهان مي گذاشته از درخت نخل پایین آمده و آن دانه را از دهان کودک خارج مي نموده 

 است!
ین شخص واشخاص بخیل هشدار داده شده است که به زودي سختي و در این سوره به ا

  شدت را خواهد دید و در آن روز هیچ راه فراري ندارند.
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 ُسوَرة لیل و تفسیرترجمه 
 (30) –جزء 

ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه
 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان

 
( إِنه َسْعیُکْم 3) ( َو ما َخلََق الذهَکَر َو اأْلُْنثى2) ( َو النههاِر إِذا تََجلهى1) یْغشى َو اللهیِل إِذا
ا َمْن أَْعطى4لََشتهى ) ُرهُ ِلْلیْسرى6)( َو َصدهَق بِاْلُحْسنى 5) َو اتهقى ( فَأَمه ا 7) ( فََسنُیّسِ ( َو أَمه

ُرهُ ِلْلعُْسرى9) َب بِاْلُحْسنى( َو َکذه 8) َمْن بَِخَل َو اْستَْغنى َعْنهُ  ( َو ما یْغني10) ( َفَسنُیّسِ
( فَأَْنَذْرتُُکْم ناراً 13) ( َو ِإنه لَنا َلآْلِخَرةَ َو اأْلُولى12) ( إِنه َعلَینا َلْلُهدى11) مالُهُ إِذا تََردهى

( 17) ( َو َسیَجنهبَُها اأْلَتْقَى16) َو تََولهى ( الهذي َکذهبَ 15) ( ال یْصالها ِإاله اأْلَْشقَى14تَلَظهى )
( إِاله اْبتِغاَء َوْجِه َربِِّه 19) ( َو ما أِلََحد  ِعْنَدهُ ِمْن نِْعَمة  تُْجزى18) ماَلهُ یتََزکهى الهذي یْؤتي

 (21) ( َو لََسْوَف یْرضى20) اأْلَْعلى

 ترجمه مختصر:
 «سوگند به شب چون پرده افكند،( 1« )َو اللهیِل إِذا یْغَشي»
 «گردد، وقتي كه ظاهر مىسوگند به روز،  (2« )َو النههاِر إِذا تََجلّي»
مذكر و  یعني: دو جنس» نر و ماده كه آن و سوگند به» (3« )وما َخَلَق الذهَكَر َو اأْلُْنثَي»

 «.را آفرید» و غیر آنان آدماز بني مؤنث
 «بي گمان که تالش هاي شماست گونه گونه،( 4« )إِنه َسْعیُكْم لََشتهي»
 «پس اما آنکه عطا کرد و تقوي کرد،( 5« )َو اتهقَي فَأَّما َمْن أَْعَطي»
 «نیكوتر را تصدیق نماید، و (6« )َو َصدهَق بِاْلُحْسنَي»
ُر هُ ِلْلیْسري»  «ان راه،پس بزدوي آسانش سازیم به آس (7« )فََسنُیّسِ
 نیاز ببیند، اما آن كه بخل ورزد و خود را بي  (8« )َو أَّما َمْن بَِخَل َو اْستَْغَني»
خداوند  را كه وعده یعني: این« انگاشت را دروغ نیك و وعده( 9« )َو َكذهَب بِاْلُحْسنَي»

را  ، یا بهشتمبخشد، یا اسالمي  نیكوتري پاداش او در آخرت به انفاقشدر عوض متعال 
 «؛انگاشت دروغ

ُرهُ ِلْلعُْسَري»  «پس بزودي آسانش سازیم به دشوار گاه( 10« )فََسنُیّسِ
 و چون هالك شددارایي او به كارش نمیآید.( 11« )َو ما یْغنى َعْنهُ مالُهُ إِذا تََردهي»
 بي گمان که بر ماست رهنمایي. ( 12« )إِنه َعلَینا لَْلُهدي»
 وبدون شک که از آن ماست پایان وآغاز،( 13« )َو إِنه لَنا َلآلِخَرَه َو اأْلُولَي»
 .شعله ور هشدار دادمو شما را به آتشي ( 14« )فَأَْنَذْرُت ُكْم ناًرا تَلَظهي»
 نمي در آید در آن مگر بدبخت ترین.( 15)« ال یْصال ها إِاله اأْلَْشقَي»
 كه و او كافر است« درنیاید» طور جاودان به« در آن مردم ترین پیشه جز شقاوت»

 .خلف بنو امیه  میسوزد، مانند ابوجهل آن سركش هاي در شعله جاودان
در  به است ترینپیشه شقاوت  كه جز كسي در دوزخ»كثیر در تفسیر این آیه میفرماید: ابن

 «.كند، در نیاید طهاحا بر وي جوانب از تمام كه آمدني
هللا صلي هللا  رسول كه استآمده )رض( احمد از ابو هریره  روایتبه  شریف در حدیث

 بطاعة ال یعمل ؟ قال: الذيالشقي ، قیل: و منالنار إال شقيال یدخل »علیه وسلم فرمودند: 
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؟ كیست پرسید: شقي . كسيشود جز شقیيداخل نمي )در دوزخ «معصیة هلل وال یترك
خدا فرو نمي  رضاي را براي معصیتي كند و هیچنمي عمل طاعتي به كه فرمودند: كسي

 «.گذارد
 میشود. را شامل دو قسم« اشقي»و « اتقي»از  هر یك كه است گفتني
گزیده  از همه زشتي ها دوري میشود كه نیكوكردار پاك رفتاري مؤمن شاملهم  اتقي پس
 و پشیمان كرده توبه میشود و سپس گناهي مرتكب گاهو بي گاه كه مؤمني شامل و هم است
 .است آنها بهشت هر دوي گردد لذا پاداشمي

 وي و كتاب هاي و پیامبران عزوجل خدايمنكر  شودكهمي كافري شامل هم نیز: اشقي
بر  دارد ولي ایمان وي خداوند متعال و رسول به در دلش كه مسلماني شامل و هم است
باور و  كمي خود، دلیل این كند كهنمي و از آنها توبهفشرده  و بدیها پاي از گناهان برخي
 زناكار در هنگام»هللا صلي هللا علیه وسلم:  رسول یفشر حدیثدلیل ، به است وي تصدیق

نمیكند  ، سرقتدزدي در هنگام باشد و سارق مؤمن كهشود درحاليزنا نمي زنا، مرتكب
 «.باشدمؤمن  كهدر حالي 
 يمدت دوم از قسم دوم اند اما گروه در دوزخ جاودانه دوم از قسم اول گروه كه باید دانست
 حق سپس میشوند. برده بهشت به مانند اما سرانجاممي در دوزخ الهي مشیت را برحسب

 میكند: معرفي را چنین مردم ترین پیشهشقاوت  تعالي
 آنکه تکذیب کرد ورو برتافت، ( 16« )الهذي َكذهَب َو تََولهي»
 پرهیز گارترین، گذاشته شود از آن،وحتماً کنار ( 17« )َو َسیَجنهُب َها اأْلَتْقَي»
 پاکیزگي کنان، آنکه مالش را میدهد، (18« )الهذي یْؤتي ماَلهُ یتََزكهي»
 بخشد، و هیچ كس را به قصد پاداش، نعمت نمي  (19« )َو ما ألََحد  ِعْنَدهُ ِمْن نِْعَمه  تُْجَزي»
 ستن رضاي پروردگار برترش،مگر ج (20« )إِاله اْبتِغاَء َوْجِه َربِِّه اْألَْعلَي»
 ذوالجاللم ذات یعني: سوگند به« خشنود میشود زودي و قطعا به» (21« )َو لََسْوَف یْرضى»
خشنود خواهد  زودي، بهدهممي عظیم و پاداش از كرامت وي به كه با آنچه شخصاین  كه
 شد.

  تفسیر سوره
 خوانندگان گرامی!
( در باره موضوعاتی؛ از قبیل تالش و سعی گوناگون مردم، 11الی  1در ایات متبرکه )

 بحث بعمل آمده است.
 (:1« )َو اللهیِل إِذا یْغَشي»
اش زیر پوشش قرار قسم به شب وقتي که روز را مي پوشاند، آنگاه که عالم را با سیاهی)

)روي زمین را فرا میگیرد، و همه اشیاء را با تاریكي خود( میپوشاند، دهد، شبي که می
  شبي که )همه انسانان و جانداران را به استراحت و سكون میكشاند(!

 فرا میگیرد و میپوشاند.«: یْغَشیتا»
کند و او تعالی خورد که مانند لباسی زمین را پوشانده و تاریک میهللا متعال به شب قسم می

اند به همه چیز قسم بخورد؛ زیرا مخلوقات او هستند و هللا همیشه به چیزهای عظیم تومی
 شود.کند و شب نیز با تاریکی خود باعث آسایش و آرامش میو بزرگ قسم یاد می



 

  

283 

 (92) –الليل سورٔه 

طبق نظر بعضی از علما، دلیل اینکه این سوره با شب آغاز شده، این است که در این 
 شده که اعمال آنان مانند شب، سیاه و تاریک است. های بخیل صحبتسوره در مورد انسان

 یادداشت:
از نقاط ظریف قسم خوردن به  شب و روز این است که هردو ضد یکدیگرند و اشاره دارد 
به تضاد میان مذکر و مؤنث، خوبی و بدی، سختی و آسانی، تصدیق و تکذیب که محتوای 

 این سوره را تشکلیل میدهد.
 (:2« )َجلّيَو النههاِر إِذا تَ »
و قسم به روز وقتي که ظاهر میگردد، روزیکه نور آن ظلمت شب را مي راند و همه )

 انسانان و جانداران را بار دیگر به فعالیت و تالش مي اندازد.!
 گر آمد.روشن و آشكار گردید. جلوه «: تََجلَّیا»

آسایش است براى جمع مفسران فرموده اند: هللا متعال  به شب قسم خورده است که وقت 
برند، و از اضطراب و خالیق. انسان و حیوان شب هنگام به مسکن و مأواى خود پناه مى

رهند. پس به روز قسم خورده است که خلق در خالل آن به تکاپو و تالش براى جنبش مى
شمارى که در تعاقب و به دنبال افتد. حکمت این قسم عبارت است از منافع بىمعاش مى

شود، آید؛ چون اگر تمام عمر شب باشد، زندگى غیر ممکن مىمدن آن دو به دست مىهم آ
آورد، و منافع انسان دچار ى آن روز باشد آسایش و راحتى به انسان روى نمىو اگر همه
 شود. اختالل مى

  :(3« )وما َخَلَق الذهَكَر َو اأْلُْنثَي»
پروردگار با عظمت ما درآیات ده. و قسم به آن کسي که جنس نر و ماده را خلق کر

قسم به شب وقتي که روي روز را مي پوشاند و یا قرص آفتاب را متذکره میفرماید: 
فرامي گیرد و قسم به روز هنگامي که ظهور و تجلي مي یابد و همه پنهان ها را آشکار 
احد مي سازدو به آن امر عظیم و اعجاب انگیزي که دو جنس نر و ماده را از یک نوع و
آفرید،بعضي مفسران )ما( را مصدریه گرفته اند که در این صورت معنا چنین خواهد 

 «:الذََّكَر َو اْلُنثَیا»بودکه:قسم به خلقت نر و ماده. سپس در جواب این قسم ها میفرماید: 
هدف از آن جنس مرد وزن در همه مخلوقات عام از انسانها و حیوانات، حشرات و 

نظام زوجیّت در حیوان و انسان، است. وقابل یادآوری است که: گیاههان و همه اشیاء
 نشانه قدرت و حكمت هللا سبحان وتعالی  است. 

 (:4« )إِنه َسْعیُكْم لََشتهي»
سعي و تالش شما متفرق و گوناگون است )و لذا جزا و سزاي شما هم متفاوت و  همانا

 مختلف خواهد بود(.
نیز  قسمجواب  یعني علیهمقسم بود پس متضاده اشیاي به قسم كثیر  فرموده است: چونابن

شما  یعني: عمل« استشما پراكنده  همانا كوشش كه»فرمود:  جهت ، از اینمتضاد است
 براي از آن ، برخيشر است از آن خیر و برخي از آن ؛ برخيو متضاد است نیز مختلف

دارد و  و تالش خود سعي نفسدر نجات  ، كسياست دوزخ براي از آن و برخي بهشت
 .آن در نابودي هم كسي
اي جمع َشِتیت، پراگنده. مراد مختلف و متفاوت و از هم جدا است. دسته «:َشتهیا»

نیكوكار و پرهیزگار، و گروهي بدكردار و نا پرهیزگار، بعضي مؤمن و صادق، و 
برخي كافر و فاسق، و... تالشهائي براي درم و شكم و لذائذ نفساني، و تالشهائي در راه 
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وامر ربّاني. و... این آیه بیانگر دو خّط سیر خدمت به مردمان و رضاي یزدان و اجراي ا
 گیري متفاوت است و جواب قسم است.متمایز و جهت

مینویسند که: انسان بطور طبیعي  «إِنه َسْعیُكْم لََشتهى»برخي از مفسرین در تفسیر آیه 
براي انجام کاري به سعي وکوشش، عادت کرده است،ولي بعضي از مردم در سعي 

راحت دایمي هستند، وبعضي دیگر با این سعي وکوشش، عذاب دایمي  وکوشش، به فکر
را مي خرند، چنان که در حدیثي آمده است که: هر کس به هنگام صبح وقتي بر مي 

خیزد، به یک نوع معامله اي مشغول مي شود، بعضي در آن معامله، پیروز شده خود را 
باشد که زحمت وکوشش او  از عذاب آخرت رها مي سازد، بعضي دیگر به گونه اي مي

سبب هالکت او قرار مي گیرد، کار خردمندي این است که نخست مردم سر انجام کار 
خود را در نظر بگیرد، هر آن عملي که موقتاً موجب راحت وآرامش است، اما سر 
انجامش باعث رنج و عذاب همیشگي است، انسان باید از آن بر حذر باشد، و گرد آن 

 نگردد.
 (:5« )َو اتهقَي َمْن أَْعَطي فَأَّما»

)در راه هللا دارائي خود را( بذل و اما آنکه انفاق کند و پرهیزکار باشد، یعني کسي که 
 بخشش كند، و پرهیزگاري پیشه سازد )و از آفریدگار خویش بهراسد(.

شاید مراد از عطاى همراه با تقوا، این باشد كه عطا با نیّت خالص و بدون منت، آن هم 
 ز مال حالل و در راه هللا متعال  باشد كه تمام این امور در كلمه تقوا جمع است. ا

ابن کثیر فرموده است: مالى بدهد که دادن آن به او امر شده و در امور و کارهایش از 
 .(.٣/۶۴۶مختصر )خدا بترسد.

 صرف كرد و داد. خرج و پخش كرد. «: أَْعَطیا»
 و پرهیزگاري پیشه كرد. از هللا ترسید. تقوا: «إتهقَیا»

 ی مبارکه:  نزول آیه شأن 
زبیر از پدرش روایت کرده است: ابوقحافه )پدر ابوبکر( به  عبدهللا بنحاکم از عامر بن 

بینم که تو فقط بردگان و کنیزان ناتوان، بیچاره فرزند عزیزما می )رض(  گفت: ابوبکر
و درمانده را آزاد می کنی. اگر مردان توانا و نیرومند را آزاد کنی، از تو حمایت می 

من تنها برای رضای هللا است. پایند. ابوبکر صدیق  گفت: پدرم! این کارکنند و تو را می
ا َمۡن أَۡعَطىَّٰ َوٱتَّ »پس   .نازل شد « ٥قَىَّٰ فَأَمَّ

: أََراَك تُْعتَُق ِرقَابًا ِضعَافًا »طوریکه در حدیت متبرکه آمده است: قَاَل أَبُو قَُحافَةَ ِْلَِبي َبْكر 
أَبَِت  : یَافَلَْو أَنََّك إِْذ فَعَْلَت َما فَعَْلَت أَْعتَقَْت ِرَجااًل َجْلًدا َیْمنَعُونََك َویَقُوُموَن ُدونََك. َفقَاَل أَبُو بَْكر  

ا َمۡن أَۡعَطىَّٰ َوٱتَّقَىَّٰ »إِنِّي إِنََّما أُِریُد َما أُِریُد ِلَما نََزلَْت َهِذِه اْْلیَاُت فِیِه   ٦َوَصدََّق بِٱۡلُحۡسنَىَّٰ  ٥فَأَمَّ
ُرهُۥ ِلۡلیُۡسَرىَّٰ  إاِلَّ ٱۡبِتغَآَء  ۱۹َوَما ِْلََحد  ِعنَدهُۥ ِمن نِّۡعَمة  تُۡجَزىَّٰٓ »إِلَى قَْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ  «۷فََسنُیَّسِ
[ حکم سند: 3942]حاکم:  (21-5اللیل: )« ۲۱َولََسۡوَف َیۡرَضىَّٰ  ۲۰َوۡجِه َربِِّه ٱْۡلَۡعلَىَّٰ 

 حسن.
 :(6« )َو َصدهَق بِاْلُحْسنَي»

و به پاداش خوب )هللا  در این سرا، و خوبتر خدا در آن سرا( ایمان و باور داشته باشد 
گردد و پاداش بهتر خدا پاداش خوب خدا كه در این جهان بهره مؤمنان مي: «اْلُحْسنَیا»

كه در آن جهان نصیب مسلمانان میشود خیر مطلقي كه خدا آن را خیر میداند. یعني آن 
سازد و به خوب و خوبي ایمان كند و پرهیزگاري پیشه ميكسي كه بذل و بخشش مي
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و ، لت و رذیلت را همسان نمي شمارددارد، و در یك كالم، حسنات و سیئات و فضی
 بالطبع به پاداش نیكیها و بدیها معتقد است.

 )اْلُحْسنَیا( میتواند صفت مشبّهه، یا صفت تفضیلي باشد.
ُر هُ ِلْلیْسري»  (:7« )فََسنُیّسِ

براي او آسان مي  را ومشکالت موانع گذاشت، خواهیم او پاى پیش آسانى راه بزودى
 دهیم و او را آماده رفاه و آسایش مینمائیم.توفیقش مي سازیم و در كار خیر

 سازیم. او را مهیا و آماده مي: «نُیِسُّرهُ »
ُرهُ ِلْلیْسَرى»ساده و آسان آیه ،رفاه و آسایش«: اْلیْسَریا»  متضّمن دو معني است: «فََسنُیّسِ

 97او را آماده براي زندگي خوش و آسوده آخرت میسازیم. )مراجعه فرماید آیه  اول:
 سوره نحل(

سازیم كه پیشتر براي او مشكل و دشوار او را آماده انجام كارهاي ساده و آساني مي دوم:
 بود.

یعني در پرتو گام نهادن به راه هللا مشكالت را برایش ساده و در انجام آنها توفیقش 
 سوره عنکبوت(. 69سوره مائده، وآیه  16مراجعه شود به: آیه میدهیم )

اصوالً ایمان به معاد و پاداش عظیم الهي، مشكالت را در نظر انسان سهل و آسان 
گذارد و از این سازد و نه تنها مال، بلكه جان خود را در طبق اخالص ميگر ميجلوه

 برد. ایثارگري لذّت مي
 در اخالص سر از که را بندگاني خداوند که دارد اشاره مهم ربسیا نکته این به آیه این

 حرکت و رساند مي توفیق و یاري کنند حرکت انفاق و تقوي و بندگي و اطاعت مسیر
  سازد. مي آسان مسیر این در را آنها

 با ولي است؛ دشوار انسان براي ابتدا در – انفاق مانند – صالح اعمال که است این حقیقت
 برایش آن ترک و برد مي لذت آن از که شود مي آسان فرد بر چنان کار ادامه و تکرار
  گردد. مي دشوار

 عظیم هاي پاداش و معاد به اعتقاد که: شود رسانیده بعرض باید وخالصه کلي طور به
 را خود جان که مال تنها نه که کند مي آسان چنان انسان براي مشکالت انواع تحمل الهي
 این از و کند مي شرکت جهاد میدان در شهادت عشق به و گذارد مي اخالص طبق در

 برد. مي هم لذت خود ایثار
ُرهُ ِلْلیْسَرى» آیه این تفسیر در مفسرین از برخي را  راهش زودي به مینویسند:« فََسنُیّسِ

 و راه كرده آماده دشواريخصلت  یعني: او را براي« هموار كنیم شر و دشواري سويبه
و  بر او دشوار شده خیر و صالحاسباب  كه ترتیب این ، بهكنیمهموار مي را بر رویش آن

 سراي كه دوزخ امر، او را به گردد و خود اینمي و ناتوان آنها سست دادناز انجام 
 طالبابي بن از علي و مسلم بخاري روایت به شریف كشاند. در حدیث، مياست دشواري

 هیچ»فرمودند:  پس حضور داشتیم ايجنازه خدا ص در تشییع گفت: بارسول كه استآمده
 شده وشتهن از دوزخ و جایگاهش از بهشت قطعا جایگاهش كه مگر این از شما نیست كس
 تكیه آیا ما بر آن« است شده چیز نوشتههمه  حاال كه»هللا!  گفتند: یا رسول . اصحاباست
 چیزي همان براي كنید زیرا هركس نكشیم(؟ فرمودند: خیر! عمل دست )و از عمل نكنیم
 عمل باشد، براي سعادت از اهل هر كس پس استشده  آفریده آن براي كه شده ساخته آماده
 شقاوت اهل عمل باشد، براي شقاوت از اهلشود و هر كسمي ساخته آماده سعادت اهل



 

  

286 

 (92) –الليل سورٔه 

ُرهُ ِلْلیْسَرى»نمودند:  را تالوت آیات این سپس«. شودمي ساخته آماده  عباسابن  «.فََسنُیّسِ
 شد. نازل لفخ بنامیه  درباره آیات )رض( می فرماید که: این

 :(8« )َو أَّما َمْن بَِخَل َو اْستَْغَني»
 بخل بورزد، وخواستار ثروت وبي نیازي باشد، و]نسبت به مالش[ و اّما كسي كه 

چشمي بكند و بخیل باشد، )و به بذل و بخشش دارائي در راه هللا دست نیازد( و خود تنگ
 اخروي الهي( بداند.نیاز )از هللا  و توفیق و پاداش دنیوي و را بي 

نیاز ابن عباس )رض( فرموده  است: یعنى از صرف مال دریغ ورزد، و خود را از خدا بى
 بداند.
نیاز از هللا متعال، و مدد و یاري دنیوي، و نیاز دانست. مراد بيخود را بي «: إْستَْغَنیا»

 اجر و پاداش اخروي یزدان جهان است(
اید بدانند كه داشتن ثروت نجات دهنده  انسان نیست. به یاد باید متذکر شد که ؛ اهل بخل ب

نتیجه بخل در نهایت امرسقوط است، سقوط از انسانیّت و كمال و سقوط  داشته باشید که:
 از چشم مردم همراه با سقوط در دوزخ و محروم شدن از درجات اخروى.

 (:9« )َو َكذهَب بِاْلُحْسنَي»
و به پاداش خوب )هللا را در این سرا، و خوبتر  کند و پاداش نیک روز جزا را تکذیب

 خدا در آن سرا( ایمان و باور نداشته باشد.
مفسران می نویسند:یعنی عوض و مکافات الهی را در مقابل انفاق و صدقه و خیرات، 

 تکذیب کند. عقاید و باورهایی را که هللا متعال واجب نموده تکذیب نماید.
 ب بالحسنی:بَِخَل + واستغنی + وکذ

 تکذیب حق. - 1
 تکذیب خلف و جایگزینی مال. - 2
ه»تکذیب  - 3  «.ال إله إال اللَـّ

ی توحید و و حسنی یعنی نیکوترین از هرچیز را تکذیب کند؛ از جمله آخرت را. کلمه
گوید، کند و به همه می آخرت و هرچیزی را که نیکوترین و ارزشمندترین است، نفی می

بهشت و جهنم وجود ندارد. بهشت و جهنم مربوط به همین ها همه شایعه است. این حرف
 دنیا است.

ُرهُ ِلْلعُْسَري»  (:10« )فََسنُیّسِ
او را آماده براي سختي و مشقّت )و اعمال نیک را در نظرش سنگین و دشوار میسازیم، 

  زندگي بس مشكل و ناگوار دوزخ( میسازیم.
خواري ناشي از عدم توفیق در اعمال سختي و مشقّت. شّدت و محنت. «: اْلعُْسَریا»

 صالحه. عذاب دوزخ.
موسوم است؛ چون « یسرى»مفسران در تفاسیر خویش می نویسند: طریق خیر به 

سرانجامش یسر یعنى ورود به بهشت و منزلگاه پرنعمت است، و طریق شر به 
 موسوم است؛ چون سرانجامش عسر و سختى یعنى ورود به دوزخ است.« عسرى»

 که است)رض(  آمده طالب ابیبن از علی  و مسلم بخاری روایت به شریف ثدر حدی
فرمودند:  پس حضور داشتیم ایجنازه هللا صلی هللا علیه وسلم  در تشییع گفت: با رسول

 از دوزخ و جایگاهش از بهشت قطعاً جایگاهش که مگر این از شما نیست کس هیچ»
آیا ما « است شده چیز نوشتههمه  حاال که»هللا! گفتند: یا رسول  . اصحابستا شده نوشته
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 برای کنید زیرا هرکس نکشیم(؟ فرمودند: خیر! عمل دست )و از عمل نکنیم تکیه بر آن
 سعادت از اهل هرکس پس استشده  آفریده آن برای که شده ساخته آماده چیزی همان
 باشد، برای شقاوت از اهلشود و هر کسمی ساخته آماده سعادت اهل عمل برایباشد، 
ا َمۡن أَۡعَطىَّٰ »نمودند: را تالوت آیات این سپس«. شودمی ساخته آماده شقاوت اهل عمل فَأَمَّ
ُرهُۥ ِلۡلیُۡسرَ »( تا 6-5اللیل: «)٦َوَصدََّق بِٱۡلُحۡسَنىَّٰ  ٥َوٱتَّقَىَّٰ   (.7اللیل: ( )۷ىَّٰ فََسنُیَّسِ

 بنامیه  درباره آیات فرموده است که:این شأن  نزول حضرت ابن عباس )رض( در بیان
 شد. نازل خلف
 :(11« )َو ما یْغنى َعْنهُ مالُهُ إِذا تََردهي»
 .«اش به حال او سودی نخواهد داشتو در هنگام ]مرگ و[ ورود به دوزخ، دارایی»
 «هالک شد، در آتش افتاد.» «:إَِذا تََردَّىَّٰٓ »

در این آیه مبارکه با تمام صراحت بیان میدارد، زمانیکه انسان وفات نماید، ثروت وداري 
در مقابله با فرد مذکور در آیات قبلي، اینجا به توصیف اش سود را ببار نمي اورد، 

شخصي مي پردازد که ازانفاق بخل مي ورزد و در طلب مال اندوزي و کسب ثروت مي 
باشد و وعده نیکویي راکه  هللا عزوجل  به شخص منفق داده است، تکذیب مي کند و 
الزمه چنین تکذیبي، تکذیب اصل معاد و قیامت است، مي فرماید: شخصي که چنین 

باشد، ما به او توفیق انجام اعمال صالح را نمي دهیم، و این اعمال را در نظرش سخت و 
دادن آن اعمال آماده عذاب شود، و چنین کسي وقتي که دشوار مي سازیم تا او با انجام ن

در حفره قبر و یا در جهنم وورطه هالکت سقوط مي کند مالش چه دردي از او دوا مي 
کند و چه سودي برایش دارد؟ این معنا در صورتي است که )ما( استفهامي باشد، اما اگر 

به ورطه هالکت مي افتد مالش )ما( نافیه باشد، معنا این است که چنین کسي در وقتي که 
 به دردش نمي خورد.

 (:12« )إِنه َعلَینا لَْلُهدي»
که راه هدایت و  مسلّماً نشان دادن )راه هدایت و ضاللت به مردم( بر عهده ما است.

گمراهى را براى مردم روشن و معلوم کنیم، و راه راست و کج را توضیح دهیم. مانند 
 «.کهف 29 اَْلَحق  ِمْن َربُِّکْم فََمْن شاَء فَْلیُْؤِمْن َو َمْن شاَء فَْلَیْکفُْر َو قُلِ » فرموده هللا متعال:

و بگو: حّق از سوى پروردگار شما رسیده است، پس هر كه خواست ایمان آورد و هر )
 (.كه خواست كافر شود

 رهنمود. راهنمائي. ارائه طریق.«: اْلُهَدیا»بر ما است. «: َعلَینَا»
 :(13« ) لَنا َلآلِخَرَه َو اأْلُولَيَو إِنه »

آن جهان و این جهان. مقّدم «: لَآلِخَرةَ َو اْلُوَلیا»و همانا دنیا و آخرت متعلق به ماست 
 شدن آخرت بر دنیا، به خاطر اهّمیت فراوان و مقصود اصلي بودِن آن است.

خواهید آخرِت خوبی مییعنی اینکه ابتدا و انتهای هرکاری هم به دست ما است. اگر 
خواهید دنیای خوبی را داشته باشید، راهش التزام و تبعیت از هدایت است و اگر می

ها، التزام و تبعیت از این داشته باشید، راه رسیدن به این دنیای خوب و به دور از نگرانی
بازهم  خواهید هم دنیا و هم آخرت خوبی را با همدیگر داشته باشید،هدایت است و اگر می

 راهش التزام و تبعیت از این هدایت است.
 (:14« )فَأَْنَذْرُت ُكْم ناًرا تَلَظهي»

 ور میشود و زبانه میكشد.دهم كه شعله من شما را از آتش هولناكي بیم مي 
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 «شما را به آن ترساندم؛ هشدار دادم.» «:فَأَنَذۡرتُُكمۡ »
 «کشد. آتشی که زبانه می» «:نَاٗرا تَلَظَّىَّٰ »

ی نَذر است. به معنی ترساندن و نذر عبارت است از ی إنذار و از ریشهفَاَنَذرتُُکم: از ماده
که انسان بدون دخالت شریعت، بر خود انجام کاری را واجب گرداند و برای رسیدن این

گوید: نذرت هلل به مطلوِب خودش بخواهد از چیزی و یا چیزهایی بگذرد. وقتی کسی می
برای هللا نذر کردم؛ بر او انجام آن کار بدون اینکه از طرف هللا بر او  امرأ: چیزی را

شود که مبادا آن مطلوب گردد و ترس و بیمی در دل پیدا میتکلیف شده باشد، واجب می
محقق نشود. انذار از همین ریشه است، یعنی ترساندن؛ و نذر یعنی ترسیدن و ترساندن؛ 

خوف باشد. در مقابل انذار، تبشیر است، یعنی اخباری یعنی اخباری که در آن ترساندن و 
که در آن سرور و شادمانی باشد. ُمنذر یعنی کسی که انسان را از عاقبتی که پیش رو 

ترساند و ُمبَِشّر یعنی کسی که انسان را به عاقبتی که در پیش دارد، مژده دارد، می
هاست و مبشر ، خادِم تبشیر آندهد. و در حقیقت در فرهنگ دین و قرآن انذاِر انبیامی

هاست؛ زیرا رحمت هللا بر غضبش سبقت دارد. و قرار بودن انبیا مقدم بر منذر بودن آن
مناسب نیست که  بنابرایننیست انبیا کسی را از درگاه رحمت وسیع هللا ناامید بگردانند، 

مثبتی را انجام داد ابتدای کار با انذار آغاز شود، مگر در مواردی که با تبشیر نتوان کار 
و ما هم در پیروی از دستورات هللا و روش پیامبر باید در تبلیغ و دعوت به دینداری، 
تبشیر را اساِس کار بدانیم و انذار نیز به عنوان خادم هرکجا که الزم شد، حضور پیدا 

 از:ترجمۀ معانی قرآن(کند. )بنقل 
 (:15)« ال یْصال ها إِاله اأْلَْشقَي»

ای که از پیشهماند، جز کافر شقاوتشود و در آن ماندگار نمیبدان داخل نمی هیچ کسی
شود و از شیطان پیروی گردان است، هالکت را اختیار کرده، از ایمان مانع میهدایت رو

 نماید. می
هللا صلی هللا  رسول که است آمده )رض(  احمد از ابوهریره روایتبه  شریف درحدیث
 بطاعة ال یعمل ؟ قال: الذيالشقي ، قیل: و منالنار إال شقيال یدخل »م فرمودند: علیه وسل
؟ کیست پرسید: شقی . کسیشود جز شقییوارد نمی در دوزخ«. »معصیة هلل وال یترك

 هللا  فرو نمی رضای را برای معصیتی کند و هیچنمی عمل طاعتی به که فرمودند: کسی
 .«گذارد
هم  اتقی شود. پسمی را شامل دو قسم« اشقی»و « اتقی»از  هر یک که است گفتنی
 وهم استگزیده  ها دوریاز همه زشتی شود کهمی نیکوکردار پاکرفتاری مؤمن شامل
گردد میو پشیمان کرده توبه شود و سپسمی گناهی مرتکب گاهو بی گاه که مؤمنی شامل

منکر هللا  شودکهمی کافری شامل نیز: هم . اشقیاست ها بهشتآن هر دوی لذا پاداش
هللا متعال و  به در دلش که مسلمانی شامل و هم است های ویو کتاب متعال  و پیامبران

کند نمی ها توبهو از آنفشرده  و بدیها پای از گناهان بر برخی دارد ولی ایمان وی رسول
هللا صلی  رسول شریف حدیثدلیل ، به است وی باور و تصدیق کمی خود، دلیل این که

باشد و  مؤمن کهشود در حالیزنا نمی زنا، مرتکب زناکار در هنگام»هللا علیه وسلم: 
 اول گروه که باید دانست«. باشدمؤمن  کهکند درحالینمی ، سرقتدزدی در هنگام سارق
 الهی مشیت را برحسب مدتی دوم از قسم دوم اند اما گروهدر دوزخ جاودانه دوم از قسم

 «تفسیر انوار القرآن»شوند..می برده بهشت به مانند اما سرانجاممی در دوزخ
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 (:16« )الهذي َكذهَب َو تََولهي»
گرداند، از کند، از فرمان الهی رو میمیهمان کساني که قرآن عظیم الشأن را تکذیب 

نماید و نواهی را انجام داده است. ورزد، اوامر شریعت را ترک میها انکار میرسالت
 نماید. پردازد و به دین عمل نمیهمچنان به رّد روایات می

سوره بقره وآیه  205پشت كرد. رویگردان شد )تفصیل آن مطالعه شود در آیه «: تََولَّیا»
 .سوره نجم( 29سوره آل عمران وآیه  28
 :(17« )َو َسیَجنهُب َها اأْلَتْقَي»

و بزودي افرادي که با تقواترند از آن آتش هولناک دورمي شوند، یعني شخص که 
عادت به طاعت کامل حق باشد، ومال خود را در راه خداوند، بدین خاطر « أَتْقَى»

خصي از آتش اهل جهنم، دور نگه داشته صرف میکند که از گناهان پاک باشد، چنین ش
میشود، اگرچه الفاظ این آیه کریمه عام و شامل هر کسي مي باشد که مال خود را در راه 
خدا انفاق کند، ولي از شان نزول آیه طوري معلوم مي گردد که در اصل، مراد از این 

 حضرت ابو بکر صدیق )رض( است.« اتقي»لفط 
ت کرده است که هفت از مسلمانان چنان بودند که مشرکین مکه ابن ابي حاتم از عروه روای

آنها را برده وغالم خود قرار داده بودند، وقتي که آنها مسلمان شدند، به گونه هاي مختلفي 
تحت شکنچه و آزار  قرار گرفتند، حضرت ابو بکر صدیق با صرف نمودن اموال خویش، 

یه نازل گردید. )مظهري( و مناسب به آن آنها را از کفار خرید و آزاد کرد، وبر این آ
یعني بردگاني که حضرت  «َوَما أِلََحد  ِعنَدهُ ِمن نِّْعَمة  تُْجَزى»آخرین جمله آیه چنین است: 

صدیق اکبر با صرف پول زیاد آنها را خرید وآزاد نمود، احسان قبلي بر ذمه ي او نداشته 
مقصود  «إِاله اْبتِغَاء َوْجِه َربِِّه اأْلَْعلَى»که او در پاداش آن چنین اقدامي را کرده باشد، بلکه 
 او غیر از رضاي خداوند متعال چیزي دیگري نبود.

درک حاکم از حضرت زبیر منقول است که حضرت ابوبکر صدیق عادت داشت در مست
که هر گاه مسلماني را در دست کفار اسیر مي دید، اورا مي خرید وآزاد مي کرد. واین 
افراد عمومآاز مردمان مستضعف بوند، والد حضرت ابو بکر صدیق ابو قحافه به او فرمود: 

ین طور بکن که چنان برده هاي را آزاد کن که قوي وقتي تو این بردگان را آزاد مي کني، ا
وبهادر باشد، تا که آنها فردا در مقابل دشمنان تو، به درد تو بخورند، وبتوانند، از تو 
حفاظت کنند، حضرت ابو بکر صدیق فرمود: مقصودم از آزاد کردن آنها استفاده نیست، 

 بلکه فقط خواهان رضاي خداوند مي باشم. )مظهري(
 پرهیزگارترین.: «قَیااألتْ »
 (:18« )الهذي یْؤتي ماَلهُ یتََزكهي»

در راه هللا بدون سمعه و ریا و بدون امتنان و اذیتی، )آن كسي كه مال ودارائي خود را 
 كند و( میدهد تا خویشتن را )به وسیله این كار، از كثافت بخل( پاكیزه بدارد.خرج مي

 حال یا بدل از فاعل است. ،كندو پاكیزه مي داردخود را پاك مي: «یتََزكهیا»
 (:19« )َو ما ألََحد  ِعْنَدهُ ِمْن نِْعَمه  تُْجَزي»

هیچ كسي بر او حق نعمتي ندارد تا )بدین وسیله به نعمتش جواب گوید و ازسوي او آن( 
 نعمت جزا داده شود.

 سپاس گفته شود. ،نعمت جزا داده شود: «تُْجَزیا»
 



 

  

290 

 (92) –الليل سورٔه 

 (:20« )اْبتِغاَء َوْجِه َربِِّه اْألَْعلَيإِاله »
 .بلكه تنها هدف او جلب رضاي ذات پروردگار بزرگوارش میباشد

، 52 /ذات )مراجعه شود به سوره: انعام: «َوْجهِ »خواستار شدن. طلبیدن. : «إْبتِغَآءَ »
 (.88 /، و سوره قصص28 /سوره كهف

 (:21« )َو لََسْوَف یْرضى»
شخصي، از كارهائي كه كرده است( راضي خواهد بود و )از پاداشهائي كه قطعاً )چنین 

 از پروردگار خود دریافت میدارد( خوشنود خواهد شد.
راضي خواهد بود. راضي خواهد شد، یعني کسي که مال خود را : «لََسْوَف یْرَضیا»

وند صرف نمود ورضاي الهي را در نظر گرفت، استفاده شخصي مورد نظرش نبود، خدا
اورا در روز قیامت از خود نیز راضي مي گرداند.واورا به نعمت هاي عجیب ودایم در 

 بهشت نایل مي گرداند.

 انفاق:
یکي از وظایف مهم افراد در یک مجتمع  علماء در تعریف انفاق مي فرمایند:

اسالمي،کمک و دستگیري از نیازمندان، مساکین وفقرا است،هر کس به اندازه امکانات و 
توانمندي خویش وظیفه ومسولیت دارد که خالء هاي موجود در زندگاني افراد را جبران 

ر را با فقر و گونه که خداوند نیازمند و فقیو کمبودهاي آنان را پاسخگو باشد. همان
 د.کند، ثروتمندان را نیز این گونه میآزمایناداري امتحان مي

کمک به افراد نیازمند، فقیر وبي بضاعت اگر همراه با خلوص نیت و به خاطر رضاي 
شماري است. برخي از آثار آن انرا پروردگار صورت گرفته باشد،داراي تأثیرات بي

اند و برخي دیگري از این آثار در جهان دیگر، انسان در همین جهان مشاهده کرده مي تو
در تعداد کثیر ي از احادیثي نبوي  د.گردبه عنوان پاداش هاي اخروي، برایش ظاهر مي

وروایات اسالمي به برخي از این آثار اشاره شده است؛ از جمله پیشگیري حوادث و 
 ا.ه هاي ناگهاني و دور شدن بالها و گرفتاريمرگ 

 قرآن:انفاق در 
در قرآن کریم در باره انفاق سفارشات بسیاري شده است و در راه این انفاق نیز رعایت 

بسیار سفارش شده است. در قرآن کریم آیه اي آمده است که هدف نهایي انفاق  اخالص
 یعني عدم دلبستگي به عالقه مندي ها را بیان مي کند.

هرگز به مقام بر )نیکي( نمي )« آل عمران 92ا تُِحب وَن ـ لَْن تَنالُوا اْلبِرَّ َحتَّى تُْنِفقُوا ِممَّ »
سوره بقره به ستایش  274آیه انفاق: آیه  رسید مگر از آنچه دوست دارید انفاق کنید(

آیه »کساني پرداخته که در شب و روز و نهان و آشکار انفاق مي کنند و برخي آن را 
النهار سرا وعالنیه فلهم اجرهم عند ربهم الذین ینفقون اموالهم بالیل و»گفته اند « انفاق

کساني که ثروت ودارائي هاي خویش را در شب و « والخوف علیهم و الهم یحزنون
روز، و نهان و آشکارا، انفاق مي کنند، پاداش آنان نزد پروردگارشان براي آنان خواهد 

 «بود، و نه بیمي بر آنان است و نه اندوهگین مي شوند.
به گفته برخي از مفسران، انفاق کنندگان باید در انفاق خود هنگام روز یا شب، پنهان یا 
آشکار، جهات اخالقي و اجتماعي را درنظر بگیرند. از آن جا که دلیلي براي اظهار 
انفاق به نیازمندان نیست، آن را پنهان سازند تا هم آبروي آنان حفظ شود و هم خلوص 

ز آن جا که مصالح دیگري مانند تعظیم شعایر و تشویق دیگران بیشتري در آن باشد و ا
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در کار است و انفاق، جنبه شخصي ندارد،تا موجب احترام کسي شود )مانند انفاق براي 
 د.جهاد و امور خیریه و امثال آن( و با اخالص نیز منافات ندارد، آشکارا انفاق کن

 اخالص و ریا در انفاق:
شود که اخالص داراي درجات مختلفي است، و فضل و بخشش از آیات قرآن استفاده مي 

حق تعالي به هر شخصي به اندازه اخالص اوست، سنگیني و سبکي ترازوي اعمال در 
آخرت به درجه اخالص بستگي دارد. در سوره بقره وضعیت کساني که اموالشان را در 

یکو باشد و باراني راه رضاي خدا انفاق مي کنند، به باغي تشبیه نموده که در زمین ن
بسیار بر آن ببارد و ثمرش را دو برابر ثمر دهد و یا دست کم باراني اندک بر آن ببارد. 

بنابراین، همچنان که زمین نیکو همیشه ثمري نیکو مي دهد، عمل صالح خالص نیز 
پیوسته نتیجه اي نیکو دارد و عنایت الهي شامل آن مي شود؛ چراکه خداوند بر اعمال 

 «و هللا بما تعملون بصیر»ینا است و از میزان اخالص اعمال او آگاه است. انسان ب
ُ َغنى  َحِلیٌم  ن صَدقَة  یتْبَعَُها أَذًى َو َّللاَّ ْعُروٌف َو َمْغِفَرةٌ َخیٌر ّمِ گفتار ) (263بقره )قَْوٌل مَّ

تر پسندیده )در برابر نیازمندان(، و عفو، از بخششى که آزارى به دنبال آن باشد، به
این آیه در حقیقت تکمیلى است نسبت به آیه  است، و خداوند، بى نیاز و بردبار است.

قبل، در زمینه ترک منت و آزار به هنگام انفاق، مى فرماید: گفتار پسندیده )در برابر 
ارباب حاجت( و عفو و گذشت )از خشونتهاى آنان( از بخششى که آزارى به دنبال آن 

 باشد بهتر است.
نیز بدانید که آنچه در راه خدا انفاق مى کنید در واقع براى نجات خویشتن ذخیره این را 

 مینمایید، و خداوند )از آن( بى نیاز و )در برابر خشونت و ناسپاسى شما( بردبار است.

 بخل:
بخل در لغت در مقابل اعطاء جود و بخشش است.اگر شخصي ثروت وداراي خویش را 

جواد و بخشنده شناخته مي شود؛ اما اگر از  کند،بحیثدر جاي مناسب و شایسته صرف 
صرف دارایي خویش در جاي شایسته خودداري کند، بخل ورزیده است. )مفردات الفاظ 

آیه )آل  ۷بار و در  ۱۲کلمه بخل «(.بخل»، ۱۰۹قرآن کریم، راغب اصفهاني، صفحه 
؛ ۲۴؛ حدید، آیه ٣٨و  ٣۷؛ محمد، آیات ۷۶؛ توبه، آیه ٣۷؛ نساء، آیه ۱٨۰عمران، آیه 

 .به صورت هاي مصدري، فعل ماضي و فعل مضارع به کار رفته است( ٨لیل، آیه 
قرار گرفته که به معناي بذل و « اعطاء»سوره لیل، این کلمه در کلمه  8تا  5در آیات 

 بخشش است. بنابراین، کسي که اهل بذل و بخشش نیست، اهل بخل است.
مفاهیم قرآني، بخل، مفهوم وسیع تري داشته و به بنابراین، در فرهنگ اصطالحات و 

 مواردي مانند ترک کارهاي خیر و جهاد و انفاق، احسان و مانند آن هم اطالق شده است.
به هر حال، بخل در فرهنگ قرآني، داراي بار معنایي گسترده تر از معناي لغوي آن 

ن را به معناي منع و است. از این رو برخي بخل را ضد کرامت و بزرگواري دانسته و آ
امساک گفته اند؛ چرا که انسان بخیل از دادن چیزي به دیگران امساک مي کند و مانع از 

 بهره مندي دیگران از آن مي شود.

 آثار زیانبار بخل:
 هر یک از مراتب بخل آثاري دارد، ولي شکي نیست که بخل به معناي مطلق امساک در

 است؛ زیرا خداوند نعمت هاي زیادي را به انفاق مال، نشانه اي از کفران نعمت
 بخشیده تا با بهره مندي از آنها بتواند خود و دیگران را براي ابدیت بسازد. انسان
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از عقل خویش بهره نبرد و در سفاهت و جهالت بماند و در حقیقت تعقل نورزد،  اگر انسان
خود را بشناسد و حکمت خدا و کفران نعمت کرده است؛ زیرا خداوند عقل را داده تا انسان

 و فلسفه زندگي خود را بیابد و به درستي در مسیر خدایي و رباني شدن گام بردارد.
کسي که نعمت ها را انبار مي کند و از آن به شایستگي استفاده نمي کند، کفران نعمت کرده 

و گاه است. گاه این بخل درباره خودش است و نعمتي را در اختیار دارد و به کار نمي برد 
نسبت به دیگري است و آن نعمت را نه تنها به دیگري نمي دهد بلکه دیگران را نیز به 

( ٣۵۵، صفحه ۴؛ المیزان، ج ٣۷بخل ورزي فرمان مي دهد و تشویق میکند. )نساء آیه 
کساني که نعمت هاي الهي را به شایستگي مورد استفاده قرار نمي دهند، درحقیقت منکر 
قیامت و رستاخیز و پاداش آن هستند. از این رو خداوند بخل را نشانه اي از بینش و نگرش 

 (۹و  ٨نادرست افرادي میداند که قیامت و پاداش آن را منکر هستند. )لیل، آیات 

 ه:باغ بیگاناستفاده کردن ازمیوه 
قبل از همه باید گفت، آنعده از در ختان میوه که در سر راه عام بدون چهار دیوالي قرار 
دارند، واز میوه آن استفاده بعمل اید، از دید شرعي کدام ممانعت نداشته، زیرا این در ختان 
ملک عامه مسلمین است و ترک آن درختان بدون وجود محافظ ویا هم دیور، دلیلي بر 

 ازه و اباحه خوردن میوه هاي آنهاست.اج
حتي پیامبر صلي هللا علیه وسلم براي کسي که مثال از باغي عبور مي کند اجازه دادند از 
میوه آن باغ و بستان بخورد ولي نباید فراموش کرد که جمع کردن میوه وبردن آن با خود، 

بود که مالک دارد، با این اجازه نمي باشد، البته این اجازه نبوي در مورد باغ و بستاني 
وصف خوردن از میوه و ثمرات درختاني که جزو اموال عامه هستند به طریق اوال جایز 

 است.
َمْن َدَخَل »ابن عمر رضي هللا عنه از پیامبر صلي هللا علیه وسلم روایت کرده که فرمود: 

إَِذا »جه با این لفظ روایت کرده: ( و ابن ما1287ترمذي ) «َحائًِطا فَْلیأُْکْل َوال یتهِخْذ ُخْبنَةً 
( و صححه اْللباني في صحیح 2301ابن ماجه ) «َمره أََحُدُکْم بَِحائِط  فَْلیأُْکْل َوال یتهِخْذ ُخْبنَةً 

هرکس وارد باغي شد مي تواند از میوه آن بخورد ولي دامن خود را از »الترمذي. یعني: 
هرگاه یکي از شما از باغي عبور کرد »و در لفظ دیگري چنین روایت شده: « آن پر نکند

 «.مي تواند از میوه آن بخورد ولي آغوش خود را از آن پر نکند
و در حدیث دیگري از ابوسعید خدري رضي هللا عنه روایت شده که پیامبر صلي هللا علیه 

إَِذا أَتَیَت َعلَي َراع  فَنَاِدِه ثاَلَث ِمَرار  فَِإْن أََجابََک َوإِال فَاْشَرْب فِي َغیِر أَْن »وسلم فرمودند: 
، فَِإْن أََجابََک َوإِال فَکُْل تُْفِسَد، َوإَِذا أَتَیَت َعلَي َحائِِط بُْستَان  فَنَاِد َصاحِ  ات  َب اْلبُْستَاِن ثاَلَث َمره

 ( وصححه اْللباني في صحیح ابن ماجه.2300ابن ماجه ) «فِي أَْن ال تُْفِسدَ 
هرگاه نزد )گله( چوپاني رسیدي سه بار )چوپان( را صدا بزن، اگر پاسخ داد )که »یعني: 

بقدر نیاز شیر بنوشي بدون آنکه زیاده روي بهتر و از او اجازه بگیر( وگرنه مي تواني 
کني، و هرگاه به باغي رسیدي صاحب بستان را سه بار صدا بزن، اگر پاسخ داد )که بهتر 
 «.و از او اجازه بگیر( وگرنه مي تواني از میوه آن بخوري بدون آنکه زیاده روي کني

ت، البته بشرطیکه ابتدا این احادیث داللت میکنند که خوردن از میوه باغ دیگران جایز اس
سه بار صاحب باغ را صدا کند )مثال بگوید: اي صاحب این باغ( اگر پاسخ داد از او کسب 
اجازه کند، و اگر پاسخي نداد مي تواند بقدر نیاز از میوه باغ او بخورد بدون آنکه بخواهد 

 زیاده روي کند و مقداري هم با خود حمل کند و ببرد.
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امام احمد گفته: اگر )باغ( دیوارکشي »( آورده: 9/332تاب )المغني( )امام ابن قدامه در ک
نشده بود )یعني اطراف باغ را با موانعي نگرفته بودند( در آنصورت اگر گرسنه بود از 
)میوه باغ( بخورد، و اگر گرسنه نبود پس چیزي از آن نخورد. و گفته: چندین تن از 

کردند، اما اگر بر اطراف )باغ( دیوار کشیده شده اصحاب پیامبر صلي هللا علیه وسلم چنین 
بود، از آن مخور؛ زیرا این دیوار مثل حریم )براي آن باغ( است )و داللت بر عدم اجازه 
مالک باغ دارد(.. و از ابوزینب تیمي روایت شده که گفت: با انس بن مالک و عبدالرحمن 

وسلم( مسافرت کردم و آنها از بستان  بن سمره و ابو برده )از اصحاب پیامبر صلي هللا علیه
و باغ عبور مي کردند و از آن مي خوردند. و این قول عمر و ابن عباس و ابوبرده نیز 
هست. عمر گفته: بخور ولي از آن نبرید. و باز از امام احمد روایت است که گفته: از میوه 

از میوه مردم بخوري،.. زیر درخت بخور، و اگر زیر درخت میوه اي نیافتاده بود پس نباید 
و سنگ و چوپ به میوه پرتاپ مکن، زیرا با اینکار خراب مي شود )و این زیاده روي 

 است(....
پس اگر )اطراف باغ( دیوارکشي شده بود، داخل شدن به آنجا جایز نیست؛ به دلیل این گفته 

ي شود، پس از ابن عباس رضي هللا عنه: اگر بر گرد آن دیوار بود این حریم )باغ تلقي( م
آن مخور، و اگر بر گرد آن دیوار نبود، ایرادي ندارد )از میوه آن بخوري(. وانگهي؛ 
دیوارکشي باغ داللت مي کند که مالک آن بخیل و تنگ نظر است و به )خوردن میوه هاي 

 «.باغش( اجازه نمي دهد
وه( به وجود مشروط )کردن جواز یا عدم جواز خوردن می»اما شیخ ابن عثیمین مي گوید: 

دیوار دور آن محل نظر است؛ زیرا الفاظ حدیث اینگونه است: )من دخل حائطا( یعني 
هرکس وارد حائطي شد، و حائط آنچیزي که دور چیزي را احاطه مي کند، و بر این اساس 
فرقي بین نخلستاني که دور آن حائطي باشد با باغي که دور آن حائط نشده نیست، و آنچه 

مي شود؛ شرط )تنها( اینست که عالوه بر خوردن چیزي باخود نبرد، و به از سنت روشن 
درخت چیزي پرتاپ نکند بلکه با دستش میوه را بچیند، و یا اگر بر زمین افتاده )از آن 
بخرد(. همچنین شرط شده که سه بار مالک )باغ( را صدا زند، اگر جواب داد از او اجازه 

ورد، این آنچیزي است که حدیث بر آن داللت مي کند، و بگیرد، و اگر پاسخ نداد از آن بخ
امام احمد رحمه هللا نیز بر همین رأي است. ولي جمهور معتقدند که اینکار جایز نیست و 
احادیث وارده را بر اوائل اسالم یا اوائل هجرت حمل نمودند آن زماني که مردم فقیر و 

، ولي رأي صحیح انست که این )حکم( نیازمند بودند ولي در صورت نبود نیاز جایز نیست
 (.6/339« )الشرح الممتع« » عام است )چه فرد محتاج باشد یا نباشد(

 بطور خالصه:
خوردن از میوه درختان که در کنار سرک ها، جاده و راه هاي عمومي وبخصوص درختاني 
که که صاحب مالکي ندارند جایز است، همچنین خوردن از میوه و ثمره باغ و بستاني 

 مالک دارد با رعایت شروط سابق جایز است.
 

 صدق هللا العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
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ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 سوره الضَُّحى

 (30) –جزء 
 نازل شده داراي یازده آیه میباشد« مکه» سورة الضَُّحى

 
 تسمیه: وجه
َحىَّٰ »آن  آغازین کلمه شد که نامیده«  ضَُّحى» جهت بدان مبارکه سوره این  «۱َوٱلض 

، قسم  خورده آغاز روز است که«  ضَُّحى »به  متعال  در آن هللا و است [1]الضحى: 
 سوره این که جهت باشد و نیز بدان داده توجه نورانی مهم وقت این اهمیت تا به است

 .استشده بودند، نازل  صلی هللا علیه وسلم  که  نور محض اکرمرسول  در شأن
اال اکبر ال اله  هللا»یا « اکبر هللا» فرمود: گفتن که است شده شافعی )رح( نقل از امام

 .است سنت بعد از آن هایسوره تمام و پایان«  ضَُّحى »در آخر سوره « هللا وهللا اکبر
بر  مدتی وحی اند: ارسالکرده نقل تکبیر گفتن این مناسبت وجه در بیان مفسران
را « ضحی»آمد و سوره  فرشته تأخیر افتاد سپسهللا صلی هللا علیه وسلم  به  رسول

کثیر تکبیر گفتند. اما ابن  و فرحت از سر شادی القا کرد و ایشان تماماً بر ایشان
یا ضعف  صحت به بر آن بتوان که نیست بر اسنادی متکی روایت این»گوید: می
 «.کرد حکم

 با سوره اللیل: الضَُّحى پیوند وارتباط سوره
چون هللا متعال  سوره لیل را پایان داد به اینكه اتقى را آن قدر ثواب بدهد تا راضى شود، 

یامبرش را خشنود نماید به آنچه به او در روز را افتتاح نمود به اینكه پ ضَُّحىسوره 
 قیامت از كرامت و مقام عطا نماید.
 الضَُّحى: تعداد آیات، کلمات وحروف سوره

نازل صلي هللا علیه وسلم  در مکة مکرمه و براي دلداري پیامبر اسالم ،«الضَُّحى»سورة 
 شده است.
( یازده آیت، 11( رکوع، )1)از جملة سوره هاي مکي بوده، داراي  «الضَُّحى»سورة 

( شصت وهشت نقطه 68)و ( یکصدو شصت وشش حرف 166)، ( چهل کلمه40)
)الزم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های  .است

تفسیر  ،قرآن متفاوت ومختلف است.  برای  تفصیل  این مبحث میتوانید به سوره  الطور
 احمد مراجعه فرماید.(

این سوره در شرایط در مکة مکرمه نازل گردید، که نزول وحي براي مدت کوتاهي بر 
پیامبر صلي هللا علیه وسلم قطع شده بود، از یک سو قطع مؤقتي نزول وحي، باعث 

اضطراب و پریشاني پیامبر صلي هللا علیه وسلم بود، و نمي دانست که چرا وحي باالیش 
شده و در فکر و تشویش این بود که گویا اشتباهي از او سرزده و از این بابت  قطع

 پروردگار مهربانش از او ناراض شده و یا هم کدام علت دیگري در میان بود!
از سوي دیگر تبلیغاتي وسیع در بین دشمن در جریان بود و آنان در این تبلیغات خویش 

سلم ادعاي رابطه وحي را با او داشت، وي را میگفتند: خداي که محمد صلي هللا علیه و
تنها گذاشته، رابطه اش را با او قطع کرده، این خدا که پیامبر مدعي ارتباط آن بود، خدا 
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نه بلکه جن بود که پیامبر را وسوسه میکرد و او آنرا وحي الهي مي پنداشت، این جن، 
 دیگر با قطع رابطه نموده است.
شاني وتبلیغات شدید دشمن بود که این سوره نازل شد وطي درگیرودار این تشویش و پری

آن پروردگار با عظمت ما، به پیامبر صلي هللا علیه وسلم اطمینان خاطر داده شد که 
پرودگارت ترا نه کنار گذاشته ونه دشمن پنداشته، بلکه در قطع مؤقت وحي حکمتي بي 

ري شدن گرماي شدید روز نهایت حکیمانه مضمر است، مثل که در آمدن شب بعد از سپ
 مضمر است.

 :«الضَُّحى»اسباب نزول سوره
)در تفسیر معارف القران دانشمند شهیر جهان  :«الضَُّحى»در باره اسباب نزول سوره 

 اسالم مولنا مفتي محمد شفیع عثماني دیوبندي( مینویسد:
حضرت در بخاري و مسلم روایت حضرت جندب بن عبد هللا آمده است: و ترمذي از 

جندب روایت کرده است که روزي انگشت آن حضرت مجروح گردیده و از آن خون 
جاري شد، آنحضرت فرمود: آن انت االاصبع دمیت وفي سبیل هللا مالقیت یعني، تو 

ده شده آي، ودر راه خدا به تو مشقت وارد شده است )لذا وانگشتي بیش نیستي که خون آل
واقعه، فرمود که پس از این، )ظرف چند روزي( باکي نیست( حضرت جندب با ذکر این 

حضرت جبرئیل وحي نیاورد، پس مشرکان مکه به طعنه زني پرداختند، که خداي محمد 
صلي هللا علیه وسلم، او را رها ساخته و از او نارضي شده است، بر این واقعه این سوره 

 نازل گردید.
اوري شده که دوشبي آن  در روایت حضرت جندب که در بخاري آمده است چنین یاد

حضرت صلي هللا علیه وسلم براي نماز تهجد بلند نشد، بحثي از تاخیر وحي در آن 
نیست، و در روایت )ترمذي( بحثي از بلند نشدن براي نماز تهجد نیست، فقط بحث از 
تاخیر وحي است، روشن است که در این دو روایت نمي تواند تعارضي باشد، امکان 

اتفاق افتد، راوي گاهي این را ذکر کرده باشد و گاهي آن دیگر را، وآن  دارد هر دو امر
زني که به آن حضرت صلي هللا علیه وسلم طعنه زده بو د )ام جمیل( همسر ابو لهب بود، 
چنان که در روایات دیگر آمده است، وقایع تاخیر وحي چند بار اتفاق افتاد، یکي هنگام 

آن زمان فترت وحي اطالق گردیده است و این از همه شروع نزول قرآن واقع شد، که به 
 طوالني تر بود.

یکي دیگر زماني پیش آمد که مشر کان یا یهود، نسبت به حقیقت روح از آنحضرت صلي 
هللا علیه وسلم سوال کردند، آن جناب صلي هللا علیه وسلم وعده اي جواب را به بعد 

وش کرد، ودر اثر آن چند روزي در نزول موکول کرد اما از گفتن ان شا ء هللا را فرام
وحي تاخیر پدید آمد، لذا مشر کان به طعنه زني پرداختند که خداي محمد صلي هللا علیه 
وسلم از او ناراضي شده واورا رها ساخته است، اینگونه وقایع سبب نزول سوره ي 

بلکه میتواند  قرار گرفتند، الزم نیست که همه ي این وقایع به یکبار پیش بیاید،« ضحي»
 عقب وجلو قرار گیرند.

خود واحدي ودیگران به سندي که در آن نام شخصي « مسند»طبراني، ابن ابو شیبه در 
است که شناخته نشده از حفص بن سعید قرشي از مادرش و او نیز از مادرش خوله که 

انه خدمت گزار رسول هللا صلي هللا علیه وسلم بود روایت میکنند: چوچه سگي وارد خ
پیامبر صلي هللا علیه وسلم شده وبه زیر تخت رفته ودر همانجا مرده بود، رسول هللا 
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صلي هللا علیه وسلم چهار روز در انتظار ماند وحي نیامد. گفت: اي خوله در خانه 
فرستاده خدا چه رخ داده است که جبرائیل آمین نمي آید، با خود گفتم: بهتر است خانه را 

نمایم، زمانیکه زیر تخت را جارو مي زد، الشه چوچه سگي را که جمع وجور و تنظیف 
 در آنجا مرده بود بیرون آورد. 

رسول هللا صلي هللا علیه وسلم در حالي که در میان پیراهن خود مي لرزید آمد وهر وقت 
که وحي نازل مي شد در آن حال اندام مبارک اش مرتعش مي گردید، انگاه خداي بزرگ 

 را نازل کرد.« .. تا... فترضي.َوالض َحى»
حافظ ابن حجر گفته است: موضوع دیر آمدن جبرئیل به سبب چوچه سگ مرده مشهور 

 است اما سبب نزول آیه بودنش غریب بلکه شاذ مردود است.
ابن جریر از عبد هللا بن شداد روایت کرده است: خدیجه )رض( به رسول هللا صلي هللا 

 خدایت از تو بیزار شده است. پس این آیه نازل شد.علیه وسلم گفت: فکر مي کنم 
همچنان از قول عروه روایت مي کند: جبریل آمین بسیار دیر به حضور پیامبر صلي هللا 
علیه وسلم نیامد وآن بزرگوار شدیداً بي تاب شد.ام المؤمنین خدیجه گفت: فکر مي کنم 

و دیده مي شود. پس این آیه پروردگارت از تو بیزار شده است که این همه بیتابي از ت
 نازل شد. هر دو روایت مرسل وروایان آنها ثقه وراستگو هستند.

حافظ ابن حجر میگوید: ظاهراً معلوم مي شود که ام جمیل وخدیجه هر دو این سخن را 
 گفته اند.خدیجه )رض( براي اظهار همدردي وام جمیل پیامبر را سرزنش کرده است.

  «:الضَُّحى»سورة  یمحتوا
بر اثر تاخیر و انقطاع موقت صلي هللا علیه وسلم  طبق برخي از روایات وقتى پیامبر

وحى پریشان وناراحت بود، و زبان دشمنان نیز باز شده بود، این سوره نازل شد و 
 همچون باران رحمتى بر قلب پاك پیامبر صلي هللا علیه وسلم نشست.

مبرصلي هللا علیه وسلم بشارت مى دهد كه این سوره با دو قسم آغاز مى شود، سپس به پیا
 پروردگار هرگز تو را رها نساخته است.

 بعد به او نوید ومژده مى دهد كه خداوند آنقدر به او عطا مى كند كه خشنود شود.
و در آخرین مرحله، گذشته زندگانى پیامبرصلي هللا علیه وسلم را در نظر او مجسم مى 

همیشه مشمول انواع رحمت خود قرار داده، و در سخت سازد كه خداوند چگونه او را 
 ترین لحظات زندگى حمایتش نموده است.

و لذا در آخرین آیات به او دستور مى دهد كه )به شكرانه این نعمتهاى بزرگ الهى( با 
 یتیمان و مستمندان مهربانى كند و نعمت هللا را بازگو نماید.
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 «ىالضُّحَ »ُسوَرة  و تفسیرترجمه 
 (30) –جزء 

ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه
  به نام خدای بخشایندۀ ومهربان

َوَلآلِخَرةُ َخیٌر لََک ِمَن  ﴾٣﴿ َما َودهَعَک َربَُّک َوَما قَلَى ﴾٢﴿ َواللهیِل إَِذا َسَجى ﴾١﴿ َوالضَُّحى
َوَوَجَدَک َضاال  ﴾٦﴿ یِجْدَک یتِیًما فَآَوىأَلَْم  ﴾٥﴿ َوَلَسْوَف یْعِطیَک َربَُّک فَتَْرَضى ﴾٤﴿ األولَى

ا اْلیِتیَم فَال تَْقَهرْ  ﴾٨﴿ َوَوَجَدَک َعاِئال فَأَْغنَى ﴾٧﴿ فََهَدى ا السهائَِل فَال تَْنَهرْ  ﴾٩﴿ فَأَمه  َوأَمه
ا بِنِْعَمِة َربَِّک فََحِدّثْ  ﴾١٠﴿  ﴾١١﴿ َوأَمه

 سورة الضَُّحى: ترجمة مؤجز
 ( قسم به چاشتگاه )هنگام كه آفتاب برآید و همه جا را فراگیرد(، 1)« َوالضَُّحى»
 ( وقسم به شب در آن هنگام كه آرام گیرد، )تیره وسیاه شود(2) «َواللهْیِل إَِذا َسَجى»
 ( كه خداي توهرگز تو را وانگذاشته )وبه دشمن نگرفته(3) «َما َودهَعَك َربَُّك َوَما قَلَى»
( وحتمآ آخرت وآینده، بهتر است برایت از نخست 4) «ْیٌر لهَك ِمَن اأْلُولَىَولآَْلِخَرةُ خَ »

 )وگذشته(
( و بزودى پروردگار به تو خواهد داد و بخشید تا تو 5) «َولََسْوَف یُْعِطیَك َربَُّك َفتَْرَضى»

 راضي شوى. 
 ( آیا یتیمت نیافت و پناه داد؟! 6) «أَلَْم یَِجْد َك یَتِیماً فَآَوى»
( و تو را گمشده یافت و هدایت كرد، و تو را از دین و دانش 7) «َوَوَجَدَك َضااّلً فََهَدى»

 نا اگاه یافت، و به شرعیت واحکام آن را نمود.
 ( و تو را فقیر یافت و بي نیاز ساخت، 8) «َوَوَجَدَك َعائِالً فَأَْغنَى»
ا اْلیَتِیَم فَاَل تَْقَهرْ » مد( حال كه چنین است یتیم را دل مشکن وحق ( پس تو )اي مح9) «فَأَمه

 اورا مگیر، 
ا السهائَِل فَاَل تَْنَهرْ »  ( و سائل را از خود مران، 10) «َوأَمه
ا بِنِْعَمِة َربَِّك فََحّدِثْ » ( و نعمتهاى پروردگارت را بازگو كن! )و نعمت هاي 11) «َوأَمه

برسان و بخوان با آن نیکوئي که  پروردگارت که پیامبري و قرآن است به مردم خبرده و
 با توکرد(.

  تفسیر سوره
 (:1« )َوالضَُّحى»

 . یعني: قسم بهآفتاب در آغاز روز است باال آمدن وقت نام ضحي ضحي( )قسم به
 روز. روشنایي
 بیان خبر مهم، از اسلوب عرب و برای جلب توجه است. :دلیل قسم

هللا علیه وسلم  است که در تاریکی شرک، نور صلی  منظور از روشنایی و نور، محمد
 هدایت بودند.

باید گفت که: روشنى روز و تاریكى و آرامش شب دو نعمت بزرگ الهى است كه مورد 
 .قسم پروردگار با عظمت  قرار گرفته است

 (:2« )َواللهْیِل إَِذا َسَجى»
 ، روز راست آن ، پوشیدنسجو شب»میگوید:  اصمعي «بپوشد چون )وقسم به شب
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 قبل در سوره تعالي حق كهاین دلیل«. پوشاندمي را بر خویشتن جامه شخص كه مانندي
از  هر یك فضیلت به دادنمؤخر ذكر كرد، توجه  سوره و در این را بر روز مقدم شب
 كهاین نور را، دلیل را دارد و روز فضیلت سبقت فضیلت یباشد زیرا شبو روز م شب

 و زمان وقت و ارزش اهمیت به دادنسوگند خورد، توجه  و شب چاشت وقت فقط به
 چاشت مخصوصاً از وقت كه این كند و دلیلمي داللت بر آن گذر روز و شب كه است

دیگر  آنها با یك گرفتنو انس مردم آمدن گردهم ، وقتوقت این كه است كرد این یادآوري
 .است شب بعد از تنهایي

 .( ۴/۲۵٨خازن )ابن عباس )رض( فرموده  است: َسجى یعنى با تیرگیش روى آورد.
 نظریات وآرای  مفسران در تفسیر آیه:

 قسم  به شب چون آرام گیرد. - 1
 گیرد. را فراقسم به شب چون تاریکی همه جا  - 2
 کند. قسم  به شب چون همه جا را سیاه و تار می - 3
 قسم  به شب چون طوالنی است و برای عبادت و نماز، فرصت است. - 4
 (:3« )َما َودهَعَك َربَُّك َوَما قَلَى»

 با كسي كه كسي واگذاشتن بسان« تو را و انگذاشته پروردگارت» است: این قسم جواب
بر تو و با تو  «استمهر نشده و بي » است نكرده را از تو قطع او وحي كند پسمي وداع
 .استنورزیده  و نفرت بغض

به معناي نور است و با نزول وحي « والضحي»مفسرین در تفاسیر خویش مي نویسند 
به معناي شب است و با انقطاع وحي تناسب دارد و آیه مذکور به « والیل»تناسب دارد و 

 ناست که خداوند با پیامبر قهر نیست!این مع
گفتند: خدا محمد را رها کرده است. و بدین وسیله سخن مشرکین را رد کرده است که مى

 جواب قسم همان است.
یعنی «: َودَّعَ »  تو را ترک و رها نکرده است. به ترک تو نگفته است.«: َما َودََّعكَ »

یعنی از تو « َماَودََّعک»خداحافظی کرد. یعنی از تو «َودََّعَک »خداحافظی کرد. 
 خداحافظی و وداع نکرد.

 و دشمن نداشته است. یعنی عصبانی نشد«: َما قَلَیا»
 (:4« )َولآَْلِخَرةُ َخْیٌر لهَك ِمَن اأْلُولَى»

در این آیه متبرکه میتوان نقاط مهم ذیل را به « تو بهتر از دنیاست براي )و قطعاً آخرت
 برسي گرفت:

 اول اینکه؛ گفته شده است که آخرت برایت بهتر از دنیا است.
 بهتر وروشني نسبت به گذشته در انتظار تو است.« اینده اي»دوم اینکه؛ 

سوم: اینکه تابش وحي برتو، پس از این توقف، در حالت بهتر وآسان تر از سابق خواهد 
در آینده بشکل بهتر و بود، در گذشته در یافت وحي بر تو شاق ودشوار مي گذشت، ولي 

 آسان تر آنرا آخذ ودر یافت خواهي کرد.
سیرت نویسان مي نویسند که: در برخي از اوقات در یافت وحي بر پیامبر صلي هللا علیه 
وسلم چنان دشوار مي گذشت که در سرماي سخت زمستان از همه وجودش عرق سرازیر 

 مي شد.
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هللا  فرمود: رسول كه استهللا عنه آمده مسعود رضي ابنروایت  به شریف در حدیث
اثر  مبارك بوریا بر پهلوي بودند و درشتيبوریا خوابیده  صلّي هللا علیه و سلّم بر روي

و گفتم: یا  كردم بر پهلویشان كشیدن دست به شروعبیدار شدند، من  چون بود پس گذاشته
؟ شما هموار كنیم بوریا براي را بر روي چیزي كه دهیدنمي  ما اجازه هللا! آیا بهرسول

 راح ثم شجرة تحت ظل الدنیا كراكب ومثل وللدنیا، إنما مثلي ما لي» فرمودند:
 مثل دنیا، همچون و مثل من مثل كه نیست با دنیا، جز اینكار است مرا چه وتركها:
را  و آن رفته ، سپساستكرده  درنگ در زیر درختي لختيكه  است سواري شخص
 «.استنموده  ترك

از ابن عباس )رض( روایت کرده است: رسول هللا فرمود: « معجم اوسط»طبراني در 
شهر ها وسرزمین هایي را که امتم بعد از من فتح مي کنند، برایم اشکارا نشان داده شد »

را نازل «آْلِخَرةُ َخْیٌر لََّك ِمَن اْْلُولَىَولَ »و مشاهده آنها خرسندم ساخت، پس خداي بزرگ 
 کرد. )اسناد این روایت حسن است(

و طبراني و دیگران از ابن عباس )رض( روایت کرده « دالئل النبوه»حاکم و بیهقي در 
اند: شهر ها و دهاتي که یکي بعد از دیگر مغلوب مسلمانان گردید ه وفتح مي شدند 

 شد. پیامبر از مشاهده آنها بي نهایت خرسند گردید.    آشکارا به پیامبر نشان داده
 (:5« )َولََسْوَف یُْعِطیَك َربَُّك َفتَْرَضى»
 ، اعليعظیم ، پاداشدر كار دین گشایش« تو میبخشد به زوديبه پروردگارت و البته»

 خشنود پس» را در آخرت امتت براي شفاعت كوثر و نعمت ، حوضبهشت علیین
 ها و پاداشها.بخشش  این به «میشوي
 فترضی:
گونه اعتراضی در انسان از شود که هیچی رضایت است. رضا به حالتی گفته میاز ماده

 لحاظ درونی وجود نداشته باشد.
کند تا راضى شود؛ چون ابن عباس  )رض( فرموده است: یعنى شفاعت را به او عطا مى

علیه و سلم امتش را به یاد آورد و فرمود: بار خدایا!  روایت است که پیامبر صلّى َّللاّ 
امتم، امتم، و گریه را سر داد. آنگاه هللا متعال به جبرئیل گفت: پیش محمد برو و از او 

جبرئیل نزد پیامبر -در صورتى که هللا  به همه چیز آگاه است-کنى؟ بپرس چرا گریه مى
پیامبر صلّى َّللّا علیه و سلم جریان را به او صلّى َّللّا علیه  و سلم آمد و از او پرسید، 

گفت، آنگاه هللا به جبرئیل گفت: نزد محمد صلّى َّللّا علیه  و سلم برو و به او بگو: در 
 اخراج از مسلم.(. )کنیم.مورد امتش ما او را راضى خواهیم کرد، و او را ناراحت نمى

شود. تمامى پیامبران ول مىهمچنان در حدیث آمده است: از هر پیامبرى درخواستى قب
درخواست خود را در دنیا مطرح کردند، اما من درخواستم را شفاعت امتم در روز 

 اخراج از شیخان.(. )ام. قیامت قرار داده
مفسر خازن در تفسیر آین آیه مبارکه فرموده  است: بهتر آن است ظاهر آیه منظور شود، 

در دنیا پیروزى و غلبه بر دشمنان و کثرت تا شامل خیر دنیا و آخرت گردد؛ چون هللا 
پیروان و فتوحات فراوان را به او عطا کرد و دینش را غالب و پیروز گرداند و امتش را 

بهترین امت قرار داد. و در آخرت شفاعت عام و مقام محمود و غیره را به او عطا 
لباب التأویل » .۴/۰۶۲تفسیرخازن )فرموده است؛ یعنى خیر دو عالم را به او داده است.

 ۷۲۵تألیف  علی بن محمد بغدادی )م، « تفسیر خازن»معروف به « فى معانى التنزیل
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 .(.هـ( مشهور به خازن
هللا صلّي هللا علیه و  شد، رسول نازل آیه اینچون  كه استآمده  شریف در حدیثهمچنان 

 ؛ مناست چنین حاال كه پس :النار في أمتي و واحد من ال أرضي إذن» سلّم فرمودند:
 «.باشد در دوزخ من از امت تا یكي نمیشوم راضي

 مبارکه: آیه این شأن نزول
هللا عنهما  رضي عباس. ابناست قبل آیه شأن نزول این ایه مبارکه مانند شأن نزول

میشود  ه و سلّم فتحصلّي هللا علی حضرت آن بر امت كه هایيكند: سرزمین  مي روایت
مسرور  بدان شد و ایشان صلّي هللا علیه و سلّم عرضه هللا شهر  بر رسولشهر به 

 «.َولََسْوَف یُْعِطیَك َرب َك فَتَْرَضى. »گردید: نازل  گردیدند آنگاه
اش را به او یادآور هاى دوران کودکىى گرانقدر را به او داد، نعمتوعدهبعد از اینکه 

 شد، تا خدایش را سپاسگزار باشد و فرمود:
 (:6« )أَلَْم یَِجْدَك یَتِیماً فَآَوى»
 گاهآن پدر یافت بدون تو را یتیم یعني: پرودگارت «داد؟ جایت پس نیافت مگر تو را یتیم»

 جدت خانه مأوي، آن یابي و سروسامان گیري جاي آن به قرار داد كه مأوایي برایت
در  كهصلّي هللا علیه و سلّم هنگامي هللا  بود زیرا رسول ابو طالب و کاکایت عبدالمطلب

دختر  آمنه مادرشان دادند، سپس بودند یا بعد از تولد، پدر خود را از دست مادر شان شكم
 تيسرپرس تحت سالگي تا هشت و ایشان یافت وفات ایشان سالگينیز در شش  وهب

کاکایش  ، ابو طالباو درگذشت كه قرار داشتند و بعد از آن پدرکالن خود عبدالمطلب
 ابوطالب كه پیامبري به بعد از بعثتشان و تا چند سال گرفت را بر عهده ایشان سرپرستي
 بود. و پشتیبانشان حامي ، او پیوستهدرگذشت

صلّي هللا علیه و سلّم را  حضرت  عزوجل  آنهللا  كهدر این مفسرین مینویسند: حكمت
 به دادن و سروسامان آنان حق را بشناسند و به قدر یتیمانبود تا ایشان  برگزید این یتیم

 به یتیمي صلّي هللا علیه و سلّم با وصف هللا رسول وقتي كهبپردازند چنان اوضاع شان
 و صحت صدق هاي از نشانه عظیمي خود نشانه ند، اینشد برانگیخته و رسالت نبوت
 گردید. ایشان رسالت

 صلّي هللا علیه و سلّم از قسوت هللا  نزد رسول مردي چون كه استآمده شریف در حدیث
 خواهياگر مي»فرمودند:  وي صلّي هللا علیه و سلّم به حضرت كرد، آنشكایت  قلبش
 «.را غذا ده و مسكین بكش عطوفت دستشود، بر سر یتیم  نرم دلت

دو  )در بهشت( مانند این یتیم و سرپرست من»است: آمده شریف در حدیث همچنین
 كردند. خود اشاره و وسطاي سبابه دو انگشتو به « هستیم نزدیك همبه انگشت

 (:7« )َوَوَجَدَك َضااّلً فََهَدى»
 تو را از چگونگي تعالي پیامبر! حق یعني: اي «كرد هدایت پس یافت سرگشتهو تو را »

از كار  برایت كهو تو را از آنچه  چیست ایمان دانستينمي كه طوري به یافت غافل ایمان
 احكامو  از شرایع و نه چیستقرآن  كه دانستيو تو نمي یافت بود، غافل كرده اراده نبوت
را « ضالل» در اینجا نمیتوان كه استنمود. گفتني  تو را بدینها راه پس بودي آگاه الهي

 معصوم كرد زیرا انبیا علیهم السالم از گمراهي، حملاست« هدي» در مقابل كه بر آنچه
از امر  آگاهي و عدم شرعي احكام ندانستن معنيدر اینجا به« ضالل» و مصؤن اند بلكه

 شد. بیان كه چنان است نبوت
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اى نیز هاى مکه گم شده بود. و عدهابن عباس )رض( است: یعنى در سن بچگى در دره
 گویند وقتى با کاکایش به شام رفته بود در راه از نزدکایش گم شد.مى
یعنی پیامبر ضال در اینجا به معنی حیران است که تا حدودی معنی دقیقی است.  «:َضااّلً »
اند، ولی دانست که قومش به گمراهی افتادهها در جاهلیت هستند، میدانست که عربمی
 دانست که آنها را چگونه به مسیر هللا هدایت کند، بنابراین حیران و سرگشته شده بود.نمی
ای مهیعنی هللا تو را هدایت کرد و آن هدایت را در اختیار تو گذاشت و به تو برنا «فََهَدى»

نیاز کرد. خدیجه را مسخر داد تا بتوانی مسیر تاریخ را تغییر دهی. تو را فقیر یافت و بی
تو گردانید )تنها موردی بود که زنی تمام غرورش را زیر پا گذاشت و به خواستگاری 
پیامبر رفت و این بسیار مهم است(. هدایتی که تمام شخصیت تو را دگرگون کرد، هدایتی 

ی نجم، هللا تنها پیامبری که از میان تمامی پیامبران، تمام خوِد قرآن در سوره که به تعبیر
ابعاد شخصیتی او را تزکیه، گزینش و تأیید کرده، پیامبر اسالم است؛ زیرا هللا دل، زبان و 

 ی ابعاد شخصیتی پیامبر را تأیید کرده است.اخالق و چشم و همه
 :(8« )َوَوَجَدَك َعائِالً فَأَْغنَى»
مند تو را فقیر و عایله  تعالي پیامبر! حق یعني: اي «و نیاز مندت یافت و بي نیاز ساخت »

سر  فتوحات تو از طریقبه كه و روزي كرد؛ با رزق نیازتبي پس یافت و منال و بي مال
 كفار بخشید. زمین ها و اماكن

دختر خویلد  خدیجه در مال تجارت با نخست از رسالت است: تو را قبل این یا معني
انصار و  با مال گاهابوبكر رضي هللا عنه آن با مال سپس ، توانگر ساختهمسرت اولین
 ؛ با قانعو نیز تو را توانگر ساخت و بعد از هجرت بعد از رسالت غنیمت به با نیل سپس

 كثرة عن الغني لیس» است:مده آ شریف در حدیث كهچناناندك  روزي به ساختنت
، توانگري بلكه نیست و ثروت مال از بسیاري توانگري النفس:غني  الغني ولكن العرض
  «. است نفس نیازي و بي توانگري

 وار است و ی عال، یعول است. یعنی کسی که عیالعائل: یعنی فقیر و عیال وار. از ماده
 کند. درآمد او کفایت نمی

شود و ی غنی است، به معنی حالتی که مثل رضا در انسان ایجاد میفاغنی: از ماده
 نیاز کرد. کند. یعنی بیاحساس نیاز به هیچکس و هیچ چیزی پیدا نمی

 شمرد، ایشان را به سه چیز توصیه کرده و مى بعد از این که سه نعمت را بر او بر 
 فرماید:

ا اْلیَتِیَم فَالَ »  (:9« )تَْقَهرْ  فَأَمه
، نعمت همه این پاس پیامبر! تو نیز به یعني: اي «پس اما یتیم را پس خشونت مکن»
و یتیمي  او بده را به حقش مسلط نشو بلكه و حقش بر مال یتیم و ناتواني ضعف سبببه

 یاد آور.را به  خودت
اي اند در هر جامعهطفولیت از دست دادهوجود اطفال یتیم كه پدر یا والدین خود را در 

ي ادیان الهي ابراهیمي به این كودكان توجه بعمل آمده است ناپذیر است. در همه اجتناب
 و بر ضرورت تعّهد در برابر آنان، حفظ حقوقشان و اظهار لطف به آنان تأكید میكنند.

یل هدایت به نیکي به ایتام پروردگار با عظمت ما پیروان ادیان الهي از جمله به بني اسرائ
َوإِْذ »نموده وازجمله عهدي است كه خداوند از بني اسرائیل در مورد گرفته شده است: 
َ َوِباْلَواِلَدیِن إِْحَسانًا َوِذي اْلقُْربَى َواْلیتَاَمى  أََخْذنَا ِمیثَاَق بَنِي إِْسَرائِیَل ال تَْعبُُدوَن إِال َّللاه
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اسرائیل پیمان به یاد آورید زماني را كه از بني ( »83ره آیه ؛ )سوره بق«َواْلَمَساِكینِ 
گرفتیم كه جز خداوند یگانه را پرستش نكنید و به پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و 

 «.بینوایان نیكي كنید
ي شریفه، احسان به چند گروه را از وظایف ضروري اهل ایمان و از مصادیق  این آیه

نوازي از جمله آنان است؛ چرا كه بندهاي این میثاق،  است كه یتیم اعمال شایسته دانسته
اسرائیل اختصاص ندارد؛ بلكه از اصول حقیقي دین الهي است كه در عام است و به بني

 ي شرایع مقدسه بوده است و تغییر نمیكند.همه
َل اْلَمْشِرِق َو اْلَمْغِرِب َو لِكنه لَْیَس اْلبِره أَْن تَُولُّوا ُوُجوَهُكْم قِبَ »قرآن عظیم الشان میفرماید: 

ِ َو اْلیَْوِم اآْلِخِر َو اْلَمالئَِكِة َو اْلِكتاِب َو النهِبیِّیَن َو آتَى اْلماَل َعلى ُحبِّ  ِه َذِوي اْلبِره َمْن آَمَن بِالِله
هنگام نماز ( )نیكي )تنها( این نیست كه به 177)بقره /  «اْلقُْربى َو اْلیَتامى َو اْلَمساِكینَ 

صورت خود را به سوي مشرق و مغرب كنید بلكه نیكوكار كسي است كه به خدا و روز 
رستاخیز و فرشتگان و كتاب آسماني و پیامبران ایمان آورد و مال خود را با تمام عالقه 
 اي كه به آن دارد به خویشاوندان و یتیمان و از كار افتادگان و... انفاق كند....(

به  وال تقربوا مال الیتیم االّ بالتى هى احسن(»سوره انعام( میفرماید:  152 هکذا در )آیه:
 «مال یتیم نزدیك مشوید جز به بهترین وجه.

ي ایتام قرآن كریم با تعبیرات گیرا و گویا، مسئولیت مردم و دولت اسالمي را در باره
یل و بر رسیدگي به برشمرده است. این كتاب مقدس و آسماني با برترین شیوه از ایتام تجل

امور مادي و معنوي، فردي و اجتماعي آنان تأكید میكند. همچنین كوتاهي در سرپرستي 
 آنها را توبیخ كرده، سبب كیفر دنیوي و اخروي میداند.

قرآن مجید در آیات مختلف، نیكي و رسیدگي به امور مادي و معنوي افراد یتیم را پس از 
هاي سازندگي اخالق و  داده و این نیكي را یكي از زمینه احسان به والدین و نزدیكان قرار

 مبارزه با بخل، غرور و مفاسد اخالقي معرفي كرده است.

 یتیم:
شود كه پدرش را از دست داده )فوت کرده( در لغت عرب، به شخص نا بالغ گفته مي یتیم

منظور، دار صادر، باشد و پس از بلوغ این اسم از او برداشته شود. )لسان العرب، ابن 
 (.645، ص 12ق، ج  1414بیروت، سوم، 

ي پرمهر پدر، احساس خأل و دادن سایهاز دیدگاه شرع مقدس اسالم طفل یتیم با از دست
 كمبود فراوان میكند كه این خأل با محبت و دوستي قابل جبران است.

اسالم، همگان را كنند؛ ولي مادران مهربان و دلسوز، این كمبود را تا حدودي جبران مي
مكلف كرده است تا در صورت وجود مادر یا سرپرست، او را در قبال این امر مهم 

 یاري كنند و در غیر این صورت آنها را تحت حمایت خویش قرار دهند.
دین مبین اسالم، حقوقي را در قبال ایتام واجب كرده است كه شناخت آن حقوق، ما را در 

 كمك میكند. انجام وظایف ومسولیت هاي ما
ومهرباني  ، شفقتينیكي به هللا صلّي هللا علیه و سلّم با یتیمان رسول قابل تذکر است که:

هدایت ودساتیر متعددي در زمینه اهتمام  نیكي به آنان و در حق زاید الوصفي رفتار كرده
 وتوجه در حق ایتام صادر فرموده است.

ا السهائَِل فَاَل تَْنهَ »  (:10« )رْ َوأَمه
 هرگاه فقیر، مسکین و نیازمند جهت رفع نیازمندیش  به  یعني: «نزن چیغ و اما بر سائل»
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زیرا  و او را از خود مران بر او چیغ نزن عنوان کمکی از تو چیزی در خواست کرد، 
 مالیمتو  نرمي او را به و یا هم بده او غذا و خوراكي یا به پساي تو خود نیز فقیر بوده

 رویى جواب ده.قتاده  فرموده است:یعنى گدا را با نرمش و گشاده .برگردان
 فرموده اند: و تفسیرمفسران این آیه مبارکه را به دومعنا ترجمه 

اگر سائل را به معنای نیازمند جویای کمک بگیریم، معنای این عبارت آن خواهد بود که 
و اگر هم نداشتی با نرمی و مالطفت اگر توان کمک به او را داشتی که کمک کن 

معذرت خواهی کن، ولی به هیچ وجه او را ازخود مران و طرد نکن. از لحاظ این معنا، 
و تو را تنگدست یافت و بی نیاز »این دستور درجواب به این احسان هللا متعال  است که: 

ین می پرسد اگر سائل را به معنای سوال کننده، یعنی کسی که درباره ی د« گردانید.
بگیریم، معنای آن این خواهد بود که چنین کسی هر اندازه که نادان و به دور از فرهنگ 
و تربیت باشد و به ظاهر پرسش خود با مشکل ذهنی و فکری خود را به هر نحو غیر 

منطقی ای که مطرح کند، در هر حال با شفقت به او پاسخ بده و همانند انسانهای تندخوي 
انش آنان را نهیب نزن و طرد نکن. از لحاظ این معنا این ارشاد در پاسخ مدعی علم و د

 «و تو را سرگشته یافت پس هدایت کرد.»به این احسان خدای بلندمرتبه است که: 
ابوالدرداء، حسن بصری، سفیان ثوری و برخی دیگر از علما ومفسران،همین معنا را 

ن ارشاد در پاسخ به ووجدك ضاال فهدی ترجیح داده اند، چراکه از لحاظ ترتیب کالم ای
 )تفهیم القرآن(  قرار می گیرد. 

ثْ » ا بِنِْعَمِة َربَِّك فََحّدِ  (:11« )َوأَمه
دربارۀ نعمت پروردگارت که آن را بر تو کامل ساخته سخن بگو، آثار رحمتش بر 

کن و با  آوریهای پروردگار کریم و منّان را با شکران یادخویشتن را منتشر نما، نعمت
 پوشی مکن. ها چشمجحود و انکار از آن

مفسرآلوسى فرموده  است: یعنى تو یتیم و ره گم کرده و بینوا بودى، اما هللا  تو را پناه 
نیاز کرد. پس در این سه مورد نعمت هللا متعال  را فراموش مکن و داد و هدایت و بى

ى یتیمى و بینوایى را ت مزهنسبت به یتیم مهربان باش و به گدا رحم کن؛ چون خود
طور که خدا تو را هدایت اى، و مردم و بندگان را به راه راست هدایت کن همانچشیده
 .(. ٣۰/۱۶۴تفسیر روح المعانى )کرد.

به پیامبر صلي هللا علیه وسلم ثروت و داراي از پدر به میراث نه مانده بود،  باید گفت که:
رستي پدر را چشیده بود ودر سن شش سالگي از او نه تنها درد محروم شدن از سر پ

آغوش پر عطوفت مادرش محروم شد، بلکه جواني اش را در فقر، تنگدستي وناداري 
سپري کرد، ولي دیري نگذشت که با ثروتمند ترین زن قریش، در قدم نخست او را 
شریک تجارت خود گرفت و سپس پیشنهاد ازدواج با او را داد وبدینترتیب راه هاي 

 بیرون رفتن از تنگدستي برویش گشوده شد.
ثْ »درتفسیر  ثْ »َباید گفت که: « َو أما ِبِنْعَمِة َربَِّک فََحّدِ از تحدیث مشتق شده که به « َحّدِ

 معناي گفتن سخن میآید.
هدف از آن اینست که شما نعمت هاي پروردگار را پیش مردم بیان کنید، زیر این یکي از 

تا جاي که اگر کسي بر دیگري احسان کند به او دستور داده راه هاي شكر گزاري است، 
 شده که از محسن سپاسگزاري نماید.
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در حدیثي آمده است: کسي که بر احسان مردم شکر بجا نیاورد، او شکر هللا را نیز بجا 
 )رواه احمد، ورواته ثقات، مظهري( « من ال یشكر الناس ال یشكر هللا»نخواهد آورد( 
ي آمده است که: هر کس بر دیگري احسان کند، او هم باید در عوض در حدیثي دیگر

احسان او، احسان کند، و اگر توان مالي ندارد، در پیش مردم او ستایش کند، زیرا هر 
کسي در جمع مردم از کسي ستایش کرد، او حق سپاسگزاري را بجاء آورد. 

 )تفسیرمظهري(
شکر نعمت مال این است که ازآن یاد داشت: بجا آوري شکر هر نعمت، واجب است، 

مقدري در راه هللا با اخالص نیت صرف کند، و شکر نعمت علم ومعرفت این است که 
 آن را به دیگران تدریس کند. )رواه البغوي عن جابر بن عبد هللا، مظهري(

 شکر گزاري از نعمت هاي الهي:
ثْ »در آیه   عظمت ما به پیامبر صلي هللا علیه وسلم پروردگار با « َو أما بِِنْعَمِة َربَِّک فََحّدِ

یاد اوري کردن نعمت به معناي  .مي فرماید: نعمت هاي پروردگارت را یاد اوري کن
جویي و فخر بر دیگران نباید باشد بلکه به معناي یادآوري نعمت هاست که انسان برتري

و درد ها را را شاكر و در مقام عبودیت تکامل بخشیده و باعث میشود کم تر،کمبود ها 
احساس کند، چرا که خداوند به قدري به ما نعمت داده است که اگر نعمتي هم گرفته شود 

 نمیتوان شکر نعمت هاي دیگر را به جاي آورد.
انساني که نعمت هاي خداوند را متذّکر است در گرفتاري، سختي و بالیا هم دچار یأس  -

 مطمئن دارد.و ناامیدي و اضطراب نمي شود و روحي آرام و قلبي 
 یاد آوري نعمت ها دو گونه است:

 لساني و عملي:
 لساني، که همان شکر گزاري و سپاس است.

عملي، که همان انفاق و بخشش در راه پروردگار است، بخششي بدون منّت که حکایت از 
نعمت هاي فراواني داشته باشد که خداي کریم به او ارزاني فرموده است مانند: صرف مال 

ت جاریه و باقیات الصالحات مانند: ساخت مسجد، مدرسه، نشر کتب سودمند و... در خیرا
پروردگار عالم نیازي به شکر ما ندارد و اگر دستور شکرگزاري داده به جهت این است 

 که ما در مکتب عالي تربیت، بهترین مراتب شکرگزاري را طي نمائیم.
در شکرگزاري و عذاب را در  خداي متعال نجات و پیروزي و ازدیاد نعمت هایش را
ي مواعظ موسي )علیه الّسالم( و یا کفران نعمت ها داده و خطاب به بني اسرائیل)در ادامه

ي مستقل خطاب به مسلمین )هر دو تفسیر، در تفاسیر قرآن آمده که البته جمع در یک جمله
اگر ؛ «َولَئَْن َکفَْرتُْم اِنه َعذابي لََشدیدٌ لَئِْن َشَکْرتُْم أَلَزیَدنَکُّْم »آن هم منافاتي ندارد( میفرماید: 

شکرگزاري کنید نعمت خود را بر شما مي افزایم و اگر کفران کنید شما را مجازاتي شدید 
 خواهم کرد.

البته این را هم باید گفت که پروردگار عالم نیازي به شکر ما ندارد و اگر دستور 
مکتب عالي تربیت، بهترین مراتب شکرگزاري شکرگزاري داده به جهت این است که ما در 

 را طي نمائیم.
 شکر چیست:

 .شکر در لغت به معناي تصور نعمت در ذهن و اظهار آن در گفتار و کردار است
 شکرگزاري با قلب، زبان و عمل، در روایات اسالمي نیز به همین معني آمده است.
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 : شکرگزاري در اسالم
مهمترین خصوصیات انسان است. گرچه نعمتها و فضل شکر گزاري بدرگاه الهي از 

پروردگار بسیار زیاد مي باشد و قابل شمار نیست اّما همین معرفت و شناخت که بشر بداند 
از شکر الهي عاجز است مقدمه اي بر رویش این فرهنگ در وجود او خواهد بود. شکر 

ذکر به آنچه اعطاء شده مراتب و درجاتي دارد، تشکر به قلب و اعماق روح و روان و ت
است، جاري ساختن بر زبان و ثناگویي منعم، بروز شکر بر جوارح و اعضاء به نحوي 
که انسان در حد توان بتواند از قواي خود در جهت مصالح و اموري که رضایت الهي در 

 آن نهفته است اقدام نماید.
از جانب خدا و چه از سوي قرآن مجید در بیش از هفتاد آیه، سپاسگزاري و قدرداني را چه 

انسان ها مورد اشاره قرار داده و با عناوین گوناگوني بر انجام این کار نیک پاي فشرده 
است. همچنین در روایات زیادي به این امر سفارش شده است که بعضي از آنها عبارت 

 اند از:
 تشکر از خدا و از پدر و مادر: 

ْنساَن بِواِلَدیهِ » ینَا اإْلِ هُ َوْهناً َعلى َو َوصَّ َو  عاَمیِن أَِن اْشُکْر لي َوْهن  َو فِصالُهُ في َحَملَتْهُ أُم 
ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کردیم، مادرش او را با  «ِلواِلَدیَک إِلَي اْلَمصیر

سستي روز افزون حمل کرد و شیرخوار گیش دو سال است، سفارش کردیم که سپاس من 
 ت را به جاي آر؛ زیرا بازگشت به سوي من است.و پدر و مادر
 مراتب شکر:

سپاس وشکر گزاري در برابر نعمت هاي وسیع وال یتنهي پروردگار مطابق فهم علماي 
اسالم در سه مرحله انجام مي پذیرد: )شگر گزاري قلبي، شکر گزاري زباني، و شگر 

 گزاري عملي(
 شکر گزاري قلبي: 

گزار همواره یاد نعمت و بخشش نعمت گستر و بزرگداشت  بدین معني است که قلب سپاس
و تعظیم اوست و در برابر بزرگي و توجه او اظهار کوچکي و نیاز مي کند و با تفکر در 
کارهاي بزرگ و مخلوقات گوناگون خدا و اراده خیررساني به بندگانش، شگفتي خویش را 

 ابراز میدارد و خضوع و خشوعش افزون مي شود.
 ي زباني:شکر گزار

شگر گزاري زباني بدین معني است که: شکرگزار به تمجید و ثناگویي و تسبیح و تهلیل 
نعمت دهنده مي پردازد و در حد فکر و توان خود، او را مي ستاید. همین طور در قالب 

 امر به معروف و نهي از منکر دیگران را نیز به اطاعت از او وا مي دارد.
 شکر گزاري عملي:

ي عملي عبارت از مرحله سوم شکر، سپاس گزاري عملي در برابر نعمت شگر گزار
گستر است که نعمت پذیر باید تالش کند نعمت هاي خدا را در راه نافرماني او به کار 

 نگیرد، بلکه از آن ها براي اطاعت و عبادت او کمک بجوید.
 تشویق به شکرگزاري:

ارش و تشویق کرده و افراد سپاس دین مقدس اسالم پیروان خویش را به شکرگزاري سف
 گزار را ستوده است:
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قرآن عظیم الشان مي فرماید:اي کساني که ایمان آورده اید از آن پاکیزه هایي که روزي 
شما کرده ایم بخورید و اگر خدا را مي پرستید سپاسش را به جاي آورید. و نیز مي فرماید: 

 و شاکران را پاداش خواهیم داد. هر کس خواهان پاداش آن جهان باشد به او میدهیم
 کفران نعمت:

کفران نعمت به معناي پوشاندن و نادیده گرفتن نعمت هاست. خداوند، اگرچه نیازمند سپاس 
گزاري و عبادت ما نیست، ولي از روي حکمت و مصلحت عبادت را بر بندگان ضروري 

د: آن که سپاس گزاري دانسته است و در قرآن کریم پس از نوید به سپاس گزاران مي فرمای
کند سپاسش به نفع خود اوست و هر که کفران ورزد، خداوند بي نیاز و ستوده است.با این 
که خداوند از سپاس و تشکر نعمت پذیران بي نیاز است و بزرگوارتر از آن است که 
ناسپاسان را محروم سازد، ولي کفران نعمت، خود، سبب برخي از ناهنجاري ها مي شود 

 ه:از جمل
 پستي: - 1

انسان ناسپاس، پستي و بي کفایتي خود را اثبات میکند چرا که عقل و وجدان انسان مي 
گوید که نعمت پذیر باید سپاس گزار باشد و زیر پا گذاشتن داوري عقل و وجدان از کساني 

 سر مي زند که در پستي و بي ارزشي به حد حیوانیت رسیده، بلکه پست تر شده اند.
 زوال نعمت: - 2

کفران نعمت، سبب بي ثباتي و ناپایداري نعمت ها مي شود و خیر و برکت را از بین مي 
 برد. همان طور که سپاس گزاري سبب بقاي آن مي شود.

 کم شدن احسان و نیکي: - 3
اثر دیگر کفران نعمت، رخت بستن خیر و احسان از جامعه است، چرا که ناسپاسي، 

م و بخشش باز مي دارد. سنت خداوند نیز چنین صاحبان نعمت را دلسرد مي کند و از انعا
 است که اگر بندگان کفران نعمت ورزند از فضل و احسانش بکاهد.

 عقوبت سریع: - 4
 تاثیر منفي دیگر کفران نعمت، تسریع در شکنجه و عقوبت کافر نعمت است. 

 رفتن به دوزخ: - 5
زنده است، آخرین برداشتي که کافر نعمت از محصول خود مي کند، رفتن به دوزخ سو

زیرا او با پوشاندن نعمت هاي خدا و نادیده گرفتن احسان بندگان او از راه خدا منحرف مي 
شود و قدم در راه ستم مي نهد که پایاني جز جهنم نخواهد داشت این سرانجامي است که 
قرآن به آنان نشان داده است: آیا ندیده اي کساني را که نعمت خدا را به کفر بدل ساختند و 

 مردم خود را به دیار هالکت بردند، آنان به قرارگاه بد، دوزخ، داخل مي شوند.
 وحي چیست:
 تعریف وحي:

ابن ابي حاتم از طریق عقیل از زهري آورده است که از وحي سؤال شد: در جواب گفت: 
وحي آن است که خداوند بر پیامبرانش مي فرستد ودر قلب پیامبر ثابت مي ماند، پس با آن 
تکلم مي کند وآن را مي نویسد، وآن کالم هللا است، وقسمتي دیگر از وحي پیامبر به آن 

ا براي کسي نمي نویسد وبه نوشتن آن مامور نیست ولي به صورت گفتگو نمي کند وآن ر
حدیث آن را براي مردم بازگو مي کند که خداوند اورا امر فرمود که آن مطلب رابراي 
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مردم بیان نموده وبه آنان تبلیغ کند. )ترجمه االتقان في علوم القرآن جالل الدین عبد الرحمن 
 وبه چه کساني وحي مي شود مي فرماید: سیوطي( علما در مورد اینکه وحي چیست

کلمه وحي در زبان عربي چندین معني دارد که در قرآن کریم از این معاني در جاهاي 
 مختلف بکار رفته است، از جمله معاني وحي عبارتند از:

َوأَْوَحي َربَُّک إِلَي النهْحِل أَِن »: الهام غریزي براي حیوان، مانند الهام به زنبور عسل - 1
ا یْعِرُشونَ اته  و »(. یعني: 68)سوره نحل  «ِخِذي ِمَن اْلِجبَاِل بُیوتًا َوِمَن الشهَجِر َوِممه

ها و درختان از کوه»)و الهام غریزي( نمود که: « وحي»پروردگار تو به زنبور عسل 
 وحي، الهام مراد از این«. هایي برگزینسازند، خانهو داربستهایي که مردم مي

عسل  زنبوهاي کرد. الهام زنبور عسل یعني: پروردگار تو به ،است غریزي
بینند، و این فطرت را خداي متعال در تهیه مي خویش را هايخانه  فطرت خود برابر

 وجود آنها نهاده که همان الهام غریزي مي باشد.
 .الهام فطري براي انسان - 2
فََخَرَج َعلَي قَْوِمِه ِمَن » اشاره سریع بحالت رمز، مانند اشاره زکریا علیه السالم: - 3

 (.11)سوره مریم  «اْلِمْحَراِب فَأَْوَحي إِلَیِهْم أَن َسبُِّحوا بُْکَرةً َوَعِشیا
یعني: او از محراب عبادتش به سوي مردم بیرون آمد؛ و با اشاره به آنها گفت: 

از  را مطلب : اینیعني «بشکرانه این موهبت،( صبح و شام خدا را تسبیح گویید!»)
 دهد. انتقال آنان به را با زبان آن فهماند و نتوانست آنان به اشاره طریق

 وسوسه شیطان بر نفس انسان: - 4
)سوره  «َوإِنه الشهیاِطیَن لَیوُحوَن إِلَي أَْوِلیآِئِهْم ِلیَجاِدلُوُکْم َوإِْن أََطْعتُُموُهْم ِإنهُکْم لَُمْشِرُکونَ »

 تا با شما خصومت خویش دوستان سويکنند بهالقا مي وسوسه طین(. یعني: و شیا121انعام 
 کنند، اگر از آنها اطاعت کنید، شما هم مشرک خواهید بود.

پس کلمه وحي در لغت عرب تمامي معاني فوق را دارا مي باشد، اما معناي مورد نظر ما 
ارتباط یعني:  در اینجا، معناي اصطالحي آن است.و مقصود از معناي اصطالحي وحي،

 .خدا با پیغمبران با واسطه یا بدون واسطه است
تنها به مالئکه و انبیاي الهي مختص مي شود، دلیل  -با آن معناي اصطالحیش  –اما وحي 

إِْذ یوِحي َربَُّک إِلَي اْلَمآلِئَکِة أَنِّي َمعَُکْم فَثَبِّتُواْ »وحي بر مالئکه این فرموده هللا متعال است: 
ْعَب فَاْضِربُواْ فَْوَق األَْعنَاِق َواْضِربُواْ ِمْنُهْم ُکله الهِذ  یَن آَمنُواْ َسأُْلِقي فِي قُلُوِب الهِذیَن َکفَُرواْ الره
(. یعني: و )به یاد آر( موقعي را که پروردگارت به فرشتگان وحي 12)سوره انفال  «بَنَان  
د، ثابت قدم دارید! بزودي در دلهاي انمن با شما هستم؛ کساني را که ایمان آورده»کرد: 

ها را بر باالتر از گردن )بر سرهاي دشمنان(  افکنم؛ ضربهکافران ترس و وحشت مي
 فرود آرید! و همه انگشتانشان را قطع کنید.

إِنها أَْوَحیَنا إِلَیَک َکَما أَْوَحینَا »و دلیل نزول وحي بر انبیاء الهي، این فرموده هللا متعال است: 
لَي نُوح  َوالنهِبییَن ِمن بَْعِدِه َوأَْوَحینَا إِلَي إِْبَراِهیَم َوإِْسَماِعیَل َوإْْسَحَق َویْعقُوَب َواألَْسبَاِط إِ 

 (.163)نساء  «َوِعیَسي َوأَیوَب َویونَُس َوَهاُروَن َوُسَلیَماَن َوآتَینَا َداُووَد َزبُوًرا
گونه که به نوح و پیامبران بعد از او وحي یعني: ما به تو )محمد( وحي فرستادیم؛ همان 

فرستادیم؛ و )نیز( به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط )ذوریه( و عیسي و 
 ایوب و یونس و هارون و سلیمان وحي نمودیم؛ و به داوود زبور دادیم.
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شود، اما هیچ  بنابراین تنها بر مالئکه و انبیاء و پیامبران علیهم الصالة و السالم وحي مي
بر غیر  –با آن تعریف اصطالحیش  –دلیل قرآني یا حدیثي وجود ندارد که ثابت کند وحي 

 از مالئکه و انبیاء نازل شود. روشهاي وحي بر انبیاء نیز مختلف است.

 زبان وحي:
ابن ابي حاتم از سفیان ثوري روایت کرده که گفت: هیچ وحي بغیر عربي نازل نشد است، 

  امبري آن را براي قومش ترجمه مي کرد.بلکه هر پی
 حالت پیامبر اسالم در وقت وحي:

وضعیت وحالتي پیامبر صلي هللا علیه وسلم در وقت وحي در حدیثي ابن سعد که حضرت 
پیامبر صلي هللا علیه وسلم هنگامي که وحي بر » بي بي عایشه روایت کرده چنین است: 

ش تغییرمي کرد، و در دندن هاي خود احساس او نازل مي شد سرش را مي پوشانید ورنگ
 سردي مي کرد، وعرق مي کرد بطوري که مانند مروارید از صورتش سرازیر میشد.

 طروق وحي:
سوره شوري( سه طریق وحي بر پیامبران الهي را بیان  51قرآن عظیم الشان در )آیه 

ُ إِاله »فرموده است:   َوْحیا أَْو ِمن َوَراء ِحَجاب  أَْو یْرِسَل َرُسواًل َوَما َکاَن ِلبََشر  أَن یَکِلَّمهُ َّللاه
)یعني: و شایسته هیچ انساني نیست که خدا با او  «فَیوِحي بِِإْذنِِه َما یَشاء ِإنههُ َعِلي َحِکیمٌ 

فرستد و بفرمان او آنچه سخن گوید، مگر از راه وحي یا از پشت حجاب، یا رسولي مي 
 ه او بلندمقام و حکیم است!کند؛ چرا کرا بخواهد وحي مي

منظور از وحي در اینجا معناي اصطالحي آن نیست، بلکه یک معني از معاني لغوي آن 
 تفسیر کرد.ي وحي در آیه را به خواب دیدن مقصود است که میتوان کلمه

پس بر طبق این آیه کریمه، خداي متعال از سه طریق با رسوالن و انبیاي خود سخن مي 
 گوید:

 طریق رؤیاي صالحهاز  - 1
 از طریق سخن گفتن از پشت حجاب - 2
 از طریق ارسال مالئکه و نزول وحي بوسیله مالئکه وحي - 3

این سخن بطور « نحوه ي وحي براي هر پیامبري متفاوت بوده»اما اینکه گفته شود که: 
صد در صد هم صحیح نیست، زیرا همانگونه که در آیه فوق آمد، خداي متعال تنها از آن 

یق با انبیاي خود مرتبط مي شود، و ممکن است پیامبري از هر سه طریق با خداي سه طر
متعال در ارتباط باشد )مانند پیامبر اسالم صلي هللا علیه وسلم( و ممکن است که پیامبر 
دیگري تنها از دو طریق )رؤیاي صالحه و ارسال فرشته( در ارتباط باشد، پس ممکن است 

 ي وحي اشتراک داشته باشند. پیامبري با دیگري در نحوه
مثال ابراهیم علیه السالم از دو طریق )رؤیاي صالحه و ارسال فرشته( بر وي وحي شده 

 است، مثال در مورد رؤیاي صالحه، آیه زیر این مطلب را تایید میکند:
 وحي بر ابراهیم علیه السالم از طریق رؤیاي صالحه: - 1
اِلِحینَ » ا بَلََغ َمعَهُ السَّْعي قَاَل یا بَُني إِِنّي أََري  * بَشَّْرنَاهُ ِبغاَُلم  َحِلیم  فَ  * َرِبّ َهْب ِلي ِمَن الصَّ فَلَمَّ

ُ ِمنَ   فِي اْلَمنَاِم أَنِّي أَْذبَُحَک فَانُظْر َماَذا تََري قَاَل یا أَبَِت اْفعَْل َما تُْؤَمُر َستَِجُدِني إِن َشاء َّللاَّ
ابِِرینَ  ا أَْسلََما وَ  * الصَّ ْؤیا إِنَّا َکَذِلَک  * َونَاَدینَاهُ أَْن یا إِْبَراِهیمُ  * تَلَّهُ ِلْلَجِبینِ فَلَمَّ قَْد َصدَّْقَت الر 

َوتََرْکنَا َعلَیِه فِي  * َوفََدینَاهُ بِِذْبح  َعِظیم   * إِنَّ َهَذا لَُهَو اْلبَاَلء اْلُمبِینُ  * نَْجِزي اْلُمْحِسنِینَ 
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َوبَشَّْرنَاهُ  * إِنَّهُ ِمْن ِعبَاِدنَا اْلُمْؤِمِنینَ  * َکَذِلَک َنْجِزي اْلُمْحِسنِینَ *  اِهیمَ َساَلٌم َعلَي إِْبرَ  * اْْلِخِرینَ 
اِلِحینَ  َن الصَّ  (.112-100)صافات « بِإِْسَحَق نَِبیا ِمّ

( [ ببخش،ما او )ابراهیمیعني: ابراهیم گفت: پروردگارا! به من از صالحان ]فرزندان صالح
هنگامي که با او به مقام سعي و کوشش  دبار و صبور بشارت دادیم!را به نوجواني بر

گفت « کنم، نظر تو چیست؟من در خواب دیدم که تو را ذبح مي پسرم!»رسید، گفت: 
پدرم! هر چه دستور داري اجرا کن، به خواست خدا مرا از صابران خواهي »

او را ندا دادیم  خاک نهاد... هنگامي که هر دو تسلیم شدند و ابراهیم جبین او را بر «یافت!
ما این « آن رؤیا را تحقق بخشیدي )و به مأموریت خود عمل کردي(! اي ابراهیم!»که: 

ما ذبح عظیمي را  این مسلّماً همان امتحان آشکار است! گونه، نیکوکاران را جزا میدهیم!
این گونه  براهیم!سالم بر ا و نام نیک او را در اّمتهاي بعد باقي نهادیم! فداي او کردیم،

پیامبري -ما او را به اسحاق  او از بندگان باایمان ما است! دهیم!نیکوکاران را پاداش مي
 بشارت دادیم! -از شایستگان

َولَقَْد َجاءْت » همچنین بر ابراهیم علیه السالم از طریق ارسال فرشته، وحي شده است: - 2
)سوره هود  «ًما قَاَل َسالٌَم فََما لَِبَث أَن َجاء بِِعْجل  َحنِیذ  ُرُسلُنَا إِْبَراِهیَم بِاْلبُْشَري قَالُواْ َسالَ 

« سالم!»( براي ابراهیم بشارت آوردند؛ گفتند: (. یعني: فرستادگان ما )فرشتگان69
 و طولي نکشید که گوساله بریاني )براي آنها( آورد.« سالم!»)او نیز( گفت: 

اما سخن گفتن خدا از پشت حجاب با پیامبري، تنها براي موسي علیه السالم و پیامبر اسالم 
ا »محمد صلي هللا علیه وسلم ثابت شده است، چنانکه در مورد موسي علیه السالم آمده:  َولَمه

لَن تََراِني َولَِکِن انُظْر إِلَي  َجاء ُموَسي ِلِمیقَاتَِنا َوَکلهَمهُ َربُّهُ قَاَل َرِبّ أَِرنِي أَنُظْر إِلَیَک قَالَ 
(. یعني: وهنگامي که موسي به میعادگاه ما آمد، و پروردگارش 143)سوره اعراف  «اْلَجبَلِ 

« پروردگارا! خودت را به من نشان ده، تا تو را ببینم!»با او سخن گفت، عرض کرد: 
 هرگز مرا )در دنیا( نخواهي دید! ولي به کوه بنگر.»گفت: 

ثابت شده که در شب معراج، خداي متعال از پشت حجاب با پیامبر صلي هللا همچنین 
علیه وسلم سخن گفته، البته بر پیامبر صلي هللا علیه وسلم از طریق رؤیاي صالحه و از 

 طریق ارسال فرشته نیز وحي نازل شده است.
این میان  خالصه اینکه خداي متعال از سه طریق با پیامبران خود در ارتباط بود، که در

بعضي از انواع وحي )سخن گفتن از پشت حجاب( تنها مخصوص دو تن از پیامبرانش 
بوده، ولي بیشتر پیامبران در دو نوع دیگر )یعني از طریق رؤیاي صالحه و یا ارسال 
 فرشته( مشترک بودند، و اینگونه نبوده که هر پیامبري به روش خاصي وحي شده باشد.

 : حکمت وحي به زنبور عسل
َوأَْوَحي َربَُّک إِلَي النهْحِل »در مورد حکمت وحي به زنبور عسل خداوند متعال مي فرماید: 

ا یْعِرُشونَ  و پروردگار ( »68)سوره نحل/  «أَِن اتهِخِذي ِمَن اْلِجبَاِل بُیوتًا َوِمَن الشهَجِر َوِممه
و از برخي درختان و ها  اي کوهکرد که از پاره« الهام غریزي»تو به زنبور عسل وحي 
 «.هایي براي خود درست کنکنند، خانهسازي( مياز آنچه داربست )و چفته 

منظور از وحي در اینجا معناي شرعي آن نیست، بلکه یک معني از معاني لغوي آن 
وحي داراي معاني متعددي است از جمله: الهام غریزي  زیرا ،مقصود است که الهام باشد

ره کردن، و وسوسه شیطان نیز نوعي وحي است که از جانب شیطان یا الهام فطري، اشا
َوإِنه الشهیاِطیَن لَیوُحوَن إِلَي أَْوِلیآئِِهْم »بر انسان القاء مي شود، چنانکه قرآن میفرماید: 
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کنند و در حقیقت، شیطانها به دوستان خود وسوسه مي(»121)سوره انعام/  «ِلیَجاِدلُوُکمْ 
« الهام» ( به معناي 68مراد از وحي در آیه فوق )سوره نحل/  و«.ایندتا با شما ستیزه نم

کرد و  الهام زنبور عسل است و آن الهام از نوع غریزي مي باشد، یعني پروردگار به
قرار داد زیرا  آن و غریزه عاجزند، در طبع بشر از آنعقالي  را که آسایيشگفت اعمال
برخوردار  آوري و حیرت دقیق و تعاوني اجتماعي نظام از چنان زنبور عسل زندگي
 .است واداشته و اعجابشگفتي  بشر را به که است

. است زنبور عسل در پرتو الهام فطرتي كار مي كنند كه آفریدگار در آنها به ودیعت نهاده
 کنند.کار ميمقتضي آن به عسل زنبوران کهالهام نیز نوعي وحي است

بینند، و این فطرت را خداي تهیه مي خویش را هايخانه فطرت خود عسل برابر رزنبو
 متعال در وجود آنها نهاده که همان الهام غریزي مي باشد.

از امورات خود را بصورت غریزي انجام مي دهند ولي قسمتي  ولي انسان ها قسمتي
رهنمود شوند، و خداي دیگر را باید توسط انبیاي الهي ارشاد شوند تا به مسیر درست 

متعال توسط وحي به برگزیدگان خود وحي فرموده تا در میان انسانها این رهنمودها را 
منتشر کنند، و با آمدن آخرین پیامبر خدا و کتابش قرآن؛ آن رسالت به اتمام رسید و دیگر 

 نیازي به نزول وحي ندارند.
 قسم به غیر هللا:

یا به غیر از اسماء و صفات خداوند حرام است و جزو سوگند خوردن به غیر هللا تعالي و 
شرک اصغر محسوب مي شود، و حتي اگر کسي به تعظیم و بزرگداشت غیر هللا را به 

 قسم یاد کند، او دچار شرک اکبر خواهد شد.
من حلف بشيء »و علت این هم حدیثي از پیامبر صلي هللا علیه وسلم است که فرمودند: 

است(. )هرکس به غیر هللا سوگند یاد کند، قطعاً کفر یا شرک ورزیده  «شَرکُدوَن هللِا فَقَد أ
 ( و گوید: حدیث حسن است.(1535)ترمذي )

بنابر این ما مسلمانان یا نباید سوگند یاد کنیم و یا اگر سوگند خوردیم باید فقط به هللا یا یکي 
صحیح است زیرا کالم صفت از اسماء و صفاتش باشد، مثال سوگند یاد کردن به کالم هللا 

 خداوند متعال است.
البته خداوند متعال میتواند به مخلوقاتش قسم بخورد همان طور که خداوند متعال میفرماید: 

َها * َواللهیِل إَِذا یْغَشاَها * َوالسهَماءِ »  َوالشهْمِس َوُضَحاَها * َواْلقََمِر إَِذا تاََلَها * َوالنهَهاِر إَِذا َجاله
اَهاَومَ   (.1-6)سوره الشمس:  «ا بَنَاَها * َواأْلَْرِض َوَما َطَحاَها * َونَْفس  َوَما َسوه

و به روز  و به ماه هنگامي که بعد از آن درآید، یعني: به آفتاب و گسترش نور آن سوگند،
و قسم  و به شب آن هنگام که زمین را بپوشاند، هنگامي که صفحه زمین را روشن سازد،

و به زمین و کسي که آن را گسترانیده، و قسم به  و کسي که آسمان را بنا کرده،به آسمان 
 جان آدمي و آن کس که آن را )آفریده و( منّظم ساخته.

که در این آیات و بسیاري از آیات دیگر خداوند متعال به آفتاب و ماه و شب و روز وغیره 
مس و لیل و وتر وغیره( فقط ، و باید دانست که سوگند خوردن به )فجر و شقسم میخورد

و فقط مختص خداوند متعال است، و ما انسانها حق نداریم که به این موارد قسم یاد کنیم، 
زیرا هرگز نه پیامبر صلي هللا علیه وسلم و نه هیچیک از اصحاب ایشان رضي هللا عنهم 

نها به این به شمس یا فجر یا لیل یا وتر و غیره سوگند نخوردند، و اگر جایز مي بود آ
 موارد سوگند مي خوردند..
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، و هدف از آن قسم خوردنها توسط خداوند متعال به هر چیزي که بخواهد قسم میخورد ولي
خداوند اینست تا نعمتهاي خویش را یادآوري کند، نعمتي مانند خورشید و شب و روز و 

خوردن به این نعمتها  کوهها و غیره که همه را براي انسانها آفرید و خداوند متعال با سوگند
قصد یادآوري کردن آنها را به ما دارد، بنابراین فقط خالق آنها )یعني خداوند( مي تواند به 

 آن مخلوقات سوگند بخورد نه ما انسانها که خود مخلوق هستیم.
پس ما نیز نباید به آنها سوگند یاد کنیم، زیرا آنها فقط مختص خداوند است که هللا تعالي 

 با سوگند خوردن به مخلوقاتش آن نعمت ها را به ما یاد آوري کند.. قصد دارد
و اگر سوگند خوردن به غیر خدا جایز مي بود، قطعاً پیامبر صلي هللا علیه وسلم بجاي آنکه 
ما را از آن نهي کند با استناد به آن آیاتي که خداوند در آنها به مخلوقاتش سوگند خورده 

خدا مي داد، در حالیکه پیامبر صلي هللا علیه وسلم چنین حکم بر جواز سوگند به غیر 
ِ أَْو »فرمودند:  َ عّزوجّل یْنَهاُکْم أَْن تَْحِلفُوا بِآبَائُِکْم، فََمْن َکاَن َحاِلفًا فَْلیْحِلْف بِالِله أاََل إِنه َّللاه
وگند به ( )هان! بدانیدکه هللا تعالي شما را از س1646مسلم ) –( 2679بخاري ) «ِلیْصُمتْ 
خواهد سوگند یاد کند به نام هللا سوگند یاد کند یا ميتان نهي میکند لذا هر کسي که پدران 

 سکوت نماید.(
عمر رضي هللا عنهما روایت میکند که رسول هللا صلي هللا علیه بندر روایتي دیگر عبدهللا 

فقط به  )هرکس میخواهد سوگند یاد کند «َمن کان حالفًا فال یحِلف إاّل باهلل»وسلم فرمود: 
گوید: قریش به نام پدرانشان سوگند یاد میکردند. رسول هللا سوگند یادکند،( راوي مي نام هللا

بخاري  تان سوگند یاد نکنید.()به نام پدران  «التَحِلفُوا بآبائکم»صلي هللا علیه وسلم فرمود: 
 (1646( مسلم )3836)

هللا عنه از پیامبر صلي هللا علیه وسلم این موضوع را تأیید و روایت ابو هریره رضي 
ي »کند که پیامبر صلي هللا علیه وسلم فرمود: مي ِت َواْلعُزه َمْن َحلََف ِمْنُکْم فَقَالَ فِي َحِلِفِه: بِالاله

ُ، َوَمْن قَاَل ألخیِه تَعَاَل أُقَاِمْرَک فَْلیتََصده   رواه مسلم و غیره، «قْ فَْلیقُْل: اَل إِلَهَ إِاله َّللاه
بگوید، و هرکس به دوستش  «ال اله اال هللا»)هرکس به الت و عزي سوگند یاد کند باید 

 .(1648( مسلم )4860بخاري ) کنیم، باید صدقه بدهد.(بگوید: بیا قمار بازي
کند دستور داده سوگند یاد و عزي  پیامبر صلي هللا علیه وسلم هر مسلماني را که با الت

کند(. زیرا سوگند به غیر هللا با کمال توحید است ال اله اال هللا بگوید )یعني: تجدید ایمان
منافات دارد و در این کار به وسیله سوگندکه مخصوص هللا است به غیر هللا تعظیم شده 

 است.
خالصه اینکه اگر در قرآن کریم خداوند متعال به ماه وآفتاب و زمین و آسمان و سایر 
مخلوقات قسم میخورد، اشکالي نیست، زیرا خداوند متعال که پروردگار و خالق جهانیان 
است به مخلوقاتش قسم میخورد، ولي براي یک مخلوق جائز نیست که به مخلوق دیگري 
قسم بخورد، و فقط باید به خداوند متعال و یا به اسماء و صفات و کالم خداوند قسم بخورد، 

 .و از این قبیل سوگند ها« به کالم هللا»یا  و« وهللا»مثال بگوید 
 

 صدق هللا العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
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ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه
 شرحسوره ال
 (30) –جزء 

 آیه است 8نازل شده و داراى « مكه»این سوره در 
 

 :تسمیه وجه
مفسران « آلم نشرح»یا « انشراح»یا « شرح»نامگذاری این سوره مبارکه  به در سبب 

می نویسند که: سرآغاز این سوره از شرح سینه، نورانی گرداندن و هدایت پیامبر گرامی 
 شود. محمد صلی هللا علیه وسلم با نور ایمان وحکمت، شروع می

دهد و دل و سینه اش را میی خیر پروردگار گردد، هدایتش هر کس شامل اراده بلی!
 (.125)انعام آیه  دهد.مرکز دین اسالم و خیر و سعادت قرار می

باشد می آن برای ایتکمله گردید و گویی نازل« ضحی»بعد از سوره  «الشرح» سوره
محمد حضرت  پروردگار را بر حبیبش و عنایت از لطف سار روح بخشی زیرا سایه

 گستراند. لم میصلی هللا علیه وس
 الشرح: تعداد آیات، کلمات وحروف سوره

( بیست و هفت کلمه، 27( هشت آیت، )8( رکوع، )1مکي، و داري ) )سورة الشرح(
)الزم به ذکر است که أقوال  ( سي وهفت نقطه است.37( یکصدو و دو حرف، و )102)

علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف است.  برای  
 تفسیر احمد مراجعه فرماید.( ،تفصیل  این مبحث میتوانید به سوره  الطور

 اسباب نزول سوره مبارکه:
ر دادند، این وقتي که مشرکان به دلیل فقر و تهیدستي مسلمانان را مورد سرزنش قرا

 سوره نازل شد.
إِنه َمَع » ابن جریر از حسن )رض( روایت کرده است: هنگامي که پروردگار متعال آیه

را نازل کرد، رسول هللا گفت: شاد باشد که آرامش وراحت نصیب شما شد  «اْلعُْسِر یُْسراً 
 و هر گز یک سختي و بیچارگي نمي تواند دو راحتي وآسایش را مغلوب کند.

  آشنایي با سورة انشراح:
نازل « والضحى»مورد همه متفق القول اند که: این سوره بعد از سورة این مفسرین در

شده و محتواي آن نیز همین مطلب را تأیید مي كند. در این سوره قسمتي از مواهب الهي 
بر پیامبر اكرم صلي هللا علیه وسلم شمرده شده است و در واقع سه نوع موهبت بزرگ 

در سورة والضحي آمده وسه موهبت بزرگ الهي در سورة انشراح آمده است. مواهب سه 
 گانه این سوره همه جنبه معنوي دارد و بر سه محور دور میخورد.

یكي بیان همین نعمتهاي سه گانه و دیگر بشارت به پیامبر صلي هللا علیه وسلم، از نظر 
جه به خداوند یگانه و تحریص و برطرف شدن مشكالت دعوت او در آینده و دیگر تو

 ترغیب به عبادت و نیایش.
مجموع این سوره بیانگر عنایت خاص الهي به پیامبر گرامي اسالم صلي هللا علیه وسلم 

وتسلي او در برابر مشكالت و وعدة نصرت و تأیید او در برابر مشكالت و فراز و 
 نشیبهاي راه رسالت است.
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علیه وسلم را دقیقأ مطالعه كند و میزان شرح صدر او  اگر كسي حاالت پیامبر صلي هللا
را در حوادث سخت و پیچیده دوران زندگي اش بنگرد یقین مي كند كه این از طریق 

 عادي ممكن نیست، بلكه یك تأیید الهي و رباني است.
بخاطر همین شرح صدر بود كه پیامبر صلي هللا علیه وسلم به عالیترین وجهي مشكالت 

 پشت سر گذاشت و وظایف خود را در این راه به خوبي انجام داد.رسالت را 
در سوره انشراح لحن آیات آمیخته با لطف و محبت فوق العاده پروردگار وتسلّي و 

 دلداري به نبي اکرم صلي هللا علیه وسلم است.
از پیامبر صلي هللا علیه وسلم میخواهد که با توجه به این آثار درخشان، در این سوره 

یچ گاه از تالش در راه هللا  باز نایستد و هنگامي که کاري را به اتمام رساند، کار ه
 مند شود.تري را شروع کند تا از آثار آن نیز بهرهتر و سخت بزرگ
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 «الشرح»ُسوَرة  و تفسیرترجمه 
 (30) –جزء 

 
ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

َوَرفَْعنَا لََک  ﴾٣﴿ الهِذي أَْنقََض َظْهَرکَ  ﴾٢﴿ َوَوَضْعنَا َعْنَک ِوْزَرکَ  ﴾١﴿ نَْشَرْح لََک َصْدَرکَ  أَلَمْ 
َوإِلَى  ﴾٧﴿ فَِإَذا فََرْغَت فَاْنَصبْ  ﴾٦﴿ إِنه َمَع اْلعُْسِر یْسًرا ﴾٥﴿ فَِإنه َمَع اْلعُْسِر یْسًرا ﴾٤﴿ ِذْکَرکَ 

 ﴾٨﴿ َربَِّک فَاْرَغبْ 
 صر:ترجمة مخت

 «.آیا فراخ نساختیم برایت سینه ات را؟» (1)« أَلَْم نَْشَرْح لََك َصْدَركَ »
 «.و بار سنگین تو را از )دوش( تو برنگرفتیم؟» (2)َوَوَضْعنَا َعنَك ِوْزَرَك 
 «.همان باري که پشت تو را سنگین کرده است؟» (3)الهِذي أَنقََض َظْهَرَك 
 «.وبلندي بخشیدیم یا د وذکرت را؟» (4) َوَرفَْعنَا لََك ِذْكَركَ 

 «.گمان در کنار دشواري آساني استپس بي» (5)فَِإنه َمَع اْلعُْسِر یُْسراً 
 «.به یقین در کنار دشواري آساني است» (6) إِنه َمَع اْلعُْسِر یُْسراً 
 «.که )در کار و بارت( فراغت یافتي، بکوشپس هنگامي» (7) فَِإَذا فََرْغَت فَانَصبْ 
 «.آر سوي پروردگارت رويو به» (8)َوإِلَى َربَِّك فَاْرَغْب 

 

 تفسیر مختصر سوره:
 خوانندگان گرامی!

نعمتها و فرمانهای هللا متعال به  پیامبرصلی هللا علیه در آیات متبرکه این سوره در باره 
 وسلم بحث بعمل می آید:

 (:1« )أَلَْم نَْشَرْح لََك َصْدَركَ »
آیا ما سینه تو را با نور هدایت وایمان وقرآن استفهام براى تقریر است. یعنى اى محمد! )

نگشودیم )و دلت را از بند غم حیرت رها نساختیم، و تاب تحّمل نا بساماني هاي محیط 
 جاهلیّت و سختي هاي مسؤولیّت بزرگ نبّوت را به تو عطاء نكردیم؟(.

 :واصطالحات  تشریح لغات
 کردن و از ریشۀ شریحه است. شرح: بازکردن، شکافتن، گشاده«: نَۡشَرحۡ »
ی نبوت و تطهیر آن، لبریز از ایمان و ات را به وسیلهآیا سینه«: »نَۡشَرۡح لََك َصۡدَركَ »

 «حکمت برای تو نگشادیم؟
به معناى گشایش سینه و باال رفتن ظرفیّت انسان است تا بتواند نامالیمات « شرح صدر»

 ها صبر و پایدارى از خود نشان دهد.كند و در مشكالت و سختىرا تحّمل 
 مفسران نوشته اند:

هنگامى كه خداوند متعال حضرت موسى علیه السالم را به رسالت برگزید، اولین خواسته 
)پروردگارا! سعه صدر  (.25طه، « )َرِبّ اْشَرْح ِلي َصْدِري»گفت:  او سعه صدر بود كه

امبر بزرگوار اسالم محمد صلی هللا علیه وسلم  بدون درخواست به من عطا كن(. ولى پی
 مورد لطف الهی قرار گرفت و سعه صدر را از خداوند دریافت كرد.
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مفسر ابن کثیر در تفسیر این آیه مبارکه می  نویسند: یعنى قلبت را روشن و فراخ و وسیع 
را نیز گسترش داد و آن  ى او را روشن کرد، شریعتشطور که هللا سینهگرداندیم. و همان

نظرى در آن وجود ندارد. فرسا و نه ضعف و تنگرا میّسر وآسان قرار داد، نه فشار طاقت
 (.٣/۶۵۲)مختصر 

میفرمایند: شرح صدر. كنایه از: سعه صدر، « أَلَْم نَْشَرْح...»مفسرین در توضیح  سایر
مشكالت مسؤولیّت نبّوت  رهائي از غم و اندوه حیرت و ضالل پیش از نبّوت، تاب تحّمل

و رهبري، صبر و حوصله در برابر نامالیمات محیط و درد سر هاي كفّار و مشركان و 
آیه:  ، سوره طه22، سوره زمرآیه: 125آیه:  انعاممالحظه فرماید سوره دیگران است )

 (.106آیه: ، سوره نحل25
یعنى روشن کردن آن به « صدرشرح »ابو حیان  درتفسیر آیه مبارکه فرموده است:  مفسر

حکمت، و فراخ نمودن آن براى دریافت وحى نازل شده. و نظر جمهور نیز همین است. 
عبارت است از این که در دوران طفولیت جبرئیل « شرح صدر»گویند: اى نیز مى عده
 (.٨/۴٨۷ى او را شکافت. این نظر از ابن عباس )رض( روایت شده است. )البحر سینه
و  از مقدمات ، یعنینبوت الصدر از ارهاصاتشق»گوید: می رازی فخرالدین امام

 «.است آن هایبشارت
 خوانندگان گرامی!

ها را باید باال برد تا بتوان توان كم كرد، پس باید ظرفیّتها را نمىاز آنجا كه غم و غصه
بدان اشاره بعمل آمد  مشكالت را تحّمل كرد و كم نیاورد. شرح صدر که در آیه مبارکه

ُ أَْن َیْهِدیَهُ َیْشَرْح َصْدَرهُ ِلْْلِْسالمِ »نشانه لطف ویژه وخاص الخاص الهى است:  « فََمْن یُِرِد َّللاَّ
( )یعنى هر كس را خداوند اراده كند هدایت یابد، روح او را براى پذیرش 125انعام، )

 (.كنداسالم باز مى
شكالت وپرابلم های دنیوی، نباید تمام ذهن متوجه آن از نظر روانى، هنگام برخورد با م

هاى پس از آن كه مورد وعده و سنت پروردگار با عظمت است  شود، بلكه باید به سهولت
 .نیز توجه داشته باشید

گسترش روح و فكر پیامبر  «أَلَْم نَْشَرْح لََك َصْدَركَ » آیه مبارکه:« شرح صدر»منظور از 
صلی هللا علیه وسلم به وسیله نور الهى و سكینه و آرامش خداداد میباشد، این توسعه مى 
تواند مفهوم وسیعى داشته باشدكه هم وسعت علمى پیامبر را از طریق وحى و رسالت شامل 

شمنان گردد و هم بسط وگسترش تحمل و استقامت او در برابر لجاجت ها و كارشكني هاى د
 و مخالفان.

پیامبر صلي هللا علیه وسلم الگوي کامل براي زندگي فردي و اجتماعي ما انسانها است؛ 
هاي زیبا چراغ هدایتي است که جهان بشریت را روشني بخشیده و با سیره و سخنش سنت

گذاري کرده و برنامه جامع سیر از خاک تا افالک و از دنیا تا آخرت را ارائه را پایه
بدیل توجهي ویژه ده است. از این روست که سیره و سخنان گهربار آن شخصیت بي فرمو
اي که خداوند در هاي پراهمیت آن حضرت شرح صدر است؛ سیره طلبد. یکي از سیرهمي

 هاي بزرگ خویش بر میشمارد.کند و آن را یکي از منت قرآن از آن با عظمت یاد مي
اسالم است که بار سنگین رسالت بر حضرتش قابل شرح صدر و گشادگي سینه پیامبر 

 کند. بود، بار سنگیني که پشت انسان را خم مي تحمل
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همین شرح صدر است که او را در برابر همه نامالیمات سربلند و پیروز میگرداند و 
اش را بلند میسازد. بهترین وسیله براي پیمودن راه حق و کمال، فراخي سینه خداوند آوازه 

و  صدر است. هر چه سینه فراختر باشد پرواز بلندتر است. سعه و گستردگي قلب و شرح
خوار سفره روح حبیب خدا تا آنجاست که بر ماسواي خداوند احاطه دارد و همه عالم ریزه

اند. هر چند قلم و بیان عاجز از درک روح بلند الهي آن نور و احسان آن رحمة للعالمین
 بزرگوار است.
فََمن یِرِد َّللّاُ أَن یْهِدیهُ یْشَرْح »مینویسد:انوارالقرآن مفسر سوره انعام(  125یه در تفسیر )آ

عَُّد فِي السََّماء َکَذِلَک  َصْدَرهُ ِلِْلْسالَِم َوَمن یِرْد أَن یِضلَّهُ یْجعَْل َصْدَرهُ َضیقًا َحَرًجا َکأَنََّما یصَّ
ْجَس َعلَي الَِّذیَن الَ یؤْ   کند، سینه خدا بخواهد هدایت را که هرکه پس» «ِمنُونَ یْجعَُل َّللّاُ الِرّ

باز  را با سینه میکند تا اسالم را باز و گشاده یعني: دلش« میکند گشاده اسالم را براي وي
 بپذیرد. و منشرح
 است: اصحاب آمده و غیر ایشان جریرطبري، ابنعبدالرزاق روایت به شریف در حدیث
 سینه هللا! چگونه پرسیدند؛ یا رسول آیه این به هللا  صلي هللا علیه وسلم راجع از رسول

، فیه نور یقذف»هللا صلي هللا علیه وسلم فرمودند:  شود؟ رسولمي گشاده یافتهراه انسان
ز و نور، با از آن اشسینه شود پسمي در او افگنده که است وینفسح: نوري لهفینشرح 
 شناخته با آن که هست هم اي ، نشانهو انشراح گشادگي این گفتند: آیا براي«. شود مي گشاده

 قبل دار الغرور، واالستعداد للموت عن دار الخلود، والتجافي إلي اإلنابة»شود؟ فرمودند: 
غرور  از سراي رکندنب ، دلجاودانگي سراي سويبه رجوع آن ! نشانهلقاء الموت: آري
 «.است با آن از روبروشدن قبل مرگ براي ، و آمادگيدر آن نگرفتنو قرار و آرام 

شد: از  هللا صلي هللا علیه وسلم سؤال از رسولکه  است آمده شریف در حدیث همچنین
 از مرگ یاد آوري در آنان بیشترین»؟ فرمودند: هشیارتر و زیرکتر است کسي چه مؤمنان

بخواهد »خداوند « را که و هر کس«. »بعد از مرگبراي  در آمادگي آنان و بیشترین
 جایي هیچ در آن که طوريبه « تنگي گرداند در نهایتميرا تنگ  اشکند، سینه گمراه
اال هللا(  )الاله پذیرش ايرا بر اشسینه  یعني»گوید: کثیر مينباشد. ابنو هدایت ایمان براي
 «.وارد نمیشود آن به طیبه کلمه این گرداند تا بدانجا کهميتنگ
باال  در آسمان زحمتبه گویي کهچنان«. »است تنگي ، نهایتحرج»میگوید:  زجاج
 سخت، فشار هوا و کمبود اکسیژن دلیلباال رود، به  آسمان به که زیرا کسي« میرود
 شود. خفه که است نزدیک میکند، گویي تنگيسینه  احساس
 کریم قرآناز معجزات  تشبیه این که شده ، روشنجدید علمي با اکتشافات که است گفتني

 کریم قرآن ، در عصر نزولپرداخته آن بیان به آیه این که ايعلمي میباشد زیرا حقیقت
میشود   فراخوانده اسالم سويبه را که کسي معنوي ، حالآیه ! ایننبود. آري شده شناخته
از باال  میکند که تشبیه کسي حسي حالت به  استمقدر شده  گمراهي وي براي کهدرحالي
 نبگیرد و ای میخواهد خفقان میکند، گویي تنگي سینه احساس سختآسمان  سوي به رفتن
شده  شناخته کریم قرآن میشود در روزگار نزول تنگي نفس باال سببصعود به که  معني
 نبود.

خداوند متعال در حالي که »و عالمه عبدالرحمن سعدي رحمه هللا در تفسیر خود مینویسد:
عالیم و نشانه هاي خوشبختي و هدایت، و بدبختي و گمراهي را براي بندگانش بیان مي 

، میفرماید: هرکس سینه اش براي پذیرش اسالم گشاد شد، یعني سینه و درونش وسیع دارد
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و باز شد، و به نور ایمان روشن گردید و با روشنایي یقین زنده گشت و آرامش یافت؛ 
خوبي را دوست داشت، و انجام دادن خیر و نیکي را زیبا یافت و از آن لذت برد و آن را 

شانه آن است که خداوند او را هدایت کرده و توفیِق در پیش دشوار ندانست، همانا این ن
گرفتن درست ترین راه را به او ارزاني نموده است. و عالمت کسي که خداوند مي خواهد 
او را گمراه سازد این است که سینه اش را تنگ مي گرداند. یعني آن را در نهایت تنگي 

یمان و یقین یافت نمیشود، و در شبهات قرار مي دهد، به گونه اي که در آن جایي براي ا
و شهوات فرو رفته، و خیري به او نمي رسد. و قلبش براي انجام کار خیر باز نمي گردد، 
و سینه اش آنگونه به تنگي و تپش مي افتد که گویا به آسمان ها باال مي رود، و به زور او 

 نمي یابد. را به این کار وادار مي کنند، اما راهي براي رفتن به آسمان
و این بدان سبب است که آنها ایمان ندارند. پس این امر باعث شده است که خداوند پلیدي 
و عذاب را بر آنها قرار دهد؛ چون آنها دروازه رحمت و نیکوکاري را به روي خود بسته 
اند. و این ترازویي است که در آن ظلم و ستمي وجود ندارد، و راهي است که تغییر نمي 

س همانا هرکس ببخشد، و بدهد، و از خدا بترسد، و پرهیزگاري نماید، وآیین نیک کند. پ
را تصدیق کند، به زودي راه آساني را در پیش پاي او مي گذاریم و آن را برایش آسان مي 
گردانیم. و هرکس بخل ورزد، و خود را از خدا بي نیاز بداند، و آیین نیک را تکذیب کند، 

 به او خواهیم نمود.به زودي راه سختي را 
 :(2)« َوَوَضْعنَا َعنَك ِوْزَركَ »
گونه باری را که بر تو نهاده یعنی بدین «.و بار سنگین تو را از )دوش( تو برنگرفتیم؟»

شده بود کم کردیم، گناهان متقّدم و متأخرت را آمرزیدیم، از تو راضی و خوشنود شدیم و 
 عفو و رحمت خویش را بر تو جاری ساختیم.

 مینویسند: فرو آوردیم. پائین آوردیم. «َوَضْعنَا»مفسرین در تفسیر کلمه 
در لغت به معنى سنگینى است، کلمه )وزیر( نیز از همین معنى مشتق شده است، « وزر»

چون بارهاى سنگین حكومت را بر دوش میكشد، و گناهان را نیز به همین جهت وزر 
 ار.گویند چرا كه بار سنگینى است بر دوش گنهك

 در آغاز نزول، تفسیر كرده اند. )وحى( بعضى از مفسرین )وزر( را به معنى بار سنگین
 بعضى نیز به ضاللت و گمراهى و لجاج و عناد مشركان.

 و بعضى به اذیت و آزار فوق العاده آنها.
و بعضى به اندوه ناشى از وفات کاکاي ابو طالب و همسرش خدیجه و باالخره بعضى به 

 ت و پاكى از گناه تفسیر كرده اند.مساءله عصم
هدف از آن بار كمرشكن غم و رنج حاصل از مشاهده :ولى ظاهراً همان تفسیر اول است

كفر و شرك و تبهكاري ها و خونریزي ها و ستمگري ها و نابساماني هاي جامعه پیش از 
در  نبّوت، و تالش و كوشش آن حضرت براي هدایت مردمان و دفع اذیّت و آزار ایشان

 آغاز نبّوت است.
قرائن آیات به خوبى نشان مى دهد كه منظور همان مشكالت رسالت ونبوت، و دعوت به 
سوى توحید و یكتا پرستى، و برچیدن آثار فساد از آن محیط بسیار آلوده بوده است، نه تنها 

وبرو پیامبر صلي هللا علیه وسلم كه همه پیغمبران در آغاز دعوت باچنین مشكالت عظیمى ر
بودند، و تنها با امداد هاى الهى برآنها پیروز میشدند، منتها شرائط محیط و زمان پیامبر 

 صلي هللا علیه وسلم از جهاتى سخت تر و سنگینتر بود.
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 (:3)« الهِذي أَنقََض َظْهَركَ »
 همان بار سنگیني كه پشت تو را در هم شكسته بود؟

 دهد.ساخته بود. َمجازاً شكستن پشت معني ميسنگیني كرده بود. گرانبار «: أَنقَضَ »
پروردگار با عظمت ما به ذكر موهبت دیگرى از مواهب عظیم خود به پیامبر صلى هللا 
علیه و سلم پرداخته مي افزاید: آیا ما بار سنگین را از تو برنداشتیم!؟ همان بارى كه سخت 

 بر پشت تو سنگینى مى كرد )الذى انقض ظهرك(.
)نقض( به معنى گشودن گره طناب، یا جدا كردن قسمت هاى به هم فشرده  ماده)انقض( از 

به صدائى گفته میشود كه به هنگام جدا شدن قطعات یک تعمیر  )انتقاض( ساختمان است، و
از یكدیگر بگوش مى رسد، و یا صداى مهره هاى كمر به هنگامى كه زیر بار سنگینى 

 قرار مى گیرد.
ن پیمان ها و قرار داد ها نیز به كار میرود و مى گویند فالن كس این كلمه در مورد شكست

 نقض عهد كرد.
 به این ترتیب آیه فوق مى گوید: خداوند آن بار سنگین و كمرشكن را از تو برداشت.

این كدام بار بود كه خداوند از پشت پیامبرش برداشت؟ قرائن آیات به خوبى نشان مى دهد 
ت و نبوت، و دعوت به سوى توحید و یكتاپرستى، و برچیدن كه منظور همان مشكالت رسال

آثار فساد از آن محیط بسیار آلوده بوده است، نه تنها پیامبر صلي هللا علیه وسلم، كه همه 
پیامبران در آغاز دعوت با چنین مشكالت عظیمى روبرو بودند، و تنها با امداد هاى الهى 

ط و زمان پیامبر صلي هللا علیه وسلم از جهاتى بر آنها پیروز مى شدند، منتها شرائط محی
 سخت تر و سنگین تر بود.

 (:4) «َوَرفَْعنَا لََك ِذْكَرَك » 
مقام و جایگاه تو را بلند گردانیدیم و یاد و ذکر و  ؟و آوازه تو را بلند نكردیم و باال نبردیم

تو یتیم بودی و کسی تو را ها بلند ساختیم؛ ها و دفترها، منبری تو را را در منارهآوازه
کس بودی و کسی را نداشتی. عموهای تو که قرار بود پشتیبان تو باشند، شناخت. تو بینمی

علیه تو ایستادند و این ما بودیم که در کنار تو قرار داشتیم، پشتیبان تو بودیم و نگذاشتیم پشت 
 تو شکسته شود.

شود نام محمد صلّى َّللّا علیه و سلم در مجاهد فرموده  است: هرگاه نامى از هللا برده 
شود. و قتاده گفته است: خدا نام او را در دنیا و آخرت باال برده است، کنارش برده مى

أشهد أن ال إله إال َّللّا و أن محمدا »دهد: دهنده و نمازگزارى ندا مىهر خطیب و شهادت
 «.رسول َّللاّ 

دانى گوید: آیا مىت: اى محمد! خدایت مىجبرئیل نزد من آمد و گف»در حدیث آمده است: 
 داند. گفت:ام؟ گفتم: خدا مىچگونه یاد و نام تو را رفیع گردانده

 (.٣/۶۵۲مختصر «)آید.وقتى نامى از من برده شود، نام تو نیز با من مى
در البحر آمده است: در شهادت و اذان و اقامه و تشهد و خطبه، و در بسى موارد در 

هاى آنها خواسته است نام پیامبر با نام خدا قرین است و از پیامبران و ملتقرآن و غیره 
 (.٨/۴٨٨)البحر المحیط  که به محمد صلّى َّللّا علیه  و سلم ایمان بیاورند.

و ضّم اإلله اسم النبى إلى اسمه إذا قال فى »در این مورد حسان بن ثابت سروده است:
 «.یجله فذو العرش محمود و هذا محمدالخمس المؤذن أشهد و شّق له من اسمه ل
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خدا نام پیامبر را در اذان پنجگانه در کنار نام خود قرار داد. و از اسم خود برایش اسمى »
 «.مشتق کرد تا او را واال بدارد، نام خداى صاحب عرش محمود است و نام این محمد

 (٣/۶۵۲مختصر )
 (:5) «فَِإنه َمَع اْلعُْسِر یُْسراً » 
یعنی به راستی که بعد از هر سخنی آسانی است، « است آسانی با دشواری گمان بی پس»

بعد از هر تنگدستی گشایش است، بعد از غم  خوشحالی است و بعد از شب غم، صبح 
 یابد و رنج و پریشانی باقی نمیرسد. بناًء سختی و دشواری استمرار نمیشادی فرا می

 ماند.
مه ضد هم هستند. ُعسر به معنی سختی است و یُسر به معنی این دو کل«: ُعسر و یسرا»

 آسانی.
مفسران فرموده اند: در مکه پیامبر صلی هللا علیه وسلم و یارانش بر اثر اذیت و آزار 
مشرکین سخت در مضیقه و تنگنا بودند. لذا به منظور تسلى خاطر و آرامش قلب و تقویت 

هاى طور که در آغاز سوره نعمتاو داد، همانى راحتى و آسایش را به امیدش، خدا وعده
هاى گرانقدر را به تو عطا کرده عطا شده به او را برشمرد. وفرمود: کسى که این نعمت

گرداند، و این سختى را به زودى کند، و کارت را استوار مىاست، تو را بر آنان پیروز مى
 تکرار کرده و گفته است: رو آن را در قالب مبالغهکند. ازاینبه آسایش تبدیل مى

 (:6)« إِنه َمَع اْلعُْسِر یُْسراً »
 ایدشواری در جنب گمانیعنی: بی مسلّماً با سختي و دشواري، آسایش و آسودگي است.

 .است دیگری ذکر شد، آسانی که
 «.شود سختى بر دو آسانى پیروز نمى»پس افسرده و غمگین مشو. در حدیث آمده است: 

 از حاکم و بیهقى.()اخراج 
( إِنه َمَع اْلعُْسِر یُْسراً 5)فَِإنه َمَع اْلعُْسِر یُْسراً »مفسرین در تفسیر این ایه متبرکه مینویسند: 

این مژده بزرگي است که هرگاه سختي و دشواري در میان آید آساني همراه آن  («6)
اني بر آن وارد خواهد بود، حتي اگر سختي ودشواري در سوراخ سوسماري برود آس

ُ بَْعَد »آورد. همان طور که خداوند متعال میفرماید: شود و آن را بیرون ميمي َسیَْجعَُل َّللاه
و همان «. خداوند بعد از سختي، آساني خواهد آورد» (.7)سوره الطالق:  «ُعْسر  یُْسراً 

وه است و آساني فرج به همراه سختي و اند»فرمود:  صلّي هللا علیه  و سلّم طور که پیامبر
 «.با سختي همراه است
کند که سختي و دشواري یکي در هر دو آیه براین داللت مي« عسر»ي و معرفه آمدن کلمه

نشانگر آن است که آساني تکرار خواهد شد. و معرفه « یسر»است و نکره بودن کلمه 
این است که که الف و الم آن بر استغراق و عموم میباشد دال بر « العسر»ي بودن کلمه

سختي و دشواري هرچند شدت یابد در آخر آسان خواهد شد و آساني با آن همراه خواهد 
بود. سپس پیامبرش را به صورت مخاطب اصلي و مومنان را به تبع او دستور داد تا خدا 

 را سپاس گذارند و وظیفه خود را در برابر عظمت او انجام دهند و فرمود:
 نزول آیه مبارکه: سبب
 نازل آیه زدند، اینطعنه  فقر و نداری را به مسلمانان مشرکان چون که استشده  ایترو

 آیه این گفت: چونکه  استکرده بصری )رض(  روایت از حسن جریر طبریشد. ابن
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 آمد، بر شما آسانی باد که تانمژده»هللا صلی هللا علیه وسلم  فرمودند:  شد، رسول نازل
 «.شودنمی غالب بر دو آسانی دشواری هرگز یک

 (:7) «فَِإَذا فََرْغَت فَانَصبْ »
 وقتي از کارهایت فراغت یافتي و در دل تو چیزي که آن را دچار مشکل نماید باقي نماند 

به طاعت رو آور، به ادای نوافل و فضایل بیشتر بپرداز و از  در دعا و عبادت بکوش.
 اعمال نیکو توشه بگیر.

هرگاه )از كار مهّمي( بپرداختي، به دنبال آن )به كار مهّم دیگري  «فَإَِذا فََرْغَت فَانَصبْ »
 كن(. بپرداز و در آن بكوش و( رنج ببر )و فرجام كاري را آغاز كار دیگري

رنج ببر. مؤمن باید انسان  «:إنَصبْ »فراغت یافتي. تمام شدي و بیكار ماندي.  «:فََرْغتَ »
اي، آماده كوشیدن و سختي كشیدن در متحّرك و پویائي باشد و پس از فراغت از وظیفه

 وظیفه دیگري باشد. چون: ما زنده به آنیم كه آرام نگیریم.
رسیم و نقشۀ زندگی هر مسلمانی قابل یادآوری است که فحوای آین آیه مبارکه؛ بیانگر ت

صلی هللا علیه وسلم  وضع شده تا آن شیوه و منهج را در حیات  است که برای پیامبر
وزندگی روزمره خویش  و مسلمانان تطبیق نماید تا به بهشت نایل آیند و از عذاب دوزخ 

دنیایی نجات ورهایی یابند؛ یعنی هرگاه از یک کار دینی فارغ شد خود را برای یک کار 
 آماده سازد.

یعنی انسان باید بعد از فارغ شدن از هر كار و مسئولیّتى، آماده پذیرش مسئولیّت دیگر و 
 تالش و كوشش دیگر باشد.

بطورنمونه  هرگاه از نماز فراغت یافت به ذکر و دعا و چون از آن فارغ شد، به امور 
گاه وقتی را برای یچدنیوی مشغول شود. شخص مسلمان زندگی جدی و سختی دارد و ه

 بازی، شوخی، تنبلی، بیکاری و... نخواهد یافت.
 :(8)« َوإِلَى َربَِّك فَاْرَغبْ »

و یكسره به سوي پروردگارت روي آر )و تنها بدو دل و امید ببند، و جز به اوخود را 
یعنی تنها به پروردگارت روی آور.اهتمام وتوجه خود را به این دنیاى  مشغول مساز(.

ناپایدار و رفتنى مصروف مدار. ابن کثیر گفته است: یعنى وقتى از امور و کارهاى دنیا 
فراغت یافتى و از آن قطع عالقه کردى، به عبادت برخیز و با شادابى و نشاط و قلبى 

فارغ به عبادت خدا بشتاب، و قصد و نیت خود را خالصانه براى خدا قرار بده )مختصر 
٣/۶۵٣.) 

و براي اجابت دعاي  می نویسند: «َوِإلَى َربَِّك فَاْرَغبْ » تفسیر آیه مبارکه:هکذا مفسران در
خود فقط به پروردگارت روي بیاور و از کساني مباش که وقتي کار و بارشان تمام 

شود به بازي و سرگرمي مشغول میشوند و از پروردگار خود و از ذکر او اعراض مي
زیان کاران خواهي بود. همچنان برخی از مفسران در میکنند. و اگر چنین کني آنگاه از 

معنی آیه مبارکه نگاشته اند: هرگاه از نماز فارغ شدي و آن را کامل نمودي در دعا 
بکوش و در خواستن نیازهایت به او روي بیاورد. و کسي که چنین گفته بر مشروعیت 

 دعا و ذکر بعد از نمازهاي فرض استدالل کرده است.
 به صبر در اسالم: مفهوم توصیه

ابِِرینَ »پروردگار با عظمت ما میفرماید: َ َمَع الصه ( )و 46)سوره انفال:  «َواْصبُِروا إِنه َّللاه
 صبر و استقامت کنید که خداوند با استقامت کنندگان است!(
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َ اَل یِضیُع »همچنان در جایي دیگر میفرماید:  « أَْجَر اْلُمْحِسنِینَ إِنههُ َمْن یتهِق َویْصبِْر فَِإنه َّللاه
( )هر کس تقوا پیشه کند، و شکیبایي و استقامت نماید، )سرانجام پیروز 90)سوره یوسف:

سوره  10کند!( و باز هم در )آیه میشود( چرا که خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمي
ابُِروَن أَْجَرُهْم ِبغَیِر ِحَساب  »زمر( میفرماید:  صابران اجر و پاداش خود ) «إِنهَما یَوفهي الصه

 (حساب دریافت میدارند! را بي
بنابراین، صبر و استقامت کن، که عاقبت [ )49سوره هود:] «فَاْصبِْر إِنه اْلعَاقِبَةَ ِلْلُمتهِقینَ »

پس شما را بر صبر نمودن توصیه مي کنیم که ان شاءهللا از آن پرهیزگاران است!( 
إِنه »مشکالت بزودي حل خواهند شد چرا که براستي پس از سختي آساني در راه است: 

 . یعني: آري با دشواري آساني است.6سوره انشراح  «َمَع اْلعُْسِر یْسًرا
 «:ان مع العسر یسرا»مفهوم 

توجه به این آیه چرا بعضي مسلمان ها تا آخر بسیاري از کساني مي پرسند که با 
عمرشان سختي میبینند؟ همیشه مصیبت ها دنبال هم مي آیند در زندگي شان؟ )بدون اینکه 

آساني بیاید!( حتي تاآ خرعمرشان در عذابند؟ حتي آنهایي که بیشتر از همه طاعات 
 وعبادات میکنند!؟

ت گذاشته و با این بهانه بسیاري از در جواب باید گفت: چون خداي متعال بر آنها من
گناهانشان را پاک میکند، زیرا مصائب و سختي ها و بالیا، کفاره گناهان هستند، و خوشا 
بحال آن کساني که در بال و مصیبت صبوري پیشه میکنند چرا که همین سختي ها و نا 

اید این خوشي ها اگر با صبوري تحمل شوند خود موجب کفاره گناهانشان میشود، و ش
 لطف و رحمت الهي )تحمل و صبوري در برابر مشکالت( نصیب هر کسي نشود.

ُ بِِه : »صلي هللا علیه وسلم قَاَل َرُسوُل َّللاهِ مي گوید:  رضي هللا عنه ابو هریره َمْن یِرِد َّللاه
 فرمود: صلي هللا علیه وسلم ( یعني: رسول هللا5645)بخاري: «.َخیًرا، یِصْب ِمْنهُ 

و خداي «. خداوند به هرکس که اراده خیر داشته باشد، او را گرفتار بال میسازد»
ابُِروَن أَْجَرُهم بِغَیِر »در مورد کساني که صبور هستندمي فرماید:  متعال إِنهَما یَوفهي الصه
حساب ]و[ به (. یعني: بي تردید شکیبایان پاداش خود را بي10سوره الزمر: )« ِحَساب  

 ند یافت.تمام خواه
ِ صلي هللا علیه وسلم: و باز ابوهریره رضي هللا عنه روایت میکند:  َمثَُل »َقاَل َرُسوُل َّللاه

یُح َکفَأَتَْها، فَِإَذا اْعتََدَلْت، تََکفهأُ ِبا ْرعِ، ِمْن َحیُث أَتَتَْها الِرّ ْلبَالِء، اْلُمْؤِمِن َکَمثَِل اْلَخاَمِة ِمَن الزه
ُ إَِذا َشاءَ َواْلفَاِجُر َکاألَرْ  اَء ُمْعتَِدلَةً، َحتهي یْقِصَمَها َّللاه  (.5644)بخاري: «.َزِة، َصمه

مثال مؤمن، مانند ساقة گیاهي است که از »یعني: رسول هللا صلي هللا علیه وسلم فرمود: 
هر طرف، بادي به سراغ اش مي آید و او را کج مي کند. و هنگامي که باد، آرام مي 

. )همیشه در بال و مصیبت بسر میبرد و این مصیبت ها باعث گیرد، راست مي شود
کفارة گناهان اش مي گردند(. اما فرد فاجر، مانند درخت کاج، سخت و استوار است تا 

)یعني کمتر دچار «. اینکه مرگ اش فرا مي رسد و خداوند او را نابود مي گرداند
 گرفتاري مي شود(.

َما یِصیُب اْلُمْسِلَم ِمْن نََصب  »عنهما مي گویند:  و ابوسعید خدري و ابو هریره رضي هللا
ُ بَِها ِمْن  ّ، َحتهي الشهْوَکِة یَشاُکَها، إِاله َکفهَر َّللاه ، َوال أَذًي َوال َغم  ّ َوال ُحْزن  َوال َوَصب ، َوال َهم 

 (.5642)بخاري: «.َخَطایاهُ 
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ر هیچگونه خستگي, بیماري، مسلمان, دچا»یعني: نبي اکرم صلي هللا علیه وسلم فرمود: 
نگراني، ناراحتي، گرفتاري و غمي نمي شود مگر اینکه خداوند به وسیلة آنها، گناهانش 

 )باعث کفارة گناهانش میشود(.« را مي بخشد. حتي خاري که به پایش مي خورد
الدنیا سجن المؤمن »و در حدیث صحیح از پیامبر صلي هللا علیه وسلم آمده که فرمودند: 

 (. یعني: دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است.2956مسلم ) «ة الکافروجن
عجبا »و پیامبر صلي هللا علیه و سلم در مورد صبر و شکر بنده مؤمن فرموده است: 

ألمر المؤمن إن أمره کله خیر، ولیس ذاک ألحد إال للمؤمن؛ إن أصابته سّراء شکر؛ 
 )روایت مسلم( «یراً لهفکان خیراً له، وإن أصابته ضّراء صبر؛ فکان خ

یعني: چه عجیب است امر مؤمن، همه امورش برایش خیر ست، و این براي کسي نیست 
مگر براي مؤمن، اگر نعمت به وي برسد شکر میکند، و این شکر کردن برایش خیر 
 است، و اگر مصیبت به وي برسد صبر میکند، و این صبر کردن برایش خیر است.

 «.حفت الجنة بالمکاره وحفت النار بالشهوات»وسلم فرمودند:  و پیامبر صلي هللا علیه
(. یعني: بهشت با سختیها پوشیده و جهنم نیز با شهوات 2559( و ترمذي )2822مسلم )

 پوشیده شده است.
براین هرگاه بنده ي مومن متقي در بال و مصیبتي قرار گرفت، باید آنرا به نعمت  بنا

سپاسگذاري کردن و راضي شدن به تقدیر الهي و توکل تبدیل کند! چگونه؟ با صبوري و 
 کردن به او در دفع آن سختي.. تا بدین ترتیب آنرا کفاره ي گناهانش کند.

در ضمن اینگونه هم که شما تصور مي کنید نیست!؟ چرا که هر کسي در زندگي خود هم 
سختي ها  خوشي داشته و هم ناخوشي، و شاید در این میان بعضي از مومنان بیشتر در

باشند، که گاهي آن سختیها نتیجه اعمال و کارهاي خودشان است چنانکه هللا تعالي مي 
ِصیبَة  فَبَِما َکَسَبْت أَیِدیُکْم َویْعفُو َعن َکثِیر  »فرماید:  ن مُّ  (.30)شوري  «َوَما أََصابَُکم ِمّ

بسیاري از خاطر کارهایي است که مي کنید و خدا  یعني: اگر شما را مصیبتي رسد، به
 گناهان را عفو مي کند.

 میفرماید: و گاهي خداي متعال بنا به حکمت خویش وي را مي آزماید، چنانکه
َن األََمَواِل َواألنفُِس َوالثهَمَراِت َوبَِشِّر » َن اْلَخوِف َواْلُجوعِ َونَْقص  ِمّ َولَنَْبلَُونهُکْم بَِشيء  ِمّ

ابِِریَن * الهِذیَن إَِذا أََصا ِ َوإِنها إِلَیِه َراِجعوَن * أُولَئَِک َعلَیِهْم الصه ِصیَبةٌ قَالُواْ إِنها لِِلّ بَتُْهم مُّ
بِِّهْم َوَرْحَمةٌ َوأُولَئَِک ُهُم اْلُمْهتَُدون ن ره (. یعني: قطعاً همه 155)سوره بقره  «َصلََواٌت ِمّ

ا، آزمایش هشما را با چیزي از ترس، گرسنگي، و کاهش در مالها و جانها و میوه
کنندگان، آن کساني که چون مصیبتي به آنها برسد کنیم؛ و بشارت ده به استقامتمي

آنان درود و رحمت خدا شامل « ما از آن خدا هستیم و به سوي او باز مي گردیم» گویند:
 حالشان است و ایشان هدایت شوندگان هستند.

التي گرفتار مي نماید و با خداوند متعال خبر داده است که حتما بندگانش را به مشک
مصایبي میآزماید )از قبیل آفت هاي آسماني، غرق شدن، ضایع شدن، و اموالي که 

ستانند. اما به هر حال اینگونه نیست که پادشاهان ستمگر و راهزنان با زور و فشار مي 
 کل عمرش در سختي و عذاب باشد! و این تصور صحیح نیست و ما آنرا نمي پذیریم.

 شق صدر رسول هللا: هدف از
هدف از شق الصدر براي رسول گرامي اسالم محمد مصطفي صلي هللا علیه و سلم چه 

 بوده است؟
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پیامبر صلي هللا علیه و سلم، هنگامي « شکافتن سینه»یعني: « شق الصدر»اوال حادثه 
ش رخ داد که در قبیله بني سعد براي رضاعت نزد حلیمه سعدیه بود تا اینکه بنا به گزار
ابن اسحاق چند ماه بعد، و یا بنا به نظر محققان در سن چهار سالگي ماجراي شکافته 

اش پیش آمد. مسلم از انس )رض(  روایت کرده است که جبریل علیه السالم  شدن سینه
کرد. او نزد پیامبر صلي هللا علیه وسلم آمد، در حالي که با اطفال سن وسالش  بازي مي

ر زمین خواباند و سینه او را برشکافت و قلب او را خارج را از جاي برگرفت و ب
ساخت، و از درون آن، لختة خوني را بیرون کشید و گفت: این است بهرة شیطان از تو! 

آنگاه دل او را در طشتي زرین با آب زمزم شستشو داد؛ و سپس و به جاي نخستینش 
 اش شتافتند و گفتند:عني دایهها نزد مادرش ی بازگردانید و سینه اش را دوخت. پسر بچه

اش محمد را کشتند! همگي در پي یافتن او شتافتند. وقتي او را یافتند، رنگ رخساره
دگرگون شده بود. انس )رض( می فرماید: من جاي آن دوخت و دوز جبرئیل را روي 

جلد دیدم )صحیح مسلم، کتاب االیمان، باب االسراء، سینة پیامبر صلي هللا علیه و سلم مي
 (261، ح 147، صفحه 1

حلیمه سعدیه پس از این واقعه ترسید و او را به مادرش بازگردانید. و حادثه شکافتن سینه 
 پیامبر صلي هللا علیه و سلم سه بار در حیاتش رخ داده است.

هنگام کودکي همانطور که بیان شد و این روایت در صحیح مسلم آمده است، و  - 1
این است بهرة شیطان از »الئکه بیان کردند و گفتند: حکمتش همان بود که آن دو م

 د.، و یک لخته خوني را از قلبش جدا کردن«تو
قبل از بعثت، و حکمتش این بود که با قلب کاملتر و قویتري وحي را استقبال کند.  - 2

و شکافتن سینه »در شرح اسراء و معراج گفت: « الفتح»حافظ ابن حجر در کتابش 
علیه و سلم هنگام بعثتش ثابت شده است همانطور که ابو نعیم این پبیامبر صلي هللا 

، و نویسندگان سیرت پیامبر صلي «بیان کرده است« الدالئل » روایت را در کتاب 
 د.هللا علیه و سلم نیز این حادثه را بیان کرده ان

قبل از حادثه اسراء و معراج، و حکمتش این بود که با قلب پاکتر و قویتري براي  - 3
ناجات با خداوند بطور مستقیم آماده گردد، و این حادثه در صحیحین و همچنین م

 ت.کتب احادیث دیگر ثابت شده اس
 آثارگناه:

یکي از مهمترین آثار گناه، محروم شدن از علم و دانش است؛ علمي که خداوند در  - 1
قرآن و سنّت قرار داده است و مایه سعادت دنیوي و اخروي بشر است؛ انسان هاي 

َواتهقُواْ َّللّاَ َویعَِلُّمُکُم …»گناهکار از این علم محروم میشوند. هللا عّزوّجل میفرماید: 
از خدا بترسید و تقوي داشته ( »282)سوره البقره آیه: «َّللّاُ َوَّللّاُ بُِکِلّ َشيء  َعِلیمٌ 

 «باشید، خداوند شما را میآموزد.
ور خداست و نور خدا به انسان هاي همانا علم، ن»امام شافعي رحمه هللا میفرماید: 

 «گناهکار داده نمي شود.
گناه و معاصي عقل انسان را فاسد و خراب میکند و قوه ادراک و خوب فکر کردن  - 2

را از انسان میگیرد و انسان را در هر امري به چالش میکشاند. از بعضي از سلف 
دا کند، عقل او هر کس معصیت خ»صالح )رحمهم هللا( نقل شده است که میفرماید: 
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ضایع مي شود و گناه، نور عقل را از بین مي برد و ضعف و سستي جاي آن را 
 «میگیرد.

گناه و معصیت، قلب را ضعیف و تاریک میکند و آن را به خرابهاي تبدیل میکند که  - 3
هیچ اراده و تصمیم خوبي از آن تراوش نمیکند. با اصرار بر گناه و انباشته شدن آن، 

گنهکار را مهر میکند؛ به همین دلیل، قلب انسان، کور و صاحب آن در خداوند قلِب 
زمره غافالن محشور میشود. آتش جهنم اول قلبها را مورد حمله قرار میدهد و آن را 

 با بدترین شعلهاي خود مي سوزاند.
گناه، انسان را ذلیل و خوار مي کند و عّزت و سربلندي را از او مي گیرد. قال هللا  - 4

اِلُح »تعالي:  ةُ َجِمیعاً إِلَیِه یْصعَُد اْلَکِلُم الطهیُب َواْلعََمُل الصه ِ اْلِعزه ه ةَ لِلََفِ َمن َکاَن یِریُد اْلِعزه
)سوره « یْرفَعُهُ َوالهِذیَن یْمُکُروَن السهیئَاِت لَُهْم َعَذاٌب َشِدیٌد َوَمْکُر أُْولَئَِک ُهَو یبُورُ 

بلندي میخواهد، همانا تمامي عّزت از آِن هللا ( اگر کسي عزت و سر 10آیه   »فاطر
 «است.

است. حیاء که مایه زنده بودن قلب و « حیاء»یکي از اثرات بد گناه، از بین رفتن  - 5
اصل همه خوبي ها و خیرهاست، بر اثر تکرار گناه و اصرار بر آن، از بین میرود. 

صحیح مسلم حیاء  «ُکلُّهُ  اْلَحیاُء َخیرٌ »رسول اکرم صلي هللا علیه و سلم مي فرماید: 
 همه اش خیر است.

گناه باعث از بین رفتن رزق و روزي و نعمتهاي خدا بر بندگان میشود و سبب مي  - 6
شود که برکت از رزق و روزي و عمر و علم و عمِل انسان گرفته میشود. قال هللا 

َن السهَماِء َواألَْرِض َولَْو أَنه أَْهَل اْلقَُري آَمنُواْ َواتهقَواْ لَفَتَْحَنا »تعالي:  َعلَیِهم بََرَکات  ِمّ
اگر مردمان این ( »96)سوره اْلعراف:  «َولَِکن َکذهبُواْ فَأََخْذنَاُهم ِبَما َکانُواْ یْکِسبُونَ 

شهر ها و آبادي ها به خدا و انبیاء ایمان میآوردند و از کفر و معاصي پرهیز میکردند؛ 
 «را بر روي آنها میگشودیم. درگاه خیرات و برکات آسمان و زمین

ْزَق بِالذهْنِب الهِذي یِصیبُهُ »رسول اکرم میفرماید:  ُجَل لَیْحَرُم الِرّ حسن  -ابن حبان« إِنه الره
 «همانا شخص به وسیله ي گناهي که انجام میدهد از رزق و روزي محروم میشود.»

سلّط شوند و او را گناه سبب میشود که شیاطین و جنّها به انسان نزدیک و بر او م - 7
 مورد آزار و اذّیت قرار دهند و روز به روز بسوي فساد و هالکت بکشانند.

 -گناه سبب نافرماني و گستاخي خانواده و فرزندان بر فرد میشود. تا جایي که فرزندش - 8
بر او جرأت پیدا میکند  -فرزند دلبند و جگرگوشهاش که او را با خوندل بزرگ کرده

و اذّیت و نافرماني قرار میدهد. اما اطاعت و بندگي خدا، انسان  و او را مورد آزار
را در مقابل همه این مصائب حفظ میکند و فرزند را عصاي دستش و نور چشمش 

 قرار میدهد.
اّما بدترین اثر گناه: همانطور که انسان خدا را فراموش میکند، خداوند نیز او را  - 9

عقوبت قرار داده است. به این آیات  فراموش میکند. خداوند براي چنین شخصي دو
 توجه کنید:

َ فَأَنَساُهْم أَنفَُسُهْم أُْولَئَِک ُهُم اْلَفاِسقُونَ  :الف ( 19)سوره الحشر: َواَل تَُکونُوا َکالهِذیَن نَُسوا َّللاه
)مانندکساني نباشید که خدا را از یاد برده اند، پس خدا هم خودشان را از یاد خودشان برد 

آنان همانا -مصا لح و اسباب سعادت خود را همچنین وخوبي را از بدي تشخیص نمي دهند
 «بدکارانند
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( 67)سوره التوبه آیه  «ُم اْلفَاِسقُونَ نَُسواْ َّللّاَ فَنَِسیُهْم إِنه اْلُمنَافِِقیَن هُ  قال تعالي:... :ب
خداوند آنها را در « )خداوند را فراموش کر ده اند و خدا هم ایشان را فراموش کرده است.

 دنیا و آخرت فراموش میکند و آنها را از لطف و رحمت خود محروم میکند.
همه گناه باعث مي شود که فر شتگان خدا از انسان دور شوند. فرشتگان خدا در  - 10

حاالت همراه انسان هستند و مایه نزوِل رحمت و مغفرت و برکِت خدا بر انسان 
 هستند.

زماني که انسان معصیت و نافرماني هللا عّزوّجل میکند، فرشتگان از انسان دور 
 میگردند و انسان از این لطف خداوند محروم میشود.

وه ها میباشد. هللا یکي از عواقب گناه فساد و خرابي در آب و هوا وزراعت و می - 11
َظَهَر اْلفََسادُ فِي اْلبَِرّ َواْلبَْحِر بَِما َکَسبَْت أَیِدي النهاِس ِلیِذیقَُهم تبارک و تعالي میفرماید: 

( )تباهي و خرابي در دریا و 41)سوره الروم: «بَْعَض الهِذي َعِملُوا لَعَلهُهْم یْرِجعُونَ 
ه مردمان انجام میداده اند. بدینوسیله خشکي به خاطر کارهایي پدیدار گشته است ک

خدا سزاي برخي از کارهایي را که انسان ها انجام میدهند، بدیشان میچشاند تا اینکه 
 آنها برگردند.(

گناه، انسانها را به وسیله سیل و زلزله، رانش زمین و طو فان و صاعقه و انفجار  - 12
 هالک میکند و از بین میبرد.

یا رسول َّللاه أَنَْهِلُک وفِینَا »جحش روایت شده که میفرماید: از ام المومنین زینب بنت 
الُحوَن؟ قال: نَعَْم إَِذا َکثَُر اْلَخبَثُ  اي رسول هللا آیا در حالیکه انسانهاي »متفٌق علیه « الصه

 صالح دربین ما هستند، دچار هالکت میشویم؟ فرمود: بله، هرگاه فسق و فجور زیاد شود.
سیکون في آخر »فرمود:   یت شده است پیامبرصلي هللا علیه وسلماز سهل بن سعد روا

إذا ظهرت المعازف و »قیل: ومتي ذلک یا رسول هللا؟ قال: « الزمان خسف، وقذف ومسخ
الزمان زبوني و خواري، دشنام و ناسزا و زشتي و بد شکلي ظاهر در آخر «.»القینات

تي که آالت موسیقي و زنان خواننده وق»میشود سؤال شد چه وقت اي پیامبر خدا؟ فرمودند 
 صحیح جامع الصغیر.«. ظاهر شوند

 
 

 صدق هللا العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
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ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 سوره التین
 (30) –جزء 

 آیه است 8نازل شده و مکي بوده و داراى « مكه»این سوره در 
 

 تسمیه: وجه
به دلیل قسم  خوردن به آن در بدایت سوره « تین»ی نامگذاری این به سورهسبب 
یتُونِ  »است،   «.﴾۱﴿ َوالتِّیِن َوالزَّ

همچنان مفسران علت تسمیه این سوره را چنین بیان گرفته اند:که پروردگار عزوجل در 
یتُوِن﴿ »کرده است.آغاز این سوره به چهار چیز  پر اهمیتي قسم یاد  َوُطوِر  ﴾۱َوالتِّیِن َوالزَّ

طوریکه «.قسم به انجیر و زیتون، یا قسم به سر زمین شام و بیت المقدس)﴾.۲ِسینِیَن﴿
 اول این سورة اخذ گردیده است.از آیه  است و«التین»یادآور شدیم  نام این سوره 

ن معني و مفهوم است که بدی« زیتون»و « تین: انجیر»قسم پروردگار در آغاز سوره به 
 بسیاري متعددي نهفته است. و بركات خیرات در انجیر و زیتون

اشاره به مراحل چهار « التین»برخي از مفسرین مینویسند که این گونه قسم ها در سورة 
َ  إِنَّ »گانه خود شناسي انسان را میرساند، و ناظر به آیه:   َوآلَ  َونُوًحا آَدمَ  اْصَطَفى َّللاَّ

براستى كه خداوند، آدم و نوح )است.« آل عمران  33 اْلعَالَِمینَ  َعلَى ِعْمَرانَ  َوآلَ  َراِهیمَ إِبْ 
 (..و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان برگزید

 آدم علیه السالم )که در جنت به آن آراسته بود(. اشاره است به دوران و مقام« تین» -
موسي علیه السالم )که تفصیل آن در سورة آل طور سنین اشاره به مقام حضرت  -

 عمران( آمده  است.
اشاره به مقام رفیع حضرت محمد صلي هللا علیه وسلم دارد که تنها در  «البلد االمین» -

)سورة آل ابراهیم(. یعني انسان با طي این مراحل است که  سایه دین اسالم میسر است
 به احسن تقویم میرسد.
 «:زیتون» و «تین»در باره سایر روایات مفسران 

« زیتون»و « تین»تعداد ازمفسران در تفاسیر خویش برخی از روایات را در باره  
که  بادرنظرداشت عدم ثقه بودن منابع آن صرف برای معلومات بشرح  منقول داشته اند،
 ذیل بیان می یابد:

 همان دو میوۀ معروف است؛« زیتون»و « تین»مقصود از  -
مسجد « زیتون»ت كه حضرت نوح )ع( روي كوه جودي بنا كرد و مسجدي اس« تین» -

 شهر قدس است؛
هایي است كه درخت انجیر و زیتون در آن اشاره به سرزمین « زیتون»و « تین» -

 پرورش مي یابد؛
 نام دو كوه در شام است؛« زیتون»و « تین» -
 نام دو شهر است؛« زیتون»و « تین» -
 م است؛نام دو مسجد در شا« زیتون»و « تین» -
 مسجد اقصي است؛« زیتون»مسجدالحرام و « تین» -
 شهر قدس است؛« زیتون»شهر دمشق و « تین» -
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 مسجد شهر قدس است؛« زیتون»مسجد دمشق و « تین» -
 كوهي در شهر قدس است؛« زیتون»كوهي است كه دمشق بر آن بنا شده و « تین» -
 است؛مسجد شهر قدس « زیتون»( و 21مسجد اصحاب كهف )كهف: « تین» -
 است؛« طور زیتا»كوه « زیتون»و « طور تینا»كوه « تین» -
اشاره به دوران حضرت نوح « زیتون»اشاره به دوران حضرت آدم )ع( و « تین» -

 )ع( است؛
 سرزمین فلسطین است؛« زیتون»و « تین» -
هستند مفسرین که در تفاسیر خویش مینویسند که هدف اززیتون، همانا زیتون بیت  -

 المقدس است.
 زیتا یا کوه زیتون:کوه 

نام کوه زیتون از درخت زیتون که به اندازه زیادي در این کوه وجود داشته، ماخوذ شده 
نیز مي شناسند و « طور زیتا»و یا کوه « کوه طور»است، کوه زیتون را اعراب به 

قریه طور باالي این کوه موقعیت دارد. این کوه در شرق شهر بیت المقدس واقع است، 
که بر تمام شهر بیت المقدس مشرف میباشد. ارتفاع این کوه از سطح بحر کوه است 
متر میباشد. میگویند حضرت مسیح عیسي بن مریم به منظور فرار از  826تقریباً به 

پناه مي برد. و در انجیل متي خطاب به بیت  آزار و اذیت یهودي ها به کوه زیتون
ء و اي شهري که به سوي فرستادگان الهي گفته است: اي اورشلیم، اي قاتل انبیا المقدس

سنگ پرتاب میکني، چند بار خواستم فرزندان ترا همان گونه که مرغ چوچه هاي خود 
را زیر پر و بال خود میگیرد جمع کنم ولي نخواستید پس بروید که این منزل تنها به 

 صورت مخروبه اي براي شما باقي خواهد ماند.
 التین: هتعداد آیات، کلمات وحروف سور

 قبل از همه باید گفت که سوره تین، پس از سوره ی بروج شرف نزول یافته است.
 ( سي و دو کلمه، 32( هشت آیت، )8( رکوع، )1است و داراي ) مکي« التین»سورة 

( سي و سه نقطه است. )الزم به ذکر است 33( یکصدو وشصت و پنج حرف، و )165)
تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف که أقوال علماء در نوع حساب کردن 

 تفسیر احمد مراجعه فرماید.( ،است.  برای  تفصیل  این مبحث میتوانید به سوره  الطور
 التین با سوره االنشراح: پیوند وارتباط سوره

ی شرح ازکاملترین و زبده ترین انسان )پیامبر بزرگوارمحمد صلی هللا علیه وسلم( سوره
و خلق و خو، بحث نموده و سوره التین هم از نوع ترکیب و ساختمان از جهت آفرینش 

ظاهری انسان و فروافتادنش در پایین ترین مراتب دستاوردهای خود و با رسیدنش به 
 دهد.نور حق، خبر می

 اسباب نزول سوره التین:
ابن جریر از طریق عوفي از ابن عباس )رض( روایت کرده است: که در زمان رسول 

لي هللا علیه وسلم اشخاصي بودند که سن وسال شان باال رفته پیر شده بودند وقتي هللا ص
که به دلیل پیري عقل و اندیشه شان را از دست داده، در این باره آنها از پیامبر صلي هللا 
علیه وسلم سؤال کردند. پس خداي متعال وحي فرستاد و آنها را معذور داشت و فرمود 

ي که در راه اسالم قبل از دست دادن عقل وخرد خود انجام داده اجر وپاداش اعمال خیر
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اند نصیب آنها ست. )مواخذ: تفسیروبیان کلمات قرآن کریم تالیف: شیخ حسنین محمد 
 مخلوف واسباب نزول تالیف عالمه جالل الدین سیوطي، سوره تین(

 زمان نزول سوره تین:
عباس )رض( در این باره دو قول نقل قتاده می فرماید که این سوره مدنی است. از ابن 

شده است. یکی آن که این سوره مکی است و دیگری آن که این سوره مدنی است. اما 
آن را مکی قرار می دهند و نشانه ی آشکار مکی بودن آن این است که  علماء جمهور 

به « و این شهر پر امنیت« »وهذا البلد اْلمین»در آن برای مکه ی مکرمه ی عبارت 
کار رفته است.واضح است که  اگر این سوره در مدینه نازل شده بود، در آن صورت به 

برای مکه نمی توانست درست باشد. افزون بر آن از « و این شهر»کار بردن عبارت 
نیز چنین احساس می شود که این سوره از سوره « تین »دقت و توجه به مضمون سوره 

است، چراکه در آن هیچ نشانی از این دیده نمی های نازل شده در دوران آغازین مکه 
شود که به هنگام نزول آن کشمکش کفر و اسالم آغاز شده باشد و در آن همان لحن بیان 
سوره های دوران آغازین مکی دیده می شود که در آن ها به صورت بسیار مختصر و 

کامل جذاب به مردم فهمانده شده است که سزا و جزای آخرت ضروری و به طور 
 منطقی است.

 موضوعات مورد بحث در سوره تین:
 ى تین به بررسی  دو مطلب برجسته می پردازد:سوره
 اکرام هللا متعال  نسبت به انسان. اول:
 ایمان به حساب و جزاى آخرت. دوم:

این سوره با قسم به اماکن مقدس و شریفى آغاز شده است که هللا متعال  آنها را به محل 
، «بیت المقدس»پیامبرانش اختصاص داده است. این اماکن عبارتند از نزول وحى بر 

 «.ى مکرمهمکه»و « کوه طور»
و قسم خورده است که انسان را در زیباترین شکل و سیما آن خلق گردیده است و اگر 

 ترین طبقات دوزخ خواهد بود.هاى پروردگارش را سپاسگزار نباشد جایگاه او پاییننعمت
ین  کافر به خاطر انکار حشر و نشر توبیخ شده است؛ چرا که بعد از هکذا در سورت -

آن همه دلیل روشن و قطعى که بر قدرت پروردگار عالمیان در آفرینش انسان در 
نیکوترین شکل و زیباترین صورت ارائه شده است، باز حشر و نشر را انکار 

اَن فِی أَْحَسِن تَقْ » کند:مى ْنسَّٰ .لَقَْد َخلَْقنَا اإَْلِ  «ِویم 
و در خاتمه عدالت الهى را با دادن پاداش به مؤمنین ومجازات وسزا به کافران بیان 

ُ بِأَْحَکِم اَْلحاِکِمیَن آیه متضمن:»کرده است:  یِن *أَ لَْیَس َّللَاّ بَُک َبْعُد بِالّدِ آن است « فَما یَُکّذِ
 که پاداش و معاد امرى است مسلّم و قطعى.
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 سوره التین و تفسیرترجمه 
 (30) –جزء 

ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه
  

یتُونِ  َلقَْد َخلَْقنَا اإلْنَساَن فِي أَْحَسِن  ﴾٣﴿ َوَهَذا اْلبَلَِد األِمینِ  ﴾٢﴿ َوُطوِر ِسینِینَ  ﴾١﴿ َوالتِّیِن َوالزه
اِلَحاِت فَلَُهْم أَْجٌر َغیُر إِال الهِذیَن  ﴾٥﴿ ثُمه َرَدْدنَاهُ أَْسفََل َسافِِلینَ  ﴾٤﴿ تَْقِویم   آَمنُوا َوَعِملُوا الصه
ُ بِأَْحَکِم اْلَحاِکِمینَ  ﴾٧﴿ فََما یَکِذّبَُک بَْعُد بِالِدّینِ  ﴾٦﴿ َمْمنُون    ﴾٨﴿ أَلَیَس َّللاه

 جز:ؤترجمه م
یا دو زیتون قسم به تین و زیتون )دو میوه معروف انجیر و  .(1« )و التین و الزیتون»

 کعبه و بیت المقدس(.معبد بزرگ 
 )و قسم به طور سینا( .(2« )و طور سینین»
 و قسم به این شهر امن و امان )مّکه معّظم(. .(3) «و هذا البلد اال مین»
نَساَن فِي أَْحَسِن تَْقِویم  » )یقناً که ما انسان را در نیکوترین صورت  .(4) «لَقَْد َخلَْقنَا اإْلِ

 )در مراتب وجود( بیافریدیم.(
 )سپس )به کیفر کفر و گناهش( به اسفل سافلین .(5« )سفل سفلینأثم رددنه »
 )جهنم و پست ترین رتبه امکان( برگردانیدیم.( 
مگر آنان که ایمان ) .(6« )جر غیر ممنونأمنوا و عملوا الصلحت فلهم أإ ال الذین »

 آورده و نیکوکار شدند که به آنها پاداش دائمي )بهشت ابد( عطا کنیم.(
)پس )اي انسان مشرک ناسپاس( چه تو را بر آن داشت که  .(7) «فما یكذبك بعد بالدین»

 دین حق و روز جزا را تکذیب کني؟(
ُ ِبأَْحَكِم اْلَحاِكِمینَ » )آیا هللا مقتدرترین وعادل ترین حکم فرمایان )حاکم  .(8) «أَلَیَس َّللاه

 مطلق( عالم نیست؟

   ترجمه و تفسیر
 گرامی!خوانندگان 

در آیات متبرکه سوره هذا  در باره ساختار متعادل و نیکو و زیبای بنی آدم ؛ بحث بعمل 
 آمده است:

یتُونِ »  (:1) «َوالتِّیِن َوالزه
 انجیر و زیتون!« بلد»قسم به 

همان زیتون معروف و مشهوري است که « زیتون»و « انجیر»در لغت به معنى « تین»
 بدست میآورند. مردم از آن روغن مفیده را

خورید، و زیتونى ابن عباس )رض( فرموده است: منظور انجیرى است که آن را مى
 .(. ۱۹/۱۱۰قرطبى )گیرید.است که از آن روغن مى

و عکرمه فرموده است:هللا متعال به محل زرع، رشد ونمو انجیر و زیتون قسم خورده 
(. ٨/۴٨۹البحر )در بیت المقدس.آید و زیتون است، و انجیر بیشتر در دمشق به بدست مى
بر آن، دلیلى « البلد االمین»و « کوه طور»و اظهر هم همین است؛ زیرا عطف کردن 

اى صورت گرفته است که هللا متعال  در است بر اثبات این نظر. پس قسم به اماکن مقدسه
 آن اماکن بر پیامبرانش وحى نازل کرد و آنها را مشرف و مبارک قرار داد.
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د اینکه آیا هدف قسم در این به این دو میوه معروف است یا هدف از قسم درمور
پروردگار چیزي دیگري است؟ مفسران تفاسیر، تاویالت و تحلیل هاي مختلفي را در این 
مورد ارائه فرموده اند. تعدادي از مفسرین بدین نظر اند که ذکر این دو میوه معروف و 

مفیده غذاي که خواص تداوي فوق العاده زیاد و  مشهور در این سوره اشاره به خوراکه
 مختلف النوع را دارد.

در این سوره نیست، « تین وزیتون»برخي از مفسران بدین باور اند که هدف از آن میوه 
بلکه هدف از آن: طوریکه در فوق هم یاد آور شدیم عبارت از: دو كوهى معروف و 

موقعیت دارد. و این دو سرزمین، « بیت المقدس»و « دمشق»مشهوري است كه در شهر 
محل قیام بسیارى از انبیاء و پیامبران بزرگ خداست، یکي مبعث شدن حضرت موسي 
علیه السالم و دیگري مبعث شدن اسمعیل علیه السالم و محمد صلي هللا علیه وسلم است که 

وان از فحواي قسم هاي آیت سوم و چهارم كه از سر زمین هاى مقدسى یاد مى كند میت
 فهمید.

انجیر. وذکر آن در این سوره اشاره به دوران «: التِّینِ »برخي از مفسرین میفرمایند که: 
بسا انجیر آدم علیه السالم است كه او وزوجه اش بي بي حوا در جنت، برگ درختان و چه 

 را براي پوشش عورت خویش مورد استفاده قرار دادند: طوریکه ذکر آن در
 ( بعمل آمده است.22 /)سورة اعراف 

یتُونِ »کلمة  زیتون اشاره به دوران نوح است. كه آدم دوم لقب گرفته است. گویا در «: الزَّ
آخرین مراحل طوفان، نوح كبوتري را رها كرد تا در بارة پیدا شدن خشكي از زیر آب 
جستجو كند. كبوتر با شاخة زیتوني بازگشت، از بازگشت کبوتر و نشستن آن بر شاخه 

ون نوح علیه السالم استنباط نمود که طوفان دیگر به پایان خود رسیده است. طوریکه زیت
شاخه زیتون بحیث سمبول صلح و امنیت در بین تعداد از عرب هاي شهرت دارد. كوه 

 المقّدس است. )مراجعه شود: جزء عّم شیخ محّمد عبده(. كه در بیت« طور زیتا»
خود  سوگند به تعالي ظاهرا مراد حق»مینویسد: « بحرالمحیط»در تفسیر  مفسر ابوحیان
 كه است ايانجیر سوگند خورد زیرا انجیر میوه به تعالي بلی! حق«. استانجیر و زیتون 

با  آنتمام  آنكه سبب به استشده  را میكاهد، خالص لذت كه هایي ها و آالیش از تیرگي
 دوا. و هم میوه ، همغذاست انجیر هم میشود هم چنین خورده و دانه و گوشت پوست

، طبع ملیناست  بسیار نمي ماند، دوایي در معده كه و زود هضم نرم است انجیر غذایي
 كبد و طحال مسامات ، بازكنندهبدن كننده ، فربهها و مثانهكلیه  كننده، پاكبلغم دهنده كاهش
 ها. میوه ترینو ستوده  از بهترین است اي و میوه
 بدن آنها برايها و مغذي ترین میوه  انجیر مفیدترین نیز برآنند كه از اطباء بسیاري
 .است

، و هم میتوان از آن روغن بدست آورد و هم میتوان از آن استمیوه  نیز هم اما زیتون
 ل آورد.از دوا هاي استفاده بعم بسیاري در در تركیب

 (:2) «َوُطوِر ِسینِینَ »
 (و قسم به طور سینین!)

به دلیل این که درختان مبارک و مثمر در آن وجود دارد به فرموده است:مفسرخازن 
موسوم است، و هر کوهى که داراى درختان باثمر باشد، آن را « سینا»و « سینین»
 .(.۴/۲۶۶تفسیر خازن )گویند.مى« سینین و سینا»
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در صحراي سیناء موقیت دارد و حضرت «: ُطوِر ِسینِینَ »قابل یادآوری است که کوهی 
پرداخت. در كنار این موسي علیه السالم در باالي آن به مناجات با پروردگار با عظمت 

طور سینین، (. 52 /كوه نور شریعت موسوي تابیدن گرفت )مراجعه شود به سورة: مریم
 ان مصر و فلسطین امروزى موقعیت دارد.میکه درهمان وادى سینا 

کوه طور از جمله کوه هاي است که در شبه جزیره سینا موقعیت داشته، این کوه در دین 
ابراهیمي وبخصوص دین یهودیت از موقعیت خاصي برخوردار است. تعداد کثیري از 

 روایات دیني یهودي به اصطالح از همین کوه سر چشمه میگیرد.
ز همان کوه است که بني اسرائیل بعد از سه ماه از ترک مصر به انجا کوه طور عبارت ا

 رسیدند و در جوار آن خیمه زدند.
مطابق برخي از روایات ادیان ابراهیمي، خداوند شریعت را آنجا به بني اسرائیل عطا 

 کرد، گوساله سامري در همین کوه ساخته شده است.
یه السالم نازل ودر زیر درخت زیتون به در این کوه براي اولین بار وحي بر موسي عل

 (۱۷:۱۶وسیله آتش بر وي تجلي نمود. )خروج 
 این کوه به نام هاي کوه حوریب، جبل هللا، جبل موسي در بین مردم شهرت دارد.

 مایلي جنوب العریش واقع 30متر از سطح بحر ارتفاع دارد و به فاصله  2285این کوه 
 مي باشد. 

 اند که منظور همین طور سینا است کهها گفتهزرین است که بعضیبه معنی  «:سینین»
 ی مؤمنون هم آمده است.در سوره

 (:3) «َوَهَذا اْلبَلَِد اأْلَِمینِ »
 و سوگند به این شهر امین )مّكه(!)وقسم 

یا شهر امین. سرزمین مکه معظمه است، سر زمینى كه حتى  «:اْلبَلَِد األِمینِ »هدف از 
به عنوان منطقه امن و حرم خدا شمرده میشد، و كسى در آنجا حق هم در عصر جاهلیت 

 تعرض به دیگرى نداشت.
نه تنها براي: انسانها، بلکه براي حیوانات، درختان و « امین»مکه معظمه بحیث شهر 

اري درآنجا كشته میشود و نه گیاهي كنده میگردد، مگر گیاهان وپرندگان میباشد، نه جاند
انواعي از نباتات كه مردم بدانها نیازمندند )تفصیل بیشتررا میتوان در جزء عّم شیخ 

 محّمد عبده مطالعه فرماید(.
/  عمران، آل126سرزمین داراي امن و امان )مراجعه شود به سوره بقره/  «:األِمینِ »
 (.57/  ، قصص97
داراي مفهوم واضح و روشن است که هیچگونه « طور سنین وبلد االمین»ن آیات در ای

مناقشه را ایجاب نمي کند، طوریکه در فوق یاد آور شدیم: یکي مبعث شدن حضرت 
 موسي و دیگري مبعث شدن اسمعیل علیه السالم و محمد صلي هللا علیه وسلم است.

وضاحت در خواهیم یافت که میان این اگر در روشنایي آیات دیگري قرآن غور کنیم، به 
دو سرزمین فقط یک شباهت خاصي وجود دارد وآن اینکه هر دو منسوب به پیامبران اند 
ودو پیامبر جلیل القدر در آن مبعوث شده اند، در طور سینا حضرت موسي علیه وسلم 

مهبط وحي ودر بلد االمین پیامبر صلي هللا علیه وسلم مبعوث شد، هر دو مبعث پیامبران و
 اند.
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ارتباط قسم به طور سنین وبلد االمین، با جواب قسم کامالً واضح وهویداست، زیرا این 
دو سرزمین که مهبط وحي بوده وبزرگترین شخصیت هاي تاریخي در آن تبارز کرده 
اند، بخوبي گواهي مي دهند که در انسان استعداد هاي بزرگي گذشته شده ودر بهترین 

ده، مگر وجود این پیامبران بزرگ وجلیل القدر که به آن مقام بلند ساختاري آفریده ش
ورفیع رسیدند، هریک انقالب عظیمي وعمیقي را رهبري کردند، وچون مشعل فروزان 

 درخشیدند وشب تیره وتار جامعه جهل زده وستم زده را روشن کردند.
نمودیم، درآیت ذیل  بعد از ذكر این قسمهاى پر محتواى چهارگانه که مختصرآ بدان اشاره

 به جواب قسم پرداخته چنین مى فرماید:
نَساَن فِي أَْحَسِن تَْقِویم  »  (:4« )لَقَْد َخلَْقنَا اإْلِ

 ایم.ما انسان را )از نظر جسم و روح( در بهترین شكل و زیباترین سیما آفریده
ترین صورت او را دیعیعنى به زیباترین سیما و ب« أَْحَسِن تَْقِویم  » مجاهد فرموده است:

 .(.٣۰/۱۵۶طبرى )ایم.آفریده
به « تقویم»زیباترین. بهترین  «:أَْحَسنِ »جواب قسمهاي چهارگانه است.  «:لَقَْد َخلَْقنَا...»

معنى در آوردن چیزى به صورت مناسب، و نظام معتدل و كیفیت شایسته است، و 
ا از هر نظر موزون و شایسته گستردگى مفهوم آن اشاره به این است كه خداوند انسان ر

آفرید، هم از نظر جسمى، و هم از نظر روحى و عقلى، چرا كه هر گونه استعدادى را 
در وجود او قرار داده، و او را براى پیمودن قوس صعودى بسیار عظیمى آماده ساخته، 

ها و با اینكه انسان جرم صغیرى است،( عالم كبیر )را در او جا داده و آنقدر شایستگي 
به او بخشیده كه الیق خلقت و لقد كرمنا بنى آدم ما فرزندان آدم را كرامت و عظمت 

( شده است همان انسانى كه بعد از اتمام خلقتش میفرماید: 70بخشیدیم )سوره اسراء آیه 
پس بزرگ و پر بركت است خدائى كه بهترین خلق  «فتبارك هللا احسن الخالقین»

 كنندگان است!
انسان با تمام این امتیازات اگر از مسیر حق منحرف گردد چنان سقوط مى كند ولى همین 

كشیده مى شود، لذا در آیه بعد مى فرماید سپس ما او را بپائینترین  « اسفل السافلین»كه به
میگویند همیشه در كنار كوه هاى  «ثم رددناه اسفل سافلین.»مراحل باز گرداندیم یعني 
انسان، قوس ق وجود دارد، و در برابر آن قوس صعودى تكامل بلند دره هاى بسیار عمی

نزولى وحشتناكى دیده میشود، چرا چنین نباشد در حالى كه موجودى است مملو از 
استعدادهاى سرشار كه اگر در طریق صالح از آن استفاده كند بر باالترین قله افتخار 

فساد به كار اندازد  قرار مى گیرد، و اگر این همه هوش و استعداد را در طریق
 بزرگترین مفسده را مى آفریند و طبیعى است كه به اسفل السافلین كشیده شود.

نَساَن فِي أَْحَسِن تَْقِویم  »»ازفحوای آیه مبارکه  با « ثُمَّ َرَدْدنَاهُ أَْسفََل َسافِِلینَ « »لَقَْد َخلَْقنَا اإْلِ
تى ندارد و سقوط او در طّى مراحل انسان در اصل خلقت پس تمام وضاحت در یافتیم که:

 شود.زندگى واقع مى
واقعاً انسان كه برترین واشرفترین مخلوقات  است، سقوطش نیز از همه موجودات 

 «اعرافسوره  179همانطوریکه در )آیه «  ... أَْسفََل سافِِلینَ أَْحَسِن تَْقِویم  »تر است. پست
ترند.( یکی آنان همچون چهارپایان، بلكه گمراه)«.ْم أََضل  أُولئَِك َكاْْلَْنعاِم بَْل هُ »:فرمایدمى

دورى انسان از ایمان و عمل  از عوامل  اساسی که موجب سقوط انسان است همانا ؛
 صالح،  واضح است که: ایمان، عامل دورى از هر گونه پستى و نزول است.
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 (:5) «ثُمه َرَدْدنَاهُ أَْسفََل َسافِِلینَ »
تریِن پستان بر میگردانیم )و از زمره بدتریِن مردمان به میان پست )سپس ما او را
 میگردانیم(.

او را بر میگردانیم. او را قرار میدهیم. کلمه )َرّد( را به معني اصلي  «:َرَدْدنَاهُ »
 المعاني(. اند )روحبرگرداندن، و معني ضمني جعل، یعني قرار دادن و ساختن دانسته 

 به یا منصوب به نزع خافض است.ترین. مفعوٌل  پائین «:أَْسفَلَ »
تران. پستان. جمع مذّكر سالم است و مراد انسان هائي است كه امتیاز پائین «:َسافِِلینَ »

گیرند، و به جاي پیمودن قوس صعودي ایمان و دینداري، قوس انسانیت خود را نادیده مي
ي اعلي علّیین به ژرفاي گوداّل دیني را طي میكنند، و از درجه واالنزولي كفر و بي 

 اسفل سافلین فرو میافتند.
یعنى « اسفل سافلین» مفسران مشهور جهان اسالم هر یک مجاهد و حسن فرموده اند که:

 ترین درجات آتش و دوزخ.پایین
گردانیم.)تفسیر  ترین عمر که پیرى است باز مىضحاک فرموده است:یعنى او را به پست

 .(۱۹/۱۱۵قرطبى 
آید که به وضعیت انسان کافر مفسرآلوسى فرمود ه است: از سیاق کالم چنان به نظر مى

ترین دهد که بعد از این که در زیباترین و بدیعدر روز قیامت اشاره دارد، و نشان مى
 .(.٣۰/۱۷۶آلوسى )آید.ترین و ناپسندترین شکل در مىصورت آفریده شده بود، به زشت

این بند آیه مبارکه، بدین واقعیت اشاره دارد كه: كساني كه راه  «:َسافِِلینَ  َرَدْدنَاهُ أَْسفَلَ »
كفر و شرك و ستمگري و زورگوئي و سایر مفاسد را در پیش میگیرند، از مقام انسانیت 

آیند، و در دنیا از زمره كنند و در نظر هللا متعال از پستان پست بشمار ميسقوط مي
، 145: نساء/ سورهدوزخیانند. )تفصیل این موضوع را در  ناپاكان، و در آخرت از جمله

( مطالعه فرماید. همین انسان با تمام این امتیازات که 6 /، بینه29 /، فّصلت98 /صافّات
کند که به اسفل برایش داده شده است، اگر از مسیر حق منحرف گردد چنان سقوط مي

 السافلین کشیده میشود.
: مگر كسانى كه ایمان آورده اند و اعمال صالح انجام داده اند كه ولى در آیه بعد میافزاید

براى آنها پاداشى است قطع نشدنى )اال الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر 
 .ممنون(

اِلَحاِت فَلَُهْم أَْجٌر َغیُر َمْمنُون  »  (6« )إِاله الهِذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصه
ایمان بیاورند و كار هاي شایسته بكنند كه آنان پاداش قطع ناشدني و مگر كساني كه )
 (منّت دارند.بي
، 8 /منّت )مراجعه شود به سوره فّصلتناگسیختني، قطع ناشدني، بي  «:َغیُر َمْمنُون  »
 (.25، انشقاق/ 3 /قلم
اشاره به  از ماده من در اینجا به معنى قطع یا نقص است، بنابراین غیر ممنون «ممنون»

پاداشى دائمى و خالى از هر گونه نقص است، و بعضى گفته اند منظور خالى از منت 
 بودن است اما معنى اول مناسب تر به نظر مى رسد.

در تفسیر این آیه مبارکه باید گفت که: ایمان به تنهایي، براي نجات کافي نیست! و ایمان 
و عمل صالح از شاخص ترین، بلکه از  و عمل صالح، اركان اساسى قرب الى هللا، ایمان
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بارزترین و مهمترین عواملي که سبب داخل شدن انسان به جنت مي گردد همانا، ایمان و 
 عمل صالح است.

به یاد داشته باشید که ایمان بدون عمل، اثري ندارد، همچنان عمل بدون ایمان هم سود 
ت قرآن، در مي یابیم که سعادت با نگاهي کوتاه به آیا و مفید تمام نمي شود. بخش نیست

و خوشبختي انسان و جامعه در گرو دو چیز است: ایمان و عمل صالح و زندگي با ایمان 
 و عمل شایسته.

َمْن َعِمَل صاِلحا ِمْن َذکر  اَْواُْنثي َو ُهَو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحیینههُ َحیاةً »خداوند در قرآن مي فرماید: 
سوره  – 97.134)سوره نحل، آیه  «اَْجَرُهْم بِاَْحَسِن ما کانُوا یْعَملُونَطیبَةً َو لَنَْجِزینهُهْم 

 (.82بقره، آیه )
هر کس از مرد و زن، کار نیکي را به شرط ایمان براي خدا به جا آرد، ما او را در 

زندگاني، خوش و با سعادت زنده ابد مي گردانیم و اجري بسیار از عمل نیکي که کرده 
 میکنیم.به او عطا 

َو الّذیَن اَمنُوا َو َعِملُوا الّصاِلحاِت اُولئِک اَْصحاُب اْلَجنهِة ُهْم »و در آیه دیگري مي فرماید: 
( )کساني که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، 82)سوره بقره، آیه « .فیها خاِلُدونَ 

از « عمل صالح»و « ایمان( ».آنها یاران بهشت اند و براي همیشه در آن خواهند ماند
جمله چیزهایى هستند كه خداى متعال آنها را از ما مطالبه كرده و آنرا شرط رسیدن به 
كمال و سعادت بشر دانسته است. این دو مفهوم در قرآن كریم در بسیارى از موارد در 

ات را اى از این آیاند و بر تالزم آنها با یكدیگر تأكید گردیده است. نمونهكنار هم ذكر شده
 با هم مرور میكنیم:

ِر الهِذیَن آَمنُوا َو َعِملُوا الّصاِلحاِت أَنه لَُهْم َجنّات تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنهار )سوره بقره  َو بَّشِ
اند، مژده كه ایشان اند و كار هاى شایسته انجام داده( و كسانى را كه ایمان آورده 25آیة 

 ها روان است. ز زیر )درختان( آنها جوىهایى خواهد بود كه ارا باغ 
( كسانى كه 29)سوره رعد آیة  الهِذیَن آَمنُوا َو َعِملُوا الّصاِلحاِت ُطوبى َلُهْم َو ُحْسُن َمآب

 اند، خوشا به حالشان، و خوش سر انجامیدارند.ایمان آورده و كار هاى شایسته كرده
 ( پس هر94)سورة انبیاء آیه  ِمٌن فَال ُكْفراَن ِلَسْعیهفََمْن یْعَمْل ِمَن الّصاِلحاِت َو ُهَو ُمؤْ 

 )هم( باشد، براى تالش او نا سپاسى نخواهد شد. كه كارهاى شایسته انجام دهد و مؤمن
 است.« صالحعمل»و « ایمان»از این آیات معلوم میشود وظیفه ما در قبال خداى متعال، 

میدانند. یک « میوه»و « درخت»مثل رابطه « عمل صالح»و « ایمان»علماء رابطه 
درخت سالم )از درختان میوه( خالي از میوه نخواهد بود، همچنین ایمان از عمل صالح 
جدا نخواهد شد، مگر ایمان هاي ضعیف و کم نور که در برابر شهوت و هوي و هوس 

 ها از اثر میافتد و به تعبیر روشنتر عمل صالح تجسم ایمان قلبي است.
دان معنا نیست که معصیتکاران یا مرتکبان کبیره کافرند آنگونه که البته این سخن ب

خوارج مي پنداشتند، بلکه منظور این است ایمان قوي هرگز از عمل صالح مقدم داشته 
شده، با این که به نظر مي رسد انجام واجبات و ترک محرمات کاري مشکل تر از ایمان 

خاطر آنست که قرآن با این بیان میخواهد اشاره است، و قاعدتاً باید مقدم داشته شود، این ب
به ریشه و اساس بودن ایمان نسبت به اعمال صالح کند. تعبیر به ایمان و عمل صالح، 
آنچنان تعبیر گسترده اي است که تمام مراحل ایمان به خدا و سایر مباني اعتقادي را از 
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ي و عبادي را از سوي یک سو، و انجام هرگونه کار شایسته فردي و اجتماعي و سیاس
 دیگر شامل مي شود.

ْنساَن لَفي» اِلحاِت َو تَواَصْوا بِاْلَحّقِ َو  َو اْلعَْصِر إِنَّ اإْلِ ُخْسر  إاِلَّ الَّذیَن آَمنُوا َو َعِملُوا الصَّ
ْبرِ  ( در سوره عصر به زمان قسم یاد مي کند و مي فرماید: 1-3)عصر/« تَواَصْوا بِالصَّ
اِلحاتِ » انها در زیانند، مگر کساني که ایمان دارند،قسم به زمان! انس و عمل « َو َعِملُوا الصه

 صالح انجام میدهند.
 ایمان به تنهایي هیچ فایده اي ندارد ؛ ایمان و عمل همیشه توأم با یکدیگر هستند.

 رابطه ایمان و عمل صالح:
بسیاري از قرآن كریم به عمل ایمان و عمل صالح ارتباط متقابلي با یكدیگر دارند. در آیات 

 صالح نیز بعد از ایمان اشاره شده است.
این دو درحقیقت مانند دو پله ترازویي هستند كه سنجش بدون یكي از آن دو ممكن نیست و 
ایمان بدون عمل صالح، سودي نخواهد داشت. اگر كسي بدون آنكه به برنامه هاي اسالم 

مانش، ادعایي بیش نیست و هیچ سودي به حال او عمل كند، ادعاي ایمان داشته باشد، ای
 نخواهد داشت.

یْوَم یأْتِي َبْعُض آیاِت َربَِّك الَ ینفَُع نَْفًسا إِیَمانَُها لَْم تَُكْن »قرآن مجید دراین باره مي فرماید: 
 (.158)انعام،« نَ آَمنَْت ِمن قَْبُل أَْو َكَسبَْت فِي إِیَماِنَها َخیًرا قُِل انتَِظُرواْ إِنَّا ُمنتَِظُرو

 آثار و فواید پیوند ایمان و عمل صالح:
فواید و ثمراتي كه از توأم بودن ایمان و عمل صالح درقرآن آمده، نشان دهنده این است كه 
این دو با هم ارتباط تنگاتنگ و مستقیمي دارند. اگر ایمان در اعماق جان نفوذ كند شعاع 

او را صالح مي كند ؛ زیرا عمل صالح، میوه درخت آن در اعمال انسان خواهد تابید و عمل 
ایمان و ایمان همچون ریشه مي باشد، و وجود میوه شیرین، دلیل بر سالمت ریشه و ایمان 

 بدون عمل صالح، درختي بي میوه است. بنابراین ثمره این دو عبارتست از:
 محو و زدودن گناهان:

یكفر عنكم »شود. خداوند میفرماید:  اعمال صالح موجب میشود گناهان گذشته انسان محو
ان الحسنات یذهبن السیئات؛ قطعاً »و « من سیاتكم؛ و بخشي از گناهانتان را مي زداید.

 «.نیكي ها بدي ها را از بین میبرند
 عامل سعادت و رستگاري:

معیار سعادت انسان، ایمان وعمل صالح است: سعادت داراي درجات و مراتب مختلفي مي 
صالح، مرحله اولي از مراحل كمال و سعادت انساني است و موجب صفا و باشد. عمل 

 طهارت در حواس و اعضا میشود.
ن َذَكر  أَْو أُنثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفلَنُْحیینَّهُ َحیاةً َطیبَةً »خداوند متعال میفرماید:  « َمْن َعِمَل َصاِلًحا ّمِ

زه خواهیم داد و پاداشي بهتر از هركس از زن یا مرد عمل صالح انجام دهد، زندگي پاكی
 (97)سوره نحل، « كردارش به او عطا خواهیم كرد.

عمل صالح زندگي دنیوي و اخروي انسان را تغییر مي دهد و حیات طیب در دنیا و 
آخرت را نصیب افراد مؤمن نیكوكار میسازد. عمل صالح )نیكوكاري( همراه ایمان، 

 .ح و رستگاري را به آن مي رساندبزرگ ترین بهایي است كه خریداران فال
از منظر و فهم قرآن، رستگاري محصول عمل صالح و ایمان است. بنابراین مالك در 

 سعادت، حقیقت ایمان و عمل صالح است، نه صرف ادعاي لفظي و زباني.
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آخرین درجه سعادت، رسیدن به لقاي پروردگار است كه با عمل صالح میسر و امكان پذیر 
هركس به مالقات پروردگارش  ؛ن َكاَن یْرُجو ِلقَاء َربِِّه فَْلیْعَمْل َعَماًل َصاِلًحاَفمَ » :مي شود

 «.امیدوار باشد، باید عمل صالح انجام دهد
در سوره عصر به زمان قسم یاد مي کند و میفرماید: قسم به زمان! انسانها در زیانند، مگر 

اِلحاتِ َو َعِملُوا »کساني که ایمان دارند،  و عمل صالح انجام میدهند. نقطه قابل توجه « الصَّ
که در این سوره وجود دارد اینست که ایمان به تنهایي هیچ فایده اي ندارد؛ ایمان و عمل 

 همیشه توأمان با یکدیگر هستند.
 :محبت آفریني و ایجاد دوستي

إنَّ الَِّذیَن »یفرماید: از دیگر ثمرات ایمان و عمل صالح، محبت آفریني است كه هللا تعالي م
ْحَمُن ُودًّا اِلَحاِت َسیْجعَُل لَُهُم الرَّ آنان كه ایمان آورده و كارهاي شایسته « آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

انجام داده اند، خداوند رحمان دوستي آنان را در دل هاي مردم قرار مي دهد. )سوره مریم، 
96.) 

مان و عمل صالح است و از دیگر ثمرات این دو بنابراین ایجاد دوستي، یكي از ثمرات ای
عبارتند از: دادن جزا و پاداش نیكو و ضایع نشدن اجر، كسب خوف و رجاء،مورد مغفرت 
واقع شدن، خوش عاقبتي، رزق زیاد، بهره مندي از رحمت و موهبت الهي، هدایت از 

ان بودن آن ظلمات به نور، زیانكار نبودن، فوز و پیروزي بزرگ، وعده بهشت و جاود
 و...

باید توجه داشت ثمرات و فوائد مذكور به شرط توأم بودن ایمان و عمل صالح به دست 
میآید و الزمه حصول آنها منوط به وجود ایمان در كنار عمل صالح است و خداوند عمل 
صالح را به اندازه توان و طاقت انسان تعیین كرده؛ تا افراد مؤمن بتوانند عمل صالح را 

 ار ایمان انجام دهند.در كن
عالوه بر آیات،روایات زیادي بر ارتباط متقابل ایمان و عمل صالح، تصریح كرده اند كه 

 به برخي از آنها اشاره مي شود.
 نتیجه گیري:

از مجموع آیات و روایات استفاده مي شود كه ایمان و عمل مانند دو بال هستند كه پرواز 
جدانشدني هستند و مقارنت ایمان و عمل صالح در با یك بال ممكن نیست. ودو واقعیت 

آیات و عدم مخالفت روایات وارده در این زمینه، ارتباط مستقیم و متقابل این دو را تصدیق 
 میكند.

ینِ » بَُك بَْعُد بِالّدِ  (7) «فََما یَكذِّ
منكر!  انسان یعني: اي« دارد؟ روز جزا وامي تكذیب چیز تو را به چه بعد از این پس»

 تو را به كه اوست و هم استساختار آفریده  تو را در نیكوترین خداونددانستي  كه اكنون
رستاخیز و جزا را منكر  دارد كه چیز تو را وا مي چه گرداند پس فرود برمي فرودین
محمد  اي. یعني است اكرم صلي هللا علیه وسلمرسول  براي قولي: خطاب ؟ بهگردي

 تو را تكذیب انسانو گویا، باز كدامین  قاطع دالیل صلي هللا علیه وسلم، بعد از ظهور این
 كند؟مي
ُ ِبأَْحَكِم اْلَحاِكِمینَ »  (8) «أَلَیَس َّللاه
 شك ؟ بيخویش در عدل در قضا و هم هم« نیست حاكمان ترین كننده آیا خداوند حكم»
 ساختار آفرید، سپس و با بهترین و زیبایي نیكویي را به او انسان و كهر ؛ از آنهست كه
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بلند  درجاتي را به افگند و مؤمنان فرود دوزخ را در فرودین خویش و منكران كافران
را  داد خویش دارد تا مظلومان را برپا مي قیامت كه اوست از عدل بخشید؛ پس برتري

 تانند.بس از ظالمان
 آیا خدا بهترین حکم کنندگان نیست؟(»در تفسیر المیزان در باره این آیه مبارکه مینویسد: 

در ادامه با استفهامي توبیخي خطاب به نوع انسان میفرماید: چه عاملي تو را به این امر 
واداشته که جزاي روز قیامت را تکذیب کني؟ با اینکه ما نوع انسان را به دو گروه پاداش 

اده شده و برگردانده شده به اسفل السافلین تقسیم کرده ایم، آیا جز این است که خداوند احکم د
الحاکمین است و حکم او مافوق هر حاکم مي باشد، زیرا حکم او در اتقان و نفوذ از حکم 
هر حاکم دیگر برتر است، و همین حکم متقن و حکیمانه اقتضاءمي کند که این دو طائفه 

در جزا مختلف و متفاوت باشند، پس باید روز جزایي باشد تا هر کس مطابق  از انسان ها
که روز جزایي در بین  عملش جزا داده شود و عقل و فطرت انسان هرگز تجویز نمیکند

 نباشد.
 خواننده معزز!

َو التّین َو » فَإذا قََرأ أَحُدُکم: » : در حدیث مرفوع از ابوهریره )رض( روایت شده است
فَلیَقُل: بلی َو أنا علی ذلَک مَن «... دلیَس هللاُ بأحَکم الحاکمین؟» فَأتی آخَرها: «... ونالّزیت

که در آخرش  را خواند، وقتی« َو الّزیتُون َو التّین »هرگاه یکی از شما «. » الّشاهدین
( اوران استباید بگوید: بلی )خداوند داورترین د« ؟ بأحَکم الحاکمینَ  الیَس هللا» رسید به 

 .«دهندگان هستم و من از زمرۀ گواهی
 هاي  سوره تین: پیام

 اند.ها، قداست دارد و مورد سوگند الهى واقع شده هاى دنیوى حتى خوردنى نعمت  - 1
 «.و التین و الزیتون»

ترین نیازهاى ماّدى صحت وسالمتى که از طریق غذا به دست میآید و امنیت، مهم - 2
 «.و الزیتون... البلد االمینالتین »انسان است.

 «.طور سینین»کند. ها نیز سرایت مىقداست وحى، به زمین  - 3
و  «رّب اجعل هذا بلداً آمنا»امنیت شهر مّکه، دعاى حضرت ابراهیم است که گفت:  - 4

 «هذا البلد االمین»این دعا مورد استجابت واقع شد. 
 «االنسان فى احسن تقویمخلقنا »ى موجودات برترى دارد. انسان در آفرینش برهمه - 5
 «خلقنا... رددنا»خداوند بر آغاز و فرجام انسان حاکم است.  - 6
شود. انسان در اصل خلقت پستى ندارد و سقوط او در طّى مراحل زندگى واقع مى  - 7

 «خلقنا االنسان فى احسن تقویم ثّم رددناه اسفل سافلین»
احسن »تر است. پستانسان که برترین مخلوق است، سقوطش نیز از همه موجودات  - 8

اولئک کاالنعام بل هم »)چنانکه در آیات دیگر نیز میفرماید:  «تقویم... اسفل سافلین
 «اضلّ 

دورى از ایمان و عمل صالح سبب سقوط است و ایمان، عامل دورى از هر گونه  - 9
 «رددناه اسفل سافلین االّ الّذین آمنوا و عملوا الصالحات»پستى و نزول است. 

با آنکه خداوند خالق انسان است و هرگونه بخواهد حق دارد با مخلوقش رفتار کند،  - 10
 .«احکم الحاکمین»کند و بهترین داوران است. اّما او بر اساس عدل، حکم مى
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 میوجات و حبوبات ذکر شده در قرآن:
  همه اي گیاهانى که از زمین مى رویند از هر نظر مهم و آیت روشنى از عظمت پروردگار

بار، از  20بیش از « نبات»با عظمت میباشند. در قرآن عظیم الشان از گیاه به عنوان 
 30بیش از « فاکهه و ثمر»بار، ازمیوه با عنوان  20بیش از « شجره»درخت با عنوان 

 9« زرع»بارو از زراعت با عنوان  10بیش از « حبّ »بار، از دانه حبوبات با عنوان 
 دو بار ذکري بعمل آمده است.« قضب و بقل»بار و از سبزي با عنوان 

کلمه انار سه بار در قرآن عظیم الشان ذکر گردیده است.( سوره انعام آیه )رّمان( « انار»
 (68، سوره الرحمن آیه 141، سوره انعام آیه 99
اسم انجیر یک بار در قرآن عظیم الشان ذکر گردیده است آنهم در سوره )تین( « انجیر»

 (1)تین آیه 
انجیر از جمله قویترین میوه ها ویا هم گفته میتوانیم که انجیر از بهترین مواد غذاي است 
که انسان میتوان در هر سن سال از آن استفاده نماید، انجیر میتوان به عنوان قند طبیعي 
براي كودكان استفاده نمود. ورزشكاران و نیز آنها كه دچار ضعف یا پیري هستند مي 

 ر براي تغذیه خود استفاده كنند.توانند از انجی
به قدري انجیر را دوست مي داشت كه بعضي آن را دوست فیلسوفان « افالطون»میگویند 
 .نامیده اند

 انجیر را جذب كننده مواد نافع و دفع كننده ضرر مي دانسته است.« سقراط»
پهلوانان روم و رژیم مخصوصي از انجیر براي پهلوانان تنظیم كرده بود. به « جالینوس»

 یونان قدیم نیز انجیر داده میشد.
انجیر سرشار است از ویتامین هاي مختلف وشکر. و در بسیاري  علماء مي گویند:

ازامراض از آن به عنوان یك دوا مي توان استفاده كرد مخصوصاً هرگاه انجیر و عسل را 
 به طور مساوي مخلوط كنند براي زخم معده بسیار مفید است.

انجیر خشك، باعث تقویت حافظه مي شود و به علت وجود عناصر معدني در  خوردن
انجیر كه سبب تعادل قواي بدن و خون مي گردد، انجیر را غذاي هر سن وسال، و هر 

 موسوم سال و شرایطي جوي، معرفي كرده اند.
بار  10میوه انگور، به صورت جمع و مفرد )عنب و اعناب( بیش از )عنب( « انگور»

و یس آیه  11،سوره نحل آیه 4رآن عظیم الشان ذکر گردیده است(سوره رعد آیه در ق
 (42و  32،سوره اسرا آیه،سوره کهف آیه 67،سوره نحل آیه 34
آیه از قرآن  20)نخل، نخیل،نخله( کلمه نخل و نخیل در « درخت خرما» )رطب(« خرما»

، سوره 10، سوره ق آیه 99، سوره انعام آیه 4عظیم الشان ذکر شده است(سوره رعد آیه
 (34، سوره یس آیه 141آیه  انعام
اسرائیل آمده که آنان به یک غذا قناعت نکردند خیار در ماجراي بني  )بادرنگ(« خیار»

 (61و از موسي علیه واالسالم خیار خواستند.)سوره بقره آیه 
ه طور مستقیم بار در قرآن عظیم الشان تذکر رفته است، یک بار ب 6نام زیتون « زیتون»

روید واز آن روغن تولید مي گردد )ذکر آن در به درختي اشاره شده که در کوه سینا مي 
 (.20سوره مؤمنون آیه 

ها همچون خرما،  هکذا نام درخت زیتون دو بار به تنهایي و پنج بار همراه دیگر میوه
هاي  یتون از نشانهانار، انگور و انجیر به کار رفته است. در قرآن عظیم الشان  درخت ز
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(  و درخت زیتون از جمله درخت مبارک و پر 11خداوند معرفي شده )سوره نحل آیه 
( همچنین خداوند متعال به درخت قسم یاد کرده 35برکت ذکر شده است )سوره نور آیه 

 .(35است)سوره نور آیه 
وزي که میوه موز یک بار در قرآن کریم آمده است که بهشتیان از درخت م )کیله(« موز»

(، البته غالب مفسران قرآن 29اش بر روي هم چیده شده بر خوردارند )سوره واقعه آیه 
 میداند.« اقاقیا»را درخت موز میدانند اما فاروقي آن را « طلح»عظیم الشان، 

اسرائیل است که آنان به یک نوع غذا  یاد کردن از پیاز در ماجراي بني )بصل(« پیاز»
 (61از موسي )ع( پیاز خواستند )سوره بقره آیه  قناعت نکردند و

هاي قوم،  اسرائیل سیر هم یکي از خواستهدر قرآن کریم و در ماجراي بني  )فوم(« سیر»
 (61است( سوره بقره آیه  از حضرت موسي )ع( بوده

اسرائیل کند که به عنوان نعمت به بني قرآن کریم سه بار ازمن یاد مي   )مّن(« ترنجبین»
 (80، سوره طه آیه 160، سوره اعراف آیه 57عطا شده است )سوره بقره آیه 

به کار رفته « 5انسان آیه »کلمه کافور یک بار در قرآن و آنهم در سوره  )کافور(« حنا»
 است.

زنجبیل یک بار قرآن عظیم الشان یاد کرده و آن را آمیزه نوشیدني بهشتیان یاد « زنجبیل»
 (17آیه  کرده است.( سوره انسان

اسرائیل و تقاضاي آنان از حضرت قرآن کریم از عدس در ماجراي بني  )نسک(« عدس»
 (61کند. )سوره بقره آیه  موسي ذکر مي

آمده و در آن « 146صافات آیه »کدو در قرآن کریم یکبار و در سوره  )کدو(« کدو»
هي بر سرش بوته اینگونه بیان شده که خداوند پس از نجات دادن حضرت یونس از شکم ما

  کدویي رویانید تا او از اشعه سوزان آفتاب در امان باشد.
 میوجات و درختاني جنتي:

در مورد اینکه در بهشت چه درخت هاي از میوه وجود دارد، آیت و احادیث در مورد 
علم غیب است. فقط مي دانیم که، بر طبق بعضي از اشارت مشخصي ندارد، واین جزو 

درختهاي بهشتي ذکر شده اند، و سنت( اسم بعضي از میوه ها و  نصوص شرعي )کتاب
 مانند میوه انار و خرما و سیب و.. و یا درخت سدر..

اما باید به این نکته مهم هم توجه نمود که: در آنجا اهل جنت هر میوه اي که بخواهند 
ا یتَ »مهیا مي شود، چرا که در قرآن آمده: برایشان  ا 20َخیُروَن )َوفَاِکَهة  ِممه ( َولَْحِم َطیر  ِممه
یعني: و هر نوع میوه را که برگزینند و بخواهند، به (. 21-20)سوره الواقعه/  «یْشتَُهونَ 

فراهم خواهد بود. و از گوشت انواع پرندگاني که کامل ترین و زیباترین صورت برایشان 
یا به صورتي دیگر که بخواهند شده یا پخته شده و بخواهند به هر صورتي که بخواهند کباب 

 برایشان فراهم خواهد شد.
یعني: آنان در بهشت هر میوه اي  (55)سوره الدخان/  «یْدُعوَن فِیَها بُِکِلّ فَاِکَهة  آَِمنِینَ »و 

در دنیا اسمي از آن نیست و را که بخواهند از آنچه که در دنیا اسمش هست و از آنچه که 
بخواهند بدون زحمت و مشقّت هر میوه اي، از هر نوع را که شبیهي ندارد میطلبند، پس 

 فوراً برایشان حاضر مي گردد.
یعني: همانند میوه (. 33-32واقعه ) «َوفَاِکَهة  َکثِیَرة ؛ اله َمْقُطوَعة  َواَل َمْمنُوَعة  »و فرمود: 

در دسترس فصل ها هاي دنیا نیستند که در بعضي وقت ها یافت نمیشوند و فقط در برخي 
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همیشه وجود هستند و به دست آورد نشان مشکل است، بلکه میوه هاي بهشت همواره و 
دسترسي دارند و چیدن و استفاده از آن راحت است و انسان در هر حالتي که باشد به آن 

ا یْشتَُهونَ »و فرمود: دارد.  (.41-40رسالت )م «إِنه اْلُمتهِقیَن فِي ِظاَلل  َوُعیون  * َوفََواِکهَ ِممه
یعني: پرهیزکاران در میان درختان متنوع و سایه سار و سرسبز و با طراوات و چشمه 

دیدني هستند که از چشمه ي سلسبیل و رحیق سرچشمه میگیرند. و بهترین و پاکیزه ساراني 
 هایي که دلخواه آنان است و آرزو مي کنند برایشان مهیاست.ترین میوه 
اِلَحاِت أَنه لَُهْم َجنهات  تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر ُکلهَما َوبَشِّ »و فرمود:  ِر الهِذیَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصه

أَْزَواٌج  ُرِزقُوا ِمْنَها ِمْن ثََمَرة  ِرْزقًا قَالُوا َهَذا الهِذي ُرِزْقنَا ِمْن قَْبُل َوأُتُوا بِِه ُمتََشاِبًها َولَُهْم فِیَها
)به کساني که ایمان آورده، و کار هاي  (.25)سوره البقره/  «َوُهْم فِیَها َخاِلُدونَ َرةٌ ُمَطهه 

براي آنهاست که نهرها از زیر اند، بشارت ده که باغهایي از بهشت شایسته انجام داده
این همان »گویند: شود، مياي از آن، به آنان داده درختانش جاریست. هر زمان که میوه

و « و عالیتر است.(که قبال به ما روزي داده شده بود. )ولي اینها چقدر از آنها بهتر است 
یکسانند. و براي آنان هایي که براي آنها آورده میشود، همه )از نظر خوبي و زیبایي( میوه

میوه » در تفسیر سعدي آمده:  همسراني پاک و پاکیزه است، و جاودانه در آن خواهند بود.(
مخصوصي وجود ندارد، و هشتي همه در زیبایي و طعم همسانند و در میان آن میوه هاي ب

خوردن آن میوه ها اهل بهشت همواره در ناز و نعمت بسر مي برند. پس آنها همواره با 
ً »لذت میبرند.  تشابه اسمي دارند اما عده اي میگویند میوه هاي بهشت  «َوأُتُواْ بِِه ُمتََشابِها
یکدیگر متشابه هستند یکدیگر فرق میکنند. گروهي نیز مي گویند در رنگ با در مّزه با 

تشابه دارند شاید اما در اسم فرق مي کنند. برخي نیز در این باورندکه در زیبایي و لذت 
 «.این بهترین قول باشد

ها در ظاهر به یک شکل و صورت گردد چون میوههر بار که نعمتي جدید به آنها تقدیم مي
کنند که همان میوه قبلي است، ولي در حقیقت این چنین نیست. و همه آنها باشد گمان ميمي
 مزه و طعم و خوشبویي خواص منحصر به فرد داشته و با دیگري متفاوتند.در 

و این آیات نشان مي دهند که محدودیتي در بهشت از نظر میوه ي دلخواه وجود ندارد، و 
 دارند که در دنیا وجود نداشته است.میوه هاي جدیدي وجود حتي 

َوأَْصَحاُب اْلیِمیِن َما أَْصَحاُب اْلیِمیِن * فِي ِسْدر  »و همچنین در مورد درختان جنتي آمده: 
نُضود   ْخُضود  * َوَطْلح  مه  (.29-27)سوره واقعه  «مه

یعني: اما اصحاب سعادت، اصحاب سعادت چه حال دارند؟ یعني حالت بسیار خوبي دارند. 
ْخُضود  فِي » در میان درختان سدري هستند که خارهایشان گرفته شده و بریده شده  «ِسْدر  مه

شاخه هاي خراب آن قطع گردیده و به جاي خار و شاخه هاي مضر میوه قرار داده است و 
ت سدر ویژگي هایي چون سایه گسترده و آرامش یافتن انسان در سایه درخشده است، و 

 آن را دارا میباشد.
نُضود  » درخت بزرگي است که در صحرا مي روید و میوه اي لذیذ و « طلح« »َوَطْلح  مَّ

 خوشمزه دارد و خوشمزه است.
هللا صلي هللا علیه کند که فرمود: اصحاب رسول بن عامر روایت ميالدنیا از سلیمابن ابي 
نشین و سؤاالتشان ما را مستفید میگرداند. میگفتند: خداوند در آمدن اعراب بادیهوسلم 

نشینان به خدمت رسول خدا صلي هللا علیه وسلم رسید و گفت: یا بادیهروزي یکي از 
وسلم! خداوند در بهشت درختي را عنوان کرده که آزاردهنده لي هللا علیه هللا صرسول
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اي در بهشت وجود داشته باشد. رسول درخت آزار دهندهکردم که است و من فکر نمي
گفت: درخت سدر. این درخت، « چه درختي است؟آن »فرمود:  خدا صلي هللا علیه وسلم

مگر نه این که »لي هللا علیه وسلم فرمود: صخار دارد و خارش مزاحم است. رسول خدا 
(خداوند فرموده است  ( خداوند خار آن را 28)سوره الواقعة آیه  )ِفي ِسْدر  َمْخُضود 

روید که هر درخت ميبرداشته و به جاي هر خار ثمري رویانده است. ثمري از این 
 «. دیگري نیستندهایش شبیه اش به هفتاد و دو رنگ درآمده و هیچ کدام از رنگدانه

ْرَع ُمْختَِلفًا أُُکلُهُ »و فرمود:  ْعُروَشات  َوَغیَر َمْعُروَشات  َوالنهْخَل َوالزه ُهَو الهِذي أَنَشأَ َجنهات  مه
اَن ُمتََشابًِها َوَغیَر ُمتََشابِه   مه یتُوَن َوالرُّ  (.141آیه )سوره انعام  «َوالزه

زمند به داربست و بي نیاز از داربست، ودرخت یعني: و اوست که باغهایي آفرید نیا
و کشتزار، با طعم هاي گوناگون، و درخت زیتون و انار، که از جهتي با هم شبیه، خرما 

 تفاوت دارند.و از جهتي 
خالصه اینکه در جنت همه انواع میوه همچون سیب، خرما، انگور و انار و زیتون و 

هاي خوشبو و در یک کلمه درجنت ها و شکوفهگل وجود دارد، تا چه رسد به انواعغیره 
وجود دارد که هیچ چشمي آن را ندیده و هیچ گوشي آن را نشنیده و هیچ کدام از چیزهایي 

 نصیب نگرداند.کسي نیز خطور نکرده است، خداوند ما را از آن بيآن حتي بر فکر 
 

 صدق هللا العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
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ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 سوره العلق

 (30) –جزء 
 آیه میباشد 19نازل شده و داراى « مكه»سوره علق در 

 
 تسمیه: وجه

ی آن است. هکذا این سوره به به دلیل دومین آیه«  علق»سبب نامگذاری  این سوره به 
اْقَرأْ » اشرا با فرموده وتعالی  آن سبحانباشد، زیرا هللا   نیز مسمی می« قلم»یا « اقرأ»

نَساَن ِمْن َعلَق   بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق  آغاز ...« الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَمِ  اْقَرأْ َوَرب َك اْْلَْكَرُم  َخلََق اإْلِ
 .است نموده

باشد و با این اتصال حدود شش قرن میاین سوره اولین ارتباط آسمان با انسان بعد از 
ها، پیوندد و تولد انسان با این تحوالت در بینشتحوالت عظیمی در زمین به وقوع می

 خورد. خصلت ها خلق خوی، طبیعت وعادت مردم  رقم می
 این میباشد اما بقیه كریم قرآن شدهنازل  آیات ، اولینسورهصدر این  كه ذكر است شایان
و بروز  قریش صلّي هللا علیه و سلّم در میان حضرت آن بعد از انتشار دعوت سوره

 .شده است ، نازلدعوت علیه تحریكات شان
 تعداد آیات، کلمات وحروف سوره العلق:

ی اول آن در مکه بر قلب پیامبرصلی هللا علیه ای است که پنج آیهاین سوره اولین  سوره
هم یاد مي شود طوریکه متذکر « اقرأ»)علق( که بنام سورة  سورةت.وسلم، نازل شده اس

 ( نزده آیت،19)، ( یک رکوع1شدیم، از جمله سورهاي مکي میباشد. این سوره داراي )
( یکصدو وبیست وپنج 125( یکصدونود وهفت حرف، و )197( هفتاد وسه کلمه، )73)

)الزم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره  .نقطه است
 ،های قرآن متفاوت ومختلف است.  برای  تفصیل  این مبحث میتوانید به سوره  الطور

 تفسیر احمد مراجعه فرماید.(.
 :ی تینپیوند وارتباط سوره العلق با سوره

، اشاره بعمل آمده است ودر سوره ی تین به آفرینش بی نمونه و زیبای انساندر سوره
ی پیدایش او. این سوره احوال جهان ابدی را به یاد علق، به آفرینش انسان از علق و ماده

 (.۷و ۵ی قبل است:)آیات متبرکه می آورد که بیانگر سوره
 یادداشت:

دارای سجده تالوت میباشد. شما میتوانید معلومات ( 19)سورۀ علق آیه  باید گفت که:
 همین تفسیر مطالعه فرماید.« النجم»موردحکم سجدۀ تالوت را درسورۀ تفصیلی در

 سوره علق: يامحتو
این سوره طوري معلوم میشود که این  اکثریت مطلق مفسران بدین باور اند که از محتوا

 سوره اولین سوره است که بر پیامبر صلي هللا علیه وسلم نازل شده است.
دهد و سپس از صلّى َّللّا علیه وسلم دستور قرائت و تالوت مىدر آغاز به پیامبر اكرم 

 آفرینش این انسان با عظمت، از یك قطعه خون بي ارزش، سخن میگوید.
در مرحله بعد از تكامل انسان در پرتو لطف و كرم پروردگار، و آشنائى او به علم و دانش 

 كند.و قلم بحث مى
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كه على رغم این همه موهبت و اكرام الهى راه و در مرحله بعد، از انسان هاى ناسپاسى 
 طغیان را پیش میگیرند سخن به میان میآورد.

و سر انجام به مجازات دردناك كسانى كه مانع هدایت مردم و اعمال نیك اند اشاره میكند 
 و سوره را با دستور سجده و تقرب به درگاه پروردگار پایان میدهد.

 توان در نکات ذیل چنین خالصه وجمعبندی نمود:بصورت کل محتوا  سوره علق را می
 آغاز نزول وحى بر خاتم پیامبران محمد صلّى َّللّا علیه و سلم. -
 سرکشى و طغیان انسان در مقابل اوامر خدا به سبب داشتن مال. -
 ى نماز.بخت و منع کردن پیامبر از اقامهداستان ابوجهل بد -
شود. در آغاز نسبت به پیامبر آغاز مىسوره علق  با بیان فضل و کرم هللا متعال   -

را بر او « ى جاودانىمعجزه»شود که این قرآن یعنى سوره خداوند سبحان یادآور مى
اِْقَرأْ بِاْسِم » کرد:خدایش را عبادت مى« غار حرا»نازل کرده است، در حالى که او در 

ْنساَن ما لَمْ   «یَْعلَْم. َربَِّک اَلَِّذی َخلََق... تا... َعلََّم اإَْلِ
نماید هرگاه بعد از آن از سرکشى و طغیان انسان در این دنیا بحث کرده و بیان مى -

انسان نیرو و ثروتى داشته باشد از فرمان الهی سر باز زده و به سبب نعمت و ثروتى 
کند. در حالى که بالعکس باید در مقابل فضل و که در اختیار دارد سر طغیان بلند مى

به وى ارزانى داشته است او را سپاسگزار باشد، نه این که نعمت اورا  کرمى که هللا 
 دهد که به سوى هللا  برگردد تا به مکافات اخروى نایل آید:انکار کند. و به او تذکر مى

ْجعى» ْنساَن لََیْطغى * أَْن َرآهُ اِْستَْغنى *إِنَّ إِلى َربَِّک اَلر   «.َکالّ إِنَّ اإَْلِ
دهد که پیامبر ، فرعون این امت را مورد بحث قرار مى«ابو جهل»داستان بعد از آن،  -

ها، او را کرد و به منظور نصرت و یاورى بتصلّى َّللّا علیه و اله و سلم را تهدید مى
 «.أَ َرأَْیَت اَلَِّذی یَْنهى *َعْبداً إِذا َصلّى»داشت:ى نماز باز مىاز اقامه

ان بدبخت کافر را تهدید کرده است که اگر به گمراهى و در پایان واختتام سوره آن انس -
آید. و نیز به پیامبر صلّى و طغیان خود ادامه دهد، به سزا ومجازات شدید گرفتار مى

َّللّا علیه و سلم هدایت فرموده  است که به وعید و تهدید آن مجرم و گناهکار گوش 
 «.لنّاِصیَِة... تا... َکالّ ال تُِطْعهُ َو اُْسُجْد َو اِْقتَِرْب َکالّ لَئِْن لَْم یَْنتَِه لَنَْسفَعاً بِا» فراندهد:

طوریکه یادآور شدیم سوره مبارکه علق  با دعوت به خواندن و یادگیرى قرآن شروع  -
یابد تا علم با عمل قرین گردد. و شده است، و با توصیه به نماز و عبادت خاتمه مى

 اشد.آغاز با ختام متناسب و همگون و هم نظم ب
 آغاز وحي در تاریخ اسالم:

اکثریت به اتفاق مفسرین جهان اسالم دراین مورد متفق الري اند که: آیاتي از اول سوره 
َخلََق *  اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّک الَِّذي َخلَقَ »علق، اولین آیات نازل شده وحي را تشکیل میدهند: 

نَساَن ِمْن َعلَق   نَساَن َما لَْم یْعلَمْ *  الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَمِ *  اْْلَْکَرمُ اْقَرأْ َوَرب َک *  اإْلِ )علق « َعلََّم اإْلِ
بخوان به نام پروردگارت که آفرید. انسان را از َعلَق آفرید. بخوان، و ( »5-1آیات 

( است. همان کس که به وسیله قلم آموخت. آنچه را که پروردگار تو کریمترین )کریمان
 «ست )بتدریج به او( آموختدانانسان نمي

، و او از امام احمد )رح( مي فرماید: عبدالرزاق و معّمر پسر زهري براي ما از عروه
که به پیامبر صلي هللا  اولین چیزي»: گفته استاند کهکردههللا عنها( روایت عائشه )رضي 
. هیچ خوابي تگردیده است به صورت رؤیاي صادقانه در خواب بوده اس علیه وسلم وحي
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، دوست داشت . پس از این مرحلهکه مثل سپیده صبح تحقّق مي یافت نمي دید مگر این
گیري و خلوت میکرد و در آنجا چندین شب گوشه کند. در غار حراءگیري و خلوت گوشه

اش برگردد، و زاد و توشۀ خلوت کردن که به پیش اهل و خانوادهعبادت میکرد، بدون این 
 هیه و با خود مي برد.را ت

گرفت  گشت و براي شبهاي دیگري دوباره زاد و توشه برميبعد از آن به نزد خدیجه برمي
 که در غار حراء بود حّق و حقیقت بدو رسید.برد. تا وقي از اوقات  و با خود مي

 علیه دانم... پیا مبر صلي هللا: بخوان. فرمود: من خواندن نميفرشته به پیش او آمد و گفت
: فرشته مرا گرفت و فشار و تکانم داد تا بدانجا که خسته و وسلم ّ روایت فرموده است

: خواندن : بخوان. من گفتمدرمانده شدم و نیروئي برایم نماند. سپس مرا رها کرد و گفت
. براي بار دوم مرا گرفت و فشار و تکانم داد تا بدانجا که خسته و درمانده شدم و دانمنمي
. براي بار دانم: خواندن نمي. گفتم: بخوانیروئي برایم نماند. سپس مرا رها کرد و گفتن

سوم مرا گرفت و فشار و تکانم داد تا بدانجا که خسته و درمانده شدم و نیروئي برایم نماند. 
ْقَرأْ َوَرب َک اْلْکَرُم (ا۲(َخَلَق اإلْنَساَن ِمْن َعلَق  )۱اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّک الَِّذي َخلََق )»سپس گفت:

اي محّمد! بخوان چیزي را که به تو ( )۵َعلََّم اإلْنَساَن َما لَْم یْعلَْم( )(۴(الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَِم )٣)
همۀ جهان را( آفریده وحي میشود. آن را بیاغاز و( بخوان به نام پروردگارت. آن که )

تر ! پروردگار تو بزرگوارتر و بخشندهبخوان. . انسان را از خون بسته آفریده استاست
، بزرگواریها و بخشندگیها از او خواهي دید که . بعد از اینانگارياز آنچه تو مياست )

انسان را . همان خدائي که به وسیلۀ قلم )(تعلیم قرائت در برابر آنها ساده و ناچیز است
( پیامبر صلي .را آموخت که نمي دانست. بدو چیزهائي تعلیم داد و چیزها به او( آموخت

که به پیش هللا علیه وسلم با این آیات در حالي به خانه برگشت که اندامش میلرزید. وقتي 
مرا بپوشانید. مرا بپوشانید(. او را پوشاندند تا ) »َزّملُوني َزّملُوني»، فرمود: خدیجه رفت

اي خدیجه مرا چه شده «؟یا خدیجهُ مالي»گردید. آن گاه فرمود:  ترس و هراس او برطرف
ً بر « ».قَد َخشیُت علي َنفسي»کرد. فرمود:  خدیجه او را از رخداد آگاه« ؟.است واقعا

 «خویشتن ترسیدم.
: هرگز! هرگز! مژده باد تو را، به هللا سوگند هرگز هللا  تو را خوار خدیجه بدو گفت

 .مراعات میکني و صلۀ رحم را بجاي میآوري دارد. زیرا تو پیوند خویشاوندي رانمي
. به درد دردمندان میرسي و درماندگان را کمک و یاري گوئيراستگو هستي و راست مي

، یار و ، و در برابر حوادث حّق تعالي، و از مهمانان به خوبي پذیرائي میکنيکنيمي
 . مددکار دیگران میشوي

ه  وسلّم را با خود به پیش ورقه پسر نوفل پسر اسد پسر گاه خدیجه پیغمبر صلّي هللا علی آن
 عبدالعزي پسر قصي برد. 

. ورقه پسر کاکایي خدیجه بود. در زمان جاهلیت عیسوي شده بود. کتاب عربي مي نوشت
. پیر و مي نوشت -تا آنجا که خدا میخواست بنویسد هاي عبري را از روي انجیل، کتاب 

 کور شده بود.
: پسر برادرم، چه : اي پسر کاکا، سخن پسر برادرت را بشنو. ورقه گفتگفت خدیجه بدو

: این که دیده بود بدو نقل کرد. ورقه گفت مي بیني؟ پیامبر صلي هللا علیه وسلم از چیزي
( که به پیش موسي میآمد. کاش در آن وقت جوان مي به نام جبرئیلهمان رازداري است )

 که قوم تو، تو را بیرون خواهند کرد. ودم در آن هنگام. کاش من زنده مي ببودم
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آیا ایشان مرا بیرون خواهند ) .«؟أو ُمخرجي ُهم»پیامبر صلي هللا علیه و وسلّم فرمود: 
 کرد؟(.
که تو با خود : بلي. هرگز مردي چیزي را با خود نیاورده است بسان چیزي گفت ورقه
 کمک خواهم . اگر من زنده باشم به تو سختشده استکه با او دشمني  اي مگر اینآورده

این . «که ورقه وفات یافت... تا آخرکرد و کامالً یاریت خواهم داد. ولي مدتي،نگذشت 
 .روایت در صحیح مسلم و صحیح بخاري از قول زهري نقل شده است

یامبر صلي هللا علیه وسلم بود، در واقع آغاز بعثت پ *...«اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّک الهِذي َخلَق»آیه 
با بررسي قرائن و شواهد و »مینویسد: « رحیق المختوم»و عالمه مبارکفوري در کتاب 

توانیم سالروز بعثت پیامبر اکرم صلي هللا علیه وسلم را شامگاهان دوشنبه دالیل مختلف، مي
زیم که در میالدي، شب هنگام، معین سا 610بیست و یکم رمضان، مطابق با دهم  سال 

آن اوان، ایشان دقیقاً چهل سال قمري و شش ماه و دوازده روز از عمر شریفشان میگذشته 
 «. روز برابر خواهد بود 20ماه و  2سال شمسي و  39است که با 

نویسان در ارتباط با تعیین نخستین ماه گرامي سیره »همچنین ایشان در ادامه مینویسد: 
به نبوت از سوي خداوند و فرو فرستادن وحي بر آن  -سلمداشت پیامبر صلي هللا علیه و

اند که ماه ربیع نویسان بر آن شدهحضرت، اختالف فراوان دارند. عده زیادي از سیره 
اند که ماه رمضان بوده است؛ برخي نیز گفته االول بوده است؛ گروه دیگري ا ز آنان بر آن

م که ماه رمضان بوده باشد؛ به دلیل این آیة شریفه ایاند: ماه رجب بوده است. ما ترجیح داده
(. و این آیه شریفه 185)سوره )البقرة:  «َشْهُر َرَمَضاَن الهِذي أُْنِزلَ فِیِه اْلقُْرآنُ »که میفرماید: 
(. که در نتیجه شب قدر 1)سوره القدر:  «.ِإنها أَْنَزْلنَاهُ فِي لَیلَِة اْلقَْدرِ »فرماید:  دیگر که مي

، سوره دخان، 2گیرد، و شب قدر همان شبي است که در آیه در ماه رمضان قرار مي
)سوره الدخان: « إِنها أَْنَزْلَناهُ فِي لَیلَة  ُمبَاَرَکة  ِإنها ُکنها ُمْنِذِرینَ »ماید: خداوند درباره آن میفر

حضرت در غار حراء در ماه رمضان بوده، و واقعه  و نیر به دلیل آنکه اقامت آن .(3
 نزول جبرئیل بر ایشان نیز در همین ماه بوده است؛ چنانکه همگان میدانند.

قائالن به آغاز نزول وحي در ماه رمضان نیز در باب تعیین دقیق این روز با یکدیگر 
ز هفتم، برخي اند: رواختالف دارند، و روایات در این زمینه مختلف است. بعضي گفته

 اند: هجدهم.اند: هفدهم، و بعضي دیگر نیز گفته  گفته
اند که این روز، روز هفدهم بوده است؛ نوسان بر آن  ابن اسحاق و برخي دیگر از سیره

نویسان یا اما، ما ترجیح دادیم که روز بیست و یکم بوده باشد، به این دلیل که تمامي سیره
در روز دوشنبه  -اند بر اینکه بعثت رسول هللا صلي هللا علیه وسلم القولاکثر آنان متفق

و به  «فیه ولدت و فیه انزل علي»اند: رمودهاتفاق افتاده است؛ چنانکه آن حضرت خود ف
، 1)صحیح مسلم، جلد « ذاک یوم ولدت فیه و یوم بعثت او انزل علي فیه»روایت دیگر: 

، 286، صفحه 4؛ بیهقي، جلد 299، 297، صفحه 5؛ مسند احمد، جلد 368صفحه 
سال  (. روز دوشنبه در ماه رمضان نیز در آن62، صفحه 2: حاکم نیشابوري، جلد 300

مطابق بوده است با روز هفتم؛ روز چهاردهم؛ روز بیست و یکم، و روز بیست و هشتم؛ 
از سوي دیگر، بنا به داللت احادیث صحیح، شب قدر جز با یکي از شبهاي فرد در دهه 

شود. اگر این آخر رمضان منطبق نمیگردد، و شب قدر در محدوده این شبها جابه جا مي
با روایت ابوقتاده که میگوید بعثت  «.إِنها أَْنَزْلنَاهُ فِي لَیَلِة اْلقَْدرِ »ید: آیه شریفه را که میفرما

آن حضرت روز دوشنبه بوده است، کنار هم بگذاریم، همچنین با مراجعه به تقویم تطبیقي 
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که موارد مطابقت روز دوشنبه را با ایام رمضان در آن سال تعیین میکند؛ براي ما یقیني 
رمضان  21ثت رسول اکرم صلي هللا علیه وسلم شب هنگام، شامگاه روز شده است که بع

 «.بوده است
 اهداف کلی واساسي این سوره:

توجه انسان به هللا تعالي که او رب است و آفریدگار و ارجمند و آموزش دهنده است  - 1
 و کنار زننده پرده هاي جهل و ناداني؛

است و اینکه او تحت ربوبیت  توجه بشر به اینکه خداوند او را از علق آفریده - 2
خداوند است و حامل لواي علم و معرفت و هنگامي که خود را مستغني مي یابد 

 فساد و طغیان میکند؛
توجه به این که بازگشت همه چیز به سوي خداست. آغاز و انجام همه به دست او و  - 3

 به سوي اوست؛
افعالش به نام خدا و در متوجه ساختن انسان به وظایف او که باید قرائتش بلکه همه  - 4

سبیل هدایت باشد و دستور تقوا دهد، با حق ستیزه نکرده و به آن پشت نکند و بداند 
 که هللا متعال  او را مي بیند )و او در محضر و مرءاي خداست(.

ترساندن از عذاب خداوند که او موي سر او را مي گیرد و با حقارت و ذلت به  - 5
 سوي عذاب میکشاند؛

اینکه خداوند مي خواهد از طغات و فاسدین پیروي نشود و بندگان خدا  و توجه به - 6
 در پیشگاه او به خاک مذلّت بیافتند و قرب و نزدیکي او را بخواهند.
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 ُسوَرة العلق تفسیر ترجمه و
 (30) –جزء 

ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه
 مهربان به نام خدای بخشایندۀ و

 
الهِذي َعلهَم  ﴾٣﴿ اْقَرأْ َوَربَُّک األْکَرمُ  ﴾٢﴿ َخَلَق اإلْنَساَن ِمْن َعلَق   ﴾١﴿ اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّک الهِذي َخلَقَ 

ِإنه  ﴾٧﴿ أَْن َرآهُ اْستَْغنَى ﴾٦﴿ َکال إِنه اإلْنَساَن َلیْطغَى ﴾٥﴿ َعلهَم اإلْنَساَن َما لَْم یْعلَمْ  ﴾٤﴿ بِاْلقَلَمِ 
ْجعَىإِلَى رَ   أََرأَیَت إِْن َکاَن َعلَى اْلُهَدى ﴾١٠﴿ َعْبًدا إَِذا َصلهى ﴾٩﴿ أََرأَیَت الهِذي یْنَهى ﴾٨﴿ بَِّک الرُّ

َ یَرى ﴾١٣﴿ أََرأَیَت إِْن َکذهَب َوتََولهى ﴾١٢﴿ ﴾ أَْو أََمَر بِالتهْقَوى١١﴿ َکال  ﴾١٤﴿ أَلَْم یْعلَْم ِبأَنه َّللاه
َسنَْدُع  ﴾١٧﴿ ﴾ فَْلیْدُع نَاِدیهُ ١٦﴿ َناِصیة  َکاِذبَة  َخاِطئَة   ﴾١٥﴿ ْسفَعًا ِبالنهاِصیةِ لَئِْن لَْم یْنتَِه َلنَ 

بَانِیةَ   ﴾١٩﴿ َکال ال تُِطْعهُ َواْسُجْد َواْقتَِربْ  ﴾١٨﴿ الزه

 ترجمة مؤجز:
 )بخوان بنام پروردگارت که بیافرید( (1)« اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّك الهِذي َخلَقَ »
نَساَن ِمْن َعَلق  »  (انسان را از خون بسته آفریده است.) (2)« َخلََق اإْلِ
 تر است( بخوان! پروردگار تو بزرگوارتر و بخشنده( )3)« اْقَرأْ َوَربَُّك اأْلَْكَرمُ »
به او( همان خدائي كه به وسیله قلم )انسان را تعلیم داد و چیزها ( )4)« الهِذي َعلهَم بِاْلَقلَمِ »

 (آموخت.
نَساَن َما لَْم یْعلَمْ »  (دانست. بدو چیزهائي را آموخت كه نمي( )5)« َعلهَم اإْلِ
نَساَن لَیْطغَى»  (قطعاً )اغلب( انسان ها سركشي و تمّرد میآغازند.( )6)« َكاله إِنه اإْلِ
آهُ اْستَْغنَى»  (ینند.نیاز ببچون خود را مستغني و بي ( )7)« أَن ره
ْجعَى» مسلّماً بازگشت )همگان در آن جهان( به سوي پروردگار تو ( )8)« إِنه إِلَى َربَِّك الرُّ

 خواهد بود(.
 (اي كسي را كه نهي میكند و باز میدارد.آیا دیده( )9)« أََرأَیَت الهِذي یْنَهى»
 د ؟(.اي را  که نماز میگزاربنده( )10)« َعْبداً إَِذا َصلهى»
 ( )آیا میداني اگر بر هدایت بودي ؟(.11)« أََرأَیَت إِن َكاَن َعلَى اْلُهَدى»
 ( )ویا به پرهیز گاري فرمودي ؟(.12)« أَْو أََمَر بِالتهْقَوى»
 آیا دیدي اگر تکذیب کرد و روبرتافت ؟(.( )13)« أََرأَیَت إِن َكذهَب َوتََولهى»
َ یَرى أَلَْم یْعلَْم بِأَنه »  ( )آیا نمي داند که خدا مي بیند.(14)« َّللاه
هرگزا هرگز! چنین نیست، اگر باز نیاید، ( )15)« َكاله لَئِن لهْم ینتَِه لَنَْسفَعاً بِالنهاِصیةِ »

 حتمآ اورا بکشیم از موي پیشاني(.
 ( )موي پیشاني دروغگوي خطا کار(.16)« نَاِصیة  َكاِذَبة  َخاِطئَة  »
 پس فرا خواند یاران مجلسش را(.( )17)« فَْلیْدُع نَاِدیه»
بَانِیةَ »  وما حتمآ فرا خوانیم دفع کنندگان پیاده را(.( )18)« َسنَْدُع الزه
نه چنین است، پیروي اش مکن، به سجده ( )19)« َكاله اَل تُِطْعهُ َواْسُجْد َواْقتَِربْ »

 برووتقرب بجو(.
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  تفسیر سوره
 ! خوانندگان محترم
( در باره موضوعات ؛حکمت خلقت انسان و آموزش خواندن 5الی  1در آیات متبرکه )

 و نوشتن به او،به بحث گرفته شده است.
 (:1« )اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّك الهِذي َخلَقَ »

باشد و متضمن فراخوانى این اولین خطاب هللا متعال  به پیامبر صلّى َّللّا علیه و سلم مى
به خواندن و نوشتن و کسب علم و دانش است؛ زیرا شعار دین اسالم چنین است. از 

افتخارات اسالم این است كه كارش را با قرائت و علم و قلم شروع كرد.یعنى اى محمد! 
 شود. )اي محّمد! بخوان چیزي را كه به تو وحي مي که بیافرید( )بخوان بنام پروردگارت

 آن را بیاغاز و( بخوان به نام پروردگارت. آن كه )همه جهان را( آفریده است.
شود و عبادت پروردگار صورت بخوان زیرا با خواندن، علم و معرفت حاصل می

 آید.می متعال برکت، گشایش و توفیق به دست گیرد و با نام هللامی
چه زیبا است که در اولین فرمان آسمانی دین مقدس اسالم  فرمان فرهنگی را بااین 

زیبای در می یابیم. خواندن لوحى كه براى اولین بار در برابر پیامبر باز شد، منظم و 
 .مكتوب بود
فرمان اقرء این نقطه مهم  نهفته است كه آنچه بر تو نازل خواهد شد، خواندنى هکذا در 

 .ست، نه فقط دانستنىا
تعبیر،  این ورزید. پس عنایت و منافعت مصالح داد و بهتو را پرورش  كهآن نامبه بخوان
 .تر است برانگیزاننده بر طاعت میكند و هم بیشتر داللت و الفت بر انس هم

نى است، نه فقط در فرمان اقرء این نكته نهفته است كه آنچه بر تو نازل خواهد شد، خواند
 .دانستنى

ما  براي صفت هللا سبحان وتعالی  خود را با این پس «آفریدكه » آن نامبه بلی! بخوان
نعمت ها و  اولین آفرینش بیاورد زیرا نعمت یادمان را به آفرینش میكند تا نعمت وصف

 .آنهاست بزرگترین
 خوانندهقبال نه  ، هر چند كهاستتو را آفریده  كه ديخداون نامبه  پیامبر! بخوان یعني: اي

 كه امر نیز تواناست ، بر ایناسترا آفریده  كائنات كه زیرا ذاتي نویسنده و نه ايبوده
 را در تو ایجاد نماید. خواندن قدرت

ان که بر از ذکر صفت تخلیق در اینجا، شاید حکمت این باشد که همچن«:الَِّذي َخلَقَ »
مخلوقات انعام و احسان شده است، از همه نخستین انعام به او اعطاي شده است، و در 

یعني آنچه آفریده شده است را ذکر نه فرموده به این اشاره است که « خلق»اینجا مفعول 
 همه کائنات مخلوق او تعالي باشند.

 برد.ولی از قرآن نام نمی کند )بخوان(هللا متعال این سوره مبارکه را با إقرأ آغاز می
 دلیل عدم ذکر کلمۀ قرآن در این آیه به نظر علما بشرح ذیل است:

منظور کلی آیه، قرآن است و طبق اسلوب سخنوری هر چیزی که واضح و روشن  - 1
 شود. باشد اسمش ذکر نمی

شود، شامل هر علمی در دین اعم از حدیث، فقه ویا این علم که از إقرأ ناشی می - 2
 شود.وم عصری  دیگر میسایر عل
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دهد که سرآغاز بخوان به نام پروردگارت! هللا متعال به پیامبرش دستور می
 ی مهربان باشد.خواندنش با نام هللا بخشاینده

میان « َربِّكَ » دهد و هم روح او را. )كلمههللا سبحان وتعالی  هم جسم انسان را رشد مى
 «اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلَقَ »است.( آمده « اْقَرأْ »و « َخلَقَ » دو كلمه

نَساَن ِمْن َعَلق  »  :(2« )َخلََق اإْلِ
سپس در جمله خلق شدن سایر مخلوقات اشاره ( انسان را از خون بسته آفریده است.)

خاصي به خلقت انسان نموده و فرموده است که: انسان را از خون سختی بسته 
داخته است باید امرونهي کند و امر ونهي بافرستادن افریده،  و به تدبیر او پر

 ها انجام میشود.پیامبران و نازل کردن کتاب 
نَساَن  » تخصص خلق انسان، « و انسان را که از نسل آدم است آفرید.«: »َخلََق اإْلِ

مقدار آفریده است. آدم را از گل، ی کوچک و بیخاص هللا است و او انسان را از نطفه
 نسل آدم را از خون بسته؛انسان و 

ای است که قطعه« علقه»از خون بسته شده، آفرید. اسم جمع است مفرد آن «: ِمۡن َعلَق  »
ای است که بعد از سپری شدن چهل روز، نطفه و تکامل آن به علقه از خون غلیظ و بسته

 ی دیگر چهل روزی برگردد که معلّق به جدارۀ رحم است و سپس یک مرحلهتبدیل می
شود. از آن پس یا مشیت هللا با آفرینش می« مضغه»یابد و شود و تکامل میآن سپری می

 راند. گوشتی از رحم به بیرون می آفریند و یا آن را به عنوان پارچهآن است و آن را می
 معجزه خلقت:

 هللا سبحان وتعالی، جنس انسان را با این شکل و صورت بدیع و زیبا و ممتاز از دو چیز
 آفرید:
)سلول جنسی ماده که هنوز لقاح نیافته و با سلول نرینه « اُوول»از تخمک یا  الف:

 ترکیب نشده(.
از اسپرم )سلول جنسی نر که در بیضه ساخته شده و در منی، ترشح می کند و می  ب:

تواند تخمک را بارور گرداند؛ اسپرماتوزوئید(؛ مني دانه یا نطفه ی نر. از این سلول 
شود و برای به وجود آوردن موجودی تازه شمار، به داخل رحم زن ریخته مییجنسی ب

به انجام مأموریت خود، شروع می کنند و پس از طی دوران مشخص بارداری، انسانی 
 «فتبارك هللا أحسن الخالقین.»ی وجود می گذارد. پا به عرصه

که تو را از که کسی صلی هللا علیه وسلم  است  این آیه مبارکه خطاب به رسول هللا
تواند تو را از أّمی به قاری تبدیل کند و این برای او کار ی خون خلق کرده، میلخته

 مهمی نیست.
تر است. به خاطر کردن مهم است و اینکه انسان را از خون آویخته آفریده، مهمذات خلق

ز مالئک هم همین است که انسان گل سر سبد مخلوقات است، اگر قدر خود را بشناسد، ا
 تر است.باالتر است و اگر نشناسد از حیوانات هم پست

 (:3« )اْقَرأْ َوَربَُّك اأْلَْكَرمُ »
جود و احسان او فراوان میباشد، تر است( بخوان! پروردگار تو بزرگوارتر و بخشنده)

 ها را به انسان آموخته است.و از بزرگواري و احسان او این است که انواع دانش
 (:4« )الهِذي َعلهَم بِاْلَقلَمِ »
 ( این نشانه همان خدائي كه به وسیله قلم )انسان را تعلیم داد و چیز ها به او( آموخت.)
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در « انسان»به شکل « لخته خوني»اکرام وعنایت بي پایان او ست که انسان را از 
ن را از طریق آورد، وبه او خواندن و نوشتن را اموخت یگانه موجود که پیام دیگرا

حفظ نموده و آنرا به آیندگان انتقال مي دهد وبه « نوشتن»درک مي کند و با « خواندن»
 این تر تیب از تجارب گذشتگان خویش مستفید مي شود.

شیخ قرطبى فرموده است: هللا متعال  فضل علم و نوشتن را یادآور شده است؛ چون 
شد د، و اگر نوشتن نبود نه علوم تدوین مىمنافعى عظیم داشته که انسان به آن احاطه ندار

شد و نه اقوال آنها و کتب نازل شده و نه حکمت ماندگار شده و نه اخبار پیشینیان ثبت مى
 گردید. از جانب خدا ضبط و حفظ مى

شد.)تفسیرقرطبى و اگر کتابت و نوشتن نبود، امور دنیا و دین رو به راه و منظم نمى
۱۹/۱۲۰.). 

 بارکه چند مطلب را میتوان استنباط کرد:از این آیه م
 رمز بر تري و فضیلت انسان بر سایر مخلوقات.« قلم»، «علم»، «قرائت»

رهائى از جهل با استفاده از قلم، در می یابیم که:« َعلََّم بِاْلقَلَمِ » درفحوای آیه مبارکه ؛
دین مقدس اى از كرم و ربوبیّت اوست و نویسندگى هنر مطلوب و مورد ترغیب جلوه

 به وضاحت در می یابیم که پروردگار با عظمت « َعلََّم بِاْلقَلَمِ »اسالم است. هکذا درجمله 
 دهد.  كارهاى خود را از طریق اسباب انجام مى
 اولین و مهمترین وسیله آموزش قلم است:

در حدیثي که از حضرت ابو هریره )رض( روایت گردیده، آمده است: پیامبر صلي هللا 
لما خلق هللا الخلق کتب في کتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتي »علیه وسلم فرموده: 

یعني وقتي که خداوند در ازل مخلوق را آفرید، در کتابي که پیش او در « غلبت غضبي
ونیز هم در حدیثي « حمت من بر غضبم غالب است ر»عرش هست، این را نوشت که 

اول ما خلق هللا القلم فقال له أکتب »ثابت است که رسول هللا صلي هللا علیه وسلم فرمود: 
یعني خداوند از همه ي « فکتب ما یکون الي یوم القیامه فهو عنده في الذکر فوق عرشه

داوند باالي عرش موجود است. آنچه را که تا قیامت بودني بود، نوشت واین نامه پیش خ
 (تفسیر سوره تین –ابو عبدَّللّا محمدبن احمد انصاري قرطبي )مواخذ: از تفسر 

 انواع قلم:
در مورد انواع قلم مي فرمایند که قلم در جهان به سه نوع است. یکي اولین قلم که  ءعلما

دستور داد، دوم قلم  خداوند آن را به ید قدرت خویش آفرید، وبه نوشتن تقدیر کاینات به آن
فرشتگان که آنان به وسیله آن تمام وقایع آینده و مقادیر آنها ونیز اعمال انسان را به آن 

مي نویسند، سوم قلم عمومي مردم که به وسیله آن مقاصد وکالم خویش را مي نویسند، و 
 کتابت در حقیقت یک نوع بیان است که صفات بخصوص انسان است. )قرطبي(

سیر مجاهد از ابو عمرو نقل فرموده است که خدواند متعال در همه کائینات چهار امام التف
چیز را به ید قدرت خویش آفریده است، عالوه بر اینها نسبت به بقیه کاینات فرموده است 
که کن یعني باشید همه موجود گشته اند، وآن چهار چیز عبارتند از: قلم، عرش، جنت 

 عدن، و آدم علیه السالم.
 لم کتابت:علین او

اولین فن علم کتابت را علما مي گویند به ابو البشر حضرت ادم علیه السالم آموخته شد، 
ابو اسحاق کعب بن ماتع الحمیري واول از همه او به نوشتن پرداخت. )کعب احبار: 
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بود زمانیکه مسلمان شده درزمان  االحبار شخصي یهودي و مربوط قبیله ذوالکیال ازیمن
کرد. او معلوماتي زیادي در کتاب یهود )اعم زندگي مي ضرت عمر بن خطابخالفات ح

از عهد عتیق، وعهد جدید( وداستان هاي مربوط به پیامبران گذشته داشت. اخبار و اقوال 
و برخي از علما ( .استزیادي که معموالً به اسرائیلیات مشهور اند از وي برجاي مانده

فن به حضرت ادریس آموخته شد، و از همه اول کاتب در فرموده اند که اول از همه این 
دنیا ایشان مي باشد. )ضحاک( وبرخي دیگري از علما فرموده اند که هرکس که به کتابت 

 پرداخته است، آن تعلیم از جانب هللا است.
نَساَن َما لَْم یْعلَمْ »  (:5« )َعلهَم اإْلِ
د انسان را از شکم مادرش بیرون آورد خداون (بدو چیزهائي را آموخت كه نمیدانست.)

دانست و برایش شنوایي و بینایي و حواس پنجگانه اعطا درحالیکه هیچ چیزي نمي
فرمود،و اسباب علم و دانش را براي او فراهم کرد پس به انسان قرآن و حکمت 

ها و حقوق ثبت ي قلم به او چیزهایي آموخت قلمي که با آن دانشآموخت و به وسیله
را هایي به بندگان داده است که توان شکرگزاري آن  گردند.خداوندي که نعمتمي

 ها منّت گذارده است.ها و روزي فراوان بر آنندارند. سپس با توانگر کردن آن 
نیاز ببیند سرکشي مینماید  اش وقتي خود را بي ولي انسان به سبب ناداني و ستمگري

سوي پروردگارش فراموش میکند که به زند وو از پذیرفتن هدایت سرباز مي
بازخواهد گشت. بلکه گاهي به جایي میرسد که هدایت را رها میکند و دیگران را به 

ترک گفتن آن فرا میخواند. بنابراین، از نماز خواند که بهترین اعمال ایمان است 
 جلوگیري میکند.

)به انسان چیزهائي آموخت که « یْعلَمْ َعلََّم اإلْنَساَن َما لَْم »مفسرین در تفسیر آیه مبارکه ؛
که دل پیغمبر  صلّي هللا علیه وسلّم در  که این اولین  حقیقت قرآني است« .دانست نمي

، ذهن و شعور او را، زبان او را، . این حقیقتنخستین لحظه آن را دریافت داشته است
و نخستین پایۀ ایمان  کرد، کار و روي کرد او را بعد از ان در طول زندگانیش تصّرف

 بشمار آمد.
زادالمعاد في هدي خیر »الدین ابو عبدهللا محّمد ابن قیم جوزیه در کتاب خود: امام شمس 

که رهنمود و رهنمون پیغمبر صلّي هللا علیه وسلّم را در ذکر و یاد خدا خالصه « العباد
 گفته است: ،کرده است

 تر به ذکر و یاد خداوند بزرگوار ميکاملآفریدگان پیامبر صلي هللا علیه وسلم از همۀ 
ن بود. امر و نهي و . اصالً همۀ سخنانش دربارۀ ذکر و یاد هللا  و پیرامون آپرداخت

، ذکر و یاد هللا بود. خبر دادنش از نام ها و صفت هاي پروردگار، و مقّرراتش براي ملّت
خدا بود. مدح و ثناي نعمت هاي الهي و بیان احکام و افعال و وعد و وعیدش ذکر و یاد 

، و رغبت و رهبتش تسبیح و تقدیس معبودش ذکر و یاد خدا بود. درخواست و دعایش
گزیدن او ذکر و یاد دلش از خدا بود. در کردن و خاموشي ذکر و یاد خدا بود. سکوت 

، ال ایستادنهر زماني و در هر حالي به یاد خدا و در ذکر خدا بود. ذکر و یاد خدا در ح
، و چیدنکو، ، پائین آمدنکردن ، حرکت، سوار شدنگام زدن، ، بر پهلو افتادننشستن
الحمُد هلل » که بیدار میشد میفرمود: هنگامي.، با نفسهایش همراه و جاري بودگزیدن اقامت

که ما را را سزا است  حمد و سپاس خداوندي« ).الّذي أحیانا بَعَدما أماتَنا َو إلیه النُّشورُ 
 «ر دست او است.که ما را میرانده بود. زنده شدن دوباره د زنده کرد بعد از این
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 خوانندگان محترم!
نیاز نافرمان صوری از طغیانگریهای انسانهای بی( در باره 19الی  6در آیات متبرکه )

 و منحرف، به بیان گرفته میشود:
نَساَن لَیطْ »  (:6« )غَىَكاله إِنه اإْلِ
( یعنی مسلّماً آنگاه که انسان از ایمان قطعاً )اغلب( انسانها سركشي و تمّرد میآغازند.)

سازد و در ظلم،ستمگری، فساد، خالی باشد، دارایی و ثروت او را متکبّر و سرکش می
 گذرد. فسق، مکر و حیله از حد می

های های مکی آمده اما در سورهسورهدر «: کال»قابل یادآوری است که جمله «: َكاله »
رود و در ادبیات ای که برای انکار چیزی و رد مطلبی به کار میمدنی وجود ندارد. کلمه

ی ردع )انکار( مشهور است. وقتی کسی مطلبی را گفته و یا توقع و عرب به کلمه
به کار برده ی کال شود، آنجا است که کلمهانتظاری که شما از کسی دارید، برآورده نمی

 شود.  می
 رود: کال درچند معنا به کار می

در زجر، ردع و تنبیه مخاطب نسبت به باطل بودن سخنش؛ وقتی قبل از آن چیزی  - 1
 که اقتضای آن را داشته باشد بیاید در ترجمۀ آن گوییم: نه چنان است.

ً »حرف جواب به معنی  - 2  آری، که همراه با قسم آورده شود.« حقّا
ی استفتاحیه است در صورتی که در سخن چیزی که اقتضای زجر «الا»به معنای  - 3

 یا نفی کند پیش از آن نیامده باشد.
مرّدد است میان اینکه به معنی حقّاً باشد یا « كال»برای ّرد و نفی است. در این آیه  - 4

 ی استفتاحیه.«اال»به معنی 
کستن و بر سر ی طغیان است به معنی از حد گذشتن، حدود را شاز ماده«: لیطغی»

 مسیر نماندن. طاغی یعنی کسی که متجاوز از حدود است.
ی تاریخ، تصورشان این است که: بر جان و مال و زندگی و بلی! طاغیان راه گم کرده

عقیده و آزادی بندگان هللا، حاکم اند و آزادی را از آنان می گیرند، تا خلق را به بندگی و 
 ی و عقیدتی خود در آورند.اسارت،بخصوص به اسارت وبندگی فکر

 :6اسباب نزول آیه 
ابن منذر از ابو هریره )رض( روایت کرده است: ابوجهل گفت: آیا محمد پیش چشم شما 
روي خویش برزمین میزند؟ گفتند: بله، گفت: قسم به الت وعزي اگر من او را ببینم که 
این کار را انجام میدهد بر گردنش سوار مي شوم ورویش را به خاک مي مالم پس آیه 

نَساَن »  نازل شد.« لَیْطَغىَكالَّ إِنَّ اإْلِ
از ابن عباس رضي هللا عنهما »( امام بخاري آمده است: 4958در حدیثي شماره )

روایت است که: ابو جهل گفت اگر محمد را ببینم که در نزدیک خانه )کعبه( نماز 
میخواند، بر گردنش سوارمي شوم، چون این خبر به پیامبر صلي هللا علیه وسلم رسید، 

مالئکه )عذاب( اورا « لو فعله الخذته المالئکه»استه باشد چنین کند. اگر خو» فرمود: 
 میگیرند.

نسایي رحمه هللا از ابو هریره رضي هللا عنه روایت مي کند که ابو جهل مي خواست 
دستش را بر رویش مي گیرد، کسي از  چنین کند، ولي دیدم که به عقب بر میگردد، و

بین او، یعني محمد صلي هللا علیه وسلم جوئي  و وي پرسید: چه شده است؟ گفت: بین من
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اگر نزدیک مي شد مالئکه »پیامبر صلي هللا علیه وسلم فرمودند:  از آتش قرار دارد، و
 .«او را تکه تکه میکردند

آهُ اْستَْغنَى»  (:7« )أَن ره
یعنی زمانیکه  ثروتمند شود سرمست،سرکشی و  (اگر خود را دارا و بي نیاز ببینند.)

کند، طاعات را بینی که هتک حرمت واهانت میکند و چون تقوا را گم کرد میطغیان می
 پردازد.نماید و به ادای حقوق نمیترک می

نیازی تنها مخصوص هللا متعال است که هللا خود به نباید فراموش کنیم که: این بی
ٓأَ »بندگانش فرمود:  ُ ُهَو ٱۡلَغنِي  ٱۡلَحِمیدُ یََّٰ ِ  َوٱَّللَّ  (15فاطر: «)۱٥ی َها ٱلنَّاُس أَنتُُم ٱۡلفُقََرآُء إِلَى ٱَّللَّ

. حال «نیاِز ستوده استای مردم، ]همۀ[ شما به هللا نیازمندید و ]تنها[ هللا است که بی»
احساس غنا اگر جای این دو عوض شد و انسان خود را نسبت به هللا فقیر ندانست، بلکه 

شود. ولی ما اگر در ارتباط با غیر هللا خود را غنی بدانیم، هیچ کرد، رشدش متوقف می
اشکالی ندارد، اما در ارتباط با هللا باید فقر خود را اعالن کنیم و به این اعالن بنازیم و 

رابر رساند اما در مقابل در بببالیم و افتخار کنیم. فقیر بودن است که ما را به جایی می
شویم؛ زیرا همه با هم برابر هستیم و هیچ هیچکس اظهار عجز و فقر نکنیم که خوار می

اَل فَْضَل ِلعََربِّي  َعلَى َعَجِمّي ، َواَل »جز با تقوا:  کسی بر هیچکس دیگر برتری ندارد
هیچ فرد «»َمَر، إاِلَّ بِالتَّْقَوىِلعََجِمّي  َعلَى َعَربِّي ، َواَل أَْحَمَر َعلَى أَْسَوَد، َواَل أَْسَوَد َعلَى أَحْ 

پوست بر شخص عرب بر فرد عجم و هیچ فرد عجم بر فرد عرب، هیچ شخص سرخ
پوست برتری ندارد مگر به وسیله پوست بر شخص سرخپوست و هیچ شخص سیاهسیاه
 ( حکم آلبانی2700(  و )السلسلة الصحیحة: 23489مسند احمد: «.)تقوا
ُكۡمۚۡ إِنَّ أَۡكَرَمُكۡم عِ » ِ أَۡتَقىَّٰ تردید، بزرگوارترین شما نزد هللا بی» (13)الحجرات: « نَد ٱَّللَّ

ه أغنیکم». نفرمود «تریِن شماستپرهیزگار کسی که پول زیاد دارد،  «إن أکرمکم عند اللَـّ
كُ »نزد هللا ارزشمندتر است. اصالً چنین چیزی نیست بلکه:  ِ أَۡتقَىَّٰ  «.ۡمۚۡ إِنَّ أَۡكَرَمُكۡم ِعنَد ٱَّللَّ

 خواننده معزز!
كند، چنانكه قارون اگر انسان ظرفیّت نداشته باشد، یا اینکه ثروت او را مغرور مى

كند، ( یا قدرت او را مغرور مى.78)قصص، « ِعْلم  ِعْنِدي إِنَّما أُوِتیتُهُ َعلى»گفت: مى
او را مغرور ( یا علم .51)زخرف، « أَ لَْیَس ِلي ُمْلُك ِمْصرَ »گفت: چنانكه فرعون مى

( 175)اعراف، « آتَْیناهُ آیاِتنا فَاْنَسلََخ ِمْنها»كند. چنانكه بلعم باعورا به آن گرفتار شد. مى
شود مثل حضرت یوسف و ولى اگر ظرفیّت باشد، حتى هر سه در یك نفر جمع مى

داند نه خود. چنانكه حضرت شود، چون همه را از خداوند مىسلیمان ولى مغرور نمى
َرِبّ قَْد آتَْیتَِني »(  و حضرت یوسف گفت: .40)نمل، « هذا ِمْن فَْضِل َرِبّي»ن گفت: سلیما

(. بلی  خطر آنجاست كه انسان به .40)نمل، « ِمَن اْلُمْلِك َو َعلَّْمتَِني ِمْن تَأِْویِل اْْلَحاِدیثِ 
 خود بنگرد نه هللا را. 

، نه دستورات الهى را به رسمیّت طغیانگر نه بندگی هللا را میخوهدنه خدا را بنده است
 .دهدپذیرد و نه به نداى وجدان و ناله مظلومان گوش فرا مىشناسد، نه استدالل مىمى
ْجعَى»  (:8« )إِنه إِلَى َربَِّك الرُّ
مسلّماً بازگشت )همگان در آن جهان( به سوي پروردگار تو خواهد بود )و او سركشان )

 رساند(.اعمالشان مي سزای و متمّردان را به 
 ی رجوع یعنی برگشتن.مصدر است از ریشه«: ُرجعی»
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دارد و او آیه مبارکه در ضمن، اینکه  انسان را از عاقبت طغیان و سرکشى برحذر مى
ورزی و سرکشی کند. ومی فرماید ای انسان ]طاغی[! چرا تکبر میرا تهدید هم مى

ای شرایط و ی وجود دارد؛ فراموش کردهای رجوعی هست و مرگکنی؟ فراموش کردهمی
هایت مورد محاسبه و آید که  در رابطه با عملکرد و موضعگیریوضعیتی پیش می
گردند؛ پس به آنچه هللا آید که همه به سوی هللا بازمیگیری. روزی میارزیابی قرار می

 به شما داده مغرور نشوید.
 گیرد.و متکبرى را در برمىباید گفت که: آیه عام است و هر سرکش و طاغى 

مفسران در تفاسیر خویش می نویسند: بعد از مدتى مدید که از نزول صدر سوره گذشت، 
نازل شدند؛ چون ابو جهل به سبب ثروت زیادش « ابو جهل»این آیات در مورد 

ورزید. اما کرد و در دشمنى با پیامبر صلّى َّللّا علیه  و سلم افراط مىیاغیگری  مى
 .( ۱۹/۱۲٣و قرطبى  ۴/٣٣۶به عموم لفظ است نه خصوص سبب.)صاوى  اعتبار

 (:9« )أََرأَیَت الهِذي یْنَهى»
کنی از کسی که یعنی آیا تعّجب نمی (اي كسي را كه نهي میكند و باز میدارد.آیا دیده)

دت کند و مخلوق را از عبادارد، از راه هللا  منع میبندگان را از طاعت پروردگار بازمی
 نماید؟گیری میآفریدگار جلو

 بازداشتن از نماز بزرگترین مخالفت با پروردگار با عظمت ومبارزه با حق است.
کند که خودش بر هدایت نیست و دیگران را به آنچه کسي از این اعمال نیک نهي مي

 که خالف پرهیزگاري است فرمان میدهد.
 مبارکه:اسباب نزول آیه 

)رض(  روایت کرده است: پیامبر صلی هللا علیه وسلم  مشغول   عباسجریر از ابنابن
 گاه آیۀ:هشام آمد و او را از نماز خواندن منع کرد، آنبن نماز خواندن بود که ابوجهل 

ٓ  ۹أََرَءۡیَت ٱلَِّذي یَۡنَهىَّٰ » داشت نازل شد.)دیدی آن کس را که باز می« ۱۰َعۡبًدا إَِذا َصلَّىَّٰ
گذارد. آیا نماز خواندن جرم است؟ و آیا ادای نماز ضرر و نماز می گاه کهای را آنبنده

( و لفظ متن در(جامع البیان طبری ط هجر: 4958زیانی بر کسی دارد؟( )بخاری: 
 (.1546( و )زاد المسیر ابن جوزی: 37689( 534 /24)

هللا  این آیه مبارکه  اشاره به ابوجهل است که به ابوالحکم مشهور بود، وپیامبر صلی 
 علیه وسلم  به او لقب ابوجهل داد.

ابوجهل که ازجمله  مشرکان سرسخت مکه بود، وطوریکه در فوق هم بدان اشاره نمودیم 
گذارم و او خواند پا روی گردنش میروم و زمانی که محمد نماز میوی گفته بود که می

یک شود، به عقب کنم؛ اما هرچه خواست به پیامبرصلی هللا علیه وسلم  نزدرا خفه می
گفت: میان پوشاند. وقتی علّتش از او پرسیده شد، گشت و با دستش خودش را میبازمی

فرشتگان؛ و پیامبرصلی هللا علیه وسلم  های من و او خندقی از آتش بود و ترس و بال
 (.2797مسلم: کردند. )شد، فرشتگان او را تکه تکه میفرمود: اگر به من نزدیک می

 (:10« )إَِذا َصلهى َعْبداً »
 ؟(.اي مستحّق عذاب الهي نیستاي را چون به نماز ایستد؟ )آیا چنین بازدارندهبنده)

ها از آنعده واقعیت امراینست که:  نشانه بندگى هللا متعال همانا نماز است. بناً طاغوت
انسانهای بندگانی  الهی در خوف وحراس اند که  تداوم به نماز داشته باشد نه از: 

 تفاوت و یا انسانها بی بندو بار ویا به اصطالح انسانهای بی نماز.بى



 

  

355 

 (96) –العلق سورٔه 

 
 (:11« )أََرأَیَت إِن َكاَن َعلَى اْلُهَدى»
به من بگو: اگر )این طاغي یاغي بر راه راست و( بر طریق هدایت بود. )چه مقام و )

 ؟(.میداشت هللا منزلتي در پیش 
 (:12« )بِالتهْقَوىأَْو أََمَر »
یا این كه )دیگران را به جاي بازداشتن از نماز و سایر عبادات( به تقوا و پرهیزگاري )

 دستور میداد )آیا این برایش بهتر نمي بود ؟(.
 (:13« )أََرأَیَت إِن َكذهَب َوتََولهى»
ران با خود به من بگو: اگر تكذیب كند )قرآن و همه كتابها و چیزهائي را كه پیغمب)

مجازات اند( و پشت كند )به ایمان و همه كارهاي خوب و پسندیده، آیا سزاوار چه آورده
 خواهد بود، و حال و وضعش در قیامت چگونه خواهد شد؟(.وسزای 

ت به عمل شنیع ابو جهل در ااین آیه مبارکه این مفهوم عالي را مي رساند، که تنها این آی
یه وسلم محدود نمي شود، بلکه همهء کساني را در بر مي گیرد برابر پیامبر صلي هللا عل

حساسیت وممانعت نشان مي میدهد و مانع آن میشوند که کسي « عبادت هللا»که در برابر 
 هللا را عبادت کند.

َ یَرى»  (:14« )أَلَْم یْعلَْم بِأَنه َّللاه
، و همه اعمال وي را( مي آیا او ندانسته است كه هللا متعال )همه احوال  اورا میداند)

نویسد، به احوالش داناست و شمارد و کردارش را مییعنی گفتارش را برمی بیند؟ 
 دارد؟بازگشتش را به سوی خویش مقّرر می

« اعراض از حق»و « تکذیب حقیقت»خود دست نه بردارد، و از « ممانعت»اگر از 
واهیم گرفت وبسوي جایگاه خود داري نکند، حتماً اورا مو هاي پیشاني اش محکم خ

مناسبش خواهیم کشانید. همانگونه که مجرم زبون و ذلیلي را از موي هاي پیشاني اش 
 میگیرند و به محکمه مي کشند ومجازات مي کند.

 (:15« )َكاله لَئِن لهْم ینتَِه لَنَْسفَعاً بِالنهاِصیةِ »
چنین نیست. قسم  به اینهرگزا هرگز! )آن چنان نیست كه او میپندارد(. واقعیت )

پیشه، محاربه با هللا متعال  و اذیت پیامبرش را ترک نکند پروردگار که اگر این شقاوت
کشانیم و بعد از آن او را با طرد و گیریم، او را به شّدت میاش را به سختی میپیشانی

 اندازیم.ذلّت در آتش دوزخ می
« ً یعنی گرفتن موهای پیشانی کسی و کشاندن او  ی َسفع است،اصل آن از ریشه«: لَنَْسفَعا

بر روی زمین که داِل بر ذلیل کردن است. با الم در اول و تنوین در آخر که این تنوین 
 ی جمع هم است، بنابراین سه تأکید در آن است.جانشین نون خفیفه است و صیغه

ی هللا علیه وسلم و از مانع اگر او از اذیت و آزار پیامبر ما، محمد صل«: »لَئِن لَّۡم یَنتَهِ »
 «مقام، دست بردار نشود. شدنش در پشت

ا بِٱلنَّاِصیَةِ »  «کشیم. اش سوی آتش میاو را به موی پیشانی«: »لَنَۡسفَعَِۢ
موهای پیشانی؛ چون محل تمام رفتارهای حرکتی در مغز، ناصیه و جلوی «: النَّاِصیَةِ »

ارکه ؛ آخرین مرحله اتمام حجت است، اگر باشد. مالحظه بفرماید در آیه مبپیشانی می
صلی هللا علیه وسلم  دست برندارد و از ممانعت نماز  ابوجهل از اذیت و آزار رسول هللا
ها و عدم رشدهایی که در آن غرق شده ها و این ممانعتخواندنش بازنایستد و از نافرمانی
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دت و توهین خواهیم کشاند دست برندارد، موهای پیشانی او را محکم گرفته و او را با ش
 و او را به سوی آتش دوزخ سوق دهیم.

مطابق تحقیقات که در اواخر قرن بیست در مورد وظایف بخش هاي مختلف مغز انسان  
توسط علماء بعمل آمده است، علماء بدین نتیجه رسیده اند که: بخش مخصوص مغز در 

ر قسمت پیش روي سر وزیر انسانهاي جنایتکار رشد بیشتر مییابد، این بخش مغز، د
صلی هللا علیه وسلم  آن زمان  که ناصیه نام دارد و رسول هللاموي پیشاني قرار دارد.

 دانستند به جز اینکه این از اعجاز قرآن و کالم هللا علیم است.چگونه این را می
 (:16« )نَاِصیة  َكاِذَبة  َخاِطئَة  »

اش پیشانیی است که در سخنانش نی)موي پیشاني دروغگوي خطا کار(. یعنی پیشا
گوید و در احکام خطا ها دروغ میکار است، در ارائۀ خبردروغگوی و در افعالش خطا

 نماید. بنابراین ارادۀ فاسد و عقیدۀ منکر دارد.می
ِذبَة  »  دروغگو.«: َكَّٰ
 .خطاکار«: َخاِطئَة  »

مجاز است؛ چرا « خاطئة»و « کاذبة»در التسهیل آمده است: توصیف ناصیة به اوصاف 
آن است که از روى عمد مرتکب « خاطىء»که دروغگو وخطاکار صاحب ناصیة است. 

زند.)التسهیل آن است که بدون تعمد خطا از او سر مى« مخطىء»گناه بشود، و
۴/۲۰۹.). 
 (: 17« )فَْلیْدُع نَاِدیه»
بطلبد )تا او را در جنگ مجلسان خود را صدا بزند و به كمك بگذار او همنشینان و هم )

  با مؤمنان، یاري بدهند(.
آیند. می گرد هم در آن و قبیله نشینند و خانوادهمیدر آن  قوم که است نادی: محلی

یاران، اطرافیان، یعنی کسی که عذاب بر او قطعی شده باید یاران و اقوامش «: نَاِدیَهُۥ»
گفت: من ی کنند و اشاره به ابوجهل است که میرا فرا بخواند تا او را در دفع بال یار

 فرماید: آنها را بطلب تا بیایند.یاران زیادی دارم و آنها به من کمک خواهند کرد و هللا می
 (:18الي  17اسباب نزول آیه )

ترمذي ودیگران از ابن عباس )رض( روایت کرده اند: نبي اکرم صلي هللا علیه وسلم در 
ابو جهل آمد وگفت: آیا تو را از این کار  منع نکرده بودم ؟ پیامبر  حال نماز خواندن بود،

 صلي هللا علیه وسلم تهدیدیش کرد.
ابو جهل گفت: تو خوب میداني که در این دیار اکثر انجمن ها و مجامع قوم وقبیله متعلق 

بَاِنیةَ فَْلیْدعُ نَاِدیه، َسنَْدعُ »به من است، آنگاه پروردگار با عظمت آیات:   را نازل کرد.« الزَّ
ج یَُصلِّي فََجاَء أَبُو َجْهل  فَقَاَل: أَلَْم أَْنَهَك َعْن َهَذا؟ أَلَْم أَْنَهَك َعْن َهَذا؟ أَلَْم أَْنَهَك  َكاَن النَّبِي  »

ُ َعلَْیِه َوَسلََّم فََزبََرهُ، فَقَاَل أَبُو جَ  : ِإنََّك لَتَْعلَُم َما ِبَها نَاد  َعْن َهَذا؟ فَاْنَصَرَف النَّبِي  َصلَّى َّللاَّ ْهل 
 :ُ بَانِیَةَ  ۱۷فَۡلیَۡدعُ نَاِدیَهُۥ »أَْكثَُر ِمنِّي، فَأَْنَزَل َّللاَّ ( فَقَاَل اْبُن 18-17)العلق: « ۱٨َسنَۡدُع ٱلزَّ

 ِ ِ َلْو َدَعا نَاِدیَهُ َْلََخَذتْهُ َزبَانِیَةُ َّللاَّ : َوَّللاَّ نن الکبری نسایی: ( و )الس3349)ترمذی: « َعبَّاس 
 /24(  و )جامع البیان طبری ط هجر: )3044و  2321( و )مسند احمد: 11620
 .( حکم آلبانی: صحیح37685( 538
بَانِیةَ »  :(18« )َسنَْدُع الزه
 ما هم به زودي فرشتگان مأمور دوزخ را صدا میزنیم )تا او را به دوزخ ببرند و به )
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 ژرفاي آن بیندازند(. 
«: زبانیه»ی َزَبنی یعنی محافظ، نگهبان و مامورو این جا منظور از از ماده«: زبانیه»

و  باشند. یعنی: او قبیلهمی جهنم آتشبان اند کهخشن خویگیر درشتسخت فرشتگان
را تا او را  پنجهقوی  درشتخویخشن  فرشتگان فراخواند و ما این کمک را به یارانش

 بیفگنند.  سوزان در آتشبگیرند و 

بَانِیَةَ »صفات   یا نگهبانان جهنّم:« ٱلزه
 در قلب آنها رحم نیست. )ِغالظ( - 1
 سخت و سنگدل هستند. )ِشداد( - 2
 کنند. هیچ امر هللا را نافرمانی نمی - 3
 بسیار بزرگ و قوی و قدرتمند هستند. - 4
 گوش به فرمان هللا هستند. - 5

این سوره پایان مي پذیرد با رهنمود و انگیز، در پرتو این سرنوشت خیالي هراس 
کند، و بر ایمان و  کار خود اصرار و پافشاريکه بر رهنمون مؤمن فرمانبردار بدین امر 
 طاعت خود ثابت و استوار بماند.

در این هیچ جای شکی نیست که: قدرت پروردگار با عظمت  بر  درنهیات باید گفت که:
ورسالت ما دربرابر نهى و منع دیگران،همانا  اصرار ها غالب است. مسؤلیت همه توطئه

 بر انجام كارهاى عبادى باید باشد.
  کیست: جهل ابو

 میرفت. بشمار حجاز در عرب قبایل ترین مهم و مشهورترین جمله از یکي قریش
 ذیل شرح به طایفه 25 اسالم ظهور مقارن را قریش بزرگ و مشهور طایفه رخینؤم

 اند: داشته معرفي
 حارث بني -6 نوفل، بني -5 امیه، بني -4 حارث، بني -3 مطلب، بني -2 هاشم، بني -1
 بني -11 مره، بن تیم بني -10 زهره، بني -9 عبدالدار، بني -8 اسد، بني -7 فهر، بن

 -16 سهم، بني -15 کعب، بن عدي بني -14 مّره، بني -13 یقَظه، بني -12 مخزوم،
 بني -21 سامه، بني -20 نزار، بني -19 معیط، نيب -18 مالک، بني -17 ُجَمح، بني

 بنانه بني -25 خزیمه، بني -24 عبدهللا، بن حارث بني -23 محارب، بني -22 ادرم،
  قریش( بطون ،277صفحه ،1 جلد الذهب، مروج )مسعودي،
 از و قریش اشراف از «ابوجهل» به مشهور مخزومي مغیره بن هشام بن عمرو ابوالحکم
 در تجارتي امور مصروفو برادر زاده ولید بن مغیره بود، او  مکه معروف مشرکان

 نیست شکي جاي هیچ این آمد.در مي بحساب مکه اهالي مشهور مالدران جمله از و مکه
 وسلم علیه هللا صلي پیامبر هاي کاکا جمله از ولي است قریش قبیله از ابوجهل که:

 هاشم بن عبدالمطلب بن عبدهللا وسلم لیهع هللا صلي هللا رسول پدر زیرا آید. نمي بحساب
 بني سلسله از ابوجهل و هاشم بني ازسلسله وسلم علیه هللا صلي پیامیر بنابراین است.
 سعد، )ابن میباشد. متفاوت شان نسبي سلسله صورت بدین که است، مخزوم
 (.413 صفحه ،7 جلد ترجمه، الکبرى،الطبقات

پیامبر صلي هللا علیه وسلم و بخصوص کسانیکه ابو جهل بیشترین دشمنى را نسبت به 
دشمني او با پیامبر صلي  لجاجت و. جدیداً به دین اسالم مشرف مي شدند، روا مي داشت

دین مقدس اسالم به سرحدي رسید که او را  بخصوص با مسلمانان و هللا علیه وسلم و
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 اسر را به بشهادتمادر عمار بن ی« سمیه»همین ابو جهل بود که ند. نامید« ابوجهل»
و نام ننگى از وى در تاریخ  به قتل رسید« بدر»رسانید، و باالخره خودش نیز در جنگ 

 اسالم باقى مانده است.
 (:19« )َكاله اَل تُِطْعهُ َواْسُجْد َواْقتَِربْ »

)هرگزا هرگز( ای محّمد! واقعیت طوری که این کافر تصور میکند نیست، بلکه تو 
باشی. بناًء در ترک نماز از او پیروی مکن، بلکه بیشتر به یمحفوظ و منصور م

پروردگارت سجده نما و تقّرب بجوی تا قُرب و دوستی اوتعالی را به دست آوری. بلی! 
 افتادن اوست.ترین حالت بنده به پروردگار هنگام به سجدهنزدیک

 بهبنده  حالت ترین داشته و دوست تریننزدیک»است:  آمده ذیل شریف در حدیث
نهاده  بر زمین کنانسجده تعالی حق برای در آن اشپیشانی که است ، حالتیپروردگارش

 )روایت از مسلم.(.«. است
وتعالی  پروردگار سبحان در پیشگاه و ذلت از عبودیت ، نمادیبر زمین کردن بلی! سجده

 است.
شود، شامل تمام كارهایى است كه با قصد قربت انجام مى  البته راه قرب به هللا متعال

 .لیكن سجده بهترین راه قرب است
اما »هللا صلی هللا علیه وسلم  فرمودند:  رسول که استآمده  شریف در حدیث همچنین
دعا بکوشید  به در آن ؛ پس کنید و اما سجده تعظیم را در آن پروردگارتان ؛ پسرکوع
 «.شودمستجاب  در آن دعایتان که است سزاوار آن سجده زیرا

 :اهمیت قلم در اسالم
جهت ابراز عواطف و ادم، قلم ترجمان بزرگان بود قلم بهتر از تیغ بّران بود، نسل 

احساسات دروني و خواسته ها و دستورات و باز دهي اندوخته هاي فکري و ابراز 
زار و وسایل است که عمد ه ترین آ ن ها زبان و قلم نظرات و عقاید خویش نیازمند به اب

 است.
گرچه از راه هاي دیگري نیز میتوان منظور و مقصود و پیام خو درا به هم نوعان 

رساند، همچون ایمأ و اشاره ودر آوردن صداهاي شبیه صدا هاي حیوانات که انسان هاي 
م هاي خود را به همدیگر مي ما قبل تاریخ از این طریق ها تبادله ي افکار نموده، پیا

رسانیده اند، و همچنان خنده و گریه که کودکان تا موقعي که زبان فرا نگرفته اند سرور 
خو د را در قالب خنده، درد والم و گرسنگي و تشنگي شان را با گریه به پدر و مادر و 

 سایر اطرافیان بیان میدارند.
ادن قیافه و... وسیله ي بیان منویات و گاهي هم سکوت، اعتصاب غذا، تحّصن، تغییر د و

خواسته ها و نیاز ها ي انسان واقع میشود. ولي در اکثر موارد زبان و قلم مورد استفاده 
قرار مي گیرد واز این دو وسیله، قلم اهمیت بیشتري دارد. چون اثرش جاوداني و 

 ماندگار است.
اللسان و بیان اال اقالم، بیان اللسان قد البیان بیا نان: بیان »بعضي از دانشمندان گفته اند: 

بیان دوگونه است: بیان زبان و بیان « تدرسه الالعوام و بیان اال اقالم باق علي مّر االیام
قلم، بیان زبان با گذشت زمان کهنه مي شود واز بین مي رود، ولي بیان قلم ها براي 

 همیشه باقي مي ماند.
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میت قلم و نگارش را چنان صریح و با تأکید بیان پروردگار ما در قرآن عظیم الشان اه
)سوره  «ن والقلم وما یسطرون»مي کند که به قلم و آنچه مي نگارد سو گند یاد مي کند 

 (.1قلم/
بر اهل سواد پوشیده نیست که محکم ترین و باالترین تأ کید سوگند یاد نمودن است آنهم به 

ه مي نگارد در این که: سر چشمه ي یک امر مهم و عظیم، عظمت و اهمیت قلم و آنچ
پیدایش تمدن هاي انساني، پیشرفت و تکامل علوم، بیداري اندیشه ها و افکار و شکل 

 گرفتن مذهب ها و سرچشمه هدایت و آگاهي بشر است.
گردش نیش قلم بر صفحه ي کاغذ، سرنوشت بشر را رقم مي زند، لذا پیروزي و شکست 

 ته است.جوامع انساني به نوک قلم ها بس
قلم، حافظ علوم و دانشها، پاسدار افکار اندیشمندان، حلقه ي اتصال فکرعلماء، پل 

ارتباطي گذشته و آینده ي بشر است وحتي ارتباط آسمان و زمین نیز از طریق لوح و قلم 
 حاصل شده است.

 قلم، انسان هایي را که جدا از هم، از نظر زمان و مکان زندگي مي کنند، پیوند میدهد.
قلم، راز دار بشر و خزانه دار علوم و جمع آوري کننده ي تجربیات قرون و اعصار 
است، اگر قرآن به آن سوگند یاد مي کند به همین دلیل است زیرا همیشه سوگند به یک 

 امر بسیار عظیم و پرارزش یاد مي شود.
اوندي است قرآن کریم معجزه جاوید پیامبر صلي هللا علیه وسلم، کتابت شده از سوي خد

که خالق قلم است و قلم و کتابت از مقوله هایي هستند که نه تنها کهنه نمي شوند بلکه هر 
روز جنبه هایي تازه از آنها پدیدار مي گردد. سوگند خداوند در قرآن به نام قلم، گویاترین 
د شاهد بر قداست و شرافت آن است: ن والقلم و ما یسطرون؛ ن و قسم به قلم و آنچه خواه

( هم چنان که در نخستین ارتباط وحیاتي با رسول صلي هللا علیه 1نگاشت. )سوره قلم
وسلم سخن از قلم به میان مي آورد: الذي علم بالقلم؛ آن که )نوشتن( به قلم آموخت. 

 (4 )سوره علق
یکي از مهم ترین رویدادهاي زندگي بشر پیدایش خط و نگارش قلم بر روي کاغذ ها یا 

که دوران تاریخ را از ماقبل تاریخ جدا کرد. قلم حافظ علوم و دانش ها، سنگ ها بود 
پاسدار افکار اندیشمندان و حلقه اتصال فکري علما و پل ارتباطي گذشته و آینده زندگي 

بشر است و حتي ارتباط آسمان ها و زمین نیز از راه لوح و قلم حاصل شده است. برخي 
به قلمي تفسر کرده اند که فرشتگان بزرگ خدا وحي سوره قلم  1مفسران قلم را در آیه 

آسماني را با آن مي نویسند و یا نامه آدمیان را با آن رقم مي زنند، ولي به باور برخي د 
یگر آیه مفهوم گسترده اي دارد که این تفسیر بیان یکي از مصداق هاي آن است، همان 

ه را که در طریق هدایت و کمال گونه که ما یسطرون نیز مفهوم وسیعي دارد و تمام آنچ
فکري و اخالقي و عملي بشر به رشته تحریر در مي آورند، شامل مي شود و منحصر به 

 وحي آسماني یا اعمال انسان ها نیست. 
برخي دیگر نیز سوگند خوردن خداي تعالي به قلم و آنچه مي نویسند را سوگند به یکي از 

و نوشتن را برابر با کالم دانسته اند. در عظمت نعمت ها دانسته اند؛ چرا که عظمت قلم 
این دو نعمت همین بس که خداي سبحان بر انسان منت نهاده که وي را به سوي کالم و 

 قلم هدایت کرده و طریق استفاده از این دو نعمت را به او یاد داده.
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دار دانش اگر قرآن به قلم سوگند یاد مي کند از این روست که قلم رازدار بشر و خزانه 
ها و جمع آوري کننده تجربیات قرن ها و دوران هاست و این امري بسیار پرارزش و 

محترم است. قلم و آنچه به وسیله آن به رشته تحریر درمي آید در واقع همان چیزي است 
که سرچشمه پیدایش تمام تمدن هاي انساني، و تکامل دانش ها و بیداري اندیشه ها به 

که قلم و نوشته از عظیم ترین نعمت هاي الهي است که خداي تعالي شمار مي آید؛ چرا 
بشر را به آن هدایت کرده و به وسیله آن حوادث غایب از انظار و معاني نهفته در درون 
دلها را ضبط مي کند و انسان به وسیله قلم و نوشتن مي تواند هر حادثه اي را که در پس 

 ه، نزد خود حاضر سازد.پرده مرور زمان و بعد مکان قرار گرفت
 نتیجه:

قلم تمدن ساز است، زبان گویاي تاریخ وپل ارتباطي جوامع انساني است، حافظ علوم و 
هر دانشي که در کاغذ نباشد از بین « کل علم لیس في القرطاس ضاع»دانشها است 

 میرود و تلف میشود.
 

 صدق هللا العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
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ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 سوره القدر
 (30) –جزء 

 آیه است 5نازل شده و داراى « مكه»سوره قدر در 
 تسمیه: وجه
 و عظمت شرف یعنی« قدر»، استگردیده  نازل در آن قرآن قدر که شب نامبه سوره این

هُ ِفي لَۡیلَِة ٱۡلقَۡدرِ »فرماید: آن می درمطلعسبحان وتعالی هللا  کهشد چنان نامیده  «۱إِنَّآ أَنَزۡلنََّٰ
 .(1)القدر: 

 ی عبس شرف نزول یافته  است.این سوره، پس از سوره
 باشد:دارای اسمای ذیل  می سورهاین 

 القدر. - 1
 لیلة القدر. - 2
هُ فِي لَۡیلَِة ٱۡلقَۡدرِ » - 3  «.إِنَّآ أَنَزۡلنََّٰ

 سوره قدر:زمان نزول 
درباره ی مکی یا مدنی بودن این سوره در بین علماء اختالف وجود دارد.مفسر ابوحیان 
درالبحرالمحیط ادعا کرده است که نزد بیشتر علماء این سوره ازجمله سوره های مدنی 

میباشد. علی بن احمد الواحدی در تفسیر خود می نویسد که این اولین  سوره ایست که در 
شده بود. برخالف این ماوردی می فرماید که: این سوره نزد بیشتر عالمان مدینه نازل 

مکی است و امام سیوطی در االتقان هم همین مطلب را نوشته است. ابن مردویه از ابن 
عباس )رض(، ابن زبیر وعائشه )رض( این گفته را نقل کرده است که این سوره در مکه 

م همین احساس می شود که این سوره بایستی نازل شده بود. از فحوای ومضمون سوره ه
 در مکه نازل شده باشد.

 موضوع بحث سوره قدر:
ى آغاز نزول قرآن کریم و فضل و قبل از همه باید گفت که: در این سوره مبارکه  درباره

ها بحث بعمل آمده است. شب قدرى که انوار تجلیات برترى شب قدر بر سایر ایام و ماه
یابد و هللا سبحان وتعالی  آن را به حرمت میم ربانى در آن انتشار مىقدسى و رایحه و ش

سرشت  ى نزول مالئک پاکدارد. و نیز دربارهنزول قرآن به بندگان باایمان ارزانى مى
کند. پس چه شبى بزرگ است شب قدر! که در نزد هللا  از آسمان تا طلوع فجر بحث مى

 از هزار ماه بهتر است!
حث درین سوره مبارکه  طوریکه در فوق هم یادآور شدیم؛همانا  بیان موضوع اصلي ب

عظمت قرآن عظیم الشان است، جالل وعظمت قرآن کریم به پیمانه ایست که شب نزول 
مسمي نموده اند. شب ارزش، نه شب با ارزش، شبي که خود ارزش « شب قدر»آنرا 

عمر یک انسان، شب  است و معیاري براي ارزش ها، بهتر از هزار شب، بهتر از
سرنوشت ساز، سرنوشت و مقدرات ملت ها را این شب رقم میزند. هرکي پاس این شب 
را داشت و به نعمت عظیم الهي که در این شب شامل حالش شده وقعي گذاشت و برداشت 

و نگهداشت و شکرش را بجاي آورد، به عزت وعظمت رسید. هرکي به عظمت این 
متي را که این شب قدر ظرف آن بود، نشناخت و وقعي به آن اعتنا نکرد، نع« شب قدر »

 نگذاشت و پاسش را نداشت، ذلیل و به عذاب الهي مواجه میگردد.
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 «:القدر »تعداد آیات، کلمات وحروف سوره 
این سوره   آیاتش كوتاه و موزون است. طوریکه گفتم؛ سوره قدر در مکه نازل شده،

( یکصدو وپانزده حرف و 115( سي ویک کلمه، )31)( پنج آیت، 5( رکوع، )1داراي )
( چهل ونه نقطه است. )الزم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد 49)

حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف است.  برای  تفصیل  این مبحث میتوانید به 
 تفسیر احمد مراجعه فرماید.( ،سوره  الطور

 قدربا سوره العلق:پیوند وارتباط سوره ال
ی علق به پیامبرصلی هللا علیه وسلم  دستور فرمود تا به نام هللا سبحان وتعالی، در سوره

پروردگارش قرآن بخواند و بیاموزد، در این سوره نیز آغاز نزول آن را بیان می کند که 
 در شب قدر با قدر و گرانبهای ماه رمضان است.

 فضیلت سورة قدر:
سورة قدر طوریکه از نام این سوره معلوم وهویدا است در قدم اول به محتواى و فضیلت 

بیان نزول قرآن عظیم الشان در شب قدر مي پردازد، و سپس در بیان اهمیت شب قدر و 
 بركات و آثار آن توضحیات را ارائه میدارد.

نزول قرآن عظیم الشان، در شب قدر همان شبي كه مقدرات و سرنوشت انسانها در تمام 
سال در آن شب تعیین مي شود دلیل دیگري بر سرنوشت ساز بودن این كتاب بزرگ 

 آسماني است.
 فضیلت شب قدر:

شبى است که در آن قرآن بر پیامبر عظیم الشأن اسالم نازل شده است و « شب قدر»
فضیلت عبادت در این شب از تمام شبها بیشتر است. در این شب مقدرات یک سال انسان 

مى باشد که به معناى « احیاء»گردد. از با فضیلت ترین اعمال در چنین شبى معین مى 
پاس داشتن یک شب تا صبح است. پس جا دارد که در چنین شبى انسان از اعمال زشت 
خود استغفار نماید چرا که شب توبه است و خداوند در آن بندگانش را مورد اکرام خاص 

 .خود قرار میدهد. لسان الغیب سروده است
 اسرار نزول تدریجی قرآن:

قیمت با  هللا متعال، امت محمدی را معّزز و بزر گوار گردانید و آخرین پیام و کتاب گران
عظمت ومعجزه اساء خویش  را بر آنان نازل فرمود، تا قانون زندگی، راه گشای  

ی بزرگی مشکالت، مرهم ]و داروی[ شفابخش دردها وامراض  روحی و جسمی و نشانه
که نزولش  -سرافرازی این امت برگزیده گردد و برای حمل مقدس ترین پیام آسمانی و 

ی سبب مجد و افتخار آنان گشت به ایشان را به برگزیده ترین و بزرگوارترین آفریده
زمین و آسمان، محمد بن عبدهللا  صلى هللا علیه وبارک وسلم، منتسب فرمود و با نزول 

الت آسمانی به کمال رسید، نور تابان در جهان گسترده شد، این قرآن، پیوند ارزشمند رس
روشنایی آن، هستی را فراگرفت و هدایت الهی مردم را دستگیر و پشتیبان گشت. نزول 

ی امین آسمان، جبریل  آمین علیه السالم  صورت گرفت که آن پیامها را به قرآن به وسیله
[ ]در آمدی بر علوم قرآنی، ۱۹۵تا ۱۹٣تدریج بر قلب مبارک پیامبر فرود آورد.)شعراء/

 فرقان[ و تفسیر ۵۵ص 
 ی نزول تدریجی قرآن:فلسفه

 نزول تدریجی قرآن عظیم الشأن دارای، حكمتهای بزرگ و رازهای فراوانی میباشد که 
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 انسان های دانشمند ازآن مطلع اند،برخی از این رازها وحکمت ها عبارتند از:
 در برابر اذیت و آزار مشرکان. برای محکم نگهداشتن قلب پیامبر - 1
 مهربانی و تلّطف کردن به پیامبر در هنگام نزول وحی. - 2
 اندک اندکی پیش رفتن در قانون گذاری احکام آسمانی. - 3
 آسان بودن حفظ ودرک قرآن برای مسلمانان. - 4
همراه بودن با وقایع و رویدادها و بیداری و آگاهی از آنها در وقت خود و پیوستن به  - 5

 ی قرآن که از سوی دانای ستوده سیر، نازل گشته است.پروردگار به وسیلهدرگاه 
 فرقان(. و تفسیر 59بنقل از: درآمدی بر علوم قرآنی، صفحه )

 پیام هاي  سوره قدر:
سالم »شب قدر، شب سالمت فکر و روح انسان و تعالى به سوى خداونِد سالم است.  -

 «هى حتّى مطلع الفجر
را به خود جلب کرد. پروردگار میتوان با توبه، الطاف  شب قدر، شب رحمت است و -

 سالم هى حتّى مطلع الفجر:»
تقدیر امور از سوى هللا متعال، بر اساس سعادت بشر است، مگر آنکه او خود جز این  -

 «.سالم هى حتّى مطلع الفجر»بخواهد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

364 

 (97) –القدر سورٔه 

 القدرُسوَرة  و تفسیرترجمه 
 (30) –جزء 

ِحیمِ بِْسِم  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  َّللاَّ
 ومهربان هبه نام خدای بخشایند

 
 َلیلَةُ اْلقَْدِر َخیٌر ِمْن أَْلِف َشْهر   ﴾٢﴿ َوَما أَْدَراَک َما لَیَلةُ اْلقَْدرِ  ﴾١﴿ إِنها أَْنَزْلنَاهُ فِي لَیلَِة اْلقَْدرِ 

وُح فِیَها ِبِإْذِن  ﴾٣﴿ ُل اْلَمالِئَکةُ َوالرُّ  ﴾ َسالٌم ِهي َحتهى َمْطلَِع اْلفَْجرِ ٤﴿ َربِِّهْم ِمْن ُکِلّ أَْمر  تَنَزه
﴿٥﴾  

 ترجمه مؤجز:
 ( همانا ما آن )= قرآن( را در شب قدر نازل کردیم،1) «إِنها أَنَزْلنَاهُ فِي لَیَلِة اْلقَْدرِ »
 ( و تو چه فهمیدي که چیست شب قدر،2)« َوَما أَْدَراَك َما لَیلَةُ اْلقَْدرِ »
ْن أَْلِف َشْهر  »  شب قدر بهتر است از هزار ماه، (3)« لَیلَةُ اْلقَْدِر َخیٌر ّمِ
ن ُكّلِ أَْمر  » وُح فِیَها بِِإْذِن َربِِّهم ّمِ ُل اْلَماَلئَِكةُ َوالرُّ ( فرود مي آیند فرشتگان و روح 4) «تَنَزه

 ازل میشوند.ر آن )شب( به دستور پروردگارشان براي )انجام( هر کاري نجبرئیل( د)= 
 .( امان است، آن شب تا طلوع صبح است5)« َساَلٌم ِهي َحتهى َمْطَلعِ اْلفَْجرِ »

 اصطالحات: تشریح لغات و
توانایی، بزرگواری، شرف، منزلت، ارزش، اندازه و «: القدر»نازل کردیم. « انزلنا »

(، 3نداری.)حاقه /دانی، تو چه دانایت کرد، تو خبر تو چه می«: ما ادراك»مقدار. 
جبریل، یا روح «: الروح»هزار ماه. «: ألف شهر(.» ۱۷و  ۱۶(، )انفطار/ ۱۴)مرسالت/

درود و تحیت، «: سال م» برای هر کاری.«: لكل امر← من كل أمر»هر چیز، رحمت. 
 طلوع، دم صبح، سپیده دم.«: مطلع» سالمت، امن و امان.

 

  تفسیر سورة قدر
 ! خوانندگان گرامی

آیات متبرکه سوره هذا در باره؛آغاز نزول قرآن و فضایل شب قدر، بحث بعمل آمده در 
 است.

 (:1) «إِنها أَنَزْلنَاهُ فِي لَیَلِة اْلقَْدرِ »
به خاطر همین  ایم.فرو فرستاده« لیلةالقدر» ما قرآن را در شب ذي قیمت و با ارزش 

بزرگی و منزلت خود از هزار ماه نزول قرآن کریم است که این شب در عبادت، شرافت، 
 بهتر شده است.

 «:أَنَزْلنَاهُ »
گردد. و اشاره به آغاز  به فهم اکثریت از مفسران به قرآن بر مي «أَنَزْلَناهُ »( در هُ ضمیر )

العاده نزول قرآن است. ذكر ضمیر به جاي اسم ظاهر، به خاطر شهرت و جاللت فوق
 قرآن، و جایگزین بودن آن در همه اذهان است.

سیارى خداوند، امور عالم را از طریق فرشتگان و با واسطه آنان به انجام میرساند. لذا در ب
ها و ضمیر هاى مربوط به خداوند به صورت جمع آمده است. چنانکه از آیات قرآن، فعل

 ما قرآن را نازل کردیم. «انّا انزلناه»در آغاز این سوره میفرماید: 
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بر اساس نظر تعداد کثیري از مفسران، قرآن عظیم الشان دو بار نازل شده است. یکبار به 
ین سوره به آن اشاره دارد و بار دیگر به صورت صورت یکپارچه در شب قدر که ا

تدریجى در مدت بیست و سه سال دوره رسالت پیامبر. تعبیرات قرآن نیز درباره نزول این 
از ریشه انزال به معناى نزول دفعى  «انزلنا»کتاب آسمانى دو گونه است. برخى با کلمه 

 عناى نزول تدریجى آمده است.از ریشه تنزیل به م «نّزلنا»کلمه  آمده و برخى دیگر با
به « لوح المحفوظ»ابن عباس )رض( فرموده است هللا متعال قرآن را به صورت کامل از 

در آسمان دنیا نازل کرد، پس از آن به مقتضاى حال و در خالل بیست و سه « دارالعزة»
 ..(۱۹/۱٣۰و قرطبى  ٣/۶۵۹سال بر پیامبر صلّى َّللّا علیه  و سلم نازل شد.)مختصر 

انزال وپائین آوردن قرآن هم به معني »مینویسد: « جلوه هاي از اسرار قرآن»مفسر تفسیر 
فرستادن این پیام الهي از باال به پائین است وهم پائین اوردن مستواي بلند کالم الهي به 
سطح فهم و درک انسان. یعني پروردگار با عظمت ما مستواي کالم خود را به حدي پائین 

 «قابل فهم شود.« انسان روي زمین»اي آورده که بر
شب بزرگوار و ارزشمند، شب ارزشیابي و تعیین سرنوشت است، چون «: لَیلَِة اْلقَْدرِ »

قرآن کریم در آن نازل شده است و سراسر نور، رحمت، خیر، بركت، سالمت و سعادت 
 از هر جهت است.

 قدر:
 شود. میتقدیر و سرنوشت در این شب برای مالئک روشن و مشخص  - 1
 سال اجر دارد. 83ارزش و منزلت این شب باالست و برابر عبادت  - 2

 ً ترین نعمت  شب قدر، شب شكرگزارى و تشكر از هللا متعال  است. زیرا مهم بنا
 الهی بر بشر، یعنى قرآن نازل شده است.

ظرف و مظروف باید متناسب باشند. بهترین كتاب  درضمن قابل یادآوری  است که:
 شود.ها نازل مىشب بر بهترین انسان در بهترین

 (:2) «َوَما أَْدَراَك َما لَیلَةُ اْلقَْدرِ »
تو چه میداني که شب قدر كدام است؟ و چه چیز ي اگاهت کرد که چیست شب قدر؟ یعني 

)و چه اندازه عظیم است؟( یعنى چه چیزى شما را به قدر و منزلت و فضل آن آگاه کرده 
 .(۴/۲۷۵است؟! )خازن 

 فضل نهایی و پایه ، یعنی: تو مرتبهقدر است شبشأن  و بزرگداشت تفخیم برای استفهام
 .ای نکردهقدر را درک  شب و شرف

براي ما مفهوم این موضوع را میرساند « َمآ أَْدَراَك؟»؟ تعبیر تو چه میداني« َمآ أَْدَراَك؟»
یق این شب را حتّي شخصي پیامبر و براي ما واضح میسازد که، زمان و عظمت دق

 دانسته است، چه رسد به دیگران!صلي هللا علیه وسلم هم نمي
این آیه مبتارکه دلیل اهمیت و ارزش و فضیلت این شب مبارک را بیان میدارد که: در 

 کس به طور قطع از آن خبر ندارد.های دهۀ آخر ماه رمضان مخفی شده و هیچبین شب
 های طاق  دهۀ آخر رمضان عبارت است از:خفاء شب قدر در شببه نظر علما علت ا

هللا متعال آن را مخفی نگه داشته تا بندگانش به عبادت بیشتر تشویق شوند و عبادت خود 
را منحصر و خاص به یک شب نسازند. و یک دورۀ آموزشی برای تقویت ایمان همگان 

 باشد.
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 یادداشت:
 هایی است ( از بهترین هدیه29و  27، 25، 23، 21های طاق  دهۀ آخر رمضان )شب

 که هللا به بندگانش عطا فرموده است.
 )شب قدر(: :«لَیلَةُ اْلقَْدرِ »

 :در قرآن عظیم الشأن، در چند معنا به كار رفته است« قدر»كلمه 
َ َحقَّ قَْدِرهِ »فرماید: مقام و منزلت. چنانكه مى الف: )آن  (.91)انعام، « َو ما قََدُروا َّللاَّ

 (.گونه كه باید، مقام و منزلت الهى را نشناختند
( )اى .40)طه، « قََدر  یا ُموسى ِجئَْت َعلى»فرماید: تقدیر و سرنوشت. چنانكه مى ب:

 .اى ن مقّدس( آمدهموسى تو بنا بر تقدیر )الهى به این مكا
(.)كسى كه 7).طالق، « ...َو َمْن قُِدَر َعلَْیِه ِرْزقُهُ » فرماید:  تنگى و سختى. چنانكه مى ج:

 (..رزق و روزى بر او تنگ و سخت شود.
مناسب است، زیرا شب قدر، هم شب با منزلتى « لَْیلَِة اْلقَْدرِ »دو معناى اول در مورد 

 .است است و هم شب تقدیر و سرنوشت
ْن أَْلِف َشْهر  »  (:3) «لَیلَةُ اْلقَْدِر َخیٌر ّمِ

 ازجمله شب هاي که از هزار ماه بهتر است. «لَیلَةُ اْلقَْدرِ »شب 
تكثیر است نه تعیین و  «أَْلِف َشْهر  »هزار ماه. قابل تذکر است که مراد  «:أَْلِف َشْهر  »

 تحدید.
قرار داده شده. بدیهي است که در آن هزار ماه هر در اینکه لیلة القدر از هزار ماه بهتر 

سال یک شب، لیلة القدر مي باشد، پس این محاسبه به چه صورتي میباشد. ائمه تفسیر 
فرموده اند که مراد از هزار ماه، آن ماههایي هستند که در آنها این شب نباشد، لذا ایرادي 

 نمیآید. )کذا ذکره ابن کثیر عن مجاهد(
ختالف مطالع در ممالک و شهرهاي مختلف، شب قدر مختلف مي باشد و در با توجه به ا

آن هیچگونه اشکالي نیست، زیرا به اعتبار هر کجا که شب قدر بیاید در شب همانجا 
 .برکات لیلة القدر حاصل مي شوند. وهللا سبحانه و تعالي اعلم

باشد که در ماهى مىمفسران فرموده اند: یعنى عمل نیکو در شب قدر بهتر از عمل هزار 
آنها شب قدر نباشد. در روایات تاریخی آمده است که: یک نفر به مدت هزار ماه سالح 
را برداشت و در راه هللا  جهاد کرد. پیامبر صلّى َّللّا علیه و سلم و مسلمانان در شگفت 

من شدند. و پیامبر صلّى َّللّا علیه و سلم براى امتش تمنا کرد و گفت: خدایا! به امت 
اى! آنگاه هللا متعال  شب قدر را به او عطا ترین عمر و کمترین عمل عطا کردهکوتاه

فرمود و گفت: شب قدر براى تو و امت تو از هزار ماه که آن مرد در آن جهاد کرد بهتر 
 است.)این نظر از ابن عباس و مجاهد روایت شده است.(.

 ماز شب از هزار ماه بهتراست.مجاهد گفته است: یعنى عمل نیک و روزه گرفتن و ن
 .( ٣/۶۵۹)مختصر 

 ماه: 4سال و  83    =:«أَۡلِف َشۡهر  »یادداشتی درمورد
هللا متعال به خاطر عمر کوتاه انسان بر ما منت نهاده که با عبادت در این شب اجر و 

ای در این ظرف زمانی صورت گرفته ثواب عبادت یک عمر را داشته باشیم؛ زیرا حادثه
« أَۡلفِ »ی تر از آن حادثه را در زمین سراغ نداریم. در ضمن الزم نیست کلمهعظیمکه 

اند هزار ماه را را محدود کنیم که منظور هزار است و بعضی از علما و محدثین آمده
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ها گیریاند که این نتیجههایی کردهگیریاند که شده هشتاد و چند سال و نتیجهتقدیر کرده
 آید.سیاق آیات جور وبرابر درنمیزیاد مطلوب و با 

ۡن أَۡلِف َشۡهر  »فرماید: هللا تعالی  در بیان عظمت لیلة القدر می شب « ٣لَۡیلَةُ ٱۡلقَۡدِر َخۡیر  ّمِ
اند عبادت در شب قدر از هزار ماه بهتر است، قدر بهتر است از هزار ماه. اما اینکه گفته

بلکه  «.في لیلة القدر خیر من الف شهرالعباده »جای بحث است، زیرا هللا نفرموده: 
ۡن أَۡلِف َشۡهر  »فرموده:  خود شب قدر بهتر است از هزار ماه و این « ٣لَۡیلَةُ ٱۡلقَۡدِر َخۡیر  ّمِ

هزار برای تکثیر است. الزاماً به معنای همین هزار نیست که دقیقاً عدد هزار را برساند 
 ته است.و در قرآن این تعبیرات بسیار زیاد به کار رف

 مفهوم عمر کوتاه انسان:
تِّیَن إِلَى السَّْبِعیَن، » رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرموده است: ِتي َما َبْیَن الّسِ أَْعَماُر أُمَّ

)عمر امت من [ حکم آلبانی:4236[ و ]ابن ماجه: 3550]ترمذی:  «َوأَقَل ُهْم َمْن َیُجوُز َذِلكَ 
ها بیشتر از این عمر می کنند.( و هللا  کمی از آن باشد و عدهسال می 70تا  60بین 

 متعال به خاطر عمر کوتاه ما این هدایا را به ما تقدیم داشته است.
 یادداشت:

هر کسي که در شب قدر نماز عشا و صبح را به جماعت ادا کرد، او نیز ثواب آن شب 
 .ي گرددرا دریافت، و هر کس هرچه بیشتر عبادت کند به ثواب بیشتري نایل م

در صحیح مسلم به روایت حضرت عثمان )رض( آمده است که رسول هللا صلي هللا علیه 
وسلم فرمود: هر کسي که نماز عشا را با جماعت ادا کرد به ثواب قیام نیم شب نایل آمده 
است و اگر نماز صبح را با جماعت ادا نماید، پس ثواب عبادت شب بیداري همه شب را 

 یافته است.
ن ُكّلِ أَْمر  تَنَزه » وُح فِیَها بِِإْذِن َربِِّهم ّمِ  (:4)« ُل اْلَماَلئَِكةُ َوالرُّ

فرشتگان و جبرئیل در آن شب با إذن پروردگارشان، پیاپي )به كره زمین و به سوي 
دار هللا متعال میآیند براي هر گونه پرستشگران هللا )ج( و عبادت كنندگان شب زنده 

 بحان دستور داده باشد(.كاري )كه بدان یزدان س
لُ »  پیاپي نازل گردید. «:تَنَزه

 این فعل میتواند به معني ماضي باشد )شیخ محّمد عبده در تفسیر جزء عّم( میفرماید:
وحُ » جبرئیل. نزول فرشتگان و سردسته ایشان جبرئیل به كره زمین، جهت دعاي  «:الرُّ

داري مینمایند و به عبادت میپردازند  خیر و طلب آمرزش براي كساني است كه شب زنده
 و از پروردگار با عظمت طلب مرحمت و مغفرت میكنند.

انس مراد از روح، حضرت جبرئیل امین است. حضرت  «تنّزل الملئکة و الروح»
روایت نموده است که رسول هللا صلي هللا علیه وسلم فرمود: هرگاه شب قدر بیاید، 

جبرئیل با جمع بزرگي از فرشتگان به زمین فرود میآیند، و براي همه بندگان خدا از مرد 
 و زن که به نماز یا ذکر هللا مشغول باشند، دعاي رحمت مي کنند.

یعنی آنان سر « شوند.ن هللا متعال در آن شب نازل میبه دستور وفرما» «:بِِإۡذِن َربِِّهم»
به خود وبه اصطالح خودسرانه فرود نمی آیند، بلکه به اذن  واجازه پروردگار با عظمت  

 فرود می آیند.
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ن ُكّلِ أَۡمر  » و مراد از هرفرمانی هم «دربارۀ هر کاری که در آن سال تقدیر گردد.» «:ّمِ
سوره ی دخان امر حکیم )کار و امر حکیمانه( خوانده  5همان چیزی است که در آیه ی 

 شده است.
ها می فرشتگان در آن شب هرچه هللا فرموده و امر کند در سرنوشت و تقدیر انسان

عبادت و دعای خالصانه در این شب، تقدیر خود را توانند با ها مینویسند. و انسان
 عوض کنند باذن هللا تعالی.

ن ُكّلِ أَْمر  » ابن کثیردر تفسیر خویش در باره جمله:  مینویسد: در اینجا   آیه مبارکه« ّمِ
)سوره « یحفظونه من أمر هللا»است. چنان که در « با»به معناي « ِمن»حرف 
کار رفته است، همچنان از لحاظ قواعد نحوي  به« با»به معناي « ِمن( »11رعد،

میتوانیم به صراحت بگویم که حروف جاره یکي به جاي دیگر نیز استعمال میشود واضح 
است که من و با هردوازحروف جاره است یعني فرشتگان تمام وقایع پیش آینده تقدیر در 

 سال را با خود همراه گرفته به زمین فرود مي آیند.
متعلق دانسته و آن « سالم»را به « من کل امر»ن مانند مجاهد و غیره بعضي از مفسری

را چنین معني کرده اند که این شب از هر شر و آفت و چیز هاي بد، سالم است. )تفسیر 
 ابن کثیر(

 (:5) «َساَلٌم ِهي َحتهى َمْطَلعِ اْلفَْجرِ »
دار( است تا  آن شب، شب سالمت و رحمت )و درود فرشتگان بر مؤمنان شب زنده

اش آرامش و سالمتی است، از اول تا آخرش برکت است، بدی این شب همه طلوع صبح.
گی و خطری از نخستین لحظاتش تا هنگام طلوع بامداد ای در آن نیست و ناخجستهو فتنه

 وجود ندارد.
 سالم و درود. «:َسالمٌ »

 ایشان است. مراد درود فرشتگان بر مؤمنان است كه طلب آمرزش و رحمت براي
 سالمت:

یعني طاعت و عبادت در آن، موجب سالمت و در امن و امان ماندن مؤمنان از هر چیز 
 است.

 یا این كه به معني سالم، یعني شبي است سالم و توأم با سالمت.
است. لفظ « هي سالم»در اصل عبارت « سالم»شیخ قرطبي در تفسیر خویش مینویسد: 

سالم و سالمتي است، و کامال خیر است، که نامي از  حذف شده است، یعني این« هي»
سالم »شر در آن نیست. )قرطبي( و برخي دیگري از مفسرین گفته اند که تقدیر عبارت 

قرار داده اند، و معنایش اینکه این فرشتگان هر آن « کل امر»است، و آن را صفت « هو
 امري را برداشته مي آیند که خیر و سالم باشد. )مظهري(

تواند نمی شیطان که است سالمی ، شبشبآن »می فرماید:  کریمه اهد در تفسیر آیهمج
بر  فرشتگان گفتن ، سالممراد از سالم»گوید: میشعبی «. برساند گزند و آزاری در آن
بامداد  که گاهشود تا آنمی آفتاب  پنهان که از هنگامی قدر است مساجد در شب اهل
 «. کندمی عطلو
یعني این برکات لیلة القدر مختص قسمتي از شب نیست، بلکه «:هي حتي مطلع الفجر»

 .از آغاز شب گرفته تا طلوع فجر ادامه خواهد داشت
 طلوع. دمیدن. وقت طلوع. هنگام دمیدن. مصدر میمي یا اسم زمان است. «:َمْطلَعِ »
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  یادآوري:
كه شب همان سایه نیم كره زمین است كه بر شب قدر در مناطق مختلف، یكي است. چرا 

 نیم كره دیگر میافتد، و این سایه همراه گردش زمین در حركت است.
یك دوره كامل آن در بیست و چهار ساعت انجام میپذیرد. این مّدت كه تاریكي تمام نقاط 
زمین را به تدریج فرا میگیرد، شب كامل كره زمین و شب قدر آن است كه با اختالف 

 ند ساعت زودتر و دیرتر، مهمان مردمان گوشه و كنار سراسر زمین میشود.چ
 نظریات علما در مورد در بندبودن شیاطین در این ماه:

بصورت کل نظریات علماء را در این بابت میتوان در سه نظر ذیل خالصه وجمعبندی 
 :نمود

کند که اثر آن شیطان قبل از رمضان انسان را به حدی به گناه مشغول و آغشته می - 1
ی گناهان قبل تا آخر ماه رمضان بر روی انسان باقی بماند و در رمضان به واسطه

از رمضان نتواند طاعت و عبادت هللا را به جا آورد. براساس این نظر شیاطین در 
رمضان در بند هستند ولی انسان به واسطۀ اثر گناهان قبل از رمضان از عبادت 

 .ماندشایسته هللا بازمی
 کنند.رئیس شیاطین در بند است و بقیه و اطفال شان  آزاد هستند و فعالیت می - 2
 در لیلة القدر هیچ شیطانی آزاد نیست و همه در بند و در غل و زنجیر هستند. - 3

ی آن شب سالمتی است، از غروب انسان در آن شب از هر بدی در امان است؛ زیرا همه
ی شب سالمتی و آمدن فرشتگان است پس همهآفتاب تا طلوع فجر آن شب، هنگام فرود 

 امان از هر مخوف است.
 شأن نزول:

ابن ابي حاتم از مجاهد مرسالً روایت نموده است که رسول هللا صلي هللا علیه وسلم 
وضعیت جهادگري از قوم بني اسرائیل را ذکر فرمود که او تا هزار ماه پشت سر هم در 

هاي خویش را به زمین نمي گذاشت، مسلمانان با جهاد مشغول ماند که هیچ گاه شمشیر 
نازل گردید، و در این، عبادت « قدر»شنیدن آن در شگفت قرار گرفتند، بر این، سورۀ 

 یک شب این امت را باالتر از عبادت تمام عمر آن مجاهدین قوم بني اسرائیل یعني هزار
 .ماه قرار داد

ده است که عابدي در قوم بني اسرائیل ابن جریر به روایت مجاهد واقعۀ دیگري ذکر نمو
بود که همه شب در عبادت مشغول بود، و به هنگام صبح به جهاد بیرون مي رفت و به 
جهاد مشغول میشد، و بدین شکل او هزار ماه در عبادت به سر برد، بر این، خداوند 

را نازل فرمود، از این، نیز معلوم میگردد که شب قدر از  «قدر»متعال سورۀ 
 صوصیات امت محمدي است. )مظهري(خ

ابن کثیر این را قول امام مالک دانسته است و بعضي از شوافع آن را قول جمهور قرار 
داده اند، خطابي بر این، ادعاي اجماع را دارد، اما بعضي محدثین در این باره اختالف 

 نظر دارند. )براي تفصیل مراجعه شود به تفسیر ابن کثیر(.
 قرآنکریم: شب قدر و نزول 

 الف: نزول قرآنکریم:
یکي از خصوصیات و امتیازات شب قدر این است که قرآن عظیم الشان، کتاب هدایت و 
راهنماي بشر و معجزه جاوید پیامبر بزرگوار اسالم محمد مصطفي صلي هللا علیه وسلم 
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د در این شب نازل شده است. که سه آیة از قرآن عظیم الشان این مطلب را مورد تایی
 قرار داده است:

 اول:
 ،«انا انزلناه في لیله القدر»که میفرماید: « قدر»سوره 
 دوم:

 «.شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن«: »بقره»آیه صد و هشتاد و پنج سوره 
 و سوم:
إ نا آنزلنه فى لیلة مباركة إ نا كنا منذ رین فیها »سوره دخان( که میفرماید:  4و 3)آیات 

ما قرآن را در شبى مبارك نازل نموده ( )۴و ٣)سوره دخان آیات « یفرق كل آمر حكیم
ایم زیرا همواره هشدار دهنده و اندازه كننده بوده ایم. در آن شب مبارك هر امرى طبق 

 حكمت خداوند تنظیم میشود.(
 مبارک یعني چه؟ 

شب، در آیه متبرکه آمده است،از ماده بركت گرفته شده است. یعنى این « مبارک»کلمه 
شبي است پر از رحمت، شبي است بسیار مفید و سودمند، كه درآن فراخى وزیادى نعمت 

 وروزى وجود میداشته باشد.
انا انز لنا ه فى لیلة القدر وما ادراك ما لیلة »هکذا پروردگار با عظمت ما میفرماید: 

ب قدر و )به تحقیق ما فرود آوردیم قرآن را در ش «القدر لیلة القدر خیر من الف شهر

خداوند  چه چیز مطلع ساخت ترا كه چیست شب قدر، شب قدر بهتر است از هزار ماه )
ماه رمضان ماه ست كه در آن «)شهر رمضان الذى انزل فیه القرآن »پاك میفر ماید: 

 ودر سوره قدر میخوانیم: (۱٨۵قرآن فرود آورده شده است. )سوره بقره آیه 
آن را در شب قدر نازل كردیم( بناً حكم مطلق همین است )ما  «اناانزلناه فى لیلة القدر»

 كه شب قدر در ماه مبارك رمضان است.
 بناً حكم مطلق اکثریت از مفسرین همین است كه شب قدر در ماه مبارك رمضان است.
شبى است كه در آن قرآن عظیم الشان كه مبدا تمام خیرات و بركات و سر چشمه تمام 

 زول یافته است.نیكى ها وخوبى ها ست، ن
شب قدر، شبى است، كه مقدرات جهان بشریت با نزول قرآن در آن استحكام میپذیرد و 

 مشخص مى گردد.
 مفسرین اسالم نزول قرآن را بردو قسم تقسیم مینمایند: 

 نزول دفعى و كلى - 1
 نزول تدریجى   - 2

صلي علیه نزول دفعى یعنى قرآن عظیم الشان بطور كامل در شب قدر بر قلب رسول اكرم 
عبارت از نزولى است كه: قرآن در مدت بیست  وسلم نازل گردیده است و نزول تدریجى

وسه سال به تدریج وبه مناسبت ها وطبق رویداد ها بر پیامبر اسالم محمد صلى هللا علیه 
 وسلم نزول یافته است.

 ! خواننده محترم
 مینویسند: مراد از «قدرانا انزلناه في لیله ال»تعدادي از مفسرین در تفسیر آیت: 

نه این نیست که در همین شب قدر جمعاً از عرش « ما قرآن را فرو فرستادیم» «انزلنه»
ً »به آسمان دنیا فرستاده شده، و نه اینکه قرآن در شب نخستین نزول  بر دل پیامبر « جمعا
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است  صلي هللا علیه وسلم نازل شده، این دو تو جیه بي اساس و مغایر آیات صریح قرآن
 که بر نزول تدریجي قرآن بر پیامبر صلي هللا علیه وسلم تاکید دارد.

تفسیر این آیه را در خود قرآن باید جستجو کرد وهر راي که با شرح قرآن تصادم کند باید 
 آنرا کنار بگذاریم و به آن ننمائیم.

تَْقَرأَهُ َعلَى النهاِس َعلَى َوقُْرآنًا فََرْقنَاهُ لِ »قرآن عظیم الشان در این مورد صریحاً میفرماید: 
ْلَناهُ تَْنِزیال ( )و قرآن را جزء جزء کردیم تا آنرا با درنگ 106)سوره االسرا ء  «ُمْكث  َونَزه

 «بر مردم بخواني وبا اینگونه نزولي آن فرو فرستادیم
َل َعلَیِه اْلقُْرآنُ »همچنان میفرماید:  ِلَك ِلنُثَبَِّت بِِه  َوقَاَل الهِذیَن َكفَُروا لَْواَل نُّزِ

َٰ
ُجْمَلةً َواِحَدةً َكَذ

( )وکافران گفتند: چرا قرآن همه یکباره براو 32)سوره فرقان:  «فَُؤاَدَك َوَرتهْلنَاهُ تَْرتِیالً 
 نازل نشده؟ چنین کردیم تا دلت را با آن استوار سازیم وآنرا آرام وشیوا بر خوانیم(

قرآن تدریجي جز وار، و توآم با وقفه بوده « ولنز» این آیات بوضوح نشان مي دهند که 
 یکباره قرآن اند خط بطالن میکشد.« نزول»و بر راي کسانیکه که معتقد به 

باران بطور مکرر استعال شده که بارش تدریجي و وقفه « نزول»در قرآن براي « انزلنا»
 ت.ئي باران را افاده میکند نه نزول یکباره همه آب آسمان، یکجاودر یک وق

 معناى قدر:
را به معناى اندازه كردن، معین نمودن و فیصله كردن ترجمه و تفسیر « قدر»مفسرین 

نموده اند، یعنى لیلة القدر عبارت از شبى است كه خداوند متعال در آن هر چیزى را صحیح 
رر اندازه مینماید. و وقت آنرا تعیین میكند واحكام را نازل میفرماید و تقدیر هر چیزى را مق

 مینماید.
فیصله كرده میشود هر كار استوار آن، « »فیها یفرق كل امر حكیم. امراً من عند هللا...»

 (.۵و  ۴)الدخان آیات « فرود آوردیم آنرا به وحى كردن از نزد خویش.
 تعین شب قدر:

از تصریحات قرآن این امر تا این حد ثابت است که شب قدر در ماه مبارک رمضان مي 
در تعیین تاریخ آن، اختالف است. چهل قول در این باره است، اما در تفسیر باشد، اما 

آمده است که از همه این اقوال، صحیح این است که لیلة القدر در دهۀ آخر « مظهري»
رمضان است، ولي تاریخ خاصي در این دهه آخر مشخص نیست، بلکه امکان دارد در 

رمضان تغییر مي خورد، و از روي احادیث  یکي از این شبها باشد، و نیز آن در هر ماه
( بیاید، و در 27،29، 25، 23، 21) -صحیح احتمال بیشتر این است که در شبهاي طاق 

، 23، 21تمام احادیث که در ارتباط با تعیین شب قدر آمده اند، که در آنها شبهاي طاق، )
ایر و در هر ( ذکر شده است جمع میگردند، اگر شب قدر در این شبها د27،29، 25

رمضان تغییر کند، پس همه روایات حدیث به جاي خود درست و ثابت میباشند، در هیچ 
یکي نیازي به تاویل نمي ماند، بنابراین، بیشتر ائمۀ فقها فرموده اند که شب قدر در دهه 

 آخر رمضان تغییر مي یابد.
ابو ثور، مزني، ابن ابو قال، امام مالک، احمدبن حنبل، سفیان ثوري، اسحق بن راهویه، 

خزیمه وغیره همه هم چنین فرموده اند، و روایتي از امام شافعي نیز موافق با این منقول 
است. روایتي دیگر از امام شافعي چنین آمده است که این شب غیر قابل تغییر است، بلکه 

 متعین است. )تفسیر ابن کثیر( 
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یح بخاري آمده است که رسول روایتي از حضرت عایشه صدیقه رضي هللا عنها در صح
یعني  «تحروا لیلة القدر في العشر االواخر من رمضان»هللا صلي هللا علیه وسلم فرمود: 

شب قدر را در دهه آخر رمضان جستجو کنید، و در صحیح مسلم به روایت حضرت ابن 
عني ی «فاطلبوها في الوتر منها»عمر آمده است که رسول خدا صلي هللا علیه وسلم فرمود: 

شب قدر را در شبهاي طاق دهه آخر رمضان تالش کنید. )تفسیر مظهري( در مورد اینکه 
شب القدر دركدا م یكى از شب هاى رمضان میباشد، ایا این شب واقعاً در ده اخیر رمضان 
و آنهم در روزهاي طاق و یا هم روز هاي جفت قرار دارد بحثي است که به احادیثي نبوي 

 باید مراجعه کرد.
ماه رمضان است:  27و بعضي ازعلماي متأخرین ذکر نموده است که لیلة القدر در شب 

نظربه این دلیل که کلمات لیلة القدر در تمام قرآن کریم سه بار ذکرگردیده است و هر سه 
حرف است که به این حساب  9کلمه آن در سوره قدر میباشد وکلمه لیلة القدر جمعأ 

 میشود. 27=3×9
همه باید گفت که لیلة قدر از جمله شبهاي با فضیلتي است که بر همه شب هاي ولي قبل از 

 سال فضیلت و برتري خاصي خود را دارد بخاطر اینکه این شب قرآن ونزول قرآن میباشد.
َمْن یقُْم لَیلَةَ اْلقَْدِر إِیَمانًا »در باره فضیلت این شب میفرماید:  صلي هللا علیه وسلم پیامبر
ثواب، هر کس، شب قدر را بقصد »( 35)بخاري: «. ُغِفَر لَهُ َما تَقَدََّم ِمْن َذْنبِهِ ا َواْحتَِسابً 

زنده نگاه دارد، )یعني آن شب را در عبادت و بندگي بسر برد(، همة گناهان گذشته اش، 
 «.مورد عفو قرار خواهند گرفت

متفاوتي دارند، اما بدون علما به دلیل وجود احادیث مختلف، در مورد تعیین شب قدر آراي 
 شک این شب در ده شب آخر رمضان و از روز هاي فرد میباشد.

ِ »از عباده بن صامت رضي هللا عنه روایت است که:  َخَرَج  صلي هللا علیه وسلم أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ
َخَرْجُت ْلُْخبَِرُکْم بِلَیلَِة اْلقَْدِر، َوإِنَّهُ إِِنّي »یْخبُِر بِلَیلَِة اْلقَْدِر، فَتاَلَحي َرُجالِن ِمَن اْلُمْسِلِمیَن فَقَاَل: 

تاَلَحي فاُلٌن َوفاُلٌن، فَُرفِعَْت، َوَعَسي أَْن یُکوَن َخیًرا لَُکْم، اْلتَِمُسوَها فِي السَّْبعِ َوالتِّْسعِ 
تشریف آورد که شب قدر  صلي هللا علیه وسلم ( روزي، رسول هللا49)بخاري: .«َواْلَخْمِس 
 ا مشخص نماید. در این اثنا، دو تن از مسلمانان سرگرم منازعه با یکدیگر بودند.را براي م
بیرون آمدم تا شما را از شب قدر با خبر سازم. با »فرمود:  صلي هللا علیه وسلم آنحضرت

دیدن دعواي این دو نفر، مطلب را فراموش کردم. شاید این براي شما بهتر باشد. با وجود 
)البته اینجا منظور در دهة پایاني «. فتم، نهم و پنجم جستجوکنیداین، شب قدر را در ه

 رمضان است(
صلي هللا  أَنَّ ِرَجاالً ِمْن أَْصَحاِب النَّبِي»عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما روایت میکند که: 

ِ أُُروا لَیلَةَ اْلقَْدِر فِي اْلَمنَاِم فِي السَّْبعِ اْلََواِخِر فَقَاَل َرسُ  علیه وسلم صلي هللا علیه وسلم:  وُل َّللاَّ
َها فِي السَّْبعِ اْلََواخِ » یَها فَْلیتََحرَّ «. رِ أََري ُرْؤیاُکْم قَْد تََواَطأَْت فِي السَّْبعِ اْلََواِخِر فََمْن َکاَن ُمتََحِرّ

 (2015)بخاري: 
خواب دیدند که شب قدر، در هفت شب آخر  صلي هللا علیه وسلم چند تن از اصحاب پیامبر
مي بینم که خواب هاي شما در باب »فرمود:  صلي هللا علیه وسلم رمضان است. رسول هللا

اینکه شب قدر در هفت شب آخر رمضان مي باشد، موافق یکدیگر است. پس کسي که در 
 «.صدد یافتن شب قدر مي باشد، آنرا در هفت شب آخر رمضان، جستجو نماید
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اْلعَْشَر  صلي هللا علیه وسلم تََکْفنَا َمَع النَِّبياعْ »ابو سعید خدري رضي هللا عنه میگوید: 
إِنِّي أُِریُت لَیلَةَ اْلقَْدِر ثُمَّ أُْنِسیتَُها »اْلَْوَسَط ِمْن َرَمَضاَن فََخَرَج َصبِیَحةَ ِعْشِریَن فََخَطَبنَا َوقَاَل: 

 (2016)بخاري: « ..أَْو نُِسّیتَُها فَاْلتَِمُسوَها فِي اْلعَْشِر اْلََواِخِر فِي اْلَوتِْر.
صلي  به اعتکاف نشستیم. آنحضرت صلي هللا علیه وسلم در دهة دوم رمضان با رسول هللا

شب قدر، »صبح روز بیستم، بیرون آمد وبه ایراد سخن پرداخت و فرمود:  هللا علیه وسلم
در خواب برایم مشخص شد. ولي من آنرا فراموش کردم و یا آنرا از یادم بردند. پس آنرا 

 ر شبهاي فرد دهة آخر، جستجو نمایید.د
قَاَل:  صلي هللا علیه وسلم أَنَّ النَّبِي» عبدهللا بن عباس رضي هللا عنهما روایت میکند که:

اْلتَِمُسوَها فِي اْلعَْشِر اْلََواِخِر ِمْن َرَمَضاَن لَیَلةَ اْلقَْدِر فِي تَاِسعَة  تَْبَقي فِي َسابِعَة  تَْبَقي فِي »
شب قدر را در »فرمود:  صلي هللا علیه وسلم رسول هللا (2021)بخاري «. تَْبَقيَخاِمَسة  

 «.دهة آخر رمضان، یعني در نه یا هفت یا پنج روز باقیماندة آن، جستجو کنید
ِ صلي هللا علیه » عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما در روایتي دیگر، میگوید: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

 .«ْشِر اْلََواِخِر ِهي فِي تِْسع  یْمِضیَن أَْو فِي َسْبع  یْبَقیَن یْعنِي لَیلَةَ اْلقَْدرِ ِهي فِي اْلعَ »وسلم: 
شب قدر در دهة آخر رمضان »فرمود:  صلي هللا علیه وسلم (رسول هللا2022)بخاري: 

 «.است، در نه شب و یا درهفت شب آخر آن، میباشد
میباشد و شاید حکمت نا معلوم بودن آن  مختلف قدر، شب در تعیین وارده بنابر این احادیث

شب این باشد که مومنان براي بدست آوردن ثواب و اجر عبادت در این شب حریص باشند 
 اما آنچه و در ده شب آخر رمضان تالش بیشتري را براي رسیدن به این ثواب انجام دهند؛

میباشد وهللا  هر سال رمضان هفتموبیست قدر، شب شب که است اکثر علما برآنند، این که
 اعلم.

 :سعي و تالش براي دستیابي شب قدر
من قام لیلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له »در حدیثي پیامبر صلي هللا علیه وسلم آمده است: 

)کسي که شب قدر را با ایمان واحتساب اجر بر پاي دارد گناهان پیشین « ما تقدم من ذنبه
 میشوند(او آمر زیده 

سیرت نویسان مینویسند که شخصي پیامبر صلي هللا علیه وسلم سعي وتالشي را براي 
 ترغیب مینمود. دسیابي شب قدر بخرچ میداد، واصحاب کرام را نیز در سعي تشویق و

از فهم احادیثي منقوله بر میآید که پیامبر صلي هللا علیه وسلم براي دستیابي شب قدر در 
نه تنها خودش تالش بیشتري در نماز خواندن و قرئت قرآن و دعا  دهه آخر شهر رمضان

خواندن میکردند که در دیگر روزهاي سال چنین تالشي نداشتند، بلکه خانواده خویش را 
 بیدار مي نمود، به امید اینکه شب قدر را دریابند.

ن إذا دخل کا»چنانکه عایشه رضي هللا عنها روایت کرده که پیامبر صلي هللا علیه وسلم: 
(. یعني: هنگامیکه دهه 2024)بخاري: « العشر اْلواخر أحیا اللیل وأیقظ أهله وشد المئزر

صلي هللا علیه وسلم کمرش را محکم مي بست )از  آخر رمضان، فرا مي رسید، رسول هللا
همسران، دوري مي گزید( و شب خود را با عبادت، زنده نگه میداشت و خانواده اش را 

 مي کرد.نیز بیدار 
کسي که در جهت یافتن شب قدر، »در مسند از عباده بصورت مرفوع روایت شده است: 

شب را بر پاي دارد و موفق به درک آن شود گناهان پیشین و آینده وي آمرزیده خواهد 
 .«شد
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و در مورد بعضي از گذشتگان از صحابه و تابعین وارد شده است که در دهه اخیر غسل 
که با بهترین وجه بر شب قدر استعمال مي نمودند به امید این بویيمیکردند وخوش
 دستیابي نمایند.

بناً بر مسلمانان روزه دار است تا پیروي از سیرت پیامبر صلي هللا علیه وسلم وسیرت 
صحابه تالش خویش براي حصول این شب مقدس بخصوص در ده اخیر رمضان بخرچ 

ارک رمضان وآن هم در شب هاي طاق میباشد، و دهیم، یقیناً این شب در دهه آخر ماه مب
بیشتر امید میرود که شب بیست و هفتم باشد. به دلیل حدیثي که مسلم از ابي بن کعب 

به خدا قسم من میدانم که آن شب چه شبي است و همانا »روایت مي کند که فرمودند: 
بیست و هفتم  شبي است که پیامبر ما را امر نمود آنشب را بر پا داریم وآن شب، شب

با دالیل و نشانه هایي که »و أبي بر آن سوگند یاد مي کرد و مي فرمود: « میباشد
پیامبرمان ما را از آن مطلع ساخته است آفتاب در حالي در صبح آن روز طلوع میکند 

 «.که هیچ شعاعي ندارد
: حضرت بي بي عائشه میفرماید: به حضور رسول هللا صلي اله علیه وسلم عرض کردم

 اي رسول هللا! اگر شب قدر را دریافتم چه بگویم؟
خداوند ا! تو بسیار عفو « »اللهم إنك عفو كریم تحب العفو فاعف عنى»پیامبر فرمود بگو: 

)رواه «. كننده و بسیار صاحب كرمى، عفو نمودن را میپسندى، پس خطا هاى مرا عفو كن
 احمد وترمذي وصححه اْللباني(

 قدر نشانى اى خواجه چه جوى از شب
 هر شب، شب قدر است اگر قدر بدانى

 «سعدى شیرازى»
 چرا شب قدر مشخص نشده است؟

علماء و مفسرین مینویسند که دسترسي به هر امر ارزشمند و ذیقیمت سعي و تالش و به 
اصطالح سرمایه گزاري خود را دارد و معروف است، هر چه چیزي که دارایي ارزش و 

 هم بیشتر میباشد. قیمت بیشتر باشد قیمت آن
گفتیم ارزش عبادت در شب قدر بیشتر از هزار ماه است، چیزي واضح است که دیدن 
وحصول به این شب کار اسان و به این سادگي هم ممکن و میسر نیست، اگر قرار باشد که 
با این سادگي انسان به این شب دسترسي پیدا کند، نصیب همه انسان ها میشود، دسترسي 

 وجهد وعبادت وزحمات بسیار میخواهد.به این جد 
طوریکه مفسرین مینویسندکه علت پنهان بودن این شب در شبهاي ماه مبارک رمضان و 
عدم وضوح شب قدر براي گستردگي و افزایش عبادت بندگان و انس بیشتر آنان با 
پروردگار با عظمت است.از پروردگار با عظمت میخواهیم که حصول این شب را نصیب 

 ازد.ما س
 تکرار شب قدر در هر سال:

قبل از همه باید گفت که: شب قدر اساساً در همان سال اول نزول قرآن بوده است ولي از 
که با فعل مضارع است، تکرار و استمرار « تنزل المالئکه و الروح»فحواي آیه متبرکه 

اول این شب مقدس را میرساند، این بدین معني است که شب قدر منحصر به همان شب 
سال نزول قرآن نبوده، بلکه این شب مقدس در هرسال در ماه مبارک رمضان تکرار و 

 در آن نازل میگردد.« فرشتگان وروح»
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پس در هر سال قمرى، در ماه رمضان مبارک شب قدرى هست با این تفاوت که در آن 
ي را شب دیگر قرآن نازل نمي شود بلکه تنها فرشته و روح فرود مي آیند، و رحمت اله

 .بر بشر فرود مي آورند ولي چگونگي آن به درستي و روشني معلوم نیست
 عبادت شب قدر بهتر از هزار ماه است! 

بعضي از ایام سال هستند که در نزد هللا ارزش، جایگاه واال ومقام خاصي خود را دارند، 
که قرآن که شاخص ترین آنها شب قدر است. شبي که به اندازه یک عمر ارزش دارد. شبي 

)شب قدر از هزار ماه « لیلة القدر خیر ألف شهر»عظیم الشان در توصیف آن میفرماید: 
 برتر است.

انا انز لنا ه فى لیلة القدر وما ادراك ما لیلة »قرآن عظیم الشان در )سوره قدر( میفر ماید 
در و چه )به تحقیق ما فرود آوردیم قرآن را در شب ق« القدر لیلة القدر خیر من الف شهر

 چیز مطلع ساخت ترا كه چیست شب قدر، شب قدر بهتر است از هزار ماه( 
)ماه رمضان ماه ست كه « َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنِزَل فِیِه اْلقُْرآنُ »)خداوند پاك میفر ماید: 

  (۱٨۵در آن قرآن فرود آورده شده است. )سورة بقره آیة 
)ما آن را در شب قدر نازل « انزلناه فى لیلة القدرانا »و باز هم در سورة قدر میخوانیم: 

 كردیم( 
 بناً مطابق حكم مطلق قرآني همین است كه شب قدر در ماه مبارك رمضان است. 

حاال براي تعدادي از مسلمانان این سوال پیدا میشود که امت هاي پیامبران قبلي عمر زیادي 
تر بوده باشد، مثال عمر پیروان نوح علیه داشتند، و شاید عبادت آنان نسبت به عبادت ما بیش

السالم بیش از هزار سال بود، ولي عمر ما شاید از شصت وهفتاد سال تجاوز نخواهد کرد، 
 بناً هر قدر که عبادت کنیم عبادت ما به اندازهء آنان نخواهد رسید.

ک ولي اینطور نیست، هللا جالله بر اساس لطف و رحمت خویش بر امت مسلمان عبادت ی
لیلة »شب را به اندازه هزار ماه عبادت ارزاني فرموده است. و با زیباي خاصي گفته است 

 ماه میباشد. 1000شب قدر بهتر از عبادت  «القدر خیر من ألف شهر
سال وهرگاه شخصي در شصت  83ماه کنیم مساوي میشود به  12را تقسیم  1000هرگاه 

کنیم، مساوي میشود به  83را ضرب  60سال عمر خود شبهاي قدر را عبادت نماید، و 
 این است فضیلت وعبادت در شب قدر. 4980

 فضیلت و برتري شب قدر:
این واضح است که مخلوقات خداوند منحیث خلقت در بین خود یکي باالي دیگر فضیلیت 
و بهتري را دارا اند. مثال این بهتري و فضیلیت در اماکن مسجد وغیر مسجد در مساجد 

وعام مانند فضیلیت مسجد الحرام باالي مساجد دیگر به همین ترتیب فضیلیت  باز هم خاص
زمان باالي همدیگر مانند فضیلیت ماه رمضان باالي ماه هاي دیگر و یا فضیلیت 
روزعرفات باالي روزهاي دیگر و هکذا خلقت انساني که باالي همدیگر فضیلیت را دارد 

ل هللا صلي هللا علیه وسلم با خلقت انسان هاي که عبارت از تقوي میباشد مانند خلقت رسو
دیگر بنأ شب قدر بر همه شب هاي سال فضیلت و برتري خاصي خود را دارد، یکي از 

 برتري هاي این شب نزول قرآن عظیم الشان در این شب است.
)2( َوَما أَْدَراَك َما لَیلَةُ اْلقَْدِر)1إِنَّا أَنَزْلنَاهُ فِي لَیلَِة اْلقَْدِر)» ( 3( لَیلَةُ اْلقَْدِر َخیٌر ِمْن أَْلِف َشْهر 

( وُح فِیَها بِإِْذِن َربِِّهْم ِمْن ُكّلِ أَْمر  ُل اْلَمالَِئَكةُ َوالر  و یکبار  (5( َسالَمٌ ِهي َحتَّى َمْطلَعِ اْلفَْجِر)4تَنَزَّ
)ما « إِنَّا أَنَزْلنَاهُ فِي لَیلَة  ُمبَاَرَكة  إِنَّا ُكنَّا ُمنِذِرینَ »سوره دخان( میفرماید:  3دیگر در )آیه 
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من قام »قرآن را درشبي مبارك وگرامي نازل كردیم( پیامبر صلي هللا علیه وسلم میفرماید: 
 ()رواه الجماعة إال ابن ماجه.. «لیلة القدر إیماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه

كسي كه در شب قدر براساس ایمان به خدا و امید اجر و پاداش از وي به نماز بایستد )و »
 «.به عبادت مشغول شود( گناهان گذشته او بخشیده میشود

بزرگترین فضیلت این شب همین است که عبادت این یک شب، از عبادت هزار ماه، 
هتر است. باز براي بهتر بودن آن، حدي مقرر نیست، که چقدر یعني هشتاد و سه سال، ب

بهتر است، آیا دو برابر، چهار برابر، ده برابر، صد برابر و غیره همه در این امکان 
 .دارند

در صحیحین از حضرت ابو هریره رضي هللا عنه منقول است که رسول هللا صلي هللا 
عبادت برخاست، همه گناهاي گذشته او علیه وسلم فرمود: هر کسي که در شب قدر براي 

عفو میگردد. از حضرت ابن عباس روایت است که نبي اکرم صلي هللا علیه وسلم 
فرمود: تمام فرشتگان که در سدرة المنتهي اسکان یافته اند، در شب قدر همراه با جبرئیل 

یر از کسي به دنیا فرود میآیند، و هیچ مرد و زن مومن نیست که آنها را سالم نکنند، غ
 .که او شراب بنوشد یا گوشت خوک بخورد

در حدیثي رسول هللا صلي هللا علیه وسلم فرمود: هر کسي که از خیر و برکت شب قدر 
محروم بماند، او کامالً محروم و بدشانس است. اما نه این براي همه حاصل مي گردد و 

 اید به فکر آنها بود.نه در تحصیل ثواب و برکات شب قدر دخلي خواهند داشت، لذا نب
 خوانندگان گرامی!

« شب قدر»مطابق نصوص شرعي و جمع بندي آیات قرآن کریم چنین استفاده مي شود که 
یکي از شبهاي ماه مبارک رمضان است بناً دساتیر شرعي به زنده داري این ده روز آخر 

 سفارش نموده است. 
قرآن در ماه مبارک  «زل فیه القرانشهر رمضان الذي ان» زیرا از یک سو، قرآن میفرماید:

انا انزلناه في » رمضان نازل شده است. و از سوي دیگر، آیه نخست سوره مبارکه قدر
بیانگر آنست که قرآن، در شب قدر نازل شده است. بنابراین از جمع این دو  «لیلة القدر

شده است.  آیه شریفه، به روشني دانسته مي شود که شب قدر در ماه مبارک رمضان واقع
اما اینکه کدام شب از شب هاي ماه مبارک رمضان است، به روشني معلوم نیست. روایات 
که در این زمینه وجود دارند شب قدر را مردد بین این شبها دانسته اند: شب اول، شب 
هفدهم، شب نوزدهم، شب بیست و یکم، شب بیست و سوم، شب بیست و هفتم و شب بیست 

 و نهم.
یات بر این مطلب تاکید دارند که شب قدر در دهه آخر ماه مبارک رمضان بعضي از روا

 و یکي از شبهاي بیست و یکم یا بیست و سوم است.
بعضي از روایات تصریح نموده اند که شب قدر شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان 

 است.
ست: از جمله در حدیثي که از حضرت بي بي عایشه رضي هللا عنها روایت شده آمده ا

 (.2024)بخاري:  «کان إذا دخل العشر األواخر أحیا اللیل وأیقظ أهله وشد المئزر»
هنگامي كه ده روز آخر ماه رمضان فرا میرسید. رسول هللا صلي هللا علیه وسلم شب »

 «.بیدار میماند و خانواده اش را بیدار مي كرد و سخت به عبادت مشغول میشد
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کان یجتهد في العشر األواخر ماال یجتهد »یح مسلم آمده: همچنان در مسند امام احمد و صح
یعني: در دهه آخر ماه رمضان تالش بیشتري را )در عبادت( مي کردند که «. في غیرها

 در دیگر روزهاي سال چنین تالشي نداشتند.
از حضرت عایشه روایت شده است كه میفرماید: به رسول هللا صلي هللا علیه وسلم گفتم: 

اللهم »م كدام شب قدر است چه بگویم؟ پیامبر صلي هللا علیه وسلم فرمودند: بگو: اگر دانست
پروردگارا:بي شك تو بسیار آمرزنده اي و آمرزش را » «انك عفو تحب العفو فاعف عني
 «.دوست میداري. پس مرا بیامرز

 عالمات و نشانه هاي بارزه این شب:
ونشاني ها میباشد، علما ء نظریات در مورد اینکه شب قدر دارایي چه عالیم خصایص 

متعددي را با استناد به احادیثي نبوي ارایه داشته اند که ببرخي از این عالیم ذیالً اشاره 
 مینمایم:

مفسرین مینویسند: یکي از جمله عالمات بارزه شب لیلة القدر این است که آن شب شبي 
د ورغبت اش براي انجام نسبتاً آرام است و شخص مؤمن دلش در این شب آرام مي گیر

 کار خیر بیشتر میگردد.
 «. ظاهر میشود رنگ و سرخ قدر، ضعیف شب افتاب در صبحگاه»میگویند: 

 : كهاست آمده رضي هللا عنه عبدهللاشده از حضرت جابربن روایت طوریکه در حدیث
را  اما آن قدر را دیدم شب من»قدر فرمودند:  شب هللا صلي هللا علیه وسلم درباره رسول

 گرم ، نهمعتدل است و شبي است اخیر رمضان دهه قدر در شبهاي ساختند. شب فراموشم
نمیآید  بیرون شیطان شبمي تابد. آن  تمام ماهي در آن كه و سپید، گویي سرد، روشن و نه
 «.گردد روشن صبحش كهتا آن

 از شب مردم شدند تا به بیرون هللا صلي هللا علیه وسلم از خانه رسول كه استشده  روایت
 بودند در برابر خود یافتند پس در كشمكش باهم اثنا دو مرد را كه قدر خبر دهند؛ در این

 كردند. خبر را فراموش آن
 قیامت و روز وفات وقت داشتندر پنهان  قدر مانند حكمت شب داشتندر پنهان  حكمت
 راه و جد و جهد خود در این كوشيو بر سخت كردهرغبت  طاعات به تا مكلف است

 ننماید. تكیه مخصوصي نكند و بر شب و سستي بیفزاید، غفلت
ولى به هر حال براى مسلمانان بهتر این است كه هر شب ماه مبارك را به احتمال این كه 

قرآن ودعا بگذرانند ودعا خویش را منحصر به سه ویا شب قدر باشد، به عبادت وقرائت 
 چهار شب ویا هم شب هاى طاق نسازند.

 دعا هاي قرآني در شب قدر:
از افضلترین دعاهایي که در شب قدر خوانده مي شود، دعایي است که پیامبر صلي هللا 

ایشه علیه وسلم به بي بي عایشه رضي هللا عنها یاد دادند، چنانکه ترمذي از حضرت ع
رضي هللا عنها روایت کرده و حدیث را هم صحیح دانسته، که او گفت: گفتم: اي رسول 

 اگر شب قدر را دانستم در آن چه )دعایي( بگویم؟ فرمود:  خدا!
بگو: خداوندا! تو بخشنده اي، عفو و » «.اللهمه إنّک عفُوُّ تُحبُّ اْلعَْفو فاْعف َعني قُولي:»

 «.ا مورد عفو و بخشش قرار بدهبخشش را دوست داري؛ پس مر
در شب هاي قدر، مي توان هر دعایي را کرد. اما بهتر است دعاهایي را که در قرآن کریم 

َربهنَا ال تُؤاِخْذنَا اِْن نَِسینَا اَْو اَْخَطأنَا َربهنَا َو ال تَْحِمْل َعلَیَنا »ذکر شدند تالوت نمود همچون: 
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ْلنَا َما الاِْصراً َكَما َحَمْلتَهُ َعلَي ا َطاقَةَ َلنَا ِبِه َواْعُف َعنها َواْغِفرلَنَا لهِذیَن ِمْن قَْبِلَنا َربهنَا َو ال تَُحّمِ
َربهنَا ال تُِزْغ قُلُوبَنَا بَْعَد اِْذ َهَدیتَنَا »و یا « َو اْرَحْمنَا اَْنَت َمْوالنَا فَاْنُصْرنَا َعلَي القَْوِم الَكافِِرینَ 

َربهنَا َظلَْمنَا اَْنفَُسنَا َو اِْن لهْم تَْغِفْرلَنَا َو »و یا « لهُدْنَك َرْحَمةً اِنهَك اَْنَت الَوههابُ  َوَهْب لَنَا ِمنْ 
ةَ اَْعین  َو اْجعَْلنَا » و یا« تَْرَحْمنَا لَنَُكوَننه ِمَن الَخاِسِرینَ  یاتِنَا قُره َربهنَا َهْب لَنَا ِمْن اَْزَواجنَا َو ذُّرِ

ً ِلْلُمته  َربهنَا اْغِفْرلَنَا َو اِلْخَوانِنَا الهِذیَن َسبَقُونَا بِااِلیَماِن َو ال تَْجعَْل فِي قُلُوبِنَا » و یا «ِقیَن اَِماما
 و یا «َربهنَا تَقَبهْل ِمنها اِنهَك اَْنَت السهِمیُع العَِلیم» و یا« ِغالًّ للهِذیَن آَمنُوا ربهنَا اِنهَك َرؤٌف َرِحیمٌ 

 «.َربهنَا اْغِفْرِلي َو ِلَواِلَدي َو لْلُمؤِمنِیَن یْوَم یقُوُم الِحَسابْ »
اللهُهمه اِنِّي اَْسألَُك ِمَن الَخیِر »و یا دعاهایي که در احادیث پیامبر اکرم ذکر شده اند همچون: 

 و یا «لِِّه َما َعِلْمُت ِمْنهُ َو َما لَْم اَْعلَمْ ُكلِِّه َما َعِلْمُت ِمْنهُ َو َما َلْم اَْعلَْم َو اَُعوذُ بَِك ِمَن الشهّرِ كُ 
ْنیا َو َعَذاِب اآلِخَرةِ » اللهُهمه » و یا «اللهُهمه اَْحِسْن َعاقِبَتََنا فِي االُُموِر ُكلَِّها َو اَِجْرنَا ِمْن ِخْزي الدُّ

ُهمه اَْغنِنِي ِبالِعْلِم َو َزینِّي ِبالِحْلِم َو الله » و یا «اِنِّي اَْسألَُك الُهَدي َو التَُّقي َو الِعفَاَف َو الِغنَي
ْلِني بِالعَافِیةِ  و یا « اللهُهمه ُمقَلَِّب القُلُوِب ثَبِّْت قَْلِبي َعلَي ِدینِكَ » و یا «اَْكِرْمنِي بِالتهْقَوي َو َجّمِ

اْجعَْل ُحبهَك اََحبه االَْشیاِء اِلَي َو اْجعَْل  اللهُهمه » و یا «اللهُهمه َجنِّْبنِي ُمْنَكَراِت االَْخالِق َو االَْهَواءِ »
ْنیا بِالشهْوِق اِلَي ِلقَائَِك َو اَِذا اَْقَرْرَت  َخْشیتََك اَْخَوَف االَْشیاِء ِعْنِدي َو اْقَطْع َعنِّي َحاَجاِت الدُّ

ْنیا ِمْن ُدْنیاُهْم فَاَْقِرْر َعینِي ِمْن ِعبَاَدتِكَ   «.اَْعیَن اَْهِل الدُّ

 : مالئکه در شب قدر براي چه و  بر چه کساني فرود میآیند
از خصوصیات بارز دیگر این شب نزول مالئک و فرشتگان است. بر اساس آیه 

)فرشتگان و روح در آن شب  «تنزل المالئکة و الروح فیها باذن ربهم من کل امر» شریفه
 به اذن پروردگار شان براي تقدیر هر کار نازل مي شوند.(

روح »است که « جبرئیل امین»ورد اینکه منظور از روح کیست؟ بعضي گفته اند: در م
تفسیر کرده اند. به « وحي»را به معني « روح»نیز نامیده مي شود. بعضي « االمین

همان گونه که بر « »و کذلک َ اوحینا الیک روحا من امرنا»سوره شوري  52فحواي آیه 
برخي «. را به فرمان خود وحي کردیم« وحي»ز پیامبران پیش وحي فرستادیم، بر تو نی

 از مفسرین روح را مخلوق عظیمي مافوق فرشتگان مي شمارند.
قابل تذکر است که: فرشتگان بر شخص خاصي فرود نمي آیند، بلکه در شب قدر مالئکه 
به زمین فرود مي آیند تا سالم و دعاي رحمت و مغفرت بر کساني که این شب را احیاء 

 فرستند، و بر دعاي دعا گویان آمین مي فرستند.مي کنند ب
ُل »نزول فرشتگان نزول رحمت وبرکت الهي است، پروردگار با عظمت ما میفرماید:  تَنَزه

ن ُکِلّ أَْمر   وُح فِیَها بِِإْذِن َربِِّهم ِمّ اذن  به با روح فرشتگان در آن» «.اْلَماَلئَِکةُ َوالرُّ
یعني: فرود  «هر امري براي» زمین سويز آسمان ها بها «فرود میآیند پروردگارشان
 حکم آن مقدر و به آینده را تا سال خداوند آن که هر امرينظم ونسق و پرداختن میآیند براي

 .استکرده 
 شامل« فرشتگان»و هرچند کلمه  علیه السالم است طوریکه یاد اور شدیم روح: جبرئیل

 از باب این شد پس مخصوصاً نیز یادآوري شرفش فزوني سبباز او به  او نیز میشود ولي
 .است بر عام خاص عطف

در  را مي بینند که طاعاتي انواع در زمین ایشان که است این فرشتگاناز فواید فرود آمدن 
را  گنهکاراني و زاري فریاد ناله آنها در زمین بودند همچنین آسمان ها ندیدهاهالي  میان

 است مسبحانتسبیح  تر از زمزمهداشته  آنها نزد خداوند دوست و زاري ناله میشنوند که
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نزد پروردگار ما دوست که  را بشنویم دیگر میگویند: بیایید صدایي یک به حال در این پس
 «.ما میباشد تر از تسبیحداشته 

  انجام یابد: اعمالي که در شب قدر باید
اکثریت مطلق مفسرین، محدثین و علماء بر این امر معتقد اند که: سنت است که روزه 
داران بر امر اعتکاف در ده آخر ماه رمضان بمنظور برخورداري از خیر و پاداش و 

 دریافتن شب قدر انجام گیرد است.
سبحان هللا والحمدهلل و مستحب است که شخص معتکف به عباداتي مانند نماز، تالوت قرآن و 

و ال إله اال هللا و هللا اکبر گفتن و طلب مغفرت، صلوات بر پیامبرصلي هللا علیه وسلم، دعا 
 کردن، بحث و گفتگوي علمي و مانند اینها مشغول سازد.

و مکروه است که اعتکاف کننده خودش را با سخنان و اعمال بیهوده سرگرم کند همانطور 
 «.ان اینکه سکوت، او را به خدا نزدیک میکند مکروه استکه ساکت ماندنش به گم

 نزول همه کتب آسماني در رمضان:
در حدیثي راکه حضرت ابوذر غفاري روایت نموده است که مي فرماید که رسول هللا صلي 
هللا علیه وسلم فرمود: صحیفه هاي حضرت ابراهیم به تاریخ سوم رمضان، تورات در 

یخ سیزدهم و زبور در تاریخ هجدهم رمضان نازل گردیده است، تاریخ ششم، انجیل در تار
و قرآن کریم به تاریخ بیست و چهارم رمضان بر رسول هللا صلي هللا علیه وسلم نازل شده 

 است.
 نزول فرشتگان براي اشخاص معین است:

نزول فرشتگان در شب قدر براي شخص معین وخاصي صورت نمي گیرد، بلکه در شب 
ه زمین فرود مي آیند تا سالم و دعاي رحمت و مغفرت بر کساني که این شب قدر مالئکه ب

 را احیاء میکنند بفرستند، و بر دعاي دعا گویان آمین مي فرستند.
نزول فرشتگان نزول رحمت و برکت الهي است، همانطوریکه فرشتگان در موقع تالوت 

ُل »لب علم میگسترانند. قرآن وحلقه هاي علم نازل میشوند و بال هاي شان را براي طا تَنَزه
ن ُکِلّ أَْمر   وُح فِیَها بِِإْذِن َربِِّهم ِمّ اذن  به با روح فرشتگان در آن» «.اْلَماَلئَِکةُ َوالرُّ

یعني: فرود  «هر امري براي» زمین سوياز آسمان ها به« فرود میآیند پروردگارشان
 حکم آن مقدر و به آینده را تا سال خداوند آن که نظم ونسق هر امري پرداختن میآیند براي

 .استکرده
 کدام انسان ها از فرشته ها برتر هستند؟

البته در این شکي نیست که پیامبر اسالم محمد مصطفي صلي هللا علیه وسلم افضل مخلوقات 
است، و و باشرفترین آنهاست، و فضیلت او از تمامي انسانها و فرشتگان و اجنه باالتر 

 شک و تردیدي در این امر مسلم وجود ندارد.
 اما در مورد غیر پیامبر اسالم صلي هللا علیه وسلم و مالئکه نظراتي وجود دارد:

 نظیریه اول:
 نظریه اول اینست که انسان ها از مالئکه افضلتر هستند.

که خداوند  علما که بر افضل بودن انسان نسبت به مالئکه حکم میکنند، استدالل مي اورند
متعال به مالئکه امر نمود که بر آدم سجده ببرند و لذا گفته اند که این دلیل بر تفضیل انسان 

)سوره بقره  «َوإِْذ قُْلنَا ِلْلَمالَئَِکِة اْسُجُدواْ آلَدَم فََسَجُدواْ »بر مالئکه است؛ آنجا که فرمود: 
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همگي « براي آدم سجده کنید!»(. یعني: و )یاد کن( هنگامي را که به فرشتگان گفتیم: 34
 سجده کردند.
 نظریه دوم:

نظریه دوم اینست که: مالئکه نسبت به انسان ها افضلتر هستند. این تعداد از علما استدالل 
 به حدیثي پیامبر صلي هللا علیه وسلم مینماید که فرموده است:

ُ تَعَالَي: أَنَا ِعْنَد َظِنّ َعْبِدي بِي، » َوأَنَا َمعَهُ إَِذا َذَکَرنِي، فَِإْن َذَکَرنِي فِي نَْفِسِه َذَکْرتُهُ یقُوُل َّللاه
 «.فِي نَْفِسي، َوإِْن َذَکَرنِي فِي َمْل  َذَکْرتُهُ فِي َمْل  َخیر  ِمْنُهْم،..

گماني که به من  بر اساس بنده ام خداوند متعال مي فرماید: من با» ( یعني:7405)بخاري:
در تنهایي مرا  پس اگر من با او هستم. و هنگامي که مرا یاد مي کند، دارد، رفتار مینمایم.

یاد کند، من او  میان جمع، در و اگر مرا یاد خواهم کرد. را در تنهایي، من هم او یاد کند،
 «.خواهم کرد.. یاد  بهتري )یعني مالئکه(، میان جمع  را در

جمع مالئکه! و این را مي رساند و منظور از یاد کردن ذاکرین در میان جمع بهتري، یعني 
 که مالئکه از انسانها برترند.

 نظریه سوم:
نظریه سوم اینست که:مالئکه به اعتبار اینکه زودتر از انسانها خلق شده و از نور خلق 
شده اند و اهل استکبار و سرپیچي نیستند، و در آنچه خدا بدانها امر مي کند سرپیچي نمي 

مر شود انجام مي دهند و اهل شهوت نیستند و بندگاني مکرم نزد کنند، و آنچه که بدانها ا
 هللا تعالي مي باشند، لذا از این جهت آنها افضلتر هستند.

ولي انسان ها به اعتبار آنکه محل رضاي خدا قرار میگیرند و مورد کرامت پروردگار 
، از این جهت هستند و مالئکه در بهشت آنها را مسرور میکنند، و بر آنها سالم مي دهند
 انسانها از مالئکه افضلتر هستند. )و این نظر شیخ االسالم ابن تیمیه است(.

 نظریه چهارم:
نظریه چهارم نظریه سکوت! است یعني هیچیک را بر دیگري نه تفضیل میدهند و نه 

 عکس آن، )و این قول شیخ ابن عثیمین است(.
ن مالئکه یا انسانها( نه مفید است و نه زیرا پرداختن به این مسئله )یعني بیان افضلتر بود

نیازي بدان مي رود، و نفعي براي شخص مسلمان ندارد، پس بهتر است از پرداختن به 
این موضوعات خود داري نمود، زیرا صحابه رسول خدا صلي هللا علیه وسلم که از هر 

ود و یکدیگر کسي نسبت به علم و ایمان حریصتر بودند هرگز وارد این مباحث نشده و از خ
نپرسیده اند که آیا مالئکه افضلتر است یا انسانها؟! و چیزي که صحابه در مورد آن سکوت 
کرده اند، بهتر است ما نیز سکوت کنیم چرا که یک قاعده شرعي وجود دارد که باید بدان 

در هر چیزي از مسائل دین که صحابه در آن مورد سکوت »توجه کرد و آن اینست که: 
«. ، بدان که پرداختن به آن چیز جزو فضولي محسوب شده و نیازي به آن نیستکرده اند

زیرا آنچه که براي ما الزم است باید از طریق کالم هللا و سنت نبوي و یا صحابه اخذ 
شوند، و هرگاه در یک مسئله دیني آنرا در یکي از این سه طریق نیافتیم، پس باید دانست 

ا پرداختن به آن بي مورد است. )نگاه کنید به: شرح العقیدة که آن چیز جزو دین نیست و لذ
(. و بنظر مي رسد که حکم بر تفضیل انسان 605السفارینیة؛ عالمه ابن عثیمین، صفحه 

و مالئکه امري غیر ضروري است، یعني دانستن به این مسئله نیازي نیست و بهتر است 
 هتر است والسالم!از پرداختن به آن خودداري کنیم و بگوییم: خدا آگا
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 آیا واقعاً شیطان معلم مالئکه بود:
در مورد اینکه آیا واقعاً ابلیس معلم مالئکة و فرشتگان بوده باشد، هیچ دلیلي از کتاب و 
سنت صحیح مبني بر این امر در شرع وجود ندارد، از اینرو نمي توان بدون دلیل این ادعا 

دلیل از کتاب و سنت بیاورد و یا آنکه بدون را مطرح کرد و هرکس چنین مي گوید یا باید 
َوالَ تَْقُف َما لَیَس َلَک بِِه ِعْلٌم إِنه السهْمَع »علم سخن نگوید چرا که خداوند متعال مي فرماید: 

 را که و چیزي» (یعني:36)سوره اسراء  «َواْلبََصَر َواْلفَُؤاَد ُکلُّ أُولِئَک َکاَن َعْنهُ َمْسُؤوالً 
 چیزي انسان کهکند از اینمينهي  متعال ، خدايترتیب این به «نکن دنبال نداري علم بدان

، دروغ گواهي ، شاملمعني این ندارد. همچنین علم آن به کند که عمل چیزي بگوید یا به
 نکرد ، دگرگونمردم عیوب وجوي، جست دیگران به زدن، افترا و طعن دروغ سخن
 و تخمین بر حدس مبتني ها و اعمالها، تقلباز دغلبازي اخبار وغیر این ، جعلعلمي حقایق
: یعني« خواهند شد واقع مورد پرسش، همه و قلب و چشم زیرا گوش» نیز میشود. و گمان

زیرا  است کار گرفتهبه راهي خود را در چه حواس این شود کهمي آنها پرسیده از صاحب
 کار گیرد، سزاوار دریافتاگر او آنها را در خیر به اند که وابزاريآالت  انسان حواس
: خداوند قوليمیباشد. به  کار گیرد، سزاوار عقابو اگر آنها را در شر به است پاداش

 صاحبشان که میآورد و آنها از آنچه نطق از آنها به پرسش اعضا را در هنگام عزوجل این
 .است حقیقت این گواه و احادیث آیات کهدهند. چنانخبرمي است داده انجام

آنچه که بعضي از علما فرموده اند اینست که ابلیس جزو مقربان درگاه الهي بوده است، 
یعني هرچند که او خود مالئکه نبود و از جنس جن بود ولي در میان مالئک مقرب قرار 

 داشت.
* فَإَِذا » تعالي در قرآن چنین میفرماید: هللا إِْذ قَاَل َرب َک ِلْلَماَلئَِکِة ِإنِّي َخاِلٌق َبَشًرا ِمن ِطین 

وِحي فَقَعُوا لَهُ َساِجِدیَن* فََسَجَد اْلَماَلئَِکةُ ُکل ُهْم أَْجَمعُوَن* إاِلَّ ِإْبلِ  یتُهُ َونَفَْخُت فِیِه ِمن ر  یَس َسوَّ
اَن ِمْن اْلَکافِِریَن* قَاَل یا إِْبِلیُس َما َمنََعَک أَن تَْسُجَد ِلَما َخلَْقُت ِبیَدي أَْستَْکبَْرَت أَْم اْستَْکبََر َوکَ 

* قَاَل فَاْخُرْج ِمْنَها فَإِ  ْنهُ َخلَْقتَنِي ِمن نَّار  َوَخلَْقتَهُ ِمن ِطین  نََّک ُکنَت ِمَن اْلعَاِلیَن* قَاَل أَنَا َخیٌر ِمّ
( یعني: و به خاطر بیاور هنگامي را که پروردگارت به 77-71ص  )سوره« َرِجیمٌ 

من بشري را از گل میآفرینم! هنگامي که آن را نظام بخشیدم و از روح »فرشتگان گفت: 
 «خود در آن دمیدم، براي او به سجده افتید!

در آن هنگام همه فرشتگان سجده کردند، جز ابلیس که تکبّر ورزید و از کافران بود! 
اي ابلیس! چه چیز مانع تو شد که بر مخلوقي که با قدرت خود او را آفریدم سجده »ت: گف

کني؟! آیا تکبّر کردي یا از برترین ها بودي؟! )برتر از اینکه فرمان سجود به تو داده 
از »فرمود: « اي و او را از گل!من از او بهترم؛ مرا از آتش آفریده»: گفت« شود!(

 ئکه( خارج شو، که تو رانده درگاه مني!آسمان ها )و صفوف مال
بنابر این بر اساس قولي، ابلیس از میان مالئک مقرب رانده شد و بعدها نیز از بهشت 

خداوند به  «قَاَل فَاْخُرْج ِمْنَها»خارج گردید. چنانکه عالمه سعدي در تفسیر خود نوشته: 
چرا که تو مطرود و  «َک َرِجیمٌ فَِإنه »ابلیس گفت: از آسمان و جایگاه ارزشمند بیرون برو، 

 رانده شده از رحمت الهي هستي.
)سوره کهف « َوإِذْ قُْلنَا ِلْلَماَلئَِکِة اْسُجُدوا آِلَدَم فََسَجُدوا إِاله إِْبِلیَس َکاَن ِمَن اْلِجنِّ »و میفرماید: 

50) 
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ها همگي سجده آن« براي آدم سجده کنید»به یاد آرید زماني را که به فرشتگان گفتیم:  یعني:
 کردند جز ابلیس که از جن بود.

و از این آیه مي توان به این مطلب پي برد که ابلیس در میان مالئک بوده است ولي هیچیک 
 از نصوص قرآني به این امر اشاره نکرده اند که ابلیس معلم مالئک بوده باشد.

مسلمانان تابع کتاب و سنت بنابراین ما نیز این ادعاي باطل را مردود مي دانیم و به همه ي 
 مي گوییم که از باورها و اعتقادات بدون دلیل دوري و حذر نمایید.

 تفاوت بین مالئکه و جن:
 هاي مختلفي و متعددي است از جمله: در بین مالئکه و جن تفاوت

 شان که جنیات از آتش سوزان و فرشتگان از نور آفریده شدند.در اصل خلقت - 1
باشند، چنانچه فرشتگان بنده گاني مطیع، فرمانبردار، مقرب و مورد احترام خداوند مي - 2

ْکَرُمونَ »خداوند میفرماید:   «اَل یْسبِقُونَهُ بِاْلقَْوِل َوُهم ِبأَْمِرِه یْعَملُونَ  * َبْل ِعبَاٌد مُّ
ا گفتن بر خدفرشتگان بندگان محترمي هستند، آنها در سخن(. »27 – 26)اْلنبیاء: 
 «.کنندگیرند، و تنها به فرمان او کار مي پیشي نمي
َ َما أََمَرُهْم َویْفَعلُوَن َما یْؤَمُرونَ »و نیز میفرماید:  از (. »6)سوره التحریم:  «اَل یْعُصوَن َّللاه

کنند، و همان چیزي را انجام میدهند که بدان خدا در آنچه به آنها دستور دهد نافرماني نمي
 .«مأمور شده اند

اما جنیات، بعضي از آنها مؤمن و بعضي کافر میباشند، چنانچه خداوند تبارک و تعالي از 
(. 14)سوره الجن: «َوأَنها ِمنها اْلُمْسِلُموَن َوِمنها اْلَقاِسُطونَ »آنها در قرآن خبر داده، میفرماید: 

 «.در بین ما، فرمانبرداران و منحرفان و بیدادگرانند»
و فرمانبردار و بعضي نیز گنهکار هستند، و خداوند در این باره  بعضي از آنها مطیع

اِلُحوَن َوِمنها ُدوَن َذِلکَ » میفرماید:  (.11)سوره الجن: « َوأَنها ِمنها الصه
و بعضي از ما تسلیم فرمان خدا و پرهیزگارند، و بعضي از ما جز این، )یعني نافرمان »

 آن که در این باره وارد شده است.و بسیاري دیگر از آیات قر«. دین(و بي
 اسماي فرشته که مسؤل حمل عرش الهي اند:
الهِذیَن یْحِملُوَن اْلعَْرَش َوَمْن َحْولَهُ یَسبُِّحوَن »مالئکه هایي هستند که حامل عرش میباشند: 

کساني که عرش با » (7)سوره غافر  «بَِحْمِد َربِِّهْم َویْؤِمنُوَن بِِه َویْستَْغِفُروَن ِللهِذیَن آَمنُوا
عظمت الهي را حمل میکنند، و آنهایي که پیرامون عرش به تسبیح و ستایش پروردگارشان 
مشغولند، هم خود به خدا ایمان دارند وهم براي اهل ایمان از خدا آمرزش و مغفرت مي 

 (17ه حاقه)سور «َویْحِمُل َعْرَش َربَِّک فَْوقَُهْم یْوَمئِذ  ثََمانِیةٌ »و میفرماید: « طلبند
تعدادي از «. عرش پروردگارت را در آن روز )یعني قیامت( هشت مالئکه حمل میکنند»

علما مي گویند: کساني که اطراف عرش هستند مالئکه هاي مقرب هستند و ایشان با آنکه 
 (.7/120حامل عرش هستند اشرفترین مالئکه میباشند. )تفسیر ابن کثیر )

حمل کننده »نت وارد نشده است و بیشتر بنام مالئکه ي اما اسم آن مالئک در کتاب و س
مشهورند و لذا ما نیز به همین اصطالح اکتفا میکنیم؛ بصورت کل گفته مي « گان عرش

توانیم که مالئکه جزو موجودات غیبي هستند که هللا عزوجل آن ها را خلق کرده و خداوند 
از آن ها وظایفي دارند که خداوند آن ها را فرمانبردار و خاضع قرار داده است و هر یک 

 آن ها را مخصوص انجام آن وظایف کرده است.
 اما نام برخي از مالئکه در کتاب و سنت آمده اند که از جمله:
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: مسئول وحي، اسرافیل، مسئول نفخ صور و یکي از حمل کنندگان عرش، میکائیل جبریل
نکر و نکیر، و کساني دیگر مسئول باران و نباتات، مالک، هاروت و ماروت، رضوان، م

 که در اسامي آنها در نصوص بیان شده است. 
و همچنین آنچه نصوص از آن با وصف خبر داده است: مانند رقیب و عتید )مراقب و 
نگهبان(، یا به وسیله وظیفه آنها مانند ملک الموت )مالئکه مرگ( و ملک الجبال )مالئکه 

یفشان بصورت مجمل مي پردازد مانند: حملة کوهها( یا آنچه را که نصوص به ذکر وظا
العرش )حمل کنندگان عرش( و الکرام الکاتبین)نویسندگان بزرگوار( و الموکلین بحفظ 
الخلق )مسئول حفظ خلق(، الموکلین بحفظ االجنة و االرحام )مسئول حفظ نطفه در داخل 

کة السیاحین رحم(، طواف البیت المعمور )مالئکه مسئول طواف بیت المعمور(، مالئ
)مالئکه هایي که در زمین میگردند( و مالئکه هاي دیگري که هللا و رسولش صلي هللا 
علیه وسلم از آن خبر داده اند.و واجب است که به صورت مفصل به تمام آنهایي که ذکرشان 

 با نام و صفت و وظایف در اخبار آمده ایمان داشته باشیم و تصدیق کنیم.
 هستند؟آیا مالئکه جسم 

به اساس این فرموده پروردگار با عظمت گفته مي توانیم که بلي که مالئکه جسم هستند 
مالئکه را پیام رسان فرستادگان به سوي انبیاء » «َجاِعِل اْلَماَلِئَکِة ُرُساًل أُوِلي أَْجنَِحة  »

یه وسلم و پیامبر صلي هللا عل« گردانیده است مالئکه هایي که داراي بالهاي دوگانه هستند
جبریل را بر صورت اصلي خود که بر آن خلق شده و داراي ششصد بال مي باشد دیده 

 است. همان گونه که صفت وخبر آن در حدیثي بخاري شریف آمده است.
 هر انسان داراي دو فرشته است:

بر هر یك از انسانها دو فرشته مأموریت دارد، یكى بر سمت راست حسنات و نیكي هاى 
یسد، و دیگرى در سمت چپ او بدیها را مینویسد، چنانكه پروردگار با عظمت او را مینو

إذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول إالَّ لدیه »ما مي فرماید: 
(. )دو فرشته گفتار و كردار شخص را دریافت مي دارند 18  17)سوره ق « رقیب عتید.

دست راست و دیگرى از دست چپ نشسته و همنشین او هستند، و آنرا ثبت میكنند، یكى از 
هر كلمه كه بر زبان براند )از خیر و شر( آنرا مینویسند و مراقب و حاضر حال اواند(. 
این فرشتگان در سفر و در إقامت با انسان هستند، و در تمامى أحوال، در نماز در سجود 

از حاالت خاصى مانند قضاى حاجت، و با او هستند و او را ترك نمیكنند مگر در بعضى 
 آنان گفتار و كردار او را مینویسند.

 فرشتگان نیت و قصد انسانها را مي نویسند:
در حدیث صحیح وارد شده،است كه فرشتگان حتي نیت و قصد، انسان و آنچه در قلب بنى 

فرشته آنرا  آدم بگزرد، ویا آنچه،او در قلب میگوید، و آنچه نیت میكند كه آنرا انجام دهد
 مینویسد.

به همین خاطر انسان اگر نیت نیك نماید ثوابش به او میرسد، و بر نیت بد نیز مجازات 
 میشود، زیرا نیت عمل قلبى است.

فرشتگان مأمورند بر انسان از وقتى كه به سن بلوغ برسد تا اینكه از دنیا برود و آنان آنچه 
 ه مي نویسند.در دنیا از نیت و كردار و گفتار انجام داد

 

 صدق هللا العظیم و صدق رسوله نبي الکریم
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ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 سوره البینه
 (30) –جزء 

 آیه است 8نازل شده و داراى « مدینه»این سوره در 
 تسمیه: وجه
لَۡم یَُكِن ٱلَِّذیَن َكفَُرواْ »تعالی:  حق فرموده با این مسمی شده که« بینه»جهت  بدان سوره این

یَن َحتَّىَّٰ تَۡأتِیَُهُم ٱۡلبَیِّنَةُ  ِب َوٱۡلُمۡشِرِكیَن ُمنفَّكِ  .است شده ( افتتاح1البینة: )« ِمۡن أَۡهِل ٱۡلِكتََّٰ
 ی طالق، شرف نزول یافته است.پس از سوره باید گفت که این سوره،

 است.« برهان روشن»عنای: بینه: بیّنه به م
 سایرنامهای این سوره:

اإلنفکاک و »، «بلد»، «قیامت ـ لم یکن، القیّمة»سایر نام های این سوره عبارتند از: 
 است. )روح المعانی(« لم یَکن الّذین کفروا»و « البریة»، «منفکین

 البینه  با سوره القدر: پیوند وارتباط سوره
 که گویند:« أنزلناه في لیلة القدر...» ی قدر است:سورهاین سوره، بمثابه  علت نزول 

سبب نزول قرآن چیست؟ درجواب می گویند: چون بسیاری از کفر پیشگان و اهل کتاب 
 آورند.از روی دلیل آشکار می گروند و ایمان می
 تعداد آیات، کلمات وحروف سوره البینه: 

مدینة منوره نازل شده. ولی برخی از طوریکه در فوق هم یادآور شدیم که:این سوره در 
مفسران، بدین باور اند که این سوره در مکة مکرمه نازل شده است. در حالیکه متن 
فحوای سوره مبین این واقعیت است که: نزول آن باید در مدینه منوره صورت گرفته 
 رد.باشد چون از اهل کتاب بحث میکند ومخصوصاً که اهل کتاب قبل از مشرکین نام میب

نزاع با اهل کتاب وبحث مفصل در باره آنان در مکه مکرمه سابقه ندارد، این منازعه در 
 مدینة منوره آغاز شد.

به ترتیب جمع آوري نود و هشتمین سوره اي است كه بعد از سوره « بینه»سوره 
 در قرآن آمده است.« زلزله»و قبل از سوره « قدر»

و قبل از « طالق»ي است كه بعد از سورة سوره ا« صدمین» و به ترتیب نزول نیز 
 .نازل شده است« حشر»سورة 

حرف است،ولی بنا به  399کلمه و 94آیه،  8( رکوع، و 1سوره بینه داراي یک )
وتعداد حروف آن به  74گزارش  فرهنگ نامه علوم قرآن، تعداد کلمات این سوره به 

 المعارف بزرگ اسالمی(.حرف نیز گزارش  شده است.)مرکز دایرة  404یا  392
)الزم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن 

تفسیر احمد  ،متفاوت ومختلف است.  برای  تفصیل  این مبحث میتوانید به سوره  الطور
 مراجعه فرماید.(

 فضیلت سورة بینه:
که پیامبر صلي هللا علیه فرموده  بي بن کعب آمدهدر مورد فضیلت سورة بینه در حدیثي اُ 

قال: و سماني لک؟ قال » إن هللا أمرني أن أقرأ علیک: لم یکن الذین کفرو»است: 
 )رسول هللا صلي هللا علیه وسلم به ابي بن کعب رضي هللا عنه گفتند:« قال فبکى.« نعم»
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را تالوت کنم، )ابي بن  «لم یکن الذین کفروا»همانا هللا به من دستور داده تا برتو سوره 
کعب رضي هللا عنه( گفت: وآیا هللا نام مرا گرفته است؟رسول هللا صلي هللا علیه وسلم  

فرمودند: بله )راوي( مي گوید: )ابي بن کعب رضي هللا عنه( شروع به گریه نمود. )این 
 حدیث صحیح را امام مسلم روایت نموده است(.

 اسباب نزول سوره البینه:
اینکه اسباب نزول )شان نزول( سوره بینه چه است، سبب معیني در مورد گفته در مورد 

نشده است، اما درکل این سوره، به سرزنش اهل کتاب )یعني یهود و نصاري( بحث بعمل 
نیز به بیان کساني که کفر  «ُهم َخیُر اْلبَِریةِ »و  «ُهْم َشرُّ اْلبَِریةِ »آورده و جمالت 

ن آورده و عمل صالح انجام دادند میپردازد، خصوصاً که از ورزیدند و کساني که ایما
که ضمایر جمع میباشد، بوضحات معلوم مي  «ُهمْ »و ضمیر  «أُْولَِئکَ »و  «الذین»کلمه: 

 گردد که مخاطب آن شخص واحد و معین نه، بلکه تعداد کثیري آند.
 سوره البینه:ی محتوا 

هللا علیه وسلم دارد، وبا دالیل روشن این پیامبر صلي  این سوره اشاره به رسالت جهانى
 رسالت بیان گردیده است.

هکذا نقطه عالي که در این  روي گرداني عده اي از پیامبر به خاطر دالیل مادي؛ -
سوره بدان اشاره شده همان است که سلسله دعوت همه پیامبران الهي را یک اصل 

 موضعین سوره در باره تشکیل میدهد که همان توحید و یگانگي است. هکذا در ا
 نماید. مي بیان را اسالم برابر در مشرکان و کتاب اهل گوناگون هاي گیري

در بخش دیگرى از این سوره موضع گیري هاى مختلف اهل كتاب و مشركان را در 
برابر اسالم مشخص مى كند آن گروه كه ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند 

گروه كه راه كفر و شرك و گناه را در پیش گرفتند بدترین بهترین مخلوقاتند، و آن 
 مخلوقات محسوب میشوند.

بار در قرآن عظیم  ویكسي« اهل كتاب»اصطالح  دعوت به ایمان، نماز، روزه؛ -
الشان ذکر گردیده است و در بسیاري این آیات اصطالح اهل کتاب در مقابل 

 ایرت مفهوم آن دو است.قرار گرفته است. که این خود نشانه مغ« مشركان»
قرآن عظیم الشان در بسیاري از، احكام آن دو گروه را از هم جدا معرفي داشته است، 

فاقتلواالمشركین حیث وجدتموهم و »سوره توبه( میخوانیم:  27بطور مثال در آیه )
احصروهم و اقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا و اقاموا الصلوه و اتوا الزكاه فخلّوا سبیلهم 

سوره توبه( )مشركان را هر جا بیابید به قتل رسانید و آنها  5)آیه  «ان هللا غفور رحیم.
را دستگیر و محاصره كنید و از هر سو در كمین آنها باشید چنانچه از شرك توبه كرده، 
نماز بر پا داشتند و زكات دادند پس از آنها دست بردارید )و توبه آنان بپذیرید( كه خدا 

 (.هربان استآمرزنده و م
قرآن عظیم الشان به بیان حكم بخصوص اهل كتاب مي پردازد و تا زماني كه تسلیم شوند 

داند و در صورت تسلیم و و حاضر به پرداخت جزیه گردند، كشتار آنان را جایز مي
قاتلوا الذین ال یومنون باهلل و البالیوم االخر و »پرداخت جزیه به ایشان امان میدهد:

ا حّرم هللا و رسوله و الیدینون دین الحق من الذین اوتوا الكتاب حتي یعطوا الیحّرمون م
)اي اهل ایمان( با هر كه از اهل ( ۲۹ –)سوره توبه  «الجزیه عن ید  وهم صاغرون.

كتاب كه ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده است و آنچه را كه خدا و رسولش حرام 
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گروند، كارزار كنید تا آنگاه كه با )آیین اسالم( نميدانند و به دین حق كرده حرام نمي
 (.ذلت و تواضع به اسالم جزیه دهند

در جهان عالوه بر اسالم، فقط دو دین آسماني وجود دارد كه بطور مسلم و به اتفاق آراي 
 بحساب میآیند که عبارتند از: یهود و مسیحیت. علماي اسالمي، از جمله اهل كتاب

ان تقولوا انما انزل »كتاب بودن این دو دین اشاره كرده، میفرماید:  قرآن كریم به اهل
( )قرآن ۱۵۶ -)سوره انعام «الكتاب علي طائفتین من قبلنا و ان كنا عن دراستهم لغافلین.

را براي این فرستادیم كه تا نگویید كتاب تورات و انجیل بر دو طائفه یهود و نصاري 
 (.بهره ماندیمكتاب الهي غافل و بي  فرستاده شد و ما از تعلیم درس آن

اگر در مجموع آیات قرآني که در مورد اهل کتاب بیان گردیده است دقت بعمل اریم، با 
وضاحت تام در خواهیم یافت که قرآن عظیم الشان اهل کتاب را به چهار کتگوري منقسم 

 نموده است:
آنهایي که با حقیقت اسالم آشنا شدند ولي از پذیرش آن سر باز زدند، این  کتگوري اول:

عده از اهل کتاب مورد سرزنش مطلق قرآن قرار گرفته اند، فرق نمي کند که: علت این 
انکار، در چه نهفته است، میشود خواهشات نفساني چون قدرت، مال و... باشد و چه 

 همه حال مورد مذمت قرآن اند. امور غیر خواهشات نفساني باشد، ولي در
اشخاصي از اهل کتاب اند که حقیقت اسالم براي شان نرسیده، ولي با آنهم  کتگوري دوم:

مورد مذمت قرآن قرار گرفته اند: زیرا این عده اشخاص،اخالق انساني را زیر پا نهاده 
د و پیامبر و اند، توحید را آگاهانه خدشه دار کرده اند، به دشمني با اسالم پرداخته ان

مومنان را اذیت و آزار کرده اند.وحتي این عده اشخاص از جمله افراد ي بودند که قبل 
از اسالم اعمال شان مورد مذمت قرار گرفته اند چون کساني که کتاب مقدس خود را 

 تحریف کرده اند، پیامبران خود را کشته اند.
ند، ودین اسالم را قبول کرده اند و افراد اند که به حقیقت قرآن پي برده ا کتگوري سوم:

پیامبر صلي هللا علیه وسلم را پیامبر اسماني مي شمارند، اینها از جمله کساني اند که به 
فَِإْن أَْسلَُمواْ فَقَِد »سوره آل عمران( میفرماید:  20هدایت رسیده اند طوریکه در )آیه 

َو لَْو َءاَمَن أَْهُل اْلِکتَاِب َلکاََن »د: سوره آل عمران، میفرمای 110و یا هم در آیه  «اْهتََدوا
 «.َخیْرا لهُهم

اشخاصي اند که افراد شریف وبا اخالقي هستند، اگر چه با حقیقت  کتگوري چهارم:
اسالم نا آشنایند، ولي قرآن آنان رابا دیده احترام مینگرند، این عده اشخاص در طول 

ر دارند وبه اصطالح زندگیشان خدایي است، زندگي به احکام انساني پایبندند، به خدا باو
 آناني که به معاد و روز قیامت پایبندند.

از مجموع این معیاري ها که از قرآن به دست مي آید مي توان در مورد اهل کتاب 
امروزي نیز حکم کرد و بر این باور بود که کدام یک شایسته احترام و کدام یک قابل 

 مذمت هستند.
 خوانندگان گرامی!

قبل از همه میخواهم خدمت شما بعرض رسانم که: در این هیچ جاي شک نیست که:  -
اسالم ناسخ ادیان گذشته است و این ناسخیت از عقاید اصلي مسلمانان بوده و با ادله 

صریح، اثبات شده است و اگر در بعضي آیات از اهل کتاب تمجیدي بعمل آمده و آنها 
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رتري دین آنها بر اسالم نیست، بلکه این لطف به را مورد لطف قرار داده، نشان از ب
 حسب علت هاي است که منافاتي با حقانیت و ناسخیت اسالم ندارد.

دردین اسالم، نگاه به پیروان اهل کتاب با مشرکان کامالً متفاوت است. با هر یک  -
ادبیاتي خاص به خود مورد استفاده قرار گرفته و هیچ وقت تمام اهل کتاب همسان با 

شرکان قرار نگرفته اند. البته تنها بعضي از اهل کتاب به جهت اعمال و عقاید غیر م
 انساني، هم ردیف با مشرکان قرار گرفته اند.

بسیاري از آیات قرآن که در آنها اسم یهودیان، مسیحیان و صائبیان آمده است،  -
زیستند. لذا حکم آن انصراف به آناني دارد که در زمان پیامبر صلي هللا علیه وسلم مي 

آیات، براي همه اهل کتاب در تمام زمان ها نیست بلکه باید در ادله اي که آورده شده 
دقت شود و براساس آن ادله حکم کرد که آیا اهل کتاب امروزي تماماً کافر هستند یا 

 خیر و براساس قرآن چه برخوردي باید با آنها داشت.
پیامبر مواجهه داشته اند این گونه بوده اند. حال بیشتر اهل کتاب زمان پیامبر که با 

براي بررسي نگاه عام قرآن به اهل کتاب باید به تمام آیات قرآني و ادله اي که در آن 
 ذکر شده، توجه کرد و براساس آنها حکم کرد.

قرآن کریم در موارد بسیاري به امور مشترک بین مسلمانان و اهل کتاب، دعوت کرده  -
َو قُولُواْ َءاَمنها بِالهِذى أُنِزَل إِلَینَا َو أُنِزَل إِلَیُکْم َو إِاَلُهنَا َو »میفرماید:  است بطور مثال

َکِلَمة   یأَْهَل اْلِکتَاِب تَعَاَلْواْ إِلىَ »( 64)آل عمران،  «إِاَلُهُکْم َواِحٌد َو نَحُن لَهُ ُمْسِلُمونَ 
 آنها پیشنهاد میکند به این امور توجه کنند. ( و به46)عنکبوت،  «َسَواِء بَیَننَا َو بَینَکم

باز خواني این عقاید براي اهل کتاب، یکي از مهمترین عوامل شکل گیري رابطه اي 
درست و منسجم میان مسلمانان و اهل کتاب است و به نوعي همسنجي با غیر مسلمانان 

 را إشاعه مي کند.
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  ُسوَرة البینه و تفسیرترجمه 
 (30) –جزء 

ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه
 ومهربان ه به نام خدای بخشایند

 
﴾ َرُسوٌل ١﴿ لَْم یُکِن الهِذیَن َکفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِکتَاِب َواْلُمْشِرِکیَن ُمْنفَِکّیَن َحتهى تَأْتِیُهُم اْلَبینَةُ 

َرةً  ِ یتْلُو ُصُحفًا ُمَطهه َق الهِذیَن أُوتُوا اْلِکتَاَب إِال ِمْن  ﴾٣﴿ ُکتٌُب قَیَمةٌ فِیَها  ﴾٢﴿ ِمَن َّللاه َوَما تَفَره
َ ُمْخِلِصیَن لَهُ الِدّیَن ُحنَفَاَء َویِقیُموا  ﴾٤﴿ بَْعِد َما َجاَءتُْهُم اْلبَیَنةُ  َوَما أُِمُروا إِال ِلیْعبُُدوا َّللاه

َکاةَ َوَذِلَک ِدیُن اْلقَیَمةِ  إِنه الهِذیَن َکفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِکتَاِب َواْلُمْشِرِکیَن  ﴾٥﴿ الصهالةَ َویْؤتُوا الزه
اِلَحاِت ٦﴿ فِي نَاِر َجَهنهَم َخاِلِدیَن فِیَها أُولَئَِک ُهْم َشرُّ اْلبَِریةِ  ﴾ إِنه الهِذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصه

َجنهاُت َعْدن  تَْجِري ِمْن تَْحِتَها األْنَهاُر َخاِلِدیَن  َجَزاُؤُهْم ِعْنَد َربِِّهمْ  ﴾٧﴿ أُولَئَِک ُهْم َخیُر اْلبَِریةِ 
ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ َذِلَک ِلَمْن َخِشي َربههُ   ﴾٨﴿ فِیَها أَبًَدا َرِضي َّللاه

 

  ترجمه و تفسیر
 خوانندگان گرامی!

تکلیف در برابر دلیل روشن و  در آیات متبرکه ذیل این سوره، موضوعاتی از قبیل:
مجازات، پس از انذار )رسانیدن پیام حق و الگو بودن داعی(، تهدید کفرپیشگان و نوید به 

 به بحث گرفته میشود. نیکان،
یَن َحتهى تَأْتِیُهُم اْلبَینَةُ »  ﴾:1﴿« لَْم یُكِن الهِذیَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َواْلُمْشِرِكیَن ُمنفَّكِ
کافران از میان اهل کتاب و مشرکان ]از آیین خود ملزم[ به جدایى نبوده ]و نیستند[ تا »

شان را ترک یعنی اهل کتاب و مشرکان کفر«.وقتى که براى آنان دلیل آشکار بیاید
شان ذکر شده و بدان وعده هایای را برای آنان بیاوری که در کتابکنند تا نشانهنمی

 صورت گرفته است.
بِ »  «یعنی یهود و نصاری.«: »ِمۡن أَۡهِل ٱۡلِكتََّٰ
اند و کتاب ها را پرستیدهمراد همه کسانی است که بت یا آتش و مانند این«: اْلـُمْشِرِكینَ »

 اند. الهی هم نداشته
ینَ »  «از روشی که دارند جدا شوند.«: »ُمنَفّكِ
صلی هللا علیه وسلم  با  که همان محمدتا اینکه حّجت واضح «: »َحتَّىَّٰ تَۡأتَِیُهُم ٱۡلبَیِّنَةُ »

 «کتابش قرآن است، به سوی آنان بیاید.
 .به معناى دلیل روشن است كه به واسطه آن حق از باطل آشكار گردد« بینة»

دراین  سوره مبارکه به صراحت نگفته است که از چیزى دست نکشیدند؟ اما معلوم است 
داشتند. پیامبر صلّى َّللّا علیه و سلم قرآن که منظور کفر و گمراهى است که بر آن قرار 

را براى آنان آورد و گمراهى و شرک آنها را بیان کرد که در جاهلیت بر آن بودند. و 
آنان را به ایمان دعوت کردند. برخی از آنان ایمان آوردند و هدایت شدند. پس هللا متعال  

رت محمد صلّى َّللّا علیه و آنان را از جهالت و گمراهى نجات داد. و قبل از بعثت حض
سلم از کفر خود دست نکشیدند. واین آیه مبارکه درمورد ایمان آورندگان دو گروه مشرک 

 کند. و اهل کتاب بحث مى
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این آیه را میتوان به دوشکل تفسیر برخی از مفسران در ذیل این آیه مبارکه نوشته اند:
وفائى و عدم صداقت بحث  از بى کرد: طبق یك تفسیر همین است که در این آیه مبارکه

 .اهل كتاب و مشركان است و مطابق تفسیر دیگر سخن از اتمام حجت براى آنان است
از عقاید  و ادعاى كفار این بود كه تا دلیل روشنى به ما نرسد، مادر راه خود باقى هستیم،

رسید،  دلیل واضح، روشن ومنطقی عبادی خویش دست بردار نیستیم. ولى بعد از آن كه
اى ایمان نیاوردند. عین فهم  این مضمون، در باز هم در راه خود باقى ماندند و جز عده

سوره بقره( نیز آمده است كه قبل از ظهور اسالم در انتظار آمدن پیامبر جدیدى  89)آیه 
ا جاَءُهْم ما َعَرفُوا َكفَُروا» دادند، ولىبودند و به خود نوید مى براى آنان  همین كه آمد« فَلَمَّ

 وبه مخالفت او اقدام نمودند. شناختند آنرا نپذیرفتندچیزى را كه مى
بدون دلیل روشن انتظار نداشته باشید كه مردم دست از عقیده و قابل یادآوری است که:

در اتمام حّجت، كفّار و مشركان از یكدیگر  راه خود بردارند.هکذا در ضمن باید گفت که:
عال براى همه مردم، چه كفّار و چه مشركان، با فرستادن بیّنه، اتمام جدا نیستند. خداوند مت

 كند. حّجت مى
َرةً » َطهه ِ یتْلُو ُصُحفًا مُّ َن َّللاه  ﴾:2﴿« َرُسوٌل ّمِ

 اى از جانب خدا كه )بر آنان( صحیفه هایى پاك را تالوت كند.)فرستاده
كه صحیفه هاى پاكى را )بر پیامبر از جانب پروردگار براي شان فرستاده شود و)بیاید( 

 مطهر از شرك و دروغ و دخالت شیاطین جن و انس.« آنها( بخواند
َرةً )» یعنی از نشانه و عالمه، بعثت پیامبرصلی هللا علیه وسلم  («2یَتْلُوا ُصُحفاً ُمَطهَّ

 قرآن هایدر صحیفه را که کند  یعنی:  آنچهمی را تالوت پاکهای صحیفه است،که
 خواند.میبر آنان  کتاب از روی خود و نه و قلبی ذهنی ، از حافظهاست

خواند. او آن را از ها را مىمفسرقرطبى فرموده  است: یعنى محتویات مکتوب در برگ
سواد بود و خواند نه از روى کتاب و نوشته؛ زیرا پیامبر صلّى َّللّا علیه و سلم بىحفظ مى

 .(.۲۹/۱۴۲انست.)تفسیرقرطبى د خواندن و نوشتن را نمى
َرةً »ابن عباس )رض( فرموده است  یعنى از ناروا و شک و نفاق و گمراهى پاک « ُمَطهَّ

و منزه است. و قتاده فرموده  است: یعنى از باطل پاک و منزه است.)تفسیرقرطبى 
۲۹/۱۴۲.) 
« ِ َن ٱَّللَّ  «محمد، رسول هللا.«: »َرُسول  ّمِ
َرةٗ » َطهَّ  «های پاک از باطل.ها و صحیفهنامه»«: ُصُحٗفا م 

های این بینه: رسول و پیامبری بود که از طرف هللا مبعوث شده بود که ُصُحف و نامه
 روشن و پاک از هرگونه پلیدی را به صورت مرتب بر ایشان بخواند.

 صحیفه:
اوراق نوشته شده است، اما در قرآن عظیم الشأن این »معنای صحیفه ها از لحاظ لغت 

کلمه  اصطالحاً برای کتاب های فروفرستاده شده بر پیامبران به کار می رود. و مراد از 
صحیفه های پاک، نیز صحیفه هایی هستند که از هرنوع باطلی، از هرنوع گمراهی و 

 ضاللتی و از هر نوع پلیدی اخالقی ای پاک باشد. 
ن می شود که انسان  در مفسر تفهیم القرآن می نویسد:اهمیت کامل این مطلب زمانی روش

کنار قرآن، کتاب مقدس و کتاب های ادیان دیگر را نیز مطالعه کند و مطالب موجود در 
آنها را که هم برخالف حق و راستی و عقل سلیم اند و هم از لحاظ اخالقی در درجه   
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بسیار پایینی قرار دارند، ببیند. پس از مطالعه ی آن ها هنگامی که انسان  قرآن را 
 خواند، می تواند بفهمد که قرآن چه کتاب پاکیزه وبا عظمت است.)تفهیم القرآن(.ب
 ﴾:3﴿« فِیَها ُكتٌُب قَیَمةٌ »
و  ها آیات صحیفه یعني: در آن در آن نوشته ها واحکام استوار، درست و سنجیده. 

حق را از باطل جدا  . احکامی است کهگویاست و عدل حق به که استاحکامي 
 کند که:ها را به سوی رشد و صالح رهنمای  میانسان.وکندمى
 هم از نظر حسی مطهر است یعنی فقط انسان پاک باید آن را لمس کند. -
 وهم از نظر معنوی، لفظی و معنا مطهر است. -

، اوراقى است که «صحف»منظور از  احمد بن محمد صاوی فرموده است:مفسر دانشمند 
، احکام نوشته شده و رقم خورده در آنها «کتب»شود، و منظور از قرآن در آن نوشته مى

ى تمام کتب پیشین ؛ زیرا قرآن نتیجه و ثمره« ُکتٌُب قَیَِّمةٌ »رو گفته است: باشد. از اینمى
 .(. ۴/۲۴٣  حاشیة الصاوي على تفسیر الجاللیناست.)

 از حق و انحرافي کجي در آنها هیچ و استوار که ، محکم، راستدرست یعني«: قیمه»
 .است و حکمت و هدایت و رهنموني ، صوابدر آنها هست که هر چه وجود ندارد بلکه

شدن از هایی که با گذشت زمان دچار فرسایش و خارجها و برنامهیعنی نامه «٣ُكتُب  َقیَِّمة  »
 دهند. شان را از دست نمیاعتبار نیست، قوت و اصالتی درجه

 این کتاب مقدس شرف نزول  یافت، ایمان نیاوردندولی متاسفانه اهل کتاب با آنهم زمانیکه 
 وآنرا تکذیب نمودند.

َق الهِذیَن أُوتُوا اْلِكتَاَب إِاله ِمن بَْعِد َما َجاءتُْهُم اْلَبینَةُ »  ﴾:4﴿« َوَما تَفَره
که کتاب به آنان داده شده، متفرق نشدند، مگر بعد از آنکه آمد به آنان همان هویدا و آنانی
 بعد از بعثت یعني صواب راه و آشکار شدن حق شدناز روشن یعني: آنها پسکننده. 
 کردند و برخي پیشه و اختالف تفرقه حق، صلي هللا علیه وسلم  در کار دین اکرمرسول

بود  آنها این تکلیف که کفر ورزیدند در حالي ایشان به هم و برخي آورده یمانایشان ا به
نیز  کتاب هاي شان کننده تصدیق )که از پیامبرش خدا و پیروي از دین در پیروي که

 .باشندقرار داشته  واحدي و روش ( بر راههست
کرد وکتاب آسماني نازل شد،به یک ولى زمانیکه پیامبر صلی هللا علیه وسلم ظهور 

 بارگي تغیر موقف وراي کردند، وبه اختالف در دین هللا پرداختند.
مفسرابو سعود  درتفسیر این آیه مبارکه فرموده  است: آیه مخصوصا اهل کتاب را بسیار 

دهد. آن هم با بیان مورد سرزنش قرار داده و جنایات آنان را سخت و سنگین نشان مى
ختالف آنها جز بعد از وضوح و روشن شدن حال و از بین رفتن هر نوع این که ا

 معذرتى صورت نگرفته است.
بَ » َق ٱلَِّذیَن أُوتُواْ ٱۡلِكتََّٰ دستخوش پراکندگی  -یهود و نصاری-و اهل کتاب « »َوَما تَفَرَّ

 « نشدند.
یعنی محمد و کتابش  -رهان آشکار مگر پس از آنکه ب« »٤إاِلَّ ِمنِۢ بَۡعِد َما َجآَءۡتُهُم ٱۡلبَیِّنَةُ »

 «به سوی آنان آمد. - قرآن
گفتند: پیامبری به نام پیامبر صلی هللا علیه وسلم یهودیان می قبل از بعثت رسول هللا

االنبیاء اتفاق نظر الزمان ظهور خواهد کرد و اهل کتاب در ظهور این پیامبر خاتمآخر
  علیه وسلم  ظهور کرد آنان دو گروه شدند:صلی هللا هللا داشتند. ولی هنگامی که رسول
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سالم و  بنگروهی به پیامبری او ایمان آورده و از او پیروی کردند؛ مانند: عبدهللا 
همراهانش و گروهی به او کفر ورزیدند و بینه را قبول نکردند و در عناد و گمراهی 

 خود دچار تفرقه شدند.
هللا صلی هللا علیه  از رسول و دلجویی ، تسلیتحال ناگفته نباید گذاشت که این آیه:در عین

 تفرقه نکند زیرا منشاء این تو را غمگین آنان پیامبر!تفرقهای  ، یعنیوسلم  نیز هست
دار در ریشه عادتی که عناد است منشأ آن بلکه نیست و برهانکمبود و قصور حجت 

 باشد. میکتاب  اهل میان
 هفتاد و دو فرقهبه  و نصاری فرقه هفتاد و یک به یهودیان»است:  آمده شریف در حدیث
ها در آن همه خواهند شد که متفرق فرقه هفتادو سه به من امت زودی شدند و به متفرق
 :هللا؟ فرمودنداند یا رسولکسانیچه  فرقه یک گفتند: این . اصحابفرقه اند مگر یکدوزخ

 «.قرار داریم بر آن و اصحابممن قرار دارند( که و روشی بر )راه که همانان»
َكاةَ َوَذلِ » اَلةَ َویْؤتُوا الزه یَن ُحنَفَاء َویِقیُموا الصه َ ُمْخِلِصیَن لَهُ الّدِ َك َوَما أُِمُروا إِاله ِلیْعبُُدوا َّللاه

 ﴾:5﴿ «ِدیُن اْلقَیَمِة 
بودند جز این که هللا را بپرستند و در حالی که فقط به او گراییده اند دین و فرمان نیافته »

خود را برای او خالص گردانند و نماز برپا دارند و زکات بدهند. دین بی نهایت صحیح و 
 «درست همین است.

امر نکردم مگر اینکه برای هللا عبادت کنید و هللا برای عبادت واسطه «: َوَمآ أُِمُرٓواْ »
 های مقدس.خواهد چه این واسطه بت باشد یا انساننمی
 خالصانه، فقط برای من )هللا(.«: ُمۡخِلِصینَ »
دین «  از تمام ادیان صرف نظر کرده و به سوی دین اسالم روی آوردند.«: »ُحنَفَآءَ »

 توحید و عبادت هللا به یگانگی، دین حق و خالص و بدون واسطه.
 «راست و درست، دین ارزشمند.آیین «: »ِدیُن ٱۡلقَیَِّمةِ »
ةَ » لَوَّٰ خداوند از  کنند که اقامه نمازها را بر وجهي بودندکه یافته یعنی فرمان«: یُِقیُمواْ ٱلصَّ

این در همۀ ادیان  آنها که: و ارکان آداب آنها و با رعایت؛ در اوقات استآنها خواسته 
  )بمثابه حق هللا(. حکم وجود داشت.

ةَۚۡ یُۡؤتُواْ » َكوَّٰ یعنی:دادن  زکات مالی را که هللا بر آنان واجب گردانیده باید در مصالح «:  ٱلزَّ
   فقیران و مسکینان بپردازند. )بمثابه حق الناس(.

دینی که راست و پایدار و مستقیم باشد و بنده را به رضای پروردگار بکشاند و از عذاب 
 و خشم هللا دور دارد همین دین پاک اسالم است.

در عبادت  آور اخالص پیامکه  دین یعني: این« قیم دین است و این َوَذِلَك ِدیُن اْلقَیَمِة:»
 و پرداخت آن نمازها در اوقات ، ادايغیر از وي باطل معبودات همه خداوند، ترک براي
 .یباشدم استوار و پایدار الهي ، تنها دیننیازمند خدا است بندگان براي زکات

إِنه الهِذیَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َواْلُمْشِرِكیَن فِي نَاِر َجَهنهَم َخاِلِدیَن فِیَها أُْولَئَِك ُهْم َشرُّ »
 ﴾:6﴿ «اْلبَِریةِ 

محمد صلي هللا علیه وسلم  بعد از بعثت« کتاب اند از اهلکافر شده که کساني گمان بي»
 ميجاودان  در آن»پیوندند مي  آن به و سر انجام« اندجهنم تش، در آو نیز مشرکان»

« اندخلق بدترین  اینها اند که»میرند مي  در آن توانند و نهمي آمده بیرون از آن نه« مانند
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را  حق حسد و سرکشي خداوند هستند زیرا از روي آفریدگان بدترین یعني: اینان
 .اند فروگذاشته

بِ » کسانی که به اسالم، پیامبر اسالم و کتاب، کافر شدند «: »إِنَّ ٱلَِّذیَن َكفَُرواْ ِمۡن أَۡهِل ٱۡلِكتََّٰ
 «باشند.که همان یهود و نصاری می

ئَِك ُهۡم َشر  ٱۡلبَِریَّةِ »
ٓ اگر به به این تعبیر )آنها بدترین «آنان بدترین مخلوق اند.«: »أُْولََّٰ

در مییابیم که این تعبیر بي نهایت، تكان دهنده اى است كه  مخلوقات اند( توجه نمایم،
نشان مى دهد در میان تمام جنبندگان و غیرجنبندگان موجودى مطرودتر ازكسانى كه بعد 
از وضوح حق و اتمام حجت راه راست را رها كرده در ضاللت گام مى نهند یافت نمى 

 شود.
ى فعلیه کافران را در قالب جملهامام فخر رازی فرموده است: اگر گفته شود چرا 

آورده است؟ در جواب گفته «َو اَْلُمْشِرِکیَن »پرستان را در قالب اسم فاعل و بت« َکفَُروا»
شود: تا یادآور شود که اهل کتاب در ابتداى امر کافر نبودند؛ زیرا تورات و انجیل را  مى

محمد صلّى َّللّا علیه و اله  کردند، و به مبعث حضرتقبول داشتند، و آنها را تصدیق مى
و سلم معترف بودند، اما بعدا به بعثت حضرت کافر شدند، به عکس مشرکین که از همان 

 کردند.پرداختند و حشر و قیامت را انکار مىها مىاول به عبادت بت
ان ى حصر آمده است؛ چون از دزدبه منظور افاده« أُولِئَک ُهْم َشر  اَْلبَِریَّةِ »ى  فرموده

بدترند؛ زیرا آنها از کتاب خدا صفت حضرت محمد صلّى َّللّا علیه و اله و سلم را دزدیدند 
 .(.٣۱/۴۹)تفسیر کبیر  و از راهزنان بدترند؛ چون راه حق را بر خلق خدا بستند.

صلی هللا علیه وسلم   انسان اگر بخواهد مطلوب و محبوب هللا باشد، باید به راهنمایی پیامبر
یَا َرُسوَل »یح عمل کند که روزی فردی نزد پیامبر هللا آمد و عرض کرد: در حدیث صح

 ِ ُ َوأََحبَِّني النَّاُس؟ فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ِ ُدلَّنِي َعلَى َعَمل  إَِذا أَنَا َعِمْلتُهُ أََحبَّنِي َّللاَّ ج: اْزَهْد فِي الد ْنیَا  َّللاَّ
ُ، َواْزَهْد فِیَما ِفي أَیْ  [ حکم آلبانی: حسن 4102]ابن ماجه:  «ِدي النَّاِس یُِحب َك النَّاسُ یُِحبََّك َّللاَّ

ای رسول هللا! مرا به کاری راهنمایی کن که وقتی آن را انجام دهم، هللا و مردم، مرا »
صلی هللا علیه وسلم  فرمود: در دنیا زهد و پارسایی پیشه کن تا هللا  دوست بدارند. پیامبر

ن چه مردم دارند، چشم طمع نداشته باش، در نتیجه مردم تو را تو را دوست بدارد و به آ
بنابراین اگر قرار است محبوب هللا شویم، نباید دنیا در دلمان النه «. دوست خواهند داشت

ات را از ]زندگی[ دنیا نیز بهره» (77القصص: )« َواَل تَنَس نَِصیبََك ِمَن ٱلد ۡنیَا»کند؛ 
 .«فراموش نکن
در این آیه مبارکه نیز ممكن است به خاطر این « مشركان»بر « ل كتاب اه»مقدم داشتن 

پیامبر صلي هللا باشد كه آنها داراى كتاب آسمانى و علما و دانشمندان بودند ونشانه هاى 
 در كتب آنها صریحا تذکر رفته بود، بنابراین مخالفت آنها زشت ترو بدتر بود.علیه وسلم 
آنعده از اشخاص اند که: به اسالم کفر بورزد )فرق نمی کند از  «َشرُّ اْلبَِریةِ »منظور از 

 .جمله  اهل کتاب باشد یا مشرکین(
بعد از این که در آیه متبرکه قرارگاه اشقیا را یادآور شد، در آیه متبرکه ذیل قرارگاه 

 سعادتمندان به بیان گرفته میشود طوریکه می فرماید:
اِلَحاِت أُْولَئَِك ُهْم َخیُر اْلبَِریةِ إِنه الهِذیَن آَمنُوا َوَعِملُو»  ﴾:7﴿« ا الصه

ایشانند که بهترین  گروه اند، آنکرده شایسته و کارهاي آورده ایمان که)اّما( کساني
 مخلوقات )خدا( یند.
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ی قلبی، عملی و بدنی انجام یعنی کسانی که خالصانه ایمان آوردند و عبادت خالصانه
 ها و برترین مخلوقات هستند.بهترین انساندادند، اینان 

کساني که به هللا و رسولش محمد صلي هللا علیه وسلم ایمان آوردند، و خالصانه هللا را 
عبادت کردند و نماز برپا نمودند و زکات دادند، و هللا را در آنچه امر و نهي کردند، اینها 

هر انساني « لک من الناس فهم خیر البریةمن فعل ذ»یعني: « أُولَئَِک ُهْم َخیُر اْلبَِریةِ »
 «.چنین کند پس آنها بهترین مخلوقات هستند

ی نماز و اصالح ی اعمال صالح، اصالح رابطه با هللا در قالب اقامهیعنی در رأس همه
رابطه با مخلوقات در قالب پرداخت زکات قرار دارد. اگر این دو گام درست برداشته 

ی اعمال صالح در راستای تثبیت شود. چون بقیهصالح آسان می ی اعمالشود، انجام بقیه
 ی نماز قرار میی انسان با هللا است که در منزلت و مقام اقامهو استحکام بخشیدن رابطه

 گیرد.
این آیه شخص معیني را مورد خطاب قرار نمي دهد، بلکه بصورت جمع آمده یعني 

یک انجام دهند )یعني نماز و روزه و زکات و تمامي انسان هایي که ایمان آورند و عمل ن
بقیه احکام دیني را انجام دهند و از منهیات و محرمات دوري کنند( آنها جزو بهترین 

 مخلوقات هللا تعالي قرار مي گیرند.
یعني آنعده از انسانها که به دین مقدس اسالم، قرآن عظیم الشان و پیامبر صلي هللا علیه 

 «َخیُر اْلبَِریةِ »سپس عمل صالح انجام دهد، آنان انشاء هللا جزو  وسلم ایمان بیاورد، و
 .است

 مي فرماید: 7و  6امام ابن کثیر رحمه هللا مفسر شهیر جهان اسالم، در تفسیر دو آیه 
خداوند متعال خبر مي دهد از عاقبت روي گرداننده گان از حق؛ از کافران اهل کتاب و »

رآن و پیامبران مرسلش مخالفت مي ورزند، که جایگاه آنها مشرکین که با کتاب هللا یعني ق
در روز قیامت آتش جاودان جهنم است؛ یعني در آن مي مانند و از آنجا بیرون نخواهند 
آمد و آتش جهنم از آنان برداشته نمي شود، و آنها بدترین مخلوقات الهي هستند؛ سپس هللا 

ن؛ کساني که با قلب هاي شان ایمان متعال خبر مي دهد از احوال ابرار و نیکوکارا
 «.آوردند و با بدنشان عمل صالح انجام دادند، به اینکه آنها بهترین مخلوقات هستند

کساني که به »میفرماید:  7و  6همچنین مفسر اسالم امام طبري رحمه هللا در تفسیر آیه 
ار نمودند، از هللا و رسولش محمد صلي هللا علیه وسلم کفر ورزیدند و نبوت او را انک

یعني تا ابد در جهنم  «فِي نَاِر َجَهنهَم َخاِلِدیَن فِیَها»یهود و نصاري و مشرکین، تمامي آنها 
 «مي مانند و از آن خارج نمي شوند و هیچگاه نمي میرند.

محدثین، احادیثي  «َخیَر اْلبَِریةِ »درباره مصداق عبارت  در احادیثي نبوي:« َخیَر اْلبَِریةِ »
متعددي را روایات فرموده اند که از جمله اسناد یک حدیث صحیح بوده، و اسناد سایر 

 احادیث ضعیف ویا هم قابل استناد نیست.
حدیث صحیحي که در این باره وارد شده، حدیثي است که امام مسلم در صحیح خود از 

 انس بن مالک رضي هللا عنه روایت کرده که گفت:
ِ َصلهي َجاَء » ُ َعلَیِه َوَسلهَم فَقَاَل یا َخیَر اْلبَِریِة! َفقَاَل َرُسوُل َّللاه ِ َصلهي َّللاه َرُجٌل إِلَي َرُسوِل َّللاه

ُ َعلَیِه َوَسلهَم َذاَک إِْبَراِهیُم َعلَیِه السهاَلم (. یعني: مردي نزد 4367صحیح مسلم ) «َّللاه
ت: یا خیر البریه! رسول هللا صلي هللا علیه وسلم رسول هللا صلي هللا علیه وسلم آمد و گف

 «.خیر البریه( ابراهیم علیه السالم است»)نیز در جواب فرمود: 
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این حدیث صحیح است و عالوه بر صحیح مسلم، محدثین زیادي آنرا روایت کرده اند، از 
ست، و آورده ا« صحیح أبي داود» ( و عالمه الباني آنرا در 4672جمله: سنن أبي داود )

آورده، و در مسند « صحیح ترمذي» ( و عالمه الباني آنرا در 3352در سنن ترمذي )
مسند أبي یعلي »(. و در 1436( و معجم االوسط طبراني )12440و  12361احمد )

این سخن »آنرا نقل کرده و گفته: « دالئل النبوة»( امام بیهقي نیز در 3842« )الموصلي
 «.دلیل بر تواضع استپیامبر صلي هللا علیه وسلم 

ُ َعْنهُ » ِضي َّللاه ْم َجَزاُؤُهْم ِعنَد َربِِّهْم َجنهاُت َعْدن  تَْجِري ِمن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر َخاِلِدیَن فِیَها أََبًدا ره
 :﴾8﴿« َوَرُضوا َعْنهُ َذِلَك ِلَمْن َخِشي َربههُ 

ست که نهرها از زیر مکافات وپاداش آنها نزد پروردگارشان باغهاي بهشت جاویدان ا
درختانش جاري است؛ همیشه در آن میمانند، )هم( هللا از آنها خشنود است و )هم( آنها از 

 .هللا خشنودند؛ و این )مقام واال( براي کسي است که از پروردگارش بترسد
 مانند.ی آنان، جنتی است که: همیشه در آن میمکافات و هدیه: «َجَزآُؤُهمۡ »
ُت »  «هایی که اقامت در آنها همیشگی است.باغ«: »َعۡدن  َجنََّّٰ
 اقامت دایم و همیشگی، جاویدان.«: َعۡدن  »
ُ َعۡنُهمۡ » ِضَي ٱَّللَّ  «هللا به دلیل اطاعتشان از آنان راضی است.«: »رَّ
 «و آنان نیز به دلیل ثواب و پاداش از هللا راضی اند.«: »َوَرُضواْ َعۡنهُ »

بهشت، نهر ها یی  جاری است که در مسیر خود روان و همه جا های درزیر درختان باغ
 جاری است بدون اینکه حصاری داشته باشد و همه جا پخش شود.

 چهار نهر و رود در بهشت جاری است:
 آب. - 1
 شیر. - 2
 عسل. - 3
 شراب. - 4

کس نیست و هر در جنت هیچ غم وغصه، مشکالت وپرابلم، مریضی ونگرانی برای هیچ
ش در بهترین نعمت است و حسادت و غل و غش وجود کند خودشخصی احساس می

 ندارد.
فرماید: آیا راضی پس از آنکه هللا نعمت را برجنتیان تکمیل کرد، آنها را صدا زده و می

فرماید: من هم از شما ( و هللا می1دهند: بله راضی هستیم )هستید؟ وجنتیان  جواب می
( و بهشتیان، هللا متعال را مانند 2د.)روراضی هستم و پرده از روی پروردگار کنار می

اند و او را ( و این جزای کسانی است که از هللا ترسیده3بینند.)ماه شب چهارده می
 کردند.دیدند و گناه نمیاند که گویا  او را میگونه عبادت کردهآن

یم بصورت کل اگر درتر جمه وتفسیر سوره  البینه  دقت بعمل اریم، طوریکه درابتدأ گفت
این سوره بیشتر در ذم و سرزنش اهل کتاب وارد شده است، آندسته از اهل کتاب را که 

بعد از آمدن بَینه، باز بردین و آیین خود ماندند و به پیامبر صلي هللا علیه وسلم کفر 
ورزیدند، و نیز آن دسته را که به پیامبر صلي هللا علیه وسلم ایمان آورده و سپس عمل 

 ند را بترتیب به بدترین و بهترین مخلوقات تعبیر کرده است.صالح انجام داد
 یادداشت:

 چهار وصف ومکافات دایمی، آبدی وماندگار مؤمنان  اخرین آیه مبارکه این سوره به 
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 اشاره بعمل آورده است که عبارتند از:
 خیر البریه،الف: 
 جنّات عدن، که انهار از پایین آنها روان است. ب:
 ابدی بودنشان در آن آرام جای، ج:
(، ۷۲خشنودی پروردگار از آنان و آنان از الطاف فراوان و رحمت عمیم او )توبه/ د:

 (٣۱(، )نحل/۲٣)رعد/
 پاورقی ضمایم احادیث وارده:

َ یَقُوُل ِْلَْهِل الَجنَِّة: یَا أَْهَل الَجنَِّة، َفیَقُولُوَن: لَبَّْیَك َربَّنَا َوَسعْ » - 1 َدْیَك َوالَخْیُر ِفي یََدْیَك، إِنَّ َّللاَّ
فَیَقُوُل: َهْل َرِضیتُْم؟ فَیَقُولُوَن: َوَما لَنَا الَ نَْرَضى َیا َرّبِ َوقَْد أَْعَطْیتَنَا َما لَْم تُْعِط أََحًدا ِمْن 

أَْفَضُل ِمْن َذِلَك،  َخْلِقَك، فَیَقُوُل: أاَلَ أُْعِطیُكْم أَْفَضَل ِمْن َذِلَك، فَیَقُولُوَن: یَا َرّبِ َوأَي  َشْيء  
 7518و  6549)بخاری: « فَیَقُوُل: أُِحل  َعَلْیُكْم ِرْضَوانِي فَالَ أَْسَخُط َعلَْیُكْم بَْعَدهُ أَبًَدا

)هللا تعالی به جنتیان می فرماید: ای اهل بهشت! وآنها جواب می  (2829 ومسلم:
نباشیم، در حالی که به ما ایا راضی شدید؟ میگویند: پروردگارا! چرا  راضی  دهند:

آیا  نعمت های ارزانی داشته ای که به هیچ یک از بندگانت نداد ای؟ می فرماید:
بهتری از این را به شما بدهم؟ می گویند: چه چیزی از این بهتر است؟ می فرماید: 

 «.شما را از رضایت خویش بهره مند سازم وهر گز بر شما خشم نمی گیرم 
ُل اْلَجنَِّة اْلَجنَّةَ، قَاَل: یَقُوُل هللاُ تَبَاَرَك َوتَعَالَى: تُِریُدوَن َشْیئًا أَِزیُدُكْم؟ إَِذا َدَخَل أَهْ » - 2

نَا ِمَن النَّاِر؟ قَاَل: فََیْكِشُف اْلحِ  َجاَب، فَیَقُولُوَن: أَلَْم تُبَیِّْض ُوُجوَهنَا؟ أَلَْم تُْدِخْلنَا اْلَجنَّةَ، َوتُنَّجِ
( )آن گاه که 181مسلم: ] «أََحبَّ إِلَْیِهْم ِمَن النََّظِر إِلَى َربِِّهْم َعزَّ َوَجلَّ فََما أُْعُطوا َشْیئًا 

جنتیان  وارد بهشت می شوند، هللا تبارک وتعالی می فرماید: آیاچیزی افزون بر این 
می خواهید که به شما بدهم؟ می گویند: مگر ما را رو سفید نکرده ای؟ مگر ما را 

ای؟ مگر ما را از آتش دوزخ نجات نداده ای؟ آن گاه حجاب را  وارد جنت  نگرداند
کنار می زننند وبه این ترتیب  محبوب ترین چیزی که به جنتیان  داده می شود، 

 نگریستن به پروردگار شان می باشد.

نَُّكْم َستََرْوَن َربَُّكْم، َكَما فَقَاَل: إِ  -یَْعنِي البَْدَر  -ج، فََنَظَر إِلَى القََمِر لَْیلَةً  ُكنَّا ِعْنَد النَّبِّيِ » - 3
وَن فِي ُرْؤیَتِِه، فَإِِن اْستََطْعتُْم أَْن الَ تُْغلَبُوا َعلَى َصالَة  قَْبَل  تََرْوَن َهَذا القََمَر، الَ تَُضام 

لُوعِ ٱلشَّۡمِس َوَسبِّۡح ِبَحۡمِد َربَِّك َقۡبَل طُ »ُطلُوعِ الشَّْمِس َوقَْبَل ُغُروبَِها فَاْفعَلُوا. ثُمَّ قََرأَ: 
 7436و  7434و  4851و  573و  554]بخاری:  [«39]ق:  «٣۹َوقَۡبَل ٱۡلغُُروبِ 

 [ 633مسلم: 
نزد رسول هللا صلی هللا علیه وسلم بودیم،نگاهی به ماه شب چهارده  یعنی  قرص 

بینید، پروردگارتان را خواهید همینطور كه این ماه را می» کامل ماه کرد وفرمود:
خواهید این مورد، هیچ مزاحمتی برای شما، وجود نخواهد داشت. )اگر می دید. در

دیدار هللا نصیب شما شود( سعی كنید بر نمازهای صبح و عصر، مواظبت نمایید. و 
و پیش از برآمدن »سپس این آیه را تالوت فرمود: «. حتماً این كار را انجام دهید

 .پاکی ستایش كن )و نماز بگزار(آفتاب و قبل از فروشدن آن، پروردگارت را به 
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 پروردگارا!
قلوب مارا از زنگار شک و شبهه پاک گردان، دیدگانمان را روشنایی بخش و بر بینش ما 

بیفزای تا به سوی غیر تو میل نکنیم و جز از تو از کسی دیگری نترسیم. آمین یارب 
 العالمین.

 خشیت چیست؟
« خشیت».بر اساس تعظیم و عظمت باشد که:وترس گفته میشود به آن خوفى  «َخشیت»

مالک سعادت حقیقی و رسیدن به مراتب واالی بندگی است. هر کس از این صفت 
شود. دست نمی کشد و در آن گم میعصیانگری، وگناه کاری دست،  محروم باشد، از؛
 ]روح المعانی[

خشیت در این آیه مبارکه با تمام صراحت گفته شده است که: بهشت مخصوص اهل 
انّما »فرماید: تنها علما اهل خشیت هستند: اى دیگر مىو آیه« ذلک لمن خشى ربّه»است.

 ( پس بهشت مخصوص علما است.215« )یخشى َّللّا من عباده العلماء
دانیم که تمام علما و دانشمندان اهل بهشت نیستند. زیرا قرآن بسیارى از از طرفى دیگرمى

« اضلّه َّللّا على علم»بعد از علم و آگاهى گمراه شدند: داند که دوزخیان را کسانى مى
سوادان دوزخى نیستند. پس آن علمى که سبب ( و همچنین تمام بى23)سوره جاثیه آیه 

شود این علم اصطالحى نیست، بلکه مراد یک فهم طبیعى و الهى است که خشیت مى
 سبب نورانیت دل شود.

 خوف: عبادت هللا از روي محبت و
از مسلمانان صوفي مشرب میگویند که ما فقط بخاطر محبت هللا مصروف  یک عده

عبادت هستیم، این عقیده معموالً از منهج صوفي ها ي گمراه بلند میشود، و این منهجي 
مبتدع است. )شکي نیست که( محبت خداوند از بزرگترین منازل عبادت است، اما کل 

 عبادت نیست.
منهج اهل سنت بر اینست که عبادت خداوند باید از روي محبت و خوف، و امید و بیم 

ًعا َوُخْفیةً »)رجاء و خشیة( و سایر عبادتهاست، هللا متعال میفرماید:   «اْدُعواْ َربهُکْم تََضرُّ
 «.پروردگار خود را از روي تضّرع، و در پنهاني، بخوانید»(. یعني: 55)سوره اعراف 

إِنهُهْم َکانُوا یَساِرُعوَن فِي اْلَخیَراِت َویْدُعونَنَا َرَغبًا َوَرَهبًا »پیامبرانش فرمود:  و در مورد
آنان همواره در کارهاي خیر بسرعت »(. یعني: 90)سوره انبیاء  «َوَکانُوا لَنَا َخاِشِعینَ 

و( خاشع  اقدام میکردند؛ و در حال بیم و امید ما را میخواندند؛ و پیوسته براي ما )خاضع
ْن َخْشیتِِه ُمْشِفقُونَ »درباره مالئکه میفرماید: «. بودند  «.ي(. یعن28)سوره انبیاء  «َوُهم ِمّ

ن فَْوقِِهْم َویْفعَلُوَن َما یْؤَمُرونَ »، و فرمود: «و از ترس او هراسانند  «یَخافُوَن َربهُهم ِمّ
است، میترسند؛ و آنچه آنها از پروردگارشان، که حاکم بر آنه«. ي(. یعن50)سوره نحل 

 ت.و سایر آیاتي که در این باره وارد شده اس«. دهندرا مأموریت دارند انجام مي
 مشرک: فرق بین کافر و

، پس «پوشاندن»گرفته شده یعني « کفر»از کلمه « کافر»در اصطالح لغوي، لفظ 
 میپوشاند.زیرا او حقیقت ایمان را با اعتقاد باطلش « پوشاننده»یعني « کافر»

گرفته شده، زیرا یک شخص « شرک»از کلمه « مشرک»در اصطالح لغوي، لفظ 
 مشرک کسي دیگر را در عبادت شریک خداوند قرار داده است.
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شرک و کفر ممکن است یک معني واقع »امام نووي در شرح صحیح مسلم میگوید: 
دت کردن بتها شوند و ممکن است دو معناي جداگانه داشته باشند، و شرک مخصوص عبا

و یا مخلوقات دیگر باشد در حالیکه به خداوند نیز اعتقاد داشته باشند، مانند کفار قریش، 
 «پس در اینحالت کفر معناي عمومي تر از شرک را در بر دارد.

 در عموم میتوان گفت که:
 :کفر دو نوع میباشد

کفر کوچک مانند جنگ کردن با مسلمان، و هر چند از گناهان کبیره محسوب  - 1
میشود ولي مسلمان را از دائره اسالم خارج نمیکند، پیامبر صلي هللا علیه و سلم 

فحش و ناسزا گفتن به مؤمن »یعني:  «سباب المسلم فسوق و قتاله کفر»فرمود: 
صلي هللا علیه و سلم جنگ با ، پس پیامبر «فسق است و جنگ کردن با او کفر است

 مسلمانان را کفر بیان کرده، ولي این کفر آنها را از دایره اسالم خارج نمیکند.
کفر بزرگ مانند انکار کردن اوامر خداوند و غیره، که این نوع کفر شخص را از  - 2

 دائره اسالم خارج میکند.
 شرک نیز دو نوع میباشد:

ولي ریاکار از دائره اسالم خارج شرک کوچک مانند ریاوخودنمایي دردین،  - 1
ْرُک »نمیشود، پیامبر صلي هللا علیه و سلم فرمودند:  اّن أَْخَوَف َما أََخاُف َعلَیُکْم الّشِ

یاءُ  ْرُک األْصغَُر قَاَل: الّرِ ِ: َوَما الّشِ )روایت احمد رقم « األَْصغَُر قَالُوا یا َرُسوَل َّللاه
ر شما میترسم شرک اصغر است" ( یعني )همانا بیشترین چیزي که ب27742
 «ریاء )خودنمایي(»فرمود: « اي رسول خدا، شرک اصغر چیست؟»پرسیدند: 

شرک اکبر، مانند عبادت بت و مخلوقات دیگر، که این نوع شرک یک شخص را  - 2
 از دائره اسالم خارج میکند.

 و در واقع میتوان گفت که یک کافر مشرک هست و یک مشرک کافر است، زیرا خداوند
إِنه الهِذیَن َکفَُروا »اهل کتاب )یهود و نصاري( را در قرآن کافر خطاب کرده و میگوید: 

یعني:  («6ِمْن أَْهِل اْلِکتَاِب َواْلُمْشِرِکیَن فِي نَاِر َجَهنهَم َخاِلِدیَن فِیَها أُولَئَِک ُهْم َشرُّ اْلبَِریِة )
اند" ولي در جهنم ، در آتشنیز مشرکان کتاب و اند از اهلکافر شده که کساني گمانبي»

ِ َوقَاَلِت »سورة توبة آنها را مشرک خطاب کرده و میگوید:  َوقَاَلِت اْلیُهوُد ُعَزیٌر اْبُن َّللاه
ِ َذِلَک قَْولُُهْم ِبأَْفَواِهِهْم یَضاِهئُوَن قَْوَل الهِذیَن َکفَُروا ِمْن قَْبُل  قَاتَلَُهُم النهَصاَري اْلَمِسیُح اْبُن َّللاه

ُ أَنهي یْؤفَُکوَن) ِ َواْلَمِسیَح اْبَن َمْریَم 30َّللاه ( اتهَخذُوا أَْحبَاَرُهْم َوُرْهبَانَُهْم أَْربَابًا ِمْن ُدوِن َّللاه
ا یْشِرُکونَ  و »یعني: ( 31«)َوَما أُِمُروا إِاله ِلیْعبُُدوا إَِلًها َواِحًدا اَل إِلَهَ إِاله ُهَو ُسْبَحانَهُ َعمه

 است آنان سخن پسر خداست، این گفتند: مسیح یهود گفتند: عزیر پسر خداست، و نصاري
را بکشد  کافرشدند، خدا آنان از این پیش میجویند که تشبه قومي سخن دهانهایشان به به

رفتند و گ خدایي خود را بجز هللا به و راهبان دانشمندان میشوند؟ اینان بازگردانده چگونه
جز  را بپرستند معبودي یگانهخداي  کهمأمور نبودند جز این کهرا با این پسر مریم مسیح

 «.میگردانند با او شریک او از آنچه است ، منزهاو نیست
پس یک مشرک کافر است زیرا مشرک نیز حقیقت و وحدانیت خداوند را با عمل شرک 
پوشانده است، و یک کافر مشرک است زیرا هوا و هوس و ضمیر خود را اله قرار داده 

 «أَفََرأَیَت َمِن اتهَخَذ إِلََههُ َهَواهُ...»است و آنرا بجاي خداوند میپرستد، خداوند میفرماید: 
خود قرار  را خداي خویش هوس را که کسي آیا دیدي پس»( یعني: 33: )سوره الجاثیة
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پس در نتیجه کسي که عمداً در اسالم براي مردم حالل را حرام میکند و یا حرام  «...داده
 را حالل میکند در واقع هم کافر و هم مشرک هست.

 نواقض اسالم عبارتند از:
 شرک آوردن در عبادت خداي یکتا و براي او شریک قائل شدن. اول:

)سوره  «إِنه َّللّاَ الَ یْغِفُر أَن یْشَرَک بِِه َویْغِفُر َما ُدوَن َذِلَک ِلَمن یَشاء»خداوند میفرماید: 
)خداوند نمي بخشد که به او شرک آورده شود، و جز آن را براي هرکس «. 116النساء 

 رزد(.آمکه بخواهد، مي 
َم َّللّاُ َعلَیِه اْلَجنهةَ َوَمأَْواهُ النهاُر َوَما ِللظهاِلِمیَن ِمْن »و میفرماید:  َمن یْشِرْک بِالِّلِ فَقَْد َحره

)بي گمان کسي که به خداوند شرک آورد، خداوند بهشت  (.72)سوره المائدة آیه  «أَنَصار  
 خ( است، و ستمکاران یاوراني ندارند(.آتش )دوزرا بر او حرام مي گرداند و جایگاهش 

و از جمله شرک در عبادت خداوند متعال دعا کردن مردگان و طلب مدد خواستن از 
 همچنین نذر کردن و ذبح و قرباني براي آنهاست.آنهاست، و 

کسیکه بین خود و بین خدا واسطه قرار دهد و از آن واسطه چیزي بخواهد )یعني  دوم:
سازد( و از او شفاعت بطلبد و بر او توکل کند، چنین اشخاصي جه او دعاي خود را متو

 است.اجماع علماء و دانشمندان اسالم بر کفر آنان 
کسیکه مشرکان را کافر نداند، و یا اینکه در کفر آن مشرکان شک و تردید داشته  سوم:
 و یا اینکه مذهب آن مشرکان را صحیح بداند کافر است.باشد، 
سیکه اعتقاد داشته باشد که هدایت و دستورهاي غیر رسول اکرم صلي هللا علیه ک چهارم:
صلي هللا علیه وسلم، و یا است از هدایت و دستورهاي رسول اکرم کاملتر و بهتر  وسلم 

بهتر است از حکم و  صلي هللا علیه وسلم اینکه بگوید حکم و قضاوت غیر رسول هللا 
لیه وسلم، مانند کسانیکه ُحْکم و قضاوت طواغیت )قوانین صلي هللا عقضاوت پیامبر 

کشوري( را که غیر شرعي باشد بر قوانین شرعي و دیني برتري مي دهند و اینها رسمي 
 مي باشند.همه کافر 

براي امت اسالمي از  صلي هللا علیه وسلم کسیکه به چیزي از آنچه رسول هللا  پنجم:
م به قرآن و سنت آورده، بُغض ورزد، اگر چه به آن حکم ُحکْ هدایت بشري و قضاوت و 

 دارد، باز هم جزو کافران مي باشد.عمل کند، در حالیکه از آن نفرت 
ُ فَأَْحبََط أَْعَمالَُهمْ » خداوند متعال میفرماید: )سوره محمد آیه  «َذِلَک بِأَنهُهْم َکِرُهوا َما أَنَزَل َّللاه

)این از آن است که آنان آنچه را که خدا نازل کرده است ناخوش داشتند، در نتیجه  (.9
 کرد(.خداوند اعمالشان را تباه 

هر کسیکه به چیزي از دین مبین اسالم مسخره و ریشخند کند، همان دیني که  ششم:
ي آورده، و یا از ثواب و نیکي و آنرا از طرف باري تعال صلي هللا علیه وسلم رسول هللا 

و کیفر آن، کافر شود، و دلیلش قول تبارک و تعالي است پاداش آن، و یا از جزا و عقاب 
الَ تَْعتَِذُرواْ قَْد َکفَْرتُم بَْعَد  (65) َوَرُسوِلِه ُکنتُْم تَْستَْهِزُؤونَ قُْل أَبِالِّلِ َوآیاتِِه »که میفرماید: 

)التوبة(. )بگو: آیا بخدا و آیات او و رسولش ریشخند مي کردید؟ عذر  .«(66) إِیَمانُِکمْ 
 ایمانتان کفر پیشه کردید(.نیاورید، به راستي که پس از 

سحر و جادوگري و آنچه شامل آن مي شود از قبیل ایجاد اختالفات بین دوستان و  هفتم:
اضي شود کافر گردد و آن براي دیگران و کسي که آنرا انجام دهد، و یا از آن رجلِب 

َوَما یعَِلَّماِن ِمْن أََحد  َحتهي یقُوالَ إِنهَما نَْحُن »تعالي است که میفرماید: دلیل قول تبارک و 
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)آن دو فرشته( به هیچ کسي )جادو( نمي  )و (.102)سوره ا البقرة آیه  «فِتْنَةٌ فَالَ تَْکفُرْ 
آموزني هستیم، پس )با به کار گیري جادو( آموختند مگر آنکه مي گفتند: ما تنها )مایه( 

 کافر مشو(.
پشتیباني کردن از مشرکان و یاري کردن آنان بر ضد مسلمانان، و دلیل آن قول  هشتم:
نُکْم فَِإنههُ ِمْنُهْم إِنه َّللّاَ الَ یْهِدي اْلقَْوَم »تعالي است که میفرماید: باري  َوَمن یتََولهُهم ِمّ

)و هرکس از شما آنانرا )یهود و نصاري( دوست (. 51)سوره المائدةآیه  «الظهاِلِمینَ 
 خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمیکند(.گیرد، براستي که خود از آنان است، بي گمان 

صلي هللا کسیکه معتقد باشد که بعضي از مردم مي توانند از شریعت و دین محمد  نهم:
 باشد.کافر میخارج شوند  علیه وسلم 

َوَمن یْبتَغِ َغیَر اإِلْسالَِم ِدینًا فَلَن یْقبََل ِمْنهُ َوُهَو فِي »خداوند تبارک و تعالي میفرماید: 
جز اسالم بجوید،  )و هرکس دیني( 85)سوره آل عمران آیه:  «ِمَن اْلَخاِسِرینَ اآلِخَرِة 

 است(.هرگز از او پذیرفته نمي شود و او در آخرت از زیانکاران 
 : روي گرداني و اعراض نمودن از دین خدا و نیاموختن اسالم وعمل نکردن به آن.دهم

ن ذُِکَّر بِآیاِت َربِِّه ثُمه أَْعَرَض َعْنَها إِنها ِمَن »و دلیل آن خداوند میفرماید:  َوَمْن أَْظلَُم ِممه
ر از کسي که به آیات )و کیست ستمکارت( 22)سوره السجدة آیه  «ُمنتَِقُمونَ اْلُمْجِرِمیَن 

ما از گناهکاران انتقام خواهیم پروردگارش پند یابد آنگاه از آن روي بگرداند، بي گمان 
و در تمامي این نواقض و مخالفتها بین اینکه انسان جدي باشد و یا اینکه شوخي گرفت(.

ور شود انجام آن بترسد، هیچ فرقي وجود ندارد، مگر کسیکه مکره یعني مجبکند و یا از 
 در حالیکه او راضي نیست.به انجام آن عمل 

 و همه اینها از امور خطرناکي است که ممکن است مردم در آن واقع گردند.
پس بر مسلمان الزم است از آنها بر حذر باشد و بترسد از اینکه در این گناهان بیفتد و 

 آن اجتناب و دوري ورزد.باید از 
 بشري بر قوانین آسماني: مقدم و بهتر دانستن قوانین

در مخالفت و نواقض چهارم برخي از مسائل را مورد بحث قرار دادیم ولي بهتر میدانیم 
 که درتوضیح این موضوع اضافات ذیل را نیز به افزایم:

هر شخصي که اعتقاد داشته باشد که قوانین وضعي و رسمي کشور که مردم آنرا اختراع 
 است ازقوانین الهي وآسماني بهتر است.ساختهء بشر کرده اند و از 

 یا اینکه بگوید دستور اسالم براي قرن بیستم غیر قابل قبول است.
و یا اینکه بگوید شریعت الهي )دین اسالم( سبب خسارت و عدم پیشرفت، و سبب عقب 

 ماندگي مسلمانان در قرن بیستم شده است.
اي است بین خدا و بنده، و هیچ ربطي در یا اینکه بگوید دین اسالم فقط واسطه و رابطه 

 شؤون زندگي ندارد، پس کسیکه این اعتقاد را داشته باشد نیز کافر است.سایر 
هرکس معتقد باشد که بریدن دست دزد و سنگسار کردن زن یا مرد زنا کاري که قبالً 

نیز  کرده و یا در حال حاضر متأهل است براي این زمان غیر قابل قبول استازدواج 
به دلیل این که قول خویش را علیه قول هللا)ج(ترجیح داده و بهتر میدارد کافر میباشد.

 فلهذا ادعاي شان باطل وسبب کفر میگردد.
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هرکس عقیده داشته باشد که حکم نمودن و قضاوت کردن در معامالت خرید و فروش و 
اگر هم به این عقیده الهي بغیر از حکم خداوند عز وجل جایز است کافر مي شود، حدود 

 آن حکم از حکم خداوند بهتر است.نباشد که 
زیرا با این عمل و اعتقاد آنچه بطور اجماع مسلمانان خداوند آنرا حرام کرده، او آنرا 

دانسته است، و کسي چیزي از آنچه خداوند حرام دانسته و حرمت آن واضح و حالل 
و رباخواري و قضاوت و حکم بغیر از مانند زناکاري و شراب خواري آشکار باشد، 

 )عبدالعزیز بن عبدهللا بن باز( اجماع مسلمانان کافر است.(شریعت الهي آن شخص به 
 بنابراین کسي که مرتکب یکي از موارد فوق شود کافر مي گردد.

البته نکته مهمي باید رعایت شود و آن اینست که اگر کسي مرتکب اعمال نواقض اسالم 
بالفاصله وي را تکفیر نمود بلکه خود تکفیر نمودن داراي قواعد و ظوابطي  شود نباید

است که نبایست در آن تعجیل شود و دست به تکفیر مردم زد، در زیر به بررسي شرایط 
 تکفییر خواهیم پرداخت:

براي تکفییر کردن نباید عجله کرد و شخصیکه از اسالمش یقین حاصل شد با شک نمي 
از وي سلب نمود.و الزمست شروط تکفییر پدید آمده باشند و موانع آن اسالم را توان 

 باشد که در ذیل به بررسي آن مي پردازیم:برطرف شده 
وظیفه مسلمان این است که دیگران را با بصیرت و آگاهي به سوي خداوند دعوت کند، و 

ن را با زبان کسي امر نشده که در مورد نهاني هاي مردم حکم کند پس هرکس شهادتیبه 
به مقتضیات آن عمل کند در ظاهر به اسالم و مسلمان بودنش حکم مي شود و بگوید و 

یا عملي را انجام نداده که او را از دایره اسالم خارج کند جایز نیست او مادامي که حرفي 
سخن دالیل واضحي از قرآن و سنت وجود دارد و سلف صالح را تکفیر کنیم و بر این 

 .بر آن اجماع کرده اند این امت
 از ابن عمر رضي هللا عنهما روایت شده که پیامبر صلي هللا علیه وسلم مي فرماید: ـ 1
 «اْمِرئ  قَاَل أِلَِخیِه یا َکافُِر فَقَْد بَاَء بَِها أََحُدُهَما إِْن َکاَن َکَما قَاَل َوإِاله َرَجعَْت َعلَیهِ أَیَما  » 
بگوید اي کافر قطعاً این کلمه به یکي از آن دو برمي گردد برادرش هرگاه شخصي به »

 «.کافر است و گرنه این کلمه به خود گوینده آن برمي گردداگر آن گونه که گفت، باشد، 
َمْن »از ابوذر رضي هللا عنه روایت شده که پیامبر صلي هللا علیه وسلم مي فرماید: ـ 2

ِ َولَیَس َکَذِلَک إِاله َحاَر َعلَیهِ بِاْلُکْفِر أَْو قَاَل َدَعا َرُجاًل  هر شخصي کسي » «َعُدوه َّللاه
بگوید اي دشمن خدا و او آن گونه نباشد )که او مي دیگررامسمي به کفر نماید یا به او 

 .«برمي گرددگوید( جز این نیست که این کلمه به خود او 
مسلمانش بدون دلیل اطالق کند به در این آیات و احادیث کسي که کلمه کفر را بر برادر 

 .تهدید شده است واز این که برهللا بدون علم سخن بگوید شدیداً برحذر شده استشدت 
 :بعضي از اقوال سلف در مورد دوري از تکفیر

همانا قبول کردن، حرام کردن، پاداش و عذاب و »امام احمد حنبل رحمه هللا مي گوید: 
و رسولش است و کسي حق چنین حکمي را ندارد و بر فاسق کردن حق خدا تکفیر و 

که آن چه خدا و رسولش واجب کرده اند، بپذیرند و آن چه که خدا و مردم واجب است 
 «.حرام بدانند و آن چه خدا و رسولش خبر داده اند تصدیق کنندرسولش حرام کرده اند 

تکفیر از احکام شرعي  از آیات و احادیث و کالم سلف صالح براي ما روشن مي شود که
که حکم آن به قرآن و سنت پیامبر صلي هللا علیه وسلم برمي گردد و منهج سلف است 
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همین است و جایز نیست براي کسي با اجتهاد و یا ظن و گمان خود یا تنها به صالح نیز 
 کسي را تکفیر نماید....حکم عقل خود 

بر مسلمان واجب است که در این مورد بدون علم و آگاهي و دلیل  خالصه سخن این که:
قرآن و سنت سخن نگوید زیرا که وارد کردن و یا خارج کردن کسي از دایره اسالم از 
بزرگترین امور دین است و در این مورد همانند سایر موارد دین، خدا و رسول براي از 

آشکارترین احکام دین است و بر ما است پس در کل حکم در این مورد از ما کافي 
 و رسولش پیروي کنیم و از بدعت گذاري دوري گزینیم.واجب است که از خدا 

 ضوابط تکفیر:
بعد از آن که دالیلي از تحریم تکفیر مسلمان را بدون برهان و دلیل واضح بیان کردیم 

 .ضوابط حکم تکفیر را بدانیمحال باید 
 :مهم و اساسي را بدانیم در این مورد باید دو قاعده

: کسي که قول یا عملي را انجام داده که طبق نصوص)قرآن و سنت( کفر است قاعده اول
 .خاطر وجود موانع و منتفي بودن شروط آن، حکم تکفیر وي صادر نمي گردداما به 

به همین خاطر به مجرد این که از شخص مسلماني قول یا عملي کفر آمیز صادر شود 
از اقامه حجت و بر طرف نمودن شبهه حکم تکفیر وي صادر نمي گردد و او مگر بعد 

 .خارج نمي شوداز دایره اسالم 
اهل بدعت از جمله خوارج، روافض، قدریه و جهمیه با این قاعده مخالفت کرده اند و 

بدون اقامه حجت و برطرف نمودن شبهه افراد را تکفیر مي نمایند بلکه مخالفانشان آنان 
 .انجام قول یا عمل کفر آمیزي تکفیر مي کنندبدون  را

: هر گناهي که کفر نامیده شود آدمي را از دایره اسالم خارج نمي کند زیرا قاعده دوم
کفر اصغر و کفر اکبر؛ لذا بعضي از گناهان کفر نامیده مي شوند در  :نوع استکفر دو 

مان طور که در فرموده پیامبر صلي شخص را از دایره اسالم خارج نمي کند هعین حال 
اثَْنتَاِن فِي النَّاِس ُهَما بِِهْم ُکْفٌر الطَّْعُن ِفي النََّسِب َوالنِّیاَحةُ َعلَي »آمده است: هللا علیه وسلم 

بین مردم وجود دارد که کفر مي باشند طعنه زدن در نسب و نوحه دو کار در » «اْلَمیتِ 
جماعت اجماع کرده اند که این دو گناه کبیره آدمي را از و اهل سنت  «.خواني بر مرده

 .دون کفر یا کفر اصغر مي باشنددایره اسالم خارج نمي کند بلکه کفر 
بعد از این دو قاعده و دالیلي که در مورد آن ها ذکر شد حال شایسته است که شروط و 

 .تکفیر را که علما ذکر کرده اند را بشناسیمموانع 
 ر:موانع تکفیشروط و 

با بررسي و تحقیق در قرآن و سنت و تبعیت از اقوال سلف در مي یابیم که  شروط تکفیر
 موارد زیر خالصه مي گردد:شروط تکفیر در 

 .از او قول و عمل کفر آمیزي ظاهر شود هرچند که ادعاي اسالم را داشته باشد - 1
رسیده باشد؛ و این حجت و به او حجت و دلیلي در تبیین حق و از بین رفتن شبهه  - 2

 .از اهل علم و رأي است، نزدش ثابت باشددلیل اگر 
 .بالغ و عاقل باشد - 3
 .به سبب تازه مسلمان بودنش معذور نباشد - 4
 .مجبور نشده باشد - 5
 .به سبب زندگي در صحرا که از علم و اهل علم دور است، جاهل نباشد - 6
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 موانع حکم تکفیر:
درمقابل این شروط موانع تکفیر قرار دارند که عبارتند  حال که شروط تکفیر را دانستیم

 :از
 .آن چه موجب کفر قولي یا عملي مي گردد در او ظاهر نشود - 1
بر او حجت دلیل اقامه نشده باشد حال یا فقط به خاطر عدم بلوغش و یا به سبب  - 2

 .در قلبش، یا جهل نسبت به آن به علت دوري از بالد اسالميداشتن شبهه 
 .دیوانه یا پیري نباشد که نمي داند چه مي گویدبچه،  - 3
جهل به آن چه که نسبت به آن حجت اقامه مي شود مانند این که کسي از اهل علم  - 4

که بر او دلیل و حجت اقامه کند یا این که نسبت به کفرش معذور باشد یافت نشود 
 .را نمیداندزندگي کرده یا تازه مسلمان شده و احکام شرعي مانند کسي که درصحرا 

إِاله »مجبور شدن به قول یا عملي کفر آمیز؛ همان طور که خداوند متعال مي فرماید:  - 5
جز کسي که مجبور شده در حالي که قلبش با » «أُْکِرهَ َوقَْلبُهُ ُمْطَمِئنٌّ بِاإِلیَمانِ َمْن 

 .«استایمان آرام و مطمئن 
بود که علما آن را بیان کرده اند پس این موارد بعضي از قواعد و شروط و موانع تکفیر 

مسلماني واجب است که آن ها را رعایت و بر آن ها توقف کند. به خاطر سرعت بر هر 
مردم در مورد حکم در باره مسلمانان بدون علم، فتنه بزرگي حال به سبب گرفتن بیشتر 

قلب هایشان از علما یا به سبب داشتن شبهه و ضعف و سستي در جهل و یا دوري آن ها 
 .به وجود آمده است

راه نجات از این فتنه بزرگ بازگشت به کتاب و سنت و متمسک شدن به ریسمان خداوند 
 .و سنت( و پیروي از علماي رباني سلف و مصلحان هدایت گر استقرآن )

ایشان رسول هللا صلي هللا علیه وسلم و والیان وامرأ بعد از »عمر بن عبدالعزیز مي گوید:
هایي را وضع کردند: متمسک شدن به آن، تصدیق کتاب خدا، کامل شدن اطاعت سنت 

دین خداست ؛ براي کسي جایز نیست که آن را تغییر دهد و رأیي مخالف خدا و قوتي بر 
هرکس به وسیله آن ها هدایت شود، او هدایت یافته است و هرکس به آن ها داشته باشد 

کند، یاري شده است و هرکس مخالف آن باشد و از راه غیر وسیله آن ها طلب یاري 
روي گردان شده و او را وارد جهنم مي کند که بد سر مؤمنان تبعیت کند خداوند از او 

حال اگر کسي مرتکب کفر شود و شروط پدید آمده و موانع آن برطرف «.انجامي است
ه نماید و اگر توبه نکند شده باشد، در این صورت وي کافر خواهد بود و بایستي توب

بعنوان حد ارتداد کشته خواهد شد و این احکام را باید حاکم اسالمي انجام دهد نه 
شهروندان، و اگر کسي هم از ابتدا مسلمان نبود و بدان اعتقاد نداشت را کافر اصلي 
ر گویند که الزمست مسلمانان پیام دین را بوي برسانند و وي را از دین هللا تعالي باخب

سازند و آنها را از آتش جهنمي که هللا تعالي براي کافران مهیا ساخته است ترساند و از 
طرفي به نعمت بهشت مژده داد، بعد نتیجه را به هللا واگذاریم و اگر ایمان نیاورد باید 

همانند کفار با وي معامله شود، مثال حق مسلمانان نباید دختران و زنان خود را به نکاح 
 اورند و به آنها ارث دهند وغیره.کفاردربی

 

 صدق هللا العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
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ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 سوره زلزله
 (30) –جزء 

 آیه است 8نازل شده و داراى « مدینه»این سوره در 
 تسمیه: وجه
سخت، قبل از رسیدن و آمدن روز  از حادثه زلزلة با خبر دادن افتتاح سبببه  سوره این

 ی نساء نازل شده است. این سوره، پس ازسوره شد. نامیده« زلزال»یا « زلزله»قیامت، 
 زلزله با سوره البینة: پیوند وارتباط سوره

این سوره می از مکافات مؤمنان و مجازات  کافران بحث نمود، در « البینة»ی  سوره
فرماید: اکنون آن وعد و وعید و آثارش فرا رسیده است. روی سفید و روی سیاه در آن 

 (.107و 106)سوره آل عمران  روز از کسی پوشیده نیست.
اشراط »این سوره عمدتاً بر سه محور اساسي مي چرخد: در قدم اول بحث خود را از 

و به تعقیب آن بحث از شهادت زمین به  و نشانه هاى وقوع قیامت آغاز مي کند،« الساعة
 تمام اعمال انسانها را بیان میدارد.

و رسیدن هركس به « بدكار»و « نیكوكار»در بخش دیگر از تقسیم مردم به دو گروه 
 اعمال خود سخن بعمل مي آورد.
 :تعداد آیات، کلمات وحروف سوره

( یک 158کلمه، )( سي وهفت 37( هشت آیت، )8( رکوع، و )1این سوره  داراي )
)الزم به ذکر است که أقوال  .( هشتادو وسه نقطه است83صدو وپنجاه هشت حرف، و )

علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف است.  برای  
 تفسیر احمد مراجعه فرماید.( ،تفصیل  این مبحث میتوانید به سوره  الطور

 زمان نزول سوره زلزله:
درمورد اینکه سوره زلزله  مکی است یا مدنی در بین علماء اختالف وجود دارد. ابن 

مسعود، عطاء، جابر و مجاهد می فرمایند که: این سوره مکی است و یک قول ابن عباس 
)رض( هم در تایید همین است. قتاده و مقاتل می فرمایند که: که این سوره در مدینه نازل 

از ابن عباس )رض( نیز در تایید مدنی بودن آن نقل شده  شده است و گفته ی دیگری
است. بر مدنی بودن آن از این روایت ابوسعید خدری استدالل می شود که ابن ابی حاتم 

ة  »آن را از او نقل کرده است که هنگامی که این آیه ها نازل شدند:  َفَمْن یَْعَمْل ِمثْقَاَل َذرَّ
ا یََرهُ )( َوَمْن َیْعمَ 7َخْیًرا یََرهُ ) ة  َشرًّ من عرض کردم یا رسول هللا صلی هللا (« 8ْل ِمثْقَاَل َذرَّ

علیه وسلم  آیا من تمام اعمال ام را خواهم دید؟ رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرمودند، 
بلی! من عرض کردم، آیا گناهان بزرگ بزرگ را؟ فرمود، بلی. عرض کردم و گناهان 

 صلی هللا علیه وسلم  فرمودند، بلی. سپس  من عرض کوچک کوچک را نیز؟ رسول هللا
کردم که پس من هالک شدم. رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  فرمودند، متاثر  نباش 

ابوسعید )رض(، چراکه هر نیکی به اندازه ی ده نیکي همانند خود خواهد بود. پایه ی 
بوسعید خدری از مردم مدینه استدالل از این حدیث بر مدنی بودن این سوره این است که ا

بود و پس از غزوه ی احد به سن بلوغ رسیده بود از این رو اگر این سوره زمانی نازل 
شده که او به عنوان یک مسلمان در کنار رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  بوده است، 

 چنان که از گفته ی او به دست می آید، پس این سوره باید مدنی باشد.
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 زلزال:اسباب نزول 
بسیار سؤال  و حساب كفار از روز قیامت بود كه این« زلزال» سوره اسباب نزول

سوره « »؟است وقت چه روز قیامت» «:أَیاَن یْوُم اْلِقیاَمةِ »: گفتندكردند و ميمي
 خداوند جّل جالله در این مورد... پس دیگر در این از سؤاالت و مانند این« 6/القیامه
فقط  قیامت علم تا بدانند كه آن از وقت نه گفت سخن برایشان قیامت هاياز نشانه  سوره

 وجود ندارد. آنان براي آن وقت تعیین سويبه  راهي و هیچ نزد اوست
 سورة زلزال: فضیلت
 روایت به ذیل شریف حدیثجمله  از آن است آمده احادیثي سوره این فضیلت در باره
 از یاران مردي هللا صلّي هللا علیه و سلّم به رسول كه رضي هللا عنه است مالكبنانس

 من خدا قسم كه هللا! به؟ گفت: یا رسولايكرده دواج! آیا ازفالن اي»خود فرمودند: 
ُ أََحدٌ » !! فرمودند: آیا كنم ازدواج تا با آن ندارم چیزي  ؟ گفت:تو نیست همراه«  قُْل ُهَو َّللاَّ

ِ  . فرمودند:استسوم( قرآن )یك ثلث سوره . فرمودند: اینچرا، هست إَِذا َجاء نَْصُر َّللاه
 چهارم( قرآن)یك  ربع سوره . فرمودند: این؟ گفت: چرا، هستتو نیست همراه تْحُ َواْلفَ 
. فرمودند: ؟ گفت: چرا، هستتو نیست همراه« قُْل یا أَیَها اْلَكافُِرونَ » . فرمودند: آیااست
« ِزْلَزالََها ْرضُ إَِذا ُزْلِزلَِت اأْلَ ». فرمودند: آیا است چهارم( قرآن)یك نیز ربع  سوره این

؛ است چهارم( قرآن )یك نیز ربع سوره . فرمودند: این؟ گفت: چرا، هستتو نیست همراه
 «.كن ازدواج پس

حضرت انس وابن عباس )رض( روایت است که رسول همچنان در حدیثي دیگري از: 
یک « اخالص »نصف قرآن و « زلزال »هللا صلي هللا علیه وسلم فرموده است که:سوره 

 یک چهارم قرآن است. )رواه النسا ئي وابن ماجه عنها(« کافرون»سوم قرآن و 
 هاي سوره زلزال:پیام 

اذا زلزلت االرض »زلزله بزرگ زمین در آستانه قیامت، امرى قطعى و حتمى است.  - 1
 رود که امر قطعى باشد(.در موردى بکار مى« اذا»)زیرا کلمه  «زلزالها

معاد جسمانى است. )جسم انسان ها در زمین دفن شده که در قیامت خارج میشود، نه  - 2
 «اخرجت االرض اثقالها»روح آنها( 

 «قال االنسان ما لها»قیامت روز تحیر انسان است.  - 3
 «یومئذ تحدث اخبارها»هستى شعور دارد.  - 4
 «یومئذ تحّدث اخبارها»زمین از گواهان قیامت است.  - 5
 «یروا اعمالهم»ه انکار بسته است. در قیامت راه هرگون - 6
 «...فمن یعمل... فمن یعمل»اند. همه مردم در محمکه الهي عدل الهى یکسان - 7
 «...فمن یعمل... فمن یعمل»کیفر و پاداش الهى، بر اساس عمل است.  - 8
عمل هر چه هم کوچک باشد، حساب و کتاب دارد. لذا نه گناهان را کوچک شمرید  - 9

 «ذّرة مثقال»و نه عبادات را. 
 تجسم و دیدن عمل در آن روز خود عذاب یا لذت است. - 10

 سوره زلزال: یمحتوا

به طور كلى موضوعات مطرح شده در این سوره عبارتند از: وقوع زلزله هولناك زمین 
در هنگامه رستاخیز، بیان این حقیقت كه در هنگامه قیامت و با وقوع زلزله شدید آن زمین 
بارهاى سنگین خویش را بیرون مى افكند بارهایى كه به نظر بسیارى از مفسران تعداد 
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از درون قبرها بر مى خیزند، اشاره به این كه در آن روز انسان  عظیم انسان هایى است كه
علت حوادث را جویا مى شود، تصریح به این حقیقت كه زمین در آن روز عظیم تمامى 
اخبار خویش را بازگو مى كند، تصریح به این حقیقت كه وقایع آن روز به اشاره الهى 

گروه هاى مختلف از درون قبرها است، اشاره به برانگیخته شدن انسان ها به صورت 
اشاره به حساب و كتاب دقیق اعمال انسان در آن روز و این كه هركس حتى به اندازه ذره 

 اى نتیجه عمل خویش را خواهد دیدد.
از مهمترین محورهاى سوره مباركه زلزال اشاره به زلزله وحشتناك روز قیامت است كه 

در این روز انسان ها از این اتفاقات به شگفت  در اصطالح بر آن نفخ صور اول مى گویند.
مى آیند. پیام این قسمت سوره مباركه زلزال آن است كه قبل از فرارسیدن این روز مومنان 
خود را باید براى حضور در صحنه رستاخیز آماده كنند. در بخش دوم سوره زلزال به 

ساب رستاخیز بسیار دقیق برخورد انسان با اعمالش در روز قیامت اشاره شده در واقع ح
 است و انسان ها باید مراقب اعمال خود باشند.

سوره زلزله با معرفي زمین به عنوان یکي از شاهدان اعمال، تأثیر بسزایي در مخاطبان 
گذارد، زیرا اگر کسي به این حقیقت توجه کند زمیني که بر آن ایستاده و خود به جا مي
ه در اطراف او هستند، همچون چشماني بیدار همه حرکات ها و سایر اشیائي کدرختان و کوه

کنند و روزي علیه او گواهي خواهند داد، هیچ گاه خود را تنها نمي و افکار او را ثبت مي
 یابد و به خود جرأت گناه نمیدهد.
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 زلزلهُسوَرة  و تفسیرترجمه 
 (30) –جزء 

ْحَمِن  ِ الره ِحیمِ بِْسِم َّللاه  الره
 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان

یْوَمئِذ   ﴾٣﴿ َوقَاَل اإلْنَساُن َما لََها ﴾٢﴿ َوأَْخَرَجِت األْرُض أَثْقَالََها ﴾١﴿ إَِذا ُزْلِزلَِت األْرُض ِزْلَزالََها
 أَْشتَاتًا ِلیَرْوا أَْعَمالَُهمْ یْوَمئِذ  یْصُدُر النهاُس  ﴾٥﴿ بِأَنه َربهَک أَْوَحى لََها ﴾٤﴿ تَُحِدُّث أَْخبَاَرَها

ة  َخیًرا یَرهُ  ﴾٦﴿ ا یَرهُ ٧﴿ فََمْن یْعَمْل ِمثْقَاَل َذره ة  َشرًّ  ﴾٨﴿ ﴾َوَمْن یْعَمْل ِمثْقَاَل َذره
 ترجمة مؤجز:

که زمین در نفخه اول به شدت وپیاپي تکان هنگامي» (1«)إَِذا ُزْلِزلَِت اأْلَْرُض ِزْلَزالََها»
 «.داده شود

 «.و زمین بارهاي سنگین خود را بیرون میافکند» (2« )َوأَْخَرَجِت اأْلَْرُض أَثْقَاَلَها»
نَساُن َما لََها»  «.را چه شده است؟گوید: آنو انسان مي»( 3)« َوقَاَل اإْلِ
ُث أَْخبَاَرَها»  «.آن روز )زمین( از خبرهاي خود سخن میگوید» (4)« یْوَمئِذ  تَُحّدِ
 «.چرا که پروردگارت به آن حکم کرده است» (5« )َك أَْوَحى لََهابِأَنه َربه »
در آن روز مردم به )حال( پراکنده »( 6)« یْوَمئِذ  یْصُدُر النهاُس أَْشتَاتاً لِّیَرْوا أَْعَمالَُهمْ »

 «.بر آیند تا )کیفر( اعمال شان به آنان نماینده شود
ة  َخیراً ی» اي کار نیک کرده باشد پس هرکس به اندازة ذّره» (7)« َرهُ فََمن یْعَمْل ِمثْقَاَل َذره

 «.را خواهد دید)پاداش( آن
ة  َشّراً یَرهُ » اي کار بد کرده باشد و هرکس به اندازة ذّرره»( 8)« َوَمن یْعَمْل ِمثَْقاَل َذره

  «.را خواهد دید)کیفر( آن

  تفسیر سوره زلزله
 خواندگان گرامی!

ی فرارسیدن قیامت، پاداش نیک و سوره ؛ موضوعاتی درباره ؛نشانهدرآیات متبرکه این 
 بد، مورد بحث قرار داده میشود.

 (:1« )إَِذا ُزْلِزلَِت اأْلَْرُض ِزْلَزالََها»
هاي آن از هم خورد و به لرزه انداخته میشود و کوه زمین به شدت تکان ميآن گاه که 

به میداني صاف و همواره و بدون فراز و  ها برابر میشوند و زمینپاشد و تپه مي
 نشیب تبدیل میشود.

و زمین بارهاى سنگین خود را بیرون افکند. و انسان با خود بگوید: زمین را چه شده 
لرزد(. در آن روز زمین خبرهاى خود را بازگو کند. چرا که است؟ )که اینگونه سخت مى

بیرون  به طور پراکنده )از قبرها(پروردگارت به آن وحى کرده است. در آن روز مردم 
اى کار نیک کرده آیند تا کارهاي شان به آنان نشان داده شود. پس هر کس به مقدار ذّره

 اى کار بد کرده باشد آن را ببیند.باشد همان را ببیند. و هرکس هم وزن ذره
 (.1/  اشاره به زلزله شدید قیامت است )مراجعه شود به سوره: حجّ  «:إَِذا...»

کلمة )ُزْلِزلَْت( یعني به شدت تکان خورد و پریشان شد و زمین با لرزة بزرگ خود که 
 آخرین لرزیدن آن است به شدت ناموزون شد. و این ماهیت زلزلة قیامت است که زلزله

 هاي کوچک و محدود آن هستند.هاي دنیا نمونه
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شّدت آن را تنها پروردگار اي كه مخصوص زمین است و چگونگي و زلزله«: ِزْلَزالََها»
 با عظمت میداند.

ی ی دنیا فرق دارد؛ زیرا زلزلهی زمین است که با زلزلهشروع سوره با خبری از زلزله
ی آورد نیز موضعی است؛ اما زلزلهمدت است و خرابی که به بار میدنیا موقت و کوتاه 

ها در آن هنگام و انسانپارچه است قیامت یکسره و با شدت زیاد و خرابی مطلق و یک
َوتََرى ٱلنَّاَس »فرماید:که مست نیستند و هللا متعال میهای مست هستند درحالیمانند انسان

َرىَّٰ  َرىَّٰ َوَما ُهم بُِسَكَّٰ  .«بینی، درحالی که مست نیستندو مردم را مست می»( 2الحج: «:)ُسَكَّٰ
وري معلوم میشود که: دفینه از روایات اسالمي و تفاسیر تعدادي کثیري از علماء اسالم ط

ها، قبالً بیرون مي آیند، ولي ممکن است دفینه هایي که قبل از قیامت بیرون آمده بودند، به 
مرور زمان زیر خاک رفته مدفون گردند، سپس در روز قیامت بیرون آیند، شاید حکمت 

بیکار مانده  ظاهر شدن دفینه ها این باشد که دوستداران مال با چشم خود ببینند،که مال،
است،  و انسان )کافر با مشاهده این وضع( مي گوید که چه شد این را )که زمین این چنین 
مي لرزد وهمه دفینه بیرون مي آیند( در آن روز زمین همه )سخنان خوب وبد( خود را 

 بیان مي کند، زیرا دستور و هدایت پروردگار با عظمت چنین است.
ر حدیث مرفوعي آمده است، هر کسي که بروي زمین چه در ترمذي وغیره کتب احادیث د

عملي انجام داده باشد فرق نمي کند چه اعمال خوب باشد ویا هم اعمال بد، زمین یک یک 
آنرا بیان مي کند، واین گواهي وشهادت آن مي باشد( در آن روز مردم به گروهاي مختلف 

اب محشر فارغ شده اند بر در آمده )از موقف وحساب( بر مي گردند )کساني که از حس
مي گردند، برخي جنتي وبرخي  جهنمي قرار گرفته به جنت ودوزخ مي روند( تا که 
)ثمرات( حال خود را ببینند، پس کسي که )در دنیا( به قدر ذره اي نیکي میکند آن را 
خواهد دید، وکسي که به قدر ذره اي بدي مي کند آن را خواهد دید )به شرطي که تا آن 

آن بدي ونیکي بر قرار بماند، واال اگر به سبب کفر آن نیکي به باد رفته باشد ویا به وقت 
سبب ایمان وتوبه، بدي عفو گردد، آن مشمول این نمي باشد، زیرا نه آن نیکي باطل شده 
 نیکي است ونه بدي عفو شده شر وبدي میباشد، لذا در میدان محشر آنها در جلو نمي آیند.(

دیثي از حضرت ابوهریره روایت کرده که پیامبرصلي هللا علیه وسلم در امام بخاري در ح
شود تا زماني که علم از قیامت برپا نمي»مورد وقت ویکي از عالیم قیامت فرموده است: 

پیوندد و زمان )براي طي هاي فراوان به وقوع مي شود، و زلزله میان مردم برداشته مي
بند و باري که همان قتل و کشتار است زیاد ها و بيمسافت( به هم نزدیک میشود و فتنه

به روایت بخاري، حدیث «.)شودمیشود و مال و ثروت شما بسیار شده و به وفور یافت مي
 (.989شمارة )

مفهوم زلزله بزرگ قیامت را تاحدودي براي ما روشن میسازند، قیامتي که هللا سبحان 
یا ایها النّاُس اتَّقُوا َربَُّکْم اِنَّ »است و میفرماید: وتعالی وعده شکنجة کافران را در آن داده 

اي مردم! از پروردگارتان بترسید، واقعاً ( »1)سوره حج: «  َشيٌء َعظیمٌ  َِزْلَزلَةَ السَّاَعة
 «.زلزلة قیامت چیز بزرگي است

 (:2« )َوأَْخَرَجِت اأْلَْرُض أَثْقَاَلَها»
منظور از سنگیني «. و زمین گنجها و مرده هاي بطن خود را در نفخه دوم بیرون میاندازد

ها و زمین انسان است، عبارت  از همان مخلوق مکلفي که براي بهشتي به پهناي آسمان
ها  زمین خلق شده است. او وزین و سنگین است زیرا قبول امانت نموده و خداوند آسمان
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م کرده و جانشین خود در زمین ساخته است که اگر عقل او بر و زمین را براي وي را
 شهوتش چیره گردد از مالئکه برتر و اگر شهوت او بر عقلش چیره گردد از حیوانات پست

 تر ست.
زمین جسم همه مردگان را »تفسیر خویش مینویسد:  265، صفحه 30امام طبري در جلد 

کند... و ابن ن زمین بر آن سنگیني مياندازد و مردگان دروبه صورت زنده بیرون مي
 عباس )رض(  فرموده است: یعنى مردگانش را بیرون داد. و منذر ابن سعید فرموده اند:

 .(. ٣۰/۲۰۹هاى مدفون در بطن خود را بیرون داد.)آلوسى یعنى مرده
تفسیر خویش نوشته است: )یعني آنچه از مردگان در  540، صفحه 4ابن کثیر نیز در جلد 

 اند(.   ین است را به بیرون پرت میکند. این نظر را چند تن از سلف ابراز داشتهزم
هللا  رسول که است )رض( آمده از ابوهریره و ترمذی مسلم روایت به شریف ودر حدیث

والفضة  الذهبمن  االسطوان أفالذ كبدها أمثال اْلرض تلقي»صلی هللا علیه وسلم فرمودند: 
ء ویجي رحمي هذا قطعت فیقول: في ء القاطع، و یجيهذا قتلت فیقول: فيء القاتل فیجي

جگر  هایپاره زمین» «.شیئا منه فال یأخذون یدعونه ، ثمیدي هذا قطعت فیقول: في السارق
 ر راهگوید: دآید و میمی قاتل افگند پسمی برون از طال و نقره ستونهایی خود را بسان

 ، پیوند رحمخاطر اینگوید: بهآید و میمی رحم گسلنده . از همکشتم )طال و نقره( آدم این
 همه سپس استشده ، قطع این در راه من گوید: دستآید و می. دزد میکردم خود را قطع

 .«گیرندنمی از آن گذارند و چیزیرا فرو می طال و نقره ها آنآن
 افگند. می برون دوم را در نفخه مردگان زمین که ذکر است شایان

ها و اموات و ها و گنجینه ها و دفینه  جمع ثِْقل، بارهاي سنگین. مراد همه گدازه «:أَثْقَالَ »
سوره  1اى افكند. چنانكه در )آیهزمین آنها را بیرون مىجز اینها هستند که در قیامت، 

آیه:  )هکذا مراجعه شود به سوره: عنكبوت« َو أَْلقَْت ما فِیها َو تََخلَّتْ »اید:فرمانشقاق( مى
 (.7آیه:  ، وسوره: نحل13
نَساُن َما لََها»  (:3« )َوقَاَل اإْلِ

 این گفتة انسان از روي تعجب و ترس است. ؟گوید: زمین را چه شده استو انسان مي
 غیرعادي و دگرگوني هاي وحشتناك زمین را میبیند.انساني كه تكان هاي «: اإلنَسانُ »

چه بالیی بر سر  ؟؟ آن را چه شده استزمین را چه خبر است«: َما لََها»با خود مي گویند 
لرزد و هر چه را که زمین آمده و به چه مصیبتی گرفتار شده است؟ که به  این شدت مى

از این انساِن سائل، انسان کافر به شکی نیست که مراد  در بطن دارد بیرون مى اندازد ؟
 ی اوست.قیامت است اما انسان مؤمن، به آن علم و آگاهی دارد؛ زیرا که آن جزیی از عقیده

هایی که خوف و هراس آن روز را انسان بنا بر قول اکثر مفسران عبارت است از آن انسان
 کنند و اهل ایمان نیستند.درک می
شود و اهل ایمان و  های روی زمین پدیدار میبدترین انسانهای قیامت فقط برای و نشانه

ای ایمان در قلب دارند با توجه به مفاد حدیث صحیح قبل از روز قیامت حتی کسانی که ذره
کنند و وقتی شودو آن خوف و هراس روز قیامت را احساس نمیشان گرفته میبا نسیمی جان
باشد و از وضعیت موجود هیچ ر طبیعی و آرام میشان بسیاشوند، بیدار شدنهم که بیدار می

تعجبی ندارند، چون به آنها )مؤمنین( در دنیا وعده داده شده بود که چنین اتفاقی خواهند 
یَْبعَُث هللاُ ِریًحا َكِریحِ اْلِمْسِك َمس َها َمس  اْلَحِریِر، »افتاد.طوریکه در حدیث شریف آمده است:
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یَماِن ِإالَّ قَبََضتْهُ، ثُمَّ َیْبقَى ِشَراُر النَّاِس َعلَْیِهْم تَقُوُم  فَاَل تَتُْرُك نَْفًسا فِي قَْلبِِه ِمثْقَاُل َحبَّة  ِمَن اإْلِ
 (2940و  2937و  1924 مسلم:)« السَّاَعةُ 

ُث أَْخبَاَرَها»  (:4« )یْوَمئِذ  تَُحّدِ
از اعمال نیک و بد ساکنان خود در آن روز )كه سرآغاز قیامت است( زمین خبرهاي 

 خود را به زبان قال یا حال خواهد گفت كه چه چیزهائي بر آن گذشته است(ها ي انسان
 در آن روز. بدل از )إَِذا( است.«: یْوَمئِذ  »
ُث أَۡخبَاَرَها» آن روز زمین خبرهای خود را از خیر و شر برای صاحبانش بازگوید » «:تَُحّدِ

 «و شهادت  دهد.
سخن گفتن و بازگو كردن، یا به زبان قال است و زمین شاهد و ناظر اعمال انسانها این 

بوده است، و یا این كه به زبان حال است. یعني وضع زمین بدان هنگام بیانگر همه چیز 
اخبار زمین، «: أَْخبَاَرَها » خواهد بود، و در چنین روزي حق و باطل پدیدار خواهد شد. 

خورد، یا اعمال و افعالي است كه كه در آن زمان به چشم مياوضاع و احوالي است 
دهد. چرا كه همه چیز در جهان اند و اینك بدانها گواهي ميمردمان بر روي آن انجام داده

 ثبت و ضبط است.
باشد. انسان هر حرکتی اعم قابل تذکر است که:یکی از شاهدها بر اعمال انسان زمین می

ن انجام دهد، یکی از شاهدانش زمین است، هر کاری اعم از از شر یا خیر بر روی زمی
 طاعت و یا معصیت که انجام داده باشد.

ى  پیامبر صلّى َّللّا علیه  و سلم آیه»)رض( روایت شده است که  حدیثی  از ابو هریره در
ُث أَْخبارَ »  ست؟ گفتند: دانید اخبار زمین چیها را قرائت کرد و فرمود: آیا مى« یَْوَمئِذ  تَُحّدِ

دهد که هللا  و پیامبر داناترند. فرمود: اخبار آن این است که بر هر زن و مرد گواهى مى
گوید: در فالن روز چنین و چنان عملى را اند، و مىچه عملى را انجام دادهبر روى آن
)ترمذى آن را روایت کرده و گفته است: حسن « چنین استاند، پس اخبارش اینانجام داده

 یح است.(.صح
از زمین حذر کنید و شرم داشته باشید؛ چون زمین مادر »و در حدیث دیگری آمده است:

 باشد و هر کس بر روى زمین هر عمل خیر یا شر را انجام دهد، از آن خبر مىشما مى
 روایت کرده است.(.« معجم»)طبرى آن را در  «.دهد
 (:5) «بِأَنه َربهَك أَْوَحى لََها»
)كه چه بشود و چه  «.سبب است که پروردگار تو به او )زمین( پیام داده استبدان »

منظور اینست که خداوند، زمین را بر سخن گفتن توانا کرده و امر به کالم نموده  بگوید(.
 است.

فرمان داد )مراجعه شود سوره:  ،پیام داد «:أَْوَحیا»حرف باء، سببیه است.  «:بِأَنه َربهَك...»
که سخن بگوید و تمام وقایع اتفاق افتاده بر آن را بر زبان آورد. پس، از  (.68 /نحل

دهد. و از مطیع و فرمانبر کند و بر او گواهى مىنافرمان و گناهکار شکایت مى
 کند.سپاسگزارى نموده و از او تمجید مى

 (:6) «اتاً لِّیَرْوا أَْعَمالَُهمْ یْوَمئِذ  یْصُدُر النهاُس أَْشتَ »
)ورهسپار صحراي محشر میشوند( تا نتیجه  «.در آن روز، مردمان پراگنده بیرون میآیند»

 اعمال خویش را ببینند(.
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فرد و متفرق، بدون تجمع، بدون همفکر و همراه و همکار، بدون هیاهو و غالمغال  یعني فرد
امروز »سوره یس وصف نموده است:  65وتعالی  در آیه و تکبر با این حال که  هللا سبحان 

بر دهان هاي شان، ُمهر مي نهیم و دستانشان با ما سخن میگویند و پاهایشان بر دستاوردشان 
 «.دهند شهادت  مي

 قبر. بیرون مي آیند از«: یْصُدرُ »
« ً  است.ها. مراد دسته دسته و فرد فرد است. حال جمع َشتیت، پراكنده«: أَْشتَاتا

 در سه معنی به کار رفته است:« أَۡشتَاٗتا»طبق نظر علما 
کس  روند و هر متفرق و تنها، بعضی به سمت چپ و بعضی به سمت راست می - 1

 خودش تنهاست.
 روند. مسلمانان در جهتی و کافران در جهتی دیگر می - 2
ار شان؛ مشرک با مشرک، رباخوهر گروه و قومی با همسان خود و همراه با رئیسان - 3

 با رباخوار.
لَُهمۡ »  «اند یا جهنمی؟اند ببینند که آیا جنتی تا پاداش اعمالی که انجام داده«: »لِّیَُرۡواْ أَۡعَمَّٰ

شود تا آنها که در آنجا اعمالشان به آنها  نشان داده میروند به سوی جایگاهی یعنی آنان می
رویاروی شدن انسان با عمل خودش گردند. گاهی را ببینند و با سزا و جزای آنها رویاروی 

. برخی از کارها است که انسان از رویاروی تر و بدتر از هر سزا و جزائی استسخت
 گریزان  و نفرت دارد. شدن با آن

خود  از گورهاي ايو پراكنده مختلفبر احوال  قیامتمردم در روز مفسرین مي نویسند: 
درامان واطمینان و  از آنانمي آیند؛ برخي  رونبی محل و ایستگاه هاي حساب سوي به

 اهل رنگبه و برخي سپید استرنگ  اند كهبهشت اهل رنگ به ، برخيترسناك برخي
 چنان چپ سمت به گردند و برخيباز ميراست  سمت به ، برخياستسیاه  رنگ كه دوزخ
 اند. قنیز متفر خویش و اعمال در ادیان كه

«. گردندباز مي گروه گروه حساب از موقف مردم»فرماید:  مي كثیر در تفسیر آنمفسر ابن
تا سعید و از  گرفته اند، از شقيشده تقسیم مختلفي و اصناف انواع به كه یعني: در حالي

یعني: تا خداوند « شود داده نشان آنانبه تا اعمالشان»گردند: . بلی! بازميتا دوزخي بهشتي
. یا اعمالتان هم شما و این این نماید و بگوید: اینك ارائه آنان را به جّل جالله اعمال شان

 دهد. نشان آنان را به اعمالشاناست: تا خداوند جّل جالله جزا و نتیجه  این معني
ی را انجام داده اند و یا چه شود که چه گناهاناعمال فقط نوشته شده نیست بلکه دیده می

ی خویش  را ها تمام اعمال و گناهان صغیره و کبیره اند؛ انسانانجام داده اعمال نیکی را
 کنند. بینند و آن را تأیید هم میمی
شان به صورت  بلکه اعمال «لیروا جزاءهم»بحث جزای عمل نیست، نفرموده است:  هکذا

ی آل عمران هللا شود؛ در سورهآنها نشان داده می دقیق و کامل و بدون کم و کاست به
یَۡوَم تَِجُد »ها را به تصویر کشیده می فرماید:ی قیامت و اعمال انسانسبحان وتعالی صحنه

ۡحَضٗرا ا َعِملَۡت ِمۡن َخۡیر  م  رسد که هر نفسی روزی می (30آل عمران: )سوره « ُكل  نَۡفس  مَّ
ی شود؛ کلمهت، به صورت فیلمی برایش نمایش داده میهر کار خیری را انجام داده اس
کردن چیزهایی که انسان فکر  کند، محضر یعنی دقیقاً زندهُمحضر همین معنی را افاده  می

کند انجام داده و به عبارتی از بین رفته و به تعبیر قرآن پرواز کرده است. همچنان که می
ئَِرهُۥ فِي ُعنُِقهِ »ست:ی دیگری از قرآن عظیم الشأن آمده ادر آیه

ٓ هُ َطَّٰ ن  أَۡلَزۡمنََّٰ « َوُكلَّ إِنَسَّٰ
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ی هر عملی را که انسان انجام داده است )طائر یعنی پرنده و منظور نامه (13)اإلسراء: 
هُ »ی کنیم کلمهکنیم و به او ملحق میاعمال است( همه را جمع می یعنی به او ملحق «  أَۡلَزۡمنََّٰ

چنین کند که تمام شده است. آن کارهایی را که انجام داده و فکر می« فِي ُعنُِقهِ »ساختیم. 
 شوند. ها ثبت و ضبط می ها و کرده ی گفته نیست، بلکه همه

ه  َخیراً یَرهُ )» اً یَره7فََمْن یْعَمْل ِمثْقَاَل َذره ه  َشره  :(8) « (  َو َمْن یْعَمْل ِمثْقاَل َذره
کاروعمل نیک انجام دهد، و یا بدي کسب نموده باشد، پس هر کس به اندازه ذره غباري 
 پاداش و سزاي خود را خواهد دید.

ة  » به اندازه ذّره خاک )برخي آن را مورچه ریز میدانند كه نماد ریزي در میان  «:ِمثْقَاَل ذره
در مورد  ( همچنان علماء:61 /، سوره یونس40)مالحظه شود سوره: نساء/ عربها است. 

ه  »کلمه   آفتاب دیده در شعاع كه استاز گرد و غباري  عبارت ذره:مینویسند که: «َذره
 میشود.

و ابن عباس )رض( فرموده  است: اگر کف دست را روى زمین بگذارى و سپس آن را 
 )اخراج از مسلم.(. باشد.بلند کنى هر جزء خاکى که به دستت چسبیده است، ذره مى

ین مثال را آورده است تا نشان دهد که از اعمال کوچک و مفسرقرطبى فرموده  است: ا
ة  » ىبزرگ فرزندان آدم غافل نیست. و مانند فرموده َ ال یَْظِلُم ِمثْقاَل َذرَّ  باشد.مى« إِنَّ َّللَاّ

 )اخراج از ترمذى.(
ة  »نظر علما در مورد کلمۀ   «:َذرَّ

 رنگ. ای های کوچک قهوه مورچه - 1
 های ریک.ذره - 2
 شود. غباری که به همراه نور آفتاب در نور روز دیده میگرد و  - 3
ی خیلی کم، حتی لبخندی هم، در میزان اعمال منظور از ذره هرچیز کم است و حسنه - 4

 شود. شود و جزا داده می حساب می
میرساند که: مجازات آیات متبرکه این فهم را  «... فََمْن یَْعَملْ فََمْن یَْعَملْ  »فحوای جمله 

عمل هر چه هم كوچك باشد، حساب و كتاب دارد. لذا ومکافات الهی بر اساس عمل است،
تجسم و دیدن عمل در آن  نه باید  گناهان را كوچك  بشماریم  و نه عبادات را. درضمن 

 یا هم لذت. روز خود عذاب  است و
 مالمت تخود را در روز قیام كهمگر این نیستكس هیچ»است: آمده  شریف در حدیث

؟ و اگر خود نیفزودم گوید: چرا بر نیكوكاريكند زیرا اگر نیكوكار باشد، با خود ميمي
 مشاهده امر در هنگام و این« ؟نكشیدم دست گوید: چرا از گناهانميباشد هم  غیر از این

 آیه محكمترین فََمن یْعَمْل... آیه»گوید: مسعود رضي هللا عنه مي. ابناست و عقاب ثواب
 «.است كریم در قرآن

فرماید: احبار می نظر دارند. کعباتفاق آیه این بودن علما بر عام قابل تذکراست که:
، ، انجیلرا در تورات آنچه تمام که است کرده نازل خداوند متعال  بر محمد صدو آیه»

ة  »اند از:عبارت یهدو آ اند، این، دربر گرفتههاستزبور و صحیفه َفَمن َیۡعَمۡل ِمۡثقَاَل َذرَّ
ا یََرهُۥ ۷َخۡیٗرا یََرهُۥ ة  َشّرٗ  (.8 - 7الزلزلة: ) «٨َوَمن َیۡعَمۡل ِمۡثقَاَل َذرَّ
 ابوبکر صدیق که است آمده حاتمابیجریر و ابنابن روایت به شریف درحدیث همچنین

 در روز قیامت هللا! آیا منگفت: یا رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  رسول )رض(  به
هللا صلی هللا علیه  ؟ رسولبینم، میباشمکرده  عمل شر را کهاز عمل  ایذره همسنگ
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شر  ذره هایمثقال ، کفارهبینیدر دنیا می که هاییابابکر! ناخوشی ای»وسلم  فرمودند: 
در روز  کهکند تا اینمی ذخیره خیر را برایت ذره هایاما خداوند متعال  مثقال است
 «.یابیها را بازمیآن قیامت

ۡطِعُموَن ٱلطَّعَاَم َویُ »: آیه آیه مبارکه می فرماید: چون جبیر )رض( در شأن نزول سعید بن
 در برابر چیزهایی پندار بودند که بر این شد، مسلمانان نازل (8)اإلنسان:  «َعلَىَّٰ ُحبِِّهۦ

در  باور بودند که نیز بر این دیگری ندارند و عده دهند، پاداشیمی نیازمندانبه  که اندکی
 ، یکحرام نگاه ، یکدروغ ند یکگیرند، مانقرار نمی مورد سرزنش اندک برابر گناه

 هللا متعال  فقط در برابر ارتکاب که نیست گفتند: جز اینها؛ و میاین و امثال غیبت
 بود که ! همانصغیره در برابر گناهان ، نهاست هشدار داده دوزخ ما را به کبیره گناهان

 .فرمود را نازل آیه هللا سبحان وتعالی  این
مورد  االغ زکات دربارههللا صلی هللا علیه وسلم  رسولچون  که است آمده شریف در حدیث
را بر  نظیر و جامعبی آیه جز این آن درباره هللا متعال » قرار گرفتند، فرمودند:  سؤال
ة  َخۡیٗرا یََرهُۥ»است: نکرده  نازل من ا وَ  ۷فََمن یَۡعَمۡل ِمۡثقَاَل َذرَّ ة  َشّرٗ َمن َیۡعَمۡل ِمۡثقَاَل َذرَّ
نظیر و یکتا، بی یعنی« فاذ جامع»را آیه:  آیه ، اینبنابراین(.8-7الزلزلة: )« ٨یََرهُۥ

 فراگیر نامیدند.
 خوانند گان گرامی!
 احبار میگوید: نظر دارند. كعباتفاق  آیه این بودن علما بر عام قابل تذکر است که:

 تمام كه است كرده نازل جّل جالله بر محمد صلّي هللا علیه و آله و سلّم دو آیهخداوند »
اند عبارت  دو آیه اند، این، دربر گرفتههاست، زبور و صحیفه ، انجیلرا در تورات آنچه
ة  َخیراً یَرهُ » از: ة  شَ  فََمن یْعَمْل ِمثْقَاَل َذره  «.ّراً یَرهُ َوَمن یْعَمْل ِمثْقَاَل َذره

 ابوبكر صدیق كه است آمده حاتمابيجریر و ابنابن روایت به شریف درحدیث همچنین
 صلّي هللا علیه و سلّم گفت: خدا رسول رضي هللا عنه به

 ؟بینم، ميباشمكرده  عمل شر را كهاز عمل  ايذره در روز قیامت هللا! آیا منیا رسول 
، بینيدر دنیا مي  كه هایيابابكر! ناخوشي اي» صلّي هللا علیه و سلّم فرمودند: هللا رسول
 ذخیره خیر را برایت ذره اما خداوند جّل جالله مثقال هاي شر است ذره مثقال هاي كفاره

 «.یابي آنها را بازمي در روز قیامت كهمیكند تا این
 وظیفه کاري شیطان در روز حشر:

قبل از همه باید گفت:که از احادیثي وروایات اسالمي طوري معلوم مي گردد که با 
 و دمیده شده نفخ صور همه موجودات خواهند ُمرد و قطعاً در این جمله:برپایي قیامت 

ابلیس نیز مانند سایر انس و جن از بین خواهد رفت، اما کیفیت نابودي و مردن وي برما 
باید بگویم که: در هنگام نفخ « زلزله»ق فحوي کلي سوره مشخص نیست، جز اینکه مطاب

صور اول زلزله بسیار هولناکي اتفاق مي افتد که از ترس آن زن شیرده نوزاد شیرخواره 
 اش را فراموش میکند.
* إِلَي قَاَل فَِإنهَک ِمَن اْلُمنَظِریَن  * قَاَل َرِبّ فَأَنِظْرنِي إِلَي یْوِم یْبعَثُونَ »در قرآن کریم آمده: 
مرا تا  : پروردگارا! پسگفت» (. یعني: ابلیس81-79)سوره ص  «یْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعلُومِ 

تا  من و به نمیران : مرا شتابانیعني «دهمیشوند، مهلت  برانگیخته مردمان که روزي
 بعد از مرگشان وي و نسل آدم شدن، روز برانگیخته نهایت آن که ده مهلت نهایتي یک
 .است
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 آن منکه  «معلوم تا روز معین یافتگانيتو از مهلت» پذیرفتم «فرمود:» خداوند متعال
 .ام کرده مقدر و معین خالیق فناي را براي

فرصت دارد، اما علما و مفسرین در « وقت معلوم»در این آیه ذکر شده که ابلیس تا 
 معناي آن دو نظر دارند:

اجل ابلیس مشخص است و علم آن تنها نزد خداوند است که چه وقت اجلش به سر  اول:
 خواهد رسید.

دوم و هنگام برانگیخته شدن  نفخه دمیدن وقت گروهي از مفسرین گفته اند که: آن دوم:
 .استخالیق 
ابد زیرا ی نجات از مرگ بود که ، اینخواست تا روز رستاخیز مهلت ابلیس که این دلیل

 داد اما نه او را مهلت خداوند متعال، نمي مرد پس یافتمي اگر او تا روز رستاخیز مهلت
 :است مخلوقات همه روز مرگ که« صعق»تا روز  تا روز رستاخیز بلکه

« ُ  ثُمه نُِفَخ فِیِه َونُِفَخ فِي الصُّوِر فََصِعَق َمن فِي السهَماَواِت َوَمن فِي اأْلَْرِض إِاله َمن َشاء َّللاه
در  هرکه شود پسمي و در صور دمیده»( 68)سوره زمر  «أُْخَري فَِإَذا ُهم قِیاٌم ینُظُرونَ 

 یا نفخه دوم نفخه همان این «افتددرمي هوشبي است در زمین آسمانها و هرکه
 .است« صعق»

میدمد  در آن اسرافیل که است شاخيیا  : بوقصور. استفوري  از مرگ : عبارتصعق
 «.میرند مي آن از ترس آسمانها و زمین اهالي دارد، تمام هولناکصدایي  و از بس
یعني نفخه اول )فزع( است که « وقت معلوم »اکثر علما فرموده اند که منظور از  سوم:

وم هم نیست، زیرا نفخه دمیده میشود که جمیع خالیق مي میرند، یعني حتي بعد از نفخه د
دوم براي برانگیخته شدن پس از مردن است. و رأي ابن عباس رضي هللا عنه هم همان 

 نفخه اول است.
امام قرطبي آمده « تذکره»در کتاب   بعضي نفخه فزع و صعق را یکي نمیدانند، اما

 است:
مردم  الزم و ملزوم همدیگرند، ترس و وحشت ، چوننفخه فزع همان نفخه صعق است»

 «.شوند، سپس جان به جان آفرین تسلیم میکنندابتدا دچار ترس و هراس صداي قیامت مي
اما در قیامت سخت ترین عذاب براي اوست، و هیچگاه پایاني بر عذابش وارد نمیشود و 
تا ابد در عذاب سخت الهي قرار میگیرد. خداوند متعال بعد از آنکه به شیطالن مهلت داد، 

ن تَِبعََک »دهد که:  به وي وعید مي قَاَل فَاْلَحقُّ َواْلَحقه أَقُوُل * أَلَْمََلَنه َجَهنهَم ِمنَک َوِممه
که جهنّم  گویم،به حق سوگند، و حق مي»(. یعني: فرمود: 85-84)ص  «ِمْنُهْم أَْجَمِعینَ 

خداوند ، گونهبدین«. را از تو و هر کدام از آنان که از تو پیروي کند، پر خواهم کرد!
 وارد خواهد کرد تا بدانجا که دوزخ را به و پیروانش ابلیس عزوجل سوگند یاد میکند که

 شود. پر و انباشته از آنان دوزخ
 در روز قیامت:چگونگي حشر انسانها 

مفسرین در مورد اینکه انسانها در روز قیامت در چه حالت بدني حشر میشوند، مي 
 شر در حال پا برهنگي، لخت و غیر ختنه شده حشر خواهند شد.نویسند: انسانها درروز ح

این علماء استدالل خویش را به حدیث، صحیح مسلم و بخاري که از ابن عباس رضي هللا 
إِنهُکْم »هللا صلي هللا علیه وسلم فرمودند: عنه روایت گردیده مستند میسازند: که رسول

َل َخْلق  نُِّعیُدهُ َوْعًدا َعَلینَا إِنها ُکنها فَاِعِلینَ » قََرأَ: َمْحُشوُروَن ُحفَاةً ُعَراةً ُغْراًل ثُمه   «َکَما بََدأْنَا أَوه
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.( )شما پابرهنه، لخت و غیر ختنه شده مبعوث خواهید شد، سپس 104)سوره اْلنبیاء: 
آیه ذیل را از قرآن براي یاران تالوت فرمود: )همان گونه که )نخستین بار سهل و ساده( 

 رینش را سر دادیم، آفرینش را از نو بازگشت میدهیم(.آف
هللا صلي هللا محدثین مي افزایند: زمانیکه حضرت بي بي عایشه رضي هللا عنه از رسول

 علیه وسلم شنید که مردم روز قیامت عریان و برهنه حشر خواهند شد، عرض کرد:
هللا صلي هللا ند کرد؟ رسولاي پیامبر هللا! زنان و مردان همه به سوي همدیگر نگاه خواه

علیه وسلم فرمودند: اي عایشه، صحنه خطرناکتر از این خواهد بود که مردم بسوي 
 (.3/57همدیگر نگاه کنند. )مشکاة المصابیح: )

البته در بعضي روایات آمده است که انسان در همان لباسي که هنگام مردن به تن داشته، 
اند که هنگام اکم از ابوسعید خدري نقل کردهحشر میشود، ابو داود، ابن حبان و ح

اي براي او بیاورند، سپس آنرا پوشید و فرمود احتضار از اطرافیان خواست تا لباس تازه
إن المیت یبعث في ثیابه التي »ام که مي فرمود: از رسول هللا صلي هللا علیه وسلم شنیده

)همانا میت در همان لباسي که در  .1671سلسلة احادیث الصحیحة، شماره  «یموت فیها
حاکم این حدیث را صحیح و موافق با شرایط صحیح  آن رحلت کرده است، حشر میشود(.

امام بیهقي با سه روش میان این حدیث و حدیث گذشته  بخاري و مسلم قرار داده است.
 توافق ایجاد نموده است:

از قبر پاره مي شود، در  اند، بعد از بلند شدنلباسي که هنگام مرگ به تن داشته  - 1
نتیجه برهنه و لخت در مقابل حشر قرار میگیرند، اما بعد ازموقف حشر لباس 

 بهشتي به تن مي کنند.
زماني که پیامبران و بعد از آنها صدیقین و به دنبال صدیقین بنا به مراتب، انسان  - 2

م مرگ هاي دیگر لباس میپوشند، جنس لباس هر کدام از همان لباسي است که هنگا
 به تن داشته است، ولي هنگام ورود به خلد برین لباس بهشتي به تن مي کنند.

منظور از لباس در حدیث بعدي، اعمال هستد، یعني هر انساني در حال انجام عملي  - 3
حشر مي شود که موقع مردن مشغول انجام آن بوده است، خداوند میفرماید:  

( )لباس تقوا و ترس از خدا، 26ه اْلعراف: )سور «َوِلبَاُس التهْقَوي َذِلَک َخیرٌ »
 بهترین لباس است(.

)و جامه خویش را پاکیزه دار )و خویشتن را  ( 4)سوره المدثر:  «َوثِیابََک فََطِهّرْ »
 از آلودگي ها پاک گردان(.

هللا صلي  امام بیهقي براي توجیه جواب سوم به حدیثي از کاکایش استدالل میکند که رسول
.( 1/288)النهایة ابن کثیر . «ِیْبعَُث ُکلُّ َعْبد  َعلَي َما َماَت َعلَیه»وسلم فرموده: هللا علیه 

)هر انسان در حال انجام عملي مبعوث و محشور میگردد که موقع مردن مشغول انجام آن 
 بوده است(.

هر چند از حدیث جابر در صحیح مسلم نمي توان استباط کرد که انسان در همان لباسي 
ي شود که در آن وفات کرده است، چون مفهوم حدیث بنا به دالیل دیگر این است حشر م

که انسان اگر هنگام مرگ بر کفر یا ایمان، شک یا یقین جهان را وداع گفته باشد در قیامت 
هم بر همان حال و وضعیت زنده مي شود و به بارگاه الهي مي شتابد، همانگونه که در 

گردد که هنگام مرگ آنرا انجام مي داد، مان کرداري حشر ميحدیث دیگر آمده انسان بر ه
حدیث مسلم از عبدهللا بن عمر این مفهوم را تأیید مي نماید که میفرماید از رسول هللا صلي 
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ُ بِقَْوم  َعَذابًا أََصاَب اْلعََذاُب َمْن َکاَن فِیِهْم ثُمه »شنیدم که میفرمود:  هللا علیه وسلم  إَِذا أََراَد َّللاه
)اگر خداوند اراده کند که قومي را در دنیا مجازات کند، آنها را دچار  «بُِعثُوا َعلَي أَْعَماِلِهمْ 

عذاب و هالکت مي سازد، سپس با همان حالت آنها را زنده میکند( صحیح مسلم: 
 (.2879( شماره: )2/2206)

شود، بخاري و اگر کسي در حالت احرام بمیرد، روز قیامت در حال لبیک گفتن حشر مي 
مسلم از حضرت عبدهللا بن عباس رضي هللا عنه روایت میكند که مردي در سفر حج با 

هللا صلي هللا علیه وسلم همراه بود، از روي شتر خود افتاد و گردنش شکست و مرد، رسول
ْوبَیِن َواَل تَُحنُِّطوهُ اْغِسلُوهُ بَِماء  َوِسْدر  َوَکِفّنُوهُ فِي ثَ »هللا صلي هللا علیه وسلم فرمودند: رسول 

ُروا َرأَْسهُ فَِإنههُ یْبعَُث یْوَم اْلِقیاَمِة ُملَبِّیا و شماره حدیث:  1/520مشکاة المصابیح:  «َواَل تَُخِمّ
میباشد.)با آب و سدر او را غسل دهید و در همان دو پارچه احرام او را کفن دهید،  1637

در روز قیامت در حالت احرام و لبیک گفتن  به او عطر نزنید و سرش را نپوشانید، چون
 حشر خواهد شد(.

شهید روز قیامت در حالي حشر مي شود که از زخمش خون مي ریزد، رنگ خون قرمز 
 است، ولي بوي عطر از آن بلند مي شود.

با توجه به روایات مذکوره تلقین  مریض درحال مرگ در حالت مردن به ال اله اال هللا 
  حالت توحید بمیرد و روز قیامت در حالت توحید حشر شود. مستحب است تا در

 یاد داشت:
ً همان انسانهاي مرده را زنده میکند، اما این آفرینش با حیات دنیوي اندکي  خداوند عینا
متفاوت است، یکي از تفاوت هاي قابل مالحظه این است که جسد تازه با وجود بال و 

َویأْتِیِه اْلَمْوُت ِمن ُکِلّ َمَکان  َوَما »اوند میفرماید: مصیبت هاي فراوان، نابود نمي شود، خد
(. )مرگ از هر سو بدو روي میآورد و حال این که نمي 17)سوره إبراهیم:  «ُهَو بَِمیت  
 میرد(.

در حدیثي که حاکم با سند صحیح از عمرو بن میمون اودي روایت مي کند، آمده که معاذ 
بني أود! إني رسول رسول هللا صلي هللا علیه وسلم تعلمون یا »بن جبل بلند شد و فرمود: 

المعاد إلي هللا، ثم إلي الجنة أو إلي النار، وإقامة ال ظعن فیه، وخلود ال موت في أجساد ال 
 (.1668سلسلة االحادیث الصحیحة: ) «تموت

تید، یعني: اي بني اود من فرستاده رسول خدا هستم، شما از برگشتن بسوي خداوند مطلع هس
بعد از آن مسیر نهائي به سوي بهشت است یا به دوزخ، در قیامت زندگي ماندگار است و 
کسي کوچ نمیکند، همه براي ابد آفریده میشوند و مرگ در کسي را نمي زند، اجساد براي 

 نابودي زنده نمي شوند.
دیدند، یا نمي از جمله این تفاوت ها دیدن و رویت موجوداتي است که در دنیا آنها را نمي 

توانستید آنها را ببینید، چون انسان ها در آن روز، فرشتگان و جن ها را مي بینند، همچنین 
یکي دیگر از تفاوت ها و شگفت هاي قیامت این است که بهشتیان آب دهان، ادرار و مدفوع 

 ندارند.
وقات قیامت این تفاوت ها به معني آن نیستند که زنده شدگان قیامت موجوداتي مخالف مخل

هر دو حیات از یک جنس واحد هستند، در »هستند، همانگونه که ابن تیمیه میفرماید: 
صفات و حاالتي با هم متفق، مشابه و متماثل هستند و در برخي حالت دیگر با هم شباهتي 
ندارند، بر این اساس است که قیامت را مبدأ مي نامند، چون هر چیزي به اصل و اساس 
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مجموع الفتاوي: «. مقتضي مبدأ و معاد است« اعاده»ردد، بنا براین لفظ خودش بر مي گ
(17/253.) 

 یاد داشت:
شکل و صورت پدر خود حضرت  اهل جنت به بهترین و زیباترین شکل و صورت )یعني:

شوند. پس هیچ شکل و صورتي کامل تر و زیباتر از آدم علیه السالم وارد بهشت مي
بشر را بر آن آفریده است وجود ندارد. خداوند آدم را با دست صورتي که خداوند آدم ابوال

هاي خود آفریده، آفرینش وي را به اتمام رسانده و به زیباترین صورت او را در آورده 
است. لذا هر کس که وارد بهشت شود، به صورت آدم و ساختار جسمي او خواهد بود. 

لند آفریده است که طول او شصت ذراع خداوند آدم را بسیار قد بلند، مانند: درخت خرما ب
هللا  رسول که روایت شده بوده است. در صحیح مسلم از حضرت ابوهریره رضي هللا عنه

صلي هللا علیه وسلم فرمودند: خداوند آدم علیه سالم را مورد پسند خود آفریده است. بلندي 
دم داخل قدش شصت ذراع است. لذا هر کس که داخل بهشت شود بر همان صورت آ

شود. طولش شصت ذراع است. بعد از آفریدن آدم ارتفاع قامت انسانها همواره رو به مي
صحیح مسلم، کتاب: الجنة، باب یدخل الجنة اقوام افئدتهم مثل افئدة «. کاستي بوده است

 .2841الطیر: 
زیبائي صورت و چهره هاي اهل بهشت این است که مانند نوجوان بدون ریش  جمله و از
ساله وارد بهشت  33 ي آنهانظر میرسند که سرمه کشیده اند، و همه واهند بود. چنان بهخ

 میشوند.
پیامبر صلي هللا علیه وسلم  که در مسند احمد و سنن ترمذي از معاذ بن جبل روایت شده

)اهل جنت در  «.یدخل اهل الجنه جرداً مرداً کانهم مکحلون ابناء ثالث و تالثین»فرمود: 
که گوئي  مجرد و بدون ریش هستند. چنان زیبا خواهند بود، وارد جنت میشوند که حالي

 (.7928دارند(. صحیح مسلم: ) عمر سال 33سرمه به چشم کشیده اند و 
 یاد داشت:

که مقدار حجم آنها جز پروردگار  - اهل دوزخ به شکل و صورتي بسیار بیمناک و فربه
شوند. در حدیثي که ابو هریره آن را از ارد دوزخ ميو -تواند، اندازه کندکسي دیگر نمي

ما بین منکبي الکافر مسیرة »کند، چنین آمده است: هللا صلي هللا علیه وسلم نقل ميرسول
 (.4/2190صحیح مسلم، باب النار یدخلها الجبارون ) «.ثالثة ایام للراکب المسرع

اسب سوار تند و تیز در طي  هشود کي کافر چنان بزرگ ميیعني: )در روز قیامت الشه
 ي آن را بپیماید(.ي میان دو شانهتواند فاصلهروز مي سه

عذاب و شکنجه اش افزوده شود. امام نووي  بزرگي حجم و جسم کافر بخاطر آن است تا به
شکنجه اش به حد نهائي  همه اینها بخاطر آن است که»فرماید: در شرح این احادیث مي

همه این کارها واجب است. چون رسول صادق المصدوق بدان خبر  ن بهبرسند. آري ایما
 (.17/186) داده است. شرح نووي علي مسلم:

لیکون ذلک انکي في تعذیبهم، واعظم »گوید: ابن کثیر در شرح و توضیح این احادیث مي
 )نهایه( البن کثیر.« في تعبهم و لهیبهم، کما قال شدید العقاب: )لیذوقوا العذاب(

ي کافر بدان جهت است تا عذاب بیشتري را بچشد، همانطور که الشه این افزودگي به)
 خداي شدید العقاب میفرماید: تا عذاب را بچشند(. وهللا اعلم
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 پناه گزینان عرش الهي:
 اکرم هللا صلي هللا  بخاري ومسلم در صحیح خود از ابي هریره، روایت مي کند که رسول

َماُم اْلعَاِدُل َوَشابٌّ نََشأَ »علیه وسلم فرمودند:  ُ فِي ِظِلِّه یْوَم اَل ِظله إِاله ِظلُّهُ اإْلِ َسْبعَةٌ یِظلُُّهْم َّللاه
ِ اْجتََمَعا َعلَیِه َوتَفَ  قَا َعلَیِه فِي ِعبَاَدةِ َربِِّه َوَرُجٌل قَْلبُهُ ُمعَلهٌق فِي اْلَمَساِجِد َوَرُجاَلِن تََحابها فِي َّللاه ره

َق أَْخفَي َحتهي اَل تَْعلَ َوَرجُ  َ َوَرُجٌل تََصده َم ٌل َطلَبَتْهُ اْمَرأَةٌ َذاُت َمْنِصب  َوَجَمال  فَقَاَل إِنِّي أََخاُف َّللاه
َ َخاِلیا فَفَاَضْت َعیَناهُ  من »)بخاري کتاب اذان، باب  «.ِشَمالُهُ َما تُْنِفُق یِمینُهُ َوَرُجٌل َذَکَر َّللاه

 «.(جلس في مسجد
زي که مردم در میدان محشر در گرماي سوزان آفتاب با سختي هایي مواجه میشوند که رو

کوه هاي بلند و محکم تاب و توان تحمل آن را ندارند، هفت گروهي از برگزیدگان زیر 
سایه عرش الهي در نهایت آرامش و اطمینان به سر مي برند و از این ناراحتي و هراسي 

 دي نمي بینند.که دیگران را فرا گرفته گزن
ي آهنیني هستند، عقیده اسالمي با خون و گوشت این دسته داراي همتي واال و عزم و اراده

ارزشهاي متعالي اسالم برآنها حکومت مي کرد و یا مشغول کرداري  زیرا آنها عجین شده،
 ي فراواني بود.بودند که در میزان اسالم داراي اهمیت و وزنه

ام عادلي است که با وجود قدرت و امکانات فراوان، از طغیان یکي از این راد مردان ام -
و میان انسانها با عدالت رفتار مي کند و عدل و  و فساد کردن فرسنگ ها فاصله گرفته

 قسط را مطابق با موازین و اصول شرعي پیاده مي کند.
لگام  یکي دیگر جواني است که توام با بندگي خداوند پرورش یافته و نفس اماره را با -

تقوي مهار کرده و به هوس و خواسته هاي نفس اماره، پاسخ رد داده و عمرش را بدون 
 آالیش به گناه سپري نموده است.

یکي دیگر کساني اند که با طاعت و بندگي، مساجد خدا را آباد کرده و در فضاي معنوي  -
وانشان آنها احساس سکون و آرامش مي کنند و هرگاه از مساجد جدا شوند، روح و ر

 همواره متوجه مسجد خواهد بود.
که صرفا بخاطر خداوند با همدیگر محبت و دوستي مي کنند و  هستند یکي دیگر کساني -

در نیکي و تقوي و اصالح  اشانگردهمایي پیوند برادري آنها فقط بخاطر خداوند است،
 است و جدایي آنها نیز مبتني بر اعمال نیک خواهد بود.

که زمینه گناه و فتنه در شکل زیباترین زن ها براي شان فراهم  هستند کسانيیکي دیگر  -
 مي شود، اما تقوي و ترس از خدا نمي گزارد مرتکب عملي خالف میل پروردگار شوند.

که فقط براي خشنودي خداوند انفاق میکنند، و انفاق آنها در  هستند یکي دیگر کساني -
 اي که خود هم از آن اطالع پیدا نمي کنند.نهپنهانترین شیوه صورت مي گیرد، به گو

که دلهایشان سرشار و مملو از خوف خداوند است و بر اثر  هستند آخرین گروه کساني -
 آن ترس و خوف در عالم تنهایي، اشک مي ریزند.

 خواندن نماز براي دفع زلزله:
قبل از همه باید گفت: که در شرع اسالمي براي دفع زلزله نمازي وجود ندارد، وهیچ 
حدیثي از شخص پیامبر صلي هللا علیه وسلم وارد نشده که ایشان )بجز براي کسوف( نمازي 

. خوانده .تحت عنوان دفع مصایب از جمله زلزله ویا دفع طوفان ها و سیالب ها  و غیره.
 باشد.
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ل است که برخي از علماء: نماز خواندن را بجز براي کسوف و خسوف بر همین استدال
 روا نمیدانند.

ولي هستند تعداي از فقهاي مذاهب که با استناد به روایتي از حضرت ابن عباس رضي هللا 
عنه حکم نموده اند که:خواندن نماز )به همان شیوه اي که براي نماز کسوف خوانده مي 
شود( در وقت روي دادن هر نشانه اي از آیات الهي مانند: زلزله، طوفان، سیالبهاي 

أنه صلي في »روایت ابن عباس رضي هللا عنه چنین است:  ویرانگر.. مستحب است؛ و
ابن عباس به دلیل »یعني: . «زلزلة بالبصرة کصالة الکسوف، ثم قال: هکذا صالة اآلیات

 «.زلزله شهر بصره همانند نماز کسوف خواند، سپس گفت: نماز آیات اینگونه است
السنن »، و بیهقي در (3/101( و عبد الرزاق )2/472این روایت را ابن أبي شیبة )

( آوردند و بیهقي گفته: این عمل از ابن عباس ثابت است، و حافظ ابن 3/343« )الکبري
 ( آنرا صحیح دانسته است.2/521حجر در )فتح الباري )

نماز خواندن در وقت هر ترس و هراسي )که بر مردم »عالمه کاساني حنفي فرموده است: 
د شدید، و زلزله، و تاریکي )در روز(، و باران مداوم؛ وارد میشود( مستحب است، مانند: با

 (.1/282)بدائع الصنائع )«. زیرا اینها از مخاوف هستند، و موجب هول و هراس اند..
و نماز »( از کتب مالکیه آمده: 1/333« )منح الجلیل شرح مختصر خلیل»و در کتاب 

رت جماعت با دو رکعت زلزله و دیگر آیات مخوف شبیه وبا و طاعون مستحب است، بصو
 «.یا بیشتر

و اما حنابله تنها نماز زلزله را مستحب مي دانند، و آنهم به دلیل روایت ابن عباس، غیر 
 (.2/66« )کشاف القناع»آنرا مشروع نمیدانند. نگاه به: 

و ».. ( چنین آمده: 3/318) «التمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانید»و در کتاب 
و شافعي معتقد به خواندن نماز در وقت زلزله و تاریکي )در روز( و باد شدید امام مالک 

نبودند، ولي گروهي از اهل علم از جمله امام احمد و اسحاق و ابوثور به نماز خواندن در 
این مواقع معتقد بودند، و از ابن عباس روایت شده که او در وقت زلزله نماز خوانده، و 

اگر کسي نماز بخواند خوب است، و اگر هم نخواند کدام ممانعتي  امام ابوحنیفه هم گفته:
 ندارد.

و بعد مؤلف ادامه مي دهد: از پیامبر صلي هللا علیه وسلم وارد نشده که در عصر ایشان 
زلزله آمده باشد و سنتي در این باره )یعني خواندن نماز در وقت زلزله( به صحت نرسیده، 

 ر زمان خالفت عمر رضي هللا عنه بوده است.و اولین زلزله در عهد اسالم د
حماد بن سلمه از قتاده از عبدهللا بن حارث روایت مي کند که در شهره بصره زمین لرزید، 
ابن عباس گفت: وهللا نمي دانم زمین لرزید یا زمین )زیر پاي( من بود، لذا بلند شد و همراه 

 «.مردم نماز کسوف خواند
( مي گوید که: امام شافعي معتقد بود که نماز آیات 5/61وع )و اما امام نووي در )المجم

 را مي توان بصورت انفرادي در خانه و بدون جماعت خواند.
و شیخ االسالم ابن تیمیه معتقد بود که خواندن نماز در وقت هر نشانه اي از آیات الهي 

ه و غیر آن و نماز )به شیوه( کسوف براي هر آیتي مانند زلزل»مشروع است، مي گوید: 
 «.خوانده مي شود، و این قول ابوحنیفه و روایتي از احمد و محققین حنابله و دیگران است

(. و اما شیخ ابن عثیمین درباره خواندن نماز بغیر از کسوف و 5/358)الفتاوي الکبري )
 علماء بر سه قول اختالف نظر دارند: خسوف مي گوید:
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 نمي شود بجز براي زلزله.براي هیچ آیتي نماز خوانده  قول اول:
و این ها میگویند: در زمان پیامبر صلي هللا علیه وسلم باد و طوفان و بارانهاي شدید وجود 
داشته ولي نمازي براي این موارد نخواندند، اما براي زلزله به روایت ابن عباس و علي 

خواندند، پس حجت ابن ابیطالب رضي هللا عنهم استناد مي کنند که آنها در وقت زلزله نماز 
 آنها عمل صحابي است.

تنها براي خورشید و ماه نماز خوانده مي شود، چون پیامبر صلي هللا علیه وسلم  قول دوم:
هرگاه خورشید گرفتگي و ماه گرفتگي روي »یعني:  «.فَِإَذا َرأَیتُُموُهَما فََصلُّوا»فرمودند: 

 متفق علیه.«. داد نماز بخوانید
چ آیتي از آیات تخویف )هولناک( نمازي خوانده نمي شود، و عمل ابن بجز این دو براي هی

 عباس اجتهاد شخصي ایشان بوده است.
 براي هر آیت هولناکي نماز خوانده مي شود. قول سوم:

 و دلیل آنها چنین است:
آیاِت إِنه الشهْمَس َواْلقََمَر آیتَاِن ِمْن »عمومیت علت فرموده پیامبر صلي هللا علیه وسلم:  - 1

ُف هللاُ ِبِهَما ِعَباَدهُ  همانا خورشید و ماه دو نشانه از آیات الهي »یعني:  «.هللِا، یَخِوّ
 (.911مسلم )«. هستند، که خداوند بوسیله آن دو بندگانش را میترساند

 و گفتند: هر آیتي که در آن ترس و هراس باشد، مي توان براي آن نماز خواند.
 آیات ایجاد مي شود از سختي کسوف بیشتر است.سختي و هراسي که در بعضي  - 2
آنچه از عمل ابن عباس و علي رضي هللا عنهم روایت شده، داللت مي کند که نماز  - 3

تنها مختص کسوف نیست، و هر چیزي که تخویف و هراس داشته باشد مي توان 
 براي آن نماز خواند.

و مانند اینها بودند و  و اگر در زمان پیامبر صلي هللا علیه وسلم باد و رعد و برق - 4
نماز نخواندند، دلیل بر خالف گفته ما نیست؛ زیرا ممکن است آن باد معمولي باشد و 
مردم به شدت آن عادت گرفته باشند و براي آنها ترسناک نبوده باشد،.. درست است 
که بعضي از رعد و برقها بسیار بزرگ و ترسناک است، ولي آیا رعد و برق زمان 

هللا علیه وسلم هم تا این حد ترسناک بوده؟ چه کسي مي تواند ثابت کند پیامبر صلي 
 که اینگونه بوده؟

«. این راي سوم راي برگزیده شیخ االسالم ابن تیمیه است که راجح هم همین است
 ( با اختصار اندک و جزئي.5/193)الشرح الممتع  )

 

العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.صدق هللا 
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ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 سوره العادیات

 (30) –جزء 
 .( آیه است11سوره العادیات مکي و )

 تسمیه: وجه
 تیز رفتار اسبان»از  عبارت كه عادیات به تعالي با قسم حق آن افتتاح جهتبه  سوره این

 .شد نامیده« عادیات»، است» مجاهدان
العادیات، و العادیات »این سوره  که از جمله سوره های مکی میباشد  دارای دو نام: 

 ً ی عادیات به سورۀ عتاب یا گله و سرزنش هم معروف ومشهور باشد. سورهمی« ضبحا
کند و هدف، بیان ناسپاسی انسان است و هللا این سوره را با قسم به یک حیوان شروع می

 ی عصر نازل شده است.ت. این سوره  پس از سورهاس
است و به معنی دویدن. به اسب هم « عدو»عادیات: جمع عادیه؛ وکلمه عادیه از ماده 

 عادیه گویند. پس عادیات یعنی دوندگان یا هرچیزی که با سرعت مسیری را طی کند.
از مجموعه  نام سوره ارتباط تنگاتنگی با محور سوره مبارکه دارد که همانا بحث

هایی است که هللا متعال در اختیار بندگانش گذاشته و یکی از آنها همین عادیات نعمت
رسد و ها به جای آورده شود، انسان به کمال میاست که در حقیقت اگر شکر این نعمت

ماندگی ها، انسان دچار نقص و ضعف و عقبدر صورت عدم شکر و ناسپاسی این نعمت
 خواهد شد.

 سوره العادیات: زولزمان ن
درمورد مکی یا مدنی بودن این سوره هم در بین علما ءاختالف است. عبدهللا بن مسعود 
)رض(، جابر )رض(، حسن بصری، عکرمه و عطاء می گویند که این سوره از جمله 

سوره های  مکی است. انس بن مالک )رض( و قتاده می گویند که این سوره مدنی است. 
رض( دو قول در این مورد نقل شده است. یکی آن که این سوره مکی و از ابن عباس )

است و دیگری آن که این سوره از جمله سوره های مدنی است. اما مضمون و سبک 
بیان سوره به روشنی گویای آن است که این سوره نه تنها مکی است، بلکه از سوره های 

 نازل شده در دوران آغازین مکه است.
 سوره العادیات با سوره الزلزال:پیوند وارتباط 

إذا بعثر » ی الزلزال  و در سوره« و أخرجت اْلرض أثقالها»تناسب و عالقه میان  الف:
 در این سوره.« ما في القبور

ی پیشین به بیان خیر و شر اشاره کرد، این سوره نیز انسان را به خاطر پایان سوره ب:
 )تفسیرفرقان(. یا بر آخرت نکوهش می کند.ناسپاسی، انکار نعمت حق و ترجیح دادن دن

 :تعداد آیات، کلمات وحروف سوره
( 170( چهل کلمه، و)40( یازده آیات، و )11( رکوع، و )1سوره عادیات، داراي)

)الزم به ذکر است که أقوال علماء ( هفتاد وهشت نقطه است.78یکصدو هفتاد حرف، و )
قرآن متفاوت ومختلف است.  برای  در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های 

 .تفسیر احمد مراجعه فرماید.( ،تفصیل  این مبحث میتوانید به سوره  الطور
 پیش درآمد سوره العادیات:

کند. آنگاه که بر دشمن هاى مجاهدان راه خدا صحبت مىى اسبى عادیات دربارهسورهـ 
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رسد و بر اثر ا به گوش مىبرند و در موقع تاختن صداى شدیدى از آنهحمله ویورش مى
آید و گرد و خاک بلند هاى آتش از آن به پرواز درمىبرخورد سم آنها با سنگ، جرقه

هاى یورشگران آغاز شده است و بدین ترتیب فضل و شود. سوره با قسم به اسبمى
کند. قسم خورده است که انسان در شرف آنها را در نزد هللا متعال  نمایان و بر مال مى

کند. و با زبان حال هاى هللا ناسپاس است. عطایا و بذل و کرم او را انکار مىقابل نعمتم
ى طبیعت و سرشت دارد. و همچنین دربارهو مقال این ناسپاسى و انکار را ابراز مى

کند و با بیان این که سرانجام انسان ى شدیدش به مال بحث مىانسان و عشق و عالقه
دهد در یابد و نشان مىگردد، سوره خاتمه مىحضر خدا برمىبراى حساب و جزا به م

 آخرت مال و مقام سودى ندارند و فقط عمل صالح سودبخش است.
 اسباب نزول سوره مبارکه:

صلی هللا علیه  اند، رسول هللاروایت کرده )رض(  عباسحاتم و حاکم از ابنابیبزار، ابن 
های جهاد فرستاد، یک ماه ای از سواران سپاه اسالم را به یکی از میدانوسلم  دسته

ِت َضۡبٗحا »ها خبری نرسید سپس این آیات:منتظر ماند ولی از آن ِدیََّٰ ِت قَۡدٗحا  ۱َوٱۡلعََّٰ فَٱۡلُموِریََّٰ
ِت ُصۡبٗحا  ۲ َن ِلَربِِّهۦ لََكنُود   ٥فََوَسۡطَن بِِهۦ َجۡمعًا  ٤بِِهۦ نَۡقٗعا  فَأَثَۡرنَ  ٣فَٱۡلُمِغیَرَّٰ نَسَّٰ  ٦إِنَّ ٱإۡلِ

ِلَك لََشِهید    ۹۞أَفَاَل یَۡعلَُم إَِذا بُۡعثَِر َما فِي ٱۡلقُبُوِر  ٨َوإِنَّهُۥ ِلُحّبِ ٱۡلَخۡیِر لََشِدیٌد  ۷َوإِنَّهُۥ َعلَىَّٰ َذَّٰ
ُدوِر  َل َما فِي ٱلص  بزار در مسند )نازل گردید. «۱۱بَُّهم ِبِهۡم َیۡوَمئِذ  لََّخِبیُرِۢ إِنَّ رَ  ۱۰َوُحّصِ

(، ودارقطنی 305اسباب النزول: صفحه )، وواحدی در «کشف » 2291شماره  3/82
ـ اطراف الغرائب( تخریج نموده اند؛ وهمان گونه  2525( شماره 3/236در )اْلفراد: 

ابن منذر وابن ابی حاتم وابن مردویه  ( آورده است.8/599که سیوطی در )الدر المنثور )
احمد بن عبده الضبی عن حفص بن جمیع ثنا سماک عن »در تفسیر شان از طریق 
حفص بن جمیع  )آن را نقل نموده اند. حکم سند: ضعیف؛ «  عکرمةعن ابن عباس 

ضعیف است. علت دیگری نیز برای ضعف این حدیث وجود دارد:روایت سماک از 
 عکرمة مضطرب است.

 سوره العادیات: یمحتوا
اگر به محتوا این سوره دقت بعمل اید، دیده مي شود که، در آغاز سوگندهاي بیدار كننده 
اي را ذكر مي كند،وبعد از آن سخن از پاره اي از ضعفهاي نوع انسان همچون كفر و 

واحاطة دنیا پرستي به میان مي آورد و سرانجام با اشاره كوتاه وگویائي به مسأله معاد 
 علمي خداوند به بندگان،سوره را پایان مي دهد.

 بندی آیات متبرکه سوره: تقسیم
ها داده و آیه اول این سوره اشاره به نعمت بزرگی است که هللا متعال به انسان 5در 

ها باشد اما واقعیت این است که انسان تابع شهوات رود انسان، شاکِر این نعمتانتظار می
دارد و به جای شکر، کفر و ای خود است و در این راستا گام برنمیو میل و آرزوه

 گیرد.ناسپاسی را پیش می
هایی را به بنده داده و انتظار ی اول که هللا نعمتآیه 5جوابی است برای   6ی  آیه
 چنین نیست.رود، بنده شکرگزار باشد اما اینمی

ها پس از مرگ و بر شدن انسانزندهای است به تا آخر سوره اشاره 9ی  و از آیه
 ها است.کردند و به جزا و سزای اعمال رسیدن انسانمالشدن آن چیزهایی که پنهان می
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 العادیات ُسوَرة  و تفسیرترجمه 

 (30) –جزء 
ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 ومهربان هبه نام خدای بخشایند
 

( فََوَسْطَن 4) ( فَأَثَْرَن ِبِه نَْقعًا3) ( فَاْلُمِغیَراِت ُصْبًحا2) فَاْلُموِریَاِت قَْدًحا( 1) َواْلعَاِدیَاِت َضْبًحا
ْنَساَن ِلَربِِّه لََكنُودٌ 5) بِِه َجْمعًا  ( َوإِنههُ ِلُحِبّ اْلَخْیِر لََشِدیدٌ 7) ( َوإِنههُ َعلَى َذِلَك لََشِهیدٌ 6) ( إِنه اإْلِ

ُدورِ 9) بُْعثَِر َما فِي اْلقُبُورِ  ( أَفَاَل یَْعلَُم إَِذا8) َل َما فِي الصُّ ( ِإنه َربهُهْم بِِهْم یَْوَمئِذ  10) ( َوُحِصّ
 (11) لََخبِیرٌ 

 ترجمه مؤجز:
هاي دونده که نفس زنان )به سوي میدان جهاد( پیش  قسم به اسب( 1) «َواْلعَاِدیَاِت َضْبًحا »

 (1) میرفتند.
ها( شان با سنگ هایي که )در اثر اصطکاک سم وقسم به اسب ( 2) «فَاْلُموِریَاِت قَْدًحا»

 (2) جرقۀ )آتش( ایجاد کردند.
 (3هاي که در صبحگاهان )بر دشمن( حمله برند.)باز قسم به اسب  (3) «فَاْلُمِغیَراِت ُصْبًحا»
 (4) پس در آن هنگام گرد و غبار بر انگیخته میشود. (4) «فَأَثَْرَن بِِه نَْقعًا»
ها را محاصره آنگاه به میان جمع )سپاه دشمن( در آیند، )و آن  (5) «فََوَسْطَن بِِه َجْمعًا»

 (5) کننده(.
ْنَساَن ِلَربِِّه لََكنُودٌ » ً انسان در برابر )نعمت( 6) «إِنه اإْلِ هاي( پروردگارش بسیار  محققا

 (6) ناسپاس است.
 (7) گمان او بر این )ناسپاسي( گواه است. و بي ( 7« )َوإِنههُ َعلَى َذِلَك لََشِهیدٌ »
 (8) و همانا او عالقة فراوان و شدیدي به مال دارد.( 8) «َوإِنههُ ِلُحِبّ اْلَخْیِر لََشِدیدٌ »
هاست، )همه داند که چون آنچه در گورآیا او نمي (9) «أَفَاَل یَْعلَُم إَِذا بُْعثَِر َما ِفي اْلقُبُورِ »

 (9) ند؟زنده و( برانگیخته شو
ُدورِ » َل َما فِي الصُّ  (10) هاست )همه( آشکار گردد.وآنچه در سینه  (10) «َوُحِصّ
ها یقیناً در آن روز پروردگارشان به )وضع و حال( آن (11) «إِنه َربهُهْم بِِهْم یَْوَمئِذ  لََخبِیرٌ »

 (11) كامالً آگاه است.
 اصطالحات: تشریح لغات و

اي است كه در راه هللا  و جمع َعاِدیَة، اسبان تازنده. مراد هر مركب و وسیله «:اْلعَاِدیَاتِ »
« دوند.اسبان غازیان که به سرعت می »براي اجرا فرمان اومورداستفاده قرار گیرد. یعنی

« ً جمع ُموِریَة، آتش آفروزندگان «: اْلُموِریَاتِ »صداي نفَس اسبان به هنگام دویدن.  «:َضْبحا
 ها است. مراد تولیدكنندگان جرقّهبا چخماق. 

« ً زدن سنگ چخماق به یكدیگر براي تولید جرقّه. در اینجا به معني اسم فاعل یعني  «:قَْدحا
 )قَاِدَحات( و حال است. مراد زنندگان سمهاي پا بر سنگ هاي زمین است.

ی اغاره است، همغیرات: از مادكنندگان. جمع ُمغیَرة، یورش برندگان. هجوم «:اْلُمِغیَراتِ »
 به معنی فرود آمدن چیزی از بلندی به پستی، بنابراین اغاره یعنی حمله کردن.

« ً فیه است. آن را در معني اسم فاعل، یعني )ُمْصبَِحات( نیز دانسته بامدادان.مفعوٌل  «:ُصْبحا
 رد.گی آید و نورش همه جا را فرا میصبح: وقتی آفتاب باال می اند.و حال بشمار آورده
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برانگیختند. برپا كردند. باب افعال و از مصدر )إثاَرة( و از ماده )ثور( است  «:أَثَْرنَ »
 (.9، سوره فاطر / 48و  9/  ، سوره روم71/  )مراجعه شود سوره: بقره

 به وسط رفتند. به میانه دویدند. «:َوَسْطنَ »
نیافته است و تعلیمات انبیاء  مراد انساني است كه در پرتو معارف الهي تربیت«: اإِلنَسانَ »

 بر دلش نتافته است، و خویشتن را تسلیم غرائز و شهوات سركش نموده است.
ی مبالغه خیر شد، از خیر محروم شد، کنود صیغهیعنی بی« َکنَدَ »ی از ماده «:لکنود»

بیرون آورده شد و زنده گردید «: بُْعثِرَ »خیر.است، یعنی بسیار ناسپاس. حق ناشناس و بی
)بنقل: تفسیر  خبیر: آگاه. به دست آورده شد. جمع گردید.«: ُحِصّلَ » (.4)سوره: انفطار / 

 نور(

  تفسیر مؤجز
 خوانندگان گرامی!

آیات متبرکه سوره هذا در باره: انسان منکر نعمت هللا، بسیار مال دوست و اینکه نسبت به 
 نگار است؛ بحث بعمل آمده است.آخرت سهل ا

« ً  (:1) «َواْلعَاِدیَاِت َضْبحا
یعني همین دوندگان !(. رفتندقسم به تند دونده که نفس زنان )به سوي میدان جهاد( پیش مي)

اند که با دوش تند وتیز خود صداي خشني از سینه هاي شان بیرون میدهند که دال بر شدت 
سم شان با سنگي اصابت میکند، جرقه هاي آتش مي  دوش آنها ست و همینها اند که چون

افروزد وهمینها اند که براي غارت صبحگان، بکار گرفته شده اند، وهمین ها اند که در 
اثناي دوش تند وتیز شان گرد وغبار بر انگیخته اند وهمینها که در صف مقابل رخنه نموده 

 شق اجرا کرده اند.
شود که وقتى بدود، صداى اح، اح از آن شنیده مىابن عباس )رض( فرموده  است: اسب 

 گویند.مى« ضبح»آن را 
مفسرابو سعود فرموده است: هللا متعال  به اسب مجاهدین قسم خورده است که به طرف 

 .(.۴/۲٨۰ابو سعود )رسد.تازند و صداى دماغ و بینى آنها به تندى به گوش مىدشمن مى
 است:به دو معنی « عادیات»طبق نظر علما، 

 شتر. - 1
 های در حال دویدن.اسب - 2

تفسیر تفهیم القرآن در ذیل این آیه مبارکه می نویسد: الفاظ آیه به این مطلب تصریح  مفسر
نکرده اند که مراد از دوندگان اسب ها هستند، بلکه تنها والعادیات )سوگند به دوندگان( 

دوندگان مراد چه فرموده است. به همین دلیل میان مفسران اختالف شده است که از 
چیزهایی هستند. گروهی از صحابه و تابعان به این سو گرایش پیدا کرده اند که مراد از 
آن اسب ها هستند و گروهی دیگر گفته است که مراد از آن شترها هستند. اما از آنجایی که 

می گویند تنها در نتیجه ی به شدت نفس « صبح»صدای بخصوص  زمان دویدنی که به آن 
دن اسب ها بیرون می آید و آیه های بعدی که در آنها از جهاندن آتش، برانگیزاندن کشی

گرد و خاک و تاخت و تاز صبح گاهان سخن به میان آمده است، تنها بر اسب ها صادق 
 می آیند، به همین دلیل بیشتر محققان از آن اسب را مراد گرفته اند. ابن جریر می گوید:

ن قول قابل ترجیح است که مراد از دوندگان اسب ها هستند، از میان این دو قول همی»
چراکه شتر ضبح نمی کند، بلکه این تنها اسب است که ضبح می کند و خدای بلندمرتبه هم 
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امام رازی می گوید که الفاظ این آیه « فرموده است سوگند به دوندگانی که ضبح می کنند.
چراکه صدای ضبح جز از اسب بیرون نمی فریاد می زنند که مراد از آن اسب ها هستند، 

آید و عمل جهاندن آتش از هیچ دویدنی جز برخورد سم ها برسنگ ها انجام نمی گیرد و 
همچنین یورش بردن به هنگام صبح نسبت به هر جانور دیگری به وسیله ی اسب ها آسان 

 )تفهیم القرآن( «تر انجام می گیرد.
 قسم های قرآني:

بصورت کل در چهل و چهار سوره، درضمن صد و چهار آیه، صد در قرآن عظیم الشان 
 و هجده مورد قسم یاد گردیده است.

در سى و سه سوره قرآن، نود و پنج مورد سوگند هاى آفریدگار جهان است که در بیست 
و سه سوره آغاز سوره با سوگند میباشد، و دو مورد سوگند هائى است که از زبان رسول 

ه وسلم در اثبات وقوع روز قیامت و محاسبه اعمال و جزاء در آن روز هللا صلي هللا علی
آمده، چهار مورد قسمى است که از برادران حضرت یوسف)ع( آمده است و یک مورد، 

اند که بر موسى غالب خواهند شد. و یک سوگندى است که ساحران براى فرعون یاد کرده 
ن غیر مخلص یاد کرده و پانزده مورد مورد نیز سوگندى است که شیطان در اغواء بندگا

و  23)تفسیر کبیر صفحه  .نیز مربوط به مشرکین و منافقین و منکرین روز قیامت میباشد
به معنى گوگرد و سوگند  «  (Saokenta)سوکنته»در اصل   (sawgand)( سوگند24

ه خوردن به معنى خوردن گوگرد است که نوعى آزمایش براى تشخیص گناهکار از بى گنا
خورانیدند و از تأثیر آن در وجود بوده، در قدیم مقدارى آب آمیخته به گوگرد را به متهم مى

کردند، بعدها به معنى قسم بکار رفته وى گناهکار بودن یا بى گناه بودن او را تعیین مى
 (1485، صفحه 2است. )فرهنگ عمید، جلد 

کند و خدا، یا وس خود مىقسم که اقرار و اعترافى است که شخص بر روى شرف و نام
، صفحه 2بزرگى را شاهد گیرد، مانند قسم. )فرهنگ فارسى معین، دکتر محمد معین، جلد 

1956) 
در زبان فارسى  «سوگند»در زبان عربى و تمام اشتقاقات آن مترادف کلمه  «قسم»کلمه 

صحیح را  اند که کالم را دو قسم کرده قسم صواب واست و قسم را از این جهت قسم گفته 
اى است که بواسطه آن جمله از قسم خطا و اشتباه بیرون میبرد. و در اصطالح قسم جمله

 ( 56)مغنى اللبیب ابن هشام، صفحه  .دیگرى تأکید میشود
وقتى به همه چیزهائى که مورد سوگند »شیخ محمد عبده در مورد قسم هاي قرآني میفرماید: 

اند و یا در که بعضى از مردم آن را انکار میکرده بینى کنى مىقرآن قرار گرفته دقت مى
دادند و خالصه آنکه از حکمت در آفرینش اش مورد تحقیر قرار مىاثر بى اطالعى از فایده

اند که این سوگند ها به همه آنها پاسخ داده و مردم را از شک و تردید وهم آنها غافل بوده
جودات را به درستى نشان داده و حقایق و غفلت بیرون آورده و موفقیت هر کدام از مو

 «امور را آشکار ساخته است
براى تعظیم و تکریم اعمال خیر و شایسته تا مردم به انجام آنها تشویق و ترغیب شوند، 

 اي که نََفس زنان پیش میروند!(.به اسبان تازنده )قسم  «َواْلَعاِدیَاِت َضْبحاً »مانند از جمله قسم 
ترین وسیله جهت گرایش افکار انسان به تحقیق در از جانب دیگر، سوگند هاى قرآن عالى

ژرفاى مسائل و موجودات جهان است تا از رهگذر این کوشش ها و دقت ها درهاى علوم 
سوگند هاى قرآن کلید دانشها »و دانشها را بسوى جامعه انسانى بگشایند. و بقول طنطاوى 
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به نقل از سوگند هاى قرآن ابوالقاسم  258، صفحه 25جلد  است( )الجواهر طنطاوى،
 رزاقى(

« ً  (:2) «فَاْلُموِریَاِت قَْدحا
پس قسم باسپان آتش برآورنده از نعل، به اسپانی که از تیزگامی و شّدت سرعت در دویدن 

 پراکنند. های خویش شرر میکنند؛ یعنی با قدمهای خود آتش افروزی میبا ُسم
جهاندن آتش بر این امر داللت دارند که این اسب ها به هنگام شب می دوند، چراکه الفاظ 

تنها در تاریکی شب است که شراره های جهنده در اثر برخورد سم ها و نعل های آن ها 
 با سنگ ها قابل رؤیت هستند. )تفهیم اقرآن(

« ً  (:3) «فَاْلُمِغیَراِت ُصْبحا
 (.ر صبحگاهان )بر دشمن( حمله ویورش برند، که د)پس به غارتگران صبحگا هان

باشد. آنها شب هنگام حمله مفسرآلوسى فرموده  است: این امر در حمالت چیزى عادى مى
آورند و کردند، تا ببینند چه مىکردند تا دشمن درنیابد، وصبحگان  حمله را آغاز مى مى

 .(.٣۰/۲۱۵روح المعانى )گذارند.چه به جا مى
ً فَأَثَْرَن بِ »  (:4) «ِه نَْقعا
پراکنند و ها را می(. یعنی با دویدن خویش غبارپس در آن هنگام گرد و غبار بر انگیرند.)

های خود را رو که سرعت زیاد دارند و قدمپاشند؛ از آنها را به هوا میبا تیزگامی خاک
 کوبند. با قّوت به زمین می

« ً  (:5) «فََوَسْطَن بِِه َجْمعا
دشمن را چنان  یعنی  ها را محاصره کننده(میان جمع )سپاه دشمن( در آیند، )و آنآنگاه به )

 غافلگیر كنید كه ناگاه در وسط آنان باشید تا فرصت مقابله با شما را نداشته باشند.
خداى سبحان وتعالی به این سه امر قسم یاد کرده است، تا مقام و منزلت اسبان مجاهدین را 

هاى آتش از سم آنها برند، و شرارهبر دشمنان هللا  یورش مى نشان دهد که به سرعت
شود، و در قلب کنند، و گرد و غبار بلند مىجهد و در صبحاگان  به دشمن حمله مىمى

 سازند.  گیرند و آن را پریشان و آشفته مىنیروهاى دشمن جا مى
کند که ای را سرزنش میها در میدان جنگ، انسان هللا متعال بعد از ذکر مشخصات این اسب

 کنی.شمار هللا را شکرگزاری نمیهای بیانسان! تو ناسپاس هستی و نعمت
نَساَن ِلَربِِّه لََكنُودٌ »  :(6) «إِنه اإْلِ
ً انسان در برابر )نعمت) (. از احسان الهی هاي( پروردگارش بسیار ناسپاس است محققا

کند؛ یعنی شکرش ناچیز یا معدوم کفران میهای موالیش نماید و به بخششپوشی میچشم
 خواهد.که هللا متعال شکر نعمت را از او میاست.درحالی

 «:کنود»
باشد. حضرت حسن بصري در  نعمت کنندهبسیار انکارگر و کفران که است کنود: کسی

معناي کنود میفرماید: کنود عبارت از شخصي است که مصایب را به یاد آورده ونعمت ها 
 را فراموش مي کند.

 باشد. و حسن مىهاى هللا متعال  مىابن عباس )رض( فرموده  است: یعنى منکر نعمت
تفسیرقرطبى )کند.ها را فراموش مىآورد و نعمتفرماید: یعنى سختى را به یاد مى

۲۰/۱۶۰ ). 
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ود ابوبکر واسطي فرموده است: کسي که نعمت هاي هللا را در نافراماني او صرف کند، کن
است. به همین طور ابو عبیده گفته است که کنود عبارت از قلیل الخیر است و هکذا ارض 

 صفحه 7الکنود عبارت از زمین است که هیچ چیزي را زرع نمیکند )تفسیر مظهري جلد 
( ترمذي فرموده است کسي که به نعمت بنگرد و به منعم نعمت دهنده ننگرد او کنود 467

 اسپاس است.که در فوق این کلمه ناسپاس ترجمه شد.است، ما حصل این قول ن
ً »در آیه مبارکه: جهاد و دفاع به قدرى دارای ارزش  مالحظه نمودیم که:«َو اْلعاِدیاِت َضْبحا

كند. در آیه هاى زیر پاى جهادگران قسم  یاد مىاست که هللا سبحان وتعالی  به نفس اسب
دوند، ولى انسان در برابر اطاعت از امر ىمبارکه  در یافتیم که اسبان در راه هللا  م

 پروردگار وپیامبر صلی  هللا علیه وسلم ازخود سرسختى وبغاوت نشان  میدهد.
 (:7) «َوإِنههُ َعلَى َذِلَك لََشِهیدٌ »

)و همانا خود انسان نیز بر این گواه است(. یعنی وجدان انسان آگاه است؛ حتى در مواردى 
 داند كه چه كاره است. آورد خود مىكه عذر و بهانه مى

 ی َشِهَد یعنی کسی که حاضر و ناظر بر انجام کاری و یا چیزی است، از ماده«: شهید»
 ی شهد.ازماده

 «:لََشِهید  »نظر علما در مورد کلمه 
 کند. کاری خود است که شکر نمیانسان خود شاهد بر کم - 1
 داند که بندگانش شکرگزار نیستند.هللا می - 2

باشد. کند که او آگاه است که چه در روان انسان است و به آن گواه میهللا متعال اعالم می
کفران نعمت و گونه که انسان نسبت به اعمال و اقوال و کردار خود گواه است بر همان

 های الهی نیز گواه است.و انکار موهبت انکار نعمت
خود  را علیه گواهی این یا قال حال زبان وبه استخود گواه  بر ناسپاسی یعنی: انسان

 و سفیان . اما قتادهآشکار و هویداست بر وی ناسپاسی اثر این رو که دهد، از آنمی
 «.باشدمی گواه ناسپاسی بر این که: هللا متعال  است این یمعن»گویند: می ثوری

 (:8) «َوإِنههُ ِلُحّبِ اْلَخْیِر لََشِدیدٌ »
و به جمع و اندوخته  (.بیش از حدبه مال دارد و همانا او عالقة فراوان و شدیدي و)

است وبر دار دارایی وعاشق دنیبسته، دوست مند است،به متاع دنیا دلکردن آن عالقه
اش به سپاسگزارى آوری ثروت حریص است، بالعکس  اشتیاقش به عبادت و عالقهجمع
 ها سخت ضعیف و اندک است.نعمت

است، یعنی چنین انسانی « انسان کنود»و این مورد دیگر قسم هللا است و توصیف دیگر 
 کند.نمیدهد و حق مال را ادا و نفقه، زکات و صدقه نمیاست و بخیل سخت مال دوست 

 رساند. هیچ خیری، نه مالی و نه اخالقی به کسی نمی
ی عرفی که در میان مردم چنین نام برده، به عنوان تسمیه« خیر»هللا متعال مال را به 

ی آن، انسان به خیر و نیکی فراوان است، یعنی به وسیله« خیر»متعارف است که مال 
 ر هزینه و انفاق کند.آید اگر آن را در مسیر رضای پروردگانایل می

قابل یادآوری است که: در این هیچ جای شکی نیست که:عالقه به مال، امرى فطرى  در 
انسانها است، ولی  آنچه مذموم است عالقه افراطى وبیش از حد است كه انسان از یك 

زند و از سوى دیگر حقوق واجب الهى را در سو دست به هر نوع درآمد وکسب مال مى
 ی نماید.آن ادا نم
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بسیار مال  انسان کهاین ونظر را ارایه داشته اند: اول دو رأی آیه این در معنی مفسران
کثیر  باشد. مفسر  ابنمی و بخیل حریص دوستیمال سبب او به کهاین ، دوماست دوست

 این دو وجههر کننده جمع ، معنایبنابراین«. استصحیح  هر دو معنی»می فرماید: 
و  و در تک کوشسخت  ای گونه به آن رو و در طلبزیاده دوستی در مال است: انسان

 شناسد. از پا نمی دست آن اندوختندر پی  باشد کهدو می
 در آیات متذکره هشت گانه فوق الذکر نقاط ذیل را میتوان برجسته ساخت:

که نشان مي دهد همه از جنس واحد و یکسان  پنج قسم به حرف )ف( با هم مرتبط شده -
اند. یعني همین دوندگان اند که با دوش تند وتیز خود صداي خشني از سینه هاي شان 
بیرون میدهند که دال بر شدت دوش آنها ست و همین ها اند که چون سم شان باسنگي 

حگاهان، اصابت میکند، جرقه هاي آتش مي افرزوند و همین ها اند که براي غارت صب
بکار گرفته شده اند و همین ها اند که در اثناي دوش تند و تیز شان، گرد وغبار بر 

 انگیخته اند و همین ها اند که در صف مقابل رخنه نموده شق اجرا کرده اند.
از چگونگي بیان بوضوح معلوم مي شود که هدف از این دوندگان تند وتیز به نزد 

باشد، واستدالل مي اورند که این صفات بر هیچ  برخي از مفسرین فقط اسپ هاي مي
دوندگان دیگري جز اسپ ها صدق نمي کند.ولي برخي دیگري از مفسرین بدین عقیده 
 اند که هدف از آن حمالت نا بهنگام عرب ها در زمان جاهلیت است که انجام میدادند.

خیلي ناسپاس بي گمان که انسان در برابر پروردگارش » جواب قسم ها فوق این است  -
 است؟ )براي تفصیل مراجعه شود: تفسیر جلوه هاي از اسرار قرآن. حکمتیار(

در قرآن عظیم الشان در بسیاري از آیات صفات برخي از بندگان ناسپاس را بیان میکند که 
در هنگام مصیبت به یاد هللا مشغول مي گردد، وبه هللا روي میآورد، ولي هنگام رفاه و 

 رفع مصیبت از هللا روي میگردانند، واورا به فراموشي مي سپارند. نعمت و یا پس از
ن ُظلَُماِت »سوره االنعام( میفرماید:  64 - 63قرآن عظیم الشان در )آیات  یُکم ِمّ قُْل َمن یَنِجّ

ِذِه لَنَُکونَنَّ ِمنَ  ًعا َوُخْفیةً لَّئِْن أَنَجانَا ِمْن هَّٰ یُکم  اْلبَِرّ َواْلبَْحِر تَْدُعونَهُ تََضر  ُ یَنِجّ الشَّاِکِریَن * قُِل َّللاَّ
ْنَها َوِمن ُکِلّ َکْرب  ثُمَّ أَنتُْم تُْشِرُکونَ  چه کسي شما را از تاریکي هاي خشکي و »)بگو: « ِمّ

بخشد؟ درحالي که او را با حالت تضرع )و آشکارا( و در پنهاني میخوانید؛ دریا رهایي مي 
لمتها( ما را رهایي مي بخشد، از شکرگزاران از این )خطرات و ظ گویید:( اگر)و مي

دهد؛ مي  خداوند شما را از اینها، و از هر مشکل و ناراحتي، نجات»خواهیم بود * بگو: 
 دهید! )و راه کفر میپویید(.باز هم شما براي او شریک قرار مي 

نَساَن الض ر  َدَعانَا ِلَجنبِِه أَ »همچنان میفرماید:  ا َکَشْفنَا َعْنهُ َوإَِذا َمسَّ اإْلِ ْو قَاِعًدا أَْو قَائًِما فَلَمَّ
ِلَک ُزیَن ِلْلُمْسِرفِیَن َما َکانُوا یْعَملُوَن  سَّهُ َکذَّٰ ّ مَّ هُ َمرَّ َکأَن لَّْم یْدُعنَا إِلَيَّٰ ُضر  ﴿سوره یونس: « ُضرَّ

حالي که به  ﴾ )هنگامي که به انسان زیان )و ناراحتي( رسد، ما را )در هر حال:( در12
ناراحتي را از او برطرف  پهلو خوابیده، یا نشسته، یا ایستاده است، میخواند؛ اّما هنگامي که

ساختیم، چنان میرود که گویي هرگز ما را براي حل مشکلي که به او رسیده بود، نخوانده 
است )که زشتي این عمل را  است! این گونه براي اسرافکاران، اعمالشان زینت داده شده

 د!(.کنندرک نمي
ْنَساُن إَِذا َما» - ا اإْلِ ا إَِذا َما اْبتاََلهُ فَقََدَر  اْبتاََلهُ َرب هُ فَأَْکَرَمهُ َوَنعََّمهُ َفیقُوُل َربِّي أَْکَرَمنِ  فَأَمَّ * َوأَمَّ

( )اّما انسان هنگامي که 15-16)سوره الفجر: « ِرْزقَهُ فَیقُوُل َربِّي أََهانَنِ  َعلَیهِ 
بخشد )مغرور میشود و( و نعمت مي  کندآزمایش، اکرام مي پروردگارش او را براي
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میگوید پروردگارم مرا گرامي داشته است * و اّما هنگامي که براي امتحان، روزیش را 
 گوید پروردگارم مرا خوار کرده است(.شود و( ميمي گیرد )مأیوسبر او تنگ مي

نَساَن ُضرٌّ َدَعانَا ثُمَّ » - نَّا قَاَل إِنََّما أُوتِیتُهُ َعَليَّٰ ِعْلم  بَْل ِهي فِتْنَةٌ فَإَِذا َمسَّ اإْلِ ْلنَاهُ نِْعَمةً ِمّ إَِذا َخوَّ
ِکنَّ أَْکثََرُهْم اَل یْعلَُمونَ  ( )هنگامي که انسان را زیاني رسد، ما را 49)سوره الزمر: « َولَّٰ
، میگوید: سپس هنگامي که از جانب خود به او نعمتي دهیم خواند؛)براي حّل مشکلش( مي

؛ ولي این وسیله آزمایش )آنها( «اندخودم به من داده این نعمت را بخاطر کارداني»
 است، اّما بیشترشان نمیدانند(

ا آتَا» - اِلِحیَن * فَلَمَّ دَّقَنَّ َولَنَُکونَنَّ ِمَن الصَّ َ َلِئْن آتَانَا ِمن فَْضِلِه لَنَصَّ ْن َعاَهَد َّللاَّ ن َوِمْنُهم مَّ ُهم ِمّ
ْعِرُضونَ فَْضلِ  ُهم م   (.75-76)سوره التوبة: « ِه بَِخلُوا بِِه َوتََولَّوا وَّ

فضل خود روزي  اگر خداوند ما را از»)بعضي از آنها با خدا پیمان بسته بودند که: 
دهد، قطعاً صدقه خواهیم داد و از صالحان )و شاکران( خواهیم بود * اّما هنگامي که 

 سرپیچي کردند و روي برتافتند(. بخل ورزیدند و خدا از فضل خود به آنها بخشید،
پروردگار با عظمت به همچو اشخاص ناسپاس وکافربا تمام صراحت مي فرماید: که 
روز باپرس آمدني است، قیامت بر پا خواهد شد وآنچه در قبر ها خفته اند، بر انگیخته 

رابر پروردگارش خواهند شد وبه آنچه در سینه ها ست، رسیدگي خواهد شد، اینها در ب
خواهد ایستاد، وخواهد دانست که پرورگارش آنروزي، بیش از هر کس دیگري، از حال 

 او باخبرتر است، میداند چه ناسپاسي کرده است، ومیداند که مستحق چه پاداشیست.
َذا ِلي وَ » - اَء َمسَّتْهُ لَیقُولَنَّ هَّٰ نَّا ِمن َبْعِد َضرَّ َما أَُظن  السَّاَعةَ قَائَِمةً َولَئِن َولَئِْن أََذْقنَاهُ َرْحَمةً ِمّ

ِجْعُت إِلَيَّٰ َربِّي إِنَّ ِلي ِعنَدهُ لَْلُحْسنَيَّٰ فَلَنَُنبِّئَنَّ الَِّذیَن َکفَُروا بَِما َعِملُوا َولَنُِذیقَنَُّهم مِّ  ْن َعَذاب  ر 
(. )و هرگاه او را رحمتي از سوي خود بعد از ناراحتي که 50)سوره فصلت: « َغِلیظ  

این بخاطر شایستگي و استحقاق من بوده، و گمان نمیکنم »بچشانیم میگوید:  ه او رسیدهب
قیامت برپاشود؛ و )بفرض که قیامتي باشد،( هرگاه بسوي پروردگارم بازگردانده شوم، 

اند )بزودي( او پاداشهاي نیک است. ما کافران را از اعمالي که انجام داده براي من نزد
 چشانیم(.از عذاب شدید به آنها ميخواهیم کرد و  آگاه

 :(9« )أَفَاَل یَْعلَُم إَِذا بُْعثَِر َما ِفي اْلقُبُورِ »
]همه برای حساب و هاست، داند که چون آنچه در گورنمي]انسان فریفته به دنیا[ آیا او )

 (برانگیخته شوند؟جزا زنده و[ 
 «شوند.برانگیخته و از گورها بیرون آورده » «:إَِذا بُۡعثِرَ »

قبرها  باختۀ مال و ثروت، نمیداند که: زمانی هم آمدنی است که:آیا این انسان ناسپاس و دل
شوند، آنجا که به قول شود و صاحبان این قبور از قعرقبرها بیرون آورده میشکافته می

َوۡیَلنَا »فرماید: می 52ی خودشان در خواب ناز فرو رفتند، در سوره یس آیه َمنِۢ َبعَثَنَا قَالُواْ یََّٰ
ۡرقَِدنَا گویند: وای بر ما چه کسی ما را از این خواب کند، میوقتی آنها را زنده می« ِمن مَّ

َذا َما »ای داده شده بود: آید که در دنیا چنین وعدهباره به یادشان میخوش بیدار کرد؟ یک َهَّٰ
ُن َوَصَدَق ٱۡلُمۡرَسلُوَن  ۡحَمَّٰ د که هللا داده بود و پیامبران همه راست ای بواین وعده« ٥۲َوَعدَ ٱلرَّ

 گفتند.
 یاد قیامت، عامل هشدار به ناسپاسان و مال پرستان است. واقعیت امر اینست که:

ُدورِ » َل َما فِي الصُّ  (:10) «َوُحّصِ
 اند، نمایان و آشکار )و اسرار و رازهایى را که درضمیر ها وخاطر ها پنهان داشته شده
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 گردد.( یعنی روز قیامت اسرار درونى كشف وحسابرسى میشود. ها کشف میشود و رازمی
آن روز كه رازها ]همه[ فاش شود، اینجاست  سوره طارق(  9 یَْوَم تُْبلَى السََّرائِرُ  »
َذا ٱلۡ »که: َوۡیلَتَنَا َماِل َهَّٰ ا فِیِه َویَقُولُوَن یََّٰ ِب اَل یُغَاِدُر َصِغیَرٗة َواَل فَتََرى ٱۡلُمۡجِرِمیَن ُمۡشِفِقیَن ِممَّ ِكتََّٰ

َها ٓ أَۡحَصىَّٰ بینی که از آنچه در آن ]نامه[ آنگاه گناهکاران را  می» (49الکهف:«)َكِبیَرةً إاِلَّ
ای است که هیچ ]گفتار و گویند: ای وای بر ما! این چه نامهاست ترسان و نگرانند و می

 «اینکه آن را در شمار آورده است؟ رفتاِر[ کوچک و بزرگی را رها نکرده است، مگر
آوریم که کامالً باز شده است، یعنی روزی که کتاب و دوسیه اعمال  را برای او بیرون می

شود: خودت هیچ چیزی از او پنهان نیست و همه چیزش آشکار است و به او گفته می
هُ »ی اعمالت را بخوان: پرونده ن  أَۡلَزۡمنََّٰ ٗبا َوُكلَّ إِنَسَّٰ َمِة ِكتََّٰ ئَِرهُۥ فِي ُعنُِقِهۦ  َونُۡخِرُج لَهُۥ یَۡوَم ٱۡلِقیََّٰ

ٓ َطَّٰ
هُ َمنُشوًرا  بََك َكفَىَّٰ ِبنَۡفِسَك ٱۡلیَۡوَم َعلَۡیكَ  ۱٣یَۡلقَىَّٰ [ و ]سرنوشتِ » (14-13اإلسراء: «)ٱۡقَرۡأ ِكتََّٰ

اى برایش ایم و روز قیامت نوشتهرفتار هر انسانى را ]تا لحظۀ حسابرسی[ در گردنش بسته
ات را بخوان. کافی است گوییم:[ نامهبیند. ]به او میآوریم كه آن را گشوده میبیرون می

تواند چیزی . هرچه خودت بگویی. اینجا دیگر نمی«که امروز خود حسابگِر خویش باشی
را مخفی کند، مانند دنیا نیست، زبانش چیزی بگوید، چشمش چیزی ببیند و گوشش چیز 

گونه است، برای همین های امروزی اینو دلش هم چیز دیگر. وضعیت انساندیگری بشنود 
است که آرامش ندارند. چون در هر وضعیت و شرایطی هویت و شخصیت متفاوتی پیدا 

 کنند، کامالً لرزان، مشوش و پریشان هستند.می
 (:11) «إِنه َربهُهم بِِهْم یَْوَمئِذ  لهَخبِیرٌ »
]و چیزی از (. ها گامالً آگاه است.ردگارشان به )وضع و حال( آن یقیناً در آن روز پرو)

. هللا «دهد[شان پاداش میامر بندگانش بر او پوشیده نیست و آنان را با توجه به اعمال
 سبحان وتعالی  بر افكار و اعمال ما آگاهى كامل دارد.

خداوند متعال  در دنیا نیز به امور  به معناى آگاهى از ظاهر و باطن است(. « خبیر»)
شود. چون هللا متعال  مردم آگاه است، اّما در قیامت، این خبیر بودن براى همه ظاهر مى

 خبیر است، حسابرسى او نیز دقیق است. 
انسان باید بداند که همچو روز باپرس و محاکمه و محاسبه حتماً آمدني است،که اسرار دل 

بر مال مي شود، اگر او بر ناسپاس اي خویش اعتراف نکند،  ها وعزایم پنهان در سینه
وتجدید نظر ننماید، ودر پي جبران نرود، در روز قیامت با پروردگار علیم واگاهي مواجه 

 خواهد شد.
 خوف از هللا: ترس و

در بدو باید گفت که ما چرا از هللا مهربان خویش بترسیم؟ هللا كمال و جمال مطلق و شایسته 
 موجودي است كه انسان باید به او محبت بورزد، و او را دوست داشته باشد.ترین 

 انسان از هللا را مي توان دردو چیز خالصه نمود: منشأ و سرچشمه ترس
هایي است كه بر دوش دارد و ممكن  گاهي ترس انسان به خاطر وظایف و مسئولیت - 1

الهي نتواند از عهده جواب است در انجام آن كوتاهي نماید، در نتیجه در محكمه عدل 
آن برآید و به خاطر كوتاهي در انجام وظیفه و یا عدم رعایت حقوق دیگران مجازات 

 شود و یا مقامش نزد محبوب كم گردد. ترس از گناهان خود است.
انتها و پرمهابت ، و توجه به وجود بي گاهي ترس به خاطر درك عظمت مقام - 2

ن به دیدن شخص بزرگي كه از هر نظر شایسته شود انسا . گاه ميپروردگار است
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رود. دیدار كننده گاهي چنان تحت تأثیر مقام پرعظمت او عنوان عظمت است مي 
نماید، تا آن جا كه به هنگام قرار میگیرد كه احساس وحشت درون قلب خویش مي

كند، هر چند سخن گفتن لكنت زبان پیدا میكند، حتي گاهي حرف خود را فراموش مي
ن شخص بزرگ نهایت محبت و عالقه را به او و همه دارد، و كار خالفي نیز از آ

. این العمل درك عظمت است. این نوع ترس بازتاب و عكساین شخص سرنزده است
حالت جز براي كساني كه واقف به عظمت ذات پاك و مقام كبریایي پروردگارند و 

مجید این حالت را مخصوص بندگان شود. قرآن اند، حاصل نميلذت قرب او را چشیده
(؛ از 28)سوره فاطر آیه  « اْلعُلََمـهاُؤا ِ  ِعبَاِده ْ ِمن َإِنهَما یَْخَشي َّللاه »عالم و آگاه دانسته: 

این نوع ترس مولود سیر آفاقي «. میان بندگان خدا تنها دانشمندان از او خشیت دارند
 .گار استو نفساني و آگاهي از علم و قدرت و حكمت پرورد

ترس از هللا چه به معناي اول و چه به معناي دوم باشد مهم ترین عامل ذكر و توجه مطلق 
 نسبت به خداوند و دستور و جایگاه او و امور مرتبط با این حقایق در وجود انسان است.

به همین جهت مقام خشیت و خوف الهي یكي از ارزشمندترین جلوه هاي مقابله با غفلت ها 
افات و لغزش هاي دنیوي است. در عین حال خوف و خشیت به همراه درك حقیقت و انحر

آن، لذتي دروني و معنوي را در وجود انسان متجلي مي سازد. لذت همراه با این ترس 
همانند لذت حضور در برابر بزرگ ترین شخصیت عالم است كه در عین فشار،مقام حضور 

د خارج نشده، همواره به عنوان زیباترین لحظه و اضطراب ناشي از آن هیچ گاه از یاد فر
زندگي او به یاد خواهد ماند؛ نه تنها خوف وخشیت مذموم و ناراحت كننده و نشان 
سرخوردگي و دوري نیست بلكه عامل نزدیكي، محبت بیشتر و تضمین كننده سعادت و 

عظمت و  رستگاري در آخرت و نجات از هراس آینده نزدیك است. اگر انساني در مقابل
ها و گناهان خود از سوي دیگر، به خشیت الهي نرسید و بزرگي خدا از یك سو و كوتاهي

خضوع و خوف به معناي درست كلمه در وجود او حاكم نشد، به دنبال برطرف کردن 
کاستي ها و توبه نخواهد رفت. در قیامت در شرایطي نابسامان و بسیار خوفناك قرار خواهد 

 .س آن هزاران بار بیش از خوف و خشیت در برابر خداوند استگرفت كه هول و هرا
 

 صدق هللا العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
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ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 سوره القارعه
 (30) –جزء 

 آیه است 11نازل شده و داراى « مكه»این سوره در 
 تسمیه: وجه
« قارعه»، است و هراس ایجادگر ترس  كه« قارعه» با كلمه افتتاح سبببه  سوره این
کند، ارتباطی باید گفت که: نام سوره با محوری که این سوره تعقیب می .گرفت نام

، مانند است روز قیامت از نام هاي یكي قارعه كه ذكر است شایان تنگاتنگ دارد.
ی قریش نازل این سوره، پس از سوره و مانند اینها.« الغاشیه»، «الصافه»، «حاقهال»

 شده.
ی قَرع و یا قُرع به معنای کوفتن؛ قارع یعنی کوبنده ِمقَرع یعنی چکش از ماده« قارعه»

ی کوبیدن؛گرفته شده است. و در اینجا قارعه اشاره به قیامت است، چون با و یا وسیله
 کوبد.کنونی را درهم می آمدنش وضعیت

 «:قارعه»محوری کلی سوره 
ی ها به این حادثهساختن انسانمحور اساسی وکلی این سوره مبارکه در حقیقت، متوجه

تفاوتی و عدم احساس مسئولیت و اصالح بینش در رابطه با هولناک و رهانیدن آنها از بی
شان به قیامت و حوادث قیامت ایمان ها بر حسببندی انسانی قیامت و نهایتاً تقسیممساله
 است.

 حروف سوره: تعداد آیات، کلمات و
( یازده آیات، 11( رکوع، )1مکي است، داراي ) «سورة القارعه»طوریکه گفته آمدیم؛ 

( هشتادوهشت نقطه است. 88( یکصدو وشصت حرف، و)160( سي وپنج کلمه، )35)
کردن تعداد حروف سوره های قرآن  )الزم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب

تفسیر احمد  ،متفاوت ومختلف است.  برای  تفصیل  این مبحث میتوانید به سوره  الطور
 مراجعه فرماید.(

 پیوند وارتباط سوره القارعه با سوره العادیات:
الی  9به وصف قیامت اشاره فرموده است.)ازجمله: آیات « العادیات»ی پایان سوره

بصورت کل  از روز رستاخیز و کوبندگی اش سخن بحث « القارعه»سوره (؛ اما  11
 بعمل آورده است.

 و فضیلت سوره قارعه: یمحتوا
از مضمؤن ومحتوي واسلوب ادبي این سوره به وضاحت معلوم مي شود که از جمله 

سوره هاي دوران ابتدایي مکه مي باشد، در این سوره مراحل ابتدایي وبعدي قیامت را با 
فاظ کوتاه ولي جامع وآهنگدار خود به نحوي بیان میدارد که همه صحنه هاي هیبتناک ال

یاد مي کند که کوبیده شدن « القارعه»آن در برابر دیده ها مجسم مي شوند، قیامت را بنام 
همه چیز و تصادم میان آنها، توام با صداي هیبتناک را مي کند، در روزیکه نظام موجود 

د، اجرام سماوي از مدار هاي خود فرار نموده با هم دیگر تصادم هستي متالشي مي شو
مي کند، کوه ها از جا مي جنبند، با همدیگر کوبیده مي شوند، چون پشم حالجي شده 

 رنگین وپا شان در فضا پراگنده مي شوند.
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صداي هیبتناک ورعب آور تصادم اجرام واجسام بزرگ فضا وروي زمین، در همه جا 
ده، انسانها در آن روز چون پرونه ها و یا ملخ هاي ریز بهر سوي هیبت طنین انداز بو

زده وهراسان پرگنده شوند، سپس مر حله بعدي قیامت ترسیم مي کند که در آن سر 
عملش رقم مي خورد، اگر عملش ار جمند « وزن»و « ثقل»نوشت هر کسي با توجه به 

انمایه وارزشي بود، به زندگي بود، وزن سنگیني داشت، شایستگي در آن سراغ شد، گر
رضایت بخشي نایل مي شود، ولي اگر عملش سبک، پوچ وپوک، بي ارزش وبي محتوي 

بود، آتش گرم دوزخ او را در آغوش خود بگیرد وپاداش عملش گودال آتشین دوزخ 
 باشد.

سوره مبارکه قارعه با یادآوري ویژگي در هم کوبندگي روز قیامت به این حقیقت مهم 
ریزد  هاي دنیوي در هم مي کند که با وقوع قیامت، همه روابط موجود در نظاممي اشاره

شوند، نظام روابط ها متالشي ميخورد و کوهو همان گونه که نظام طبیعت به هم مي
 انساني هم از بین میرود.

با فرا رسیدن روز رستاخیز، نظام دیگري بر پا خواهد شد. در این نظام جدید، ارزش و 
ها بر اساس موقعیت اجتماعي و دارایي اقتصادي تعیین نمیشود، بلکه تنها  جایگاه انسان

ها، اعمال خالص و عقاید درست آنهاست. در آن روز نامه عمل  معیار ارزشیابي انسان
تر باشد، عاقبت و سرانجام او نیکوتر است و کسي که هر کس که از اعمال نیک سنگین

 .ش نیست، فرجامي جز دچار شدن به عذاب دوزخ نداردعمل نیکي در نامه اعمال
 : ها ی سوره قارعهپیام 

 «القارعة ما القارعة»هاى متکبّرانه است. قیامت، کوبنده مستکبران و روحیه - 1
و ما »قیامت فراتر از فکر بشر است. حتى پیامبر بدون بیان الهى از آن خبر ندارد.  - 2

 «ادراک ما القارعة
 «کالفراش المبثوث»قیامت روز تحیر و سرگردانى بشر است.  - 3
 «من ثقلت موازینه فهو فى عیشة راضیة»جنت را به بها دهند نه بهانه.  - 4
ها، زندگِى سراسر شاد، مخصوص قیامت است. زیرا در دنیا در کنار کامیابى  - 5

عیشة »دغدغه مریضي، سرقت، حسادت، از دست دادن و گذرا بودن هست. 
 «راضیة

 «فهو فى عیشة راضیة»هاى جامعه بهشتى است. رضایت از زندگى، از نشانه  - 6
ثقلت »شود. مبناى کیفر و پاداش، عمل است که با ترازوى عدل سنجیده مى - 7

 «موازینه... خفّت موازینه
 بندی کلی آیات متبرکه قارعه:تقسیم

 ی عظیم قیامت یعنی آن کوبنده است.سه آیات اول سوره اشاره به حادثه
ها به عنوان ملجأ و پناهگاه برای مردم توضیح وضعیت مردم و وضعیت کوه 5و  4آیات 

 شود. داده می
 بندی مردم بر حسب ایمان و عدم ایمان به قیامت است.تا آخر سوره تقسیم 6ی  از آیه
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 القارعهُسوَرة  و تفسیرترجمه 

 (30) –جزء 
ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 ومهربان ه نام خدای بخشایندبه 
 

یْوَم یُکوُن النهاُس َکاْلفََراِش  ﴾٣﴿ َوَما أَْدَراَک َما اْلقَاِرَعةُ  ﴾٢﴿ َما اْلقَاِرَعةُ  ﴾١﴿ اْلقَاِرَعةُ 
ا َمْن ثَقَُلْت َمَواِزینُهُ  ﴾٥﴿ َوتَُکوُن اْلِجبَاُل َکاْلِعْهِن اْلَمْنفُوِش  ﴾٤﴿ اْلَمْبثُوثِ  فَُهَو فِي  ﴾٦﴿ فَأَمه

ا َمْن َخفهْت َمَواِزینُهُ  ﴾٧﴿ ِعیَشة  َراِضیة   هُ َهاِویةٌ  ﴾٨﴿ َوأَمه ﴾ ١٠﴿ َوَما أَْدَراَک َما ِهیهْ  ﴾٩﴿ َفأُمُّ
 ﴾١١﴿ نَاٌر َحاِمیةٌ 

 ترجمة مختصر:
كوبنده. مصیبت سخت و بزرگ را  «:أَْلَقاِرَعةُ »)همان فروکوبنده(  (1) «اْلقَاِرَعةُ »

اسمى است براى « اَْلقاِرَعةُ »بیان شده است.(  31میگویند )که ذکر آن در سوره رعد / 
 روز قیامت.

 (؟!بالي بزرگ چیست و چگونه است) (2) «َما اْلقَاِرَعةُ »
 ؟!؟ چگونه استچیست «:َما»
 (؟!داني بالي بزرگ چیست وچگونه استميتو چه )( 3) «َوَما أَْدَراَك َما اْلَقاِرَعةُ »
درروزي است كه مردمان، همچو پروانگاِن )( 4) «یْوَم یُكوُن النهاُس َكاْلفََراِش اْلَمْبثُوثِ »

 (.پراکنده«:)اَْلَمْبثُوثِ » پراگنده )در اینجا و آنجا حیران و سرگردان( میگردند.
ر اّول شروع و با داوري در میان مردم قیامت، مّدت زماني است كه با نفخه صو «:یْومَ »

 پایان میگیرد.
وار و حیران هائي است كه شبها دیوانه پروانه. اسم جنس است. مراد پروانه «:اْلفََراِش »

سوزند و میافتند. عربها، در سرگشتگي و ناداني و گردند و ميپیرامون نور چراغ مي
 زنند.المثل میخبري از عاقبت كار، به پروانه ضرب بي
 پراگنده. «:اْلَمْبثُوثِ »
و كوه ها، همسان پشِم رنگارنِگ حالّجي شده )( 5) «َوتَُكوُن اْلِجبَاُل َكاْلِعْهِن اْلَمنفُوِش »

 میشوند.
 زده شده. حالّجي شده. «:اْلَمنفُوِش »پشم. پشم رنگ شده.  «:اْلِعْهنِ »
ا َمن ثَقُلَْت َمَواِزینُهُ »  ترازوي )حسنات و نیكي هاي( او سنگین باشد.كسي كه )( 6) «فَأَمه
 سنگین گردید. «:ثَقُلَتْ »
جمع میزان، ترازوها. جمع بستن آن براي تعظیم است. یا جمع موزون،  «:َمَواِزینُ »

 (.8/ها. یعني اعمال انسان )مالحظه شودسوره: اعرافها و سنجیده كشیده 
اِضیة  »  (برد.زندگي رضایت بخشي بسر مي  او در)( 7) «فَُهَو فِي ِعیَشة  ره
رضایت بخش. یعني زندگیي كه صاحب آن بدان راضي  «:َراِضیة  »زندگي.  «:ِعیَشة  »

 (.21/و از آن خوشنود است )مالحظه شود: سوره حاقّه
ا َمْن َخفهْت َمَواِزینُهُ » و اّما كسي كه ترازوي )حسنات و نیكي هاي( او سبك ) (8) «َوأَمه

سبك گردید. مراد سبك شدن حسنات، یا به عبارت دیگر، كمتر بودن  «:َخفهتْ »( شود.
 حسنات از سیئات است.
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هُ َهاِویةٌ » هُ »)پس باشد درآغوش گیرنده اش گودالي(.  ( 9« )فَأُمُّ )مادرش، در این «: أُم 
 جا؛ یعنی، جایش.(

)هاویة: دوزخ،  است. پرتگاه و محّل سقوط اشیاء بدان. اسمي از اسماء دوزخ «:َهاِویةٌ »
 ی َهوی(. آتش، فضای باز از ریشه

 (؟!داني، گودال دوزخ چیست و چگونه استتو چه مي)( 10) «َوَما أَْدَراَك َما ِهیهْ »
مركب است از )َما( استفهام و )ِهي( ضمیر و )ْه( سكته )مالحظه شود: سوره  «:َماِهیهْ »

 (.29و 26،28، 25، 20، 19آیات:   حاقّه
 (آتش بزرگ بسیار گرم و سوزاني است.) (11« )نَاٌر َحاِمیةٌ »
 (.4/  سوره: غاشیه بسیار گرم و سوزان )مالحظه شود «:َحاِمیةٌ »
 

  تفسیر سوره
 خوانندگان گرامی!

در آیات متبرکه سوره هذا در باره موضوعات: بیم و هراس قیامت و میزان نیکی و بدی 
 انسان، بحث بعمل می آورد.

 :(1)« اْلقَاِرَعةُ »
 دشمنان، یا كوبنده خویش قراري و بي وهراسدلها با خوف  كوبیعني: درهم «قارعه»

 .روز قیامت خدا جّل جالله با عذاب
 کوبد.ها را میاش دلاند؛ زیرا به خاطر هولناکیگفته« ٱۡلقَاِرَعةُ »قیامت را 

است. معنای قرع کوبیدن « کوبنده»آن ی قرع که:ترجمه ی لفظی از ماده«: القارعه»
ی )سوره شدید چیزی بر چیزی دیگر است که صدایی شدید از آن برآید. همانطوریکه  در

َواَل یََزاُل ٱلَِّذیَن َكفَُرواْ تُِصیبُُهم بَِما َصنَعُواْ قَاِرَعةٌ أَۡو »( این تعبیر آمده است: 31ی رعد آیه
ن َداِرِهۡم حَ  َ اَل یُۡخِلُف ٱۡلِمیعَادَ تَُحل  قَِریٗبا ّمِ ِۚۡ إِنَّ ٱَّللَّ و كسانى كه كفر « »٣۱تَّىَّٰ یَۡأِتَي َوۡعُد ٱَّللَّ

شوند یا ]عذاب الهی[ اى مىاند گرفتار مصیبت كوبنده[ آنچه كردهورزیدند، پیوسته به ]سزاى
ف وعده تردید، هللا ُخلآید تا ]سرانجام،[ وعدۀ هللا فرارسد. بیهایشان فرود مىنزدیک خانه

 و پیوسته اهل کفر به خاطر عملکردشان دچار آفات بزرگی خواهند شد.«. كندنمى
در این آیه مبارکه به معنی آفت بزرگی است که « قارعه»طوریکه یاداور شدیم: 

 کوبد، به شکلی که دیگر نمیریزد و اوضاع آنها را درهم میوضعیت انسان را به هم می
 دهند.  توانند به وضعیت خودشان نظم

َوَمآ  ۲َما ٱۡلَحآقَّةُ  ۱ٱۡلَحآقَّةُ »ی حاقه هم این تعبیرچنین به بیان گرفته شده است: در سوره
َك َما ٱۡلَحآقَّةُ  شدنِی روِز[ واقع][ »4-1]الحاقة: « ٤َكذَّبَۡت ثَُموُد َوَعاُدِۢ بِٱۡلقَاِرَعِة  ٣أَۡدَرىَّٰ

شدنی چیست ]و چگونه است[؟ ]قوم[ ن واقعشدنی چیست؟ و تو چه دانی آ]رستاخیز[ آن واقع
در اینجا قارعه همان آفت «. کوبنده را تکذیب کردندثمود و ]قوم[ عاد، ]قیامِت[ درهم

ها وضعیت بزرگ است. بالی بزرگی که وضعیتی را به دنبال دارد که برای انسان
 مطلوبی نیست.

 ، سر آغازي قیامت که:یکي از نام هاي قیامت بوده« القارعه»طوریکه یادآور شدیم:
اندازد. البتّه چنین خوف جهان را در هم مي كوبد وخوف و هراس آن، دلها را به تپش مي

و فزع و وحشت و هراسي، كافران و منافقان و مشركان و فاجران را در بر میگیرد، و 
باشند )تفصیل آن را مؤمنان در شادي و شادخواري بوده و دور از شدائد و مصائب مي 
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، 68 /، سوره زخرف62 /، سوره یونس69، سوره مائده/ 262 /توان در سوره: بقرهمی
 مالحظه فرماید.( 13 /سوره احقاف

 :(2)« َما اْلقَاِرَعةُ »
 درهم ، یعني: ایناست آن شأن و تفخیم بزرگداشت براي سؤال این «؟قارعه چیست»

 ؟.چیست و سهمگین واویال برانگیز سخت كوب
 :(3)« َوَما أَْدَراَك َما اْلَقاِرَعةُ »
و  و هراس هول بر شدت تكرار نیز تأكیدي این «؟چیست كوبدرهم كه داني و تو چه»

قدر  چه كوبدرهم آن  كه داني . یعني: تو چهاست روز قیامت و دهشت وحشت فزوني
از آن است که درک و فهم انسان بدان برسد  یعنی قارعه بزرگتر ؟است و سهمگین عظیم

 کرد! کند، و اصالً بتوان تصّورش و آن را احاطه
 فرماید:مي  خود در تفسیر آن سپس
 (:4) «یْوَم یُكوُن النهاُس َكاْلفََراِش اْلَمْبثُوثِ »
 «گردند پراگنده هايپروانه چون مردم كه روزي»
های ملخ که با یکدیگر موج های پراکنده و دستههمچون پروانه» «:َكٱۡلفََراِش ٱۡلَمۡبثُوثِ »
 «زنند.می

قولي: زند. به مي  آتش خود را بر قلب كه است معروفياحمق  پرنده حشره همان فراش:
 .و ملخ اند، مانند پشهداخل آن در معني پرنده حشرات تمام

ای ندارند و همیشه در رفت و آمد ن و خانهو علت این تشبیه این است که این حشرات وط
ها نیز در روز قیامت با اینکه دارای عقل و شعور هستند اما از هراس و هستند و انسان

 وحشت، رفتاری مانند این حشرات دارند.
 . و پراگنده متفرق مبثوث: یعني

و  هول از شدت كه از قبرهاست آمدن شانبیرون  در هنگام مردم حال برايتشبیهي  این
میدوند تا  هر سویي به و پریشان و حیران كرده خود را گم و پاي ، دستو دهشت هراس

 میشوند. گردآورده حساب آنها در موقف همه كهآن
 (:5) «َوتَُكوُن اْلِجبَاُل َكاْلِعْهِن اْلَمنفُوِش »
 اند؛و چون غباری در هوا پراکنده« هستندای های نّدافی شدهها مانند پشمدر آن روز کوه»

 افتند.شوند و از جای خویش به دور میکنده میخورند، برزیرا سخت تکان می
. یعنی هنگامی که آن حادثه ی ، یعنی قیامت استتا این جا ذكر مرحله ی اولین قارعه

دهد، در آن  عظیم و هولناک که در نتیجه ی آن تمام نظام عالم از هم خواهد پاشید، رخ
هنگام مردم در حالی که وحشت زده اند چنان به هرسو خواهند گریخت و پراکنده خواهند 
شد که حشرات و پروانه هایی که به سوی روشنایی می آیند به هر سو پراکنده می شوند 
و کوهها همانند پشم های رنگارنگ حالجی شده به هوا برخواهند خواست. کوهها به این 

های رنگارنگ تشبیه داده شده اند که دارای رنگ های مختلفی هستند. این دلیل به پشم 
 هم وصف دوم از اوصاف آن روزحراس افگن روز قیامت است.

مفسر صاوى فرموده  است: از این جهت حال و وضع انسان و کوه را در کنار هم قرار 
کند که با این ىهاى عظیم و سخت طورى تأثیر مداده است تا نشان دهد که قارعه در کوه

ها مکلف هم نیستند از هم متالشى شده و به صورت پشم حالجى شده در که آن کوه
 .( ۴/٣۷۴آیند، پس حال انسان ضعیف و مکلف چگونه باید باشد؟!)صاوى مى
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وبدبخت  ى سعادتمند و شقى سپس وضع انسان را در آن روز یادآور شده که به دو دسته
 شوند:تقسیم مى

ا»  (:6) «َمن ثَقُلَْت َمَواِزینُهُ  فَأَمه
آید، اعمال نیکش بیشتر باشد و آنگاه هر که حسناتش در ترازوی اعمال سنگین بر

 های خیرش ترجیح یابد که گوارا، پاکیزه و مایۀ خورسندی است.کار
 نظریه دارند و هرسه نظریه صحیح و مورد تأیید است: 3علما در مورد میزان یا ترازو 

 شود.ی اعمال انسان روی میزان وزن میقیامت کتاب و صحیفهدر روز  - 1
 شوند.ها روی میزان وزن میخود انسان - 2
 شود.اعمال انسان در قیامت مجسم شده و وزن می - 3

قابل یادآوری است که:مبناى مجازات ومکافات، عمل انسان ها است كه با ترازوى 
ثَقُلَْت »دی  شده است شود. که با زیبای خاصی چنین فورمولبنعدل سنجیده مى

 «.... َخفَّْت َمواِزینُهُ َمواِزینُهُ 
کنند، میزان و ترازو با توجه به این آیه و سایر آیاتی که از میزاِن روز قیامت صحبت می

ها با آن وزن ی صحیح اهل سنت و جماعت، اعمال انسانحق است و مطابق عقیده
 شود.می
اِضیة  »  :(7« )فَُهَو فِي ِعیَشة  ره
یعنی او در زندگانی پاکیزه و با عّزت، در  «خواهد بود ايپسندیده او در زندگي پس»

های پر از نعمت، در جایگاه راستین و مقام امن، در مجلس سالمتی و محّل انس، با بهشت
 برد.شادمانی و کامرانی و در نور و سرور به سر می

 باشد.مي  بهشتي نعمت هاي تمام جامع كه است كلمه«: عیشه»
باشد. حالت بعد از اطمینان و آرامش قلبی را رضایت ی رضی میاز ماده«: راضی»
 شود.چنین فردی راضی گفته میگویند و به اینمی

ی اعمال کس هیچ اعتراضی به نتیجهدر روز قیامت همه به حق خود راضی هستند و هیچ
قلبی در نعمت و آرامش و رضایت خود ندارد و بهشتیان از لحاظ جسمی و روحی و 

اش اند که او از زندگیهستند و غم و غصه و ناراحتی ندارند.بسیاری از مفسران گفته
 راضی است.

ا َمْن َخفهْت َمَواِزینُهُ »  (:8) «َوأَمه
یعنی پلّۀ اعمال خیرش به علّت کمبود حسناتش  «برآید او سبك هايپله و اما هر كس»

د، بلکه گناهانش ترجیح یابد که دور از رحمت است و وای باد به حالش گرانی نداشته باش
 از آنچه در انتظار اوست.

 در مقابل ثقلت است. خفت یعنی سبک شد. خفیف یعنی سبک.«: َخفهتْ »
عین مضمون این آیه مبارکه در آیات متعددی از قرآن عظیم الشأن آمده است که به مفاهیم 

ایات متبرکه نظر به اندازیم؛معنا و مفهوم این آیه به طور کامل برای ما روشن خواهد 
و در آن روز وزن حق است، پس هرکس میزان »شد. در سوره ی اعراف آمده است: 

تگارانند و هرکس میزان های او سبک باشد، پس آنان اند های او گران باشد، همانان رس
بگو آیا »( در سوره ی کهف ارشاد شده است: 8-9)اعراف: « که به خود زیان زده اند.

شما را از زیانکارترین مردم آگاه گردانم؟ آنان کسانی اند که کوشش شان در زندگی دنیا 
دهند. آری آنان کسانی اند که آیات  به هدر رفته و خود می پندارند که کار خوب انجام می
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پروردگارشان و لقای او را انکار کردند، در نتیجه اعمالشان تباه گردید و روز قیامت 
( در سوره ی انبیاء فرموده 104-105)کهف: « برای آن ها قدر و ارزشی نخواهیم نهاد.

د و به هیچ و ما ترازوی درست و دقیق و عادالنه را در روز قیامت خواهیم نها»است: 
وجه به هیچ کسی کمترین ستمی نمی شود و اگر کسی به اندازه ی دانه ی خردلی عملی 

)انبیاء: « داشته باشد، آن را حاضر خواهیم کرد و برای حساب رسی، ما کافی هستیم.
( از این آیه ها معلوم می شود که کفر و انکار حق به جای خود چنان بدی بزرگی 47

الزما پایین می آورد و هیچ کدام از نیکی های کافر وزنی نخواهد  است که کفه ی بدی را
داشت که كفه ی نیکی های او را سنگین کند و پایین بیاورد. البته در کفه ی مؤمن هم 

وزن ایمان او خواهد بود و هم وزن نیکی هایی که او در دنیا کرده است. سپس هر بدی 
واهد شد و پس از آن نگریسته خواهد شد که ای که داشته باشد، درکفه ی بدی ها نهاده خ

 آیا كفه ی نیکی های او سنگین است یا کفه ی بدی های او.
هُ َهاِویةٌ »  :(9) «فَأُمُّ

« ام»کند. آن را مادر پس مسکن و سرانجامش آتش دوزخ است و به قعر آن سقوط مى
آن تبهکاران را در دهد، آتش جهنم نیز نامیده است؛ زیرا مادر فرزند مضطرب را پناه مى

آورند، آنها هم به جهنم طور که فرزندان به مادران رو مىدهد. همانخود جا مى
 گیرد!!آورند و بسان مادر آنها را در برمىرومى

در این هیچ جای شکی نیست که:مادر براى همه فرزندان، مأوى و پناهگاه است، اما در 
 .خ استها دوزآنجا مادر و پناهگاه گروهى از انسان

 .به معناى سقوط است و دوزخ، محّل سقوط گروهى است« هوى»از « هاِویَةٌ »
مفسرابو سعود فرموده است: هاِویَةٌ یکى از اسامى آتش دوزخ است و از بس که عمیق 
است آن را هاویه نامیده است. روایت است که سقوط دوزخیان در آن هفتاد فصل سال  

اِویَةٌ یعنى سرش در قعر . از ۵/۲٨۲کشد.)ابو سعود طول مى هُ هَّٰ قتاده آمده است که فَأُم 
 تر است.(جهنم به صورت وارونه قرار دارد. اما قول اول روشن

هُ » شود که  به معنی مادر یا مرجع است. به این دلیل به ام، مادر گفته می )اُم(: «:فَأُمُّ
آنها است. اما معنی کنند و مرجع و پناهگاه فرزندان در اوقات مختلف به او رجوع می

گیرد. دختر تا ازدواج نکند اُم بیشتر برای اُم زمانی است که در کنار أب قرار می
کند. وقتی دختر شود. بنابراین مادر شدن دختر فضیلتی است که هللا نصیب او مینمی

است فقط مقام دختر بودن را دارد، وقتی که ازدواج کرد، عالوه بر دختر بودن مادر هم 
شود و عالوه بر آن، مادر بزرگ هم ود. حاال عالوه بر مادر بودن همسر هم میشمی
کند و در هر جایگاهی امتیازی دارد و به حسب های مختلفی را پیدا میشود و جایگاهمی

أََحق  النَّاِس »شود. مادر هم که مقامش مشخص است. تر میآن امتیاز، احترامش هم واجب
ْحبَةِ  ترین مخلوقات و حتی شایسته( »2548و مسلم:  5971)بخاری: « بُِحْسِن الص 

است. به هر حال ام در اینجا به معنی مرجع و « تر از پدر در ُحسن مصاحبتشایسته
 باشد.گاه می پناهگاه و تکیه

 نظریه دارند: 2علما در تفسیر این آیه، 
اوست و او همیشه کشد گویی آتش، مادر آتش جهنم مانند مادر، او را در آغوش می - 1

هُۥ»)در آتش است.   به معنی مادرش(. «أُم 
هُۥ)»شود به خاطر گناهانش با سر به آتش افکنده می - 2  یعنی قسمت باالی سر(.« أُم 
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چنین افرادی هاویه است، یعنی پرتگاهی عمیق و مکانی که جایگاه ملجأ و پناهگاه این
لحاظ شخصی و شخصیتی، و نیز مادی هایی که از باشد. انسانهای سقوط کرده میانسان

اند. در همه حال در هاویه هستند. در دنیا هم شاید بتوان گفت که و یا معنوی سقوط کرده
هاویه به صورت ضعیف وجود داشته باشد. کسانی که از لحاظ ایمان و اخالق عقب 

ها در هاویه کنند؛ اینزنند و افتخار هم میماندِن خود در جا میاند و در این عقبمانده
 اند.هستند و به آن سقوط کرده

 (:10) «َوَما أَْدَراَك َما ِهیهْ »
 استفهام به خاطر هولناکی و سختی موقف است. «؟چیست هاویه كه داني و تو چه»

 دوزخ كه تصور است با ایجاد این و وحشت هولو افگندن  هراس برانگیختن یعنی براي
 یابد.را در نمي  آن بشر حقیقت كه ايگونهباشد به مي  خارج متعارفاز حد معهود و 

: اگرچه در اینجا برای توصیف جهنم و یا پرتگاهی به کار رفته است، اما «َما ِهیهْ »
اند و عمل صالحی در دوسیه شان  هایی که از لحاظ انجام اعمال نیکو، عقب ماندهانسان

 کنند. سقوط معنوی در دنیا و سقوط مادی در آخرت.ط میثبت نشده، به هردو معنی سقو
 توان در ضمن هاویه برای آنها تصور کرد.بنابراین، هردو سقوط را می

 (:11) «نَاٌر َحاِمیةٌ »
آتشی است بسیار گرم، فراگیر و سخت پرحرارت که حرارت  «سوزانبس است آتشي»

تشی است  فروزان و پرشعله که آن از حد معمول تجاوز کرده است )شدیدالحراره(، آ
کمترین رحمت و شفقتی در آن نیست و ممکن نیست چون کسی داخلش شود، بتواند از آن 

برابر حرارت آتش دنیا است و جسم انسان برای تحمل این  70خارج شود که حرارت آن 
شود تا کند و بعد از هر بار سوختن مجدداً پوست دیگر جایگزین آن میآتش تغییر می

 وباره عذاب شود.د
ی حم، یحم، حّماً و حماماً، به معنی بسیار گرم و شّدت حرارت گرم، از ریشه«: َحاِمیةٌ »

 ماء حمیم: یعنی آب جوشان. نار حمیم: یعنی آتش فروزان و بسیار گرم. است.
نار  جزءا من سبعین جزء من توقدون التي آدم نار بني»است:  آمده شریف در حدیث

 جهنم از هفتاد جزء از آتش افروزید، جزئيرا برمي آن كه آدم فرزندان ...: آتشجهنم
 «....است

منها  ، یغلينعالن له النار عذابا: من أهل أهون إن» است:آمده  شریف در حدیث همچنین
 از آتش دو كفش داراي كه است ، كسياز نظر عذاب دوزخاهل آسانترین گمانبي دماغه:
 «.جوشد مي براثر آن دماغش كه« است حدي به آنو سوزش»، است

 پروردگار با عظمت  به فضل و کرم خود ما را از آن مصؤن بدارد!
 قیامت و نشانه هاي آن:

آیه( در مورد قیامت ونشانه هاي آن بحث مفصلي  1500قرآن عظیم الشان دربیشتر از )
گر مجموع آیات ذکر شده در مورد قیامت، مورد تفسیر و تحلیل قرار بعمل آورده است، ا

 گیرد، میتوان این آیات رادر چند کتگوري تقسیم نمود.
دسته اول از این آیات به جواب آنعده از اشخاصي مي پردازد که وقوع روز قیامت را 

 منحیث کل انکار مي نمایند.
دسته دوم از این آیات در جواب کساني است که در وقوع قیامت در شک وشکاکیت بسر 

کنند: که چگونه انسان زمانیکه میمیرد، مي برند وبه اصطالح با حالت تعّجب سئوال مي



 

  

439 

 (101) –القارعه سورٔه 

وجسمش به خاک مبدل مي گردد، دوباره زنده مي شود و دوباره پوست و گوشت و چشم 
گردند؟ طوریکه پروردگار با عظمت ما در جواب ر ميو ابرو و... اش به حالت اولیه ب

( )همانگونه 79)سوره مبارکه یاسین آیه  «قل یحییها الذي انشأها اول مره»آن میفرماید: 
 که اولین بار شما را خلق کردیم و هیچ نبودید، خلقت دوباره شما آسان تر از اول است.(

ه براي جنتیان را مورد بحث دسته سوم این آیات موضوعات به نعمت هاي اعطاء شد
قرار میدهد از جمله زندگي در بهشت، موضعات حور و غلمان و نهر هاي عسل و... 

 است و سایر نعمات آن دنیا را مورد بحث قرار داده است.
دورنماي جهنم، مظهر قهر الهي و آتش جهنم و غل و  هکذا دسته چهارم از این آیات،

 ان و عالم برزخ را به تصویر میکشند.زنجیر، طعام دوزخیان و صراط، میز
اي از آیات که غیر مستقیم بحث قیامت را مطرح مي سازد، اما مستقیماً همچنان عده

فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره و من »سخني از قبر، عذاب، بهشت و جهنم ندارد. مانند 
ه یک ذره کار ( )هر کس به انداز98)سوره مباركه هود/ آیه  «یعمل مثقال ذرة شراً یره

نیک انجام دهد آن را خواهد دید و هر کس به قدر یک ذره کار زشتي مرتکب شده آن هم 
 به کیفرش خواهد رسید.(

 خوانند گان گرامی! 
در مورد قیامت ونشانه ها وعالیم آن احادیث وروایات متعددي وجود دارد، وپروردگار با 

هایي و وقوع قیامت خبر داده اند که به عظمت ما توسط پیامبرش به ما انسانها از نشانه 
 آنها نشانه هاي صغري و کبري گفته مي شوند.

در احادیثي متذکر ه وارد گردیده است از جمله حدیثي مشهوري داریم از: عمر بن خطاب 
 رضي هللا عنه که چنین روایت نموده است:

، إْذ َطَلَع َعلَیَنا َرُجٌل َشِدیُد بَینََما نَْحُن ُجلُوٌس ِعْنَد َرُسوِل هللا صلي هللا علیه وسل» م َذاَت یْوم 
بَیاِض الثِّیاِب، َشِدیُد َسَواِد الشهْعِر، ال یَري َعلَیِه أَثَُر السهفَِر، َوال یْعِرفُهُ ِمنها أَحٌد، َحتهي َجلََس 

َکفهیِه َعلَي فَِخَذیِه، َوقَاَل: إلَي النهبِي صلي هللا علیه وسلم، فَأَْسنََد ُرْکبَتَیِه إَلي ُرْکبَتَیِه، َوَوَضَع 
ُد، أْخبِْرنِي َعْن اإلْسالَِم. فَقَاَل َرُسوُل هللِا رضي هللا عنه: )اإِلْسالَُم أَْن تَْشَهَد أَْن الَ إِلهَ  یا ُمَحمه

َکاةَ، َوتَُصوَم رَ  داً َرُسوُل هللِا، َوتُِقیَم الصهالَةَ، َوتُْؤتِي الزه َمَضاَن، َوتَُحجه اْلبَیَت إِالَ هللاُ َوأَنه ُمَحمه
إِن اْستََطْعَت إِلَیِه َسبِیالً(. قَاَل: َصَدْقَت، فَعَِجْبنَا َلهُ یْسأَلُهُ َویَصِدّقُهُ. قَاَل: فَأَْخبِْرنِي َعِن 

ْؤِمَن ِباْلقََدِر اإِلیَماِن، قَاَل: )أَْن تُْؤِمَن بِاهلِل، َوَمالَئَِکتِِه، َوُکتُبِِه، َوُرُسِلِه، َواْلیْوِم اآلِخِر، َوتُ 
ِه(. قَاَل: َصَدْقَت، قَاَل: فَأَْخبِْرنِي َعِن اإِلْحَساِن. قَاَل: )أَْن تَْعبَُد هللاَ َکأَنهَک تََراهُ،  َخیِرِه َوَشِرّ

ا ِبأَْعلََم فَِإْن لَْم تَُکْن تََراهُ فَِإنههُ یَراَک(. قَاَل: فَأَْخبِْرنِي َعِن السهاَعِة، قَاَل: َما اْلَمْسُؤوُل َعْنهَ 
ْلعَُراةَ ِمَن السهائِِل(. قَاَل: فَأَْخبِْرنِي َعْن أََماَراتَِها، قَاَل: )أَْن تَِلَد األََمةُ َربهتََها، َوأَْن تََري اْلُحفَاةَ ا

یا ُعَمُر أَتَْدِري َمِن اْلعَالَةَ ِرَعاَء الشهاِء یتََطاَولُوَن فِي اْلبُْنیاِن(. ثُمه اْنَطلََق فَلَبِثُْت َمِلیا ثُمه قَاَل: )
 (.السهائُِل؟ قُْلُت: هللاُ َوَرُسولُهُ أَْعلَُم، قَاَل: )فَِإنههُ ِجْبِریُل أَتَاُکْم یعَِلُّمُکْم ِدیَنُکْم(.َرَواهُ ُمْسِلمٌ 

نشسته بودیم، مردي بر ما وارد شد که  )روزي ما نزد پیامبر اکرم صلي هللا علیه وسلم
و موهاي سرش بسیار سیاه، و کسي از ما او را نمي شناخت، و  جامه او بسیار سفید بود،

هیچ اثر سفر بر او نبود که بگوییم از جایي دور آمده است، تا این که نزد پیامبر صلي هللا 
چسباند،   نشست، و دو زانوي خود را به دو زانوي پیامبر صلي هللا علیه وسلم علیه وسلم

نهاد، وگفت: اي محمد! مرا از  هللا علیه وسلم و دو دستش را بر دو ران آن حضرت صلي
 اسالم خبر ده.
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در جواب فرمود: اسالم عبارت است از این که گواهي دهي و  پیامبر صلي هللا علیه وسلم
یقین داشته باشي، معبودي به حق جز خداي یکتا نیست، و آن که محمد فرستاده خداست، 

)ماه مبارک( رمضان بگیري، و حج  و بر پا بداري نماز را، و زکات بدهي، و روزه
خانه خدا ادا نمایي، اگر توانایي بدني و مالي و توشه راه و وسیله اي براي سفر داشته 

 باشي.
 آن مرد گفت: راست گفتي.

ما متعجب شدیم که از رسول اکرم سؤال میکند )در حالي که سؤال، عالمت ندانستن 
نه دانستن است(. گفت: پس مرا از ایمان است( و تصدیق مینماید )در حالي که تصدیق نشا

خبر ده، حضرت فرمود: ایمان عبارت است از این که ایمان بیاوري به یگانگي خدا )در 
ذات و صفات و افعالش که هیچ شریکي ندارد(، و ایمان بیاوري به فرشتگان خدا )که پیام 

دا )که براي راهنمایي رسانان میان خدا و پیامبران هستند(، وایمان بیاوري به پیامبران خ
بشر فرستاده شده اند(، وایمان بیاوري به روز قیامت)و آن چه شامل آن میشود از جزاي 
اعمال و حساب و بهشت و دوزخ(، و ایمان بیاوري به سرنوشت؛ )یعني تقدیر(، و ایمان 

 بیاوري به خیر و شر آن.
 آن مرد گفت: راست گفتي.

ده، فرمود: نیکوکاري عبارتست از اینکه چنان گفت: مرا از احسان و نیکوکاري خبر 
 خدا را بندگي کني گویا اورا میبیني، واگر تو او را نمیبیني، یقین بدار که او تو را میبیند.
گفت مرا از روز قیامت خبر ده، فرمود: پرسیده شده )در این مسأله( داناتر از پرسنده 

بر ساز، فرمود: آنکه کنیز آقایش نیست، آن مرد گفت: پس مرا از نشانه هاي قیامت باخ
را بزاید، )یعني مادران را خوار و حقیر شمارند و خود را آقاي مادر بدانند(. و آنکه پا و 
تن برهنگان بینوا، و چوپان گوسفندان را ببیني که به برافراشتن کاخ )و زیاده روي در 

 ساختمان( بپردازند.
فرمود: اي عمر!  صلي هللا علیه وسلمپس آن مرد رفت، و من چندي نشستم، و آنحضرت 

میداني که سؤال کننده چه کسي بود؟ گفتم: هللا و رسول خدا بهتر دانند، فرمود: او جبریل 
 بود، که آمده بود )تا با پرسش و پاسخ کردنش( دینتان را به شما بیاموزد.

 ! خواننده محترم
زمان وقوع قیامت چه وخت است ویا قیامت چه وخت شروع مي شود اینکه در مورد 

حکم شرع اسالمي همین است که از زمان وقوع قیامت به جز هللا تعالي، کسي دیگر 
 .(85)سوره زخرف  «َوِعْنَدهُ ِعْلُم السهاَعةِ »زمان آنرا نمي فهمد، هللا تعالي مي فرماید: 

 «و علم قیامت نزد اوست»یعني: 
ولي گفته مي توانیم که برپا شدن قیامت نشانه هایي دارد که بر اساس وقوع آن نشانه ها 
مي توان پي به نزدیک بودن زمان وقوع قیامت برد. این نشانه ها را در اصطالح شرع 

یعني نشانه ها و عالمتهایي قیامت که قبل از برپایي آن واقع مي شوند،  «أشراط الساعة»
 مسمي نمود.

 اي قیامت:نشانه ه
 نشانه هاي قیامت را به سه کتگوري تقسیمبندي نموده اند:علماء 

 دستة اول:
 نشانه ها وعالیم دور که آمده و پایان یافته در کتگوري دسته اول نشانه هاوعالیم شامل 
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 اند. که از آن جمله بعثت پیامبر صلي هللا علیه وسلم مي باشد.
بر اساس آنچه در صحیحین از حدیث انس بن مالک رحمه هللا که از پیامبر صلي هللا علیه 

 «بُِعثُْت أَنَا َوالسهاَعةَ َکَهاتَیِن. وضم السبابة والوسطي»وسلم روایت مي کند که فرمود: 
بعثت من و قیامت مانند این دو انگشت ((. »2951(، وصحیح مسلم )6504)بخاري )

و از آن جمله نصف شدن ماه بر « سبابه و وسطي را به هم چسپانداست و دو انگشت 
اْقتََربَِت السهاَعةُ »اساس آنچه خداوند در کتابش به آن خبر داده است. هللا تعالي مي فرماید: 

و از آن جمله « گرددقیامت نزدیک و ماه دو نصف مي( »1)سوره قمر  «َواْنَشقه اْلَقَمرُ 
حجاز که بخاطر آن گردن شترها در بصري روشن مي خارج شدن آتش از سرزمین 

اَل »گردد. شیخین از ابوهریر روایت مي کنند که رسول هللا صلي هللا علیه وسلم میفرماید: 
بِِل بِبُْصَري )بخاري  «تَقُوُم السهاَعةُ َحتهي تَْخُرَج نَاٌر ِمْن أَْرِض اْلِحَجاِز تُِضيُء أَْعنَاَق اإْلِ

شود تا آتشي در حجاز برافروخته قیامت برپا نمي» (.2902) (، وصحیح مسلم7118)
 «شود و گردن شتران را در بصري روشن گرداند

از شهري معروف که در سوریه فعلي موقعیت دارد وبه آن حوران گفته  )بُصري(:
شرح نووي بر »( و1/441«)معجم البلدان»شود که تا دمشق سه مرحله فاصله دارد.مي

 (.13/80« )فتح الباري»( و 18/30«)صحیح مسلم
و این آتش بر اساس آنچه پیامبر صلي هللا علیه وسلم خبر داده بود در جمادي الثاني 

که خروج آن در قسمت شرقي مدینه بود، ظاهر شد و به سبب آن دره اي از  ه 654سال
آتش جاري شد و جماعتي از مردم آنجا و مردم شام نور آن را دیدند و مردم بصري 

 خبر داده بود دیدند. شتران در روشنایي آن همانگونه که پیامبر صلي هللا علیه وسلم گردن
 دستة دوم:

نشانه هاي وسطي و آن عبارتند از نشانه هایي که ظاهر شده و پایان نیافته  کتگوري دوم،
اند. که از آن جمله جاریه آقاي خود را به دنیا اند بلکه زیاد شده و به شدت منتشر شده

هاي چند طبقه بیني ساختمان هاي پا برهنه، لخت، نیازمند و چوپان را مي  و انسان آورد
گفت مرا از روز » سازند. بر اساس آنچه در حدیث جبریل در فوق گذشت:و بلند مي

قیامت خبر ده، فرمود: پرسیده شده )در این مسأله( داناتر از سؤال کننده نیست، آن مرد 
ي قیامت باخبر ساز، فرمود: آنکه کنیز آقایش را بزاید، و آنکه گفت: پس مرا از نشانه ها

پا و تن برهنگان بینوا، و چوپان گوسفندان را ببیني که به برافراشتن کاخ )و زیاده روي 
 «در ساختمان( بپردازند.

و از آن جمله خارج شدن سي دجال که همگي ادعاي نبوت مي کنند همانگونه که در 
اَل تَقُوُم السهاَعةُ »است که رسول هللا صلي هللا علیه وسلم فرمودند: حدیث ابوهریره روایت 

الُوَن َکذهابُوَن قَِریبًا ِمْن ثاََلِثیَن ُکلُُّهْم یْزُعُم أَنههُ َرُسوُل َّللاهِ   (.3609بخاري ) «َحتهي یْبعََث َدجه
ان ادعاي نبوت شود مگر اینکه دجالهاي کذابي حدود سي نفر که همه آنقیامت بر پا نمي»
 «کنند، ظاهر شوندمي

 فرمودند: و در سنن ابوداود و ترمذي از ثوبان روایت است که پیامبر صلي هللا علیه وسلم
تِي َکذهابُوَن ثاََلثُوَن ُکلُُّهْم یْزُعُم أَنههُ نَبِي َوأََنا َخاتَُم النهبِییَن اَل نَبِي » َوإِنههُ َسیُکوُن فِي أُمه

همانا در امت من سي نفر مدعي نبوت دروغین ظاهر ( »4252بي داود )سنن أ «بَْعِدي
کند پیامبر خدا است در حالي که من خاتم انبیاء هستم شوند و هر یک از آنان گمان ميمي

 «.و پیامبري بعد از من نخواهد آمد
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از آن جمله ظاهر شدن کوهي از طال در فرات که مردم بخاطر آن با همدیگر مي جنگند. 
اَل تَقُوُم السهاَعةُ »روایت مي کند که فرمودند:  هریره از پیامبر صلي هللا علیه وسلمابو

 َحتهي یْحِسَر اْلفَُراُت َعْن َجبَل  ِمْن َذَهب  یْقتَِتُل النهاُس َعلَیِه فَیْقتَُل ِمْن ُکِلّ ِمائَة  تِْسَعةٌ َوتِْسعُونَ 
 (، بخاري2894مسلم ) «ُن أَنَا الهِذي أَْنُجوَویقُوُل ُکلُّ َرُجل  ِمْنُهْم لَعَِلّي أَُکو

 شود تا اینکه رود فرات کوهي از طال را کشف )ظاهر( کند.قیامت بر پا نمي» (7119)
گویند شاید من شوند و همه ميمردم بر سر آن بجنگند و نود و نه در صد آنان کشته مي

 نیست.و این عالمتي است که فاصله واقع شدن آن زیاد « زنده بمانم
 نشانه هاي بزرگ قیامت که تا هنوز نرسیده اند:

 عالمت نشانه هاي بزرگ که تا هنوز نرسیده اند، عبارتند از:
 عالمت اول: خروج مهدي:

مردي از اهل بیت است و در حالیکه زمین پر از ظلم و مفسرین مي نویسند که مهدي 
ستم است،از عدل و داد پر مي نماید. اسمش موافق اسم پیامبر صلي هللا علیه وسلم و اسم 
پدرش موافق اسم پدر پیامبر صلي هللا علیه وسلم است. ابوداود و ترمذي از عبدهللا بن 

اَل تَْذَهُب »هللا علیه وسلم فرمود:  مسعود رضي هللا عنه روایت مي کنند که پیامبر صلي
ْنیا َحتهي یْمِلَک اْلعََرَب َرُجٌل ِمْن أَْهِل بَیتِي یَواِطُئ اْسُمهُ اْسِمي َواْسُم أَبِیِه اْسُم أَبِي یْمََلُ  الدُّ

 (4282) 306/  4)سنن أبي داود  «اأْلَْرَض قِْسًطا َوَعْداًل َکَما ُمِلئَْت ُظْلًما َوَجْوًرا
رسد تا اینکه مردي از اهل بیتم که هم اسم من و اسم پدرش هم اسم به پایان نمي دنیا » 

پدر من است حکومت عرب را بدست گیرد و زمین را همانگونه که پر از ظلم و ستم 
 «.شده پر از عدل و داد مي کند.
 نشانة دوم: ظهور مسیح دجال:

رج مي شود و به وسیله او مردي از فرزندان آدم است که در آخرالزمان خامسیح دجال 
 بسیاري از مردم دچار فتنه میگردند.

خداوند بر دست او بعضي از اعمال خارق العاده را جاري میسازد. ادعاي خدایي میکند 
باطل او بر مؤمن اثر ندارد و داخل تمام شهرها جز مکه و مدینه مي شود و با او آتش و 

 بهشت است. آتش او بهشت، و بهشت او آتش است.
احادیثي صحیح بر خروج او داللت دارند. از آن جمله حدیث عبدهللا بن عمرو بن عاص 

 است که مسلم در صحیحش از رسول هللا صلي هللا علیه وسلم روایت مي کند که مي
تِي فَیْمُکُث أَْربَِعیَن اَل أَْدِري أَْربَِعیَن یْوًما أَْو أَْربَ »فرماید:  اُل فِي أُمه ِعیَن َشْهًرا أَْو یْخُرُج الدهجه

ُ ِعیَسي اْبَن َمْریَم َکأَنههُ ُعْرَوةُ ْبُن َمْسعُود  فَیْطلُبُهُ َفیْهِلُکهُ  مسلم  «أَْربَِعیَن َعاًما فَیْبَعُث َّللاه
دجال در امت من خارج مي شود و در زمین چهل میماند نمي دانم چهل روز (. »2940)

فرستد که او مانند عروه بن مریم را ميیا چهل ماه، یا چهل سال پس خداوند عیسي بن 
 «.مسعود است او را مي خواند و به هالکت میرساند

و در صحیحین از عبدهللا بن عمر روایت است که رسول هللا صلي هللا علیه وسلم در میان 
مردم بلند شد و خداوند را بر آنچه شایسته او بود حمد و ثنا گفت سپس دجال را ذکر نمود 

إِنِّي أُْنِذُرُکُموهُ َوَما ِمْن نَبِي إِاله قَْد أَْنَذَرهُ قَْوَمهُ لَقَْد أَْنَذَرهُ نُوٌح قَْوَمهُ َولَِکْن »و فرمود: 
َ لَیَس ِبأَْعَورَ  بخاري  «َسأَقُوُل لَُکْم فِیِه قَْواًل لَْم یقُْلهُ نَبِي ِلقَْوِمِه تَْعَلُموَن أَنههُ أَْعَوُر َوأَنه َّللاه

 (169یح مسلم )(، وصح3057)
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من شما را از او بر حذر مي دارم. و هیچ پیامبري نیامده مگر اینکه قوم اش را از او »
برحذر داشته است. از آن جمله، نوح نیز قوم اش را برحذر داشته است. اما من دربارة 
او سخني مي گویم که هیچ پیامبري براي قومش نگفته است. دجال، یک چشم و احول 

 «.وند، چنین نیستاست. ولي خدا
 عالمت سوم: نزول عیسي؛ از آسمان به زمین:

او در زمین به عدالت حکم مي کند، صلیب را مي شکند، خوک را مي کشد و کار دجال 
 را تمام مي کند. همانگونه که نصوص از کتاب و سنت بر آن داللت دارند.

و همانا آن، .( »61)سوره زخرف  «ةِ َوإِنههُ لَِعْلٌم ِللسهاعَ »هللا تعالي در کتابش مي فرماید: 
 «.نشانه اي براي رستاخیز است

بیشتر مفسرین به این آیه بر نزول عیسي استدالل مي کنند و این روایت از ابن عباس نقل 
شده است. امام احمد در مسندش از ابن عباس )رض( در تفسیر این آیه روایت مي کند که 

.( 318/  1)المسند: « ه السالم قبل یوم القیامةهو خروج عیسي ابن مریم علی»مي گوید: 
همانگونه که احادیث صحیح بر «. آن خروج عیسي بن مریم؛ قبل از روز قیامت است»

نزول عیسي؛ داللت مي کنند. در صحیحین از ابو هریره روایت است که پیامبر صلي هللا 
ُ َوالهِذي نَْفِسي بِیِدِه لَیوِشَکنه »علیه وسلم مي فرماید:  أَْن یْنِزَل فِیُکْم اْبُن َمْریَم َصلهي َّللاه

ِلیَب َویْقتَُل اْلِخْنِزیَر َویَضَع اْلِجْزیةَ َویِفیُض اْلَماُل َحتهي  َعلَیِه َوَسلهَم َحَکًما َعاِداًل فَیْکِسَر الصه
ْنی (، 2222بخاري ) «ا َوَما فِیَهااَل یْقبَلَهُ أََحٌد َوَحتهي تَُکوَن السهْجَدةُ اْلَواِحَدةُ َخیًرا ِمْن الدُّ

بن مریم قسم به ذاتي که جان من در دست اوست، بزودي عیسي ( »155وصحیح مسلم )
نزول خواهد کرد. او حاکم عادلي خواهد بود، صلیب را خواهد شکست و خوک را از 

بین خواهد برد و جزیه را برمي دارد و )در زمان ایشان( ثروت و دارایي بحدي زیاد مي 
 «.د که کسي حاضر به پذیرفتن مال، نخواهد شدشو

 عالمت و نشانه چهارم: خروج یأجوج و مأجوج:
مخلوقات بسیاري هستند کسي نمي تواند آنها را بکشد. گفته شده آنها از یأجوج ومأجوج 

باشند و کتاب و سنت بر خروج نواسه یافث که از فرزندان نوح علیه السالم؛ است، مي
 آنها داللت دارد.

َحتهي إَِذا فُتَِحْت »سوره انبیاء( مي فرماید:  97و  96پروردگار با عظمت در آیات )
یأُْجوُج َوَمأُْجوُج َوُهْم ِمْن ُکِلّ َحَدب  یْنِسلُوَن**َواْقتََرَب اْلَوْعُد اْلَحقُّ فَِإَذا ِهي َشاِخَصةٌ أَْبَصاُر 

گردند و آنان از هر بلندي و تا زماني که یاجوج و مأجوج رها مي» «الهِذیَن َکفَُروا
گذرند. )در این هنگام( وعدة راستین )روز قیامت( نزدیک است پس ناگهان ارتفاعي مي

شیخین از زینب بنت جحش «. ایستند(شوند )و از حرکت باز ميچشمان کفار خیره مي
د روایت مي کنند که رسول هللا صلي هللا علیه وسلم روزي با حالت هراسان بر او داخل ش

ّ قَْد اْقتََرَب فُتَِح اْلیْوَم ِمْن َرْدِم یأُْجوَج َوَمأُْجوَج »و فرمود:  ُ َویٌل ِلْلعََرِب ِمْن َشر  اَل إِلَهَ إِاله َّللاه
ْبَهاِم َوالهتِي تَِلیَها (، و صحیح مسلم 3346بخاري ) «..(ِمثُْل َهِذِه َوَحلهَق بِِإْصبَِعِه اإْلِ

اي بر عرب از شري که امروز نزدیک شد. امروز سد و« ال اله اال هللا» (.2880)
 «.یاجوج و ماجوج اینطور )دو انگشت ابهام و مجاورش را حلقه کرد( باز شد

 نشانة پنجم: انهدام کعبه و ربودن زیور آالت آن:
محدثین در مورد،انهدام کعبه ودزدیدن زیور آالت آن که از عالمه بزرگ قیامت است مي 

نویسند که: مردي داراي ساق پاهاي کوچک و دراز از حبشه کعبه را ویران و زیور 
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آالت آن را با خود مي برد.در حدیثي، شیخین از ابوهریره  روایت میکنند که پیامبر 
ُب اْلَکْعبََة ذُو السَُّویقَتَیِن ِمْن اْلَحبََشةِ »: میفرماید صلي هللا علیه وسلم  بخاري  «یَخِرّ

 (.2909(، و صحیح مسلم )1591)
و امام احمد « کندمردي داراي ساق پاي کوچک و باریک از حبشه کعبه را خراب مي»

با سند صحیح از عبدهللا بن عمرو روایت مي کند که او از رسول هللا صلي هللا علیه وسلم 
ُدَها ِمْن »که فرمود:  شنید ُب اْلَکْعبَةَ ذُو الس َویَقتَیِن ِمْن اْلَحبََشِة َویْسلُبَُها ِحْلیتََها َویَجِرّ یَخِرّ

 .220/  2المسند:  «ِکْسَوِتَها َوَلَکأَنِّي أَْنُظُر إِلَیِه أَُصیِلَع أُفَیِدَع یْضِرُب َعلَیَها ِبِمْسَحاتِِه َوِمْعَوِلهِ 
کند و کسوت و باریک و کوچک از حبشه کعبه را خراب مي مردي داراي ساق پاي»

بینم با سري طاس و سازد مثل اینکه اکنون من او را ميزینت آالت را از آن جدا مي
 «.کوبد مفاصل کج با بیل و کلنگش به کعبه مي

 عالمت ششم: دخان:
ي عالمت ششم عبارت از دود بزرگي است که از آسمان جاري مي شود و مردم را م

فَاْرتَِقْب یْوَم تَأْتِي السهَماُء »پوشاند و آنها را در برمي گیرید:قرآن عظیم الشان مي فرماید: 
 (11-10)سوره دخان  «بُِدَخان  ُمبِین  یْغَشي النهاَس َهَذا َعَذاٌب أَِلیمٌ 

منتظر باش تا روزي آسمان دودي واضح و آشکار ظاهر کند و همه مردم را در بر »
 «.عذاب دردناکي استگیرد این 

إِنهَها لَْن تَقُوَم َحتهي تََرْوَن قَْبلََها »همچنان در حدیثي از حذیفه بن اسید روایت است که: 
اَل َوالدهابهةَ  قیامت برپا نمي گردد تا ده (. »2901مسلم ) «َعْشَر آیات  فََذَکَر الدَُّخاَن َوالدهجه
 «.ذکر نمودنشانه آن نیاید که دخان، دجال و دابه را 

 نشانة هفتم: بلند شدن حروف قرآن از زمین به سوي آسمان:
نشانه هفتم از نشانه هاي بزرگ قیام بلند شدن حروف قرآن از زمین به سوي آسمان 

است.از قرآن عظیم الشان، آیه ها وسوره هاي که در مصاحف تحریرگردیده است و یا 
در قلب انسان است باقي نمي ماند. و دلیل بر آن حدیث حذیفه است که از پیامبر صلي هللا 

ْساَلُم َکَما یْدُرُس َوْشي الثهْوِب َحتهي اَل »فرمود: علیه وسلم روایت مي کند که  یْدُرُس اإْلِ
ِ َعزه َوَجله فِي لَیلَة   یْدَري َما ِصیاٌم َواَل َصاَلةٌ َواَل نُُسٌک َواَل َصَدقَةٌ َولَیْسَري َعلَي ِکتَاِب َّللاه

اسالم همانند نقش و نگار » (1344/  2)سنن ابن ماجه  «فَاَل یْبقَي فِي اأْلَْرِض ِمْنهُ آیةٌ...
لباس پاک مي شود تا آنجا که کسي روزه، نماز، قرباني و زکات را نمي داد. و بر کتاب 

 «.خداوند عزوجل در شبي مي گذرد در حالیکه در زمین از آن آیه اي باقي نمانده است
 نشانة هشتم: طلوع نمودن آفتاب از مغرب:
یْوَم یأْتِي َبْعُض »عظیم الشان مي فرماید:  در مورد طلوع نمودن آفتاب از مغرب قرآن

)سوره  «آیاِت َربَِّک اَل یْنفَُع َنْفًسا إِیَمانَُها لَْم تَُکْن آَمنَْت ِمْن قَْبُل أَْو َکَسبَْت فِي إِیَمانَِها َخیًرا
روزي که بعضي از آیات پروردگارت بیایند کسي که قبالً ایمان نیاورده یا ( »158انعام 

« در ایمان خویش عمل خیري را کسب نکرده ایمان آوردنش براي او هیچ نفعي ندارد
تعدادي از مفسرین بر این رأي هستند که منظور از بعضي آیات پروردگار، طلوع نمودن 

 ت.آفتاب از مغرب آن اس
)وأولي األقوال بالصواب في طبري بعد از ذکر سخنان مفسرین در باره این آیه مي گوید: 

ُ َعلَیِه َوَسِلّم أنه قال ذلک حین تطلع  ذلک ما تظاهرت به األخبار عن رسول هللا َصلهي َّللاه
اولي ترین سخنان به صواب و درستي در این باره اخباري است » الشمس من مغربها(
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«. ل هللا صلي هللا علیه وسلم در باره طلوع نمودن آفتاب از مغرب مي باشدکه از رسو
 .(97/  8)تفسیر ابن جریر جلد 

اَل »شیخین از ابوهریره  روایت مي کنند که رسول هللا صلي هللا علیه وسلم مي فرماید: 
 فََرآَها النهاُس آَمنُوا أَْجَمعُوَن فََذِلَک تَقُوُم السهاَعةُ َحتهي تَْطلَُع الشهْمُس ِمْن َمْغِربَِها فَِإَذا َطلَعَتْ 

بخاري  «ِحیَن اَل یْنفَُع َنْفًسا إِیَمانَُها لَْم تَُکْن آَمنَْت ِمْن قَْبُل أَْو َکَسبَْت فِي إِیَمانَِها َخیًرا
قیامت بر پا نمي گردد تا اینکه آفتاب از مغرب طلوع مي (.»157(، و مسلم )4636)

دم آن را دیدند همگي ایمان مي آورند در آن هنگام کسي که قبالً کند پس هنگامي که مر
ایمان نیاورده یا در ایمان خویش عمل نیکویي را کسب ننموده ایمانش براي او سودمند 

 «نمي باشد.

 نشانة نهم: خروج دابه:
و آن مخلوق بزرگي است. گفته شده طول آن شصت ذراع است و داراي دست و پا و 

وهاي زیاد در صورت وبدن( مي باشد و گفته شده خلقت او شبیه تعدادي پشمالو )داراي م
از حیوانات است. قرآن و سنت بر خروج آن قبل از برپایي قیامت داللت دارند. هللا تعالي 

لنهاَس َکانُوا َوإَِذا َوقََع اْلقَْوُل َعلَیِهْم أَْخَرْجنَا لَُهْم َدابهةً ِمَن اأْلَْرِض تَُکِلُّمُهْم أَنه ا»مي فرماید: 
 (82)سوره نمل  «بِآیاتِنَا اَل یوقِنُونَ 

رسد. دابه را از زمین براي مردم بیرون مي هنگامي که فرمان وقوع قیامت فرا مي»
ابوهریره  «. آوردندگوید. براستي مردم به آیات ما ایمان نميآوریم که با ایشان سخن مي

ثاََلٌث إَِذا َخَرْجَن اَل یْنفَُع نَْفًسا »که فرمودند:  از پیامبر صلي هللا علیه وسلم روایت مي کند
إِیَمانَُها لَْم تَُکْن آَمنَْت ِمْن قَْبُل أَْو َکَسبَْت فِي إِیَمانَِها َخیًرا ُطلُوُع الشهْمِس ِمْن َمْغِربَِها 

اُل َوَدابهةُ اأْلَْرِض   ایمان هنگام وقوع سه حادثه، انساني که قبالً (. »158مسلم ) «َوالدهجه
نداشته یا از ایمان خود خیري کسب نکرده است اگر ایمان بیاورد براي او سودي نخواهد 

 داشت:
 طلوع نمودن آفتاب از مغرب - 1
 ظهور دجال - 2
 «.خروج دابة االرض» - 3

امام احمد از ابو امامه رضي هللا عنه روایت مي کند که پیامبر صلي هللا علیه 
الدهابهةُ فَتَِسُم النهاَس َعلَي َخَراِطیِمِهْم ثُمه یْغُمُروَن فِیُکْم َحتهي یْشتَِري تَْخُرُج »فرمودند:  وسلم 

ْن اْشتََریتَهُ فَیقُوُل اْشتََریتُهُ ِمْن أََحِد اْلُمَخطهِمینَ  ُجُل اْلبَِعیَر فَیقُوُل ِممه /  5)المسند:  «الره
268). 
گذارد تا اینکه آنقدر تعدادشان زیاد ه ميشود و بر بیني مردم نشاندابة االرض خارج مي»
اي گویند این شتر را از چه کسي خریدهخرد به او ميشود. که یک نفر شتري را ميمي

دارها )کساني که دابة االرض روي بیني آنها گوید: از یکي از نشانهاو در جواب مي
 «.نشانه گذاشته است(

 نشانه دهم: خارج شدن آتش بزرگ:
عدن )بندري در یمن است( خارج مي شود و مردم را به سوي محل تجمع این آتش از 

شان مي راند. و این آخرین نشانه بزرگ قیامت است. و دلیل بر این نشانه حدیث حذیفه 
بن اسید است که قبالً گذشت و مسلم آن را بیان کرده که در آن پیامبر صلي هللا علیه وسلم 

مسلم  «تَْخُرُج ِمْن اْلیَمِن تَْطُرُد النهاَس إِلَي َمْحَشِرِهمْ  َوآِخُر َذِلَک نَارٌ »فرماید:  مي
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و آخر آن آتشي است که از یمن خارج مي شود و مردم را به سوي مکان » (.2901)
َونَاٌر تَْخُرُج ِمْن قُْعَرِة َعَدن  »و در روایتي از حدیث حذیفه آمده: « قیامت فراري مي دهد

 «.از عمق عدن خارج مي شود که مردم را کوچ مي دهدو آتشي » «تَْرَحُل النهاسَ 
این نشانه ها بزرگترین نشانه هاي قیامت بودند که قبل از برپایي آن واقع مي گردند 

هنگامي که این نشانه ها آمدند قیامت به اذن هللا تعالي برپا مي گردد و روایت شده که این 
ت پشت سرهم مي آیند هنگامي که یکي نشانه ها به دنبال هم همانند مهره هاي ستون فقرا
 از آنها آشکار شود به دنبال آن دیگري مي آید.

 روایت مي کند که فرمودند: طبراني در اوسط از ابوهریره از پیامبر صلي هللا علیه وسلم
)المعجم  «خروج اآلیات بعضها علي إثر بعض، یتتابعن کما تتابع الخرز في النظام»

 ((4283، )148/  5الوسیط: 
 حکمت پنهان داشتن تاریخ دقیق قیامت:

بسیاري اوقات انسان از خود مي پرسد که علت نامشخص بودن زمان وقوع قیامت در 
 چیست و چه حکمت در آن نهفته است که تاریخي آن براي ما انسانها نا مشخص است.

پنهان ماندن تاریخ دقیق فرا رسیدن قیامت  مفسرین در جواب این پرسش فرموده اند که:
 ها دارد.تعلق اساسي به اصالح نفوس انسان 

که انسان از وقوع آن مطمئن ي بسیار مهمي تاریخ دقیق وقوع قیامت پنهان است، معامله
کند، انسان را آید و او را احاطه ميداند که چه لحظه اي به سراغ او مي باشد اما نمي
 دارد.ظار خود نگاه مي همواره در انت
گوید: مجهول در زندگي بشر در در این باره مي« في ظالل القرآن»صاحب کتاب 

ها در زندگي  ساختار رواني او یک عنصر و عامل اساسي است، لذا الزم است که انسان
بود  خود مجهولي که در انتظار آن بنشینند، داشته باشند و اگر هر چیز براي بشر پیدا مي

 ال آنکه او داراي چنین فطرتي است. نشاط، شادابي و سعي و تالش او متوقف ميو ح
 شد و زندگي دچار رکود و انجماد میگردید.

کنند، در پرتو مجهوالت بر حذر بوده و ها در پس پرده مجهوالت حرکت ميآري انسان
گیرند، مي ميبینند، در بوته تجربه قرار از هوشیاري الزم استفاده میکنند، امید را مي

ها کنند. گره دادن دلآموزند، پنهانیهاي توان و استعداد خود و جهان گرداگرد را کشف مي
و احساسات به قیامت مجهول و وعده داده شده، آنها را از سر کشي و طغیان محافظت 

پیوندد و لذا  دانند که قیامت در چه روزي و در چه تاریخي به وقوع ميکند. آنها نميمي
شوند، البته مجهول نشینند، همواره براي آن آماده مي نها همواره در انتظار وقوع آن ميآ

آورد که داراي  بودن قیامت این گونه ثمرات مثبت را در حق کساني به ارمغان مي
فطرت سالم و مستقیم باشند، اما کساني که فطرتشان فاسد شده و از هوا و نفس تبعیت 

 کنند. شوند و در نهایت به اقیانوس نابودي سقوط مياداني ميکنند، موجب غفلت و نمي
 .(98)روز قیامت در تفسیر في ظالل القرآن جمع و اعداد احمد فائز: صفحه 

 حکم پیشگوي در مورد وقوع قیامت:
کردند و اغلب از شخص رسول مردم درباره زمان فرا رسیدن قیامت به کثرت سوال مي

پرسیدند. پاسخ این سوال از جانب خداوند متعال چنین آمده که: هللا صلي هللا علیه وسلم مي
ِ َوَما یْدِریَک لَعَله »  «السهاَعةَ تَُکوُن قَِریبًایْسأَلَُک النهاُس َعِن السهاَعِة قُْل إِنهَما ِعْلُمَها ِعنَد َّللاه

( )اي پیغمبر!( مردم از تو درباره فرا رسیدن قیامت مي پرسند، 63)سوره اْلحزاب:
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بگو: آگاهي از آن، اختصاص به خدا دارد و بس. )و کسي جز او از این موضوع مّطلع 
 (داني، شاید هم فرا رسیدن قیامت نزدیک باشد.تو چه مي )نیست(. 

 «ِن السهاَعِة أَیاَن ُمْرَساَها * فِیَم أَنَت ِمن ِذْکَراَها * إِلَي َربَِّک ُمنتََهاَهایْسأَلُوَنَک عَ »
شود؟ ( )از تو در باره قیامت مي پرسند که در چه زماني واقع مي 44 – 42)النازعات: 

داني( آگاهي از زمان قیامت، به ؟! )تو چیزي از آن نمي تو را چه آگهي و خبر از آن
؛ نه تو(.( گردد )و اّطالع از وقوع آن کار پروردگار تو استرت واگذار ميپروردگا

خداوند این علم را به هیچ فرشته مقرب یا نبي مرسل نداده است، به همین خاطر پیامبر 
صلي هللا علیه وسلم در پاسخ به سوال جبرئیل مبني بر تاریخ وقوع قیامت فرمود: در این 

 ر نیست.تمورد مسئول از سائل آگاه 
گونه بحث و گفتگو در این خصوص و هر سخني دایر بر اینکه قیامت در  براین هر بنا

پیوندد، نوعي دروغ پردازي بر خداوند متعال است و کساني که در فالن سال به وقوع مي
پردازند، در واقع با منهج قرآني و منش نبوي این زمینه به نظریه پردازي و مباحثه مي

ورزند و خدا و پیامبر با کنند، مخالفت ميترک اینگونه مطالب هدایت ميکه مردم را به 
 کنند و بس. ایمان و عمل صالح انسان را براي آمادگي به چنین روزي فقط دعوت مي

توانند آنچه را که رسول هللا صلي کساني که در این زمینه سخن میگویند، فکر میکنند مي
ند، درک کنند!. براي کساني که قلب سلیم دارند و حرف اهللا علیه وسلم و جبرئیل ندانسته

کنند، باید از این سخن عبرت بیاموزند و از سخن گفتن در زمینه هاي خداوند را گوش مي
تعیین تاریخ وقوع قیامت دست بردارند و ما هم از سر خیر خواهي و نصیحت خطاب به 

وسلم و اصحاب و بزرگان دین در این  گوییم: باید به اندازه پیامبر صلي هللا علیهآنها مي
نفع و سودي براي بشر مورد بحث و گفتگو کنیم، اگر در شناختن تاریخ وقوع قیامت 

ساخت، اما خداوند این علم را به داشت، قطعاً خداوند بشر را از آن آگاه ميوجود مي
 خاطر مصلحتي که در نظر دارد، از بشر پنهان کرده است.

به پیشینیان اقتدا کنند و از حال و وضعیت آنها عبرت بگیرند، بعضي از  روانباید دنباله 
اند و براي وقوع قیامت مدت یا عالمات قریب گذشتگان در این زمینه بحث نموده

اي به اند، اما اجل مشخص شده فرا رسیده، ولي هیچگونه حادثهالوقوعي را بیان کرده
 عالمه طبري است، خداوند ایشان را بیامرزد.وقوع نپیوسته است، از جمله این آقایان 

عالمه طبري از برخي نصوص چنین برداشت نموده است که دنیا بعد از پانصد سال از 
 .(59بعثت نبوي پایان مي پذیرد. )مقدمه ابن خلدون، صفحه: 

گذرد ولي هنوز موعد او و اینک حدود هزار و اندي سال از ضرب االجل طبري مي
 .تحقق نیافته است

 میگوید:« الکشف»از جمله دیگر این افراد عالمه سیوطي است: اوکتاب خویش بنام 
شود و اینک چند سال از قیامت در آغاز قرن پنجم بعد از هزاره اول از بعثت برپا مي

گذرد ولي قیامت برپا نشده است حتي بسیاري از موعدي که مشخص کرده است، مي
 (.2/66امع انوار البهیة: )عالمات آن نیز تحقق نیافته است. لو

سهیلي حروف مقطعه در اوائل سور را با حذف مکررات جمع کرده و بر اساس حساب 
جمل )ابجد( ضرب االجلي را از چند صد سال پیش نسبت به وقوع قیامت مشخص کرده 

 .(591است. )مقدمه ابن خلدون: 
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اند، همه راهه رفتهبيبسیاري از فرزندان آدم در این خصوص نظر داده و بدون دلیل به 
ها حدس و گمان هستند و حقیقتي در درون خود ندارند. آخرین اطالعي که در این دیدگاه

باره دارم از این قرار است که شخصي به نام دکتر بهائي با استفاده از آمار و ارقام 
گوید: قیامت در سال ریاضي برگرفته از حروف مقطعات در اوایل سور، مي

پا میشود. اما براي بي اساس بودن این نظریه باید بگویم که خطا و  هجري بر1710
ها ثابت شده است، همه آنها همین روش را اتخاذ اشتباه این گونه محاسبات و ضرب االجل

اند تنها در بیان عالمت و مدت تعین شده اختالف دارند، بنا بر این هر حسابي بر نموده
 آید.غلط از آب در مي همان معیار اشتباه باشد در نهایت 

اند، عالمه شیخ االسالم ابن تیمیه کساني را که درباره تاریخ وقوع قیامت اظهار نظر کرده
اند، مورد انتقاد قرار داده و میفرماید: کلیه کساني که درباره تاریخ وقوع قیامت سخن گفته

و با بیان ده دلیل نگاشته است  «الدرالمنظم في معرفة االعظم»مانند کسي که کتابي بنام 
به تاریخ دقیق برپایي قیامت اشاره نموده است یا کساني که بر اساس حروف مقطعات و 

سخن بر لب آورده است، « عنقاء مغرب»اند یا کسي که درباره حساب ابجد، سخن گفته
همه اینها و امثالشان هرچند که نزد پیروان شان ارزش و اعتباري دارند، اما اغلب آنها 

و بدور از صداقت هستند و به دالیل متعددي براي آنها ثابت شده است که آنها بدون کاذب 
اند. گفتیم گویند، هرچند مدعي کشف و شناخت اسرار و رموز بودهعلم سخن گفته و مي

اند و قصد تضلیل وگمراهي اغلب، زیرا بعضي از آنان اشتباهاَ وارد این بحث شده
 طبري و سیوطي.اند. مانند: دیگران را نداشته
َم َربِّي اْلفََواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما بََطَن َواإِلثَْم َواْلبَْغي بِغَیِر »خداوند میفرماید:  قُْل إِنهَما َحره

ْل ِبِه ُسْلَطانًا َوأَن تَقُولُواْ َعلَي َّللّاِ َما الَ تَْعلَُمونَ  )سوره  «اْلَحِقّ َوأَن تُْشِرُکواْ ِبالِّلِ َما لَْم ینَِزّ
( )بگو: خداوند حرام کرده است کارهاي نابهنجار )چون زنا( را، خواه آن 33اْلعراف: 

چیزي که آشکارا انجام پذیرد و ظاهر گردد، و خواه آن چیزي که پوشیده انجام گیرد و 
پنهان ماند، و )هر نوع( بزهکاري را و ستمگري )بر مردم( را که به هیچ وجه درست 

ي را شریک خدا کنید بدون دلیل و برهاني که از سوي خدا مبني بر نیست، و این که چیز
حقّانیت آن خبر در دست باشد، و این که به دروغ از زبان خدا چیزي را )درباره تحلیل و 

دانید(قطعاً ادعاي شناخت تاریخ تحریم و غیره( بیان دارید که )صّحت و سقم آن را( نمي
 (.4/342وع الفتاوي، شیخ االسالم: )وقوع قیامت ادعاي بدون علم است. مجم

 قیامت و نشانه بي برکتي روز و شب:
از ابوهریره روایت مي كند،  كه رسول هللا صلي هللا  1036امام بخاري در حدیث شماره 

الِزُل، َویتَقَاَرَب »علیه و سلم مي فرماید:  ال تَقُوُم السهاَعةُ َحتهى یْقبََض اْلِعْلُم، َوتَْكثَُر الزه
َماُن، َوتَْظَهَر اْلِفتَُن، َویْكثَُر اْلَهْرُج َوُهَو اْلقَتُْل اْلقَتُْل، وَحتهى یْكثَُر فِیُكْم اْلَماُل فَیِفیضَ   «.الزه

)قیامت برپا نمي شود تا اینكه این عالمات پدیدار گردند: از بین رفتن علم، زیاد شدن 
ب و فتنه كه همان قتل میباشد و زلزله، نزدیك شدن زمان، ظاهر شدن فتنه، زیاد شدن آشو

 زیاد شدن بیش از اندازه مالهایتان.(
از ابوهریره روایت نموده كه رسول هللا صلي هللا  10260و امام احمد در حدیث شماره 

َماُن، فَتَُكوَن السهنَةُ َكالشهْهِر، َویُكونَ »علیه و سلم فرمودند:   ال تَقُوُم السهاَعةُ َحتهى یتََقاَرَب الزه
الشهْهُر َكاْلُجُمعَِة، َوتَُكوَن اْلُجُمعَةُ َكاْلیْوِم، َویُكوَن اْلیْوُم َكالسهاَعِة، َوتَُكوَن السهاَعةُ َكاْحتَِراِق 

)تا زمان نزدیك نگردد و سال مانند ماه، ماه مانند هفته، هفته مانند روز، روز  «السهعَفَةِ 
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درخت خرما نگردد، قیامت برپا نمي  مانند ساعت و ساعت مانند آتش گرفتن شاخه هاي
میفرماید: )اسناد آن به شرط مسلم صحیح است. الباني در  -رحمه هللا -شود.( ابن كثیر

 (.آن را صحیح دانسته است 7432صحیح الجامع شماره 
این دو حدیث داللت مي كنند بر اینكه از نشانه هاي قیامت نزدیك شدن زمان است. علماء 

ان اختالف داردند و در این مورد سخن بسیار است. از بهترین این در معني نزدیكي زم
سخنان این سخن است كه: نزدیك شدن زمان را بر نزدیكي حسي و نزدیكي معنوي حمل 

 .مي كنند

 :نزدیكي معنوي
منظور از نزدیكي معنوي این است كه بركت زمان از بین مي رود. و این در دورانهاي 

 .آینده واقع مي شود
 .اختیار كرده اند -رحمهم هللا -ول را قاضي عیاض، نووي و حافض ابن حجراین ق

نووي مي گوید: مراد از كوتاه شدن روز، عدم بركت در آن است. مثالً روز مي گذرد در 
 .حالیكه از آن به اندازه یك ساعت فایده مي برند

و حتي زمان  حافظ مي گوید: و حق این است كه مراد از بین رفتن بركت از تمام چیزها
 .است كه از نشانه هاي نزدیك شدن قیامت مي باشد

از نزدیكي معنوي همچنین مي توان به آساني ارتباط بین مكانهاي دور و سرعت رفت و 
آمد بین این مسافتها كه از آن به نزدیكي زمان تفسیر مي شود، اشاره كرد. فاصله هایي 

یست اگر بگوییم حاال در بیشتر از چند كه در گذشته در چندین ماه طي مي شدند اغراق ن
 .ساعت طول نمي كشد

( مي گوید: نزدیكي كه در حدیث ذكر شده به 2/522شیخ بن باز در تعلیق فتح الباري )
نزدیكي بین شهرها و قاره ها و كمي مسافت به آنها به سبب اختراع هواپیما ها و ماشین 

 شود.  ها و تمام چیزهایي كه مانند آن هستند، تفسیر مي

 نزدیكي حسي:
منظور از نزدیكي حسي این است كه زمان به صورت محسوس كوتاه مي شود. ساعات 
شب و روز به سرعت مي گذرند و بین گذشت این ساعت ها فاصله پیدا نمي شود، و 

واقع شدن آن امري غیر ممكن نیست. براي تأیید آن به زمان دجال مي توان اشاره كرد 
اندازه سال، ماه و هفته طول مي كشد. در نتیجه همانگونه كه ایام كه در آن روز به 

طوالني مي گردند، كوتاه نیز مي شوند كه آن به خاطر اختالل در نظام عالم و نزدیك 
 .شدن پایان دنیا است

مراد از نزدیك شدن زمان در »حافظ در الفتح از ابن ابي جمره نقل مي كند كه گفت: 
، به كوتاه شدن آن اشاره دارد. با این «اَعةُ َحتهى تَُكوَن السهنَةُ َكالشهْهرِ ال تَقُوُم السه »حدیث 

 حساب پس كوتاه شدن باید حسي باشد و بر معناي معنوي نیز حمل مي گردد. 
اما در حسي فاصله منظور نمي باشد. و شاید آن از اموري باشد كه باعث نزدیك شدن 

براي آن مدت و فاصله منظور میباشد كه علماء  قیامت مي گردد. اما از نظر معنوي پس
دیني آن را مي دانند. و اهل دنیوي نیز اگر زیرك و عاقل باشند آن را خواهند دانست كه 
ایشان نمي توانند مانند گذشته كارهاي بزرگي را كه انجام مي دادند، انجام دهند. به خاطر 

نند درك كنند. شاید علت آن به آن دچار شك و تردید مي شوند ولي علت آن را نمي توا
 سبب ضعف ایمان باشد كه به آشكار نمودن بیش از حد كارهاي خالف شرع مي پردازند.
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و شدیدتر از آن خوراكیهایي است كه در آن شكي و شبهه اي وجود ندارد كه حرام مي 
باشند و بسیاري از مردم كاري به حالل و حرم آن ندارند و در بدست آوردن آن تمام 

الش خود را به كار مي گیرند و عقل خویش را به كار نمي گیرند. نتیجه و ماحصل ت
بحث این مي شود كه بركت در زمان، روزي و در گیاهان به خاطر ایمان قوي و تبعیت 
از اوامر خداوند و دوري از نواهي او مي باشد. و دلیل بر این مدعا قول هللا تعالي مي 

اگر » «ْلقَُرى آَمنُوا َواتهقَْوا َلفَتَْحنَا َعلَیِهْم بََرَكات ِمْن السهَماء َواألَْرضَولَْو أَنه أَْهل ا»باشد: 
اهل قریه اي ایمان بیاورند و تقو ي خدا داشته باشند بركات آسمان و زمین را بر ایشان 

( در باره معني این حدیث كه ذكر شد 1/44و سیوطي در الحاوي للفتاوي).مي گشاییم(
گفته شده منظور از آن كوتاه شدن به صورت حسي مي باشد. »ته است: این طور گف

ساعات شب و روز نزدیك برپا شدن قیامت كوتاه مي شوند. و گفته شده به صورت 
معنوي مي باشد كه مراد از آن به سرعت گذر كردن زمان و از بین رفتن بركت از تمام 

 «.اره وجود دارد. و هللا اعلمچیزها حتي زمان است...و قولهاي دیگري نیز در این ب
این سه قول از بین رفتن بركت، سهولت ارتباط و نزدیك شدن به صورت حسي، بین شان 

تعارضي نیست و مانعي بر اینكه حدیث بر همه آنها داللت كند، وجود ندارد. سخنان 
 .اند كه درجه قوت آنها به مانند آنچه ذكرشد، نیستدیگري نیز درباره زمان گفته

 آن جمله مي توان به موارد زیر اشاره نمود: از
خطابي گفته كه منظور از آن لذت بردن از زندگي است. حافظ از زبان او نقل مي كند كه 

كه راستي در زمین پدیدار مي  -هللا اعلم -مي گوید: مي خواهد آن را زمان خروج مهدي
آن كوتاه مي باشد، شود، عدل پیروز مي گردد و مردم از زندگي لذت مي برند و مدت 

پدید آورد. و ایام خوش مردم در زمان كوتاهي سپري مي شود كه اگر مدت آن به درازا 
كشد و طوالني شود، مكروه و ناپسند مي گردد در نتیجه مدت آن كوتاه مي باشد. سپس 
حافظ مي گوید: مي گویم كه خطابي در آنچه ذكر كرده به سوي تأویل رفته است. زیرا 

قصان پدید نمي آید. و گر نه كسي كه حدیث را ضمانت كرده آن را در زمان در زمان ن
ما به وجود مي آورد. در نتیجه ما از این حدیث به جاي نقصان در زمان، زودگذري ایام 
را درك مي كنیم. زیرا كه زمان ما با زمان قبل از ما هیچ فرقي ندارد. و منظور از این 

و حق آن است كه مراد از آن از بین رفتن بركت  حدیث لذت بخش بودن زندگي نیست.
 .مي باشد

ابن بطال مي گوید: مراد نزدیك شدن عمر انسانها به خاطر كمي عبادت مي باشد تا اینكه 
به خاطر غالب بودن فسق و گناه و ظاهر شدن انسان هاي فاسد، كسي نیست كه امر به 

( شرح حدیث رقم 13/21الباري )معروف و یا نهي از منكر كند. )مراجعه شود به: فتح 
(، )السنن الواردة في الفتن وغوائلها 1/497(، )إتحاف الجماعة للتویجري)7061)

والساعة وأشراطها( ْلبي عمرو عثمان الداني، تحقیق د/ رضاء هللا المباركفوري. )أشراط 
له و این تأویل خالف ظاهر حدیث است و این جمله به وسی (120الساعة( للوابل )صفحه 

السهاَعةُ َحتهى »حدیث دیگري از رسول هللا صلي هللا علیه و سلم رد مي شود كه فرمودند: 
َماُن،فَتَُكوَن السهنَةُ َكالشهْهر..الخ از ظاهر آن فهمیده مي شود كه مراد نزدیك  «یتَقَاَرَب الزه

 شدن خود زمان است نه نزدیك شدن مدت عمر انسانها.

 سوله نبي الکریم.صدق هللا العظیم و صدق ر
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ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 سورة التکاثُر
 (30) –جزء 
 نازل شده است.« مكه»سورۀ التکاثر در 

 
 نام گزاري سوره:تسمیه و یا  وجه

به دلیلي به این نام مسمي گردیده است که پروردگار با عظمت ما در اول « تکاثر»سوره 
و  و اوالد و یاران اموال كثرت به یعني: فخر نمودن« أَْلَهاُکُم التََّکاثُرُ »سوره میفرماید: 

است. آیه اول آن گرفته شده  .بنآ میگویم که نام این سوره ازداشت ، شما را غافلخدمتكاران
مشهور گشته است. شروع این سوره با عتاب و سرزنش « تكاثر»وبنام  «  أَْلَهاُکُم التََّکاثُرُ »

 است و دارای آیات تنبیه است برای کسانی که مشغول دنیا هستند.
 التکاثر با سوره القارعه: پیوند وارتباط سوره

بدکاران، خبر داد ه ی قارعه از برخی سختیهای قیامت و مکافات نیکان و مجازات سوره
است و سوره تکاثر، دلیل گرفتاری دوزخیان را بیان می کند که: به خاطر عشق و سرگرمی 

و اطرافیان و دلبستگی به مقام و آلودگی   لشکر. خدمتکاران به ثروت دنیا و فرزند و خدم،
 اند.به گناه، از دین خدا غافل گشته

 تعداد آیات، کلمات وحروف سوره تکاثر:
ی کوثر نازل شده. واین سوره  از همه باید گفت که سوره  تکاثر  پس از سورهقبل 

( یکصدو بیست 123( شصت و هشت کلمه، و )68( هشت ایت،)8( رکوع، و )1داراي)
( شصت ونه نقطه است.)الزم به ذکر است که أقوال علماء در نوع 69وسه حرف، و)

تلف است.  برای  تفصیل  این حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت ومخ
 تفسیر احمد مراجعه فرماید.( ،مبحث میتوانید به سوره  الطور

 زمان نزول سوره تکاثر:
ابوحیان و شوکانی می فرمایند  که این سوره نزد تمام مفسران مکی است. امام سیوطی هم 

وجود گفته که مشهورترین قول همین است که این سوره مکی است، اما روایت هایی هم 
ابن  دارد که بر اساس آن ها این سوره را مدنی هم دانسته اند. آن روایت ها عبارتند از:

ابی حاتم از ابو بریده )رض( روایتی نقل کرده که در آن آمده است که این سوره درباره 
ی دوقبیله  بنی حارثه و بني الحر انصار نازل شد. این دو قبیله نخست در برابر یک دیگر 

های زنده ی خود نازیدند، سپس به گورستان رفتند و مردگان خود را به برخ یکدیگر به آدم 
 «الهلكم التكاثر»کشیدند و به آنان نازیدند. به دنبال آن بود که این ارشاد الهی نازل شد که: 

اما روشی که صحابه و تابعان درباره ی بیان شأن نزول ها داشته اند، اگر آن را مدنظر 
این روایت را نمی توان دلیل این امر دانست که سوره ی تکاثر در همان  داشته باشیم،

زمان نازل شده باشد، بلکه منظور از آن این است که مضمؤن این سوره کاری را که آن 
 دو قبیله کرده بودند نیز در بر می گیرد. 

ن فرموده امام بخاری و ابن جریر این گفته ی ابی بن کعب )رض( را نقل کرده اند که ما ای
لو كان البن آدم وادیان من مال البتغى وادیا »ی رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  را که: 

ثالثا وال یمأل جوف ابن آدم إال التراب. اگر آدمیزاد دو وادی مملوء از مال و دارایی داشته 
 باشد، به دنبال وادی سوم خواهد بود و شکم فرزند آدم را چیزی جز خاک سیر نمی کند.
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این روایت را روی این اساس « از قرآن می پنداشتیم، تا آن که ألهاکم التكاثر نازل شد.
دلیل مدنی بودن سوره ی تکاثر قرار داده اند که أبی در مدینه مسلمان شده بود. اما از این 
بیان أبی روشن نمی شود که صحابه این فرموده ی رسول هللا صلی هللا علیه وسلم را به 

قرآن می پنداشتند. اگر منظور آن این باشد که آن را آیه ای از قرآن می پنداشتند،  چه معنا از
که این مطلب پذیرفتنی نیست، چراکه اکثریت عظیم صحابه کسانی بودند که از تک تک 
حروف و کلمات قرآن آگاه بودند، آنان چگونه ممکن بود که دچار این سوء فهم شوند که 

ست. اما اگر از قرآن بودن را به معنای برگرفته شده از قرآن این حدیث آیه ای از قرآن ا
بگیریم، معنای این روایت این هم می تواند باشد که چون کسانی که در مدینه مسلمان شده 
بودند برای اولین  بار این سوره را از زبان مبارک رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  شنیدند، 

شتند و سپس ارشاد فوق الذکر رسول هللا صلی هللا علیه آن را سوره ای تازه نازل شده پندا
 وسلم  را برگرفته از همین سوره گمان کردند.

ابن جریر، ترمذی، ابن المنذر و محدثان دیگر این گفته را از علی )رض( نقل کرده اند 
نازل « ألهاکم التكاثر»که: ما درباره ی عذاب قبر همواره درشک و تردید بودیم تا آن که 

این روایت را روی این اساس دلیل مدنی بودن این سوره قرار داده اند که از عذاب « . شد
قبر در مدینه سخن به میان آمده بود و در مکه ذکری از آن نشده بود. اما این مطلب غلط 
است. در سوره های مکی قرآن در جاهای زیادی عذاب قبر با چنان صراحتی ذکر شده 

ردید باقی نمی گذارد. به طور مثال مالحظه شود، سوره ی است که جایی برای شک و ت
، غافر، آیه 99-100، سوره ی مؤمنون، آیه های 28، سوره نحل، آیه ی 93انعام، آیه ی 

. تمام این ها سوره های مکی ای هستند؛ از این رو اگر از ارشاد على )رض( 45-46های 
سوره های مکی ای که ذکر شدند چیزی ثابت می شود این است که سوره ی تکاثر پیش از 

نازل شده بود و نزول آن شک و تردیدهای صحابه را در باره ی عذاب قبر برطرف کرده 
 بود.

به همین دلیل است که با وجود این روایت ها، اکثریت عظیم مفسران بر مکی بودن آن 
ای آن است متفق اند. نزد ما این سوره نه تنها مکی است، بلکه مضمؤن و لحن بیان آن گوی

 که این از سوره های نازل شده در دوره ی آغازین مکی است. )بنقل از تفهیم القرآن(.
 محور سوره تکاثر:

باشد و اینکه ی تکاثر بیان سرانجام ناگوار دنیاپرستی و دنیاپرستان میمحور سوره
تفاعل، به ی مرگ ادامه دارد. نام سوره تکاثر است از باب ها تا لحظهطلبی انسانزیادت

ی کثرت گرفته باشد، زیرا تکاثر از مادهطلبی میطلبی و فزونطلبی، کثرتمعنی زیادت
شده و کثرت در سه معنی به کار رفته است: معنی اول اینکه انسان فطرتاً طوری آفریده 

کند، چون از باب تفاعل است و مشارکت دو شده که برای کسب و تکثیر ثروت تالش می
رساند. معنی سوم فخرفروشی است که در قبال این تحصیل ا در انجام کاری مییا چند نفر ر

ی ما علی الخصوص فروشند و بسیاری از افراد جامعهو تکثیر ثروت به یکدیگر فخر می
ی های اشرافی و به خصوص زنان را تحت تأثیر قرار داده است. تعبیر قرآن در آیهخانواده
ةُ ٱلد ۡنیَا لَِعب  َولَۡهو  »فرماید: ، آنجا که میی حدید جالب توجه استسوره 57 ٱۡعلَُمٓواْ أَنََّما ٱۡلَحَیوَّٰ

ِد  َكَمثَِل َغۡیث  أَۡعَجَب ٱۡلُكفَّاَر نَبَاتُهُ  ِل َوٱْۡلَۡولََّٰ هُ َوِزینَة  َوتَفَاُخُرِۢ بَۡینَُكۡم َوتََكاثُر  فِي ٱْۡلَۡمَوَّٰ ۥ ثُمَّ یَِهیُج فَتََرىَّٰ
ا ثُمَّ َیُكو ةُ ٱلد ۡنیَآ ُمۡصفَّرٗ ن ۚۡ َوَما ٱۡلَحَیوَّٰ ِ َوِرۡضَوَّٰ َن ٱَّللَّ ٗما  َوفِي ٱْۡلِٓخَرةِ َعَذاب  َشِدید  َوَمۡغِفَرة  ّمِ ُن ُحَطَّٰ
ُع ٱۡلغُُروِر  بدانید که زندگى دنیا، بازیچه و سرگرمى و زیور، و » (20الحدید: « )۲۰إاِلَّ َمتََّٰ
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و فرزندان است؛ ]این زندگى،[ طلبى در اموال فخرفروشى در برابر یكدیگر و افزون
آورد؛ سپس همچون بارانى است كه گیاهان ]روییده از[ آن، كشاورزان را به شگفت می

گردد؛ و شود و سپس خاشاک مىبینى كه زرد می]این گیاه شاداب،[ پژمرده شود؛ آنگاه مى
زش و در آخرت، ]نصیِب منافقان و کافران[ عذابی شدید است؛ و ]نصیِب مؤمنان،[ آمر

رضایت الهی است. ]در هر حال[ زندگى دنیا چیزی جز ]لذت و[ برخوردارِى فانی ]و 
 .«فریبنده[ نیست

 فضیلت سوره تکاثر:
رسول هللا صلي هللا علیه وسلم خطاب به صحابه فرمود: آیا یکي از شما نمي تواند هر روز 

واند هر روز هزار هزار آیه از قرآن را بخواند، صحابه  کرام عرض کردند چه کسي مي ت
آیه تالوت کند، آن حضرت صلي هللا علیه وسلم فرمود: آیا یکي از شما نمي تواند سوره 

در هر روز برابر با « أَْلَهاُکُم التََّکاثُرُ »را بخواند، مقصد این که خواندن « أَْلَهاُکُم التََّکاثُرُ »
 ابن عمر(.خواندن هزار آیه مي باشد )مظهري به حواله ي حاکم وبیهقي عن 
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 لتکاثراُسوَرة  و تفسیرترجمه 
 (30) –جزء 

ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه
 ومهربان هبه نام خدای بخشایند
 

 تَْعلَُمونَ ثُمه َکال َسْوَف  ﴾٣﴿ َکال َسْوَف تَْعلَُمونَ  ﴾٢﴿ َحتهى ُزْرتُُم اْلَمقَابِرَ  ﴾١﴿ أَْلَهاُکُم التهَکاثُرُ 
ثُمه َلتُْسأَلُنه  ﴾٧﴿ ثُمه لَتََرُونهَها َعیَن اْلیِقینِ  ﴾٦﴿ لَتََرُونه اْلَجِحیمَ  ﴾٥﴿ َکال لَْو تَْعَلُموَن ِعْلمَ اْلیِقینِ  ﴾٤﴿

 ﴾٨﴿ یْوَمئِذ  َعِن النهِعیمِ 
 ترجمه مؤجز:

مشغول داشته )و از هللا  افزون طلبي )و تفاخر( شما را به خود )﴾ ١﴿ «أَْلَهاُکُم التهَکاثُر»
 .غافل نموده( است

)تا آنجا که به دیدار قبرها رفتید )و قبور مردگان خود را   ﴾٢﴿« َحتهى ُزْرتُُم اْلَمقَابِرَ »
 (!برشمردید و به آن افتخار کردید

 )چنین نیست که میپندارید، )بلی( بزودي خواهید دانست!( ﴾٣َکال َسْوَف تَْعلَُموَن ﴿
  !(از چنان نیست که شما مي پندارید بزودي خواهید دانست)ب ﴾٤َسْوَف تَْعَلُموَن ﴿ثُمه َکال 

ان نیست که شما خیال میکنید اگر شما علم الیقین)به )چن ﴾٥َکال لَْو تَْعَلُموَن ِعْلَم اْلیِقیِن ﴿
 آخرت( داشتید )افزون طلبي شما را از خدا غافل نمي کرد!(

ً ق) ﴾ ٦لَتََرُونه اْلَجِحیَم ﴿  (!شما جهنّم را خواهید دید طعا
 )سپس )با ورود در آن( آن را به چشم الیقین خواهید دید.( ﴾٧ثُمه لَتََرُونهَها َعیَن اْلیِقیِن ﴿

)سپس در آن  روز)همه شما( از نعمت هایي که داشته اید  ﴾٨ثُمه لَتُْسأَلُنه یْوَمئِذ  َعِن النهِعیِم ﴿
 (!بازپرسي خواهید شد

 مختصر در باره سوره:توضیح 
 از را او ابتدا خود بندگي سوي به انسان دعوت در خود رحمت و لطف به متعال خداوند
 تصور چنین انسان! اي که: دهد مي قرار خطاب چنین را او و کند مي بیدار غفلت خواب
 گونه این ابد تا اي کرده عادت آن به که دنیایي زندگي این و موجود وضعیت که مکن
 روي تغییري ناگهان که بدان را این انسان! اي یافت. نخواهد تحولي و تغییر و بود خواهد
 زند. مي هم بر را جهان این تامآ که دهد مي
ً  انسان که است ذکر به الزم  هرگز که میکند تصور چنان خوگرفت چیزي با وقتي طبیعتا
 و ثروت و مال و نیاد به که انساني رود. نمي بین از هرگز چیز آن و شود نمي جدا آن از

 که کند مي فراموش کم کم است گرفته خو آنها به و میکند خوش دل امکاناتش و نعمت
 رود. مي بین از و شود مي تمام دارد هرآنچه و آمد خواهد روزي
 درست تصوري چنین که بیاید خود به و شود بیدار غفلت خواب از باید که جاست این

 خواهد تغییر روزي جهان این رود. مي بین زا روزي زندگي و وضعیت این نیست.
 ندارد. دنیا این با شباهتي هیچ که آمد خواهد وجود به دیگر جهاني و دیگر کرد.وضعیت

 کنند مي اشاره دگرگوني و تغییر اینعظیم الشان به  قرآن آیات از بسیاري راستا همین در
 مردن از بعد انسان آن در که وضعیتي دهند، مي خبر دیگري وضعیت آمدن وجود به از و

 شود. محاکمه تا میشود حاضر پروردگار محکمه و دادگاه در و شود مي زنده دوباره
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 وظیفه انجام و قیامت از که دهد مي قرار خطاب را کساني «تکاثر» سوره در نمونه براي
 مي نگاه هدف عنوان به دنیایي هاي نعمت و امکانات به و هستند غافل خود مسئولیت و

 انتخاب و او راه و هللا شناخت براي هستند اي وسیله ها نعمت این که اند برده یاد از و کنند
 مي احضار هللا دادگاه به درآن که آمد خواهد روزي که اند کرده فراموش را این و آن،
 چگونه خداوند هاي نعمت و امکانات از» که: شد خواهد سئوال گونه این آنها از و شوند
  که: میدهند قرار خطاب چنین این را آنها «کردید؟ استفاده

 و سرگرم چنان که آنان اي غافل! هاي انسان اي «المقابر زرتم حتّي التّکاثر، ألهکم»
 دهید مي مسابقه باهم راه این در و اید شده دنیایي موقعیت و مقام آوردن دست به مشغول

 که اید کرده فراموش و دانید نمي آیا اید. کرده فراموش را خود وظیفه و مسئولیت که
 کردن دنبال بود؟! خواهد بیشتر نیز مسئولیتش باشد داشته بیشتري نعمت و امکانات هرکس
 دارید که مسئولیتي از که است کرده سرگرم حد به چنان را شما ثروت و موقعیت و مقام
 هک این تا هستید حالت این در چنان هم و اید شده غافل است منتظرتان که سرآنجامي و

 که زماني تا شوید نمي بیدار غفلت از و آیید نمي خود به شما دریابد. را شما مرگ
 قرار ابدي جایگاه در که آنگاه و رسد فرا تان مرگ زمان به کنید)زمان دیدار را گورهایتان
 بگیرید(.

 به یافتن دست و بیشتر ثروت و مال کسب غمتان و همّ  که آنان اي غافل! هاي انسان اي
 را زندگي و اید کرده فراموش را خود وظیفه و مسئولیت چرا است! باالتر موقعیت و مقام
 آیید؟! نمي خود به بگیرید قرار ابدي جایگاه در که زماني تا و کنید مي سپري گونه این
 غافل! هاي انسان اي
 سرزنش را آنان خطاب این با خداوند (4) «تعلمون سوف کال ثمّ  (3) تعلمون سوف کال»
 نکنید.غفلت را کار این است، بس نکنید. را کار این نه، نه، فرماید: مي و کند مي توبیخ و

 مال کسب در مسابقه تان فعالیت و تالش و نکنید مشغول مال کسب به را خود است. بس
 خواهید و برد هیدخوا پي واقعیت به که کشید نخواهد طولي زیرا نباشد بیشتر موقعیت و

 داد. خواهد روي چه و است خبر چه که فهمید
 بکشید: مسابقه این از دست و شوید بیدار غفلت خواب از نه، نه، )کال(
 دارید پیش در انجامي سر چه بدانید اگر و دانستید مي اگر (۵«)الیقین علم تعلمون لو»

 و آمد خواهد روزي که نیستید فکر این در چرا غافلید؟ چرا کردید. نمي را کار این هرگز
 جمع فکر در همیشه و آیید نمي خود به چرا شد؟! خواهد سئوال اعمالتان مورد در شما از

 که: بدانید را این هستید؟! دنیایي مال آوري
 دید. خواهید را ور شعله ي سوزنده آتش آن هللا به قسم (۶«)الجحیم لترونّ »

 بعد: و بینید مي را آن دور از ابتدا
 کنید مي مشاهده را آن اي گونه به و شوید مي نزدیک آن به (٧«)الیقین عین لترونّها مّ ث»
 فهمید مي وضوح به و بینید مي را آن یقین چشم با ماند. نمي تردیدي و شک هیچ جاي که
 و نجات راه و است شده آماده شما همچون افرادي براي و است جهنم آتش آتش، آن که

 شده بخشیده شما به که نعمتهایي همه باره در روز آن در که بدانید را این نیست. اي چاره
 گرفت: خواهید قرار سئوال مورد
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 در که امکانات و نعمت همه آن از روزي چنین در (٨«)النّعیم عن یومئذ لتسئلنّ  ثمّ »
 نعمتها آن از چگونه شود: مي پرسیده شما شد.از خواهد سئوال شده داده قرار تان اختیار
 کردید؟ استفاده

   سورهتفسیر
 گرامی! خوانندگان

تفاخر به ثروت دنیا و سؤال از کردار انسانی بحث  باره: در سوره این متبرکه آیات در
 بعمل آمده است.

 (:1) «أَْلَهاُکُم التهَکاثُرُ »
و  در اموال طلبيیعني: فزون« داشت شما را غافل بیشتر داشتن تفاخر وافزون طلبي به»

دیگر در آنها، شما را از  با یك چشمي و همآنها و چشم  بسیاري به ، فخرورزيفرزندان
 .خود گرفتار كرد و به داشت غافل آخرت براي و عمل خداوند متعال طاعت

از کثرت « تکاثر»مي نویسند که: « أَْلَهاُکمُ التََّکاثُرُ »ابن عباس وحسن بصري در تفسیر آیه: 
 ه، و به معناي جمع اوري مال وثروت است.مشتق شد

در روایتي از حضرت ابن عباس)رض( آمده است که رسول هللا صلي هللا علیه وسلم 
را خواند وفرمود: هدف از آن، این است که مال از راه نامشروع به دست « أَْلَهاُکمُ التََّکاثُرُ »

ا را تادیه ننمایئ. )تفسیر آورد، وفرایضي که از جانب هللا بر مال عاید مي گردد، آنه
 قرطبي(

 «تفاخر و مباهات به داشتن فزونی نعمت دنیا.» «:ٱلتََّكاثُرُ »
 چشمی دو گروه یا دو نفر.رقابت و چشم و هم - 1
 خواهی شخصی در امور دنیوی بدون استفاده برای خود.طمع و زیاده - 2
 فخرفروشی با زبان به اصل و نسب و ریشه و طایفه )قولی(. - 3

این خطاب هللا متعال در رابطه با کسانی است که به جمع و تکثیر مال و دارایی مشغول 
هستند تا با آن بر دیگران تفاخر و مباهات کنند، چنین امری انسان را از اطاعت و بندگی 

دارد و بدون اینکه خیری برای سرای دیگر داشته باشد مرگ به سراغش خواهد باز می
های یمان و عمل صالح باشد؛ و این رقابت باید برای رسیدن به نعمترقابت باید در اآمد. 

 اخروی که ابدی است باشد؛ نه در امور گذرا و موقت دنیوی.
ُكمُ »  «:أَۡلَهىَّٰ

از لهو برگرفته شده است که در اصل معنای غفلت را می « الهاکم  »باید گفت که کلمه 
رساند. اما در زبان عربی این کلمه  بر هر مشغولیتی اطالق می شود که عالقه ی انسان 

به آن به قدری افزایش پیدا کند که او با تمام وجود در آن فرورود و از چیزهای مهم 
 دیگر غافل شود.
از این ریشه به کار برده شود، معنایش این خواهد بود که « الهاکم » هنگامی که کلمه 

لهوى شما را چنان به خود مشغول داشته است که به فکر چیز دیگری، که از آن بسیار 
مهم تر است، نیستید. شیفته ی همان هستید و همیشه در فکر و اندیشه ی همان هستید و 

 کرده است.این دلبستگی و غرقه شدن شما را به طور کامل غافل 
آنست كه انسان را از كارى كه «لهو » فرموده است: «  لهو»راغب اصفهانی در باره 

 باشد.مفید و اهم است مشغول كند. الهاء به معنى مشغول كردن مى
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تکاثر هم از کثرت برگرفته شده و به سه معنا است: یکی آن که شخص «: ٱلتََّكاثُُر  »
ثرت تالش کند. دوم آن که مردم تالش کنند در به برای به دست آوردن هر چه بیشتر ک

دست آوردن کثرت از یکدیگر پیشی بگیرند. سوم آن که مردم به این که نسبت به دیگران 
از کثرت بیشتری برخورداراند، فخر بفروشند.پس معنا و مفهوم ألهاكم التكاثر این است 

یفتگی به آن شما را از که تکاثر شما را چنان به خود مشغول داشته که دلبستگی و ش
 )تفهیم القرآن( چیزهای مهم تر از آن غافل کرده است.

 (:2) «َحتهى ُزْرتُُم اْلَمقَابِرَ »
تا آنجا كه به زیارت قبرها رفتید)قبورمردگان خویش را برشمردید و به آن افتخار 

و  موالدر ا طلبيیعني: فزون « داشت شما را غافل بیشتر داشتن تفاخر به»كردید!( 
دیگر در آنها، شما را از  با یك چشمي و هم آنها و چشم بسیاري به ، فخرورزيفرزندان
 تا كارتان» خود گرفتار كرد. و به داشت غافل آخرت براي و عمل خداوند متعال طاعت

شما  به دادید كه تا بدانجا ادامه و فخرورزي طلبي فزون یعني: به «رسید گورستان به
طلبي فزون شدید. یا تا بدانجا به در گورها دفن و منوال حال در رسید و بر این مرگ
 قبرها پرداختید. شمردن قبرستان رفتید وبه خود به كثرت دادننشان  براي دادید كه ادامه

واْلمل: فرزند  اثنتان: الحرصمعه  ، و یبقيآدم ابن یهرم»است: آمده  یفشر در حدیث
 «.دور و دراز و آرزو هاي ماند: حرص ميباقي  وي شود اما دو چیز همراه پیر مي آدم

 دارو هايقبور از بهترین  در این هیچ جاي شک نیست که: زیارت كه باید دانست
 از این است و آخرت مرگ یاد آورندهكار به  باشد زیرا این مي نسنگدال براي شفابخش

 زنان براي نظر دارند امادر جواز آن اتفاق مردان قبور براي رو علماء بر جواز زیارت
 باشد و اگر زنانمي  مباح مسنزنان  و رفتن حرام آن به جوان زنان ؛ رفتناست اختالف

 اما در صورتي آنها جایز است همه كار براي قبور بروند، این زیارت ان بهجدا از مرد
 جواز ندارد. زنان براي آن داد، زیارتميروي  ايفتنه و زنان مردان از آمیزش كه
 (:3) «َکال َسْوَف تَْعَلُمونَ »
غفلت در اثر ]عاقبِت این پندارید، )بلی( بزودى خواهید دانست  چنین نیست كه مى»

 . آنهاست طلبيانسانها در مورد فزون  براي و هشداري تنبیه این. «تفاخر به دنیا را[
ها! دست بردارید و از مشغول شدن به چیزى که سودى ندارد دورى یعنى اى انسان

جویید؛ چرا که در آینده و در محضر هللا  سرانجام نادانى و کوتاهى خود در عبادت و 
 شدن به دنیاى ناپایدار، و غافل شدن از سراى پایدار را خواهید دانست.مشغول 

تر تان آشکار خواهد شد که آخرت از دنیای زودگذر بهتر و ماندگاریعنی  به زودی برای
 است.

 «هان، نباید چنین کاری انجام دهید، از این تفاخر و مباهات بگذرید.» «:َكالَّ »
وارد قبر شدید، آن وقت است که به خطا و اشتباه خود در  وقتی که» «:َسۡوَف تَۡعلَُمونَ »

 «خواهید برد.این تکاثر و تفاخر پی
یعنی شما گرفتار این سوء فهم هستید که پیشرفت و خوشبختی و موفقیت یعنی برخوردار 
بودن هر چه بیشتر از اسباب و امکانات زندگی دنیا و پیشی گرفتن از دیگران در آن، در 

فت و خوشبختی و موفقیت به هیچ وجه این نیست. به زودی شما به فرجام حالی که پیشر
بد این روش پی خواهید برد و شما خواهید دانست که در تمام عمرتان دچار چه اشتباه 

 فاحشی بوده اید. 
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 (:4) «ثُمه َکال َسْوَف تَْعلَُمونَ »
، است چنین نه همباز »پندارید: بزودى خواهید دانست! باز چنان نیست كه شما مى 

 .بعد از تهدید دیگر است تأكید و تغلیظ و تهدیدي تكرار بر وجه این« بدانید زوداست كه
شدن شود و زشتی مصروفتان در تقدیم دنیا بر آخرت آشکار مییعنی به زودی اختیار بد

 تان واضح خواهد شد.به دنیا با اعراض از طاعت الهی برای
هاى آن را ن شما را گرفت و در گور دفن شدید و وحشت و سختىیعنى وقتى مرگ دام

مشاهده کردید، عاقبت و سرانجام مباهات ورزیدن به کثرت مال را خواهید دانست. ابن 
یعنى خواهید دانست که در قبر چه « َکالّ َسْوَف تَْعَلُمونَ »عباس )رض( فرموده است:
یعنى در آخرت که با عذاب روبرو «لَُموَن ثُمَّ َکالّ َسْوَف تَعْ »عذابى خواهید داشت، و 

 .(.۲۰/۱۷۲شدید، خواهید فهمید که چه خبر است! )تفسیرقرطبى 
 -ثُمَّ َكالَّ  -َكالَّ »در برابر افكار و رفتار انحرافى باید هشدار را تكرار كرد.  «:حقاً «»َكالَّ »
 «َكالَّ 

 صورت می پذیرد:  تکرار آیات در قرآن کریم مطابق با قول علما، بنابر دو دلیل
تأکید بر اینکه چنین نکنید و مشغول دنیا نباشید )مواظب خودت باش هیچ کس به  - 1

 خورد(.درد تو نمی
 دهد.ی دوم، معنی دیگری میدو آیه دارای دو معنی متفاوت است و آیه - 2

در آیۀ اول یعنی در دنیا به خاطر  «َكالَّ »آیۀ اول به دنیا و آیۀ دوم به آخرت اشاره دارد. 
بینی( شوی )اول با ناراحتی از گناه در دنیا عذاب میدهی عتاب میگناهانی که انجام می

 شود.چون انجام گناه، خود باعث قلق و ناراحتی می
دوم به عذاب الهی در آخرت اشاره دارد و اینکه هللا در روز قیامت و ی در آیه«: َكالَّ »

ی عذاب قبر و ازدحام زمین محشر، حرارت آفتاب، ترس از شر، به وسیلهدر زمین مح
 ی خار و خاشاک، قالب و آتش جهنم، تو را عذاب میجهنم و روی پل صراط به وسیله

 دهد.
 (:5) «َکال لَْو تَْعَلُموَن ِعْلَم اْلیِقینِ »

چنان نیست كه شما خیال میكنید: اگر شما علم الیقین)به آخرت( داشتید )افزون طلبى شما 
 یعني: اگر به« الیقین علم ، اگر بدانید بهنیست هرگز چنین»كرد(! را از خدا غافل نمى

در انتظار  سرنوشتي چه دنیا بدانید كه و یقینیات قطعیات به مانند علمتان یقین علم
و فخر  طلبي امر شما را از فزون این گمانروید، بي مي جایگاهكدامین  و به استشم

 نمیگرداند. غافل كار بزرگي دارد و هرگز دنیا شما را از چنین باز مي فروشي
جواب )لو( که در آیه متبرکه محذوف است، بنابر بر علت است  تا هراس بیشترى را 

دانستید، افتخار و مباهات به دنیا شما را از طاعت هللا  را مىایجاد کند؛ یعنى اگر آن 
داد و از اضطراب و وحشت آخرت هاى دنیا شما را فریب نمىکرد، و نعمتغافل نمى
اگر آنچه را که من »طور که پیامبرصلی هللا علیه وسلم  فرمود: شدید. همانغافل نمى

قسمتى از حدیثى است که «.)کردیدگریه مى خندید و زیاددانستید، کم مىدانم، شما مىمى
 بخارى آن را روایت کرده است.( )بنقل از تفسیر صفواة التافسیر(.

دانستید، بس در التسهیل آمده است: جواب )لو( محذوف و تقدیر آن چنین است: اگر مى
کردید. جواب )لو( به منظور ایجاد ترس و کردید و خود را براى آخرت آماده مىمى



 

  

459 

ر سورٔه 
ُ
 (102) –التکاث

رسد تقدیر کند. حذف شده است. تا شنونده هر چه را که بزرگتر به نظرش مى هراس
 .(۴/۲۱۶)التسهیل « َو َلْو تَرى إِْذ ُوقِفُوا َعلَى اَلنّارِ »ى مانند آیه

 یعنی مطمئن که این اتفاق خواهد افتاد.«: ِعۡلَم ٱۡلیَِقینِ »
سرانجام تفاخر و مباهات به کثرت اگر به طور یقین » «:لَۡو تَۡعلَُموَن ِعۡلَم ٱۡلیَِقینِ »

ی علم را هم ندارید، یعنی علم الیقین را ترین درجهحتی کم«دانستید.تان را میدارایی
 ندارید، اگر فقط علم الیقین را هم داشتید، کافی بود.

، یا عینيو از مشاهده  برخاسته با واقع از اعتقاد و باور منطبق كه است علمي یقیني علم
صلی هللا  اكرماز رسول ثابت ، یا نقلصحیح عقل باشد كه پدید آمده ثابتي قطعي از دلیل

 كند. داللت علیه وسلم، بر آن
 (:6) «لَتََرُونه اْلَجِحیمَ »
آلوسى فرموده  است: این، جواب قسمى مفسر « را خواهید دید شما دوزخ یقین به»

و تهدید را بدان تشدید کرده است؛ یعنی قسم  به  مستتر است که وعید را بدان مؤکد
بینید. آیا کنید و آن را آشکار میتان مشاهده میپروردگار که آتش دوزخ را با چشمان

 اید که شما را از دخول به دوزخ نجات دهد و دور سازد؟بخشی را انجام دادهعمل نجات
 (:7) «ثُمه لَتََرُونهَها َعیَن اْلیِقینِ »

)با ورود در آن( آن را به عین الیقین خواهید دید. در البحر آمده است: خداوند  )سپس
ى قبلى به کند که رؤیت در آیهاین توّهم را برطرف مى« َعْیَن اَْلیَِقیِن » متعال با آوردن 

 .(٨/۵۰٨معنى مجازى آن به کار رفته است.)البحر 
قولي  مي بینید. به با چشمانتان است نعیناً خود یقیكه  رؤیتي را به دوزخ یعني: سپس
 شانرؤیت . یعني: ایندر دوزخ ماندگار بودنشان در مورد دوام است خبري دیگر: این
 .است انقطاعو بي ، همیشگيپیوسته رؤیتي
  َجِحیمَ َلتََرُونه الْ »، یعني: قبل در آیه تفسیر تهدید یاد شده آیه این»كثیرفرموده است: ابن
 «.است

حضرت ابن عباس )رض( فرموده است: هنگامي که حضرت موسي علیه السالم بر کوه 
طور تشریف داشت، وپشت او قوم او به گوساله پرستي اقدام نمود، خداوند در آنجا به او 

اطالع داد که قوم شما در چنین مصیبتي گرفتار شده است، او آنقدر تحت تاثیر قرار 
ز بر گشت و مشاهده قوم متاثر شد، و بي اختیار الواح تورات را به نگرفت که بعد ا

 زمین گذاشت. )رواه احمد والطبراني بسند صحیح(
 (:8) «ثُمه لَتُْسأَلُنه یْوَمئِذ  َعِن النهِعیمِ »

باز »اید با زپرسى خواهید شد!  سپس در آن روز )همه شما( از نعمت هایى كه داشته 
 «خواهید شد ها پرسیدهنعمت  روز از در آن البته

 آخرت براي شما را از كار كردن كه ايدنیایي  هاياز نعمت حساب یعني: در موقف
كرده  ها را با شكر دنبال نعمت آیا آن كه قرار خواهید گرفت گردانید، مورد پرسش غافل

 اید یا خیر. 
ر ابتدا و نون ثقیله در انتها. تأکیدی است بر اینکه حتماً مؤکد به الم تأکید د«: لُنَّ   ثُمَّ لَتُسۡ »

 مورد سؤال واقع خواهید شد.
 «بینید.در آن روزی که دوزخ را به یقین می» «:یَۡوَمئِذ  »
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هایی که برخوردار شدید و از آن لذّت هم بردید؛ مانند از آن نعمت» «:َعِن ٱلنَِّعیمِ »
 «ها و...نوشیدنیها، صّحت، فراغت، آسایش، خوراکی

هایی که به شما داده شده پرسش و بازخواست خواهید شد که آیا روز قیامت از آن نعمت
ای و با مال و ثروت، زکات و اید یا نه؟ با تن سالم عبادت هللا کردهحق هللا را ادا کرده

 ای یا نه؟ صدقه داده
صحت، فراغت، آسایش، هایی که در دنیا به شما داده شده از قبیل: پرسش از نعمت

ها و...؛ کسی که شکر آنها را به جای آورده باشد، نجات یافته و ها، نوشیدنیخوردنی
پس باید  کسی که شکر آنها را به جای نیاورده باشد مورد مواخذه قرار خواهد گرفت.

های هللا را در خدمت دین هللا و طاعت و عبادت او گرفت؛ زیرا از ما در مورد آنها نعمت
 سؤال خواهد شد. 

 همه . یعنياست سؤال این بودن ، مفید عامباب در این وارده احادیث كه است گفتني
 از كفار بر سبیل كردن سؤال گیرند وليقرار مي و كافر مورد سؤال از مؤمن انسانها اعم

 از باب از مؤمن دنكر اند و سؤالها را فروگذاشته شكر نعمت زیرا آنان است توبیخ
 .استها را شكرگزارده  ؛ زیرا او نعمتاست تشریف

از پیامبر صلي هللا علیه وسلم  در مدینه)رض( عمر  كه استآمده  شریف در حدیث
از كه درحالي گیریمقرار مي مورد پرسش نعمتي هللا! ما از چهكرد و گفت: یا رسولسؤال
 هللا صلي هللا علیه وسلم فرمودند: ؟ رسولایمشده رانده بیرون ها و اموال مانخانه
شما را از گرما و سرما  كه بانهایيو دیگر سایه  و درختان منازل سار هاياز سایه »

 «.در روز گرم خنك حفظ میكنند و از آب
 كه استلبید آمده و احمد از محمود بن  شیبهابي ابن روایت  به شریف در حدیث همچنین
 را بر اصحاب هللا صلي هللا علیه وسلم آن شد، رسول تکاثر نازل سوره چون»فرمود: 
گفتند: یا رسول  رسیدند، اصحاب ثُمه لَتُْسأَلُنه یْوَمئِذ  َعِن النهِعیمِ آیه:  بهكردند و چون  تالوت

و خرما  ما جز آب همینك كهدر حالي گیریمقرار مي ها مورد پرسشنعمتهللا! از كدام 
و  است آویخته بر گردنهایمان شمشیرهایمان حال و در عین در اختیار نداریم چیز دیگري

؟ قرار بگیریم مورد پرسش از آن كه داریم نعمتي باشد؟ آخر چهحاضر مي  هم دشمن
 واقعیت و به است حقیقت یك پرسش هللا صلي هللا علیه وسلم فرمودند: اما این رسول

 «.خواهد پیوست
هللا  رسول كه استهللا عنهما آمده رضي عباسابن روایت به شریف در حدیث همچنین

زیانكارند؛ در آن  از مردم بسیاري كه است دو نعمت»صلي هللا علیه وسلم فرمودند: 
 تكلیف مقصرند زیرا به دو نعمت در شكر این ماز مرد یعني: بسیاري» و فراغت سالمتي

ادا نكند،  است واجب وي بر ذمه را كه حقي هر كس كنند پسنمي آنها عمل خود در قبال
 باشد.زیانكار مي  در حقیقت
هللا صلي هللا  رسول كه است آمده)رض(  برزهابي  روایت به شریف در حدیث همچنین
 فیم عمره أربع: عن عن یسأل القیامة حتي قدما العبد یوم ال تزول»م فرمودند: علیه وسل

 ماذا عمل علمه ، وعنأنفقه وفیم اكتسبه أین من ماله ، وعنفیم أباله شبابه ، وعنأفناه
قرار  شود تا از چهار چیز مورد پرسش دور نمي در روز قیامت بنده قدم هاي به:

 در چه كه خویش ، از جوانياست را فنا كرده آن راهي در چه كهنگیرد: از عمر خویش 
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و در  آورده دست را به از كجا آن كه خویش و ثروت ، از مالاسترا فرسوده  آن چیزي
 «. استكرده  عمل چه با آن كه خویش و از علم استكرده  را خرج كجا آن
 آمده است)رض(  از ابو هریره سنن و اصحاب مسلم روایت به شریف در حدیث همچنین

با  حال شدند و در این خود بیرون هللا صلي هللا علیه وسلم از خانه رسول»فرمود:  كه
شما  ساعت در این چیزي فرمودند: چه  عنهما روبرو گردیدند پسهللاابوبكر و عمر رضي

صلي هللا! رسول مبارك یا رسول  دو گفتند: گرسنگي آورد؟ آن بیرون هایتانرا از خانه 
چیزي  ، مرا نیز هماناوست در دست جانم كه ذاتي هللا علیه وسلم فرمودند: سوگند به

هللا صلي هللا علیه وسلم  دو با رسول آن . پساستآورده  ما را بیرونش كه آورده بیرون
نبود  اشمرد در خانه آن از انصار رفتند. از قضا كه مردي در خانه و به افتادهراه  به

 پرسیدند:هللا از وي  آمدید! رسول هللا را دید، گفت: خوش رسول زنش وچون
اثنا  بیاورد. در اینشیرین  ما آب براي كه است گفت: رفته زن ؟( كجاست)شوهرتفالن 

افگند  نگاهيهللا صلي هللا علیه وسلم و دو یارشان  رسول رسید و به از راه مرد انصاري
 ندارد. تر از منگرامي میهماناني كس را، امروز هیچ عزوجل و ثنا خداي و گفت: سپاس

و  و خود رفت پذیرفت گرمي را به صلي هللا علیه وسلم و یاران شانهللا  رسول آنگاه
هر دو موجود بود و  و رسیده غوره خرماي در آن آورد كه خرما از نخلستان ايخوشه 
 كرد. دعوت از آن خوردن را به ایشان
 ! پسكني را ذبح شیردهي فرمودند: مبادا حیوان وي هللا به . رسولكارد را گرفت سپس

 هم شیرین گوسفند و خرما خوردند و از آب كرد و از آن ذبح را برایشانگوسفندي 
هللا عنهما ابوبكر و عمر رضي به شدند، رسول هللا خطاب سیر و سیراب نوشیدند و چون

ها نعمت  ایناز  ، یقیناً در روز قیامتاوست در دست جانم كه ذاتي فرمودند: سوگند به
 «.قرار میگیرید مورد پرسش

 فخر فروشي در اسالم:
ُ َعلَیِه َوَسلََّم از این  به نظرم تفاخر به نسب از امور جاهلیت است. رسول هللا َصلَّي َّللاَّ

َوَرفَْعنَا َبْعَضُهْم فَْوَق بَْعض  »کارها بیزاري جسته است. ولي گفتار هللا تعالي که میفرماید: 
 ( )و بعضي را بر بعضي برتري دادیم(.32)سوره زخرف: «َدَرَجات  

َل َهَذا »منظور از آن امور دنیوي میباشد. چرا که هللا تعالي مي فرماید:  َوقَالُوا لَْواَل نُِزّ
ُهْم ( أَُهْم یْقِسُموَن َرْحَمةَ َرِبَّک نَْحُن قََسْمنَا بَینَ 31) اْلقُْرآَُن َعلَي َرُجل  ِمَن اْلَقْریتَیِن َعِظیم  

ْنیا َوَرفَْعنَا بَْعَضُهْم فَْوَق بَْعض  َدَرَجات  ِلیتهِخَذ بَْعُضُهْم بَْعًضا ُسْخِریا  َمِعیَشتَُهْم فِي اْلَحیاِة الدُّ
ا یْجَمعُونَ  چرا این قرآن بر مرد »)سوره زخرف[ )و گفتند: (« 32) َوَرْحَمةُ َربَِّک َخیٌر ِممه

( آیا آنان 31« )ه و طائف( نازل نشده است؟!بزرگ )و ثروتمندي( از این دو شهر )مک
کنند؟! ما معیشت آنها را در حیات دنیا در میانشان تقسیم رحمت پروردگارت را تقسیم مي

کردیم و بعضي را بر بعضي برتري دادیم تا یکدیگر را مسخر کرده )و با هم تعاون 
 (32است! ) آوري میکنند بهتر نمایند(: و رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع

این یکي فقیر و دیگري ثروتمند، یکي مریض و دیگري سالم، یکي قوي و دیگري 
 ضعیف و ناتوان است... منظور از آیه این است.

ُ َعلَیِه َوآِلِه َوَسلََّم  اما فخر فروشي به نسب از ادعاهاي جاهلیت است که رسول هللا َصلَّي َّللاَّ
 است. از انجام دهنده آن اظهار بیزاري نموده
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یا أَیَها النهاُس إِنها َخلَْقنَاُکْم ِمْن َذَکر  َوأُْنثَي َوَجعَْلنَاُکْم ُشعُوبًا َوقَبَائَِل »هللا تعالي میفرماید: 
َ َعِلیٌم َخبِیرٌ  ِ أَتْقَاُکْم إِنه َّللاه ([ )حجرات( )اي مردم! ما شما 13)ِلتَعَاَرفُوا إِنه أَْکَرَمُکْم ِعْنَد َّللاه

ها قرار دادیم تا یکدیگر را مرد و زن آفریدیم و شما را طایفه ها و قبیله را از یک 
 ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست:بشناسید: )اینها مالک امتیاز نیست،( گرامي

( منظور از آن شناختن یکدیگر است نه تفاخر و فخر 13خداوند دانا و آگاه است! )
 فروشي.

 فخر فروشي و مباهات:
از رذایل اخالقي و اوصاف بسیار زشت انساني، فخر فروشي و مباهات است. مراد یکي 

از فخرفروشي این است که انسان بخاطر کمال هاي موهوم یا واقعي که در خود احساس 
 مي کند به دیگران مباهات کند و بر آنها فخر نماید.

تمام آیات و روایاتي فخر فروشي شعبه  از تکبر یا نشأت گرفته از تکبر است. بنابر این 
که در مورد تکبر آمده است، فخر فروشي را نیز شامل مي شود. البته ریشه فخر فروشي 

جهالت و ناداني است کما اینکه ریشه تکبر نیز همین است. زیرا انسان اي جاهل، نه 
کماالت را مي شناسند و نه علت اصلي کمال را. به همین دلیل گاهي، معایب را کمال مي 

رند و بر کمال موهوم افتخار مي کنند. و یا کماالت موجود در خود را ساخته و پندا
پرداخته خود مي دانند و سرمنشأ کماالت یعني خداي متعال را فراموش میکنند، که هر 

 دوي این خصوصیت جز از جهالت نیست.
یعني  «اْلفَْخرِ ال ُحْمَق اَْعَظُم ِمَن »به همین دلیل، حضرت علي رضي هللا عنه میفرمایند: 

  تر از فخر فروشى به دیگران نیست(. )حماقتى بزرگ
 معالجه فخرفروشي:

معالجعه و در مان رذایل اخالقي وقتي میسر است که مبتال به آنها، واقعاً آن را رذیله 
بحساب ارد، وشخصاً در پي معالجه آن اقدام کند، در غیر اینصورت معالجعه وتداوي این 

هد بود، زیرا کسانیکه به این مرض مبتال شده اند، آنر ا از جمله مرض غیر ممکن خوا
است،  «أكبر الفخر أال تفخر» اخالق حسنه بحساب آورده، و متوجه این نکته نیست که

 باز داشتن آن از فخر فروشي ممکن نیست.
 بنابراین علماء میفرمایند که اّولین قدم معالجه، اینست که به شخص که به این مرض مبتال
شده است باید بفهماند که این خصلت از جمله رذایل اخالقي بوده و باید در پي معالجه و 

 درمان آن اقدام شود.
مرحله دوم در معالجه این مرض اینست که: عامل و علت فخر فروشي شخص مبتال به 

 مرض باید تشخیص داده شود.
ه او را به این این بدین معني است شخصیکه فخر فروشي مي کند، چه چیزي دارد ک

خصلت ناپسند مبتال کرده است؟ آیا به آنچه در خود دارد مانند علم، جمال، قدرت، و یا 
ثروت مباهات میکند و یا آنچه در دیگران است مثل مباهات به حسب و نسب و فضیلت 

 خویشان و اقربا. 
شان هیچ نقشي اگر اّولي باشد باید به او فهماند که در بخش مهمي از آنها که در اوست، ای

ندارد مانند جمال و زیبائي که خداي متعال قدرت نمائي نموده است و وي در آن 
خصوص هیچ کاره است و ثانیاً همین جمال و زیبائي روزي متعفن گردیده و در نهایت 
تبدیل به خاک خواهد شد همان طوریکه قبالً نطفه و آب گندیده بود. در بخش دیگر مانند 
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اوالً باید بداند که او حمال است و براي وراث انبار مي کند و دیگران ثروت و قدرت نیز 
خواهند خورد او حسابش را پس خواهد داد و این فخري ندارد و ثانیاً باید بداند که تمام 

 اینها در مقابل قدرت خداي متعال هیچ است و قابل توجه نیست.
کمترین داشته خود فخر مي فخر فروشي از سبک سري و کوته بیني است. کسي که به 

کند و داراي گران قیمت دیگران را نمي بیند، ضمن ابتال به جهالت که فضیلت دیگران 
را نمي بیند، آستان ظرفیتش نیز پایین است که کمترین امتیاز ولو موهوم او را از خود 
شق بي خود مي کند. چنین انساني باید به وضع خود متأسف باشد که دیگران هفتاد شهر ع

را گشته ولي مهر سکوت بر لب زده اند ولي او اندر خم یک کوچه گم گردیده و قدمي به 
سوي منزل مقصود برنداشته و فضیلتي بدست نیاورده، صدایش که انکر االصوات به 

 تفاخر بلند است و مانند طبل توخالي، تولید صدا مي کند.
 علم الیقین چیست؟ و به چه افرادي اختصاص دارد؟

« َکالَّ َلْو تَْعلَُموَن ِعْلَم اْلیِقینِ »سوره تکاثر( ذکرشد:  5علم الیقین که در )آیه  موضوع
 به مانند علمتان یقین علم الیقین( یعني اگر بهعلم ، اگر بدانید بهنیست )هرگز چنین

 ایگاهجکدامین  و به در انتظار شماست سر نوشتي چه دنیا بدانید که و یقینیات قطعیات
بازمي دارد و هرگز دنیا  و فخرفروشي طلبيامر شما را از فزون  این گمانمیروید، بي

از اعتقاد و باور  که است علمي یقیني نمیگرداند، و علم غافل کار بزرگي شما را از چنین
 باشد که آمدهپدید  ثابتي قطعي ، یا از دلیلعینيو از مشاهده  برخواسته با واقع منطبق
کند، و علم  داللت صلي هللا علیه و سلم بر آن اکرم از رسول ثابت ، یا نقلصحیح عقل

یقین آن نسیت که اهل تصوف مي پندارند که منزله  است که یک شخص میتواند به آن 
نائل آید و بعد از آن تکالیف شرعي از او ساقط میشود زیرا میگویند خداوند متعال مي 

را  ﴾ )و پروردگارت99﴿سوره الحجر:  «َواْعبُْد َربهَک َحتهيَٰ یأْتِیَک اْلیِقینُ »ید: امفر
و این در واقع تحریف معناي قرآن است،  مرگ تو فرارسد( یقین که تا وقتي کن پرستش

زیرا مي گویند طبق این آیه، تکلیف فقط تا زماني است که یک شخص به منزلت یقین 
لي به محض رسیدن به منزلت یقین، تکالیف شرعي از او ساقط میشود، نرسیده باشد، و

 گاهتا آن همیشه را براي است، یعني پروردگارت ولي معناي حقیقي یقین در این آیه مرگ
 و انجام پروردگار متعال پرستش که است بر آن دلیل آیه کن، و اینعبادت  هستي زنده که

 کار کند. پس وي عقل که تا وقتي است فرض ـ بر انسان نماز گزاردنـ همچون  عبادات
 کهنماز بگزارد چنان حالش حسب قرار دارد به که ايجسمي باید درهر وضعیت مؤمن

و اگر  نشسته توانستي نماز بگزار و اگر نمي ایستاده»: است صحیح آمده در حدیث
 که اهل تصوف است قول صحت بر عدم دلیل آیه بنابراین این، «پهلو به توانستينمي

که  است این لذا از نظر آنها معني است« معرفت» آیه در این« یقین»میگویند مراد از 
 بنابراین وقتي کن، عبادت میرسي و یقین سر حد معرفت به که را تا وقتي پروردگارت

 ساقط میشود. از آنها رسیدند، تکلیف حد معرفت ار خود ـ بهپند ـ به از آنان یکي
زیرا با  استو جهل  ـ کفر و گمراهي کثیر گفتهابن کهـ چنان رأي این که نیست شکي

 و اوصاف حقوق به آنان و داناترین مردم ترینخداشناس  انبیاء و اصحابشان کهوجود آن
 دادن خداوند و انجام آنها بر عبادت ترین و مواظب عابدترین حال ناند، در عیبوده الهي
پروردگار متعال،  به معرفتشان اند و هرگز کمالنیز بوده خویش مرگ ها تا دمخوبي
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و  و نیایش و خضوع بر خشوع بلکه باز نداشته و عبادات شان تکالیف را از انجام ایشان
 است. افزوده شکر و ریاضتشان

و در رد بر قول باطل آنها میتوان آیه دیگري را گواه گرفت که از زبان اهل دوزخ است 
* فِي َجنَّات  یتََساَءلُوَن * َعِن إاِلَّ أَْصَحاَب اْلیِمیِن »که خداوند متعال در مورد آنها میفرماید: 

* نَُک ِمَن اْلُمَصلِّیَن * َولَْم نَُک نُْطِعُم اْلِمْسِکیَن * قَالُوا لَْم * َما َسلََکُکْم فِي َسقََر اْلُمْجِرِمیَن 
یِن * َحتَّيَّٰ أَتَانَا اْلیِقینُ َوُکنَّا َنُخوُض َمَع اْلَخائِِضیَن  ُب بِیْوِم الّدِ  «* َوُکنَّا نَُکذِّ

هستند )و( هم پرسي  یمین )که( در بوستان هایي ( )مگر اصحاب39-74)سوره المدثر: 
 در آورد؟ میگویند: از نماز گزاران چیز شما را در دوزخ مجرمان )که( چهمیکنند از 

نمي دادیم پیوسته همراه یاوه گویان )اهل باطل( هم صدا  را هم طعام و بینوایان نبودیم
آمد(. که مراد از یقین  سراغمان به یقین که شمردیم تا آنمي میشدیم و روز جزا را دروغ

 است. در این آیه مرگ
در قرآن عظیم الشان سه جمله در مورد یقین آمده است: علم الیقین، حق الیقین، عین 

َذا لَُهَو َحقُّ اْلیِقینِ »الیقین خداوند متعال میفرماید:  َکاله لَْو »﴾ 95﴿سوره الواقعة:  «إِنه هَٰ
و  ﴾7)سوره التکاثر:  «َن اْلیِقینِ ثُمه لَتََرُونهَها َعی»﴾ 5)سوره التکاثر:  «تَْعلَُموَن ِعْلَم اْلیِقینِ 

منظور از علم الیقین خبري است که متوترا توسط اشخاص امین و راستگو بیان شده باشد 
بطوریکه در صحت و یا وجود آن دیگر شکي نباشد، و عین الیقین وقتي است که خبري 

و لمس  که شنیده است را مشاهده نماید، و حق الیقین وقتي است که آن خبر را معاینه
میکند، بعنوان مثال، اگر اشخاص معتبر و راستگویي بگویند که عسل شیرین است، این 
بمثابه علم الیقین است که شخص باور میکند که چیزي بنام عسل وجود دارد که طعمش 
شیرین است، و وقتیکه آنرا ببینند به مرحله عین الیقین میرسند، و وقتیکه آنرا بچشند به 

میرسند، بنابراین بهشتي که خداوند متعال بر زبان انبیاء براي مؤمنان  مرحله حق الیقین
بیان فرموده است علم الیقین است، زیرا باور دارند که در آخرت نعیم ابدي بنام بهشت 
وجود دارد، و وقتیکه آنرا ببینند به مرحله عین الیقین میرسند، و وقتیکه وارد بهشت 

ه میکنند به مرحله حق الیقین میرسند زیرا به چیزي که میشوند و از لذتهاي بهشتي استفاد
 از آن خبر داده شده بودند و سپس آنرا دیدند رسیدند و آنرا چشیدند.

  مسلمان برادر با مسلمان حقوق
مسلمان نسبت به حقوق و وظایف، برادر مسلمانش ایمان دارد، خود را پاي بند و ملزم به 

داند. مسلمان بر این باور است که اداي احترام و مياحترام و اداي حقوق برادر مسلمان 
حقوق برادر مسلمان عبادت و نزدیکي به خدا است، مسلمان را با خداي سبحان نزدیک 
میکند، زیرا این حقوق و آداب را خداوند واجب کرده است، بناباین باید بخاطر دستور 

 خدا آنها را رعایت نمود.
 هستند:این آداب و حقوق بشرح زیر 

السالم علیکم »موقع مالقات با برادر مسلمان قبل از هر چیز به او سالم کند و بگوید:  - 1
وعلیکم السالم »و باوي مصافحه کند. جواب سالم چنین داده شود. « ورحمة َّللاّ 
 «وبرکاتهورحمة َّللّا 

)النساء:  «ا أَْو ُردُّوَهاَوإَِذا ُحییتُْم بِتَِحیة  فََحیوا بِأَْحَسَن ِمْنهَ »زیرا خداوند میفرماید: 
86.) 
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هرگاه به شما سالم گفته شد، در جواب آن کلماتي بهتر گفته شود یا بهمان اندازه »
 «.اکتفا شود

گوید، در جواب عطسه او مي «اَْلَحْمُد لِِلهِ »زند وقتي برادر مسلماني عطسه مي  - 2
ننده، در جواب او بگوید: خداوند بر تو رحم کند، گفته شود و عطسه ک «یْرَحُمَک َّللّاُ »
خداوند مرا و تو را مورد مغفرت قرار بدهد یا اینکه  «یْهِدیُکُم َّللّاُ َویْصِلُح بَالَُکمْ »

 تان کند.خداوند شما را اصالح کرده، هدایت
وقتي مسلماني مریض شود، برادر مسلمان دیگر باید در حق او دعاي صحت نموده  - 3

هر مسلمان بر مسلمان دیگري »آمده است: و عیادتش کند، زیرا در حدیث صحیح 
پذیرفتن  -4تشیع جنازه،  -3عیادت مریض،  -2جواب دادن سالم،  -1پنج حق دارد: 

 جواب گفتن به عطسه. )متفق علیه(. -5دعوت، 
این حق مسلمان بر مسلمان است که به هنگام وفاتش در نماز جنازه و مراسم تکفین  - 4

 و تدفین او شریک شوند.
اي مشورت کند و جویاي  در مسلمان از برادر مسلمانش در مورد مسئلههرگاه برا - 5

هاي  خیر و صالح شود، الزم است که راه خیر و صالح به او گفته شود و دیدگاه
داند، مفید برایش ارائه گردد، یعني آنچه را شخص مورد مشوره براي خود مفید مي 

 همان را به کسي که جویاي مشوره است، ارائه دهد.
پسندد، براي مسلمان دیگر نیز بپسندد و هر  هر آنچه را که مسلمان براي خود مي - 6

 آنچه را که براي خود دوست ندارد، براي مسلمان دیگر نیز دوست نداشته باشد.
اَل یْؤِمُن أََحُدُکْم َحتهي یِحبه أِلَِخیِه َما »زیرا رسول اکرم صلي هللا علیه وسلم فرمود: 

مؤمن بودن بطور کامل و بمعني واقعي کلمه » «َویْکَرهُ لَهُ َما یْکَرهُ ِلَنْفِسهِ یِحبُّ ِلنَْفِسِه 
است که براي دیگران پسند کنید آنچه را که براي خودتان مي پسندید، و  منوط به این

متفق «.)دوست نداشته باشید براي دیگران آنچه را که براي خودتان دوست نمي پسندید
 علیه(.

ست که مسلمان دیگر را در موقع نیاز و ضرورت کمک کند و او بر مسلمان واجب ا - 7
 یار و مددگار نگذارد.را بي

مسلمان نباید مسلمان دیگري را اذیت و آزار برساند از تعرض به مال و حیثیت و  - 8
ُکلُّ اْلُمْسِلِم َعلي اْلُمسِلِم »آبروي مسلمان جداً خود داري كند، زیرا در حدیث آمده است: 

همه چیز مسلمان بر مسلمان دیگر حرام است و محترم » «هُ َوَمالُهُ َوِعْرُضهُ َحراٌم، َدمُ 
مسلم(. مسلمان بر مسلمان دیگر حرام «.)خونش، مالش، حیثیت و آبرویش -است 
 است.

انسان مسلمان در برابر مسلمان باید فروتن باشد، و فخر فروشي نکند، جایز نیست که  - 9
اي مباحش که از پیش آنجا نشسته و اشغالش یک مسلمان، مسلمان دیگري را از ج

َواَل تَُصِعّْر َخدهَک »کرده است، بلند کند و خود در آنجا بنشیند. زیرا خداوند میفرماید: 
َ اَل یِحبُّ ُکله ُمْختَال  فَُخور   )سوره لقمان:  «ِللنهاِس َواَل تَْمِش فِي اأْلَْرِض َمَرًحا إِنه َّللاه

18.) 
نرو، خداوند  مردم عبوس نکن، روي زمین با فخر و غرور راه ات را برايچهره»

 «.هیچ متکبر و فخر فروش را دوست ندارد
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ً جایز نیست که با برادر مسلمان بیش از سه روز قطع  - 10 براي هیچ مسلماني شرعا
 رابطه کند.

از مسلمان غیبت و بدگوئي نشود و هیچ مسلمان، مسلمان دیگري را تحقیر نکند،  - 11
جوئي نکند، با نام و القاب بد کسي را یاد نکند و  مورد استهزاء قرار ندهد، عیب

یا أَیَها الهِذیَن آََمنُوا اْجتَنِبُوا َکثِیًرا ِمَن الظهِنّ »سخن چیني نکند. زیرا خداوند میفرماید: 
ْعَض الظهِنّ ِإثٌْم َواَل تََجسهُسوا َواَل یْغتَْب بَْعُضُکْم بَْعًضا أَیِحبُّ أََحُدُکْم أَْن یأُْکَل لَْحَم إِنه بَ 

ها اي مؤمنان، از بسیاري بدگماني(. »12)حجرات:  «أَِخیِه َمیتًا فََکِرْهتُُموهُ 
ید، آیا مي اند، تجسس، غیبت و بدگوئي نکن ها، گناهبپرهیزید. همانا بعضي گمان 

 «.پسندیدپسندید که گوشت برادر مرده خود را بخورید، که چنین چیزي را نمي 
یا أَیَها الهِذیَن آََمنُوا اَل یْسَخْر قَوٌم ِمْن قَْوم  َعَسي أَْن یُکونُوا َخیًرا ِمْنُهْم »و میفرماید: 

 تَْلِمُزوا أَْنفَُسُکْم َواَل تَنَابَُزوا بِاأْلَْلقَاِب َواَل نَِساٌء ِمْن نَِساء  َعَسي أَْن یُکنه َخیًرا ِمْنُهنه َوالَ 
یَماِن َوَمْن لَْم یتُْب فَأُوَلئَِک ُهمُ الظهاِلُمونَ  )سوره حجرات:  «بِئَْس ااِلْسمُ اْلفُُسوُق بَْعَد اإْلِ

11.) 
دیگري را مورد استهزاء و مسخره قرار ندهد. ممکن  اي مؤمنان هیچ قومي، قوم»

هتر باشند، زنان نیز زنان دیگر را استهزاء نکنند. چه بسا زنان مورد است آنان ب
مسخره از مسخره کنندگان بهتر باشند، یکدیگر را تحقیر نکنید و با القاب ناشایسته 

ها با شأن مسلماني شما هاي نامطلوب و برچسبیکدیگر را یاد نکنید، چسپاندن نام
 «.اندتوبه نکند، آنان از ستمکاران هماهنگي ندارد. هر کس بعد از این گناهان 

براي هیچ مسلماني مجاز نیست که به ناحق از مسلماني دیگر بدگوئي کند. خواه  - 12
 مرده باشد یا زنده.

براي مسلمان مجاز نیست که نسبت به مسلمان دیگر، در دل حسد، بغض، و بدگماني  - 13
فرماید: با ي داشته و از او تجسس کند. زیرا رسول اکرم صلي هللا علیه وسلم م

همدیگر حسد، رنجش و بغض نکنید و از همدیگر روگردان نباشید و درمعامالت 
 )مسلم(. یکدیگر مداخله نکنید، اي بندگان َّللّا! برادروار زندگي کنید.

براي مسلمان مجاز نیست که درباره مسلماني دیگر نیرنگ و فریبکاري کند و در  - 14
هر کس »فرماید: صلي هللا علیه وسلم ميصدد گول زدن او باشد، زیرا رسول اکرم 

علیه مسلماني اسلحه بکشد و هر کس در پي فریب و خدعه مسلمانان باشد، از گروه 
 )مسلم(.«. ما مسلمانان نیست

 فرماید:انسان مسلمان در برابر عهد و پیمان خود وفادار است. زیرا خداوند مي  - 15
اي مؤمنان نسبت به معامالت و (. »1)مائده:  «قُودِ یاأَیَها الهِذیَن آََمنُوا أَْوفُوا بِاْلعُ »

 «.عهد و پیمان خودپاي بند باشید
هر مسلمان موظف است که از جانب خود نسبت به سایر مسلمانان عدل و انصاف  - 16

 را رعایت کند و با آنان چنان رفتار کند که دوست دارد با وي رفتار شود.
صرف نظر کند و عیوب او را پنهان  هاي مسلمان دیگرانسان مسلمان باید از لغزش - 17

 فرماید:نماید و در صدد کشف اسرار وي بر نیاید، زیرا خداوند مي 
َ یِحبُّ اْلُمْحِسنِینَ » عفو کن و از آنان (. »13)المائدة:  «فَاْعُف َعْنُهْم َواْصفَْح إِنه َّللاه

 «.پسندددر گذر بفرما، همانا خداوند نیکوکاران را مي
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ب است که برادر مسلمانش را در صورت نیاز مساعدت کند و در بر مسلمان واج - 18
تامین نیازها و رفع مشکالت او در حد توان سعي و تالش کند. زیرا خداوند مي 

در کارهاي خیر و (. »2)المائدة:  «َوتَعَاَونُوا َعَلي اْلبِِرّ َوالتهْقَوي»فرماید: 
 «.پرهیزگاري همدیگر را مساعدت کنید

 مسلماني بنام خدا نزد مسلماني دیگر پناهنده شود، باید به او پناه داده شود.هرگاه  - 19
 ها سوره تکاثر: پیام

الهاکم »کشاند.  فزون طلبى و فخرفروشى انسان را به کار هاى بیهوده و عبث مى - 1
 «التکاثر

لتسئلّن یومئذ عن  -الهاکم التکاثر »طلبى، عامل غفلت از حساب قیامت است. فزون  - 2
 «النعیم

 «حتى زرتم المقابر»رود.  طلبى تا شمارش مردگان پیش مىدامنه فزون  - 3
الهاکم التکاثر... کالّ لو »خبرى از احوال قیامت، انسان را به انحراف میکشاند. بى  - 4

 «تعلمون
 «کالّ  –ثّم کالّ  -کالّ »در برابر افکار و رفتار انحرافى باید هشدار را تکرار کرد.  - 5
لو تعلمون علم الیقین لتروّن »تواند آینده را ببیند. و یقین انسان مى از طریق ایمان  - 6

 «الجحیم
در فرهنگ جاهلى، کمیت و جمعیت، تا آنجا ارزش دارد که حتى مردگان را در  - 7

 «حتى زرتم المقابر»شمارش به حساب میآورند. 
 «الهاکم التکاثر... لتروّن الجحیم»تکاثر و تفاخر، کیفر سختى دارد.  - 8
 «...کالّ سوف تعلمون»اندیشى مانع فخر فروشى است.  عاقبت - 9

باید براى رسیدن به یقین و شناخت حقایق تالش کرد تا از خطرات قیامت درامان  - 10
 «لو تعلمون علم الیقین لتروّن الجحیم»بود. 

لو تعلمون علم »رسند. که به دنیا سرگرم هستند، هرگز به درجه یقین نمى کسانى - 11
 (.رود )کلمه لو در موارد نشدنى بکار مى «الیقین

 «علم الیقین... عین الیقین»ایمان و یقین، در جاتى دارد.  - 12
حساب قیامت بر اساس امکاناتى است که خداوند به هرکس داده است و لذا هر کس  - 13

 «لتسئلّن یومئذ عن النعیم»متفاوت از دیگرى است. 
 
 

 صدق هللا العظیم و صدق رسوله الکریم.
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ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 سورة العصر
 (30) –جزء 

 آیه است. 3در )مکة مکرمه( نازل شده و داراى « العصر»سورة 
 

 تسمیه: وجه
نامگزاري شده، جواب همه مفسرین این اینست، « العصر»علت اینکه چرا این سوره به 

یعني روزگار قسم « عصر»پروردگار با عظمت ما در بدو و آغاز این سوره به چون که 
 ي؛ مانند شادهایي استاعجوبه روزگار دربرگیرنده طوریکه مي فهمید که:. استخورده 
 عصر بهنکه آ سبب ... و نیز بهو ذلت ، غنا و فقر، عزت، سالمتي و مریضيو غم

 شود.ي م منقسم و ثانیه ، دقیقهساعت، روز، ، ماهسال اجزایي چون
 تعداد آیات، کلمات وحروف سوره العصر:

( سه آیت، 3( رکوع، )1)که داراي یک  از سوره هاي مکي بوده« العصر ءسوره»
 یک نقطه است. ( بیست و21) چهار حرف، و ( هفتاد و74)ه، ( چهارده کلم14)

کردن تعداد حروف سوره های قرآن )الزم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب 
تفسیر احمد  ،متفاوت ومختلف است.( برای  تفصیل  این مبحث میتوانید به سوره  الطور

 .(مراجعه فرماید
 عصر: ءفضیلت سوره

حضرت عبید هللا بن حصن فرموده است که دونفر از اصحاب رسو ل هللا صلي هللا علیه 
مي کردند، تا آن زمام از همدیگر جدا نمي وسلم چنین بودند که هر گاه با هم مالقات 

را تالوت نمیکردند. )رواه الطبراني( امام « عصر»شدند، تا براي یکدیگر سوره ي 
شافعي)رح( فرموده است که اگر مردم تنها به همین سوره مي اندیشیدند، این براي آنها 

 کافي بود. )ابن کثیر(.
نمایندگي از  شود، به مسلمانآنکه  از قبل عاص همچنان مفسران می نویسند: عمرو بن

 دیگر بر رفیق مدت از وي پرسید: در این . مسلیمهرفت كذاب نزد مسلیمه قریش مشركان
اي )رض( در جوابش گفت: بر او سوره عاص؟! عمروبناستشده  چیزي نازل شما چه
 .است شده نازل اما بسیار بلیغ كوتاه
 عاص آن سوره را قرائت نمود:؟ عمروبنچیست سوره گفت: آنکذاب  مسلیمه

اِلَحاِت َوتََواَصْوا  ﴾٢﴿ إِنه اإلْنَساَن لَِفي ُخْسر   ﴾١﴿ َواْلعَْصرِ » إِال الهِذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصه
ْبرِ   فرو در فكر کذاب بعد از استماع این سوره سخت مسلیمه «﴾٣﴿ بِاْلَحِقّ َوتََواَصْوا بِالصه

. استشده  نازل نیز مانند آنوبعد از اندکي سرخویش را باال نموده و گفت: بر من  رفت
 به کذاب شروع ؟ مسلیمهبخواني را برایم آن است وي گفت: ممكن بن عاص به و عمر

حفر نقر  اي  و صدر وسائرك اذنان یا وبر، یا وبر، و انما انت»كرد و گفت:  خواندن
سینه چیزي دیگرنیستي زیرا سایر اندامهاي تو  و یك ، اي وبر! تو جز دو گوشوبر

 نازل سوره عمرو كرد و پرسید: اي عمرو! این رو به سپس«. گودي و فرورفتگي است
 ؟یافتي را چگونه بر من شده



 

  

469 

 (103) –العصر سورٔه 

 . هستي تو دروغگو كه دانممي خوب من داني كهمي خدا تو خوب عمرو گفت: سوگند به
كند اما  معارضه با قرآن هذیان این وسیله تا به خواست كذاب مسلیمه»گوید: كثیر ميابن

 «.نتوانست ساخته حتي پرستشگر بت را نیز متقاعد و قانع
 سورهدر این  مردم اگر همه»عصر میفرماید:  ءشافعي )رح( در مقام ومنزلت سوره امام

 «.را میگنجد آنان همه هسور تدبر كنند، این
 دیگري نازل ءسوره هیچ سوره اگر جز این»مي افزاید: )رح( همچنان امام شافعي 

قرآني  علوم تمام ءدربرگیرنده سوره بود؛ زیرا این كافي و بسنده شد، یقیناً براي مردمنمي
 «.است

از قرآن عظیم الشان است،  نظرداشت اینکه، سوره ي بسیار کوچکيرد سوره عصر با
و اما چنان جامع است که به قول حضرت امام شافعي اگر مردم این سوره را با اندیشه 

 دنیا کافي مي باشد. تالوت کنند، پس براي درستي دین وتعمق در معاني و تفاسیر آن 
 سوره. درین ها به میان میآیدزیانکار بودن همه انسان در این سوره بحث از خاسرین و

زیانکاري نجات خواهد یافت که  تاکید و گفته شده است که انسان زماني از این خسران و
سفارش یکدیگر به حق سفارش یکدیگر به  ایمان، عمل صالح،»داراي خصوصیت: 

 «.صبر، هستند
تباهي نجات مي یابد که در مسیر ایمان قرار  جامعه انساني زماني از خسران و انسان و

به حق  شایسته او به نمایش گذاشته شده، و رد صالح وکاد او در عملگیرد، ایمان واعتق
دشواري هاي و  التزام داشته باشد، دیگران را به پابندي والتزام به حق دعوت کرده

دفاع از حق را تحمل نموده، شکیبایي ورزیده،  حرکت در خط ایمان، عمل صالح و
ومنافع مادي خویش، به راست   بخاطر مصالح ومناصب دنیوي همرزم نیمه راه نبوده و

دیگران را با  در راه مبارزه خویش احساس خستگي نه نموده، و چپ منحرف نشود و و
 شکیبا باشد. خوانده والگوي براي عناصر صابر و عمل خود به شکیبایي فرا قول و
 عصر: ءهاي سورهپیام 

 پس از عبرت دوران تاریخ بشر، ارزش دارد و خداوند به آن قسم  یاد کرده است. - 1
 «والعصر»هاى آن پند بگیریم. 

 «لفى خسر»انسان از هر سو در خسارت است.  - 2
اّن االنسان لفى »انسان که در مدار تربیت انبیا نباشد، در حال خسارت است.  - 3

 «خسر
 «آمنوا و عملوا الصالحات»تنها راه جلوگیرى از خسارت، ایمان و عمل است.  - 4
تواصوا »در فکر رشد و تعالى دیگران است.  به فکر خود بودن کافى نیست. مؤمن - 5

 «بالحقّ 
 «بالصبر -بالحّق »سفارش به صبر به همان اندازه الزم است که سفارش به حق.  - 6
آمنوا و »ایمان بر عمل مقدم است، چنانکه خودسازى بر جامعه سازى مقدم است.  - 7

 «عملوا... و تواصوا
ر، خسارت انسان بسیار بدون ایمان و عمل صالح و سفارش دیگران به حق و صب - 8

و تنوین آن نشانه عظمت خسارت « ُخسر»)نکره بودن  «لفى خسر»بزرگ است. 
 است.(

 «تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر»حق به استقامت نیاز دارد.  اقامه - 9
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شود که همه مردم در امر به معروف و نهى از منکر جامعه زمانى اصالح مى - 10
 «تواصوا بالحقّ »پند بپذیرند. هم خودشان مشارکت داشته باشند. هم پند دهند و

 براى کار طرفینى است( «تواصوا»)کلمه 
نجات از خسارت زمانى است که انسان در صدد انجام تمام کارهاى نیک باشد  - 11

به  «الصالحات»)کلمه  «عملوا الصالحات»گرچه موفق به انجام آنها نشود. 
 صورت جمع محلّى به الف و الم آمده است(

االّ »ایمان باید جامع باشد نه جزئى. ایمان به همه اجزا دین، نه فقط برخى از آن.  - 12
 )ایمان، مطلق آمده است تا شامل تمام مقدسات شود. «الّذین آمنوا

 کلي این سوره: یامحتو
برخي از مفسران  این سوره به حدى است كه به گفتهبودن  جامع طوریکه متذکر شدیم،
 گردیده است.ي بند جمع کوچک خالصه و ءقرآن در این سورهتمام علوم و مقاصد 

بودن  سپس یادي از زیانكار ،مى شودآغاز « عصر»آغاز آن از سوگند وقسم پرمعنى به 
بعد فقط یك . به میان مى آورد ،همه انسان ها كه در طبیعت زندگى تدریجى نهفته است

م اكه داراى پروگریید: آنها گروه را از این اصل كلى جدا و مستثني میسازد و میفرما
ایمان، عمل صالح، توصیه »میباشند عبارت اند از کسانیکه:  برنامه چهار ماده اى

و این چهار اصل در واقع برنامه هاى « یكدیگر به حق، و توصیه یكدیگر به صبر
 فردى و اجتماعى اسالم را در بر مى گیرد.، عملى، اعتقادى

است. باوري كه به زندگي انسان « يباور قلب»لكه یك نیست، ب« كلمه»تنها یك « ایمان»
او نقشي مهم دارد و محور « چگونه زیستن»مي بخشد وایمان در « جهت»را 

 ها و عملكرد هاي مردم است. گذاري براي اندیشهارزش
« عمل»سازد، به دنبال آن را مطرح مي« ایمان»خداوند متعال نیز در قرآن كریم هرگاه 

 دارد تا نمود عیني ایمان را در عمل گوشزد كند.ي را نیز بیان م
كه به لوازم آن چیزي كه نبنابراین ایمان زباني و یا اعتقاد صرف، ایمان نیست مگر آ

 ایم، ملتزم شویم و آثار آن را بپذیریم.بدان معتقد شده
به زبان مي ه انسان عالوه بر آنچه كه میکند ک در نتیجه درك فوائد ایمان، زماني معنا پیدا

. به این ترتیب آورد و باور قلبي دارد، به آنچه كه پروردگار ما دستور داده نیز عمل نماید
 .نیز میباشددر انتظار چشیدن فوائد ایمان بلکي نموده نه  نه ایمان زباني و باور قلبي اكتفا

ت بهبود مي بخشد، و یکي از ضروریا انسان راسالمتي جسماني تعالي  ایمان به هللا -
 قلبي انسان بشمار میرود.

بهبود مي بخشد، و یکي از ضروریات  انسان راسالمتي جسماني تعالي  ایمان به هللا -
 قلبي انسان بشمار میرود.

براي انسان آرامش روحي مي  بر فكر و روح انسان اثر گذاشته وتعالي  ایمان به هللا -
 بخشد.

هدف از  ا و موانع است.زندگى انسان همواره مملو از مشكالت، فراز و نشیب ه
مشكالت تعالي در مواجه به به هللا و متکي  آرامش روحي همین است که انسان مؤمن

کرده طى به اتکا به هللا تعالي و ایمان بهتر و اسانتر زندگى را به مشقات  همه ر راحت
با آرامش كامل روحي مشكالت را از سر راه خود مشکالت آنها وجود میتوانند. 
به همین دلیل اگر استوار تر قدم بر میدارند. فراز و نشیب هاى زندگى در  برداشته و
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توجه فرموده باشید آنعده اشخاصیکه دچار امراض روحي و رواني اند معموالً افراد 
 بي ایمان هستند.
در خصوص آرامش ایمان آورندگان به هللا « سوره بقره 62آیه »خداوند متعال در 

 «.بالِله و الیوم األخر... و ال خوف علیهم و ال هم یحزنونمن ءامن »... مي فرماید: 
 )كسانیكه ایمان به هللا و روز قیامت دارند... هیچ ترس و ناراحتي بر آنها نیست.(

كسانیكه ایمان به هللا دارند؛ هللا متعال را به عنوان قدرتي بي منتها دوست و یاور خود  -
سوره بقره( چنین وعده  257آیه )مي دانند طوریکه پروردگار با عظمت ما در 

)هللا تعالي یاور  «.هللا ولي الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الي النور»فرموده است: 
 مومنان است و آنها را از تاریكي به روشنایي مي برد.(

كسانیكه به هللا ایمان دارند، توكل کننده کامل خویش را هللا خویش قرار مي دهند،  -
َو َمْن »فرماید:  با این زیباي مى« 3سوره طالق آیه »الشان در طوریکه قرآن عظیم 

ِ فَُهَو َحْسبُهُ   )هر كس بر خدا توكل كند، هللا او را كافى است.( «یَتََوكهْل َعلَى َّللاه
كسانیكه به خدا ایمان دارند، نتایج امور خویش را به هللا مي سپارند. بناً اشخاصیکه به  -

ه و اعتماد بر هللا تعالي پس از انجام امور نتیجه كارشان را به او هللا ایمان دارند با تكی
واگذار مي كنند و اگر آن كار به نتیجه مطلوب نرسیده یقین دارند كه حتما خداوندیكه 
دوست و یاور آنها مي باشد این مساله را به صالح بنده وي نمي دانسته لذا از این 

تیجه نرسیده اما ضرري متوجه آنها نشده جهت آرامش دارند كه اگر چه كارشان به ن
 .چراكه حتما خداوند این امر را به صالح فرد نمي دانسته

 .كسانیكه به هللا ایمان دارند، به قضاي الهي راضي مي باشند -
 كسانیكه به هللا ایمان دارند، در برابر امر پروردگار تسلیم مي باشند. -
خلقت و هستى است. ایمان به تلقّى یكى ازاثار ایمان به خدا، خوش بینى به جهان  -

انسان از جهان شكل خاصى میدهد، به این نحو كه آفرینش را هدفدار و هدف را خیر 
 و تكامل و سعادت معرفى مى كند.

شخص با ایمان با ابزار خوش بینى و در پرتو روشن دلى، به نتیجه مطلوب تالش  -
 هاى خود امیدوار است.

سبت به تالش هاى او بى طرف و بى تفاوت نیست، در منطق شخص با ایمان، جهان ن
بلكه دستگاه آفرینش حامى افرادى است كه در راه حق و حقیقت و درستى و عدالت و 

(: اگر خدا را 7)سوره محمد:  «ان تَنُصروا َّللّاَ یَنُصرُكم»خیرخواهى تالش میكنند: 
 .یارى كنید )در راه حق گام بردارید( خداوند شما را یارى مى كند

« اِنه َّللّاَ ال یُضیُع اَجَر الُمحسنین»اجر و پاداش نیكوكاران هرگز هدر نمى رود: 
(: فرد با ایمان به كمك ویاري پروردگار امیدوار است و در بحران 90)سوره توبه: 

هاى زندگى و براى دست یابى به اهدافش دست یارى به سوى هللا دراز مى كند و این 
 .ابتال به اضطراب مى شودامید به خدا مانع از 

یكي دیگر از آثار پربركت ایمان به هللا هدفمند بودن در كارهاست. زیرا مؤمن میداند  -
كه به خودي خود به وجود نیامده و خداوندي حكیم او را به دنیا هستي آورده و براي 
هدف بس بزرگي كه همانا عبودیت و بندگي پروردگار و جانشیني او در زمین است، 

قبل از اینكه روز  داند كه باید از رفتار و گفتارش حساب بكشد،شده است و ميخلق 
داند كه باید كار كند تا زندگي كند نه اینكه زندگي كند تا كار حساب فرا برسد و مي
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كند. چون حساب و كتاب در راه است و روزي از خرد و درشت و كوچك و بزرگ 
ل زندگي متوجه و هوشیار باشد و كاري نكند كه لذا باید در تمام مراح شود،پرسیده مي

 .فرداي بدون بازگشت در حضور پروردگار شرمنده باشد
شخصیکه دلش با حق تعالى پیوند خورده است، ممكن نیست كه ترس و بیم داشته  -

 باشد.چراكه او با همه كاره عالم سروكار دارد، پس، از چه بترسد؟
با موجودى پیوند دارد كه همه عوالم وجود  داند، چونمؤمن همیشه خود را غالب مى

 مسخر او هستند. 
اختصاصا براى مؤمن به كار رفته است. عزت حالتى است « عزت»درآیات قرآن صفت 

 ترسد؟ آنكه خود را مغلوب مىبیند. چه كسى مىبراى روح كه خویش را غالب مى 
، از همه موجودات اند شكست خوردنگرد. آنگاه كه از جنود نفس كه دشمنان درونى

 .ترسدبیرونى نیز مى 
شخصیکه به هللا تعالي ایمان داشته باشد شخصي وقت شناس و در زندگي خویش دارایي  -

نظم عالي میباشد، از اوقات خویش درراه بهتر عبادت كردن خداوند واستفاده بیشتراز 
یل درنظم لحظات زندگي وسرعت گرفتن درانجام اعمال صالح بهره مي برند به همین دل

بخشیدن به زندگي خود بسیار كوشا هستند. ازهیچ دقیقه اي درراه رسیدن به اهداف عالي 
 خود صرف نظر نمي كنند وبه برنامه ریزي براي ساعات خویش اهتمام مي ورزند.

شخصیکه به خداوند پاک ایمان داشته باشد، همه چیز را در این دنیا خالصه نمي كند بلكه  -
به دنیایي فراتر از جهان هستي نیز اعتقاد دارد تمامي اعمال و رفتار  عالوه بر این دنیا

 خود را بر همین اساس تنظیم مي نماید.
 گرداند.آفریند و تلخیها را شیرین مىایمان به هللا در انسان نیروى مقاومت مى -
یده كسي كه ایمان به هللا دارد؛ به خاطر خدا و از ترس عاقبت وخیم نافرماني و گناه، سنج -

كند، كند كه خدا و خلق خدا را از خود برنجاند و هر كاري كه ميعمل میكند و كاري نمي
كند باز به خاطر خداست و باید ها و نباید ها را از دین به خاطر خدا و هر كاري كه نمي

 .و فرمان خدا و رسول میگیرد. به همین خاطر داراي وجداني آسوده و راحت است
 عصر: ءخالصه تفسیر سوره

عصر را چنین خالصه وجمعبندي نمود: قسم به زمانه )که درآن  ءبصورت کل تفسیر سوره
رنج و زیان واقع مي شود، که انسان )دراثر ضایع کردن عمر خویش( در زیان بزرگي قرار 
گرفته است، مگر کساني که ایمان آوردند و کار هاي نیک انجام دادند، )این کمال خود است( 

بر پابندي بر دین حق توصیه نمودند، و یکدیگر را به پابندي )بر اعمال( تفهیم و یکدیگر را 
کردند، )این تکمیل دیگران است، پس کساني که خود، این کمال را به دست آورند و دیگران 

 را نیز تکمیل کنند این قبیل مردم در زیان قرار نمي گیرند، بلکه در نفع میباشند.
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 اْلعَْصرِ سورة  و تفسیرترجمه 
ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 ومهربان ه به نام خدای بخشایند
  

اِلَحاِت َوتََواَصْوا ِباْلَحِقّ  ﴾٢﴿ إِنه اإلْنَساَن لَِفي ُخْسر   ﴾١﴿ َواْلعَْصرِ  إِال الهِذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصه
ْبرِ   ﴾٣﴿ َوتََواَصْوا بِالصه

 :ترجمة سورۀ َعصر
 قسم به زمان  ﴾1﴿ «َواْلعَْصرِ »
 یقیناً انسان است در زیان ﴾2﴿ «إِنه اإلْنَساَن لَِفي ُخْسر  »
ْبرِ » اِلَحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحِقّ َوتََواَصْوا بِالصه مگر آنانیکه ﴾ 3﴿ «إِال الهِذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصه

)عمل صالح( وهمدیگر را به حق و ایمان آورده اند، وکار هاي شایسته انجام داده اند، 
 درستي سفارش کرده اند وهمدیگر را به صبر وشکیبایي فرموده اند.

 خوانندگان گرامی!
بي نهایت معجزه اساء که در این سوره مورد بحث قرار گرفته  اساسي، علمي و ءنقطه
براي رعایت است همانا اینکه انسان  دقت و، و براي هر مؤمن مسلمان قابل توجه است،

ند زیان به چهار صفت ضرورت دارد: و این چهار صفت عبارت ا نجات از خسران و
 .«توصیه به صبر. ایمان، عملي صالح، توصیه به حق، و: »از

رستگاري  در این سوره براي ما انسانها مي آموزاند که انسان زماني میتواند به فالح و
انه راستگاري را در خود تعبیه این عوامل چهار گ ءواقعي دست یابد که همه حقیقي و

ه یاد داشته باشد که اگر یکي از اینها را بنابر عواملي و یا هم بنابر هر مسلمان باید ب .کند
بر مصلحت دنیوي، کنار بگزارد و آنرا بي اهمیت تلقي نماید و یا اینکه هر کدام آنرا در 

مي ماند واز رسیدن به جاي خویش بطور دقیق مراعات ننماید، کشتي نجاتش در نیمه راه 
ساحل مطلوب که همانا سعادت ابدي است، محروم مي ماند و به خسران دنیا وآخرت 

 گرفتار مي گردد.

 اْلعَْصرِ  ءترجمه و تفسیر سوره
 ﴾:١﴿ َواْلعَْصرِ 

قسم  به زمان )كه سرمایه زندگي انسان، و فرصت تالش او براي نیل به سعادت دو 
 جهان است.

زمان. روزگار. مراد زمان و تاریخ بشریّت است كه «: اْلعَْصرِ » مفسران مي نویسند:
سرمایه زندگي انسانها است، و خسران و زیان آنان بر اثر گذشتن زمان عمرشان به 

 بیهودگي است.
بعمل « العصر»قابل تذکر است که: ترجمه و تفاسیر متنوع ومتعددی را در مورد کلمة 

 تفسیر مینمایند. ترجمه و« وقت عصر»ه نرا بآآورده اند، برخي از مفسران  
به زمانه خاص مخصوصاً عصر پیامبر صلي هللا علیه  را« العصر»برخي از مفسرین 

د با تفاسیر مختلف در توضیح وتشریح نوسلم تعبیر نموده وبدین تر تیب مفسران مي خواه
 د.نبپردازکلمه این 
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تحلیل و ارزیابي قرار گیرد، ولي اگر استدالل و تفاسیر هریکي از این مفسرین مورد 
به وقت وزمانه خاص را ذکر نه « العصر»هیچ کدام از این ها دلیلي براي اختصاص 
در این صورت  جواب آن از میان مي رود و نموده اند، با این توجیه ارتباط میان قسم و

گواهي میدهد که انسان در « العصر»با هیچ تعبیر وتاویلي نمي توان ثابت کرد که 
 .زیان است ان وخسر
جواب آن  ارتباط میان قسم و. ساخت« خاص»نباید آنرا که  عام است« العصر»ء صیغه

که به این ترتیب  بگذاریم« عام»نیز فقط زماني نمایان مي شود که صیغه را به حال خود 
نشیب هاي  زمان و همهء فراز و. بمعني هر مقطع زمان وهر فراز و نشیب تاریخ بگیریم

بد و ناشایسته، عدم کرد میدهد که انسان همواره در نتیجه بي ایماني، عملگوناگون 
 خسران مواجه شده است. توصیه به حق وعدم توصیه به صبر با زیان و

روزگار  خورد كهروزگار سوگند مي روي به از آن خداي سبحان« عصر سوگند به»
رخدادها و اموري در امر  ظرفها و نور و تاریكي و روز و پیاپي آمدن گذر شب محمل
روزگار آنها را در بستر خود  كه است زندگان و منافع زندگي و مصالح یافتن قوام
 و بریگانگي وي داللت عزوجل امور بر وجود صانع این كه پروراند و شكي نیستمي

 آن و اهمیت شرف روزگار، دلیلهللا متعال به ، سوگند خوردنروشني دارند. بنابراین
 هو الدهر: هللا التسبو الدهر، فإن»است: آمده  شریف در حدیث جهت ، از ایناست

 «.خود )آفریننده( روزگار استندهید زیرا خداي عزوجل  روزگار را دشنام
را نماز عصر تعبیر « عصر»همچنان قابل تذکر است که: برخي از مفسرین هدف از 

نماز  را به« وسطي صاله»همین تعداد از مفسرین است که: ما  نموده وبر اساس تفسیر
عمر باقي  دارد كه آن به سوگند اشاره ، اینتفسیري وجه اند. بنابراینعصر تفسیر كرده

نماز عصر  در میان باقي مانده ، مانند وقتاست از آن گذشته كه آنچه بهدنیا نسبت  مانده
 .استو مغرب 

 شده آخر نزدیك به شود زیرا وقت مشغول زیانتجارتي بي  تا به است الزم بر انسان پس
را  مفسر شهیر جهان اسالم  معني اول« ابن کثیر». ولي نیست ممكن مافات و جبران
 .استداده ترجیح 

 ﴾:٢﴿ إِنه اإلْنَساَن لَِفي ُخْسر  
 انسان مكلّف مراد است. «:اإِلنَسانَ »انسانها همه زیانمندند.( )
 زیان و ضرر.  «:ُخْسر  »

 بینند كنند، زیان مي آنان كه با طالي عمر خود با شیطان معامله مي اصل این است:
( و آنان كه با یزدان تجارت مینمایند، 45، شوري/ 178 /، اعراف5)مراجعه شود: نمل/ 

 (.13 - 10 /سود میبرند )مراجعه شود: صف
خسر وخسران: زیان « در خسر است انسان گمانبي كه»است:  این قبل سوگند آیه وابج

و كار و  تجارتبه  . یعني: هر انساني كهاست سرمایه رفتن و از بین ، نقصانكاري
و در  و گمراهي از حق، در زیاناست عمر در كارهاي دنیا مشغول مادي و صرف تالش

 در آیه ، بجز كساني كهنیستمستثني  كس هیچ قاعده قرار دارد و از این نابودي معرض
 اند:مورد استثنا قرار گرفته  ذیل

ْبِر﴿ اِلَحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحِقّ َوتََواَصْوا ِبالصه  :﴾٣إِال الهِذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصه
 آورند، و كار هاي شایسته و بایسته میكنند، و همدیگر را به مگر كساني كه ایمان مي )
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كنند، و یكدیگر را به شكیبائي )در تمّسك به حق )در عقیده و قول و عمل( سفارش مي
نمایند )كه موجب رضاي تحّمل سختي ها و دشواریها و دردها و رنجهائي( توصیه مي

 گردد(.خدا مي
 هرگونه حق و حقیقتي. «:اْلَحقِّ »همدیگر را سفارش كردند.  «تََواَصْوا»
ْبرِ » مگر » شكیبائي  ذكر خاص بعد از عام است و بیانگر اهّمیّتي است كه دارد. «:الصه

 «اندكرده اند و كار هاي شایستهآورده ایمان كساني كه
اند، در كرده جمع صالح هللا و عمل به ایمان در میان مؤمني كهو زنان  یعني: مردان

 و براي آخرت نساخته خود مشغول را به زیرا كارهاي دنیا آنان در زیان سودند نه
 همان« اندكرده سفارش حق همدیگر را به» مگر كساني كه« و»اند كردهعمل خویش
 از: عبارت و آن است و بایسته ، شایستهبراي آن بپاخاستن حقي كه

تعالي  حق كه چیزهایي است همه دادن و یگانگي وي و انجام خداي عزوجلبه  نایما
مگر »و  استاو از آنها نهي كرده  چیزهایي كه از همه و اجتناب است كرده مشروع

 و شكیبایي در خود داري از ارتكاب« صبر اند بهكرده همدیگر را سفارش» كساني كه
درد  وي و شكیبایي بر مقدرات فرایض ، شكیبایي بر انجامي عزوجلهاي خدا نافرماني
 .آور وي

 سفارش آن دیگر را به باید یك صالح مؤمنان كه هاي حقي است صبر از خصلت پس
 آن بیشتري دارد و درجه شرف نیكهاي  دیگر خصلت به صبر نسبت كنند و از آنجا كه
، مورد دشمني و براي حق بسیاري از بپاخاستگان نیز از آنجا كه و از آنها باالتر است

 میباشد. مؤمن وارستگان ، نیاز ملموسصبر و شكیبایي نیاز به تعدي قرار میگیرند پس
 نمایند.  و سفارش صبر و شكیبایي نیز توصیه دیگر را به، آنها باید یك بنابراین

رنجها و  كه سنگین امري است حق كه است بر آن دلیل هكریم آیه»: میگوید: رازي امام
دیگر  یك سفارش را به ، پروردگار ما آنجهت و همراهند. از این مالزمها با آن محنت

 «.گردانید صبر پیوسته به
 مفهوم قرآني عمل صالح:

الف شود عمل صالح به معناي كار راست، درست و نیكو است. اگر میان دو نفر اخت
 برطرف كردن اختالف و دشمني را كه راست كردن میان آن دو است، صلح مي گویند.

در  عمل صالح یعني هر كار درست و نیكو، مفهومي است كه مصادیق بسیاري دارد.
قرآن این تركیب، در اصطالح خاصي به كار رفته و از جایگاه بخصوصي نیز 

 برخوردار است. 
اصلي و اساسي بخواهیم تعریف و تحدید كنیم یكي از دو مولفه  اگر اسالم را در دو مولفه

اصلي را شكل خواهد داد. به این معنا كه اسالم بر دو مولفه اصلي ایمان به حق و عمل 
 صالح شكل مي گیرد.

مسلمان و مومن كسي است كه دردل به حق ایمان و باور داشته باشد و در عمل كارهاي 
این رو، ایمان توحیدي و عمل صالح را دو بال پرواز درست و نیكو انجام دهد. از 

به عنوان باالبر یاد  (انسانیت دانسته اند و قرآن عمل صالح را در كنار كلمه طیب)حق
( و تنها كساني را رستگار و موفق مي شمارد كه توانسته 10)سوره فاطر آیه  مي كند.

ند كه از سرمایه اصلي زیان اند داراي ایمان و عمل صالح اند و غیر ایشان كساني هست



 

  

476 

 (103) –العصر سورٔه 

سوره عصر که در فوق  3و 2داده اند و جزو زیانكاران و اهل خسران میباشند.)آیات 
 .گذشت(

پرسش این است كه كدام مصادیق را قرآن به عنوان عمل صالح ستوده و آن را مورد 
 توجه و اهتمام قرار داده است؟ قرآن براي عمل صالح مصادیق بسیاري را ذكر مي كند

 كه در این جا به برخي از آن ها اشاره مي شود.
( به صورت كلي و جزیي به برخي از مصادیق عمل 121و  120در )سوره توبه آیه 

صالح اشاره مي كند و مي فرماید: در راه خدا هیچ تشنگي به آن ها چیره نشود یا به رنج 
خشمگین سازد بر و سختي نیفتند یا به گرسنگي دچار نگردند یا گامي كه كافران را 

ندارند یا به دشمن )حربي( دستبردي نزنند، مگر آن كه عمل صالحي برایشان نوشته 
شود، كه خدا پاداش نیكوكاران را تباه نمي سازد؛ و هیچ مالي چه اندك و چه بسیار هزینه 
نكنند و از هیچ وادي و سرزمیني نگذرند مگر آن كه به حساب ایشان نوشته شود تا خدا 

 ن دهد؛ چون پاداش نیكوترین كاري كه مي كرده اند.پاداششا
در این آیات به موارد و مصادیق چندي اشاره شده است كه مصداق كلي و جزیي عمل 
صالح است. در همه این ها آن چه شرط اساسي و كلیدي است در راه خدا بودن عمل 

 صالح و نیكو است.
ا سختي و رنج هاي بسیاري اگر انفاق و بذل و بخشش كم و بیشي صورت پذیرد و ی

تحمل شود و كارهاي نیكویي دیگري انجام گیرد كه نیت خدایي و قصد الهي در آن نباشد 
این كار نیكو و درست فرد همانند كار كسي است كه بخواهد با یك بال پرواز كند كه 

 .چنین چیزي غیر ممكن و ناشدني است
ا از فرد مي گیرد. در آیات قرآن در چنان كه ایمان بدون عمل صالح نیز امكان پرواز ر

همه موارد به شرطیت هر دو اشاره شده است و هر گاه سخني از رستگاري و رهایي از 
آیه به این  70آتش دوزخ مي شود به ایمان و عمل صالح اشاره مي شود. در بیش از 

مي مساله توجه داده شده است كه بدون تحقق هردو )ایمان و عمل صالح( رستگاري مفهو
از سوي دیگر مومنان واقعي را  نخواهد داشت. )نگاه كنید واژگان ایمان و عمل صالح(

كساني مي شمارد كه نه تنها خود این گونه هستند، بلكه دیگران را به ایمان و عمل صالح 
مي خوانند و سفارش مي كنند. در حقیقت بر جنبه اجتماعي اسالم تاكید مي شود. به یك 

ست كه تنها به نجات فرد نمي اندیشد بلكه نجات جامعه نیز یكي از مهم معنا اسالم دیني ا
ترین مقاصد و اهداف آن را تشكیل مي دهد. از این روست كه امر به معروف و نهي از 

 .منكر به عنوان یكي از اعمال صالح در قرآن مورد توجه و تاكید قرار گرفته است
نه تنها به نجات افراد بلكه جوامع بشري این روش و شیوه قرآن نشان مي دهد كه اسالم 

مي اندیشد. رهایي و نجات و رستگاري فرد هر چند مهم است ولي این مهم جز به فراهم 
شدن جامعه صالح و امت درستكار تحقق نمي یابد. فرد اگر خود را برهاند و به جامعه 

اهد شد. رهایي توجه نداشته باشد نمي توان مطمئن شود كه در آینده دچار گرفتاري نخو
 .فردي بخصوص در جوامع امروزي به رستگاري و رهایي جامعه بستگي دارد

 :در خسران جنیات هم شامل اند
وهکذا در تعداد کثیري از احادیثي  پیامبر صلي هللا علیه و سلم، بني  «العصر»ء درسوره

آدم و مخصوصاً مردان مورد خطاب قرار گرفته است:که انسان در خسران است ولي 
 ذکري از زنان وجنیان درآیات متذکره بعمل نیامده است.
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 «لعصرا»ولي باید یاد اورشد که: خطاب پروردگار در مورد خسران، که درآیه سوره 
بعمل آمده است، شامل حال خسران، زنان ومردان، وحتي شامل حال خسران انس وجن 

زیرا دین اسالم دیني است که براي تمام مکلفین مرد و زن و جن نازل  نیز مي گردد،
)روایت  «النساء شقائق الرجال»گردیده است، و پیامبر صلي هللا علیه و سلم فرمودند: 

نان در امور دین مانند مردان اند، مگر در مسائلي که اسالم آنرا احمد(، به این معنا که ز
براي زن و مرد مستثنا دانسته و جداگانه معین کرده باشد مانند مسائل شهادت و ارث و 
غیره، و در مورد جن نیز در آیات قرآني آمده است که از آنها مؤمنان و کافرانند، و 

ْنَس إِاله ِلیْعبُُدونِ َوَما َخلَْقُت اْلجِ »خداوند میفرماید:  یعني: )و من جن و انس را بجز  «نه َواإْلِ
براي عبادت نیافریدم(، پس جن مانند انس مکلف به عبادتند، و معناي آیه سوره عصر 
عموم را میرساند یعني هم جن و هم انس در هالکت و خسارتند مگر کساني که ایمان 

 .به حق و صبر پند و اندرز دهند بیاورند و عمل صالح انجام دهند و یکدیگر را
 راه رسیدن به جنت:

در رسیدن به جنت مؤمن مسلمان باید سعي وتالشي همه جانبه را بخرچ دهد، حکم 
شرعي همین است که راه جنت با مخالفت با هواي نفس تحقق مي یابد و این به اراده 

 قوي، آهنین و تصمیم قاطع نیاز وضرورت دارد. 
هللا صلي هللا رسول که و مسلم که از حضرت ابي هریره روایت شدهدر حدیثي از بخاري 
)جامع االصول:  « حجبت النار بالشهوات، و حجبت الجنة بالمکاره»علیه وسلم فرمودند: 

.( )دوزخ با لذایذ و شهوات و بهشت با نا مالیمات احاطه شده 8069 ( شماره10/521)
 است(.

هللا صلي رسول که ترمذي از ابي هریره روایت شده همچنان در سنن نسائي، ابو داود و
اْذَهْب فَاْنُظْر إِلَیَها فََذَهَب فَنََظَر إِلَیَها ثُمه َجاَء فََقاَل أَي َرِبّ »هللا علیه وسلم فرمودند: 

تَِک اَل یْسَمُع بَِها أََحٌد إِاله َدَخلََها ثُمه َحفهَها بِاْلَمَکاِرِه ثُمه قَاَل یا ِجْبِریُل اْذَهْب فَاْنُظْر إِلَیَها  َوِعزه
تَِک لَقَْد َخِشیُت أَْن اَل یْدُخلََها أََحدٌ  جامع  «فََذَهَب فَنََظَر إِلَیَها ثُمه َجاَء فَقَاَل أَي َرِبّ َوِعزه

.( )برو بهشت و آنچه را که در بهشت براي مؤمنان 8068 ( شماره10/520االصول: )
 کن. ام مالحظهآماده کرده

کرد و سپس برگشت و گفت:  برئیل رفت و بهشت و تمامي امکانات آن را مشاهدهج
ها بشنود، براي ورود هر کس در باره این نعمت پروردگارا! سوگند به جالل و عظمتت، 
شود. پس خداوند دستور دارد که بهشت بوسیله آن خود را مهیا میکند و وارد آن مي
امر کرد، برو و ببین که براي بهشت و اهل بهشت نامالیمات احاطه شود و به جبرئیل 

ام. جبرئیل رفت و برگشت و گفت: پروردگارا! سوگند به جالل و عظمتت، چه آماده کرده
 بیم آن دارم که کسي وارد بهشت نشود(.

امام نووي در شرح مسلم پیرامون حدیث اول تفسیر و توضیحاتي به شرح زیر نوشته 
هللا صلي هللا علیه و نشانگر فصاحت و جامعیت کالم رسول  است: این تمثیل بسیار زیبا

 وسلم است.
معني و مفهوم آن، این است که انسان تا کارهاي دشوار و نامالیم به طبعیت خود را انجام 

 یابد.ها ي نامشروع را فدا نکند از دوزخ نجات نميرسد و تا لذتندهد، به بهشت نمي
ها و موانع عبور اند. هر کس از پردهره پوشانده شدهآري، جنت ودوزخ با شهوات و مکا 
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رسد. برداشتن موانع راه بهشت یعني روبرو شدن با مشکالت و کند به محبوب مي
 ها. برداشتن موانع دوزخ یعني رسیدن به لذت

  مکاره و مشکالت عبارتند از:
 کوشش در عبادت، مواظبت بر آن، صبرواستقامت در برابر مشکالت راه دین،امر به 

معروف و نهي از منکر وتبلیغ حق ودعوت بسوي هللا وجهاد حق در راه او، و فرو بردن 
خشم، عفو و گذشت، برد باري، صدقه، نیکي در حق کسي که نسبت به شما عمل بدي 

 (.17/165ها و امثال آن. )شرح نووي بر مسلم: )است و صبر در برابر لذت  انجام داده
 مدعین نبوت:

در مورد اینکه بعد از محمد مصطفي صلي هللا علیه وسلم چه تعداد اشخاص ادعاي نبوت 
در حدیث صحیحي پیامبر صلي هللا علیه کرده اند؟ معلومات دقیق در دست نیست، ولي 

الُوَن َکذهابُوَن قَِریبًا ِمْن ثاََلثِیَن ُکلُُّهْم یْزُعُم اَل تَقُوُم السهاَعةُ َحتهي » وسلم فرمودند: یْبعََث َدجه
شود مگر اینکه دجال هاي قیامت بر پا نمي »(. یعني: 3609بخاري ) «أَنههُ َرُسوُل َّللاهِ 

و در سنن ابوداود و « کذابي حدود سي نفر که همه آنان ادعاي نبوت میکنند، ظاهر شوند
َوإِنههُ َسیُکوُن فِي »وایت است که پیامبر صلي هللا علیه وسلم فرمودند: ترمذي از ثوبان ر

تِي َکذهابُوَن ثاََلثُوَن ُکلُُّهْم یْزُعُم أَنههُ نَبِي َوأََنا َخاتَُم النهبِییَن اَل َنبِي بَْعِدي سنن أبي داود  «أُمه
شوند و هر ي همانا در امت من سي نفر مدعي نبوت دروغین ظاهر م»(. یعني: 4252)

کند پیامبر خدا است در حالي که من خاتم انبیاء هستم و پیامبري بعد یک از آنان گمان مي
و اولین نفري که ادعاي پیامبري نمود، مسیلمه ي کذاب بود که «. از من نخواهد آمد

 بعدها توسط مسلمین کشته شد.
 پیامبران دروغین در صدر اسالم:

وسلم اشخاصي قد علم کردند، و خود را مدعیان نبوت  در زمان پیامبرصلي هللا علیه
اعالم داشتند. در این میان تعداد کمي از این افراد توانستند براي خود پیرواني، پیدا 

 نمایند.
از معروفترین و مشهورترین این اشخاص میتوان از: مسیلمة بن ثمامه نام برد که در 

نبّوت میدانست، و اسود عنسي و طلیحه بن تبلیغات خویش، خود را شریک پیامبر در امر 
 اي دعوا نبوت مي کردند.خویلد و... که هر یک در منطقه

 ثمامه: بن مسیلمة
( در یکي از روز ها با تعداد 1مسیلمة بن ثمامة که با کنیه أبا ثمامة نیز شهرت داشت. )

رسول هللا صلي از پیروان خویش نزد پیامبر صلي هللا علیه وسلم رفتند.او در مالقات با 
اگر امور را چنان قرار دهي كه پس از تو، امور از آن من  (2هللا علیه وسلم گفت: )

 باشد، )من به اصطالح جانشین شما باشم( از تو پیروى خواهم كرد.
اى از نخل بود، که در دستش شاخهپیامبرصلي هللا علیه وسلم به او رو کرد در حالي

که در دست من است را درخواست کني، به تو نخواهم اگر از من چنین چیزي »فرمود: 
داد، در کار خود با آنچه خدا برایت در نظر گرفته دشمني مکن و اگر رویگردان شوى 

او ( »3بینم كه در خواب دیدیم )ات را خواهد برید. و من تو را همان مي خداوند دنباله
سوي قبیله خویش برگشت، وبعد از  بعد از این مباحثه با رسول هللا صلي هللا علیه وسلم به

مواصلت نزد قبیله خویش، یکباره ادعاي نبّوت را کرد و گفت که با پیامبر اسالم در 
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(. قابل تذکر است که او نبّوت پیامبر اسالم را رد نکرد ولي خود را 4نبّوت شریک است)
 .گفت من و محمد در امر نبّوت شریک هستیمدانست و مي مانند او پیامبر مي

اي را گرد سیرت نویسان مي نویسند که:بعد از سپري شدن مدتي که مسیلمه توانست عده
 اى به محتوي ذیل نوشت:خود جمع کند به پیامبر نامه

از مسیلمه پیامبر خداوند به محمد پیامبر خدا، درود بر تو! اما بعد، همانا كه من با تو »
ن ماست و نیمى از قریش، اما قریش در امر )نبّوت( شریک هستم و نیمى از زمین از آ

 «. تجاوز میكنند
زمانیکه نامه به رسول هللا صلي هللا علیه وسلم رسید بعد از مطالعه نامه شان، نامه را به 

 مضمون ذیل عنواني او گسیل داشت:
گوى، درود بر كسى كه از راه رستگارى از سوى محمد پیامبر خداوند به مسیلمه دروغ»

بعد، زمین از آن خداوند است كه به هركس از بندگانش كه بخواهد، به پیروى كند. اما 
  (.6) ،(5) «رساند و سرانجام از آن پرهیزكاران است. ارث مي

را به « حبیب بن زهد»رخین مینویسند که پیامبر صلي هللا علیه وسلم شخصي را بنام ؤم
 سوي مسیلمه گسیل داشت.

دهد که محمد رسول و مسیلمه به فرستاده رسول هللا صلي هللا علیه وسلم گفت: شهادت مي
دهي که من رسول خداوند فرستاده خدا است؟ حبیب گفت: بله. مسیلمه گفت: شهادت مي

که مسیلمه من کر و الل هستم. این کالم چندین بار رد و بدل شد تا این هستم. حبیب گفت:
 ( 7یک برید و او شهید شد. )اعضاي او را یک به 

در روایت دیگري آمده است:مسیلمه كذاب دو تن از اصحاب رسول اكرم صلي هللا علیه 
دهى كه محمد رسول هللا است؟ وسلم را گرفت و به یكى از آن دو گفت: آیا شهادت مي

گفت: آرى. باز پرسید: آیا به رسالت من هم شهادت میدهى؟ گفت: آرى. پس او را آزاد 
 رد. ك

دهى؟ گفت: آرى. سپس سپس دومى را خواست و گفت: آیا به رسالت محمد شهادت مي
 دهى؟ جواب داد: من گنگ و اللم... و او شهید شد.پرسید آیا به رسالت من هم شهادت مي

مسیلمه بعد از مرگ پیامبر ادعا کرد که با نبودن پیامبر اسالم، او تنها پیامبر موجود 
  (8او اطاعت و حمایت کنند )است و مردم باید از 

در نهایت، خلیفه اول وقتي خطر مسیلمه را جدي دید چندین سپاه را براي جنگ با او 
بسیج کرد و چندین درگیري کوچک و بزرگ در میان آنان شکل گرفت که در نهایت 

سپاه اسالم به فرماندهي خالد بن ولید در جنگي سخت پیروز شد و مسیلمه نیز در همان 
  (9شته شد )جنگ ک
 پاورقی:

زركلى، خیر الدین، اْلعالم )قاموس تراجم ْلشهر الرجال و النساء من العرب و  - 1
، دار العلم للمالیین، بیروت، چاپ 226، صفحه 7المستعربین و المستشرقین(، جلد 

 .م1989هشثم، 
ها ذکر شده که او به پیش پیامبر نرفت و دیگران از او نقل قول  در برخي از نقل - 2

 .226، ص 7دند و پیامبر نیز جواب داد؛ اْلعالم، ج کر
بخاري، محمد بن إسماعیل، صحیح البخاري، محقق: الناصر، محمد زهیر بن ناصر،  - 3

 .ق1422، دار طوق النجاة، چاپ اول، 203، ص 4ج 
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، إمتاع اْلسماع بما للنبي من اْلحوال و اْلموال و الحفدة و مقریزي، تقي الدین - 4
 .ق1420، دار الکتب العلمیة، بیروت، چاپ اول، 229 ، ص14، ج المتاع

ِ یُوِرثُها َمْن یَشاُء ِمْن ِعباِدِه َو اْلعاقِبَةُ ِلْلُمتَّقینَ : »128اعراف،  - 5  «إِنَّ اْْلَْرَض َّلِلَّ
طبري، محمد بن جریر، تاریخ اْلمم و الملوک، تحقیق: محمد أبو الفضل ابراهیم، ج  - 6

 .ق1387اپ دوم، ، دار التراث، بیروت، چ146، ص 3
عبد البر، یوسف بن عبد هللا، االستیعاب فى معرفة اْلصحاب، تحقیق: بجاوى، على  - 7

ق؛ ابن اثیر جزري،  1412، دار الجیل، بیروت، چاپ اول، 320، ص 1محمد، ج 
، دار 443، صفحه 1عز الدین أبو الحسن، أسد الغابة فى معرفة الصحابة، جلد 

 .ق1409الفكر، بیروت، 
 .341، صفحه 6و النهایة، جلد البدایة  - 8
ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، تاریخ ابن خلدون)دیوان المبتدأ و الخبر فى تاریخ  - 9

، 2العرب و البربر و من عاصرهم من ذوى الشأن اْلكبر(، تحقیق: خلیل شحادة، ج 
 .ق1408، دار الفكر، بیروت، چاپ دوم، 502ص 

 
 

 الکریم.صدق هللا العظیم و صدق رسوله نبي 
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ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 ُسوَرة الُهَمزه
 (30) –جزء 

 آیه است 9نازل شده و داراى « مكه»این سوره در 
 تسمیه: وجه

آغاز « لَُمَزة   َویٌل ِلُکِلّ ُهَمَزة  »نام دارد زیرا هللا عزوجل آن را با آیه: « الُهَمزه»این سوره 
 کرده است.

و  غیبت كه است ی قیامت نازل شده.همزه: كسيباید گفت که:این سوره پس از سوره
 .میزند طعنه آنان به ، یا با اشاره، یا با فعلو با سخن را نموده مردم جویيبعی

 مناسبت سوره الُهَمزه  با سورة )العصر(:
سخن گفت که هللا عزوجل بیان کرده  است که: انسان ازجنس انسان « والعصر»در سورة 

ی که گرد آورنده -در خسران و هالکت است. و نیز این سوره احوال انسان زیانبار را 
 ثروت است و از دین خبر ندارد، نیز به بیان گرفته است.

 تعداد آیات، کلمات وحروف سوره الُهَمزه:
( 33( نه آیت، و)9( رکوع، و)1داراي )از جمله سوره هاي مکي بوده، «سوره الهمزه»

( نقطه است.)الزم به ذکر است 46( یکصدوسي وپنج حرف، و)135سي وسه کلمه، و)
که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف است.( 

 تفسیر احمد مراجعه فرماید.( ،برای  تفصیل  این مبحث میتوانید به سوره  الطور
 : سوره الُهَمزه اسباب نزول

ابن ابو حاتم محدث مشهور جهان اسالم از عثمان بن عمر روایت کرده است: ما همواره 
در باره أبي بن خلف نازل شده است.و از سدي « َویٌل ِلُکِلّ ُهَمَزة  لَُمَزة  »میشنیدیم که آیه 

 روایت میکند: این آیه در باره اخنس بن شریق نازل شده است.
 بن شریق بن عمرو ثقفي، یکي از بزرگان واشخاص صاحب نفوذ شهر مکه بود.اخنس 

آمیز علیه پیامبر اسالم صلي هللا که در مکه و قبل از هجرت به اقداماتي نه چندان خشونت
 علیه وسلم دست یازیداست. 

اخنس از جمله سران قریش بود که نزد ابوطالب رفت و با وساطت او، به پیامبر صلي هللا 
ما و خدایان ما را رها کن، ما نیز »جا گفت: یه وسلم پیشنهاد هایي دادند که اخنس در آنعل

 «تو و پروردگارت را رها میکنیم
اخنس بعد از هجرت و در جنگ بدر، به دلیل رهایي اموال از دست مسلمانان، جنگ را 

اه کفار بوده ترک کرده و برخي قبائل نیز از او پیروي کردند، اما او در جنگ احد در سپ
و فرزندش نیز در همان جنگ کشته شد. در نهایت اخنس، با فتح مکه مسلمان شده و از 

قرار گرفته و حتي در جنگ حنین نیز در کنار مسلمانان حضور یافت. « مؤلّفه قلوبهم»
بالذري، احمد بن یحیي، عمر، درگذشت. )حضرت هاي ابتدایي خالفت اخنس در سال

، دار الفکر، 231، ص 1ق، زکار، سهیل، زرکلي، ریاض، ج انساب االشراف، تحقی
 .ق(1417بیروت، چاپ اول، 

ابن جریر از مردي از اهل رقه روایت مي کند: این آیه در باره جمیل بن عامر جمحي 
 نازل شده.
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ابن منذر روایت کرده است: هرگاه امیه بن خلف پیامبر صلي هللا علیه وسلم را مي دید 
 تا آخر سوره نازل شد. «َویٌل ِلُکِلّ ُهَمَزة  لَُمَزة  »جوي مي کرد پس طعنه مي زد وعیب 
این سوره ممکن است در باره اي  البحر المحیط مینویسد:مفسر تفسیر ابو حیان اْلندلسي 

یکي از افراد زیر نازل شده باشد که عبارتند از: اخنس بن شریق، عاص بن وائل، جمیل 
بن معمر، ولید بن مغیره، امیة بن خلف. و شکي نیست که این سوره براي هر کسي که این 

 اوصاف را دارد، عام است.
 ُهَمَزه: پیش درآمد سوره

بت به سه گناه سنگین، وعید عذاب شدید، و سپس شدت آن عذاب در این سوره مبارکه نس
همزه و لمزه برای « همز، لمز و جمع مال»بیان می گردد، و آن سه گناه عبارتند از: 

چندی معنی به کار می روند، آنچه را که اکثر مفسرین  فرموده اند، این است که همز به 
و لمز به معنای عار دادن و طعنه  معنای غیبت یعنی پشت سر کسی عیب او بیان گردد،

زدن به کسی در پیش رویش، این هر دو گناه سنگینی هستند، وعیدهای غیبت در قرآن 
عظیم الشأن واحادیث نبوی به بیان گرفته شده است،  علت آن می تواند این باشد که در 

ام گسیخته اشتغال به این گناه هیچ مانعی وجود ندارد، هر کسی که به آن مشغول گردد، لج
می رود، بنابر این، گناه به تدریج بزرگ شده اضافه می گردد، برخالف گفتار روبه روی، 
که طرف مقابل برای دفاع آماده می باشد، لذا در گناه امتداد نخواهد آمد، عالوه بر این، 
ذکر عیب کسی پشت سرش از آن جهت هم ظلم بزرگی است که او متوجه نیست که بر او 

ای  وارد می شود تا اوبتواند از خود دفاع کند، و از جهت دیگر لمز شدیدتر چه تهمات ه
است، بد گفتن کسی در جلویش توهین و تذلیل نسبت به اوست، و اذیت و آزار رسانی اشد 

 .است، بنابر این، عذاب آن نیز اشد خواهد شد
شاءون بالنمیمة شرار عباد هللا تعالى الم»رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرموده است: 

یعنی بدترین بندگان هللا  کسانی هستند که سخن « المفرقون بین اْلحبة الباغون البراء العنت
چینی می کنند، و در میان دوستان تفرقه می اندازند، و در پی جستجوی عیب بی گناهان 
قرار می گیرند، سومین خصلت که بر آن وعید عذاب در این سوره بیان گردیده است، 

نا حرص مال و محبت با آن است، و آن را هللا متعال  در آیه چنین تعبیر فرموده است، هما
که در اثر حرص مال و محبت به آن، آن را بار بار می شمارد، قابل تذکر است که مطابق 
نصوص شرعی جمع کردن مال بصورت مطلق  امر ناجائز و گناهی نیست، بنابراین، 

در آن حقوق واجب آن ادا نگردند، یا هدف از جمع کردن مراد از جمع کردن، آن است که 
فخر و تفاخر باشد، یا در محبت آن چنان انسان غرق گرددکه وی را ازضروریات دین 

 غفلت سازد.
 درس ها وعبرت هاي سوره همزه:

 این سوره بیانگر عقیده بعث و جزا هست. - 1
 ل آمده است.در این سوره تاکید بر اجتناب ودوري از غیبت و عیب جویي بعم - 2
در این سوره براي هر غیبت کننده و عیب جو و بخیل شدت عذاب جهنم بیان گردیده  - 3

 است.
 :همزهو فضیلت سوره  یامحتو

توجه نیرو وقوت خویش رامتوجه در این سوره از كسانى بحث بعمل آمده است که: تمام 
جمع اوري مال مي نمایند، اونه تنها در حب مال همه اهتمام خویش را بخرچ میدهد، بلکه 
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تمام ارزشهاى وجـودى انسان را در آن خالصه مى كنند، سپس نسبت به كسانى كه دستشان 
 از آن خالى است به دیده حقارت مى نگرند و آنها را به باد استهزامى گیرند.

و در پـایـان سوره از سرنوشت دردناك آنها سخن مى گوید كه چگونه به صورت حقارت 
آمیزى در دوزخ پـرتـاب مى شوند، و آتش سوزان جهنم قبل از هر چیز بر قلب آنها مسلط 

 مى گردد، و روح و جان آنها را به آتش مى كشد.
 پیام هاي عمده  سوره همزه:

همزة لمزة... جمع ماالً »تحقیر دیگران است.  اندوزى،یکى از آفات وخطرات ثروت - 1
 «و عدده

مسائل اخالقى جزء دین است و انسان مؤمن، باید زبان و چشم خود را در کنترول  - 2
 «ویل لکّل همزة لمزة»خود داشته باشد. 

مراقب باشیم فریب مال ومتاع دنیا، مقام ومنصب دنیا را نخورد و مغرور نشود.  - 3
 «یحسب اّن ماله اخلده»

ان که به جاى انفاق مال، در فکر جمع و احتکار اموال هستند، منتظر عذاب ُخرد آن - 4
 «جمع ماالً و عّدده... لینبذّن فى الحطمة»کننده قیامت باشند. 

 زبان و طعنه زدن، از گناهان کبیره است، زیرا درباره آن وعده عذاب آمده است. نیش - 5
 «ویل لکّل همزة لمزة... لینبذّن فى الحطمة»

نار »کند. ى که خدا بیفروزد، نه فقط بر جسم، بلکه بر جان و دل مجرمان نفوذ مىآتش - 6
 «َّللّا الموقدة الّتى تطلع على االفئدة

 «و ما ادراک ما الحطمة»فکر بشر از درک حقایق دوزخ و بهشت عاجز است.  - 7
فى « »إنها علیم مؤصدة»بندد. هاى بلند آتش، راه فرار را بر دوزخیان مى ستون  - 8

 «د ممددةعم
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 تفسیر ُسوَرة الهمزه ترجمه و
 (30) –جزء 

ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه
 ومهربان هبه نام خدای بخشایند

َدهُ  ﴾١﴿ َویٌل ِلُکِلّ ُهَمَزة  لَُمَزة   لَیْنبََذنه ﴾ َکال ٣﴿ یْحَسُب أَنه َمالَهُ أَْخَلَدهُ  ﴾٢﴿ الهِذي َجَمَع َماال َوَعده
ِ اْلُموقََدةُ ﴿ ﴾٥﴿ َوَما أَْدَراَک َما اْلُحَطَمةُ  ﴾٤فِي اْلُحَطَمِة ﴿ الهتِي تَطهِلُع َعلَى األْفئَِدِة  ﴾٦نَاُر َّللاه

َدة  ٨﴾ إِنهَها َعلَیِهْم ُمْؤَصَدةٌ ﴿٧﴿  ﴾٩﴿ ﴾ فِي َعَمد  ُمَمده
 

 ترجمه مؤجز:
 اي(کنندهجوي غیبت)واي بر هر عیب  ﴾1﴿ «َویٌل ِلُکِلّ ُهَمَزة  لَُمَزة  »
 که مال فراوني گرد آورد و شمارش کرد()همان( کسي  ﴾2﴿ «الهِذي َجَمَع َمااًل َوَعدهَدهُ »
کند که مالش او را جاودانه میسازد،گمان میکند )گمان مي  ﴾3﴿ «یْحَسُب أَنه َمالَهُ أَْخلََدهُ »

 که مالش همراهیش خواهد بود(
« حطمه»)هرگز چنین نیست )که او گمان میکند( مسلماً در  ﴾4﴿ «بََذنه فِي اْلُحَطَمةِ لَینْ  َکاله »

 انداخته خواهد شد(
 چیست؟!(« حطمه»)و تو چه داني  ﴾5﴿ «َوَما أَْدَراَک َما اْلُحَطَمةُ »
ِ اْلُموقََدةُ »  )آتش برافروخته الهي است( ﴾6﴿ «نَاُر َّللاه
 ها چیره گردد )و بسوزاند(. )آتشي( که بر دل ﴾ 7﴿ «ئَِدةِ الهتِي تَطهِلُع َعلَي اأْلَفْ »
ها را ها فرو بسته و ازهر سو آن گمان آن )آتش( بر آن )بي  ﴾8﴿ «إِنهَها َعَلیِهْم ُمْؤَصَدةٌ »

 محاصره کرده است(
 هاي بلند )کشیده شده( است(.)در ستون ﴾9﴿ «فِي َعَمد  ُمَمدهَدة  »

 تشریح لغات واصطالحات:
وای! وا ویال! ننگ و عذاب شدید،رسوایی و بدبختی، نابودی، نشان پشیمانی و «: ویل»

 پریشانی.
 ، هّماز[.۱۱قلم/)همزة: غیبت کننده و ناسزاگو. بدگو، عیبجو، « :لکل همزة لمزة»

 »[،۱۱لمزة: عیب جو که معموال براي تحقیر مردم عیب جویي مي کند. عیبجو،)حجرت/
عنا، همچون دو کلمه  مترادف اند. لمزه، عیبجوی نهانی و با ، از حیث م«همزه ولمزه

ی چشم و ابرو و سر و.... ابن عباس می گوید: همزه غیبت کننده و لمزه، نکوهش اشاره
 کننده و طعنه زن )پشت سر و پیشروی(.

ثروت و دارایی فراوان. عدده: بارها آن ثروت را برشمرد و حساب کرد؛ چون «: ماال»
 برد و.... ذت میاز شمردنش ل

او را ماندگار کرده است، به او جاودانگی داده است. لنبذن )نبذ(: حتما انداخته «: اخلده»
 شود.شود، بی تردید پرت می می

الحطمة: بسیار خردکننده، دوزخ. به انسان پرخور حطمه می گویند؛ چون شکمش به دوزخ 
 تشبیه شده است.

 شود و مسلط می گردد، فرا می گیرد.ور. تطلع: چیره میالموقدة )وقد(: افروخته شده، شعله
اْلفئدة: جمع فؤاد، دلها. موصدة )وصد(: سرپوشیده، فراگیر، چیره و مستولی، در بسته و 

 )فرقان( [. عمد: جمع عماد: ستونها. مممددة: دراز و کشیده.۲۰بلد/)بدون منفذ 



 

  

485 

 (104) –الُهَمزه سورٔه 

 معناي اجمالي سوره:
جهنم را مي  بهبه هر غیبت کننده عیب جو وعده رفتن هللا سبحانه و تعالي در این سوره 

هکذا در این سوره صفتي از صفات این غیبت کننده عیب جو را بیان مي کند که آن  دهد.
جمع کردن مال و شماریدن آن است در حالي که هیچ عالقه اي به انفاق کردن آن در راه 

این دنیا جاودان خواهد کرد و  خیر و صله رحم ندارد. و گمان میکند که اموالش او را در
هرگز نخواهد مرد در نتیجه براي به دست آوردن اموال بیشتر تالش بیشتري میکند تا جایي 
که به این نتیجه مي رسد که سبب طوالني شدن عمرش در جمع اموال وسرمایه بیشتر است 

دي دنیا و در حالي که نمي داند این بخل و خسیسي است که از عمر مي کاهد و باعث نابو
 آخرت وي مي شود ولي بر عکس عطا و بخشش عمر را طوالني تر مي کند.

براي  «:َوَما أَْدَراَک َما اْلُحَطَمةُ  ﴾٤﴿ لَیْنبََذنه فِي اْلُحَطَمةِ  َکاله »سپس هللا عزوجل میفرماید: 
ِه »بزرگ نشان دادن آن و ایجاد ترس و وحشت.سپس در شرح حطمه میفرماید:  نَاُر اللـه

 «تَطهِلُع َعلَي اأْلَْفئَِدةِ »آتشي که هیزم آن مردم و سنگ هاست و به سبب شدید بودن  «اْلُموقََدةُ 
یعني از جسم به قلب نفوذ مي کند و با وجود چنین حرارت شدیدي آنها در آن زنداني هستند 

 و از بیرون رفتن از آن نا امید.
فِي »یعني بسته اند « إِنهَها َعلَیِهْم ُمْؤَصَدةٌ »و به همین دلیل است که بعد این آیه مي فرماید: 

از پشت درها کشیده شده اند در نتیجه نمي توانند از آن خارج شوند. او در آیه دیگر  «َعَمد  
در قرآن عظیم الشان میفرماید: )هر گاه بخواهند از )شدت( اندوه از آنجا خارج شوند، به 

ّ أُِعیُدوا »( 22آن باز گردانده مي شوند( )سوره حج:  ُکلََّما أََراُدوا أَْن یْخُرُجوا ِمْنَها ِمْن َغم 
 «.فِیَها

  تفسیر سوره
 (:1) «َویٌل لُِّكّلِ ُهَمَزة  لَُّمَزة  «
 .واي بر هر غیبت كننده وطعنه زننده یعني: «بر هر اشاره گر عیبجویي واي»

چه « ُهَمَزة  ل َمَزة . ُهَمزة و لَُمزةَویٌل لُِّكّلِ »شروع شده است: « واي»با یک « همزه»سوره 
 كسي است؟

وزن مبالغه است در اصل این لغت به معناي شكستن است. شخص غیبت كننده، « همزه»
شخص غایب را با حرف ها و نیشهاي كالمش مي شكند، و همزه به كسي گفته میشود كه 

پیش روعیب به شخصي اطالق میشود كه در « لمزه»در پشت سرمردم غیبت مي كند و
جویي و با چشمک آبرو، با سر و اشاره کسي را مورد تحقیر و توهین قرار میدهد. در این 
سوره هللا تعالي با لحن تهدید ولیدبن مغیره و اخنس را مورد عتاب و مالمت قرار داده 

 است.
خواهند دیگران را خورد وکوچک کنند، فرق نمي کند که این همزة یعني آنهایي که مي

خورد کردن به زبان باشد و یا با رفتار شان باشد، این تعداد اشخاص ترقي و پیشرفت  عملیه
خویش را درتحقیر، و عیب جوي دیگران جستجو مي نماید، و شخصیت دیگران را به 

 اصطالح ترور مي نمایند.
همچو اشخاص غیبت گر، میگوید، این کار مثل این است که  قرآن عظیم الشان درباره

کني تا ات را خورد مي ي برادرت را خورده باشي! تو شخصیت برادر دینيگوشت مرده
 دهي تا خودت خوب جلوه کني.خودت را باال ببري. او را بد جلوه مي 
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در برخي از حاالت وضعیت چنین پیش مي اید که برخي از انسان ها به تعریف وتمجید 
تعریف وتمجید کند، ولي  خویش مي پردازد، خوب این کاري بدي نیست که کسي از خود

هستند انسانها ي که میخواهند در اهانت و پایین اوردن دیگران، موقف وشخصیت خویش 
باال نشان دهد، یعني در خورد وذلیل ساختن دیگر ان میخواهند خود را نیرومند وقوت  را

 مند وصاحب قوت نشان دهد.
اْلحبة:  بین ، المفسدونبالنمیمة شاؤونالم تعاليشرار عباد هللا » است:آمده  شریف در حدیث
و  دوستان در میان دوستي رابطه زننده برهمچینان خدا جّل جالله، سخن بندگان بدترین

 «.اندگناهو بي پاك اشخاص عیبجویان
 (:2) «الهِذي َجَمَع َماالً َوَعدهَدهُ »
، خود دلخوش گرد آورده مال ه سببیعني: که ب «كرد اشگرد آورد و شماره آنکه مالي»

 و برتري فضل ، بر دیگرانمال این وسیله به و تصور میکند كه و مغرور است سرمست
 و حقیر مي شمارد. را كوچك دیگران جهت دارد، از این

یعنى آمار آن را نگه داشته  مفسیر کبیر جهان اسالم محمد بن جریر طبری فرموده است:
کند. فقط آن را جمع کرده و کند، و حق هللا  را از آن ادا نمىا در راه هللا خرج نمىو آن ر

 .(.٣۰/٨۹طبرى )پردازد.به حفظ و نگهدارى آن مى
آوري مال كسي كه تمام سعي وتالش اش درجمع« الَِّذي َجَمَع َماالً »کسي است؟  «لَُمزة»

 بمصرف میرسد.
و اینکه همیشه اورا مي شمارد. اندختن مال و ثروت را براي مصرف و دادن  «َوَعدهَدهُ »

خواهد. خوش دارد که مردم صدقه جمع نمي کند، بلکه آنرابراي لذت بردن از شمردنش مي
 برایش بگوید، فالن پولدار و سرمایدار بزرگي است.

 (:3) «یْحَسُب أَنه َمالَهُ أَْخلََدهُ »
هرگز  كهكند كه مالش او را جاویدان و پاینده خواهد کرد؛ وطوري گمان میکند،  خیال مي

میرد! و همیشه مالش با او خواهد بود، بناً همیشه دلبسته مال خویش اند، وسرمست مال نمي
 مي اندیشد. بعد از مرگ به ذهنش خطور میكند و نه به فكر مرگ خویش است، نه

ست که این مال وثروت اش در قبر جوابگوي اش نخواهد بود، ولي این را فراموش کرده ا
و  مال میكند، نه جاودانابدي  خود را در حیاتي بلکه این اعمال صالح است که صاحب

 میكند. خود را جاویدان صاحب كه است با عمل همراه علم همچنین ثروت
حوا را در بهشت فریب دهد مي مفسرین در مورد اینکه شیطان از چه راه توانست آدم و

 نویسند:
شیطان دو چیز به آنها گفت. یکي اینکه خدا براي این گفته است که به این درخت نزدیک 

که نخواسته شما  (20)سوره اعراف آیه « أَن تَُكونَا َملََكیِن أَْو تَُكونَا ِمَن اْلَخاِلِدیَن.»نشوید که 
« َملَک»کند و ره بخورد عمر جاویدان پیدا مي اي این شج ابدي شوید، چون هر كه از میوه

 شود. مي
گوید دارد. مي « تملک»یعني کسي که داراي امکانات خاصي است و مثل فرشته « َملَک»

 آنها را با همین حرف فریب داد.
ي قرآن عظیم الشان آمده که در واقع بیان یک معني است، در یکي این داستان در دو آیه
طه آیه سوره « )یا آَدُم َهْل أَُدل َك َعلَى َشَجَرةِ اْلُخْلِد َوُمْلك  الَّ یْبلَى»وید از قول ابلیس میگ

خواهي تو را به درختي جاوداني راهنمایي کنم که اگر از آن بخوري،  ( )اي آدم، مي120
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شود که بشر دو انگیزه دارد تملک و امکاناتي بیابي که هرگز کهنه نشود؟ پس معلوم مي 
 موجود دیگري ندارد:که هیچ 

که هیچ  خواهد امکاناتي داشته باشدخواهد جاویدان بماند، و دیگر اینکه ميیکي آنکه مي 
 وقت از میان نرود.

یْحَسُب أَنَّ َمالَهُ أَْخلََدهُ. انسان گمان میكند كه »اول مي خوانیم: حاال این سه آیه را از آخر به
آنچه ما را جاویدان میكند ساختن آخرت است؛ دنبال دارد، در حالي كه اش ميمال پاینده 

خیر و خدمت رفتن است؛ به نفع بندگان خدا کار كردن است؛ در پي حقیقت بودن است؛ 
 هاي خدایي پیدا كردن است.ارزش 

اِلَحاتُ »سازد. اینهاست كه انسان را ابدي مي  ( 46كهف آیه سوره است )« َواْلبَاقِیاُت الصَّ
یک پایدار است. اعمال صالح است كه پیش پروردگار باالترین مقام و )یعني کار هاي ن

 .منزلت و عالترین پاداش را دارد
 (:4) «َكاله لَینبََذنه فِي اْلُحَطَمةِ »
مغرور مي  از خود راضي زنطعنه  غافل انسان آن كه نیست یعني: كار چنان «نه ولي»

ً در حطمه» پندارد، بلكه  افگنده در آتشيشبهه بي یعني: او و مالش «میشود افگنده قطعا
 میشكند و خرد و خوار میكند. چیز را در هم همه شود كهمي
 یعني افتادن و افکنده شدن. « َنبذ«: »َكالَّ لَینبََذنَّ »

« ُحَطَمة»طور در  مثل چیزي که انسان چیزي را در باطله داني مي اندازد، اینها هم همان
 افتند. می
است و ُحَطْم « َحَطمَ »ي  از ریشه« ُحَطَمة»است. « همزة»در لغت هم معني «:ُحَطَمة»

 یعني درهم شکستن و خورد و پایمال کردن.
این کلمه در دو جاي در قرآن عظیم الشان استعمال گردیده است، که در هر دوجاي معناي 

 جالبي دارد.
لیمان و سپاهش میآید به هم میگویند که هاست، که وقتي حضرت س یکي از زبان مورچه

( مبادا سلیمان و 18)سوره نمل « اَل یْحِطَمنَُّكْم ُسلَیَماُن َوُجنُوُدهُ »هایتان بروید تا  به النه
 لشكریانش پایمالتان کنند. 

 کند. مي« ُحطام»هاي درختان را و دیگر راجع به فصل که برگ ها، گل ها و شاخه
 شوند و در ُحَطَمة افکنده میشوند.اي خشک از درختان جدا ميهیعني باد خزاني و برگ

کردند، خودشان هم در ُحَطَمة، اینها هم در زندگیشان چون دیگران را میشکستند و پایمال مي
 که شکننده و خورد کننده است، خواهند افتاد و خورد خواهند شد.

 :(5« )َوَما أَْدَراَك َما اْلُحَطَمةُ »
 و ترسناک معرفي افگندن تعجب ، بهتفخیم براي استفهام «؟چیست حطمه كه داني و تو چه»

 را درك آن عقل كه استاز مقوالتي  جهنم خردكننده آتش ، گویياست جهنم آتش كردن
 نمیكند.

ِ اْلُموقََدةُ »  :(6) «نَاُر َّللاه
پروردگار  فرمان به كه است الهي روزانف آتش یعني: حطمه «است الهي افروخته آتش»

آتش را هزار سال روشن »در حدیث شریف آمده است: .استشده  با عظمت برافروخته
کرد تا برافروخت، سپس هزار سال دیگر آن را روشن کرد تا سفید شد، و بعد از آن هزار 

 سال آن را روشن کرد تا سیاه شد.



 

  

488 

 (104) –الُهَمزه سورٔه 

غیر از همین آیه مبارکه آتش جهنم آتش هللا  خوانده  در هیچ جایی از قرآن عظیم الشأن
نشده است. نسبت دادن آن در این جا نه تنها هولناکی آن را به نمایش می گذارد، بلکه این 
مطلب را هم به دست می دهد که هللا متعال  با چه نگاه تنفر آمیز و غضبناکی به کسانی که 

بر و غرور می شوند، می بیند که: آتشی را به سبب بهره مند شدن از مال و دنیا دچار ک
 که این گونه کسان در آن انداخته می شوند آتش ویژه ی خود خوانده است. )تفهیم القرآن( 
توجه فرماید: ما انسانها زمانیکه بحث از آتش مي شود، به فهم ظاهري وبیرواني آن توجه 

 .فلیمهایي که چه بسا در باطن خود ماست غا مینمایم ولي از آتش
 (:7) «الهتِي تَطهِلُع َعلَى اأْلَْفئَِدةِ »
 دلها راه به آن سوزان گرماي كه است آتشي یعني: حطمه «شود بر دلها غالب كه آتشي»
كرد در  مخصوص یاد آوري پوشاند. دلها را بهرا مي  و آن شده یابد و بر دلها غالب مي
 عضو بدن ترینلطیف  دلرو كه پوشاند، از آنرا در مي  آنانوجود  تمام آتش كه حالي
و  محل دل كه روي شود، یا از آنميعارض  بر آن درد سختي آزاري و با اندك است
 فضل اهل شمردن بد مانند كبر و كوچك و منشپلید، اخالق  ، نیاتمقاصد انحرافي جایگاه
 .است

را مخصوصا ذکر کرده « افئده»رطبى فرموده  است از این جهت مفسر مشهور شیخ ق
میرد. پس آنها در حالت مرگ قرار است که وقتى درد و الم به قلب برسد، انسان مى

پس آنان زنده «. ال َیُموُت ِفیها َو ال یَْحیى» طور که خدا فرموده است:گیرند. اما همانمى
 هستند اما در حال مرگ قرار دارند.

ْؤَصَدةٌ »  (:8) «إِنهَها َعلَیِهم مُّ
فراگیر سو بر دوزخیان  از همه یعني: آتش «محیط است تنگاتنگ بر آنان آتش همانا آن»

قرار دارند  آندر تنگناي  جهت از همه آنان پس است بسته تماما بر رویشان آن و درهاي
 نمیتوانند. آمده بیرون و از آن

َدة   فِي َعَمد  » َمده  (:9« )مُّ
تا اند قرار گرفتهبلند و محكم  ستونهایي در احاطه یعني: آنان  «باال بلند در ستونهایي»

دهد که براى ها نشان مىطوالنى بودن ستون فراري ندارند. و راههرگز از آن بیرون نیایند.
 پایان در آنجا خواهند ماند.مدتى بى

وي شان مسدود گردیده، وستون اساسي آن که از آهن است درها بر ر»مفسرین میگویند: 
ْؤَصَدةٌ »توسط میخ ها محکم گرداینده شده که امکان فرار از آن غیر ممکن است  یعني  «مُّ

 .چیزي که از آن امکان جدایي نیست
 آیا مال اندوزي در اسالم حرام است؟
کردن مال و دارائي را حرام مطلقاً اندوختن و انباشته قابل تذکر است که دین مقدس اسالم 

نکرده، و تنها هشدار شدیدي به صاحب مال اندوخته شده وارد شده است، ولي اگر زکات 
مالش را پرداخت نماید، سرزنشي متوجه صاحب مال نیست هرچند که اموال زیادي را از 

 راه حالل اندوخته وذخیره کرده باشد.
َوالَِّذیَن »موالشان را نمیدهند، میفرماید: پروردگار با عظمت ما درباره کساني که زکات ا

ةَ َوالَ ینِفقُوَنَها فِي َسِبیِل َّللّاِ فَبَِشّْرُهم بِعََذاب  أَِلیم   (. 34)سوره توبه « یْکنُِزوَن الذََّهَب َواْلِفضَّ
کنند و آن را در راه خدا خرج نمي نمایند، آنان یعني: کساني که طال و نقره را اندوخته مي

 ذاب بس بزرگ و بسیار دردناکي مژده بده.را به ع
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ابو داود از ام سلمه رضي هللا عنها روایت کرده که پیامبر صلي هللا علیه وسلم فرمودند: 
هرکس اموالش به »(. یعني: 1564أبو داود )« َما بَلََغ أَْن تَُؤدَّي َزَکاتُهُ فَُزِکّي فَلَیَس ِبَکْنز  »

 «.د، پس کنز نیستحد نصاب زکات برسد و زکاتش را بده
 اندوزي.شود، ثروت  و ذخیره آوريجمع هم بر روي که است کنز: هر چیزي

ِ »( از عبدهللا بن دینار روایت کرده که او گفت: 595امام مالک در الموطأ ) َسِمْعُت َعْبَد َّللاَّ
َکاةُ ْبَن ُعَمَر َوُهَو یْسأَُل َعْن اْلَکْنِز َما ُهَو فَقَاَل ُهَو اْلَماُل   «.الَِّذي اَل تَُؤدَّي ِمْنهُ الزَّ

شنیدم که از عبدهللا بن عمر درباره کنز سوال شد که چیست؟ او گفت: مالي است »یعني: 
 «.که زکات آن پرداخت نشده باشد

ِ ْبِن ُعَمَر َرِضي »و امام بخاري از خالد بن اسلم روایت کرده که گفت:  َخَرْجنَا َمَع َعْبِد َّللاَّ
ُ عَ  ِ: َّللاَّ ةَ، َوالَ یْنِفقُونََها »ْنُهَما، فَقَاَل أَْعَرابِي: أَْخبِْرِني َعْن قَْوِل َّللاَّ َوالَِّذیَن یْکنُِزوَن الذََّهَب َوالِفضَّ

 ِ ُ َعْنُهَما: 34]التوبة: « فِي َسبِیِل َّللاَّ  َمْن َکَنَزَها، فَلَْم یَؤِدّ َزَکاتََها فََویلٌ »[ قَاَل اْبُن ُعَمَر َرِضي َّللاَّ
ُ ُطْهًرا ِلأْلَْمَوالِ  ا أُْنِزلَْت َجعَلََها َّللاَّ َکاةُ، فَلَمَّ  (.1404بخاري )«. لَهُ، إِنََّما َکاَن َهَذا قَْبَل أَْن تُْنَزَل الزَّ

 یعني: همراه عبد هللا بن عمر رضي هللا عنه بیرون رفتیم، یک نفر اعرابي به وي گفت:
ةَ، َوالَ یْنِفقُوَنَها فِي َسبِیِل َّللاَِّ َوالَِّذیَن »درباره این آیه برایم بگو:  ، ابن «یْکنُِزوَن الذََّهَب َوالِفضَّ

عمر رضي هللا عنه گفت: هرکس طال و نقره اندوخته کند و زکاتش را ندهد، پس واي بر 
او، و این مربوط به زماني بود که زکات فرض نشده بود، وقتي زکات فرض شد خداوند 

 «.پاکي اموال قرار داد آنرا )یعني زکات را( مایه
( از عبید هللا بن عمر از نافع از ابن عمر روایت 7141« )المصنف»و عبدالزراق در 
ما أدي زکاته فلیس بکنز وإن کان تحت سبع أرضین، وما کان ظاهرا ال »کرده که گفت: 

آنچه زکاتش پرداخت شده باشد جزو کنز محسوب نمي شود »یعني: «. یؤدي زکاته فهو کنز
اگر زیر هفت زمین )ذخیره و پنهان شده( باشد، و آنچه ظاهر است ولي زکاتش  حتي

 «.پرداخت نشده باشد، جزو کنز است
خالصه اینکه: آنچه حرام و مورد هشدار است، کنزي است )یعني مال انباشته شده اي 
است( که زکاتش تادیه نشود، ولي مالي که به حد نصاب نرسیده و یا به نصاب رسیده و 

اتش ادا شده باشد،؛ بعنوان کنز تلقي نخواهد شد، و اسالم اندوختن مال را حرام نکرده زک
 بلکه نپرداختن زکاتش را تحریم نموده است.

 کفاره آن: غیبت و
غیبت كردن از گناهان کبیره در شرعیت اسالمي بود وشخص غیبت کننده نزد خداوند 

 دو علت است: خواهد شد، و خطیر بودن این گناه بهمتعال معاقب 
این گناه تعدي به حق الناس است بنابراین خطر آن زیاد بوده چرا که نوعي ظلم به  - 1

 مردم است.
غیبت کردن براي بیشتر مردم سهل و آسان است مگر براي کسي که خداوند متعال  - 2

 حالیکه این گناه نزد خداوند بزرگ و مبغوض است.به وي رحم کرده باشد، در 
باید مواظب این آفت زبان باشد و خود را از گناه بزرگ آن نجات دهد، و از اینرو مسلمان 

عادت کردن زبان به غیبت مسلمانان تنها باعث فزوني بار گناهان غیبت کننده خواهد شد 
 و براستي جبران آنهمه گناه که قسمتي از آن حق الناس است سخت و دشوار است.

 عضي از نکات مهم توجه کرد:اما در مورد کفاره اي غیبت الزمست که به ب
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کفاره اي غیبت، دعاي خیر کردن و طلب آمرزش و استغفار از خدا براي کسیست  اوالً:
 که غیبت او شده است.

 ً باید دانست که دعا و استغفار براي غیبت شونده بعنوان کفاره اي غیبت او به تنهایي  :دوما
صادقانه و پشیماني قلبي و عدم کافي نیست، زیرا اصل بر این است که گناهان جز با توبه 

بازگشت به آن گناه پاک نمي شود، بعد از آن امید است که خداوند متعال توبه اش را بپذیرد 
 ببخشد و وي را عفو نماید. گناهش راو 

اما پایمال کردن حق الناس، جز با طلب عفو و بخشش از کسي که به وي تجاوز و ظلم 
طرف او پاک نخواهد شد، دلیل آن حدیث صحیحي شده است، و سرانجام عفو و بخشش از 

ِخیِه ِمْن ِعْرِضِه َمْن َکانَْت لَهُ َمْظلََمةٌ ِْلَ » از پیامبر صلي هللا علیه وسلم است که مي فرماید:
أُِخَذ ِمْنهُ أَْو َشيء  فَْلیتََحلَّْلهُ ِمْنهُ اْلیْوَم قَْبَل أَْن اَل یُکوَن ِدینَاٌر َواَل ِدْرَهٌم، إِْن َکاَن لَهُ َعَمٌل َصاِلٌح 

 (.2449بخاري )«.  َعلَیهِ بِقَْدِر َمْظلََمتِِه، َوإِْن لَْم تَُکْن لَهُ َحَسنَاٌت أُِخذَ ِمْن َسیئَاِت َصاِحبِِه فَُحِملَ 
هرکس به برادرش ظلم کرده خواه از جهت ناموس یا غیر آن، همین امروز از او »یعني: 

شوند، روزي فرا رسد که دینار و درهم در آن روز پذیرفته نميطلب بخشش کند قبل از آنکه 
اگر کار نیک  آن برداشته میشود واگر عمل صالح داشته باشد به اندازه ظلمي که کرده از 

اضافه اي نداشته باشد ازگناهان شخص مظلوم برداشته میشود و بر گناهان او و حسنه
 «.میشود

که در این حدیث طلب بخشش از مردم و جبران ظلم وارد شده بر آنها قبل از وفاتشان شده 
نار قیامت جبران مظالم با حسنات و سیئات خواهد بود نه درهم و دیاست، چرا که در روز 

 و براستي که این خسارتمندي واقعي است.
پس کسي که مي خواهد نفس خود را از گناه غیبت مبرا و خالص کند باید در طلب  سوماً:

غیبتش را کرده است سعي و تالش جدي کند، یعني از او طلب بخشش خواستن از کسي که 
و تا مي تواند در  کندعفو و گذشت کند، و با سخناني نرم و نیک از وي معذرت خواهي 

این راه دریغ نورزد، حتي اگر شده و الزم شد براي وي هدایاي با ارزشي بخرد تا دل وي 
بدست آورد، و علما تمامي این موارد را جهت بدست آوردن رضایت جانب مقابل جایز را 

 دانسته اند.
ب بخشش در اما بسیاري از سلف صالح و اهل علم و فقها چنین رأي داده اند که اگر طل

بزرگي به دنبال داشته باشد؛ مثالً موجب بر افروخته شدن خشم طرف امر غیبت مفسده 
آکنده از دشمني و کینه نماید، در اینصورت شود، و موجب قطع صله ي رحم گردد، قلبها را 

اند که در این شرایط اکثر اهل علم بر ترک طلب بخشش از وي رخصت داده اند و گفته 
که نزد غیبت شونده رفت و از وي بخشش خواست، و امید دارند که دعا کردن  نیازي نیست

شده است( و طلب آمرزش و استغفار براي براي او )یعني دعا براي کسي که غیبت وي 
 وي نزد خداوند متعال بعنوان کفاره اي غیبت کفایت کند.

و طلب بخشش از کسي که البته بعضي دیگر از اهل علم گفته اند که گناه غیبت جز با توبه 
پاک نمي شود و کفاره اي ندارد و دعا و استغفار براي وي نمي تواند غیبت وي شده است، 

گناه غیبت را پاک کند، البته همین دسته از علما فرموده اند که اگر غیبت شونده غایب باشد 
 ز است.و یا فوت کرده باشد، در اینحالت دعا کردن براي او و استغفار براي وي جای
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خالصه اینکه طلب آمرزش از خدا براي کسي که غیبت وي شده است عذري اضطراري 
گیرد و شریعت اسالم حالت ضرورت را براي است که در وقت ضرورت صورت مي 

 زدودن مفاسد و جلب مصالح در نظر مي گیرد.
ه در و لذا با توجه به مطالب فوق الذکر؛ اشتباه و تصور غلط کساني روشن مي شود ک

این امید که استغفار و دعا براي او نزد غیبت کردن عمدي مسلمانان تساهل مي کنند به 
آنها از  خداوند جهت کفاره اي غیبتش و پاک شدن گناه آن کافیست! در حالیکه نمي دانند 

 چند جهت این تصور آنها اشتباه است:
در توبه و پشیماني به آنها فراموش کرده اند که شرط توبه اساسي، ندامت و صداقت  - 1

 از مردم موفق به تحقق این شرط نمي شوند.سوي خداوند متعال است، و بسیاري 
همانا اصل حقیقي در جبران حق الناس، سعي و تالش جهت طلب بخشش از آنهاست،  - 2

دادن به او )یعني کسي که غیبتش شده است( موجب مفسده اي و اگر به فرض، خبر 
به استغفار و دعا کردن   –بجاي حاللیت جستن از او  –الت بزرگتري شود، در این ح

براي او کفایت مي شود و گرنه اصل بر اینست که نزد کسي که بر وي ظلم شده است 
 از او طلب گذشت شود.رفت تا 

اگر غیبت شونده توسط شخصي دیگر با خبر شود که غیبت وي را کرده اند، در این  - 3
تا مستقیماً نزد او برود و از وي بخشش بخواهد، تا کننده الزمست صورت بر غیبت 

گذشت کند، و اگر گذشت نکند در شاید ناراحتي و آزار قلب غیبت شونده تمام شود و 
اینصورت است که راهي جز استغفار و دعا کردن براي او )براي خالص شدن از 

 این غیبت( وجود ندارد.گناه 
غفار براي غیبت شونده باید گفت که دعا کردن در مورد شیوه و لفظ دعا و است چهارم:

او باشد و عالوه بر آن باید خود را نیز داخل دعا نمود، براي او بایستي همراه با ذکر اسم 
)کسي که غیبت او را کرده « اللهم اغفر لي ولفالن: بارالها! بر من و فالني»مثال گفت: 
 اي( بیامرز.

 گناه ما و او درگذر. اللهم تجاوز عنا وعنه: بارالها! از
و باید سعي نمود این دعا را در اوقات اجابت دعا و با صدق و خلوص نیت خوانده شود 

 و از تکرار آن خسته نشود.
الزمست اشاره شود که هدف از دعا و استغفار در حقیقت دفع عمل زشت و مقابله  پنجم:

)دفع اثر عمل زشت و گناه لذا براي رسیدن به این هدف با آن بوسیله ي حسنات است و 
آن( الزم نیست که حتماً از دعا و استغفار براي مظلوم استفاده شود و عمل دیگري براي 

توان هر نوع عمل صالح دیگري انجام داد و ثوابش را این هدف انجام نگیرد، بلکه مي 
مراهي به او، و هبه غیبت شونده اهدا نمود؛ مانند صدقه دادن بجاي وي و یا کمک کردن 

با وي در هنگام محنت و سختي هایش و غیره، که این اعمال جایگزین اذیتي مي شود که 
 شده است.بر وي وارد 

حق مظلوم تنها با توبه کردن ساقط نمي »شیخ االسالم ابن تیمیه رحمه هللا مي گوید: 
ل مي این مورد بین کسي که به ناحق دیگري را به قتشود، و این حق است، و فرقي در 

آنکس که از ظلم توبه رساند با کسي که ظلم دیگري را بر او وارد مي کند نیست، پس 
کند حق مظلوم تنها با این توبه ساقط نمي شود، اما براي کامل کردن توبه اش باید برایش 
جبران کند؛ با همان چیزي که توسط آن بر او ظلم کرده، و اگر در دنیا آن )بدي و ظلم 
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ند بایستي که در آخرت جبران کند، پس بر ظالم توبه کار الزمست که جبران نکرا( 
حسنات زیادي را انجام دهد، تا اگر مظلومین حقوقشان را )در آخرت از او( بازگرفتند 

مفلس باقي نماند، با این وجود هرگاه خدا خواست که حق مظلوم را خودش جبران کند از 
بخواهد هرگناه غیر شرکي را براي آنکس  فضل و لطف او بدور نیست، همانطور که اگر

إذا کان »که بخواهد مي بخشد... در حدیث ترمذي که آنرا صحیح یا حسن دانسته آمده: 
یوم القیامة فإن هللا یجمع الخالئق في صعید واحد، یسمعهم الداعي وینفذهم البصر، ثم 

دیان، ال ینبغي ْلحد بصوت یسمعه من بعد کما یسمعه من قرب، أنا الملک، أنا الینادیهم 
النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتي أقصه منه، وال ینبغي من أهل النار أن یدخل 

 «.وْلحد من أهل النار عنده حق حتي أقصه منهْلحد من أهل الجنة أن یدخل الجنة 
گاه روز قیامت رسید خداوند متعال همه خالیق را در سرزمین واحدي جمع مي  یعني: هر

دعوتگري همه آنها را مي شنواند سپس آنها را با صدایي ندا مي دهد که از دور  کند،
نزدیک همه مي شنوند، و خداوند مي گوید: من فرمانروا هستم، من دیان )قضاوت کننده( 
هستم، شایسته نیست هیچیک از اهل جهنم وارد دوزخ شود درحالیکه او نزد یکي از اهل 

را از او بستاند، و براي هیچیک از اهل بهشت شایسته بهشت حقي دارد تا آنکه آن حق 
نیست که وارد بهشت گردد درحالیکه کسي از اهل جهنم از او حقي دارد تا آنکه حقش را 

 «.بستاند
أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط »و در صحیح مسلم از حدیث ابو سعید خدري آمده: 

م من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في فیقتص لبعضهوقفوا علي قنطرة بین الجنة والنار، 
پلي بین بهشت و جهنم یعني: هرگاه اهل بهشت از صراط عبور کردند بر «. دخول الجنة

مي ایستند، و بعضي از آنها از دیگران قصاص مي گیرند، و هرگاه )از گناه جرمشان( 
 ي شود.قصاص گردیدند به آنها اجازه اي داخل شدن به بهشت داده مپاک شدند و 

، یعني: و هیچ 12حجرات . «بَْعًضاَواَل یْغتَب بهْعُضُکم »و خداوند متعال نیز مي فرماید: 
 یک از شما دیگري را غیبت نکند. و غیبت از نوع ظلم تجاوز است.

َ إِ أَیِحبُّ »و فرمود:  ِحیمٌ أََحُدُکْم أَن یأُْکَل لَْحَم أَِخیِه َمیتًا فََکِرْهتُُموهُ َواتهقُوا َّللاه اٌب ره َ تَوه  «.نه َّللاه
برادر مرده خود را بخورد؟! )به یقین( همه یعني: آیا کسي از شما دوست دارد که گوشت 

 مهربان است.پذیر و شما از این امر کراهت دارید؛ تقواي الهي پیشه کنید که خداوند توبه 
آگاه مي گرداند تا توبه که )در این آیه خداوند متعال( غیبت کنندگان را به توبه کردن 

جبران آن آگاه مي کند، اما اگر او را غیبت کنند. و این در چیزي است که مظلوم را از 
کند یا به وي تهمتي بزند ولي مظلوم از آن باخبر نگردد، در اینصورت بعضي از علما 

ا غیبت گفته اند: از جمله شرط توبه براي ظالم این است که به مظلوم اعالم کند که وي ر
اند خبر دادن به او شرط و الزم کرده و وي را با خبر نماید، و بعضي دیگر گفته 

)حتمي( نیست، و این یکي قول بیشتر علما است، و هردو قول از امام احمد روایت شده 
 او در این قضیه اینست که ظالم در حق مظلوم حسناتي انجام دهد مانند:است، اما قول 

و اهداي ثواب آن براي وي که این براي او، و انجام عمل صالح  دعا کردن و استغفار
 گفته:موارد )بعنوان جبران کننده ي و کفاره( غیبت و تهمتش مي شود. و حسن بصري 

)مجموع الفتاوي( «. کفاره ي غیبت این است که براي غیبت شونده استغفار کني
(18/189-187.) 
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ن متقي باید مراقب گفتار و زبان خود باشد و خالصه اینکه قبل از هرچیز انسان مسلما
زبان خویش را به بدگویي و غیبت مسلمین مشغول نسازد تا بارگناهانش را زیاد نکند، 

ولي اگر مرتکب این گناه کبیره گشت قبل از هرچیزي بر او الزمست تا توبه اي صادقانه 
عد از آن، اصل بر اینست کند و قلباً از غیبت آن مسلمان احساس ندامت و پشیماني کند، ب

که اگر امکان داشت نزد غیبت شونده رفته و از او حاللیت بخواهد، و اگر الزم شد به 
طریقي قلب وي را بدست آورد تا موفق به گذشت وي شود، اما اگر ممکن بود که باخبر 
کردن وي از غیبتش موجب شر بزرگتري شود و خشم وي را برانگیزاند و احتمال قطع 

م وجود داشت، در این شرایط بعضي از علما فرموده اند که الزم نیست به او صله رح
چیزي بگوید بلکه کافیست تا براي او دعاي خیر و طلب آمرزش نزد خدا کند و یا براي 
او اعمال نیک و صدقه کند و ثوابش را برایش اهدا نماید، و بعضي دیگر از علما فرموده 

تن از وي است مگر آنکه فوت کرده باشد یا غایب باشد اند تنها راه، همان حاللیت خواس
که در اینحالت باید برایش دعا و استغفار کند، ولي رأي بیشتر علما اینست که در این 

شرایط الزم نیست تا نزد غیبت شونده برود و وي را باخبر کند، بلکه برایش دعاي خیر 
 ود.و استغفار کند، امید است که کفایت کند و گناهش پاک ش

 سخن چیني:
یكي از آفات زبان که در اخالق اسالمي از رذایل اخالقي به شمار مي رود سخن چیني یا 
نّمامي است. سخن چیني غالبا به این گفته مي شود که سخن کسي را که پشت سر دیگري 
گفته به وي باز گوید، مثال بگوید فالن درباره تو چنین و چنان گفت؟ یا نسبت به تو چنین 

 چنان کرد.و 
چین سخن»گوید: پیامبر صلي هللا علیه وسلم فرمودند:در حدیثي حذیفه رضي هللا عنه مي

 .(472/  10فتح الباري ) .«به بهشت راه ندارد
أي اإلسالم أفضل؟ فقال هللا صلي هللا علیه »از پیامبر صلي هللا علیه و سلم سؤال شد: 
فق علیه( یعني: کدام اسالم بهتر است؟ پیامبر )مت« وسلم: َمْن سلم المسلمون من لسانه ویده

 صلي هللا علیه و سلم فرمود: آنکه مسلمانان از دست و زبان او در امان بمانند.
از صفات مؤمنان نگاه داشتن زبان خود از وارد شدن به نوامیس و آبروي دیگران و 

من کان »: دوري از بیهوده گویي است. رسول هللا صلي هللا علیه و سلم فرموده است
یعني: و کسي که ایمان به  )متفق علیه(.« یؤمن باهلل والیوم اْلخر فلیقل خیًرا أو لیصمت

 خدا و روز آخرت دارد، باید سخن خوب گوید و یا سکوت اختیار کند.
اما کسي که از زبانش محافظت نمي کند و خبرکسي و سخن کسي را به دیگري باز مي 

ورساختن آتش ترین عامل قطع روابط و شعلهاساسيگوید این امر موجب بزرگترین و 
چین را مذمت نموده گردد، و خداوند متعال سخنکینه و عداوت میان مردم محسوب مي

ِهین  »است، میفرماید:  ف  مَّ شَّاء بَِنِمیم   * َواَل تُِطْع ُکلَّ َحالَّ از  مَّ  (.11 – 10سوره قلم « )َهمَّ
میکند اطاعت مکن، و از کسي که بسیار عیبجوست و به و از کسي که بسیار سوگند یاد »

 «.کند اطاعت مکنسخن چیني آمد و رفت مي
هاي  گوید: پیامبر صلي هللا علیه وسلم از کنار باغي از باغابن عباس رضي هللا عنه مي

شان عذاب میشدند،  مدینه عبور میکردند و آنجا صداي دو نفر را شنیدند که در قبر هاي
شوند، البته تعذیب آنان به خاطر گناه بزرگي این دو شخص عذاب مي»مودند: ایشان فر
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آري )گناه آنان بزرگ است( یکي از آنان از ادرار خویش پرهیز  –نیست، سپس فرمودند 
 .317/  1فتح الباري  «کردزني( ميچیني )دوبهمکرد، و آن دیگري سخننمي

 وظیفه ما در قبال سخن چین چیست؟
)اسراء: « إِنَّ السَّْمَع َواْلبََصَر َواْلفَُؤاَد ُکل  أُولئَِک َکاَن َعْنهُ َمْسُؤوالً »متعال میفرماید: خداوند 

)انسان در برابر کارهایي که( چشم و گوش و دل، همه، )و سایر اعضاي دیگر (» 36
 «.گیردانجام میدهند( مورد پرس و جوي از آن قرار مي

الَِّذیَن آَمنُوا إِن َجاَءُکْم فَاِسٌق بِنَبَأ  فَتَبَینُوا أَن تُِصیبُوا قَْوًما ِبَجَهالَة   یا أَیَها»همچنین میفرماید: 
اید!  اي کساني که ایمان آورده (. یعني:6)سوره حجرات « فَتُْصبُِحوا َعلَي َما فَعَْلتُْم َناِدِمینَ 

ا به گروهي از اگر شخص فاسقي خبري براي شما بیاورد، درباره آن تحقیق کنید، مباد
 روي ناداني آسیب برسانید و از کرده خود پشیمان شوید!

پس هرگاه فاسقي خبري رسانید باید درباره آن خبر تحقیق کرد و به محض شنیدن آن 
باورش نكرد و اقدام نگردد، چون تحقیق نکردن و بسنده نمودن به شنیدِن خبر خطر 

گردد، چون هرگاه خبر او همانند خبر  بزرگي دارد و سبب مي شود تا انسان مرتکب گناه
فرد عادل و راستگو پذیرفته شود به موجب ومقتضاي آن حکم مي شود آن گاه جان و 

مال هایي به ناحق تلف و ضایع مي گردد که باعث پشیماني و ندامت مي شود، بلکه باید 
ا بر به هنگام شنیدن خبر فرد فاسق، تحقیق و بررسي کرد؛ پس اگر دالیل و قرینه ه

صداقت او داللت داشت به آن عمل شود و مورد تصدیق قرار گیرد، و اگر قرینه ها و 
 دالیل بر دروغگو بودن او داللت مي کرد باید تکذیب شود.

 رعایت هوشیاري در قبال سخن چین:
اگر شخص سخن چین براي کسي اطالع مي آورد، در حین استماع باید نکات ذیل جداً 

 در نظر داشته باشد:
 نباید حرف سخن چین را باور کند و نباید آنرا تصدیق کند. - 1
 باید او را نصیحت کند، و از چنین عملي نهي کند. - 2
 نباید نسبت به برادر غائبش سوءظن داشته باشد. - 3
نباید به خود اجازه دهد که حرف سخن چین را بازگوید، و نباید بگوید فالني این  - 4

 شود.سخن چین مي  چنین گفته است، چون با این کار، خودش هم
کفي »فرماید:  نباید هر چیزي را که شنید بازگوید، چون پیامبر صلي هللا علیه وسلم مي

 ( و لفظ از اوست.5روایت مسلم ) «.بالمرء إثماً أن یحدث بکل ما سمع
 یعني: براي گناهکار بودن شخص همین کافي است که هر چیزي را شنید بازگوید.
سخن اینها، مسایلي است که اگر انسان با جان و دل بدانها پي ببرد، دیگر مجالي براي 

 ماند.دیگران باقي نمي  چیني
 ولي به تاسف باید گفت که امروز وضع بالعکس است:

کننده در مورد شخص مسلمان با دقت هاي غیبتو غیبت و بدگویي سخن چین به - 1
 گوش میدهند.

فرا میدهند، بلکه از شنیدن غیبت نیز لذت میبرند و همواره تنها به غیبت گوش نه  - 2
ي شخصي که از او غیبت مشتاق آن هستند که سخنان و اخبار ناپسند بیشتري درباره

 میشود، بشنوند.
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پردازند که او را  عالوه بر شنیدن، خود نیز به ذکر اوصافي از شخص مي - 3
خودشان نیز به غیبت مشغول ناخوشایند است و بدین ترتیب جدا از شنیدن غیبت، 

 شوند.مي
کنند و بر مسلماني که حضور ندارد، را تائید و بلکه تحسین مي سخن چین سخنان - 4

 طعنه میزنند.
 
 

 صدق هللا العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
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ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 الفیلُسوَرة 
 (30) –جزء 

 آیه است. 5نازل شده و داراى « مكه مکرمه»این سوره در 
 

 تسمیه: وجه
شده  افتتاح فیل اصحاب از داستان با یادآوری شد که نامیده« فیل» جهت بدان سوره این
 از  آیه ی اولی آین سوره مبارکه گرفته شده است.« اصحاب الفیل».ونام این سوره است

کند که در زندگانی  ای بزرگی تاریخی اشاره میسوره مبارکه الفیل به حادثه
کامالً مشهور و معروف بود. این رخداد وحادثه بیانگر  العرب پیش از بعثتجزیره

رعایت و عنایت بزرگ هللا متعال نسبت به این سرزمین مقّدسی بود که خدا آن را 
ای باشد که این ، و نقطهپرورشگاه عقیدۀ تازهبرگزیده تا محّل دریافت واپسین نور، و 

عقیدۀ جدید از آنجا لشکرکشی مقّدس خود را به سوی نواحی زمین بیاغارد، و هدایت و 
 حّق و خیر و خوبی را در اطراف زمین مستقّر و جایگزین سازد.

 زمان نزول سوره الفیل:
پس از سوره ی  مکی است،ازجمله سوره های این سوره به اتفاق همه ای مفسران 

کافرون نازل شده و اگر به آن در پس زمینه ی تاریخی اش توجه نمایم، چنین به نظر 
 خواهد رسید که این هم بایستی در دوره ی آغازین مکه نازل شده باشد.

 پیوند و مناسبت سوره الفیل با سوره الهمزة:
به آن مال و در سوره ی همزة  از کسی که عیبجو و طعنه زن و مال اندوز است و 

ثروت می نازد، فریب می خورد و می پندارد که او را برای همیشه جاودانه می گرداند؛ 
که مردمی بسیار  -سخن بعمل آمده است. درسوره فیل  نیز به قصه ی اصحاب فیل 

ی کوچکترین  می پردازد که خداوند متعال  به وسیله -نیرومند، ثروتمند و نافرمان بودند 
را ُخرد و نیست و نابود کرد و آن همه ثروت و مکنت و زور و قوت به پرنده، آنان 

 فریادشان نرسید و نیرنگشان تباه گشت.
 تعداد آیات، کلمات وحروف  سوره فیل:

( 1سورة فیل طوریکه در فوق هم یاد آور شدیم از جمله سوره هاي مکي بوده و داراي)
( چهل 46نودوچهار حرف، و ) (94( بیست وچهار کلمه، )24( پنج آیات، )5)، رکوع

)الزم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف شش نقطه است. و
سوره های قرآن متفاوت ومختلف است.( برای  تفصیل  این مبحث میتوانید به سوره  

 تفسیر احمد مراجعه فرماید.(  ،الطور
 کلي سورة فیل: یمحتوا

اشاره به داستان تاریخى معروفى و مشهور مى  ،معلوم استاین سوره چنانكه از نامش 
صلي هللا علیه وسلم در مکه واقع شده، وار اسالم محمد رگبز كه در سال تولد پیامبر كند

را از شر لشكر عظیم كفارى كه از سرزمین یمن سوار بر فیل  «كعبه»و خداوند خانة 
 حفظ كرد. ،آمده بودند

قدرت هللا   است به كفار مغرور و لجوج كه بدانند در برابریاد آورى این داستان هشدارى 
كمترین قدرتى ندارند، خداوندى كه لشكر عظیم فیل را با آن پرندگان كوچك، و آن 
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درهم كوبید قدرت آنرا دارد كه این مستكبران «حجارة من سجیل»هاى نیم بند  سنگریزه
 لجوج را نیز مجازات كند.

 فیل از دو بخش تشکیل شده است: باید بصورت کل گفت که: سوره
ای که در ُشرف تکوین است برای بحثی است پیرامون توطئه 2و  1آیات  بخش اول:

برچیدن مرکز فرمانروایی خداوند در روی زمین یعنی همان بیت هللا و چگونگی 
کردن این توطئه از سوی خداوند. چرا که بندگانی در روی زمین نیستند که از دین خنثی
شود د و از مرکز فرمانروایی او دفاع کنند. پس خداوند خود مستقیماً وارد عمل میخداون

و این سنت خداوند است. در طول تاریخ هرگاه بندگانی برای دفاع از دین او وجود 
 کند. کند و کار را تمام مینداشته باشند، خود مستقیماً وارد عمل شده و مداخله می

گران با استفاده بردن توطئهپایان سوره، چگونگی از بین ی سوم تااز آیه :در بخش دوم
ی خودشان را ترین وسیلهترین و قویگران همیشه بزرگترین وسیله. توطئهاز ضعیف

ترین برند و خداوند ضعیفی هللا از روی زمین به کار میبرای نابودی و برچیدن برنامه
گیرد و های بشری به کار مین وسیلهتریوسیله را در مقام رویارویی و مواجهه با قوی

ها وارد کار شود و این بیانگر این موضوع است که قرار نیست خداوند هم به مانند انسان
ها معموالً از ابزار و امکانات دنیایی خودشان استفاده بخواهد به کارها سامان دهد. انسان

کردن چیزی برای مطرح کنند و اگر این امکانات دنیایی از آنها گرفته شود، دیگرمی
ترین وسایل و امکانات استفاده ندارند. اما خداوند مانند انسان نیست، از کمترین و ضعیف

 دهد.ترین کارها را انجام میکند و بزرگمی
میالدی به وقوع پیوسته یعنی   570باید یادآور شد که قصه وداستان اصحاب در سالهای  

ان نقشه مطرح میکنند تا  مرکزی را که محل تجمع سال بعد از میالد مسیح، دشمن 570
 و وحدت مسلمانان شده است، از روی زمین برچینند.
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 تفسیر ُسوَرة الفیل ترجمه و
 (30) –جزء 

ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه
 ومهربان ه به نام خدای بخشایند

 
َوأَْرَسَل َعَلیِهْم  ﴾٢﴿ أَلَْم یْجعَْل َکیَدُهْم فِي تَْضِلیل   ﴾١﴿ ِبأَْصَحاِب اْلِفیلِ أَلَْم تََر َکیَف فَعََل َربَُّک 

یل   ﴾٣﴿ َطیًرا أَبَابِیلَ   ﴾٥﴿ فََجعَلَُهْم َکعَْصف  َمأُْکول   ﴾٤﴿ تَْرِمیِهْم بِِحَجاَرة  ِمْن ِسِجّ
 

 ترجمة مختصر:
آیا ندیدى پروردگارت با فیل )اي پیامبر( ( 1«)أَلَْم تََر َكْیَف فَعََل َرب َك بِأَْصَحاِب اْلِفیلِ »

 سواران )لشكر ابرهه كه براى نابودى كعبه آمده بودند( چه كرد؟!
 آیا نقشه آنها را در ضاللت و تباهى قرار نداد؟! (2«)أَلَْم یَْجَعْل َكْیَدُهْم فِي تَْضِلیل  »
 و بر سر آنها پرندگانى را گروه گروه فرستاد،  (3«)َسَل َعلَْیِهْم َطْیًرا أَبَابِیلَ َوأَرْ »
یل  » ن ِسّجِ  دادند.كه با سنگهاى كوچكى آنان را هدف قرارمى( 4«)تَْرِمیِهم ِبِحَجاَرة  ّمِ
أُْكول  » شده )و متالشى( قرار  سرانجام آنها را همچون كاه جویده( 5«)فََجعَلَُهْم َكعَْصف  مَّ

 داد! 
 اصطالحات: تشریح لغات و

آیات:  ؟ مراد از دیدن، شنیدن و باخبر شدن است )مالحظه شود: بقرهایآیا ندیده«: أَلـَْم تَرَ »
(. مخاطب هرچند پیغمبر است، ولی مراد عموم مردم 6، فجر آیه: 258و  246و  243
» آیا قرار نداد.«: ألم یجعل»، پیلبانان. فیل داران، پیل داران«: أصحاب الفیل» است. 
)ضل(: سردرگمی، تباه ساختن. بی اثر ماندن، از مقصد « تضلیل»نیرنگ، دسیسه.«: کید

دسته دسته، «: أبابیل»شود. پرندگان، بر جمع و مفرد، اطالق می«: طیرا»منحرف گشتن. 
گل به سنگ معرب سنگ گل، «: سجیل»گروه گروه، گروههای پشت سر هم و پی درپی. 

کاه، برگ خشک، برگ پوسیده ی  «:َعْصف  »در آمده )متحجر(، گل سخت و سفت شده.
زده و کرم خورده. خورده آفت«: َمأُْكول  (. »12/  برگ گندم و جو و غیره. )رحمن درخت 
أُْكول  »شده.  زده و کرم خورده. برگ جویده شده و از دهان حیوانات برگ آفت«: َعْصف  مَّ

 البیان(.گی که دانه آن خورده شده و به صورت کاه درآمده باشد.)روحافتاده. بر
 قصه ی اصحاب فیل )فیل سواران(:

یكى از داستان هاي عبرت انگیز،  آن( لشکریان و فیل)ابرهه اصحاب ی وقصه داستان
تاریخي و معجزه اساء و مشهوري است كه در قرآن عظیم الشان در جمله سایر داستان ها 

 است. تذكر رفته
از مضمون، محتواي واسلوب بیان این سوره بوضاحت تام فهمیده میشود كه این سوره در 

  مكه معظمه نزول یافته، وشامل پنج آیه میباشد.
ناگفته نباید گذاشت که، این سوره در سال تولد پیامبر اكرم  صلى هللا علیه وسلم  واقع شده 

عظیم كفار كه از سر زمین یمن  كر است. وپروردگار با عظمت ما كعبه را از شر لش
  سوار با فیل آمده بودند حفظ كرد.

وار رگدر زمان تولد پیامبر بز شهرت یافت، «اصحاب فیل»داستان این داستان که بنام 
 صلي هللا علیه وسلم بوقوع پیوست. اسالم محمد 
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که بر ذونواس یکى از پادشاهان مفسرین در مورد سر آغاز این داستان مینویسند که: 
دریکي از  سلطنت میکرد،مناطقي یمن زمام امور را بدست داشت و سالها متولي بر یمن 

تحت تاثیر تبلیغات سحر انجام داد، وي در این سفر  «یثرب»شهر روز ها سفري را به 
تاثیر تبلیغات یهودي به  انگیزي یهودیانى که بدانجا مهاجرت کرده بودند قرارگرفت،

بت پرستى را رها و به قبولیت دین که وي دین ابایي خویش را یعني ذونواس به حدي بود 
 یهودي گردن نهاد.

نکشید که این دین تازه بشدت در دل ذونواس اثر گذارد و ازجمله یهودیان متعصب طولى 
افراطیت دیني آن تا سرحدي رسید، که در نهایت تصمیم اتخاذ کرد که مردمان  مبدل گشت و

اداره اي حکومتي اش قرار  عرب و بخصوص شهرهائیکه در تحتسایر مناطق جزیرة ال
ً دارد، بدین یهودیت داخل سازد ، طي پالن منظم پیروان سایر ادیان را تحت شکنجه. بنا

مظالم مختلف النوع قرار داد تا به اثر این فشار به ناچار مردم دین یهودیت را قبول  ازار و
 د. نآن متابعت نمای از و

در مدتي کوتاه پرگرام دعوتي خویش را بطور دقیق عملي، وتعداد زیادي  ذونواس توانست
 از اعراب ها را بدین یهودیت ذونواس داخل گرداند.

چندى بود که دین مسیح را یکى از شهرهاى شمالى و کوهستانى یمن« نجران» مردم
د و بهمین جهت کردنبود و بسختى از آن دین دفاع مى پذیرفته و در اعماق جانشان اثر کرده

یهودي سرباز « ذونواس»دین یهودیت سر پیچى وبغاوت کرده و از اطاعت از پذیرفتن
 .زدند

خوشش نیامد وبراین عمل شان خشمگین « نجران»ذونواس از این سرپیجي وبغاوت مردم 
 وادار به زور به قبولي دین یهودي نماید. شد وتصمیم گرفت تا آنان را شکنجه و

بزرگي حفر نمایند، و آتش  ي تحقیق هدف دیني خویش دستور داد تا خندقىبرا« ذونواس»
زیادى در آن افروخته وکسانیکه در مخالفت از اساسات دین یهود باشد، آنان را باید در 

بتعداد کثیر ي از پیروان مسیحیان نجران را در آن خندق « ذونواس»مبلغین . آتش سوختاند
گوش و بینى آنها را ، پا ،نیز طعمه شمشیر کرده و دست را سوختاندن وتعدادي از انسانها

 قبوالندن.« نجران»مردم  برت دیني خویش را ااساس ، وهبرید
که در  شدگان این مظالم دیني را بیست هزار نفر تخمین زده اندرخین تلفات وتعداد کشتهؤم

 کریماز مفسران قرآنعقیده گروه زیادى تناسب تعداد نفوس آنعصر عدد بسیار زیاد بود. به 
اشاره بهمین  ،ذکر شده است بروج( )در سورة که در قرآن کریم «داستان اصحاب اخدود»

 .ماجرا است
جباران ستمگرى « اصحاب اخدود»به معناى شکاف بزرگ زمین است، و « أخدود»کلمه 

ه ایمان بودند که زمین را مى شکافتند و آن را پر از آتش نموده، مؤمنین را به جرم اینک
 .و تا آخرین نفرشان را مى سوزاندنده دارند در آن انداخت

دریمن که در  )نام شهري است در جنوب شهر نجران« به زبان عربي اْلُخدود أخدود»
 ( در قرآن عظیم الشان تذکر رفته است.4بروج )آیه  سورة

ظالمانه در آتش « یوسف ذي نواس»طوریکه متذکر شدیم مردم متدین این شهر به دستور 
 اصحاب اخدود سوزانده شدند.

زرعه بن تبان اسعد آبوکرب ولقبش « یوسف ذي نواس»نام اصلي حاکم : رخین مینویسندؤم
 بود.« ذونواس»
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مي افزایند: در گیر ودار این مظالم، یکى از سران مسیحیان منطقه نجران همچنان  رخینؤم
امکانات آنرا یافت که خود را از  توانست از این جنگ وقتل عام جان به سالمت ببرد، و
 شر سربازان ذونواس مخفي وقادر به فرار از شهر شود.

داستان قتل عام وکشتار  این شخصي خود را به دربار امپراطور درقسطنطنیه میرساند، و
مد آن قصه نموده وخواستار کمک  فجیع مسیحیان نجران را به امپراطور روم به شد و

 ردد.میگ« ذونواس» وانتقام از
در جواب درخواست ه ثر شدأسخت متو  شنیدن این داستان غم انگیز ازامپراطور روم 

 کمک اظهار داشت:
پادشاه حبشه « نجاشى»اى بهدور است ولى من نامهاز لحاظ جغرفایي بما کشور شما

 نویسم تا وى شما را در این مورد کمک ومساعدت نماید.مى
دربار نجاشي مینویسد، نجاشي با خواندن این نامه امپراطور درقسطنطنیه نامه اي به 

و  یمن فرستاد،لشکري بزرگي )قرار روایت شصت الي هفتاد هزار( نفر مرد جنگى به 
اش  نیهکه کُ  «صباح»فرزند « ابرهه»قومانداني و سر لشکري این قواي به شخصي بنام 

 تسلیم مي نماید. ،ابو یکسوم بود
« اریاط»قومانداني این قوا شخصي را بنام  س وأي در رهکذا به روایت دیگري نجاش

 .راکه یکى از جنگجویان و سرلشکران بود همراه او کرد« ابرهه»مقرر مي نماید و
از حبشه تا کنار بحر احمر خود را میرساند واز آنجا توسط کشتي ها خود را به « اریاط»

 سرزمین یمن میرساند.
یمن با خود برداشته بجنگ حبشیان  لشکرى مرکب از قبائلذونواس که از جریان مطلع شد 

 شروع شد لشکریان ذونواس در برابر مردم حبشه تاب مقاومتآمد و هنگامى که جنگ 
خود را به بحر را نداشتخوردند و ذونواس که تاب تحمل این شکست شکست ، نیاورده

 رق شد.غانداخته و در طوفان بحر 
پس از چندى « ابرهه». کردند یمن شده و سالها در آنجا حکومتمردم حبشه وارد سرزمین 

او نشست و مردم یمن را مطیع خویش ساخت و نجاشى را کشت و خود بجاى « اریاط»
 .خشمگین شده بود بهر ترتیبى بود ازخود راضى کرد« اریاط» از شوریدن او به را نیزکه

ت پرستان و چه نواحى چه بُ  ه اعراب آندر این مدتى که ابرهه در یمن بود متوجه شد ک
و کعبه در نظر آنان از احترام  کعبه دارند،دیگران توجه و اهتمام خاصى بمکه و خانه

روند و قربانیها تعداد کثیري از مردم یمن به زیارت آن خانه مى  خاصى دارد و هر ساله
که زیارت کعبه ه و ارتباطىکم بفکر افتاد که این نفوذ معنوى و اقتصادى مک وکم کنند،مى

اى براى او و بین قبائل مختلف عرب ایجاد کرده ممکن است روزى موجب گرفتارى تازه
 و آنها را حبشیان دیگرى که درجزیرة العرب و کشور یمن سکونت کرده بودند بشود،

ه گرفت معبدى با شکوبراى رفع این نگرانى تصمیم . لذابفکر بیرون راندن ایشان بیاندازد
در زیبائى و تزئینات ظاهرى آن نیز بکوشد و  در یمن بنا کند و تا جائى که ممکن است

بدان معبد متوجه ساخته و از رفتن بزیارت اى که هستناحیه را بهر وسیلهسپس اعراب آن
 .کعبه باز دارد

ل و گزاري نمود، و در تجلینام «قلیس»معبدى که ابرهه بدین منظور در یمن بنا کرد آنرا 
اى از زحمات را کرد ولى کوچکترین نتیجه احترام و شکوه و زینت آن حد اعالى کوشش

چند ساله خود نگرفت و مشاهده کرد که اعراب هم چنان با خلوص و شور و هیجان خاصى 



 

  

501 

 (105) – لیالفسورٔه 

ه و هیچگونه توجهى ب روند،بمکه مى هر ساله براى زیارت خانه کعبه و انجام مراسم حج 
« کنانة» روزى بوى اطالع دادند که یکى از اعراببرعکس ارند. معبد با شکوه او ند

بسوى شهر و رفته و شبانه محوطه معبد را ملوث و آلوده کرده و سپس « قلیس»بمعبد 
 .دیار خود گریخته است

مي گویند به کلیساي القلیس اهانتي »مي نویسد: « جلوه هاي از اسرار قرآن»مفسر تفسیر 
یا قسمتي از آنرا آتش زدند، عده  در درون عبادتگاه انداخته شد وصورت گرفت، کثافاتي 

برخي آنرا توطئه ابرهه  اي آنرا رد العمل جوانان قریش در برابر اعالن ابرهه شمرده اند و
 « براي تحریک احساسات مسیحیان گرفته اند.

قهر وغضب به همه حال بعد از وقوع این حادثه وآنهم در مشهور ترین مرکز عبادي ابرهه، 
به جوش آمد و با خودعهد نمود بسوى مکه برود و خانه کعبه را ویران کرده و قدرت 

 باز گرداند.معنوي واقتصادي را به یمن
( میالدي لشکر عظیم شصت الي هفتاد هزار نفري مجهز با 571 – 570ابرهه در سال )

 .مکه حرکت کرد کردن کعبه و شهرفیل با ساز وبرگ بزرگ نظامي بقصد ویران 13یا  9
اعراب که از تصمیم ابر هه اطالع حاصل نمودند، براي دفع حمله امادگي جنگي خویش 

قوم خود رابدفاع « ذونفر»آغاز نمودند و در این میان یکي از شیوخ قوم مشهور یمن بنام 
کرده وطي تبلیغاتي حمیت و از خانه کعبه فرا خواند و دیگر قبایل عرب را نیز تحریک

نها را در جنگ با دشمن خانه خدا برانگیخت و جمعى را با خود همراه کرده بجنگ غیرت آ
 ابرهه آمد.

نیروي قومي اش توان مقابله با نیروي هاي منظم ابرهه رانداشت، نیرواش شکست  ولى
مي خورد وشخص خودش در اسارت نیروي ابرهه در آمد و چون اورا پیش ابرهه آوردند 

چنان دید و گفت: مرا بقتل نرسان شاید زنده که« ذونفر»رسانند ودستور داد او را بقتل ب
 .ماندن من براى توسودمند باشد

شکست خورد و نیرو هایش در جنگ در هم شکست، « ذونفر»بعد از اینکه نیرویهاي 
بیرق جهاد را در دفاع از « نفیل بن حبیب خثعمى»یکي دیگر از روساي قبایل یمني بنام 

وکمر جنگ و مقابله را بر علیه نیرو ي ابراهه براه انداخت، با تعداد زیادي کعبه بلند نمود 
سپاهیان دچار شد و بدست«ذونفر»از مردم قبایل خثم بجنگ ابرهه آمد ولى او نیز بسرنوشت

 .ابرهه اسیر گردید
شد که قبائل دیگرى که سر شکست پى در پى قبائل مزبور در برابر لشکریان ابرهه سبب

ه بودند فکر جنگ با او را از سر بیرون کنند و در برابر او تسلیم و فرمانبردار راه ابره
سرزمین شوند، و از آنجمله قبیله ثقیف بودند که در طائف سکونت داشتند و چون ابرهه بدان 

رسید، زبان به تملق و چاپلوسى باز کرده و گفتند: مامطیع توایم و براى رسیدن بمکه و 
دارى راهنما و دلیلى نیز همراه تو خواهیم کرد و بدنبال پیش وصول بمقصدى که در

لشکریان ابرهه را تا همراه او کردند،و ابو رغال « ابورغال»گفتار مردى را بنام این
 است راهنمائى کرد و چون بدانجا رسیدندکه جائى در چهار کیلومترى مکه«مغمس»
ابن در همانجا دفن کردند، و چنانچه  مریض شد ومرگش فرا رسید و او را« ابو رغال» 

 زنند. رسند بقبرابو رغال سنگ مىنویسد: اکنون مردم که بدانجا مى  هشام مى



 

  

502 

 (105) – لیالفسورٔه 

اسود بن » رسیدند، یکى ازسرداران خود را بنام« مغمس»همینکه ابرهه در سر زمین 
ارایي و مور کرد تا اموال و مواشى مردم آن ناحیه را چور و چپاول نموده دأم« مقصود

 به نزد ابراهه بیاورند. مواشي آنان را جمع کرده و
با تعداد کثیر ي از سربازان ابراهه به نواحي چهار اطراف رفته و هر جا مال،  «اسود»

 .گوسفند و یا شترى دیدند همه را تصرف کرده و بنزد ابرهه بردند
در اطراف  لب بود کهشتر متعلق به عبد المطرخین مینویسند در میان این اموال دوصد ؤم

 آنها را به گروکان گرفته و بنزد ابرهه بردند،«اسود»مکه مشغول چریدن بودند و سربازان 
مال  خواستند بجنگ ابرهه رفته و شدند نخستو بزرگان قریش که از این ماجرا مطلع

با ومواشي یغما شده خویش را دوبار باز ستانند ولى هنگامى که از کثرت نیروهاي ابرهه 
 .خبر شدند از این فکر خویش منصرف گشته و به این ستم و تعدى تن دادند

فرستاد و برایش گفت: بشهر  حمیرى بمکه« حناطه» در این میان ابرهه شخصى را بنام
مکه برو و بعد از تثبیت سران و شیوخ قوم با آنان صحبت نموده و براي شان بگو ما براي 

م و هدف اساسي از این لشکر کشي این است تا خانه جنگ و خونریزي لشکر کشي نکردی
کعبه را ویران کنیم. و اگر شما مانع پالن ما نشوید، مرا با جان شما کارى نیست و قصد 

 .خون شما را ندارم ریختن
اگر حس کردي که سران  برود برایش گفت: موریتأبدنبال این مو چون حناطه خواست 

 .بیاور ندارد او را پیش منوشیوخ قوم نیت جنگ را به ما 
حناطه بعد از اخذ دستور به ماموریت اعطا شده خویش عازم شهر مکه شد همینکه به شهر 
مکه رسید به جستجوي رئیس و ملک قوم آغاز کرد، باشندگان مکه راست اورا به خانه 

نید، و عبد المطلب راهنمائى کردند،و او نزد عبد المطلب آمد و پیغام ابرهه را برایش رسا
 کعبه فقط تا ام آمده ندارم، را مکه اهالي با جنگ قصد )منبرایش گفت که ابرهه میگوید:

 وجرگه مذاکره راغرض خویش ه نمایند هستید، موافق من خواهش این با اگر کنم، ویران را
 تصمیم اقدام این مورد ودر شدند جرگه هم با مکه مردم میان این در نماید.( ارسال نزدم

 عبد مکه سردار ابرهه آمیز تهدید نامه مطاله از بعد مکه سران مینمایند. اتخاذ ار مشترک
 میفرستند. ابرهه نزد مذاکره منظور به را المطلب

عبد المطلب در جواب گفت: به هللا سوگند ما سر جنگ با ابرهه را نداریم و نیروى مقاومت 
فرماید از گر خداى تعالى ارادهدر برابر او نیز درما نیست، و اینجا خانه خدا است پس ا

 .ویرانى آن جلوگیرى خواهد کرد،وگرنه بخدا قسم ماقادر بدفع ابرهه نیستیم
گفت: اکنون که شما سر جنگ با ابرهه را ندارید پس برخیز تا به نزد ابرهه « حناطه»

 رفته و موضوع را ایشان در میان بگزاریم.
ندان خودبه سوي مقر حربي ابرهه حرکت کرد در این میان عبد المطلب با تعداد ي از فرز

قبل از رسیدن عبد المطلب به قرار گاه ابرهه و قبل از مالقات به ابرهه شخصي بنام 
از آمدن عبد المطلب اطالع حاصل مي کند، شخصي را نزد ابرهه فرستاد واز « ذونفر»

د رهبر و زعیم که این مر و بدو گفته شد: بزرگ قومي عبدالمطلب را آگاه ساختشخصیت 
است، و او کسى است که مردم این  قریش ویکي از شخصیت هاي واالي این سر زمین

 کند. سامان و وحوش بیابان را اطعام مى
 و سر و شانه، چهار مرد مبارک، ریش داراي هیکل، قوي مرد المطلب عبد میگویند
 داشت. جذابي و نوراني صورت
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 گرفت. قرار تأثیرش تحت اوسخت دیدن از ابرهه آمد، ابراهه نزد به المطلب عبد همینکه
 عبد باره در احترام بخاطر براي شان مشاورین قبالً  که مشوره مطابق ابرهه میگویند
 نشست. او نزدیک و زمین وروي آمد پایین خود تخت از بودند، گفته برایش المطلب

 که را خویش موعز کرد آغاز المطلب عبد با را صحبت سر ابرهه سالم عرض از بعد
 گذاشت. میان در المطلب عبد با است کعبه وتخریب ویراني
 هیچ صحبت جریان ودر كرد، مي گوش تام دقت با را هه ابر هاي صحبت المطلب عبد
 نمیگفت: چیزي و نمیکرد نظر ابراز
 داشته من از خواهش شما اگر گفت: نموده المطلب عبد بطرف روي هه ابر صحبت ختم در

 دوصد تو لشکریان و )سربازان گفت: ابرهه ترجمان به المطلب عبد بگوید: میتوانید باشید
 مسترد بمن دوباره را آن تا فرماید هدایت ایشان به اند، برده غارت به مرا شتر رائس
 نمایند.(
 المطلب عبد به گفت: مترجم به افتاد تعجب در سخت المطلب عبد درخواست این از ابرهه
 شما صحبت شنیدن ولي آمد، بوجود دلم در تو از عظمتي دیدم را شما که )هنگامي بگوید:

 هایت شتر استرداد در که است عجب کاست، نزدم قارت و از اموالت مطالبه مورد در
 و بود، ن تا واجداد ابا عبادت محل شما، عبادت محل که کعبه باره در ولي داري، اصرار

ً  ام هبست کمر اش ویراني و تخریب براي حاال من  آوري!( نمي ن بزبا حرفي مطلقا
 شتر مالک )من سیمنعه!( ربآ للبیت ان و االبل رب )انا گفت: ابرهه جواب در المطلب عبد
 این و گاه عبادت و معبد این دارم، شما از آنرا دوباره استرداد مطالبه و هستم خود هاي
 کرد.( خواهد حفاظت آن از خود که دارد دیگري مالک خانه
 ً  ها بیل ابا میرسند، محسر وادي منطقه به هه ابر لشکریان زمانیکه شد، هم همانطور واقعا
 لشکر بر هاي، سنگ پرتاب به سجیل( من بحجارة میهم )تر شدند. ور حمله ابراهه سپاه بر

 شکست به را ابراهه نفري هزار هفتاد الي شصت لشکر این و مینمایند، آغاز ابراهه متجاوز
 معجزه اینست میدهند، نجات ویراني و تخریب از را کعبه وخانه ته،ساخ مواجه رسواي و

 است. افتاده اتفاق به محّسر وادي در که کعبه از دفاع در که آسماني
ه ابرهه دستور داد شتران و مواشي عبد المطلب را ب رخین مینویسند: بدنبال این گفتگو،ؤم
وارد شهر شد بمردم  بمکه آمد و چونباز دهند و عبدالمطلب نیز شتران خود را گرفته و  او

هاى و بکوه ها و دره و شهر را تخلیه کند شهر و قریش دستور داد از شهر خارج شوند 
خانواده هاي خویش را از خطر  اطراف مکه پناهنده شوند تا از یک طرف جان اطفال و

 سپاهیان ابرهه محفوظ دارند.
عدادي از سران قریش به کنار خانه کعبه آمد عبد المطلب بعد از دستور تخلیه شهر مکه با ت

حلقه در خانه را بگرفت و با اشك ریزان و قلبى سوزان بتضرع وزارى پرداخت و از  و
خداى تعالى نابودى ابرهه و لشكریانش رادرخواست کرد و از جمله سخنانى که بصورت 

 نظم گفته این دوبیت است:
امنعهم ان  ان عدو البیت من عاداکا، هم حماکا،یا رب فامنع من یا رب ال ارجو لهم سواکا،»

پروردگارا حمایت و لطف  -)پروردگارا در برابر ایشان جز تو امیدى ندارم  «یخربوا قراکا
و تو  - کسى است که با تو دشمنى داردکه دشمن خانه همان - خویش را از ایشان بازدار

 (.ات بازدارخانهنیز آنانرا از ویرانى 
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خالصمندانه در کعبه خود و همراهان نیز بدنبال مردم مکه بیکى از کوه هاى بعد از دعا ا
 خواهد شد. اطراف رفتند و در انتظار ماندند تا ببینند سرانجام ابرهه و خانه کعبه چه

 :روز موعود حمله بر کعبه
لشکر ابرهه در وادي محسر در میان  بعد از اینکه روز موعود حمله بر کعبه فرا میرسد،

کت رمني ومزدلفه فیل حربي ابرهه بنام محمود )ماموت( که در پیشا پیش سربازان در ح
رفتن به سوي کعبه امتناع ورزید، با چوب زدند وبا سیخ  ازبود ناگهان از حرکت ایستاد و

ولي اگر  هاي تیز خالندند، ولي )ماموت( از پیشروي بسوي کعبه خود داري مي کرد،
چاالک براه مي افتاد ولي از رفتن به  ست وروي فیل را به سمت دیگري مي گردانید ند جُ 

 سوي مکه امتناع مي کرد.
 اولین نشانه شکست نیروي هاي ابرهه در همان ساعات اول حمله ظاهر شد.

 رسیدن ابابیل ها:
کردن فیل  مفسرین مي نویسند که نیروي هاي حربي ابرهه تا هنوز مصروف در مهار

هر یکي از این ابا  بودند که ناگهان ابابیل ها از سوي بحر بر وادي محسر سرا زیر شدند،
بیل ها در منقار وچنگال هاي خویش سنگ ریزه هاي حمل مي کردند وبر سپاه ابرهه 
فرمي ریختند، بر هر یکي اصابت مي کرد به شدت مجروح میشد، واز جراحت ها خون 

 فرومي ریخت. وشت آن گندیده وگ بیرون آمده، ریم و
 ترجیح دادند.فرار را بر قرار تعدادي هم  تعداد مجروح، تعدادي بقتل رسیدند و

ها نماند و یکى از سنگریزه خود ابرهه نیز از این عذاب وحشتناک و خشم الهى در امان 
دستور  ،و چون وضع راچنان دید به افراد اندکى که سالم مانده بودند بسرش اصابت کرد،

گوشت  ،رسیدیمن به بسیارى که  و پس از تالش و رنج داد او را بسوى یمن باز گردانند
 بدبختى درگذشت. تنش بریخت و از شدت ضعف و بیحالى در نهایت

که خداى تعالى بمنظور حفظ نگریست و دانستعبد المطلب که آن منظره عجیب را مى 
فریاد  ،ابودى ابرهه و سپاهیانش فرا رسیده استو ن آن پرندگان را فرستاده خانه کعبه،

شهر و دیار خود باز : به نابودى دشمنان کعبه را بمردم داد و بآنها گفت برآورد و مژده
و مردم با خوشحالى و شوق  بجاى مانده برگیریدگردید و غنیمت و اموالى که از اینان

وقبیله خثعم که از  هل مکه شددر آنروز غنائم بسیارى نصیب ا بشهرباز گشتند. و گویند:
و زر و سیم و  بردند، از دیگران غنیمتتر بودند بیشگرى حریصقبائل دیگر در چپاول
 بچنگ آوردند. اسب و شتر فراوانى

 رخان مینویسند که: در صفوف لشکریان ابر هه مرض چیچک شیوع یافت وؤعده از م
 باعث هالکت تعداد زیادي از سربازان گردید.

 

  هتفسیر سور
 :(1) «أَلَْم تََر َكْیَف فَعََل َربَُّك ِبأَْصَحاِب اْلِفیلِ »

 شروع کرده است؛ بنابر دالیل ذیل:« أَلَمۡ »خداوند متعال بدایت وآغازاین سوره را با کلمۀ 
 به خاطر دادن خبر. - 1
 منّت به قریش و یادآوری ذکر نعمت حمایت کعبه و شکر عملی نعمت. - 2

آیا ای پیامبر مالحظه نکردی، ندیدی، نشنیدی که پروردگارت ورب تو با اصحاب فیل، 
 « یعنی فیل سواران )لشكر ابرهه كه براى نابودى كعبه آمده بودند( چه كرد؟!
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خطاب آیه مبارکه به ظاهر متوجه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  است، اما در اصل 
 مردم عرب هستند که از این واقعه به خوبی آگاه بودند.مخاطب آن نه تنها قریش، بلکه تمام 

در قرآن مجید درسوره های متعددی  الفاظ الم تر )آیا تو ندیدی( به کار رفته اند و هدف از 
آن ها مخاطب قرار دادن رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نیست بلکه مخاطب قراردادن عموم 

 مردم است.
ر این جا برای آن به کار رفته که در آن هنگام در مکه و د« ندیدی« »أَلَْم تَرَ »عبارت 

پیرامون مکه و در منطقه ای وسیع از سرزمین عرب از مکه گرفته تا یمن، تعداد زیاد از 
انسانها که این  واقعه ی تباهی اصحاب الفیل را با چشمان خود دیده بودند هنوز در قید 

 ً ، چیزی بیشتری ازچهل سال گذشته بود و تمام حیات بودند، چراکه از آن واقعه تنها تقریبا
عرب ها خبرهای متواتر آن را از کسانی که با چشمان خود آن واقعه را مشاهده کرده بودند 
شنیده بودند؛ از این رو این واقعه برای آنان نیز همانند واقعه ای که با چشمان خود دیده 

 باشند، یقینی بود. 
هت تنبه و عبرت گیري است؛ تا مردم به طاعت و اي مشهود و محسوس، جاین معجزه 

 عبادت هللا متعال روي آورند.
مفسرابو سعود فرموده  است: هللا عزوجل  توجه پیامبر را به کیفیت فعل خویش جلب نموده 

و نگفته است: )الم تر ما فعل ربک(، تا این حقیقت را یادآور « َکْیَف فَعَلَ »و گفته است: 
ر دهشتناک به وقوع پیوست و خدا به روشى بسیار عجیب و غریب اى بسیاشود که صحنه

آنها را نابود کرد. که بر قدرت و عظمت خداى متعال داللت دارد، و کمال علم و حکمت 
سازد؛ زیرا آن او را نشان داده و شرف پیامبر صلّى َّللّا علیه و اله و سلم را نمایان مى

ون روایت است که این قصه در سال تولد آید؛ چحادثه یکى از ارهاصات به شمار مى
 حضرت رسول صلّى َّللّا علیه و سلم اتفاق افتاده است.

 :(2) «أَلَْم یَْجعَْل َكْیَدُهْم فِي تَْضِلیل  »
بي  سود وى آنان را در راستاى تخریب کعبه بىآیا آنان را نابود نکرد؟ و آیا تالش و حیله

آنان را بي حاصل نساخت ونتائجي به ضرر خود نابود نساخت؟ مگر کید و مکر  حاصلي و
شان تغییر نداد؟ مگر ندیدي که پروردگار با عظمت نگذاشت تیر ابرهه به هدف اصابت 
کند، بر عکس سنگي را که برداشته بودند که کعبه را به آن ویران و منهدم کند، این سنگ 

بار کعبه بکاهند، آنرا بر پاي خود شان اصابت کرد، آنان طوري سنجیده بودند که از اعت
ویران کند وبا زمین یکسان نماید، براي همین منظور لشکر بزرگ و مجهزي فراهم آورد، 
بهانه اي براي لشکر کشي ساز ماندهي کردند، احساسات سربازانش خویش تحت بهانه هاي 
دیني به حمله عاجل بر کعبه تحریک کردند، دیدیدکه خداوند خیر الماکرین دسیسه او را 
خنثي وسپاه مجهزش را یک سره نابود کرد، او و حامیان رومي آنان را خاسر و نامراد 
ساخت؟ شکست و نابودي لشکر مجهز ابرهه از اعتبار و مقام بزرگ کعبه را نه تنها 
متضرر نساخت، بلکه به همه ثابت کرد که صاحب این خانه مقدس ومعبد یکتا پرستان، 

 دفاع خواهد کرد. خداست، در برابر هر هجومي از آن
کردن، از هدف به معنی سردرگم« َضلََّل، یَُضِلُل، تَضلیل»ی تفعیل است. از ماده«: تَضلیل»

کردن مناسب است. چون وقتی کسی در مسیری قرار منحرف کردن و در اینجا معنی خنثی
گرفت تا طبق پروگرام وبرنامه به هدف خود برسد، اما مانعی از بیرون بر آن عارض 

 گویند:د و کاری کند که این شخص  از مسیر منحرف و یا متوقف شود، به آن میشو
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 رود.کردن کسی از هدفی که در پیش دارد و به سوی آن میتضلیل. منحرف و یا سردرگم
 :(3) «َوأَْرَسَل َعلَْیِهْم َطْیًرا أَبَابِیلَ »

پرندگانى بر آنان مسلط از سربازان خود و بر سر آنها پرندگانى را گروه گروه فرستاد، 
 کردند.آمدند و از هر جهت آنان را احاطه مىکرد که دسته دسته و پشت سر هم مى

هاي یعني: پرندگاني فوج فوج در دسته« طیراً أبابیل»ي خاص نیست ونام پرنده« ابابیل»
به به معناي جنس پرندگان است، نه « طیراً »ي پراگنده، بر سر آنها فرود آمدند. پس كلمه

 معناي مفرد پرنده.
و ابابیل مفسرین تفاسیر مختلفي را ارائه نموده اند، و هر یک از مفسرین « ابل»و در ماده 

 در مورد شکل والوان این پرندگان تفاسیر مختلفي بعمل اورده اند:
بودند که از بحر بیرون آمده و اند: آنها پرندگانىهاى ابابیل گفتهمفسران در تفسیر پرنده

  ...در منقار داشتند بزدند و آنها نابود شدندبازان ابرهه را با سنگهائى کهسر
ابن زید فرموده است:که آنها پرندگانى بودند که از بحر آمدند،و در رنگ آنها اختالف 

اند سفید بودند، و برخى گویند: سیاه بوده، و قول دیگر آنکه سبز بودند اند، برخى گفته کرده
سگان داشتند، و برخى گفته  ن منقار پرندگان و دستهائى همچون دستو منقارهائى همچو

 «....درندگان بوده اند: سرهاي شان همچون سران
 خوانندگان  گرامی!

طور که ابرهه از حیوان مالحظه فرمودید: همان« َوأَْرَسَل َعلَْیِهْم َطْیًرا أَبَابِیلَ » درآیه مبارکه 
تعال نیز مانند خودش جواب داد ولی ابرهه از حیوان برای جنگ استفاده کرد، خداوند م

بزرگی چون فیل و خداوند با حیوان کوچکی چون پرنده با او مقابله کرد و آنان را نابود 
 ساخت.

های کوچک خداوند طیر فرستاد. دقت کنید چقدر زیباست! در مقابل فیل، پرنده؛ آن هم پرنده
تر. این  یه گنجشک و شاید از گنجشک هم کوچکدهد. شبابابیل. ابابیل طیر را توضیح می

محتوا گنجشک را خداونِد مالک، خداونِد قادر، خداونِد مقتدر به سوی اصحابی ضعیف، بی
شود؟ پس اسلحه به تنهایی مهم نیست. مهم اندیشه روانه ساخته، نتیجه چه میفکر و بیبی

حب اسلحه است که به چه آن دستی است که این اسلحه را به دست گرفته است. مهم صا
منظوری این اسلحه را به دست گرفته است؟ خداوند خودش این اسلحه را به دست گرفته 

 است. 
م( مفکر وعالم مشهور کشور  1905ـ م  1849ـ  1323هـ  1266شیخ محمد عبدوه )

ی آن ی طاغی، وقتی خواست، بیت را منهدم کند، خداوند، به وسیلهاین ابرهه»می فرماید:
ی مریضی رندگان، چیزی ]همان سجیل[ بر سر ابرهه و لشکرش فروریخت که دارای مادهپ

)میگروبی( آبله و یا حصبه بود و آنان را مبتال کرد و پیش از آن که، به مکه دست یابند، 
 نابود شدند.

، مریضی آبله در روز دوم» :شیخ محّمد عبده در تفسیر این سوره  جزء عّم فرموده است
 ای است: این اولین ونخستین آبلهگفته استگردید... عکرمه ه در میان لشکریان پخش و سنب

گفته که رخ داده است ای . یعقوب پسر عتبه در بارۀ حادثهکه در میان عربها دیده شده است
. و با کاری با : اولین حادثه که جهان عربی مالحظه شده است در آن سال بوده استاست

شد و تّکه مـی دهد. گوشت بدنهایشان تّکهکمتر چنین چیزی روی می ان کرد کهبدنهای آن
کردند و گریختند. وسرقوماندان  افتاد. سربازان  و فرمانده ایشان به هراس افتادند و پشتمی
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تّکه قطعه و تّکه  گوشت بدنش قطعه حبشی یعنی ابرهه نیز به این مریضی مبتال شد. مرتب
 اش شکافت و در صنعاء مرد.بدانجا که سینهگردید، تا می

بلی!  این هم نعمتی ]استثنایی[ از سوی هللا متعال بود که علی رغم مشرک بودن اهل مکه 
به آنان داد و حرم امن خود را از َکید و نیرنگ دشمن تجاوزگر مصؤن داشت؛ تا آنگاه که 

بیاموزد و بیت را به نیروی وجود مبارک پیامبر خاتم را برگزیند و دین حق را به مردم 
 «.دین آسمانی از گزند محفوظ بدارد...

قانون الهی تنها آن نیست که برای انسان آشنا باشد و آن را ببیند و  قابل یادآوری است:
داند که در توانش باشد و درک نماید و بس... ای از قانون خدایی را میبیازماید. انسان ذره
دهد که استدالل پذیر نیست. مثال: مبتال در این هستی روی می ی فراوانیبلکه خارق العاده

شدن لشکر ابرهه به حصبه و آبله بر اثر سنگ باران شدنشان و سالم ماندن مردم عرب آن 
 ها در هستی است... ]اقتباس از في ظالل[دیار از جمله ی خارق العاده

ابابیل، نیرنگ نیرنگ بازان  درپیهای پیپس، روشن است که هللا متعال با فرستادن دسته
 (، 83و 82ها از پایشان در آورد)سوره هود آیات را نقش بر آب کرد و با سنگریزه

(. و هم چون کاهبرگ جویده شده در آمدند و اندامشان از هم 75و 74)سوره حجر آیات 
تور ی خدا و دسپاره پاره و متالشی گشت.این است کیفر و سزای بدکاران که در برابر خانه

 )تفسیر فی ظالل(او قد علم می کنند.
یل  » ن ِسّجِ  (:4) «تَْرِمیِهم بِِحَجاَرة  ّمِ

اى از سنگ و در لغت آمیخته« سجیل» دادند.كه با سنگهاى كوچكى آنان را هدف قرارمى
اند؛ فلذا اصل آن فارسى بوده كه معّرب )تبدیل به عربي( شده است.)مفردات گل را گفته 

 .(398راغب، صفحه
در اصل معرب کلمه  سنگ گل فارسی «  سجیل»ابن عباس )رض( می فرماید که  کلمه 

است و مراد از آن سنگ هایی هستند که از گل ساخته شده باشند و سپس پخته شده و سخت 
 شده باشند.

سوره ی هود و آیه ی  82قرآن عظیم الشأن هم این مطلب را تصدیق می کند. در آیه ی 
ده شده است که بر قوم لوط سنگ هایی از نوع سجیل فرو ریخته سوره ی حجر فرمو 74

فرموده شده است که  33شده بود و درباره ی همان سنگ ها در سوره ی ذاریات آیه ی 
 آن ها حجارة من طین، یعنی سنگ های ساخته شده از گل بودند.

 دقت است:در رابطه با سنگ هایي كه بر سر اصحاب فیل بارید، دو مطلب بي نهایت قابل 
كرد، بدن آنان سوراخ نموده آن سنگ ها که به هریکي از سربازان ابرهه اصابت مي اول:

 وآنان را بقتل میرساند.
اي به با باریدن آن سنگ ها میان لشكر ابرهه مرض حصبه و آبله پیدا شد، که عده دوم:

شده و حالت مرض به زمین افتادند و برخي مردند. این حوادث موجب فرارسربازان 
نتوانستند در آنجا بمانند. )قرشي، سید علي اكبر؛ تفسیر احسن الحدیث، تهران، چاپ سوم، 

 .(360، صفحه 12جلد 
عبارت بودند از میکروبهائى که برخى از دانشمندان معاصرعقیده دارند که این پرندگان

و در آیه شریفه اند، ماالریا بودند، و یا میکروب آبله بوده  حامل طاعون بودند،و یا پشه
کالمى که منافات با این نظریه و معنى باشد وجود ندارد، و بدین ترتیب منقول با معقول هم

 «...با هم متحد و موافق خواهدشد
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کنیم، و ما هم این نظریه را پسندیده و تایید مى»علماي ومفسرین معاصر مي افزایند: 
ین نظریه وجود نداردکه مانع تفسیر هیچ مانعى نه لغوى و نه علمى براى رد ابخصوص که 

که طاعون در لشكرها سرایت کرده و آنها را پرنده به میکروب گردد، و بسیار اتفاق افتاده
 «.اعالم قرآن« ».به هزیمت و نابودى کشانده
اند: گل متحجر بوده، و قول دیگرآنکه گل بوده، و گفته « سجیل»همچنان مفسرین در باره 

است، و قول دیگر آنکه سنگى بوده که چون « سنگ وگل» جیل، همانقول سوم آنکه: س
گفته: پرندگان سنگهائى کرد،و عکرمهبه سوارمیخورد بدنش را سوراخ کرده و هالکش مى

آورد، کرد بدنش آبله در مىبه یکى از آنها اصابت مىرا که همراه داشتند میزدند و چون 
ها را بدهان  ت کرده که پرندگان مزبورسنگو عمروبن حارث بن یعقوب از پدرش روای
بدن در اثر اصابت آن تاول میزد و آبله در خود گرفته بودند، و چون میانداختند پوست

 میآورد.
 ها از طرق طبیعي یا قدرت الهي: تاثیر سنگریزه

یابیم كه هالكت اصحاب فیل از ي فیل و داستان تاریخي آن در مي با نگاهي گذرا به سوره
ق عادي و طبیعي نبوده بلكه قدرت مافوق قدرت طبیعت در آن دخالت داشته است چرا طر
 كه:
ها و هدف قراردادن افرادي  برخاستن پرندگان كوچك و همراه آوردن سنگریزه الف:

ها را هدایت كرده خاص، و متالشي كردن لشكر عظیم و... نشان از آن دارد كه كسي آن
 .ق عادي قادر به چنین كاري نبودنداست و خود به تنهایي و از طر

دهد كه معجزات و خوارق عادات، لزومي ندارد كه به دست پیامبر این ماجرا نشان مي ب:
گیرد.)تفسیر نمونه، ظاهر شود بلكه در هر شرائطي كه خدا بخواهد و الزم بداند، انجام مي

 (.343، صفحه 27مكارم شیرازي، جلد 
نقل داستان اصحاب فیل از طریق وحي الهي و بیان این نكته كه هالكت اصحاب فیل  ج:

 .معجزه بوده، دلیل دیگري بر مدعاي ماست
ي الهي ي فیل نازل شد به علت مشهور بودن آن و مشهود بودن معجزهبعد از آنكه سوره د:

 .انددهها، قریش هیچ گونه اعتراضي در مورد نزول این سوره نكردر هالكت آن
اي باشد، هاي معمولي و داراي مواد هستهتواند غیر از سنگها مياما اینكه آیا سنگریزه

 باید گفت:
منتهاست و قادر است از یك سنگریزه یا گل معمولي، شخصي خداوند داراي قدرت بي  اوالً:

 (133)سوره نساء « و كان هللا علي كل شي قدیر.»یا گروهي را به هالكت برساند. 
 ً : همچنین خداوند قادر است پرندگان را به مكاني بفرستد تا سنگریزه هایي بردارند كه ثانیا

 قدرت اتمي داشته باشد كه اگر آزاد شود، انفجار عظمیي تولید كند.
اند كه آن پرندگان، امراض آبله و و طوریکه یاد آور شدیم برخي از مفسرین احتمال داده 

فیل كشته شدند. )تفسیر جزء عم، شیخ محمد عبده، دار و حصبه را شیوع دادند و اصحاب 
 (.160، صفحه 1، جلد 1985مكتبه الهالل، بیروت، 

 ولي اینها در حد یك احتمال است و هالكت اصحاب فیل نشان از معجزه الهي میباشد.
طوریکه در فوق مالحظه فرمودید اصحاب فیل با تمام شوکت و قدرت آمده بودند تا کعبه 

ن سازند، و خداوند با لشكرى به ظاهر بسیار كوچك و ناچیز، آنها را درهم كوبید؛ را ویرا
هاى كوچك، و سالحهاى پیشرفته آن روزرا با سنگریزه از كار انداخت، پس فیلها را با پرنده
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سر را در برابر قدرت الهى ظاهر و آشكار  تا ضعف و ناتوانى این انسان مغرور و خیره
 سازد.

اش خورده شده و كاه آن باقي مانده، تشبیه ها را به زراعت و برگي كه دانهدر ادامه، آن
 نموده است:

أُْكول  »  (:5) «فََجعَلَُهْم َكعَْصف  مه
 شده )و متالشى( قرار داد!  و نسل آنان را از بیخ کند. انجام آنها را همچون كاه جویده سر

ابابیل یا به صورت جسد هاى گیرى مرغان منظور این است كه اصحاب فیل بعد از هدف
 ها، با شدت حرارتي که داشتند، اندرونشان را سوزانید. ریزه روح درآمدند، ویا سنگبى 

درتفسیر البحر آمده است: دفع چنان دشمنى قوى  .(.362، صفحه 20)تفسیرالمیزان، جلد
آید؛ مار مىدر سال مبارک تولد حضرت محمد صلّى َّللّا علیه وسلم نویدى براى نبوتش به ش

ساز زیرا آمدن چنان پرندگانى با این خصوصیت  از خوارق عادات و معجزات و زمینه
ترین سربازان خود یعنى ى ضعیفآید. خدا آنان را به وسیلهبعثت پیامبران به شمار مى

 .(٨/۵۱۲تفسیرالبحر پرندگان که معموال کشنده نیستند، از پاى درآورد و نابود کرد. )
 اصحاب فیل و سربازان وشکست ا عظمت ما بعد از بیان و شرح نابودى پروردگار ب

 فیل است، میفرماید: اى براى سورهقریش كه در واقع تكمله سوره ، در اولین آیه«ابرهه»
تاِء َو الصَّیفِ  (1) إِلیالِف قَُریش  » الَّذي  (3) فَْلیْعبُُدوا َربَّ هَذا اْلبَیتِ  (2) إیالفِِهْم ِرْحلَةَ الّشِ

 «(4) أَْطعََمُهْم ِمْن ُجوع  َو آَمنَُهْم ِمْن َخْوف  
اصحاب فیل را نابود کرد )براي الفت دادن و مأنوس کردن قریش( به یکدیگر و به  - 1

 مردم و سرزمین مکه، تا ظهور پیامبر خاتم را دریابند و به او بگروند(.
 الفت دادنشان در سفر وکوچ هاي زمستاني )به سوي یمن( و سفر وکوچ تابستاني  - 2

 )به سوي شام(.
 .پس باید پروردگار این خانه )کعبه معظمه( را بپرستند - 3
 .آن خدایي که آنها را در گرسنگي طعام داد و از ترس ایمني بخشید - 4

نابود كردیم، و آنها را ما لشكر فیل را در سوره قریش با تمام صراحت بیان مي گردد که: 
همچون كاه درهم كوبیده شده متالشى ساختیم تا قریش با این سرزمین مقدس الفت گرفته و 

 مقدمات ظهور پیامبر اسالم فراهم گردد.
که به معنى اجتماع توأم با اُنس، انسجام و التیام بوده، ایجاد الفت میان « الفت»منظور از 

مسافرت آنان « رحلت قریش»و منظور از كعبه است؛ قریش و سرزمین مقدس مكه و خانه
 .از مكه به بیرون براى تجارت است

با این بیان معلوم شد که خداوند به قریش این عزت و احترام را ارزانى داشت تا با مسافرت 
هاي زمستانى و تابستانى مانوس شده و امر معاش آنها بگذرد؛ چرا که قریش و تمام اهل 

زیت و امنیت این سرزمین در آنجا سكونت گزیدند و بسیارى از مردم مكه به خاطر مرك
آوردند و با مبادالت اقتصادى و ادبى و... آمده و مراسم حج بجا مىحجاز هر سال به آنجا 

 نمودند. از بركات مختلف این سرزمین استفاده مى
 : پیامبر اسالمعام الفیل سال تولد 

 مطابق روایات اسالمي مؤرخین مي نویسند که پیامبرصلي هللا علیه وسلم روز دوشنبه به 
دنیا آمده است.همچنین اکثر آنان، تولد پیامبر اکرم صلي هللا علیه وسلم را در دوازدهم ربیع 

 .(41االول تاریخ دقیق بحساب مي اورند )صحیح السیرة النبوي، ابراهیم العلي، صفحه 
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« الفیلعام»خین دراین مورد اجماع دارند که پیامبر صلي هللا علیه وسلم در همچنین مور
هاشم زندگي به دنیا آمده است. مادرش به هنگام تولد او در خانه ابوطالب در شعب بني

 .(47، صفحه 1السیرة النبویه، ابن کثیر، جلد »میكرد 
عام  علیه وسلم دردر روایت از ابن عباس )رض( منقول است که: پیامبر صلى هللا 

اى »تولد یافت. ابى حویرث گوید شنیدم كه عبد الملك مروان به قباث بن اشم گفت:  الفیل
پیامبر خدا از من بزرگتر »قباث گفت: «  قباث تو بزرگترى یا پیامبر صلي هللا علیه وسلم؟

 « تولد یافت. سال فیل بود و من از او سالمندترم، پیامبر صلي هللا علیه وسلم به
از ابن « تولد یافتیم. عام الفیل من وپیامبر صلي هللا علیه وسلم هر دو به»مخرمه گوید: 

به روز دوشنبه دوازدهم  عام الفیل اند كه پیامبر صلى هللا علیه و سلم در اسحاق روایت كرده
و كان مولد رسول ( »707، صفحه:2الطبري/ترجمه، جلد  ربیع االول تولد یافت. )تاریخ

عام  عام الفیل، بینه و بین الفیل خمسون لیلة، میالد رسول خدا صلي هللا علیه وسلم در يهللا ف
، 2الیعقوبى، جلد )تاریخ « واقع شد و میان آن و واقعه فیل پنجاه شب فاصله بود. الفیل

 ( 7صفحه:
رسول قال أبو إسحاق: إبراهیم بن المنذر: هذا وهم، و الذي ال یشك فیه أحد من علمائنا: أن 

و بعث على رأس أربعین سنة من الفیل. )دالیل  عام الفیل، هللا، صلّى هللا علیه و سلّم، ولد
 (.79النبوة، جلد اول صفحه 

محمد بن عمر از هشام بن سعد، از زید بن اسلم، از عبد هللا بن علقمة بن فغواء، و اسحاق 
عبیده، از محمد بن كعب، بن یحیى بن طلحه از عیسى بن طلحة، از ابن عباس، و موسى بن 

و محمد بن صالح از عمران بن منّاح و قیس بن ربیع از ابن اسحاق، از سعید بن جبیر، و 
عبد هللا بن عامر اسلمى از دختران ابو تجراة، و حكیم بن محمد از پدرش، از قیس بن 

یل متولد مخرمة همگى متفقاً براى من نقل كردند كه پیامبر صلي هللا علیه وسلم در عام الف
 شده است. 

یحیى بن معین از حجاج بن محمد، از یونس بن ابى اسحاق، از سعید بن جبیر، از ابن 
الكبرى / متولد شده است. )الطبقات عام الفیل گفت پیامبر دركرد كه مىعباس نقل مى
 (92، صفحه:1ترجمه، جلد

قیل. إنه ولد أول اثنین من ؛  ال خالف أنه ولد عام الفیل قیل إنه ولد في شعب بنى هاشم، و
عام الفیل، إذ ساقه الحبشة إلى مكة في جیشهم  ربیع اْلول، و قیل: الثنتي عشرة لیلة خلت منه

 (30، صفحه:1یغزون البیت، فرّدهم هللا عنه، و أرسل علیهم طیرا أبابیل. )االستیعاب، جلد 
قدوم الفیل للنصف من و قد روى عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسین علیهم السالم: أن 

 و بین مولد رسول هللا صلّى هللا علیه و سلم خمس و خمسون لیلة. بین الفیل المحرم، و
)از امام باقر علیه السالم روایت شده كه آمدن اصحاب فیل در نیمه محرم بود و بین والدت 

 .پیامبر صلي هللا علیه وسلم با جریان اصحاب فیل پنجاه وپنج شب فاصله بوده است
( )تفصیل موضوع را میتوان در: تاریخ طبري 262، صفحه:2والنهایة، جلد  )البدایة

 ، صفحه:1النبوة، جلد دالئل 7، صفحه:2الیعقوبى، جلد تاریخ 707، صفحه:2ترجمه، جلد
 262، صفحه:2البدایةوالنهایة، جلد  92، صفحه:1الكبرى/ترجمه، جلد  الطبقات 79

 مطالعه فرماید.(
 روایات در مورد تولد پیامبر درعام الفیل:سایر 

 طوریکه گفتیم مشهور نویسندگان اسالمي تاریخ تولد رسول هللا صلي هللا علیه وسلم را عام 
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 الفیل )همان 
 سالي که ابرهه به خانه خدا حمله کرد( مي دانند.

ابرهه روز پس از حمله  50روز پس از حمله ابرهه، بعضي گفته اند  40بعضي گفته اند 
محرم بود. و رسول هللا  15امام باقر علیه السالم هم این را تایید مي کند که: حمله فیلها در 

روز پس از آن به دنیا آمد. دیگران گفته اند که عام ا لفیل ده سال قبل از تولد حضرت  55
 بود.

ت سال قبل از تولد حضر 23این سخن ا بن ابزي بود. بعضي دیگر گفته اند عام الفیل 
 رسول هللا بود که این سخن شعیب بن شعیب است.

بعضي هم در یک قول نا مانوس گفته اند حضرت رسول در سال سي ام عام الفیل به دنیا 
 آمده است. این سخن موسي بن عقبه از زهري است.

سال پس از عام الفیل به دنیا آمد که این سخن ابن عساکر  40بعضي هم گفته اند رسول ا هلل 
 این هم قابل پذیرش نیست.است و 

خلیفه بن خیاط با چند واسطه از کلبي و او از ابي صالح و ابي صالح از ابن عباس نقل مي 
سال قبل از عام الفیل متولد شده است. که البته این سخني غیر  15کند که رسول هللا در 

م الفیل( به دنیا قابل باور است. اما خود خلیفه بن خیاط مي گوید که پیامبر در سال فیل )عا
 .(262صفحه  2، جلد 1986/  1407آمد. )البدایه و النهایه، ابن کثیر، بیروت: دارالفکر، 

 تاریخ وفات پیامبر صلي هللا علیه وسلم:
اکثریت مطلق از تاریخ نویسان در اثر خویش مي نویسند که پیامبر صلي هللا علیه وسلم در 

 63دهم هجري بعد از زوال آفتاب و در سن االول سال یازروز دوشنبه دوازدهم ربیع
)تفصیل موضوع را میتوان در: صحیح مسلم، کتاب  .سالگي دار فاني را وداع گفت

 مطالعه فرمود(. .1825، صفحه 4الفضائل، جلد 

 آیا کعبه هم منهدم خواهد شد:
قبل از اینکه در مورد منهدم شدن کعبه مطلب را بنویسم الزم به یاد اوري است که: 

 بار اعمار وبنیان آن گذاشته شده است.  10ساختمان کعبه 
از جمله بنیان آن توسط المالئکه، بنیان که توسط ادام علیه السالم، بینان که توسط شیث 

م و پسرش اسماعیل، بنیان العمالقه، بنیان علیه السالم، بنیان که توسط ابراهیم علیه السال
 جرهم، بنیان مضر، بنیان قریش، بنیان عبدهللا ابن زبیر، وبنیان حجاج ابن یوسف الثقفي.

ساختمان فعلي کعبه از زمان حجاج بن یوسف ثقفي و بازسازي همان ساختمان در دوران 
هجري بر اثر  ۱۰۴۰از پادشاهان عثماني است که در سال « سلطان مراد چهارم»خالفت 

سیالب در داخل مسجد الحرام و تخریب آن از نو باسازي گردید. این ساختمان استحکام و 
 .استقدرتمندي کامل دارد، که تا بحال پابرجا و استوار مانده

 یادداشت:
سلطان رابع )چهارم( از جمله اولین پسر احمد اول از کوسم سلطان ویکي از خلفاي 

( بر 1640تا   1624عثماني بوده که بعد از برکناري مصطفي اول )امپراتوري ترک 
 حکومت میکرد. قلمرو عثماني

یازده سالگي به مقام سلطنت رسیده است، در زمان حکومت وي سلطان مراد چهارم درسن 
لشکر کشي هاي متعددي صورت گرفته است که از جمله میتوان از لشکر کشي: به قفقاز، 
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یروان و تبریز نام برد. در زمان حکومت او بود که: صفویان، بغداد و آذربایجان، ایران، ا
 بین النهرین در تصرف امپراتوري عثماني در آمد.

مراد چهارم بعد از همه این خدمات وفتوحات که بنفع اسالم ومنافع حکومت عثماني انجام 
مریضي نقرس سالگي در اثر ابتال به  ۲۷میالدي آنهم در سن  ۱۶۴۰داد باالخره در سال 

 از این دنیا فاني چشم پوشید. انا هللا وانا الیه راجعون.

 آیا در آخر الزمان کعبه منهدم مي شود؟
هللا کند آمده است، رسول در حدیثي که امام احمد آن را در مسند خود از ابوهریره نقل مي

یستحل البیت إال أهله، یبایع لرجل ما بین الرکن و المقام و لن »صلي هللا علیه وسلم فرمود: 
فإذا استحلوه فال یسأل عن هلکة العرب، ثم تأتي الحبشة فیخربونه خرابا ال یعمر بعده أبدا و 

 «هم الذین یستخرجون کنزه
)میان رکن )حجر اسود( و مقام ابراهیم به مرد صالحي بیعت داده میشود، تنها ساکنان مکه 

یت را حالل بدانند، آن روز از هالک شدن بیت را حالل میدانند، هرگاه اهل مکه حرمت ب
اعراب سوال نکن. سپس مرد حبشي میآیند. بیت را خراب میکنند و چنان خراب میشود که 
بار دیگر آباد نمیشود و آنان کساني هستد که خزانه بیت را بیرون میآورند(. )سلسلة 

 (.1/245االحادیث الصحیحة: )
هللا صلي هللا علیه وسلم فرمودند: خانه کعبه را ولاز امام احمد در مسند روایت شده که رس

ذوالسویقتین از حبشه تخریب میکند و زیور آن را به غارت میبرند و غالف آن را بر 
میدارد. آن صحنه چنان براي من واضح است که گویي من او را مي بینم که با بیل و کلنگ 

 خود ساختمان کعبه را منهدم میکند.
َکأَنِّي أَْنُظُر إِلَیِه أَْسَوَد »هللا صلي هللا علیه وسلم فرمودند: است، رسول در صحیح بخاري آمده

کنم، مردي سیاه رنگ با )مثل اینکه من نگاه مي «أَْفَحَج یْنقُُضَها َحَجًرا َحَجًرا یْعنِي اْلَکْعبَةَ 
شکند.( ابن کثیر در نهایة سند آن را صحیح ساق کوتاهي، تک تک سنگهاي کعبه را مي

 (.1/178قرار داده است: )
هللا صلي هللا علیه وسلم  در صحیح مسلم از ابوهریره رضي هللا عنه روایت شده که رسول

کند. ذوالسویقتین بدان جهت نام فرمود: کعبه را مردي ساق کوتاه از اهل حبشه تخریب مي
هاي هاي کوچکي دارد. )سویقه، تصغیر، ساق است. مردم حبشه اغلب ساق دارد که قدم 

 کوتاه و باریکي دارند(.
رار داده است، با این وصف شود که خداوند مکه را حرم ق اکنون این سوال مطرح مي

 چگونه آن مرد حبشي کعبه را منهدم مي کند؟
جواب: امن بودن حرم براي همیشه نیست. بلکه ضرب االجلي دارد و آن نزدیک شدن 

 قیامت و خراب شدن دنیا است.
فرماید: براي آن زمان این دیدگاه صحیح است و اال حکم شرعي براي همه امام نووي مي 
نموده است و هرگاه انساني متمرد  ست و خداوند آن را بر بندگانش الزاميبندگان الزم ا

 حرمت کعبه را پایمال کند، خداوند جلو او را میگیرد. 
همانطور که با ابرهه چنین کاري صورت گرفت. گاهي به خاطر مصلحت و حکمتي که 

قرامطه، آناني که گیرد، آنطور که با خداوند در نظر دارد جلو چنین جنایت کاراني را نمي
 حرمت بیت را شکسته و در کنار حرم امن الهي جنایات ناگفتني را مرتکب شدند.
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چیزي صورت نگرفت، این سنت براي ذي الخلصه هم تکرار میشود. )تفصیل موضوع 
 .(؛ دکتر عمر سلیمان اشقر میتوان مطالعه فرماید« قیامت صغري و کبري»کتاب در 

 :کعبه مالیکه
اسالمي آمده است که: مالیکه مانند انسان هاي روي زمین مکاني مشابه به در شریعت 

کعبه را در آسمان دارا میباشند که به دورا دور آن مصروف طواف هستند، و قرآن عظیم 
مسمي نموده و محل آنرا  در آسمان هفتم معرفي « بیت المعمور»الشان  این مکان را به 

 داشته است.
اي دارند که در آنجا مراسم حج اید: در آسمان هفتم فرشتگان کعبهمیفرمعظیم الشان قرآن 

وپروردگار با « طور»ي خود را بجا میآورند. این کعبه بیت المعمور نام دارد و در سوره
امام ( 4سوره طور: آیه « َواْلبَیِت اْلَمْعُمورِ »عظمت ما به آن چنین سوگند یاد کرده است: 

ثُمَّ ُرفَِع ِلي اْلبَیُت اْلَمْعُموُر فَقُْلُت یا ِجْبِریُل َما َهَذا »...ینویسد: ابن کثیر در تفسیر این آیه م
َملَک  إَِذا َخَرُجوا ِمْنهُ لَْم یعُوُدوا فِیِه آِخُر َما قَاَل َهَذا اْلبَیُت اْلَمْعُموُر یْدُخلُهُ ُکلَّ یْوم  َسْبعُوَن أَْلَف 

جبریل این چیست؟ گفت: این ان دادند گفتم: اي سپس بیت المعمور را به من نش« »َعلَیِهمْ 
 بیت المعمور است.

هنگامي که از آن خارج مي شوند دیگر هر روز هفتاد هزار مالئکه داخل آن مي شوند و 
 (.164)(، ومسلم 3207بخاري ))«. گردندبراي بار دیگر در آن باز نمي
را  دي خو مانند اهل زمین که کعبهکنند و المعمور عبادت ميیعني این فرشتگان در بیت

 ي ساکنان آسمان هفتم است. المعمور کعبهکنند؛ بیتطواف مي 
به دیوار  آنجا دید که ابراهیم خلیل علیه السالم راهللا صلي هللا علیه وسلم  ز این رو رسولا

نوع و و پاداش از  ،ي زمین استآن کعبه تکیه زده و نشسته بود. زیرا او بنیانگذار کعبه
 «.جنس عمل است

بیت المعمور در مقابل و » ي وقوع بیت المعمور میفرماید: ي نقطهامام ابن کثیر در باره
که در  ، و یاد آور شدهي مکه مي افتدات کعبه قرار دارد، و اگر بیفتد روي کعبهزبه موا

اي که در و خانه ،اي وجود دارد که ساکنان آسمان در آن عبادت میکنندهر آسماني خانه
 ( نام دارد.ةآسمان دنیا است )بیت العزّ 

در واقع از حضرت  ،کعبه قرار دارد موازاتروایت ابن کثیرمبني بر اینکه بیت المعمور در
 .روایت شده است رضي هللا عنه علي

از طریق خالد بن عرعره نقل کرده و میگوید: شخصي از حضرت  )رض( ابن جریر
بیت » بیت المعمور چیست؟ حضرت علي در جواب فرمود: ال کرد:ؤسرضي هللا عنه  علي

هذا في ةماء کحرمحرمته في السّ  کعبة من فوقها،ماء یقال له الضراح بحیال الفي السّ 
)ابن حجر: فتح الباري: «. أبداً  سبعون الف ملک و ال یعودون الیهیصلّي فیه کّل یوم  رضاْل
2/308). 

بیت معمور  دارد و، ي کعبه قرارخانه وازاتماي است که در آسمان هفتم در یعني: خانه
ي کعبه در زمین مورد احترام است. هر روز در آسمان چنان مورد احترام است که خانه

د آن و تا پایان عمر فرشتگاني که یک بار وار ،هفتاد هزار مائکه آن را زیارت میکند
 دیگر نوبت زیارت به آنها نمیرسد. دندش
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طه و در راب ،است دانسته عرعره سائر رجال این سند را ثقه زجشیخ ناصر الدین الباني 
باني یاد آور شده که روایت صحیح و آل...با عرعره میگوید: او مستور الحال است.

 فرماید: قتاده میگوید:شاهد این روایت است و مي مرسل
میدانید آیا » براي ما نقل شده که روزي رسول هللا صلي هللا علیه وسلم از اصحاب پرسید:

دانند. فرمود: بیت بیت المعمور چیست؟ صحابه عرض کردند: هللا و رسولش بهتر مي
اي که اگر بیفتد روي کعبه بگونه ،المعمور مسجدي در آسمان که کعبه زیر آن قرار دارد

 ....«افتدمي 
با توجه به کثرت « حیال الکعبه»سخن اینکه جمله  يخالصه» شیخ الباني فرمود: سپس
)براي «. حدیث ثابت است و صحت آن از لحاظ اصول علم حدیث مورد تایید است  طروق

 .(477شماره « سلسلة اْلحادیث الصحیحة»به: مراجعه فرماید معلومات مزید 
 عبرت آموزی:

برد، کند و هللا را از یاد میانسان زمانیکه به زر و زور رسید، خود را فراموش می میگویند
هامان، ابرهه و امثال آنان همه از این گروه اند؛ به فیل و تانک و نمرود، فرعون، شداد، 

بالند، اما غافل از اینکه هللا  متعال و کبریا، نازند و به ساز و برگ خود میتوپ خود می
آورد، کارهای هللا متعال  همه ی پرنده ای ضعیف از پا درمیفیل تنومند آنان را به وسیله

 اند.العادهخارق
 صله:دروس حا

تسلیت پیامبر صلی هللا علیه وسلم  در برابر ظلم و ستیزی که از انکار قریش به او  -
 رسید.می

 توبیخ و تخویف قریش از قهر و انتقام الهی. -
دین و از دشمنان  گیریشیکی از مظاهر قدرت خداوند در تدبیر مخلوقاتش و انتقام -

 شریعت.
 ی فیل:اهداف حاصله سوره

 حمایت کعبه برای اینکه قریش شکرگزاری کنند.یادآوری نعمت  -
 کند.را حمایت میی هللا است و خداوند در هر حال آنکعبه خانه -
ی کوچکی کعبه را حمایت کرد، مطمئن باش که تو را نیز در وقتی هللا  متعال با پرنده -

 کند.مشکالت و بالها حمایت می
 صلی هللا علیه وسلم  که نگران عالوه بر ذکر نعمت بر قریش، یادآوری به رسول هللا -

 نباشد و او تحت حمایت پروردگار با عظمت  است.
 عربها بدون اسالم چه چیزاند؟

، اگر آنان توانند تقدیم بدارند کدام استاند یا میکه عربها به بشریّت تقدیم داشته ایاندیشه 
ای به بشریّت شهاز این اندیشۀ واالی الهی دست بکشند؟ ارزش ملّتی چیست اگر اندی

 پیشکش نکند؟
کرده باشد بیانگر و نمایانندۀ  ای از ادوار زمان رهبریکه بشریّت را در دوره هر ملّتی
که اند، بسان تاتارهائی ای نبودهکه بیانگر و نمایانندۀ اندیشه . ملّتهائیای بوده استاندیشه

که در غرب دولت روم را  در شرق جهان را زیر سلطۀ خود درآوردند، و بربریهائی
داشته باشند. بلکه خودشان در میان  اند عمر طوالنی و زندگی درازی نتوانسته برافکندند،

که عربها به ای اند. یگانه اندیشهکرده اند که سرزمین آنان را فتحملّتهائی ذوب شده
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که  وده استاند عقیدۀ اسالمی بوده است و بس. عقیدۀ اسالمی ببشریّت ارمغان داشته
اند در کنار کشیدهکه عربها از عقیده اسالمی  . هر زمانعربها را به رهبری رسانده است

 اند... این چیزی است، و در تاریخ نقشی نداشتهزمین وظیفۀ مهّمی برایشان نمانده است
ندگی خواهند زندگی داشته باشند و زکه باید عربها خوب در بارۀ آن بیندیشند اگر آنان می

که از ضاللت و بکنند، و اگر آنان جویای رهبری و طالب سروری هستند... خدا است 
 رساند... )بنقل از تفسیر فی ظالل(.رهاند، و به هدایت و راهیابی میگمراهی می

 
 

 صدق هللا العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
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ِحیمِ  بِْسِم َّللاهِ  ْحَمِن الره  الره

 سوره القریش

 (30) –جزء 
 آیه مي باشد 4نازل شده و دارایي « مكه»این سوره در 

 تسمیه: وجه
های خود بر از نعمتخداوند متعال  در آن  شد که نامیده« قریش» سبب بدان سوره این

 شود.مینیز نامیده « ایالف» . و سورهاستکرده  یادآوری قریش
 سوره القریش: زمان نزول

اگرچه ضحاک و کلبی این سوره را مدنی قرار داده اند، اما اکثریت عظیم مفسران بر 
که « خداوند این خانه« »رب هذا البیت »مکی بودن آن اتفاق نظر دارند و نیز عبارت 

در این سوره آمده بر مکی بودن آن گواهی می دهد، چراکه در صورت مدنی بودن 
 سوره، به کار بردن عبارت فوق به هیچ وجه درست درنمی آید.

 تعداد آیات، کلمات وحروف سوره قریش:
از جمله سوره های مکي بوده، و « قریش ةسور»طوریکه در فوق هم یادآور شدیم 

( چهل 41( هفتاد ونه حرف، و)79( کلمه، )17( چهار آیت، )4( رکوع، )1داراي )
است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف  )الزم به ذکرویک نقطه است.

سوره های قرآن متفاوت ومختلف است.( برای  تفصیل  این مبحث میتوانید به سوره  
 تفسیر احمد مراجعه فرماید.( ،الطور

ولي عده اي از مفسران بر این باور اند که این سوره مبارکه در مدینه نازل شده، ولي 
بر مکي بودن سوره « بخش رب هذا البیت»بیان آن مخصوصاً اسلوب  مضمون سوره و
 تاکید مي دارد.

ارتباط تنگا تنگي با هم دارند، چنان « قریش الفیل و»سورة  مفسران بدین عقیده اند که:
معلوم مي شود که همزمان ودریک مرحله نازل شده اند در هر دو خطاب متوجه قریش 

 است.
قریش را به سپاسگذاري دعوت مي کند در یکي  ونعمت هاي الهي را بیان مي دارد 

پیروزي بر دشمن مجهز ونیرومند را در دیگري نجات از خوف وگرسنگي را بیاد قریش 
به آنان خاطر نشان میسازد، همانطوریکه پروردگار کعبه از شر اصحاب فیل  مي آورد و

روزي و افر در عوض رزق و  نجات داد، فقر وگرسنگي شما را نیزاز میان برداشته و
بشما ارزاني میفرماید، به حاالت ترس و خوف تان خاتمه بخشیده و امان و فضاي امنیت 
را به شما عنایت میفرماید، میتوانید در گرما و سرما، در شب وروز به سفر به پردازید 
وبه امور تجارتي خویش مشغول شوید وکسي نیست که براي شما و امور تجارتي شما 

پروردگار با عظمت خطر دشمن را دفع وبراي شما نعمت صلح را به  مزاحمت خلق کند،
 ارمغان آورد.

 خوانند گان گرامی!
طوریکه مشاهده فرمودید که بعد از شکست نیروهاي ابرهه در قدم اول به این شهر 

روزي از هر سو به آین شهر سرا زیر مي شد، ولي باشندگان این سرزمین  امنیت آمد و
اًءدر مرحله اول به سراغ شان فقر آمد و در قدم بعدي خوف و بي ناسپاسي کردند، بن

 آمني دامن شانرا فرا گرفت.
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لَئِْن َشَكْرتُْم َْلَزیَدنَُّكْم َو لَئِْن »( میفرماید: 7پروردگار با عظمت ما در )سورة ابراهیم/
میآفزایم، و اگر ناسپاسى )اگر سپاس گزارى كنید، قطعاً بر شما « لََشدیدٌ  َكفَْرتُْم إِنَّ َعذابي

 تردید عذابم سخت است.( كنید، بى
بخشد نیازى به  در این هیچ جاي شک نیست که خداوند در برابر نعمت هایى كه به ما مى

شكر ما ندارد، و اگر دستور به شكرگزارى داده آن هم موجب نعمت دیگرى بر ما و یك 
 مكتب عالى تربیتى است.

قدم نخست باید بطور دقیق فکر کنیم بخشنده نعمت كیست؟ شکران نعمت اینست که در 
 این توجه و ایمان و آگاهى پایه اول شكر است.

همه آن از مرحلة دوم شکران نعمت اداي به زبان است و مرحله سوم اداي شکر که 
 باالتر است، مرحله عمل است.

هدفى به ما هر نعمتى براى چه  در مجموع شكر عملى آن است كه درست بیاندیشیم كه
 .ایمداده شده است و آن را در مورد خودش صرف كنیم كه اگر نكنیم كفران نعمت كرده

 پیوند و مناسبت سوره قریش با سوره ی فیل:
مضمؤن ومحتوای کلی سوره قریش با  مضمؤن  ومحتوای با سوره فیل چنان رابطه ی 

بالفاصله پس از سوره فیل تنگاتنگی دارد که چنین به نظر می آید که این سوره بایستی 
نازل شده باشد و همین مناسبت نزدیک باعث شده که برخی از عالمان سلف این هردو 

 سوره را یک سوره بدانند.
روایت هایی که می گویند در مصحف ابی بن کعب این هردو سوره با هم نوشته شده اند 

ر عمر )رض( هم بدون و میان آن ها بسم هللا هم نوشته نشده است و نیز این که یک با
 هرگونه فاصله ای در نماز آن ها را با هم خوانده بود، این نظر را بیشتر تقویت می کنند.
اما این نظر به این دلیل قابل قبول نیست که نسخه های رسمی ای که عثمان )رض( به 
کمک تعداد عظیمی از یاران رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نوشت و به شهرهای بزرگ 

المی مختلف فرستاد، در آن ها میان این دو سوره بسم هللا نوشته شده بود و از همان اس
 زمان تاکنون این ها در تمام مصاحف دنیا به عنوان دو سوره ی جداگانه نوشته می شوند.
افزون بر آن سبک بیان هردو سوره هم به قدری با هم تفاوت دارند که آن ها آشکارا دو 

 ظر می رسند.سوره ی جداگانه به ن
ی فیل بصورت باید گفت که:هر دو سوره نعمتها را به مردم مکه یادآوری می کنند: سوره

به نابودی دشمن اشاره بعمل أورده است، دشمنان که خواستند، بیت را تخریب کنند. این 
سوره هم نعمت اقتصادی و اجتماعی و همبستگی و پیوستگی میان آنان را در کوچ کردن 

 وغیره خبر می دهد. دو فصل سال
سوره قریش، از جهت مفاهیم و درک مطلب به سوره ی فیل متعلق است: لیالف قریش؛ 

 یعنی، خداوند فیلبانان را به خاطر انس و الفتی که قریش با هم داشتند، نابود کرد. 
هللا متعال، خانه ی خود را برای مردم شهر مکه، جای امن و آسایش قرار داد و از 

زورگویان، مصؤنش داشت، همان گونه که اصحاب فیل را نابود و رسوای زورگویی 
ی آمال قرار دانستند که در سرزمین آنان، حرم امن و کعبهتاریخ کرد. قریشیان، خوب می

دارد، حال آن که پیرامونشان، از گزند و دستبرد تباهکاران و قدرت طلبان در امان 
 در میان سایر ملل، به عیان مشهود بود.  ( و غارت و کشتار وظلم67 نیست.)عنکبوت:
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پس باید، مردم قریش به خاطر همسایگی با حرم الهی که با اهم انس و الفت دارند و به 
راحتی در دو فصل از سال برای کسب انواع نیازمندیها و امکانات زندگی به یمن و شام 

ا امنیت بخشیده است و می روند؛ خدا را بپرستند. خداوندگاری که نعمتشان داده و آنان ر
)سوره نحل آیات  در این سفرها به سرزمین دوردست، در امان اند و بیم و هراس ندارند.

 (.114الی  112
 پیش درآمد سوره قریش:

ى دو نعمت ارزشمند بحث بعمل آورده است که؛ طوریکه یادآور شدیم؛این سوره درباره
 ت، آنجا که براى آنها دو سفر مقرر بود:هللا متعال منت اعطاى آن را بر اهل مکه داده اس

سفرى در زمستان به سوى یمن، و سفرى در تابستان به سوى شام. و هللا  از فضل و 
کرم خود دو نعمت گرانقدر را به قریش عطا فرمود که عبارت بودند از امنیت و استقرار 

در مسیر بندگى تأمین معیشت و امنیّت جامعه، باید واضح است که:و ثروتمندى و آسایش: 
شكر ُمنعم همانا هاى عبادت، یكى از فلسفه.واضح است که: و عبادت هللا باشد

.»است. ِذی أَْطعََمُهْم ِمْن ُجوع  َو آَمَنُهْم ِمْن َخْوف 
 «فَْلیَْعبُُدوا َربَّ هَذا اَْلبَْیِت *اَلَّ

 سوره قریش: یمحتوا
آیات آن دلیل روشنى بر این محسوب مى شود و « فیل»این سوره در حقیقت مكِمل سورة 

 مطلب است.
محتوا این سوره بیان نعمت خداوند بر قریش و الطاف و محبتهاى اونسبت به آنهاست، تا 
حس شكرگزارى آنها تحریك شود و به عبادت پروردگار این بیت عظیم كه تمام شرف و 

 افتخار شان از آن است قیام كنند.
درحقیقت یك سوره محسوب « الم نشرح» و سورة« و الضحى»همان گونه كه  سوره 

بمثابه یک سوره مي باشند، چرا كه « قریش»و سورة « فیل»همچنین سورة  ،میشود
 پیوند مطالب آنها بقدرى است كه مى تواند دلیل بر وحدت آن دو بوده باشد.

ترین نعمت اجتماعي، یعني  سوره مباركه قریش با تأكید بر اینكه قبیله قریش ابتدایي
انسجام دروني و بقاي قبیله خود را از خداي کعبه دارد، آنان را به شكرانه این نعمت به 
پرستش او دعوت میكند. در انتها براي نشان دادن اهمیت این نعمت، به پیامد هاي آن 
 کند.یعني رهایي از گرسنگي و فشار اقتصادي و ایمني از تهدید هاي خارجي اشاره مي

ندگان خود یاد آور مي شود كه آنان نیز همه نعمت هاي حیات فردي این سوره به همه خوان
 و اجتماعي خود را از لطف و تدبیر پروردگار خود دارند، از این رو باید او را بپرستند.

  فضیلت تالوت سوره قریش:
ابو الحسن قزویني فرموده است که: هر گاه شخصي از دشمن یا هم ازمصیبتي خطر 

براي او، تا مین دادن او محسوب میشود امام « الیلف قریش»سوره داشته باشد، خواندن 
 مجرب است.  جزري نقل فرموده است که: این عمل آزمون شده و
فرموده است که شیخ من « مظهري»حضرت قاضي ثناء هللا پس از نقل آن در تفسیر 

سوره حضرت میرزاجان جانان به من دستور فرموده است که به هنگام خوف وخطر این 
را تالوت نمایم، و فرموده است که: خواندن آن براي دفع هر مصیبت وبال مجرب است، 

 حضرت قاضي صاحب فرموده است که من بار ها آن را آزموده ام.
لف دانشمند عالم اسالم حضرت عالمه مفتي محمد شفیع عثماني ؤ)معارف القرآن م

 سوره القریش( –ر دیوبندي )رح( مترجم حضرت موالنا محمد یوسف حسین پو
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ابن کثیر در تفسیر خویش فرموده است: هر کسي که موافق به این آیه عبادت خدا را 
انجام دهد خداوند براي او وسایل امنیت وبي خوف وخطر بودن را در دنیا فراهم مي 

سازد، وهم چنین در آخرت، وهر کسي که از آن اعراض نماید، این هر دو امنیت از او 
ُ »چنان که در جایي دیگر از قرآن عظیم الشان مي فرماید:  سلب مي گردند، َوَضَرَب َّللاَّ

 ِ ُ  َمثاَلً قَْریَةً َكاَنْت آَِمنَةً ُمْطَمِئنَّةً یَأِْتیَها ِرْزقَُها َرَغداً ِمْن ُكّلِ َمَكان  فََكفََرْت بِأَْنعُِم َّللاَّ فَأََذاقََها َّللاَّ
( یعني خداوند مثال یک 112)سورة نحل « وا یَْصنَعُونَ ِلبَاَس اْلُجوعِ َواْلَخْوِف ِبَما َكانُ 

روستایي را بیان فرمود که آن مآمون و محفوظ واز هرخطر مطمئن بود، رزق آن از هر 
طرف به وفور مي آمد، سپس اهالي آن قریه به نعمت هاي الهي کفران نمودند، پس 

 مود.خداوند آنان را در اثر عملکرد شان به گرسنگي وترس مبتال فر
حاکم وغیره از ام هاني )رض( دختر ابو طالب روایت کرده  :قریش نزول سورةاسباب 

هللا تعالي قریش را به هفت خصلت »اند: که رسول هللا صلي االه علیه وسلم فرمود: 
برتري داده است )من از اینها هستم، نبوت، در باني کعبه، آب رساندن بر اي حاجیان، 

عبادت خدا، اینها هفت سال خدا را عبادت کردند که در آن  پیروزي بر اصحاب فیل،
زمان هیچ گروهي این کار را نمي کرد وخدا یک سوره را تنها در مورد آنها نازل کرده 

 است(.
حاکم در ادامه حدیث بیان داشته است که این سوره در باره قریش نازل شده واز گروه 

 دیگري در این سوره یاد نشده است.
 سال سیزده طي آوري است که: حضور پیامبرصلي هللا علیه وسلم در شهر مكهقابل یاد 
 توسط كفار قریشحضرت  و آزار آن و اذیت اسالم دین منظور تبلیغبه  ایشان اقامت
منظور  به مكه تاریخي خداوند از وقایع كه است بودهمكي  هاي سوره با نزول همراه

 و نبوت توحید الهي به مكه كنند تا كافرانیاد مي الهي الیزال و قدرت نعمت یادآوري
 بیاورند. ایمان نبوي

 خالصه تفسیر:
طوریکه در  باشد.ی محور سوره میکنندهای از قبایل عرب است و بیانقریش نام قبیله

ی فیل سورهفوق تذکر دادیم  این سوره هم مکی بوده و محور آیاتش همان محور آیات 
دادند و در است. محور سوره در رابطه با نقل و انتقاالتی است که این قبیله انجام می

ها باید  هایی رسیدند و در قبال این نعمتها و نعمتی این نقل و انتقاالت به بهرهنتیجه
شکر صاحب نعمت را به جای آورند. سپس بحث درباره نعمتی است که هللا نصیب 

هایی که هللا به بندگان خودش برحسب مقتضیات و شکر این نعمت و نعمت قریشیان کرد
مکانی و زمانی و برحسب توان و استعداد افراد در هر عصری داده است. هللا متعال 

پس « »فَۡلَیۡعبُُدواْ »ی:کند، به دنبال آن، کلمههرجا در قرآن در مورد نعمتی صحبت می
 خواهد که با عبادت، شکر نعمت کند.میآورد و از انسان را می« عبادت کنید

از اینکه مردم قریش به سفر زمستان و تابستان عادت کرده اند، پس )بخاطر شکر این 
نعمت( باید مالک این خانه کعبه را عبادت کنند، آن که به آنها در گرسنگي طعام داد، و 

 از ترس آنها را در امان گذاشت.
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 ُسوَرة القریش و تفسیرترجمه 
 (30) – جزء

ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه
 ومهربان ه به نام خدای بخشایند

یِف ﴿ ﴾١﴿ إلیالِف قَُریش   ﴾ الهِذي ٣فَْلیْعبُُدوا َربه َهَذا اْلبَیِت ﴿ ﴾٢إِیالِفِهْم ِرْحلَةَ الِشّتَاِء َوالصه
 ﴾٤أَْطعََمُهْم ِمْن ُجوع  َوآَمنَُهْم ِمْن َخْوف  ﴿

 ترجمه مؤجز:
 ﴾ به پاس الفت قریش.۱﴿ «إلیالِف قَُریش  »
 )همان( الفت شان به سفر هاي زمستاني و تابستاني.  ﴾۲﴿ «إِیالفِِهْم ِرْحلَةَ الِشّتَاِء َوالصَّیفِ »
﴾ پس )به شکرانه این نعمت بزرگ( باید پروردگار این خانه ٣﴿ «فَْلیْعبُُدوا َربَّ َهَذا اْلبَیتِ »

 )کعبه( را عبادت کنند.
﴾ همان )پروردگار( که آنها را از گرسنگى ٤﴿«ِذي أَْطعََمُهْم ِمْن ُجوع  َوآَمَنُهْم ِمْن َخْوف  الَّ »

 نجات داد، و از ناامنى رهائى بخشید.
 اصطالحات: تشریح لغات و

طور که )اِلف(: فراهم آوردن انس و الفت، الفت برقرار کردن. قریش: همان «ایالف»
ی نضر ومشهوری در صدر اسالم بوده است. آنان از ساللهی معروفی گفتیم قریش قبیله

 ی مختلف هستند.اند و دارای چند قبیلهکنانه بن
ی َرَحَل است، یعنی رفت. از جایی به جایی کوچ، سفر. رحله: اصلش از ماده«: رحلة»

گویند. راحل منتقل شد، کوچ کردن، چه کوچ زمانی و چه کوچ مکانی، به آن رحله می
گویند فالنی رحلت کرد، یعنی فوت کرد و معموالً برای وچ کننده؛ مثالً مییعنی ک
گویند: فوت کرد شود و اگر فاقد این جایگاه باشند، میهای بزرگوار به کار برده میانسان

«: فلیعبدوا»تابستان. «: الصیف»زمستان. «: الشتاء»و فرق است میان رحلت وفوت. 
ِمن » (57/  قصص) آنان را خوراک و طعام داده است.«: أَْطَعَمُهمْ » پس باید بپرستند.

( بدلیه یا تعلیلیه است )تفسیر: ِمنْ به جای گرسنگی. برای رفع گرسنگی. حرف )«: ُجوع  
 قاسمی(.
 یادداشت:

إعجبوا الیالف قریش، یا به » جار و مجرور الیالف، به فعل محذوفی تعلق می گیرد: 
من اجل تسهیل هللا على قریش ما الفوه و اعتادوه في  گیرد؛ یعنیفعل فلیعبدوا تعلق می

 -ی پیشین رحلتهم إلى الیمن في الشتاء ورحلتهم إلى الشام في الصیف، یا به مفهوم سوره
تعلق دارد، که شّرِ لشکر ابرهه را از سر آنان برداشت و  -ی: فجعلهم كعصف... و جمله

 « رستگار شدند.
 بندی آیات سوره قریش: تقسیم
سوره مبارکه توضیحی است پیرامون خصوصیت های بارز شخصیتی   2و  1آیات 

هایی برای رسیدن به مقاصد دنیایی قریش به عنوان یک قبیله که حرکات و تالش
 خودشان دارند.

ها عمومیت ی انسانی قریش در این سوره که نسبت به همهبیان وظیفه 4و  3وآیات 
 دارد.
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 ها بشکل هایی که از طرف هللا به آنها ارزانی داشته شده و اینکه باید  از این نعمتنعمت
 ی کنند.استفادهنیکوترین، بهترین، مطلوب ترین وضعیت ممکن از آن 

باید بیشتر به آن توجه شود، این است که بارزترین آفاتی که  4ی نقطه دیگری که در آیه
ها را ی روحی آرامش انسانی جسمی و جنبهز جنبهاز لحاظ شخصی و شخصیتی یعنی ا
شوند. دو آفت عبارتند از آفت جوع و ها معرفی میبه هم می زند، و نیز معالجه  این آفت

ها و خوف و ترس در رابطه آفت خوف؛ گرسنگی در رابطه با بعد جسمی و مادی انسان
 ها.با بعد روحی و روانی انسان

  تفسیر سورة قریش
 ﴾:١﴿ قَُریش   إلیالفِ 

به معنى اجتماع توام با انسجام  مصدر است و به معنى الفت بخشیدن، و)الفت(« ایالف»
، الفت «ایالف»مینویسند که: « ایالف»و انس و التیام است.برخي از مفسران در معني 

دادن امت و مقصود، الفت دادن میان خود قریشیان یا قبایل دیگر با ایشان بوده كه خداوند 
 ابود ساختن اصحاب فیل براى آنان فراهم آورد.با ن
 براین، این سوره در دنبال سوره )فیل( قرار دارد و مضمؤن آن، این را ثابت مى كند. بنا

 طوریکه درفوق تذکر دادیم برخى ازمفسران  در اصل این دو سوره را یكى دانسته اند.
کعبه است، زیرا آنها و  منظوراز ایجاد الفت میان قریش و سرزمین مقدس مکه، و خانه

تمام اهل مکه به خاطر مرکزیت وامنیت این سرزمین درآنجا سکنى گزیده بودند، بسیارى 
از مردم حجازهرسال به آنجا مى آمدند، مراسم حج را بجا مى آوردند، ومبادالت 
 اقتصادی و فرهنگي داشتند، وازبرکات مختلف این سرزمین استفاده مى نمودند.

امن وامنیت زندگي بسر مي بردند، و یقین همین است که اگر کعبه به لشکر همه اینها در 
 کشي ابرهه ویران وامنیت آن ازبین میرفت دیگرکسى با این سرزمین الفتى پیدا نمى کرد.
در آیه بعد مى افزاید: هدف این بود که خداوند قریش را در سفرهاى زمستاني و تابستاني 

 الفت بخشد.
هاى زمستانى و تابستانى ظاهر مى شود. مقصود این است كه این الفت قریش در كوچ 

الفت به قریش امكان داد كه بتوانند از كوچ هاى زمستانى و تابستانى خود نهایت بهره را 
ببرند. قریشیان براى تجارت در زمستان به طرف جنوب )یمن( و در تابستان به سمت 

ى سود مى بردند و از این راه امرار شمال )شام( مى رفتند. آنان دراین سفرهاى تجار
 معاش مى كردند.

یاَلِف قَُریش  » در برابر رسم جاهلیّت كه خونریزى و جنگ  «قریش دادن الفت براي» «إِلِ
دانست، تكرار كلمه ایالف و الفت، در این سوره مبارکه بیانگر لطف و را ارزش مى

 بود که پیامبر صلي هللا علیه وسلم این قبیله قریش دادن الفت .رحمت الهى به قریش است
قبایل  و هجوم مورد غارت رفتند، در راهمي تجارتي سفرهاي به جاهلیت در دوران چون

هستند و باید  عزوجل خداي خانه اهل گفتند: قریش مي گرفتند زیرا اعرابدیگر قرار نمي
وامنیت  الفت سبب دستور داد تا به قریش به . لذا هللا  عزوجلداشت آنها را نگاه حرمت

برخوردارند، خداوند را شکر خود از آن  وتابستاني زمستاني دردو سفر تجارتي که
 گردانید. آسان قرار داد و برایشان آنان بگزارند زیرا او هر دو سفر را مورد الفت

شان را در کنار هم قرار دهند، الفت دادن به این معنی نیست که فقط انسانها فقط وفقط  جسم
بلکه ایجاد الفت در میان قلوب قریشیان، الفت در میان آحاد افراد جامعه در هر عصری 
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های او وحدت صف است. تالیف ی الفتدهد، نتیجهچنین الفت میاست. وقتی هللا متعال این
دلی است که انسان فکری و همفکری است. و با همدلی مکمل همها است و همقلوب و دل

ها و کرامات دست می یابد.عاقل آن است که فکر کند پایان به بسیاری از مقامات و ارزش
 گوییم عاقل آن است که اندیشه کند فردا را.کار را. اما اگر پایان خیلی دور است، پس می

کریم است! اما پروگرام  ما چیست؟ اگر قبل از خواب برای درست است که هللا  متعال 
ریزی نکنیم، صبح ما صبح خوبی نخواهد بود، باید هر شب قبل از خواب  صبح برنامه

ارزیابی از عملکرد روزانه داشته باشیم و یک پرگرام خیر خواهانه وموافقانه  برای فردا 
ْن أَْمِسنَا َوَغَدنَا َخْیراً اَللَّ »که چه باید بکنیم، سپس دعا کنیم و بگوییم:  ُهمَّ اْجعَْل َیْوَمنَا َخْیراً ّمِ

ْن یَوِمنَا که یا هللا امروز را بهتر از دیروز بگردان و فردا را بهتر از امروز. البته بعد  «ّمِ
شود. هللا ی اسباب مؤثر واقع نمیاز ارزیابی این دعا را بخوانیم؛ زیرا دعای بدون تهیه

های الهی فکر کردن قریش. نصرتدل و همدادن را انجام داد؟ برای همبرای چه، الفت
 سویی و همفکری، همهای الهی ایجاد همبسیار مبارک است. یکی از پیامدها و نتایج توفیق

 دلی در افراد یک مجتمع است.
 ﴾:٢إِیالفِِهْم ِرْحلَةَ الِشّتَاِء َوالصهیِف ﴿

و سایر مردم در طول این دو سفر بزرگ است، هدف ومنظور ایجاد الفت میان قریش 
چرا که بعد از داستان ابرهه مردم با دیده دیگرى به آنها مینگریستند، و براى کاروان 
قریش احترام و اهمیت و امنیت قائل بودند. قریش هم نیاز به این امنیت در طول راه 

لشکر ابرهه هر دو داشت، و هم نیاز به آن در سرزمین مکه، و خداوند در سایه شکست 
 امنیت را به آنها بخشید.

مى دانیم زمین مکه باغ و زراعتى نداشت، زراعت آن نیز محدود بود، بیشترین درآمد از 
طریق همین کاروانهاى تجارى تأمین مى شد، در فصل زمستان به سوى جنوب یعنى سر 

ن به سوى شمال زمین یمن که هواى آن نسبة گرم بود روى مى آوردند، و در فصل تابستا
و سرزمین شام که هواى مالیم و مطلوبى داشت، و اتفاقا هم سرزمین یمن و هم سرزمین 
شام از کانون هاى مهم تجارت در آن روز بودند، و مکه و مدینه حلقه اتصالى در میان 

 آن دو محسوب مى شد.
بود زیرا  یمن سوي به قریش سفر زمستاني« و تابستان سفر زمستان هنگام الفت شان»

 است سر زمیني ؛ زیرا شامشام سوي به آنان و سفر تابستاني گرمسیر است یمن سرزمین
 سردسیر.
دو  اگر این میگذراندند پس زندگي تجارت وسیله به در مكه قریش كه ذكر است شایان
 شان و اگر مجاورت داشتوجود ن برایشاندر مكه  اقامت بود، امكاننمي  تجارتي كوچ

كار و  گونههیچ انجام قادر به شد، آناننميشان امنیت تأمین وسیله كعبه در كنار خانه
 نبودند. فعالیتي

در  زیرا معني است خود متعلق ماقبل به سوره این كند كهمي تصریح اسحاقمحمد بن 
در شهر  و مطمئین شان ایمن و حفظ اجتماع قریش دادن الفت است: ما براي این نزد وي

 .را نابود كردیم فیل و اصحاب بازداشته را از مكه ، فیلدر سفرهایشان و الفت شان مكه
 ﴾:٣فَْلیْعبُُدوا َربه َهَذا اْلبَیِت ﴿

خاطر  را به تعالي حق یعني: اگر قریش« كنند را عبادت خانه باید پروردگار این پس»
 مخصوص نعمت خاطر این نكردند، باید او را به پرستش یگانگي به سایر نعمت هایش
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او  كه سبحان خداي از سوي قریش به حقیقت این كنند. اعالم ذكر شد، پرستش كه
ا ر بتان زیرا قریشاست  از بتان وي بیزاري اعالم ، در واقعاست كعبه پروردگار خانه

 خانه این وسیله به گردانید كه حقیقت این را متوجه آنان تعالي كردند لذا حقمي پرستش
باید از  اند پسپیدا كرده و برتري شرف، بر سایر اعراب است الشریك پروردگار آن كه

بر دو  دادن نعمت كهبدان»گوید: رازي: مينیاورند. امام  بپرهیزند و شرك نعمت كفران
 دفع ؛ و از آنجا كهمنفعت نمودنبا جلب  ضرر و دیگرينمودن ؛ یكي: با دفع است قسم

ضرر را در  دفع خداوند نعمت جهت ، بدینتر استمهمتر و مقدم  منفعت ضرر از جلب
 دادن شان ذكر كرد و با توجه سوره را در این سویشانبه منفعت جلب و نعمت فیل سوره
در  ، شكريعبودیت داد تا این فرمان خویش عبادت را به ، آنانعظیم دو نعمتاین به

 ها باشد.نعمت  برابر این
 ﴾٤الهِذي أَْطعََمُهْم ِمْن ُجوع  َوآَمنَُهْم ِمْن َخْوف  ﴿

 یعني:«همان خدایی که از گرسنگی نجاتشان داد و برای خوردن، غذا نصیب شان کرد
 در آن كه شدیدي را از گرسنگي دو سفر غذا داد و آنان آن سبب را به قریش تعالي حق
 اعراب زمان زیرا در آن« گردانید درامان شان و ترس و از بیم»بردند، رهانید سر ميبه
از  خدا خانه مجاورت سبب به میگرفتند اما قریش اسارتو به كرده دیگر را غارتیك
 سپاه هجوم را از ترس آنان تعالي حق كه بودند چنان و غارتگریها درامان  حمالت این

 ، فقط او را بهنعمت همه شكر این باید به نیز درامان داشتند  پس و لشكر فیل حبشه
 نگیرند. پرستش و به و همتا قرار نداده را شریك گردانند و بجز او، بتان یگانه عبادت

أَ َو لَْم »سوره عنکبوت( می فرماید: 67این امنیت طوریکه پروردگار با عظمت در )آیه 
 ِ  یََرْوا أَنَّا َجعَْلنا َحَرماً آِمناً َو یُتََخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْوِلِهْم أَ فَبِاْلباِطِل یُْؤِمنُوَن َو ِبنِْعَمِة َّللاَّ

رمى امن قرار دادیم و حال آن كه مردم از اطرافشان )آیا ندیدند كه ما ح« 67یَْكفُُروَن ـ 
 .ورزند؟(آورند و به نعمت خداوند كفر مىشدند؟! پس آیا به باطل ایمان مىربوده مى

باشد ى دعاى پدر آنان، حضرت ابراهیم علیه الّسالم مىآسایش و رفاه نتیجهواین امنیت، 
پس آیا بر «. بقره  126َو اُْرُزْقُهْم ِمَن اَلثََّمراِت ـ  َرّبِ اِْجَعْل هذا بَلَداً آِمناً و»که دعا کرد:

قریش واجب نیست که تنها خداوندى را پرستش کنند که آنان را از گرسنگى نجات داد و 
 بیم و هراس آنها را به امنیت و آسایش تبدیل کرد؟!

، گفت لبیك هيال فرمان این به هر كس كه است جهت بدین»كثیر فرموده است: ابنمفسر 
 را عصیان تعالي حق فرمان این شد و هر كس جمع هر دو برایش امنیت دنیا و آخرت
بر این  نحل ( از سوره113  112) كه آیات گردید چنان سلب از وي كرد، هر دو امنیت

ي انصار سكنیزید بن  اسماء بنت روایت به شریف در حدیث«. ناظر است معني
یاَلِف قَُرْیش  »هللا صلي هللا علیه وسلم سوره:  رسول كه است هللا عنها آمدهرضي را « …إِلِ
خانه را  بر شما! پروردگار این ! وايقریش گروه اي»فرمودند:  سپس نمودهتالوت 
 «.درامان  گردانید و هراس و از ترس اطعام شما را از گرسنگي كنید كه عبادت
 زمستاني و بهاري قریش:سفر 

این امر معروف ومعلوم است که سر زمین مکه مکرمه در جاي موقعیت دارد که نه در 
انجا مزرعه است ونه در انجا باغ سر سبز ومیوه، که اهل مکه از آن استفاده نمایند، 
بنابر این حضرت خلیل هللا باني بیت هللا، هنگام اباد شدن مکه به اهل مکه به بارگاه 

اوند متعال چنین دعا فرمود: این شهر را جاي امني قرار بده، وبه اهل مکه از ثمرات خد
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که هر نوع میوه از بیرون آورده شود، « ارزق اهله من الثمرات»رزق عطا بفرما، 
بنابر این، مدار معیشت وزندگي اهل مکه بر این بود که « یجبي الیه ثمرات کل شي ء»

 بروند و از آنجا ضروریات خود را بیاورند. آنها به خاطر تجارت به مسافرت
دو باربه سفر مي پرداختند، سفر اول  سال بناًء معمول طور بود که اهالي مکه در طول

( مسافرت مي کردند و امتعه خویش را بفروش فعلي)سوریه  شام به كه آن سفر تابستاني
بود که مردم قریش به  میرساندند، وسفر دومي شان در طول سال در ماها ي زمستان

كردند و نا دور را خرید مي آفریقا وآسیاي غرب سوي یمن میرفتند، و معموالً محصوالت
گفته نماند که مردمان شام و مردم یمن به مردمان مکه و بخصوص قریشي ها به احترام 

 خاصي مي نگریستند.
را به این قوم  نعمت همه این كند كهمي یاد آوري پروردگار با عظمت ما به قریش

ارزاني نمودم، مهمترین این نعمت دین مقدس اسالم ونبوت پیامبر صلي هللا علیه وسلم 
 بود. در حالیکه قبل از اعطاي این دو نعمت مصروف بت پرستي ودر جاهلت میزیستند.

 پروردگار كعبه:
 ( بنا شده)عاسماعیل( و )ع توسط ابراهیم كه است كعبه« االطالق علي» مراد از بیت

 به مند بودند و سفر آناناز آنها بهره قریش مردم كه است بزرگي خود نعمت و این است
 ها نعمت سایر ملت در چشم آنان تجارت و بزرگي براي مكه و جنوب شمال ناحیه

 با توجه كه اینجاستجب تع ، اما جاياست داشته ارزاني آنان خداوند به كه است دیگري
 هاي بت پرستش پرودگار به عبادت جاي به ، آناناسالمو نعمت  گذشته هاي نعمت به

 قریشكه  است خدایي همان كعبه و صاحب پرداختند. خداوند بزرگمي  و چوبي سنگي
 ساخت. ایمن وترس از خوف سیر گردانید و آنان را از گرسنگي

و  تجاوز بیگانگان از خطرهاي ، مكهكهاین است و مبرهن واضح مكه از تاریخ كه آنچه
 است نبوت عظیم نعمت خاطرهمان به و این است مانده مصؤن و آسماني زمیني بالهاي

 مقرر فرمودند. مكه خداوند در منطقه از ازل كه
، اسماعیل از فرزندان تعالي حق»سلم روایت است که: در حدیثي ازپیامبرصلي هللا علیه و

مرا برگزیدو  و از هاشم ، هاشم، را و از قریشقریشكنانه ، را برگزید و از بنيكنانه بني
 بودند كه بدیلي و بي بزرگ پیامبر صلي هللا علیه وسلم نعمت و شخص خانواده این

 «.شتداارزاني  قریش قوم خداوند به
پیامبر صلي هللا علیه وسلم در حدیثي میفرماید: خداوند از همه فرزندان حضرت اسماعیل 
علیه سالم کنانه را و سپس از کنانه قریش و بعد از قریش بني هاشم و سپس از بني هاشم 

 محمد صلي هللا علیه وسلم را بر گزید. )البغوي عن وائله بن االسقع(.
رماید: همه مردم در خیر و شر تابع قریش هستند )رواه همچنان در حدیثي دیگري میف

مسلم عن جابر، مظهري(. علت بر گزیدن خداوند که در حدیث اول بیان گردیده است 
غالباً این است که قبایل از ملکات و استعداد خاصي برخوردارند، در زمان کفر و شرک 

ستعداد قبول حق در آنها و جاهلیت هم آنها بعضي اخالق وملکات فوق العاده داشتند، ا
 بسیار کامل بود، از اینجاست که صحابه  کرام و اولیاء هللا از گذشته اند )مظهري(

 امتعه را جهت شام به تجارت بود كه كسي اولین« عبدمناف بن هاشم»پیامبر  جد اعالي
 اصلي پرداختند. نام كار تجارت بهطور وسیع  به داد و بعد از او قریش گسترش و ارزاق
 مساكین اطعام محرومانو تنگدستي  قحطي هنگام به بود وچون« عمروالعالء»هاشم
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    نام ترید میكردهاشم فراوان هايگوشت  و درآب را شكستهخشك هايمیکرد و نان 
 گرفت.

 معلومات مؤجز در مورد قریش:
از  که است کنانهنضربن از نسل قبایلي وعهمجم ، نامقبل از همه باید گفت که: قریش

)نوع از آبزیان  ايجثه بزرگ حیوان زیرا قرش شده برگرفته« قرش»تصغیر  صیغه
 قرش حیوان به روي را از آن قریش شوند. قبیلهو ر ميها حمله کشتي به که ماهی( است

 خود از دریده که خورد در حاليدیگر را مي  بزيآ ، جاندارانحیوان آن کردند که تشبیه
 تواند.نمي  شده غالب بر آن و کسي است چیره و بردیگران مصؤن شدن
 به تقریش که است این نام این به قریش نامگذاري وجه»می فرماید: مفسرابوحیان ولي

را  آنان کالببنشدند و قصي  بودند، جمع پراکنده کهبعد ازآن و قریش است تجمع معناي
 «.کرد جمعدر حرم 

برخي از مفسرین فرموده اند که: لفظ قریش از تقریش به معنى مجتمع ساختن مأخوذ 
است چون قصى افراد پراكنده این قبیله را جمع كرده است قبیله او به این نام موسوم شده 

 تجارت كه شغل عمده آنها بوده مشتق میدانند.به معنى « قرش»وبعضى قریش را از  اند.
طوریکه در فوق تذکر دادیم سر زمین مكه فاقد تولید بود. نه زمین قابل كشتى داشت، و 

 نه كاال كه خود مصرف كنند و به دیگران عرضه نمایند.
از این روز باشندگان مكه به كار و بار تجارت و سوداگرى اشتغال داشتند و زندگى خود 

 وارد ساختن نیازمندي هاى خویش از خارج تامین مي نمودند. را با 
وجود مكه و تقدسى كه در میان قبایل عرب جاهلى داشت، و منطقه حرم كه جایگاه امنى 

نشین به مكه چه براى پرستش بت بود، و رفت و آمد قبائل عرب از نقاط مختلف عرب 
در ماه رجب و ذى حجه انجام  هاى خود و چه به منظور شركت در مراسم ساالنه حج كه

 میگرفت، زمینه خوبى براى تجارت تجار عرب و مبادالت تجارى آنها بود.
تجارت حجاز تقریبا در اختیار مردم قریش یعنى مردم مكه و اشراف طائف بود. تجارت 
قریش با فلسطین و سوره )شامات( در شمال، و با یمن در جنوب بود، و گاهى تجار از 

بشه، و از راه نجد به حیره )عراق( تا مدائن بود، حتى با روم و مصر و راه بحر به ح
 هند هم رابطه تجارى داشتند.

رفتند كه آب و هوائى خوش داشت، و زمستان ها كه تجار مكه تابستان ها به شمال مى 
 شدند. هوا سرد بود، راهى جنوب مى

گذشتند، و صد و مخوف مى هاى هولناكتاجران قریش در سفرهاى تجارى خود از بیابان 
هاى سوزان كه در همه جاى آن سكوت ها و دشت پیمودند. بیابان  ها فرسخ راه را مى

 مطلق حكم فرما بود. نه راهى، نه آبى و درختى، و نه آبادى و نه تعمیر.
عبور مى « مدینه»و از شهر « خیبر»فقط هنگام سفر به شمال یا بازگشت از آنجا از 

واقع در دوازده فرسخى مكه را مي « طائف»ر موقع سرازیر شدن به جنوب كردند، و د
 و نقطه مسكونى آنجا را.« تهامه»دیدند، و بعد هم وادى 

و دریاى « بحر احمر»در سمت چپ حركت آنها هنگام بیرون رفتن از شهر مكه سواحل 
مخوف هاى ها و دره كران و سوزان و كوه هاى بى سرخ، و در سمت غرب، دشت
 تر خلیج فارس، و در جنوب دریاى عمان واقع بود.فراوان وجود داشت، و آن طرف
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هاى تجار مكه در سفرهاى تجارى خود، از وجود اعراب بدوى كه به خوبى از راه 
هاى خود استفاده صحرا و منازل میان راه آگاه بودند، براى راهنمائى و حمایت كاروان

 میكردند.
گانه آنها در نقاط مختلف عربستان از شمال یعنى شامات هاى ده تجارت قریش در بازار

گرفت. اعراب در ترین نقطه عربستان یعنى یمن و حضرموت انجام مىتا جنوبى 
اى و و بازار هاى خود ضمن تجارت و مبادله كاالى خود، به مفاخرت قبیله« اسواق»

ها ضمن اختند. این مفاخرت پرد هاى مادى و معنوى خویش مىخودنمائى و ارائه جنبه
 هاى پر شورشان، به خوبى نمایان بود. اشعار دلكش آنان و خطابه

بود كه پیامبر صلي هللا علیه وسلم « سوق عكاظ»ترین این بازار هاى فصلى، معروف 
 نیز در ایام جوانى، در آن شركت داشته است.

 مشهور ترین اسواق قریش:
است. اسواق عرب، ده « اسواق»بازار وجمع آن در زبان عربى به معناى « سوق»

یعنى دوران پیش از ظهور بازار بزرگ و همگانى فصلى بوده كه در زمان جاهلیت 
توانستد در این اسالم درنقاط مختلف عربستان شهرت داشت. در حقیقت عرب را مى

 بازار ها شناخت.
در مكه و عرفات و منا  الحجهاسواق عرب پس از مراسم حج آنها كه در ماه رجب و ذى

انجالم میگرفت، و شعار بزرگ قبائل عرب بود، مهمترین مراسم و كنگره بزرگ آنها در 
 هاى مختلف سال به شمار میرفت.ماه 

محل برگزارى بازار هاى دهگانه عرب در كشور كنونى اردن، یمن، عدن، حضرموت، 
 بحرین، مسقط و عمان و نجد یعنى عربستان كنونى بود.

پرست و  این قلمرو وسیع شبه جزیره تقریبا از مجموع قبائل عرب اعم از بتدر 
پرست و پیروان سایر ادیان و عقاید خرافى، از شام و عراق  نصرانى و یهودى و ستاره

 و یمن و بحرین و سواحل خلیج فارس و نجد و یمامه و تهامه و حجاز شركت مي جستند.
االول آغاز میگردید تا ر ها این بود كه از ماه ربیع برنامه كار آنها و شركت در این باز

الحجه پس از شركت در آخرین بازار ها بتوانند به مكه بیایند و در مراسم  در ماه ذى
 حضور یابند و بعد از پایان موسم به میان قبایل خود، بازگردند. حج

را بدین گونه  بنابر این قبایل عرب در دوره سال شخصیت و منافع مادى و معنوى خود
تامین میكردند. این غیر از سفرهاى تجارى عرب به یمن و شام وفارس و حبشه و دیگر 

نقاط بود.تجار عرب كاالهاى خود را كه از این كشورها مي آوردند اغلب در اسواق 
كردند و بقیه شركت كنندگان نیز آنها را با محصوالت خود مبادله دهگانه خود عرضه مى

 مینمودند.
بازارهاى دهگانه عرب را كه در آنها براى مبادله تجارى و داد »وبى مورخ مشهور یعق

آمدند، و بدان وسیله از كردند، و سایر مردم هم در آنها گرد مىو ستد خود اجتماع مى
 دهد:بدین سان شرح مى« تامین خون ومال خود برخوردار میگشتند

 االول برگذار میشد.ر ماه ربیعیكى از بازار هاى دهگانه عرب در دومة الجندل د - 1
 رؤساى این بازار از دو قبیله غسانى و بنى كلب بودند.

یافت، االولى گشایش مى بازار مشقر واقع در هجر در بحرین بود كه در ماه جمادى  - 2
 نمود.و قبیله بنى تمیم آن را برگذار مى 
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روز ماه رجب بازار صحار )شهرى واقع در كنار بحر در مسقط و عمان( در اولین  - 3
 شد. افتتاح مى

شدند به بازار ریا، و آل جلندى بازار ریا عرب از بازار صحار سرازیر مى  - 4
 گرفتند. حكمرانان آنجا از آنها مالیات مى

بازار شحر )در ساحل بحر هند در خاك یمن در سر زمین مهره( بازار آنجا در سایه  - 5
است، به وسیله اعراب مهره  كوهى كه قبر حضرت هود )علیه السالم( در آن واقع

 برگذار میشد.
گردید، و تجار از آنجا  بازار عدن در روز اول ماه مبارك رمضان برگذار مى - 6

 بردند. عطریات به سایر نقاط مى
 شد.بازار صنعاء در نیمه ماه مبارك رمضان افتتاح مى  - 7
 گردید.بازار رابیه در حضر موت در جنوب یمن برگذار مى - 8

رفتند. زیرا حضر موت مملكت نبود، و قبیله كنده آن را ظ به آنجا مى اعراب با محاف
 خواست.نمودند و به حفاظت از آمد و رفت مردم برمى برگذار مى 

القعده در بازار عكاظ بازار عكاظ واقع در باالى سرزمین نجد بود. عرب درماه ذى  - 9
آمدند، و بیشتر مى  كردند. در این بازار قریش و سایر قبائل عرب گرداجتماع مى

آنها اعراب مضرى بودند. در بازار عكاظ بود كه قبایل عرب اقدام به مفاخرت مي 
 نمودند.

المجاز براى شركت در مراسم به  المجاز عرب از بازار عكاظ و ذى بازار ذى - 10
سوى مكه سرا زیر میشدند.مشهور ترین این بازار ها كه در تاریخ اسالم از آن 

مان بازارعكاظ بود.چون تمام قبائل پس از شركت در بازار هاى سخن رفته است ه
مي آمدند و در آنجا بود كه به مفاخرت و ایراد « سوق عكاظ»دیگر در آخر به 

پرداختند. پیامبر صلي هللا علیه وسلم شعر و خطابه و شناسائى و شناساندن خود مي 
هاى و شركت و دیدنى نیز در این بازار حضور یافته بود و پس از اعالم نبوت 

 خود در بازار عكاظ یاد میكرد.
به طور خالصه قبائل عرب از شمال و غرب براى شركت در بازار هاى خود به حركت 

پرستان( وارد ها و ستاره  در مي آمد و سر انجام بیشتر آنها )غیر از یهودیان و نصرانى
زیارت بعضى از بتهاى  مكه مي شدند، و پس از شركت در موسم و طواف خانه كعبه و

 (1جلد  -خود به اوطان خویش بازمیگشتند. )تاریخ یعقوبى 
 دروس حاصله از سوره قریش:

 امام فخررازی مفسر کبیر جهان اسالم فرموده  است: باید بدانید که نعمت دو نوع است:
 ى فیل بیان کرد. دوم عبارتیکى عبارت است از دفع ضرر که هللا متعال آن را در سوره

است از جلب نفع که آن را در این سوره بیان کرده است. و بعد از این که هللا متعال 
ضرر را از آنها دفع کرد و نفع را برایشان جلب نمود، که دو نعمت بزرگ به شمار 

هایش او را آیند، به آنها دستور داد عبادت وى را به جاى آورند و در مقابل نعمتمى
 سپاسگزار باشند.

 هر تدبیر، حکمت و رحمت هللا متعال.بیان مظا -
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بیان فضل و انعام هللا متعال بر قریش که موجب شکر یاد آوری نعمتها به مردم قریش و -
پروردگار بود، ولی وقتی آنان در مقابل آن نعمت ناسپاس شدند، هللا لباس گرسنگی و 

 خوف را به خاطر ترک شکر بر آنان پوشاند.
 واجب است و عبادت و غیر هللا قطعاً جایز نیست. فقط عبادت و بندگی هللا متعال -

 

 .صدق هللا العظیم و صدق رسوله نبي الکریم
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ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 سوره الماعون
 (30) –جزء 

 آیه است 7نازل شده و داراى « مكه»این سوره در 
 تسمیه:  وجه
 اسباب را که کسانی هللا متعال  در آخر آن شد که نامیده« ماعون» جهت بدان سوره این

. است نموده دهند، نکوهشنمی عاریت را به و آن بازداشته را از دیگران منزل و آالت
 خرویا جزای ؛ یعنیدین که کسانی نکوهش سبب شود بهمی نیز نامیده« دین» سوره این

 از آیة آخري این سوره گرفته شده است.« الماعون»را منکرند.نام این سوره 
ی َمعَُن یعنی نام این سوره  ماعون است بر وزن فاعول از ریشه طوریکه یادآور شدیم:

ایستد و متوقف جاری شد. و ماعون یعنی چیزی که بسیار در جریان است و جایی نمی
شود و در میان جامعه نا شده است. خیری که منتشر میشود. و به خیر جاری هم معنمی

 دهد.کامالً در جریان و حرکت است و همه کس را تحت پوشش خود قرار می
محورکلی  آیات مبارکه  این سوره هم با توجه به نام سوره مشخص است که اهمیت 

همیشه در  کند و اینکه اهل ایمان و مخصوصاً مؤمنین به قیامت، بایدماعون را بیان می
رابطه با امور خیری خود را تنظیم کنند، طوری که راه تصدیق ایمان به قیامت، به 

ی باشد و هر کسی که به شکلی با حرکتی، اسباب و زمینهجریان انداختن ماعون می
 توقف این خیر را فراهم نماید، در ایمانش به قیامت ضعف و نقص وجود دارد.

 سایر نام های سوره ماعون:
 باشد.می« أرءیت الذی، ألیتیم، ألدین، ألتکذیب و ماعون»های: سوره دارای نام این

مطابق قول بعضی علما، این سوره مکی است ولی قول راجح این است که سه آیۀ اول 
ی آخر مدنی است؛ زیرا در مورد منافقین مدینه نازل شده است که در آیه 4آن مکی و 

خواندند ولی در اصل و در خفا جاسوس و منافق ظاهر ودرپیشروی مسلمانان نماز می
 بودند.

وسورة التي یَْعلَم أَنَّ اْلقُْرآن »سورۀ ماعون به سورة السلوک )راه و روش( معروف است.
دهد قرآن فقط خواندنی نیست، بلکه روش ای که یاد مییعنی سوره «البد ِمَن اْلِعلم َمَع اْلعََمل

عمل باشد. پس دین در باطن و قلب انسان  و اسلوب زندگی است و باید علم قرآن همراه با
توان گناه کرد؛ زیرا فقط نیست، بلکه در عمل باید نشان داد و به بهانۀ قلب و نیت پاک نمی

خواهد که  ل برسد و هللا متعال  در این سوره از ما میعلم دین باید درزندگی به عرصۀ عم
 قرآن کریم را روش و اسلوب زندگی خود قرار دهیم.

 مکان نزول سوره الماعون:
ها بحث ى دو دسته از انسانو به اختصار درباره است مکی سوره جمهور، این قول به
 کند: مى
 کنندگان روز حساب و جزا.تکذیبهاى هللا  و کافران و منکران نعمت - 1
دهند، بلکه در اعمال و نمازشان منافقانى که کارهایشان به خاطر هللا  انجام نمى - 2

 باشند.ریاکار مى 
در مورد گروه اول، هللا متعال صفات ناپسند آنها را یادآور شده است؛ از جمله آنها به 

باشند.هیچ ه فکر تأدیب وى نمىدهند و بکنند و به تندى او را آزار مىیتیم توهین مى
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اى هم دهند حتى اگر آن کار نیک با زبان صورت پذیرد و هزینهکار نیکى انجام نمى
دهند و نه نسبت براى آنان در بر نداشته باشد. آنها نه عبادت هللا خود را نیکو انجام مى

 کنند.به بندگان هللا  نیکى مى
شوند و آن را در اوقات انى که از نماز غافل مىو اما گروه دوم، آنها عبارتند از منافق

روح و دهند. نمازشان بىکنند و تنها شکل و صورت آن را انجام مىخود اقامه نمى
محتوا است و اهل ریا و تظاهر هستند. خداوند متعال هر دو گروه را به مرگ و 

 نابودى تهدید کرده و کارهایشان را تقبیح نموده است.
باشد. می سوره الماعون مدنی و قتاده عباسابن قول وری است که ؛ بهقابل تذکر ویادآ

 این این سوره مبارکه فرموده است:نصف نزول مفسر نابینا در باب شأن « هللا هبه»
 منافق ابیعبدهللا بن در باره در مدینه آن نصفو  وائلبنعاصی درباره در مکه سوره
 .استشده  نازل
چنین « الماعون»در مورد مدني بودن سوره « جلوه هاي از اسرار قرآن»فسر تفسیر م

 استدالل مي نماید: دو دلیل در باره مدني بودن این سوره را میتوان عمده ساخت:
بحث از نمازگذاران ریا کار در مکه مورد نداشته، نمازگذاران ریا کار در مکه نه  اول:

یط مکه چنان نبود که عناصر منافق، دو رو وریا کار به بلکه در مدینه تبارز کردن، شرا
صفوف نهضت بپیوندند، این عناصر در مدینه و با مشاهده قدرت وسلطه مسلمانان و بر 
اي کسب امتیازات به صف پیوستند، به نماز باور نداشتند، نماز شان براي خدا نبود، 

واندند، در مکه شرایط براي خود نمایي و نفوذ در صف مسجد مي آمدند ونماز مي خ
چنان بود که نماز با جماعت، علني و در محضر مشرکان دشوار ومصروف دعوت 

 مشركان به جنگ بود، چنین کاري از عناصر ریکار ومنافق ساخته نبود.
بحث در باره روابط اجتماعي وامور مربوط به آن از موضوعات بحث سوره هاي  دوم:

ن سوره به امتناع نماز گذاران ریاکار از دادن مدني است، نه سوره هاي مکي، در ای
اشاره شده است، بحث در « مردم یک محله به همدیگر کمک میکنند»ماعون، آنچه عادتاً 

 مورد چنین مسائلي با فضاي مکه و سور هاي مربوط به این مرحله سازگار نیست.
 نویسد:شهید سید قطب در تفسیر خویش در مورد مکي و مدني بودن این سوره مي 

 برخي از مفسرین این سوره را مکي وبرخي دیگر مفسرین این سوره را مدني میشمارند.
ولي در عین زمان تعداد از مفسرین بدین عقیده اند که: اولین سه آیه این سوره مکي و 

 متباقي آیات این سوره مدني مي باشد.
ا این وجود این سوره به . بنظریۀ دوم ارجح است مفسر تفسیر فی ظالل القرآن  میفرماید:

اي در بیان یک . داراي رویکرد یگانهو مرتبطي استطور کلّي داراي وحدت متّفق 
دارد این سوره اي که ما را بر آن ميیگانه ، رویکردکلي از حقائق این عقیده است حقیقت

 را به طور کلّي مدني بدانیم.
 . موضوعات مدني قرآن استاز جملۀ پردازد زیرا موضوعي که این سوره بدان مي

میان گروه که . نفاق و ریا نیز در مموضوع مورد نظر راجع به نفاق و ریا است
 .مسلمانان موجود و مشهور نبوده است

و مدني این سوره است هیچ مانعي ندارد. زیرا  کيگویاي مکه  اّما پذیرش روایت هائي
احتمال دارد چهار آیۀ آخر این سوره در مدینه نازل شده باشد و به سه آیۀ نخستین این 

 که موجود در موضوع است. گردیده باشد به مناسبت مشابهت و پیوندي سوره ملحق
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 الماعون: تعداد آیات کلمات وحروف سوره
( بیست و پنج کلمه، 25( هفت آیت، )7( رکوع، )1داراي )مکي و « الماعون»سورة 

)الزم به ذکر است که أقوال  ( شصت نقطه است.60( یکصدو پانزده حرف، و )115)
علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف است.( برای  

 رماید(.تفسیر احمد مراجعه ف ،تفصیل  این مبحث میتوانید به سوره  الطور
 پیوند وارتباط سوره الماعون باسوره قریش:

ی قریش، منکران سرسخت نعمت هللا متعال  را مالمت کرد و در این سوره،  سوره الف:
آنان را به خاطر بی توجهی به بینوایان و تشویق نکردن این و آن برای دستگیری آنان، 

 نکوهش می کند.
راستین و پرستش هللا واحد دعوت و فراخواند و ی قریش،انسان  را به عبادت  سوره ب:

 کند، که در برگزاری نماز، سهل انگار و غافلند.در سوره ماعون، کسانی را سرزنش می
در  -ی قریش، نعمتهایی را برشمرد که هللا  به مردم قریش داده بود و آنان  سوره ج:

ماعون، آنان و امثالشان را مقابل  منکر روز جزا و دوباره زنده شدن بودند و در سوره ال
 دهد.از عذاب روز قیامت هشدار می
 اسباب نزول سوره الماعون:

 رضي عباسسوره ماعون مفسرین اقوالي مختلفي ارائه داشته اند:ابن  نزول سبب در بیان
 «.گردید نازل سهمي وائلبنعاصي درباه آیه این»هللا عنهما میگوید: 

 آیه قولي: این به«. شد نازل مغیرهولید بن  درباره آیه این»ه است: فرمود اما مفسرسدي
آمد و از  نزدش برهنه با تني یتیم آن بود پس یتیمي وصي شد كه نازل ابو جهل درباره
 را از خود راند. كرد اما او یتیم خود را طلب مال وي
 میكشت شتري در هر هفته گردید كه نازل ابوسفیان درباره آیه این»گوید: مي جریحابن 

 «.خود راند را با چوب دست یتیم اما او آن خواست چیزي از وي یتیمي حال در این
 کلي سوره ماعون: یمحتوا

دراین سوره درباره ناسپاس منکر، منافق ریاکار و پاداش هر کدام شان، مورد بحث قرار 
اند، اما در عمل به دستورات به كساني كه ظاهراً به دین گرویدهاین سوره داده میشود.
 منکران خصوصیات از مورد پنج سوره این درتوجهي میکنند، هشدار میدهد.دیني بي 
 باز و نماز در مسامحه ریا، مسکینان، و یتیمان راندن انفاق، از زدن باز )سر قیامت
 است. گرفته قرار بحث مورد و مطرح مندان( نیاز به کمک از مردم داشتن

در این سوره اشاره به هرچیز از ریا و ریاكاري و سهل انگاري در نماز دارد و دیگران 
را به اطعام مسكین و مستمند تشویق مي كند تا مثل ابو سفیان نباشند و به یتیمان احترام 

ره شده بگذارند و به روز جزا و انكار روز جزا و دادگاه بزرگ آن در عمل انسان هم اشا
به بیان دیگر سوره ماعون به این حقیقت مهم اشاره میکند که دینداري تنها اعتراف است.

ها و  به وجود هللا تعالي نیست، بلکه باید همراه با اعمال صالح و شایسته و ترک زشتي
  اعمال ناشایست باشد.
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 ُسوَرة الماعون و تفسیرترجمه 
 (30) –جزء 
 ِ ِحیمِ بِْسِم َّللاه ْحَمِن الره  الره

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان
 

َوال یُحضُّ َعَلى َطعَاِم اْلِمْسِکیِن  ﴾٢فََذِلَک الهِذي یُدعُّ اْلیتِیَم ﴿ ﴾١أََرأَیَت الهِذي یَکِذُّب بِالِدّیِن ﴿
ُهْم یَراُءوَن  الهِذینَ  ﴾٥الهِذیَن ُهْم َعْن َصالِتِهْم َساُهوَن ﴿ ﴾٤فََویٌل ِلْلُمَصِلّیَن ﴿ ﴾٣﴿
 ﴾٧َویْمنَعُوَن اْلَماُعوَن ﴿ ﴾٦﴿

 ترجمة مؤجز:
ینِ » ُب بِالّدِ  را که تکذیب کند دین را(کسي)آیا دیدي  (1) «أََرأَیَت الَِّذي یَكذِّ
 )پس او همان است که میراند یتم را(  (2) «فََذِلَك الَِّذي یُدع  اْلیتِیمَ »
 )و نمي انگیزد کسي را بردادن طعامي مسکین را( (3) «اْلِمْسِكینِ َواَل یُحض  َعلَى َطعَاِم »
ْلُمَصلِّینَ »  )پس واي بر این نماز گزاران(( 4) «فََویٌل لِّ
 )آنانیکه غافل اند از نماز شان( (5) «الَِّذیَن ُهْم َعن َصاَلِتِهْم َساُهونَ »
 ( )همان ها که خود نمائي کنند (6) «الَِّذیَن ُهْم یَراُؤونَ »
 )واشیاي عاریت دادني را باز دارند( (7) «َویْمَنعُوَن اْلَماُعونَ »

قابل تذکر است که سوره مبارکه الماعون چهره واقعی وحقیقی اشخاص وافراد منفى را  
 به معرفی میگرد:

مراد از «.یَُكِذُّب بِالِدّینِ »آنانیکه  نسبت به دین، دیدگاه تفکر ونظریات منفى دارند.  -
و روز قیامت در آیه مبارکه همانا، تكذیب قلبى است، نه قولى؛ زیرا تكذیب دین 
خوانند ولى نمازشان همراه با ریا و سوره، كسانى هستند كه نماز مى مخاطب

 .خودنمایى و سهو و غفلت است
یَُدع  »كنند. آنانیکه برخورد شان نسبت به یتیم و مسكین منفى هستند و آنان را طرد مى -

 «.ال یَُحض   اْلیَتِیَم وَ 
آنانیکه در عبادت و بخصوص نماز منفى هستند و بطوراخالصمندی آن را بجا نمی  -

 «.یُراُؤنَ  -ساُهونَ »آورند. 
َیْمَنعُوَن »وآنانیکه در خدمت ورساندن خیر به عوام الناس منفی بوده وغفلت میکنند. -

 «.اْلماُعونَ 
ده است که ؛ بجا آوردن عبادت ( بیان گردی7الی  1هکذا در این سوره مبارکه از آیه )

روح، اساساً بی اثر است، ومطمین باشید که عبادتگر را به مقصد نمی رساند و از بی
شود. این سوره به دهد؛ بلکه گرفتار میهای سخت و دشوار هر دو سرا، عبور نمیگردنه

ک نیت انسان عبادتگر می آموزاند که: عبادت و شعایر دینی، باید خالص و بی ریا و پا
ی چنین دین پاکی، در زندگی فردی و اجتماعی، دست بنی نوع باشد وانسان  در سایه

خود را به گرمی و صمیمیت بفشرد و آن چه درتوان دارد، در نیازمندیهای روزانه و 
ی پاک را از اش دهد. این است که خداوند انسان را وامی دارد، تا چهرهمعمولی یاری

ی فردی و انگاران به دین الهی، به وظیفهدریابد و بداند که، دروغ ی ناپاکی و ناسالمچهره
دهند؛ بلکه پیوسته ناسپاس و خودخواه اند و هرگز در اجتماعی، نه تنها گوش فرا نمی

ی سیر کردن یتیمان و بینوایان نیستند و حتی به دیگران را از کار نیک و کمک به اندیشه
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اندگان را به تندی و خشونت و سخنان زشت از خود دارند و یتیمان و درمآنان باز می
[ در صورتی ۱٨و  ۱۷شمرند. )فجر/رانند و تحقیرشان می کنند و خوار و سبک میمی

که نیازمندان در مانده، در اموال و دارایی بی نیازان، حقی روشن و معین دارند.)معارج 
در ظاهر هم نماز (..حال اگر آنان که دارای این صفات پست اند و 25و 24آیات: 
نمایانند، وای به حالشان! آنان، خود را از رحمت و خوانند و خود را اهل دین میمی

دهند، خوانند؛ چون، به آن بهایی نمیدارند؛ هر چند نماز میالطاف حق، محروم می 
نمایند و ارکان و آدابش را مراعات نمی کنند، بسی سست و سهل انگارند، آن را سبک می

که حق نماز است ادایش نمی کنند، تا دل را آباد و چشم را روشن گرداند. آنان  آن سان
 59مریم آیات )(،142نساء: )کاروبارشان نیز جز ریا و تزویر و خودنمایی نیست.

 (.47الی  42(، )مدثر آیات: 60و
 تشریح لغات واصطالحات:

[. 43[، )فرقان /77مریم /)[، 63کهف /)آیا دیدی؟ آیا شناختی؟ آیا دانستی؟ «: أرأیت»
ی کذب و در مقابل از ماده«: یکذب«.»به من بگو، مرا با خبر کن.»می توان گفت: 

شود. کالمی که عاری از حقیقت صدق است. به کالمی که خالف واقع باشد، اطالق می
دین، آیین، جزا و «: الدین»باشد و در مقابلش صدق است که کالمی مطابق واقع است.

، یدعون( با ۱٣طور/)راند. راند، با خشونت و اهانت می)دع(: سخت می« دع  ی»پاداش. 
حاقه )شوند... ال یُحض )حض(: تشویق نمی کند، وادار نمی کند.خشونت افکنده می

)سهو(: جمع ساهی، سهل « ساهون»غذا دادن به بینوا. «: طعام المسكین(.» ٣۴/
مایی می کنند، ریا و تظاهر انگاران، بی خبران، سبک شماران. یراءود: خودن

به معناى ابزار و وسایلى است كه معمواًل همسایگان به « معن»از « ماعون»کنند.می
مانند وسایل خانه، دهند تا آنكه ضروریات ومایحتاج شان برطرف شود. یكدیگر عاریه مى

 مانند: کلنگ، کاسه و کوزه و امثال اینها. )فرقان( .هاظروف غذاخورى در مهمانى
 

 سورهتفسیر
ینِ » ُب بِالّدِ  :(1) «أََرأَیَت الهِذي یَكذِّ

کسي كه دین را انکار کند،   اي؟!که روز جزا را تکذیب میکند دیده)اي پیامبر( آیا کسي
 استفهام ایناحکام را انکار میکند؟  وکسي را که در انکار هللا ورسولش، و روز جزا و

بعد  كه است امري شناخت به شنونده تشویق جهت حال و درعین تعجب برانگیختن براي
 شود.مي بیان از آن
ی رأی که فعل ماضی است، به معنی دیدن. این از مصدر رؤیت و از ماده«: ارأیت»

دیدن الزم نیست حتماً دیدن ظاهری باشد، خیلی از مواقع هللا  متعال این تعبیر را در اینجا 
ساختن افرادی است که به شکلی دچار برده که نوعی متوجه و جاهای دیگر قرآن  به کار

اند. اما اینجا خطابش خاص پیامبر صلی هللا علیه وسلم است و به دنبال پیامبر غفلت شده
هر کسی از امت او، چرا که این غفلت به پیامبر روی نیاورده است. اما خداوند 

ه دین نیستند، بنماید و به دنبال ی کسانی که مؤمن بخواهد توجه او را بیشتر متوجهمی
شویم و الزم است ایم و میها است که معموالً دچار غفلت شدهپیامبر خطاب به ما انسان

 که به ما نهیبی زده شود که از خواب غفلت بیدار شویم.
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به ظاهر از رؤیت میآید، که آیا دیدي. قابل ذکر است که  رؤیت به دو قسم   «:أََرأَیتَ »
 چشمي و رؤیت قلبي. است، روئیت

 بکار رفته است، هدف از آن رؤیت قلبي است. «أََرأَیتَ »در همه آیات قرآني که کلمه 
را باید اینطور معنا کرد: راي و نظر تو چیست « هاي قرآن أََرأَیتَ »پس  در این صورت 
تکذیب میکند دین الهي را. این به اصطالح اولین کلمه است که  در بارۀ کسي که مثالً 

ینِ »تأمل و دقت خاصي را میطلبد. وقتي که میفرماید  ُب بِالّدِ به نظر « أََرأَیَت الَِّذي یَكذِّ
میرسد که دین به معناي روز جزا است. چون دین در قرآن کریم استعماالت گوناگوني 

دارد ولیکن یکي از مهمترین معاني و استعماالت دین عبارت از روز قیامت است چنانچه 
یِن، و ما ادراک ما یوم الدین»هم داریم در سورۀ حمد  در سورۀ افطار اینجا « ماِلِك یْوِم الّدِ

 هم ما دین را به معناي روز جزا میگیریم.
هم مصدر « دینونت»شدن بر کسی است، یدین. دیناً به معنی مسلط -ی داندین: از ماده
 – آمده است، عبد ی قریش باشد. همچنان که در رابطه با عبد نیز در سورهدوم آن می

باشد. دائن خداوند عبداً دو مصدر دارد. اینجا هم معنی دینونت بیشتر از دین می - یعبد
 باشد و مدیون یا مدین بندگانی هستند که تحت سلطه و قدرت خداوند میاست که مسلط می

 است. باشد، آمدهباشند. لذا دین در اینجا به معنی فرمانبرداری که یکی از معانی دین می
برداری کردن نیست، چرا که اگر یعنی اجباری در فرمان«. ال اکراه فی الدین»مثالً 

رود و فرمانبرداری که مخلصانه نباشد، اجباری باشد، در آن صورت اخالق از بین می
باشد که از طرف خداوند به ارزشی ندارد. یکی دیگر از معانی دین، جزا و پاداش می

دهد و در حقیقت بنده را تحت پوشش لطف و کرم خودش قرار میشود و بندگان اعطا می
گرداند. سومین معنی آن روز قیامت است. زیرا در این روز بندگان او را مدیون می

خداوند همه محکوم و خداوند حاکم بر سرنوشت بندگان است. در این روز در حقیقت جزا 
اند، از صف کسانی که سرکشی هشود. و صف کسانی که فرمانبردار بودو پاداش داده می

اند و معانی شود و لذا تعبیر دین را برای روز قیامت هم به کار بردهاند، جدا میکرده
دیگر هم برای دین به کار رفته است، از جمله آیین، روش، برنامه؛ و باید دقت کنیم 

نی کردن معانی را به کار ببریم که سیاق آیات هماهنگ باشد، در غیر این صورت در مع
یُن ٱۡلَخاِلصُ »آیات به خطا خواهیم رفت. مثالً:  ِ ٱلّدِ ( یعنی فرمان برداری 3الزمر: «)أاََل َّلِلَّ

ینِ »خالص برای خداوند است.  ( اکراه و اجباری در 256)البقرة: « اَلٓ إِۡكَراهَ فِي ٱلّدِ
دین را آمده و تکلیف « یوم»در اینجا تعبیر « مالک یوم الدین»فرمانبرداری نیست. 

مُ »باشد مشخص کرده است، مالک روز جزا یا قیامت می ۡسلََّٰ ِ ٱإۡلِ یَن ِعنَد ٱَّللَّ )آل « إِنَّ ٱلّدِ
( در اینجا دین به معنی فرمانبرداری و یا به معنای قواعد و آیین و مقررات 19عمران: 

 باشد.می
 :(2) «فََذِلَك الهِذي یُدعُّ اْلیتِیمَ »

نه تنها به او کمکي بعمل  را )با خشونت از خود( میراند(که یتیم پس او )همان( کسي
 نمیآورد، بلکه به شخصیتش نیز توهین و اهانت مي کند و به او صدمه روحي مي رساند.

ی دعَّ یعنی راند، از خود دور کرد. البته نوع بد و زشتی از اصل آن از ماده: «یُدع   »
باشد، یعنی با یَُدع  که مضارع آن میراندن. یعنی همراه با تندی و خشونت دور کرد. 

 کند.شدت و تندی و با خشونت دور می
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این مفهوم را مي رساند که: یتم را دور میسازد وآنرا از خود  «یُدعُّ الیتِیمَ »در جمله 
گیرد، بر اطعام مسکین تشویق میراند وطرد اش میکند. منکِر دین حق یتیم را نادیده مي

دهد. بنابراین، رعایت اده نمیکند و در مورد هیچ کاري انجام نمياي آم کند و زمینهنمي
هاي پذیرفتن ایمان. هر کس که این  حال یتیم و مسکین از شروط دین است و از بنیان

واجب عملي، را منکر شود، خدا را انکار کرده و به او ایمان نیاورده و دین خدا را 
 تکذیب کرده است. 

 گذارد:ه تعبیري باالتر از آن نیست و جایي براي شک نمياین بیان حجتي قاطع است ک
یِن فَذِلَک الَِّذي یُدع  الیِتیَم َو ال یُحض  َعلي َطعاِم الِمسِکیِن.» ُب بِالّدِ حقیقت « أََرأیَت الَِّذي یَکذِّ

این است که معناي درست ایمان به هللا  و دین مستلزم رسیدگي و توجه به خلق هللا و 
و وضعیت مردم است، و در غیر این صورت ایمان در کار نیست. علت این امور جامعه 

است که ایمان به خدا معناي ایمان به آفرینندۀ جهان، خداي عالِم عادِل رئوِف رازِق رحیم 
شود و به او نیز پایان مي اي از او آغاز مياست، خدایي که هر صفت نیکو و شایسته

ایمان به خدا به این معنا مستلزم این است که ما به  یابد، نقطۀ آغاز و پایان هر خیري.
هستي بنیان نهاده شده بر حق و عدل، ایمان داشته باشیم، زیرا که صفات آفریننده بر 

 اش منعکس میشود. آفریده
ی یُتم است. به معنی منحصر بودن است. اصل معنی آن ُدر یتیم یتیم: از ماده «اْلیتِیمَ »

 باشد. صیادان مروراید که مرواریدها را صید میمروراید می آمده است. ُدر به معنی
ها گیرتر بودند. به این مرواریدها که زنکردند، بعضی از این مرواریدها درشت و چشم

گفتند، یعنی دادند، ُدر یتیم میآویختند و در وسط مرواریدهای دیگر قرار میبه گردن می
ی یتیم است، یعنی تک افتاده است. یتیمی تا سن شود فالنمروارید تک. حال وقتی گفته می

 شود.ی یتیم بر او اطالق نمیسالگی است. بعد از اینکه انسان بالغ شد، دیگر کلمهپانزده 
ترین قشر یک جامعه در هر عصری است و قابل یادآوری است که: یتیم محروم

تواند برای سایر یهای او را نزداید، یقیناً نماگرشخص  به یتیم کمک کند، محرومیت
کنندگان دین اقشار محروم جامعه هم لطف و کرمی داشته باشد. پس اولین ویژگی تکذیب

 بودن و لگدمال کردن افتادگان است. ُکشمحروم
 (:3) «َواَل یُحضُّ َعلَى َطعَاِم اْلِمْسِكینِ »
 شخص این( یعني: نوا )و مسکین( ترغیب و تشویق نمیکندو )دیگران را( به اطعام بي)

را  دارد، مساكین كه و آزي بخل سبب خود به نه كه است كس منكر روز جزا، همان
 كار برمیانگیزد. را بر این خود یا دیگران خانواده میكند و نه اطعام
ها عالی درمکت اسالم است. و اگر اطعام مساکین باشد، نمودن یکی از ارزش اطعام

است. عبدهللا بن سالم که یهودی بود به خدمت پیامبرصلی هللا عیه ارزشش بسیار بیشتر 
ی پیامبِر صلی هللا علیه وسلم  مسلمان کردن به چهرهرسد، با یک نگاهوسلم  که می

گوید: من که اْلن شود، چون انسان عاقلی بود، به پیامبر صلی هللا علیه وسلم  میمی
خواهم مرا مکلف مه وبی پروگرام باشم، میبرناخواهم همین طور بیمسلمان شدم، نمی

کنید تا بتوانم بر مبنای آن برنامه از نظر شخصیتی خودم را رشد بدهم. و پیامبراسالم  
غذا بدهید، چه آن کسی  «یا أیها الناس أْطِعُمَوا الطَّعام»کند: این حدیث را برای او بیان می

که نیازمند است و چه آن کسی که نیازمند نیست، همه بخورند. هم خود به این عمل کند و 
ای ودسترخوان را به خاطر هللا  پهن کند، هم در بین مردم تبلیغ کند. و هر کسی که سفره
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کریمانی که کند و بودند را عاید او مییقین داشته باشد که خداوند متعال  چند برابر آن
ای خوردند، البته این بسیار مشکل است و اگر هم وعدهی غذایی را تنهایی نمیهیچ وعده

ی گرفتند. چون معتقد بودند برکات وقتی بر سفرهرا مهمان نداشتند، آن روز را روزه می
 ی آنها باشد. اکرام میهمان بسیار مهم است.شود که مهمانی بر سر سفرهآنها نازل می

آید بدون اینکه از آنها سؤال کند آیا غذایی هیم خلیل وقتی مهمانی به منزلش میابرا
کند و ای را کباب میکردن از میهمان خالف اکرام است( گوسالهاید؟ )چون سؤالخورده

 دهد. ها قرار مینزد مهمان
ی حض گرفته شده که حض یعنی تشویق کرد، تحریک کرد، از ماده«: یحض»

ی مقابل دع باشد. دع یعنی به شدت تواند نقطهد یحض. به شکلی میشومضارعش می
 متوقف کرد، دور کرد. حض یعنی تشویق کرد. یَُدع  در مقابل یحض  قرار دارد.

 هر چیزی که خوردنی باشد، طعم داشته باشد و انسان را اشباع کند. لذا به میوه«: طعام»
 کند.یر نمیشود.چون انسان را سی طعام اطالق نمی کلمه

 مسکین و فقیر:
ی َسَکَن است. و َسَکَن یعنی ساکن شد، از حرکت ایستاد. این اصطالح از ماده«: مسکین»

شود که فقر او را از حرکت باز ایستانده است. یعنی از فرِط فقیری به کسی گفته می
ین هم به معنی چاقو از همین معنا گرفته شده است. نمی چون وقتی تواند حرکت کند. ِسّکِ

کنند، بعد از اتمام کار حیوان از حرکت باز برای سر بریدن حیوان از چاقو استفاده می
 باشد. کردن میی ساکنخورد، یعنی وسیلهایستد و تکان نمیمی

فرق بین فقیر ومسکین این است که فقیر هیچ چیزي در اختیار ندارد و توان برآوردن 
مسکین کسي است که احتیاج و نیازمندي اش نسبت  احتیاجات روزمره اش را هم ندارد و

 به فقیر کمتر است.
صحیح ترین قول در مورد تعریف فقیر و مسکین همین است. البته عده اي از علماء 

تعریف این دو را برعکس گفته اند. به هر یکي از این دو قشر به اندازه ي احتیاجش به 
ر از آن نباید به او داده شود، چون در همراه رعایت کردن درآمدش داده مي شود و بیشت

این صورت غني میگردد و از اصناف زکات خارج مي گردد. البته حاجت و نیازمندي 
 بر حسب تفاوت محیط زندگي متفاوت است.

لیس المؤمن الذي یشبع و جاره »پیامبر صلي هللا علیه وسلم در حدیث صحیحي میفرماید: 
 «.اش گرسنه باشد، مؤمن نیست باشد و همسایهکسي که خود سیر « »جائع إلي جنبه

 (.112( و بخاري در )اْلدب المفرد( )1/149)السلسله الصحیحه )
این حدیث دلیل واضحي است بر »شیخ الباني رحمه هللا در شرح این حدیث مي گوید: 

اینکه هرگاه کسي خود غني باشد، بر او حرام است که همسایه ي گرسنه ي خود را 
کند، بلکه بر او واجب است تا آنچه را که موجب برطرف شدن گرسنگي شان فراموش 

 مي شود و همچنین دیگر ضروریات زندگي را بدانها بدهد.
و همچنین حدیث اشاره مي کند بر اینکه بر مال و دارایي هر فردي عالوه بر حق 
و پرداخت زکات آن، حق دیگري نیز وجود دارد )و آن صدقه به نیازمندان است( 

ثروتمندان گمان نکنند که آنها با پرداخت زکات ساالنه اموال ایشان بريء الذمه خواهند 
شد و تکلیف از دوش شان ساقط مي شود، بلکه حقوق دیگري بر آنها، در شرایط مورد 

وجود دارد، که بر آنها واجب است آن حقوق را ادا کنند، وگرنه  -نیاز و پیش آمده 
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ةَ َوالَ »هللا تعالي قرار میگیرند: مشمول این وعید و هشدار  و َالَِّذیَن یْکنُِزوَن الذََّهَب َواْلِفضَّ
و کساني که طال و  (. یعني:34)سوره توبه « ینِفقُوَنَها فِي َسِبیِل َّللّاِ فَبَِشّْرُهم بِعََذاب  أَِلیم  

جازات نقره را گنجینه )و ذخیره و پنهان( میسازند، و در راه خدا انفاق نمیکنند، به م
 دردناکي بشارت ده!

یْوَم یْحَمي َعلَیَها فِي نَاِر َجَهنََّم فَتُْکَوي ِبَها ِجبَاُهُهْم َوُجنوبُُهْم َوُظُهوُرُهْم َهَذا َما َکنَْزتُْم »
در آن روز که آن را در آتش  (. یعني:35)سوره توبه « ْلَنفُِسُکْم فَذُوقُواْ َما ُکنتُْم تَْکنُِزونَ 

ن کرده، و با آن صورت ها و پهلوها و پشتهاي شان را داغ میکنند؛ جهنم، گرم و سوزا
گویند(: این همان چیزي است که براي خود اندوختید )و گنجینه ساختید(! )و به آنها مي

 (.1/149السلسله الصحیحه )« پس بچشید چیزي را که براي خود مي اندوختید!
شت و خوراک در وضعیت مطلوبي به بنابراین هر مسلماني که الحمدهلل خود از لحاظ معی

سر مي برد، چنانکه یکي از همسایگانش در وضعیت نابسامان مالي و معیشتي به سر 
میبردند، یکي از حقوق واجب آن همسایه اینست که فرد غني به یاري او بشتابد و در حد 

عطا توان نیازهایش را برآورده کند، و از مالي که خداوند متعال به فضل خویش به وي 
 فرموده به همسایه ي نیازمندش انفاق کند.

 خوانندگان گرامی!
ی ذیل سوره الماعون مطابق نظریات برخی از مفسران که معتقد آند که: چهار آیه
ی بعضی از منافقان مدینه نازل شده است، به همین خاطر نیمی از سوره مکی درباره

 ارتند از:است و نیمی از آن مدنی است. واین چهار آیه مدنی عب
 (:4) «فََویٌل لِّْلُمَصلِّینَ »

شود، مشمول ویل مالحظه میداریم کسیکه در برخی از اوقات وگاه گاه  از نماز غافل مى
طوریکه در آیه مبارکه می  است، پس وضع وحاالت تاركان دائم نماز چه خواهد بود.

ْلُمَصلِّینَ »فرماید:   آن و به« غافلند از نماز خویش كه بر نمازگزاراني واي پس) «فََویٌل لِّ
برند و را نمي  اگر نماز بگزارند، از نماز خود امید ثوابي كهطوريدهند به نمي  اهمیتي

از  آن از نماز غافلند تا وقت آنان ندارند همچنین بیم نیز از مجازاتي آن در برابر ترك
نبودند،  خوانند اما اگر با مؤمنانا نماز مي ری باشند، به اگر با مؤمنان برود پس دست

 خوانند.نماز نمي 
 ، از نماز خویشمباالتيبي  به آن نماز، یا با خواندنوقت  تأخیر انداختن با به هکذا آنان

 غافلند. از نماز خویش اند كهنمازاني غافلند. یا مراد بي 
 كثیر نقلابنهر نمازگزارى جنتی هم نیست. هر نمازى ارزش ندارد و باید یادآور شد که:

از  كه)رض(  وقاص ابي سعد بن هللا صلي هللا علیه وسلم در جواب رسول كند كهمي
ْلُمَصلِّینَ »پرسید:  ایشان  آن نماز را از وقت كه كساني»اند؟ فرمودند: كساني چه  «فََویٌل لِّ
 «.تأخیر مي اندازند به

منافقاني  در باره آیه این»گوید: این آیه مي نزول سبب هللا عنهما در بیان رضي عباسابن 
نماز مي خواندند  ریا و خود نمایي بودند، از روي حاضر مي مؤمنان وقتي شد كه نازل

 دادناز عاریت  آنان كردند همچنینمي بودند، نماز را تركمي  غایب مؤمنان اما وقتي
 كردند.مي خود داري مؤمنان به منزل ضروري و وسایلاشیا 
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« ویل»باشد. همچنین ها گفته شده، نام چاهی در جهنم میدر بعضی از کتاب«: َویل»
ای تهدید کند، باشد. خداوند هرگاه بخواهد بندگان را در رابطه با قضیهی تهدید میکلمه

 برد.تعبیر ویل را به کار می
باشد. منتهی نوع خاصی از دعا که ی صاله و نوع خاصی از دعا میماده از«: ُمَصلَّین»

 شود.برند. و ُمًصلین هم اسم فاعل مینظم و ترتیبی دارد، صاله را برایش به کار می
 :(5) «الهِذیَن ُهْم َعن َصاَلتِِهْم َساُهونَ »

دهند وادای آنرا به   کم گرفته وبه آن اهمیت نمیآنان که از نماز خود غافلند و آن را دست
اندازند. ابن عباس )رض( فرموده است: او نمازگزارى است که به امید ثواب تأخیر مى
 .(.۲۰/۲۱۱خواند و اگر آن را ترک نماید، از کیفرش باکى ندارد.)تفسیرقرطبى نماز نمى

را  خوانند و رکوع و سجود آنو ابو العالیه فرموده است:یعنى نماز را در وقت معینى نمى
 .(.۲۰/۲۱۱قرطبى )دهند.کامل انجام نمى

آنها افرادى هستند که »در مورد این آیه از پیامبر صلّى َّللّا علیه  و سلم سؤال شد فرمود: 
  اخراج از ابن جریر.(.«.)اندازندنماز را به تأخیر مى

را « َعنْ »و لفظ « َعْن َصالتِِهْم ساُهونَ »مفسران فرموده اند: چون هللا فرموده است: 
 اند: رو بعضى از پیشینیان گفتهشود که منظور منافقین است. ازاینآورده است، معلوم مى
به مؤمن « فى صالتهم»گفت: ؛ چون اگر مى« َعْن َصالتِِهمْ »خدا را شکر که فرمود: 

شود، و فرق این دو سهو کند و از نمازش غافل مىشد، و مؤمن گاهى سهو مىمربوط مى
وشن است؛ چون سهو منافق ناشى از عدم اهمیت است. به همین جهت او نماز آشکار و ر

را به یاد ندارد و از آن غافل است. ولى وقتى مؤمن در نماز سهو کند، فورا آن را با 
 شود.  کند. پس تفاوت دو سهو آشکار مىى سهو جبران مىسجده
 روی آگاهی و تعمد نباشد.کنندگان غیر عمد. اشتباهی که از یعنی اشتباه«: َساُهون»

سهو در نماز قابل جبران و بخشش است ولى سهو قابل دقت وتذکرکه مطابق شرع اسالم:
« َعْن َصالتِِهمْ »از نماز، به معناى رها كردن آن، به هیچ صورت  قابل بخشش نیست. 

 «(فِي َصالتِِهمْ » )نه
 :(6«)الهِذیَن ُهْم یَراُؤونَ »

از نماز خود غافلند، بلکه  آنان كهآن عالوه یعني: به ا کنند()همان ها که خود نمائي وری
نیكي  از اعمال در هر عمل میكنند. یا آنان میخوانند، ریاكاري را که نیز  نمازهایيهمان 
 را بنام نیک یاد کنند. آنان كنند تا مردممي دهند، ریاكاري مي انجام كه

النملة  دبیب من الریاء أخفي»اند: فرمودهشریف  هللا صلي هللا علیه وسلم در حدیث رسول
)حشرت( موري  تر از خزیدن )ریا پوشیده« االسود المسح علي المظلمة اللیلة السوداء في

 «. است سیاهي بر پالس در شبي تاریك سیاه
ا هم از همین ریشه است. چون کسی که ریا ی رؤیت است. و ریاز ماده«: یُراؤون»
ی رؤیت کامالً تطابق کند، دوست دارد دیگران کار او را ببینند. این است که با ریشهمی

دارد. مرائی یعنی کسی که دوست دارد کاری را انجام دهد و در عین حال دیگران هم او 
 را رؤیت کنند.

 برخي از انواع ریا:
 .مردم و ثنا و ستایش جاه قصد حب خود به هیأت و شخصیت دادننیكو جلوه  - 1
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در دنیا و در  وسیله این ، یا پوشیدن لباس با رنگ هاي تیز، تا بهكوتاه جامه پوشیدن - 2
 زهد در آید. وهیبت هیأت به نظر مردم

ز اكه  بر آنچه دنیا و اظهار تأسف بر اهل اظهار خشم وسیله با گفتار به ریا كردن - 3
 میشود. از او فوت خیر و طاعت

 .مردمچشم  نماز در پیش ، یا نیكو آراستندیگران خود به نماز و صدقه دادن نشان - 4
 كه: است و ریاكار این منافق در میان فرق
 ریا كار: آشكار كننده كهدر حالي كفر است كننده و پنهان ایمان آشكار كننده منافق

بیند، او را مي  ظاهري خشوع این كه وجود ندارد؛ تا كسيوي  در قلب كه است خشوعي
 رساند. هم به ارادتي بپندارد و در حقشو خداترس  او را متدین
از  پیروي به برانگیختنشان اگر با هدف دیگرانبه  نیك عمل دادن اند: نشان علما گفته
 ندارد. از خود باشد، باكي متته نفي انگیزه خود، یا به

 :(7) «َویْمنَعُوَن اْلَماُعونَ »
ماعون  (ورزند.و )از پرداخت زکات و( عاریت دادن وسایل ضروري زندگي دریغ مي )

آن است كه پیوسته در گردش و جریان است چنانكه آن را تبر، دیك، دستاس و نحو آن كه 
 (263صفحه  6جلد  - اند. )قاموس القرآنكردهمعموال به عاریه داده مي شوند، معنى 

در این آیه خداوند متعال میفرماید که: اینها از جمله کساني هستند که از دادن کوچکترین 
چیز ها حتي وسائل معمولي زندگي به دیگران هم کوتاهي میکنند. حتي از درخواست 

مقدور است کوتاهي مي  هاي کمي که دیگران از آنان دارند و آنها هم انجام آن برایشان
کنند و این باعث مي شود که روحیه بخشش در آنها نهادینه نشود و بالتبع درموارد دیگر 
هم نتوانند از مال شان بگذرند و در راه هللا به مصرف برسانند.این وابستگي به اموال 

 مانع این مي شود که حتي نماز آنها، نماز حقیقي اي باشد.
همانا زکات است،و به « ماعون»یادآور شدیم:مراد از لفظ ولی طوریکه در فوق هم 

زکات  راماعون از این جهت گفته اند  که آن از نظر مقدار بسیار کم یعنی فقط یک چهلم 
حضرت علی، ابن عمر، حسن بصری، قتاده، ضحاک و غیره، جمهور مفسرین .می باشد

  .ماعون را در این آیه به زکات تفسیر کرده اند)مظهری(
 وس حاصله سوره الماعون:در

 دروس حاصله که در این آیه مبارکه موجود اند مختصراً عبارتند از:
 ی رستاخیز و جزا.تأکید بر عقیده -
هر قلبی که از ایمان و باور به روز قیامت و جزا خالی باشد، قطعاً صاحب آن دل  -

 بدترین خلق است و قطعاً هیچ خیری از او سرنخواهد زد.
خورند و حقوق آنان را نسبت به کسانی که مال و دارایی یتیمان را میتوبیخ و انذار  -

 نگرند.کنند و با چشم حقارت و پستی به آنان میتضییع می
دهند و تهدید و توبیخ نسبت به کسانی که از خواندن نماز، تهاون و سستی به خرج می -

پناه به -چنین عملی  توجهی ندارند به اینکه نماز را در چه وقت و زمانی ادا نمایند که
 از عالئم منافقان است. -خدا 

های خانه و زندگی از صفات و عدم همیاری و کمک نکردن به مسلمانان در نیازمندی -
کسی «»من لم یهتم بأمور الـمسلین فلیس منهم»های منافقان است به دلیل حدیث ویژگی
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کسانی که مانع رفع پس وضعیت «. اعتنا باشد از آنان نیستبه امور مسلمانان بی
 های آنان باشند چگونه باید باشد؟نیازمندی

 تارک نماز در اسالم:حکم 
ما سلککم في سقر؟ قالو لم »سوره مدثر( میفرماید:  43و 42قرآن عظیم الشان در )آیة 

)وقتي که مومنان از گناهکاران مي پرسند چه چیزي باعث شد که به « من المصلین نک
ویند از نمازگزاران نبودیم و )یعني تارک الصالة بودنمان ما را دوزخ داخل شوید؟ مي گ

به این روز سیاه کشانده( و دچار آتش دوزخ کرد( بلي واقعاً چنین است. عقیده نداشتن به 
 نماز و ترک ان به کلي آنان را مستحق عذاب دوزخ ساخت.

خداوند متعال در اما آنان که به فرض بودن نماز معتقد باشند و در عمل نماز نخوانند 
 تهدید مي کند و غي بیاباني در دوزخ مي باشد. «غي» قرآن کریم آنان را به عذاب
فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصالة و اتبعوا الشهوات »آنجا که خداوند میفرماید: 

)بعد از آن مردمي که هرگاه آیات رحمن بر آنان خوانده میشد به  «فسوف یلقون غیا
و بر خود مي گریستند بعد از آن مردم دیندار مردمي ناخلف روي کار سجود مي افتادند 

آمدند که نماز را ضایع کردند و آنرا ترک نمودند وبه دنبال شهوات و معاصي راه افتادند 
 .(۵۹)سوره مریم آیه آنان به قعرغي انداخته خواهند شد(

ولي آنان که به فرض بودن نماز عقیده دارند و نماز مي خوانند اما در انجام آن سهل 
انگاري میکنند و از اینکه نمازشان به تاخیر افتد یا وقت آن بگذرد پروایي ندارند قرآن 

ویل و ) «فویل للمصاین الذین هم عن صالتهم ساهون»در مورد این افراد مي فرماید: 
راني که در انجام نماز خود غفلت مي کنند و از تاخیر آن پروایي عذاب خدا بر نمازگزا

 .(۵و  ۴سوره ماعون آیه ندارند و نماز خود را به دست فراموشي مي سپارند( )
صلي  هللا در روایتي از سعدبن ابي وقاص آمده است که: در خصوص این ایه از رسول

)آنان  «رون الصالة عن وقتهاهم الذین یوخ» هللا علیه وسلم پرسیدم ایشان فرمودند:
 .مردمي هستند که نماز را به تاخیر مي اندازند تا از وقت آن مي گذرد(
صلي هللا علیه  هللا همچنان طوریکه در فوق گفتیم درحدیث صحیح آمده است که رسول

حد فاصل ایمان با کفر ترک نماز ) «الصالة بین الکفر و االیمان ترک»وسلم فرمود: 
گر کسي نماز فرض نخواند از دایره ایمان خارج است و به کفر رسیده است( یعني ا

 است.
من حافظ علي » صلي هللا علیه وسلم فرمودند: هللا در حدیث مسند آمده است که رسول

الصلوت کانت له نورا و برهانا و نجاة یوم القیامة و من لم یحافظ علیها لم یکن له نورا 
کسي که بر انجام نماز فرض ) «و هامان و ابي بن خلف یوم القیامة مع القارون و فرعون

مواظبت نماید و ارکان و شروط آن را درست بجا آوردن و با جماعت بخواند در روز 
قیامت نماز نور و روشنایي او خواهد بود و دلیل و برهان ایمان داري و وسیله نجات و 

از هاي فرض مواظبت ننماید رهایي او از عذاب الهي خواهد بود. و کسي که بر انجام نم
و نماز نخوانده باشد او هیچ نوري ندارد و بي نصیب از هر نور و وسیله نجاتي از 

 .فرعون هامان و ابي بن خلف خواهد بود( همراهان قارون
من ترک الصالة متعمدا کتب »هللا صلي هللا علیه وسلم روایت میکند:  ابو نعیم از رسول

ن یدخلها و من ترک صالة متعمدا احبط هللا عمله و برئت منه هلل اسمه علي باب النار مم
)کسي که نماز فرض را بعمد ترک نماید خداي متعال  «هللا تعالي حتي یرجع هلل توبة ذمه



 

  

541 

 (107) –املاعون سورٔه 

مي نویسد و از جمله داخل شوندگان به دوزخ است و کسي که یک  نام او را بر در دوزخ
و را نابود مي کند و از ذمه خدا یعني نماز فرض را بعمد ترک کرد خداي متعال اعمال ا

در سایه حفظ و مراقبت خدا قرار ندارد مگر توبه کند و به سوي خدا باز گردد و بر انجام 
 .(.نمازهاي فرض مواظبت و مداومت داشته باشد

صلي هللا عیه وسلم بر مردمي گذشت که  هللا در حدیث اسرا و معراج آمده که رسول
صلي هللا علیه وسلم از  هللا از به حال اول بر مي گشتند. رسولسرشان را مي کوفتند و ب

جبرئیل پرسید: اینان چه کساني هستند ؟ جبرئیل گفت: اینان مردمي هستند که از خواندن 
 نماز فرض سرشان سنگین مي شد و نماز را به وقت نمي خواندند.

ازهاي پنجگانه را بناً حکم اسالمي واجماع علماء بر این است: شخصیکه واجب بودن نم
انکار نماید کافر و مرتد است و حتي علماء حکم میکنند که قتل شخصي متذکره واجب 

 میباشد.
 :نزد امامان اهل سنت و جماعت حكم تارک نماز

علماي اسالم بدین عقیده اند که اولین وظیفه یک شخصي مسلمان و در نهایت امر از همه 
عبادت و پرستش پروردگار با عظمت خویش  هر انسان است که در زندگي خویش پابند

شمار عنوان کوتاهي در عمل ذاتي و اساسي فرد مسلمان به  باشد، و ترک عبادت به
 میآید.

نماز یکي از عبادت در دین مقدس اسالم است، و طوریکه در فوق یاد آور شدیم، ترک 
عمد( حدیثي عمدي آن موجب کفر میگردد، واستدالل بر کافربودن تارک نماز )بطور 

ُجِل َو بَیَن اْلُکْفِر تَْرُک الصهالةِ »پیامبر صلي هللا علیه وسلم است که میفرماید:   «بَیَن الره
اند.( حنبل این حدیث را روایت کردهو احمد بن ماجه )مسلم و ابوداود و ترمذي و ابن

 )تفاوت میان مرد با کفر، ترک نماز است(.
)احمد و  «الهذي بَینَنا َو بَینَُهْم الصهالةُ فََمْن تََرَکها فَقَْد َکفَرَ اَْلَعْهُد »و همچنان حدیثي: 

ما را از کافران جدا  عهد و پیماني که» .اند.(صاحبان سنن این حدیث راروایت کرده 
 .«است. سازد نماز است، هر کس نماز را ترک کند، کافر شدهمي

که ترک نماز بصورت قصدي  ولي در مورد مفهوم و تعریف وتفصیل این موضوع
صورت گیرد و یا غیر قصدي، آیا اینکه در جنب اینکه شخص تارک نماز از فرضیت آن 

 هم منکر است موضوع یست که در بین علماء دارایي اختالف است.
شود و عده اي از علماء میگویند تا زماني که شخص وجوب نماز را انکار نکند کافر نمي

ُجلِ »احادیث   را به کفر اصغر تأویل وتعبیر میکنند. « َو َبیَن اْلُکْفِر تَْرُک الصهالةِ بَیَن الره
ولي طبق صحیح ترین فتوا، که توسط برخي دیگري علماء صادر گردیده است، میگویند، 

 ترک عمدي نماز موجب کفر )اکبر( میشود هر چند که وجوب آن را هم انکار نکند.
حکم تارکین نماز از احتیاط استفاده نموده و تارکین ولي هستند علماء اسالم که در اصدار 

 نماز را بدو دسته تقسیم نموده اند.
 دستة اول: 

دستة اول شامل حال آنعده از: بى نمازان و فاسقانى میشود که از جهت تنبلى و سستى 
 نماز را ترك میکنند.

ضیت نماز را پیروان امام صاحب ابو حنیفه )رح( میفرمایند: اگر شخص تا زمانى كه فر
 انكار نكند یا آنرا ناچیز نداند حكم به كفر كرده نمى شود و بقتل هم نمیرسد.
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 امام مالک و امام شافعي در مورد تارک نماز:حکم 
امام مالک و امام شافعي در مورد تارک نماز میفرمایند: شخص متذکره فاسق و مرتد 

شود. اگر در این مدت توبه كند  باشد، تا سه روز برایش مهلت داده مىاست و کافر نمي 
 شود. عنوان حّد شرعي کشته و نماز بخواند رها گردد، واگر توبه نكند به

آنچه که »( میفرماید: 54/11) شیخ عیثمین طي فتواي خویش در مجموع فتواي و رسائل
براي من ثابت شده است این است که شخص بي نماز زماني کافر میشود که بطور مطلق 

ز باشد، به این معني که اصالً نماز نخواند و بعنوان شخص نمازگزار شناخته تارک نما
ولي اگر گاهي اوقات نماز بخواند و گاهي اوقات نخواند، از نظر من نمي توان  نشود.

ِ َعلَیِه ِ َوَسلََّم فرموده است:  بَیَن الهرُجل »فتواي کفرش را صادر کنیم، چون پیامبر َصلَّى َّللاَّ
)فاصله بین انسان و شرک و کفر ترک نماز است(  «.لَّشرِک والُکفِر تَرُک الصالَةَو بَیَن ا

پس شخصي که گاهي اوقات، نماز مي خواند نمي توان گفت که وي بطور کلي تارک 
 «نماز است.

 حکم شیخ عثیمین در مورد تارک نماز:
علیه وسلم چنین شیخ عثیمن استدال ل حکم فتواي خویش را به این حدیث پیامبر صلي هللا 

)وجه تمایز ما و  «.العهد الذي بَینَنَا َو بینَُهم الصهالةُ فََمن تََرَکَها فَقَد َکفَرَ »مستند میسازد: 
 .کفار و مشرکین )نماز است، پس هر کسي که آن را ترک کند کافر میگردد()آنان

شیخ عثیمن میفرماید: اگر در الفاظ حدیث دقت بعمل اید، مالحظه میشود که پیامبر صلي 
هللا علیه وسلم نه گفته است که:هر کسي یک نماز را ترک كند کافر میشود، و نگفت: حد 

یعني ترک  «تَرُک الصالَة»فاصل بین انسان و شرک وکفر یک نماز است؛ بلکه فرمود: 
از ظاهر این احادیث چنین بر مي آید که شخص با ترک « كردن نماز به طور مطلق.
لیکن طوریکه قبالً یاد اور  شود مگرآن که به کلي تارک آن بشود.یکي دو نماز کافر نمي 

 شدیم:
کسیکه در بعضي اوقات نماز میخواند و گاهي اوقات آن را ترک مي كند فاسق میشود و 

 خود جنایت نموده.مرتکب جرم بزرگي شده است و در واقع بر وجود 
ولي به علت ترک  شود.این شخص مادامي که وجوب نماز را انکار نکند کافر نمي

 بعضي از نماز ها عاصي و نافرمان محسوب میشود.
ولي کسي که به طور کلي تارک نماز باشد کافر و از دین اسالم خارج است و لو این که 

ین که نصوص قرآن، سنت و اقوال کما ا آن را از روي تنبلي و سهل انگاري ترک کند،
صحابه همین مطلب را تأیید مي کنند، تا جایي که عبدهللا بن شقیق رضي هللا عنه اجماع 
صحابه را در مورد کافر بودن تارک الصالة نقل کرده و اسحاق بن راهویه اجماع امت 

 (54/11را در این مورد حکایت کرده است. )مجموع فتواي ورسائل شیخ عثیمن( )
 دستة دوم:

دوم شامل حال آنعدة از افرادي بي نمازان میگردد: که نه تنها نماز نمي خواننند ۀ دست
بلکه بر فرضیت نماز نیز اعتراف ندارند و نخواندن نماز را ضرور نمیدانند. حتي بر 

 واجب بودن نماز در بین مردم استهزا وتمسخر اشکار میکنند.
 احکام صادره در مورد طایفة دوم:

علماء میگویند: در مورد منکرین نماز یعنى كسانى كه از فرضیت نماز نه تنها انکار 
میکنند، بلکه بر مقام و منزلت نماز ضرر ي میرسانند وآنر بباد تمسخر قرار میدهند، این 
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عده افراد به دین ضرر میرسانند بناً حکم امامان چهارگانه درمور د منکرین وجوب نماز 
را خوار و سبک بشمارد، و بدین وسیله امر پروردگار را و پیامبر  و یا کسانیکه آنرا

ي خردلي ایمان ي دانهاندازه و در قلب او حتّي به صلي هللا علیه وسلم را تکذیب نمایند،
توصیف  خداوند متعال آنان را اینگونه وجود نداشته باشد، پس او مانند کافراني است که

 «تُْم إِلَى الصهالَِة اتهَخذُوَها ُهُزواً َولَِعباً ذِلَک ِبأَنهُهْم قَْوٌم اله یْعِقلُونَ َوإَِذا نَاَدی»مي نمایند: 
گویید و مردمان را( به نماز میخوانید، نماز که )آذان مي( )آنان هنگامي58)سوره مائده/

اش قرار میدهند )و بدان میخندند و تمسخرش گیرند و بازیچهرا به باد استهزاء مي
 کنند(.می

شعوري هستند )و ضاللت را از این کارشان بدان خاطر است که ایشان کساِن نافهم و بي 
 شناسند و هدف و حکمت نماز را درک نمیکنند(.هدایت باز نمي 

نماز و عبادت را از مظاهر عقب  میشویم که کساني آگاه بدین ترتیب، از منزلت و جایگاه
 .میکنند پادارندگان نماز را مسخرهماندگي و ارتجاع میدانند، و بر

 در مورد تارک نماز: )رح( حکم امام ابو حنیفه
پیروان امام صاحب ابو حنیفه در مورد اشخاص تارک نماز میفرمایند: اگر شخص از 
جهت تنبلى و سستى نماز را ترك مى كنند فاسق بوده چنین کسي، با ترک نماز فاسق 

حّدي زد، تا خون از  یب و تعزیر کرد و باید او را بهاو را تأد میشود، و واجب است که
اداي نماز نپردازد در زندان باقي بماند، و حکم  به کهاندام او جاري گردد و تا هنگامي

 همین منوال است. نیز به تارک روزه
 مي افزیند: )رح( پیروان امام ابو حنیفه

یا آنرا ناچیز نداند حكم به كفر  ولي اگر شخص تا زمانى كه فرضیت نماز را انكار نكند
 كرده نمى شود و بقتل هم نمي رسد.
 حکم امام احمد در مورد تارک نماز:

، در مشهورترین روایات خود، میگوید: تارك نماز کافر است، و خارج )رح( امام احمد
از او  گردد، و مجازاتي جز قتل ندارد. و واجب است کهتلقي مي« مارق»از دین و 
اسالم برگردانند، اگر پذیرفت، او را رها  نماید، و با اداي نماز وي را به توبه کهبخواهند 

 کنند و اگر نپذیرفت گردن او را بزنند.
 توصیئه امام شعراني در مورد تارک نماز:

امام شعراني از جمله اساتیذ جید جهان اسالم در کتاب خود العهود المواثیق المحمدیه 
صلي هللا علیه وسلم از همه ما مسلمانان تعهد عام گرفته اند که  هللا رسول مینویسد که:

هرکسي که تارک الصالة است از هرطبقه باشد عالم اومي و یا مقلد باشد باید براي او 
بیان نماییم که فضیلت نماز هاي فرض چه مي باشد و این مطلب را با تاکید کامل به او 

ان خود بگوییم که گناه تارک الصالة تا چه اندازه یاد آوري کنیم و به همه نزدیکان و آشنای
 مذموم است و مرتکب چه گناهي مي شود و با اینکار دین خود را به باد مي دهد.

 حکم شیخ حبیب ابن عبد هللا در مورد تارک نماز:
بن علوي الحداد در نصایح خود آورده است: همانگونه که محافظت  شیخ حبیب ابن عبدهللا

بر خودت واجب است و ضائع ساختن آن بر خودت حرام است همانگونه  و مداومت نماز
بر تو واجب است که بر اهل و اوالدت در خصوص بجا آوردن نماز سختگیري نمایي و 
همانطور هر کس که زیر دست توست باید او را به اقامه نماز واداري و هیچ عذري در 
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ت را نشنیدند بر تو واجب است که نماز نکردن از او نپذیري و هرکدام از آنان که سخن
بر آنان خشم بگیري و آنان را تهدید نمایي و عقوبت دهي. اگر اینکار را نکردي خودت 

هم از جمله کساني خواهي بود که به نماز و حقوق خداوندي و دین خدا بي اعتنایي میکند. 
واجب است که  اگر آنان را عقوبت دادي و تهدید نمودي و بر آنان خشم گرفتي سودي نداد

آنان را از خود براني زیرا شیطاني بي خیر و برکت هستند که نه دوستي با آنان رواست 
و نه زندگي با آنان جایز است دشمني با آنان بریدن از آنان و دوري گرفتن از آنان واجب 

ال تجد »است براي اینکه آنان دشمنان خدا و رسول هستند و چنانچه خداي متعال فرموده: 
ما باهلل و الیوم االخر و یوآدون من حاد هللا و رسوله و کانوا ءابائهم او ابناء هم او قو

)مردماني را  «اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب في قلوبهم االیمان و ایدهم بروح منه
نخواهي یافت که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشند ولي کساني را به دوستي بگیرند 

مبرش دشمني ورزیده باشند هرچند که آنان پدران یا پسران یا برادران و که به خدا و پیغ
یا قوم وقبیله ایشان باشند. چرا که مومنان را خدا بر دلهایشان رقم ایمان زده است و با 

 .(22نفخه رباني خود یاریشان داده است و تقویتشان کرده است. )سوره مجادله آیه 
 خوانندگان گرامی!

 قرآن عظیم الشان، نماز نخواندن را از خصوصیات کفّار دانسته اینست که:واقعیت امر 
)چنان از .( »48)سوره مرسالت/« َوإَذا قِیَل لَُهُم اْرَکعُواْ الَ یْرَکعُونَ »میفرماید:  آنجا که

شود: )در برابر اوامر و نواهي الهي( باده غرور سرمست هستند که( وقتي بدانان گفته مي
 .«کنند و کرنش نمیبرند!و کرنش ببرید خضوع نميخضوع کنید 

یْوَم یْکَشُف َعن َساق  َویْدَعْوَن إِلَى »و در روز قیامت آنان را اینگونه توصیف میکند: 
ْم ٱلسُُّجوِد فَالَ یْستَِطیعُوَن، َخاِشعَةً أَْبَصاُرُهْم تَْرَهقُُهْم ِذلهةٌ َوقَْد َکانُواْ یْدَعْوَن إِلَى ٱلسُُّجوِد َوهُ 

رسد، و کار سخت دشوار میشود. بدین روزي، هول و هراس به اوج خود مي) .«َساِلُمونَ 
هنگام از کافران و مشرکان خواسته میشود که سجده کنند و کرنش ببرند، اّما ایشان 

نمیتوانند چنین کنند. این در حالي است که چشمانشان )از خوف و وحشت و شرمندگي و 
است، و خواري و پستي وجود ایشان را فرا گرفته است. پیش  شرمساري( به زیر افتاده

از این نیز )در دنیا( بدان گاه که سالم و تندرست بودند به سجده بردن و کرنش کردن 
 .«کردند(.شدند )و ایشان با وجود توانایي، سجده و کرنش نميخوانده مي

د بود، و تحت لواي نیت جان خویش برخوردار خواهؤاز نظر قرآن زماني انسان از مص
اخّوت اسالمي درخواهد آمد، که از شرک توبه کند و نمازرا برپاي دارد و زکات را 

فَِإن تَابُواْ َوأَقَاُمواْ الصهالَةَ »ي مشرکان و کافران حربي میفرماید: بپردازد. خداوند در باره
َکاةَ فََخلُّواْ َسبِیَلُهْم إِنه َّللّاَ َغفُوٌر ره   .«ِحیمٌ َوآتَُواْ الزه

اگر توبه کردند و )از کفر برگشتند و به اسالم گرویدند و براي نشان دادن آن( نماز »
خواندند و زکات دادند، )دیگر از زمره شمایند و ایشان را رها سازید و( راه را بر آنان 

کنندگان از گناهان،( و باز گذارید. بیگمان خداوند داراي مغفرت فراوان )براي توبه
 .«ترده )براي همه بندگان( است.رحمت گس

ُل » و بعد از آن میفرماید: یِن َونُفَّصِ َکاةَ فَِإْخَوانُُکْم فِي الّدِ الَةَ َوآتَُواْ الزه فَِإن تَابُواْ َوأَقَاُمواْ الصه
)اگر آنان )از کفر( توبه کردند و )احکام اسالم را مراعات داشتند،  «اآلیاِت ِلقَْوم  یْعَلُمونَ 

ه( نماز را خواندند و زکات دادند )دست از آنان بدارید، چرا که( در این صورت و از جمل
برادران دیني شما هستند )و سزاوار همان چیزهائي بوده که شما سزاوارید، و همان 
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چیزهائي که بر شما واجب است، بر آنان هم واجب است(. ما آیات خود را براي اهل 
 (.هیم.دانش و معرفت بیان میکنیم و شرح مید

کند که کافران و ستمگران در قرآن تصویري از سیماي آخرت را براي ما ترسیم مي
َما َسلََکُکْم فِي َسقََر ؟ قَالُواْ لَْم َنُک » الیمین از آنان میپرسند:اند، و مؤمنان اصحابدوزخ

ُب بِیْوِم ِمَن ٱْلُمَصلِّیَن، َوَلْم نَُک نُْطِعُم ٱْلِمْسِکیَن، َوُکنها نَُخوُض َمَع ٱ لَُخآئِِضیَن، َوُکنها نَُکذِّ
ینِ  )چه چیزي شما را در آتش دوزخ درآورد؟ گویند: از نمازگزاران نبودیم و  «ٱلّدِ

کردیم و روز جزا را دروغ مي درایي ميدرایان هرزهدادیم، با هرزهبینوایان را غذا نمي
 شمردیم.(

گزاران نبودند. هرگاه به سنّت نبوي نخستین نموِد ُجرم و کفر آنان این بود که از نماز
 کند.یابیم که کافرشدن تارك نماز را تأیید مي مراجعه نماییم، احادیث صحیح نبوي را مي

در حدیثي از معاذ بن جبل روایت شده که پیامبرصلي هللا علیه وسلم خطاب به وي فرمود: 
ةُ هللاِ التَتُْرِک الصهالةَ فَإنه َمْن تََرَک الصهالةَ » داّ فَقَْد بَِرئَْت ِمْنهُ ِذمه )نماز را عمداً ترک  «ُمتَعَّمِ

مکن هرکس كه به طور عمد نماز را ترک کند، خداوند متعال تعّهدي در قبال او نخواهد 
داشت.( طبراني به سند خود در معجم أوسط این حدیث راروایت کرده و منذري در 

 متابعات گفته است: قابل قبول است.
ي نماز فرمود: بدهللا بن عمر روایت شده که پیامبر صلي هللا علیه وسلم روزي دربارهاز ع
هرکس بر نماز محافظت کند نماز براي او نور و برهان و نجات در روز قیامت خواهد »

شد، و هر کس بر آن محافظت ننماید هیچ نور و برهان و نجاتي براي او نیست و در 
احمد بن حنبل این حدیث « خلف خواهد بود.بن مان و ابي فرعون و ها روز قیامت همراه

 باشند.را روایت کرده و هیثمي گفته است: رجال آن موثّق مي 
 حکم ابن قیم )رح( در مورد تارک نماز: 

( هجري درد مشق در مورد تارک نماز میفرماید: 691شیخ ابن قیم دمشقي از موالید )
امارت نماز را ترک کند، با فرعون محشور سیاست و  سبب سرگرمي به هرکس به»

مال و دارایي نماز را ترک کند، با قارون  سبب سرگرمي به خواهد شد، و هرکس به
پست و مقام او را از نماز باز دارد، با هامان محشور  محشور خواهد شد، و هرکس که

خلف بن  تجارت نماز را ترک کند با اُبي سبب سرگرمي به خواهد شد، و هرکس به
 محشور خواهد شد.

نمایند، با این کافران ستمگر محشور شوند، در بر نماز محافظت مي  وقتي کساني که
طور کامل نماز را به  عذاب آنان در دوزخ بسیار شدید است، پاداش کساني که حالي که

 ت؟اس باشند، چگونه خداوند نبرده درگاه ترک کنند، و یک عمر رکوع یا سجودي به
)احمد و  «َمْن تََرَک َصالةَ اْلعَْصِر َحبَِط َعَملُهُ »و پیامبر صلي هللا علیه وسلم میفرماید: 

هرکس نماز عصر را ترک کند باعث از »اند. روایت کرده  بخاري و نسایي از بریده
 «میان رفتن و َحبط اعمال او میگردد.

ي نماز همه میگردد، کسي که وقتي که ترک یک نماز باعث از میان رفتن و حبط اعمال
 است؟ ها را ترک کند مجازات او چگونه

وقتي آنان براي نماز مي ایستند با تنبلي و  قرآن منافقان را براي ما چنین معرفي میکند که
 نماز مي ایستند، چگونه با تنبلي به با نشاط و نه نه ایستند. حال کسان کهکسالت مي 
 خواهد بود؟
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نماز را عمداً ترک کند و یا خارج  تکفیر کسي که راجع به یک از صحابه همچنان هیچ
 است. از دین قلمداد کردن چنین کسي مخالفت ننموده

 است: او گفته نماید کهسند صحیح روایت مي  شقیق )رض( بهبن  ترمذي از عبدهللا
 دانستند.از کفر نميجز نم یاران رسول هللا صلي هللا علیه وسلم ترک هیچ عملي را به

اتفاق نظر داشتند،  )رض( همگي در این مسئله صحابه عبارت راوي بیانگر این است که
 طور مشخص و معین نسبت ندادهیکي از اصحاب به نظر را بههمین خاطر این نقطه  به

 است.
ان همچنین، علماي دین و اصحاب حدیث نظر اصحاب کرام، تابعین و فقها را بشرح بی

 داشته است:
 هر کس نماز نخواند کافر است. حضرت علي )رض( فرموده است:

 کس نماز را ترک کند کافر است. هرعباس روایت فرموده اند که:ابن 
 دین است.هرکس نماز را ترک کند بي  است که مسعود روایت شدههمچنان از ابن 

 حکم جابر بن عبد هللا )رض( درمورد تارک نماز:
هر کس نماز نخواند کافر باتمام صراحت حکم نموده است که جابر بن عبد هللا )رض( 

 است.
است کسي  کسیکه نماز نخواند ایمان ندارد، و نیز نماز را ادانکردهابودرداء میفرماید: 

 وضوء ندارد. که
في تارک نماز کافر است اختال : در اینکهگویدمي است که از ایوب سختیاني روایت شده

 نیست.
گوید: جماعتي از هاي پیشینیان ميحافظ منذري پس از ایراد و بیان این روایات و شیوه 

جبل، جابر عباس، معاذ بنبن  مسعود، عبدهللابن  خطاب، عبدهللاعمر بن  اصحاب از جمله
ن حنبل، اسحاق ب عنهم( و از غیر اصحاب، احمد بن هللاو ابو درداء )رضي عبدهللا بن

، ایوب سختیاني، ابو داود طیالسي، عتیبهمبارک، نخعي، حکم بن بن  ، عبدهللاراهویه
اند: هر کس عمداً تعالي( گفته  ، زهیر بن حرب و دیگران )رحمهم هللاشیبه ابوبکر بن ابي

، کتاب 1نماز را ترک کند تا وقت آن سپري گردد، کافر است. )الترغیب والترهیب، جلد 
 .فصل الترهیب، )من ترک الصالة تعّمداً( الصالة،

 در مورد تارک نماز: تیمیهحکم امام ابن
شیخ ابن تیمیه )رح( میفرماید: نباید بر تارک نماز سالم کرد ونباید مهماني او را قبول 

 کرد... 
نماز درآورد؛ زیرا همسري شخص بي پدر، دختر خود را به همچنین، جایز نیست که

حققت مسلمان نیست و شایستگي ازدواج با دختر مسلمان را ندارد و  نماز درشخص بي
 تواند نگهداري و سرپرستي او و فرزندان او امین باشد.نمي

نماز را بحیث  ها و فابریکه ها، اشخاص بيصاحبان مؤسسه  و نیز جایز نیست که
میگردد، و کسي معصیت تلقي  به عنوان اعانه کارمندي مقرر نماید، زیر چنین عملي به

مراتب  گرداند، حقوق بندگان را به خالق و رازق اوست تباه حقوق پروردگاري را که که
 بیشتر اهمال و تضییع خواهد کرد.
ي عنوان ستون و پایه به ي الهي کهدر مقابل این فریضه با این ترتیب، مسؤولیت جامعه

ترک آن براي  اي است کهز فریضهآید، واضح و روشن خواهد شد، نماشمار ميدین به 
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فاقد هوش و اختیار  چنان مریضي سختي مبتال شود که به هیچ کس جایز نیست مگر آنکه
گردد، و درک فرمان الهي براي او دشوار گردد؛ در غیر این صورت امراض دیگر حتّي 

نماز از او گیر یا فلج گردانند، قطع اندام هاي شخص گردند یا او را زمین اگر منجر به
 ساقط نخواهد شد.
 مریض میگوید: شریعت خطاب به

در توان داري نماز  که به هرطوریکه میتواني تطهیر کن و وضوء بگیر، آن اندازه
ترک نکن، با آب وضوء بگیر، اگر آب نیافتي با خاک پاک تیمم  بگزار و نماز را هیچگاه

 ، و اگر باز نتوانستي بهصورت نشسته نماز را ادا کن و اگر نتوانستي به کن. ایستاده
 ي سر یا ابرو، نماز را بخوان.، با اشارهپشت خوابیده پهلو یا به
َ َما اْستََطْعتُمْ »خداوند متعال میفرماید:  همچنانکه  ( )تا آنجا که16سوره تغابن/ «فَاتهقُواْ َّللاه

 .میتوانید از خدا پروا بدارید(
 ، مسؤولیت دارد، بخصوص حاکم مسؤولي نسبت بهن فریضهدر برابر انجام ای جامعه

همسر،  فرزندان کوچک یا شوهر نسبت به رعیت و زیردستان همچون پدر نسبت به
 مسؤولیت دارد.

َوأُْمْر أَْهلََک ِبالصهالَِة َواْصَطبِْر َعلَیَها الَ »میفرماید:  پروردگار با عظمت ما در این باره
.( )و اهل خود را به نماز 132طه/سوره ) «ْحُن نَْرُزقَُک َواْلعَاقِبَةُ ِللتهْقَوىنَْسأَلَُک ِرْزقاً نه 

فرمان ده و خود بر آن شکیبا باش، ما از تو جویاي روزي نیستیم ما به تو روزي میدهیم 
 و فرجام نیک براي پرهیزگاري است(.

قُواْ أَنفَُسُکْم َوأَْهِلیُکْم نَاراً َوقُوُدَها یاایَها الهِذیَن آَمنُواْ »همچنان خداوند متعال میفرماید: 
اید، خود واهل تانرا  .( )اي کساني که ایمان آورده6تحریم/  -)سوره  «النهاُس َواْلِحَجاَرةُ 

 شوهر اهتمام و توجه از آتشي که سوخت آن مردم و سنگهاست حفظ کنید( وقتي که
فرزندان خود  نسبت به همچنین پدر کههمسر خود دارد و دوستدار اوست،  خاصي به
بکوشد تا آنان را از آتش دوزخ  کند، باید هموارهورزد و براي آنان دلسوزي ميعشق مي

ي مهمترین زمینه اطاعت و عبادت پروردگار که دارد، و آنان را نسبت به مصون نگاه
 ي نماز است، دستور دهد.آن اقامه

 مورد تارک نماز: حکم شیخ ابن باز رحمه هللا در
شیخ ابن باز طي فتواي: تارک نماز را کافر مي داند و حتي ایشان کسي را که عمداً یکي 

از نمازهایش را به تاخیر بیاندازد را نیز کافر مي داند.)براي معلومات مزید مراجعه 
 (.6/40،50« )فتاوي اللجنة»شود: به 

ه چنانکه کسي مدا و بدون وجود ک چنانکه برخي دیگر از اهل علم بر این راي هستند
عذر شرعي نمازي را فوت نماید بگونه ایکه وقت آن نماز گذشته و به نماز بعدي برسد، 
پس او کافر شده است.و گذشت وقت نماز یعني اینکه نماز ظهر را تا وقت غروب، و 
ست( نماز مغرب را تا بیاندازد. )و این حکم به دلیل وجود احتمال جهت جمع کردن نماز ا
و از جمله علماي سلف که بر این راي هستند: محمد بن نصر المروزي و عبدهللا ابن 

مبارک رحمهما هللا هستند. لذا بر اساس این قول کسي که مثالً فقط نماز جمعه مي خواند 
یا فقط ماه رمضان نماز مي خواند یا اینکه روزي نماز مي خواند و روزي دیگر نماز 

 نکر وجوب نماز نیز نباشد( کافر است.نمي خواند )حتي اگر م
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 حکم شیخ محمد بن صالح العثیمین در مورد تارک نماز:
 شیخ عثیمین با تائید فتواي حکمي که در فوق از آن یاداوري نمودیم در جاي دیگري:

تارک نماز دائمي را کافر میداند، بدین معني که اگر کسي همیشه و دائم تارک نماز باشد 
بر خالف راي فوق است، بر اساس این راي کسي کافر است که بطور  کافر است و این

 مطلق تارک نماز باشد.
و این راي شیخ االسالم ابن تیمیه رحمه هللا نیز است و ایشان گفته اند که اگر کسي نمازي 

را مي خواند و نمازي را ترک مي کند، چنانکه در قلب خود چنین نیت داشته باشد که 
ترک خواهد کرد، او باطناً کافر شده است یعني کفري که هللا تعالي  بطور کلي نماز را

(، و 7/615(، )22/49بدان خبر دارد و بین او بین هللا تعالي است. )مجموع الفتاوى )
 (. و شیخ ابن عثیمین نیز بر همین راي هستند چنانکه میگویند:2/94« )شرح العمدة»
ست که: تارک نماز کافر نیست مگر اینکه او آنچه که از ادله این امر ظاهر میشود این»

نماز را دائمي ترک کند، بدین معني که او نفس خود را بر ترک نماز قرار دهد، و او 
نماز ظهر نمي خواند و نیز نماز عصر و مغرب و عشا و صبح نمي خواند، در این 
واند وضعیت شخص کافر است. ولي اگر او در شبانه روز یکي یا دو فرض نماز را بخ

کافر نمي شود، زیرا نسبت به او گمان نمي رود که قصد ترک نماز را داشته باشد در 
بین الرجل وبین الشرك والكفر ترك »حالیکه پیامبر صلي اله علیه وسلم میفرمایند: 

)ترك  مابین شخص مسلمان و شرک و کفر، ترک نماز است. و ایشان نفرمودند «الصالة
نکره است(. )انتهى « صالة»هر نمازي باعث کفر است.)یعني نفرمودند ترک   صالة(
((. البته بطور شفاهي از جناب شیخ ابن عثیمین در مورد 2/26« )الشرح الممتع»من 

حکم کسي که در هفته فقط نماز جمعه میخواند میپرسند و ایشان جواب میدهند که؛ ظاهر 
ه بعنوان واجب وجود این اشخاص کافر میشود زیرا او از سي و پنج نماز که در هفت

دارد، فقط یک نماز خوانده و این در برابر نماز هاي یک هفته قلیل و اندک است، و به 
کسي که فقط یک نماز در طول هفته میخواند نماز خوان گفته نمي شود بلکه او تارک 

  نماز است.
 حکم شیخ ناصرالدین الباني در مورد تارک نماز:

تاید نظریات سایر علماء تارک نماز را در صورتیکه منکر شیخ ناصرالدین االلباني با 
وجوب نماز باشد کافر مي داند و ایشان بر این راي هستند که در تمامي عبادات واجب 
مادامیکه شخصي منکر وجوب آنها باشد کافر مي شود و فرقي نمي کند که آن عبادت 

و ایشان کسي که از روي ، واجب نماز باشد یا روزه یا زکات و یا عبادت واجب دیگري
سستي تارک نماز است ولي به گناه خود اقرار دارد را تکفیر نمي کنند.و ایشان مي گویند 
به کسي که تارک نماز است مي گوییم: آیا از نظر تو نماز واجب است یا خیر؟ اگر گفت 

ن دارد آري واجب است پس او را نمي توانیم تکفیر نماییم زیرا او به نماز اعتقاد و ایما
هر چند تارک نماز است و به سبب آن خود را مشمول عذاب سختي کرده است ولي او 

 کسي است که شهادتین را بر زبان جاري ساخته و به شرائع اسالم ایمان دارد.
 ولي اگر گفت که نماز را واجب نمي دانم قطعاً او کلمه کفري گفته و او کافر است.

  نتیجه کلي در مورد تارک نماز:
میدانند. و برخي تارک  رخي از علماء حتي ترک یک نماز را از روي عمد باعث کفرب

 ً  ياست را کافر م يمینماز نمي خواند و تارک نماز دا دیگر از علماء کسي را که مطلقا
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دانند ولي برخي دیگر از علماء کسي را که منکر وجوب نماز باشد را کافر دانسته ولو 
)ابن عثیمین( به ثواب نزدیکتر  بته بنظر مي رسد راي دوماینکه تارک نماز باشد. و ال

 باشد. 
اما از شخاصیکه منکر وجوب نماز نباشد یا نماز را خوار و سبک نداند، در این صورت 

ظاهر احادیث و ظاهر فتواي اصحاب و  که با ترک نماز یا کافر مرتّد است همانگونه
 گردد.محسوب مي دیگران بیانگر آن است، یا فاسق و دور از خدا

اي گونه حساب آوردن اوست به نماز فاسق بهي شخص بي باالترین حّد تخفیف در باره
 بعضي از گناهان منجر به رود و شکي نیست در اینکهبیم کفر از او مي هر لحظه که

، و گناهان کبیره منجر به گناهان صغیره بعضي از گناهان دیگر مي شوند، همچنانکه
 کفر میگردند. ئر منجر بهکبا

 نماید و در پیشگاه درون خود مراجعه به بنابراین بر انسان مسلمان واجب است که
 ي نماز تصمیم بگیرد.تصحیح دین خود بپردازد و بر اقامه کند و به پروردگار توبه
از نماز مصّر بر ترک نماز، پس با اشخاص بي بر دینداران واجب است که همانطور که

 و ترک معاشرت متداول نمایند. معروف و نهي از منکر، قطع رابطه نصیحت و امر به
 یادداشت ضروري:

به هر حال بر مسئولین امر واجب است که شخص بي نماز را وادار به توبه نمایند، و با 
حکمت حکم پرودگار وسنت رسول هللا صلي هللا علیه وسلم و فواید نماز رابرایش توضیح 

یح نماید، اگر شخص متذکره توبه کرد کاري به او نداشته باشند. ولي اگر با آنهم و تشر
لجاجت وبر انکار نماز تاکید بدارد مطابق حکم اسالمي توسط محکمه اسالمي آنرا بقتل 

 برسانند.
در مورد اینکه با اشخاصیکه  تارک نماز هستند، روابط صله رحمي قایم گردد ویا آن هم 

میفر مایند که با ایشان نباید روابط صلحه رحمي قطع گردد، باید با  قطع گردد، علماء
روابط با ایشان ادامه داد وبا استفاده از موعظه حسنه، ایشان را به اداي نماز دعوت 

 نمود.
حکم شرعي است که باید به همچو اشخاص دعوت ونصحیت صورت گیرد وایشان از 

 به کنند ودوباره به راه مستقیم هدیت گردند.عقوبتهاي اخروي ترسانیده شوند، شاید که تو
 

 م.صدق هللا العظیم و صدق رسوله نبي الکری
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ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 سوره الکوثر
 (30) –جزء 

 آیه است. 3نازل شده و داراى « مكة مکرمه»در « الکوثر»سورة 
 تسمیه: وجه

آبن مردویه از عبدهللا بن عباس، عبدهللا بن زبیر وعائشه ى صدیقه )رض( نقل کرده است 
که این سوره مکی است. کلبی و مقاتل هم آن را مکی قرار می دهند و قول جمهور 

مفسران هم همین است. اما حسن بصری، عکرمه، مجاهد و قتاده آن را مدنی قرار می 
 دهند.

ان همین قول را صحیح قرار داده و امام نووی در شرح مسلم همین امام سیوطی در اتق
را ترجیح داده است. دلیل اینان روایتی است که امام احمد، مسلم، ابوداود، نسائی، ابن 

ابی شیبه، ابن النذر، ابن مردویه، بیهقی و محدثان دیگر از انس بن مالک )رض( روایت 
سلم میان ما تشریف داشتند که حالتی همانند خواب کرده اند که رسول هللا صلی هللا علیه و

 سبک بر ایشان چیره شد. پس از آن درحالی که تبسم می فرمودند سررا بلند کردند.
در برخی روایت ها آمده است که حاضران از ایشان پرسیدند که شما بر چه چیزی تبسم 

از ایشان بپرسند  می فرمایید؟ و در برخی روایت ها آمده است بدون آن که مردم چیزی
 خود آن حضرت صلی هللا علیه وسلم  فرمودند که اْلن سوره ای برمن نازل شد.

أغفي رسول هللا صلي هللا علیه وسلم إغفاءة، فرفع رأسه »طوریکه در حدیث آمده است:
متبسما فإما قال لهم، وإما قالوا له: یا رسول هللا لم ضحکت ؟ فقال: إنه أنزلت علي آنفا 

 بسم هللا الرحمن الرحیم، إنا أعطیناک الکوثر( حتي ختمها، فلما قرأها قال:»أ سورة فقر
هل تدرون ما الکوثر؟ قالوا: هللا ورسوله أعلم ! قال: فإنه نهر وعدنیه ربي عز وجل في 

 الجنة، وعلیه خیر کثیر، علیه حوض ترد علیه أمتي یوم القیامة، آنیته عدد
هللا صلي هللا علیه وسلم  رسول»(. یعني: 4747د( )ألباني در )صحیح أبي داو «الکواکب

 باال نمودند و خطاب را از خواب سرشان کنانتبسم بودند سپس فرو رفته سبکي خواب به
 تبسمشان دلیل از ایشان بود؟ یا اصحاب چه تبسمم دلیل دانید کهگفتند: آیا مي اصحاب به

پرداختند تا  آن تالوت به شد. سپس نازل ايسوره ر منب را پرسیدند. فرمودند: همینک
 ؟کوثر چیستدانید که خود پرسیدند: آیا مي از اصحاب نمودند. سپس را ختم سوره

 خداي که استداناترند. فرمودند: کوثر نهري  گفتند: خدا عزوجل و رسولش اصحاب
 در روز قیامت بسیار، امتماست  خیري بر آنو  استعطا کرده  من به در بهشت عزوجل
 ربوده از آن ايبنده پس استستارگان  شماره به آن شوند و ظروفوارد مي بر آن
گویند: تو مي من . اما بهاست منگویم: پروردگارا! آخر او از امت مي شود و منمي
 «.د؟پدید آوردن بعد از تو چه آنان که دانينمي

 علل نام گزاري سوره کوثر:
الکوثر والنحر( ولی این سوره در )قبل از همه باید گفت که:این سوره دارای دو نام است 

« الکوثر»در مورد اینکه چرا این سوره به نام مسمی  میباشد. « کوثر»مصاحف بنام 
إِنَّا أَْعَطینَاَک »مسمي گردیده است راي اکثر مفسرین بر این است که آغاز وافتتاح آن به: 

اگرچه برخی ازمفسران  از جمله: ابن كثیر این سوره را مدنی  گردیده است.« اْلَکْوثَرَ 
ی کثرت است و اینجا به ی مبالغه از مادهبر وزن فَوَعل که صیغه ،«کوثر»دانند.می
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 ی آیات بعدی،شود و به قرینهمعنی فراوانی است؛ یعنی کثرت در هرچیزی را شامل می
باشد. کثرت در هر چیزی که انسان طالبش است و به آن اشاره به کثرت در خیر می

طلبی باشد. هللا طبیعت انسان را طوری خلق نموده است  که زیادهنیازمند ومحتاج  می
یکی از خصوصیات  شخصیتی اوست. البته باید تعدیل شود و به تعادل برسد. مال زیاد و 

خواهد خواهد و نهایتاً اینکه انسان میترین عمر را می، طوالنیخواهدباالترین مقام را می
ی مکی است، بنابراین محور نمیرد، این معنای سوره است. این سوره هم که یک سوره

خواهد هللا را بندگی سوره هم مشخص است که اصالح بینش است، زمانی که کسی می
احساس ضعف و کمبود نکند وگرنه  بایستکند و دیگران را به بندگی هللا دعوت کند، می

باشد. باید اهل کوثر بود و به کم در دعوتش موفق نخواهد شد و این نکته بسیار مهم می
 قانع نشد.

 پیوند وارتباط سوره الکوثر باسوره الماعون:
ی الماعون، چهار صفت از پستیهای منافقان و دروغ پردازان را خداوند متعال در سوره

 بیان فرمود:
 .(3 و 2)ماعون آیات بخل  - 1
 .(5)ماعون آیه  سهل انگاری در نماز وبی مقدار شمردن آن - 2
 (6ریا و خودنمایی در ادای نماز)ماعون آیه  - 3
در سوره  (.7خودداری از دادن وسایل عادی کمکی به همسایگان )ماعون آیه  - 4

نامقبول، به  مذموم، مکروه، ناپسندیده، و الکوثر نیز در مقابل آن چهار صفت بد،
 چهار صفت پسندیده که به پیامبر خاتم عطا کرده است. اشاره می کند:

 «إنا أعطیناك الكوثر»خیر فراوان و همیشگی در برابر بخل بخیالن:  الف:
، ج: اخالص و پاکی در نماز به خاطر خشنودی «فََصلِّ »پایداری در ادای نماز:  ب:

منع »د: قربانی کردن و دستگیری نیازمندان، در مقابل « فصل لربك»پروردگارش: 
 داری از امانت دادن به دست همسایگان. ؛ یعنی، خود«ماعون

 تعداد آیات کلمات وحروف سوره الکوثر:
( سي وهفت 37( یازده کلمه، و)11( سه آیات، و )3کوع، و)( ر1سوره کوثر داراي )

 ( نقطه میباشد که از کوچکترین سوره هاي قرآن کریم بشمار مي رود.18حرف، و)
)الزم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن 

تفسیر احمد  ،الطورمتفاوت ومختلف است. برای  تفصیل  این مبحث میتوانید به سوره  
، طوریکه در فوق هم جمهور مفسران مشهور و قول قول به سوره اینمراجعه فرماید.( 

 فرموده اند که: و قتاده، عکرمه . ولي حسناست یادآور  شدیم از جمله سوره هاي مکي
 .است کثیر نیز همینابن ،که البته رأياست کوثر مدني سوره

 اسباب نزول:
ابن »در مورد شأن نزول سوره کوثر مي نویسد: « اسباب النزول»امام سیوطي در کتاب

شد آنرا ابتر و ابوحاتم از سدي روایت کرده است: قریش کسي را که پسرانش فوت مي
گفت. هنگامي که پسر رسول هللا صلي هللا علیه وسلم از دنیا رفت. عاص بن پسر ميبي 

إِنَّا أَْعَطینَاَک اْلَکْوثََر «.»رزند شد. پس این کالم خدا نازل شدفوائل گفت: محمد ابتر و بي 
ما به تو کوثر را عطا کردیم! پس براي « »* فََصِلّ ِلَربَِّک َواْنَحْر * إِنَّ َشانِئََک ُهَو اْْلَْبتَرُ 



 

  

552 

 (108) –الکوثر سورٔه 

عقب نسل و بي پروردگارت نماز بخوان و قرباني کن! )و بدان( دشمن تو قطعاً بریده
 «.است
واحدي با »الرزاق المهدي محقق کتاب مذکور در تعلیقي بر این روایت مي گوید: عبد

( این روایت از یزید بن رومان روایت کرده، و روایت مرسل است اما با 873شماره )
از محمد بن علي )بن حسین بن علي « دالئل النبوة»شود: بیهقي در حدیث زیر قوي مي 

ین روایت کرده: نام پسر رسول خدا را قاسم گفته بن ابوطالب( رضي هللا عنه مانند ا
 است.

کند: این کالم هللا در مورد عاصي بن وائل نازل شده است که و از مجاهد روایت مي
 38219و  38218از مجاهد و طبري  38217گفت: من دشمن محمد هستم. طبري مي

یت کرده از سعید بن جبیر به صورت مرسل روا 38216و  38215از قتاده و طبري 
 «.ها به مجموع قوي هستنداست. این 

 صلي هللا علیه وسلم و پیروانشان اکرم رسول مشرکان، در تفسیر انوارالقرآن آمده است:
در  و ابراهیم در مکه قاسم  اوالد ذکورشان مرگشمردند و به و حقیر مي را ضعیف

 بار شادمانيیا محنت سخت وادثبا ح مؤمنان و ازدرگیر شدن بوده خوشحال مدینه
هللا صلي هللا علیه وسلم نیرومند  رسول کند که شد تا اعالم نازل سوره این کردند پسمي

کند و نمي کم ایشان از شأن وجه هیچ به فرزندان اند ومرگ غالب و پیروز و پیروانشان
 باشند زیرا از آنانمي  بال عقب در نهایت پیامبر صلي هللا علیه وسلم اند که دشمنان این
 «.ماندنمي باقي نیکي و آوازه نام هیچ

مفسرابو حیان فرموده است:که در مورد کوثر بیست و شش قول آمده است. اما صحیح 
رودى است در بهشت »همان است که پیامبر صلّى َّللّا علیه  و سلم بیان کرده است: 

رایش بر مروارید و یاقوت است و از مشک خوشبوتر و آبش از هایش از طال و مجکناره
)البحر  از ابن عباس نقل است که کوثر یعنى خیر فراوان.«. تر استعسل شیرین

.(. ابن عباس )رض( فرموده است: کوثر به معنى خیر کثیر است که تمام اقوال ۵۱۹/٨
پیامبر صلّى َّللّا علیه و  گیرد؛ زیرا فضایلى فراوان و همه گیر بهمفسران را در بر مى

سلم عطا شده است. از جمله نبوت، کتاب، حکمت، علم، شفاعت، خوض، مقام محمود، 
 فراوانى پیروان، پیروزى بردشمنان، وکثرت فتوحات وسایرخیرات به اوعطا شده است.

 پیش درآمد سوره کوثر:
و بی پایان ولطف  ى عطایای ارزندهى کوثر که از جمله سوره مکى میباشد درباره سوره

هاى کند، و این که خیر فراوان و نعمتو کرم هللا متعال نسبت به پیامبرش بحث مى
هاى ى آنها نهر کوثر و سایر برکتپایان دنیا و آخرت را به او عطا کرده که از جملهبى

گرانقدر و فراگیر است. و پیامبر را فرا خوانده است که به منظور سپاسگزارى در مقابل 
ى نماز بپردازد و قربانى کند.در ختم این سوره عمات هللا سبحان وتعالی  به اقامهن

مبارکه،به پیامبر صلّى َّللّا علیه و اله و سلم مژده داده شده است که دشمنانش خوار و 
تبار و کند که دشمنان پیامبرش بىشوند. خداوند متعال  در این سوره تصریح مىزبون مى

 ابتر هستند.
یادآوری است که:در این سوره دو خبر غیبى نهفته است: یكى عطا شدن كوثر به قابل 

اى كه حضرت دست خالى بود و فرزند پسر نداشت، دیگر ابتر پیامبر، آن هم در مّكه
  .هاى بسیار بودماندن دشمن كه داراى فرزندان و ثروت
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 تفسیر ُسوَرة الکوثر ترجمه و

 (30) –جزء 
 ِ ِحیمِ بِْسِم َّللاَّ ْحَمِن الرَّ  الرَّ

 ومهربان ه به نام خدای بخشایند
 

 ﴾٣﴿ إِنه َشانِئََک ُهَو األْبتَرُ  ﴾٢﴿ فََصِلّ ِلَربَِّک َواْنَحرْ  ﴾١﴿ إِنها أَْعَطینَاَک اْلَکْوثَرَ 
 آیات: یترجمه 

  کردیم.()اي پیامبر( به راستي که ما به تو کوثر عطا ( 1) «إِنها أَْعَطْینَاَك اْلَكْوثَر»
 )پس براي پروردگارت نماز بخوان وقرباني کن(( 2) «فََصّلِ ِلَربَِّك َواْنَحر»
 عقب است.()بدون شک دشمن تو، بریده نسل و بي( 3) «إِنه َشانِئََك ُهَو األَْبتَر»

 اصطالحات: تشریح لغات و
)كثر(: خیر و خوبی  «اْلَكْوثَرَ » عطا کردیم ما تو را،« أَْعَطْیناكَ » به درستي ما« إِنَّا»

ی فراوانی است. قدم فالن بكوثر كثیر: فالنی با خیر و برکت فراوانی فراوان، کوثر مبالغه
 تنها برای پروردگارت نماز بخوان. مراد نماز خالی از ریا است.«: َصِلّ ِلَربِّكَ »بازگشت.

، قربانی کن تنها برای پروردگارت، و تنها به نام او، نه کس و چیز دیگری،«: إْنَحرْ »
]غریب القرآن[ « ات )صورت( بلند کن.دستها را هنگام تكبیر گفتن، تا مقابل سینه»
 اشاره به مهربانی و شفقت نسبت به بندگان خداست. ]تفسیر کبیر[. « وانحر»
از   «: اْلْبتَرُ »، شنئان: دشمنی[. 8و۲مائده/]← )َشنأ(: دشمن بدخواه، بداندیش. « شانی»

 نام و نشان، بی فرزند، بی سرانجام، عقیم، ناپایدار.صل و تبار و بیخیر وبرکت، بی ا
 کوثر در لغت عرب:

 که است ازعطای بزرگی وخیر کثیر است، یعني خیري« کوثر»طوریکه یادآور شدیم؛ 
شود مي  هر خیري شامل کلمه ، اینباشد بنابراین قرار داشته و فراواني بسیاريدر منتهاي 

کوثر و دیگر  از حوض ، اعماستگردیده  صلي هللا علیه وسلم عنایت اکرم رسول به که
 ها.خیرها و برکت 

نهرى در بهشت »عبارت است از  و صف آب نهر کوثر مطابق نصوص وحدیث صحیح؛
هایش از طال ومجراى آن برمروارید و یاقوت است و از مشک خوشبوتر است. که کناره

ر و از برف سفیدتر است. هر کس از آن بنوشد بعد از آن هرگز تشنه تآبش از عسل شیرین
 روایت از ترمذى(.)«.شودنمى

 سورهتفسیر
 (:1) «إِنها أَْعَطْینَاَك اْلَكْوثَر»

پیامبر صلي هللا علیه  ما به تو خیر فراوان دادیم! روى سخن ومخاطب در تمام این سوره به
 ،و یكى از اهداف مهم هر سه سوره  الم نشرحسورة  و سورة والضحى وسلم است، مانند

 تسلى خاطر آن حضرت در برابر انبوه حوادث دردناك و زخم زبانهاى مكرر دشمنان است.
ى عطا به كند. در سوره ضحى، خداوند وعدههاى خود عمل مىهللا سبحان وتعالی به وعده

( پروردگارت در آینده عطائى .5)ضحى،  «َو لََسْوَف یُْعِطیَك َرب َك فَتَْرضى»پیامبر داده بود: 
إِنَّا »فرماید: ما به آن وعده عمل كردیم. خواهد كرد كه تو راضى شوى. در این سوره مى

 «.أَْعَطْیناَك اْلَكْوثَرَ 



 

  

554 

 (108) –الکوثر سورٔه 

ها نباید پروردگار خویش  را فراموش ها، سرورو شادىقابل یادآوری است که:در نعمت
 كنیم.

  ه است:در این سوره دو خبر غیبى نهفت
یكى اینکه: عطا شدن كوثر به پیامبر، آن هم در مکه معظمه كه پیامبر صلي هللا علیه وسلم 
دست خالى بود و فرزند پسر نداشت، دیگر ابتر ماندن دشمن كه داراى فرزندان و ثروت 

 هاى بسیار بود.
ً پروردگار با عظمت ما با زیباي خاصي مي فرماید  ا به تو )م«. انااعطیناك الكوثر»بنا

 .كوثر )خیر و بركت فراوان( عطا كردیم(
وجود دارد « أَْعَطْینَا»به معناي دادیم و بخشیدیم است که این ظرافتي که در « أَْعَطْینَا»

گیرد وجود دارد و اعطاء است و در اعطاء نوعي حرمت براي آن کسي که چیزي را مي
طا کردیم و نکتۀ دیگر،با اینکه گویند ما عخواهند حرمت بگذارند ميدر حقیقت وقتي مي

دانیم فاعل أَْعَطْینَا هللا است ولي در عین حال این با صیغۀ جمع به کار رفته به جاي ما مي
گوید ما داده ام که با نوعي حشمت و جبروت و موضع اینکه بگوید من به تو این را دادم مي

 باال و قدرت همراه است.
 که بخششي است. بخشش مطلق معناي به عطااور شدیم طوریکه در فوق یاد « أَْعَطْینَا»
 هللا غیر جانب از بخشش این اگر و است. منت بي بخششي طبیعتآ باشد هللا طرف از اگر
 باشد. منت با هم یا و باشد منت بي تواند مي باشد،

 اگر و کند مي ایجاد مثبت تحول انسان در خداوندباشد طرف از بخشش این اگر همچنان
 شود پشیمان که باشیم منتظر یا باشیم، تحقیر منتظر باید لحظه هر ما باشد، خدا غیر دهنده

 ارزاني چیزي انسان به مطمین و ارام خیال به ایکه دهنده تنها بگیرد. پس ما از را آن و
 نمي ما از است داده ما به که را چه هر که: است عظمت با پروردگار فقط فرماید مي

 آورد. مي بعمل خداوند از انسان هم را نعمت شکران کمترین که مهستی متاسف ولي گیرد.
 بیشترین منتظر و دهند مي را ها کمترین که دارد کساني با رابطه در را تشکر بیشترین
 هستند. تشکرها

 مینویسد: الکوثر سورة در کریم قرآن اسرار از هاي جلوه تفسیر در
 هاي نعمت کوثر از مراد که رساندمی را مطلب این کردیم عطا بتو «اعطینک» صیغة»

 هللا صلي پیامبر هایکه نعمت است، شده داده عمآل وسلم علیه هللا صلي پیامبر به که است
 تذکر است درک قابل برایش وچنان کند، مي احساس آنرا خود وجود تمام با وسلم علیه

 پیامبر یاراخت در هایکه نعمت بر الکوثر اطالق شود، نمي احساس ضرورتي نیز  وتوضیح
 و سوره روحیه با شود مي عنایت او به بهشت در یا و گیرند مي قرار وسلم علیه هللا صلي
  «سازد. نمي آن الفاظ
 (:2) «فََصّلِ ِلَربَِّك َواْنَحر»

تقاضاي انجام دوعمل به  یعني سریع به خاطر آن بخشش کثیر الخیري که به تو عنایت شده
ست که براي پروردگار خویش خالصانه نماز وسجده را میان آمده است، اولین عمل این ا

 بر پا دار، و به اصطالح مفسرین)ارتباط مستقیم با خالقت برقرار کن(.قابل تذکر است که:
 )حرف فاء براى تسریع است(.« فََصلِّ »تشّكر باید فورى باشد. 

ا نحر که برایت داده شده است  شتر ر دومین خواست اینست که به خاطر نعمت ُعظمي،
 یعنی قربانی کن که بهترین اموال عرب است.
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« فََصِلّ ِلَربِّكَ »تواند به عنوان تشّكر از كوثر قرار گیرد، نماز است. آنچه مى«فََصلِّ »
دستورات دینى، مطابق عقل و فطرت است. عقل تشّكر از نعمت را  مالحظه میداریم که:

 دهد.داند، دین هم به همان فرمان مىمى الزم
ما بر نمازهاي  براي ها خالصانه نعمت این شكرانه پروردگار با عظمت مي فرماید: به

 مانند بت ما، نه نام ما و به رضاي براي« كن و قرباني» كن مداومت خویش فرض
 كنند.مي غیر ما قرباني براي كه پرستان

خواندند و شتر را براى  ماز مىدر التسهیل آمده است: مشرکان سوت زنان و کف زنان ن
باید  اشنماز و قرباني داد كه فرمانپیامبرش  لذا خداوند متعال به کردند،ها نحر مىبت

و فقط در راه او شتر را نحر کن و بس. پس امر به توحید و باشد.  وي براي خالصانه
 شود.اخالص مى

در  قرباني و ذبح نماز عید اضحي َحْر( ادايگویند: مراد از )َوانْ مي، عطاء و عكرمه قتاده
و  هدیه حیوانات مراد از نحر، ذبح كه است آن صحیح»گوید: كثیر مي. اما ابناست آن

 .استكرده  را نیز نقل حدیثي باره كثیر در اینابن«. باشدمي و مناسك در حجقرباني 
ها در مقابل نعمت ها اعطا شده بیان کرده است،  وظیفه اي که خداوند متعال براي انسان

شکر نعمت است ولي نکته اي که باید به ان توجه کرد این است که بین نعمت و تشکر 
تناسب الزم است، این بدین معني است هر چه که حجم نعمت بزرگتر و عظیم تر باشد، 

 ضرورت به تشکر بیشتري را مي نماید.
وره به دادن نعمت کوثر به پیامبرصلي هللا علیه اشاره پروردگار با عظمت ما دراین س

گرفته شده، و به معنى خیر و بركت « كثرت»وصف است كه از «  كوثر» نموده است،
زیاد وفراوان است، بنآء این نعمت عظیم وخیر فراوان، شکرانه عظیم الزم دارد لذا خداوند 

 علیه وسلم قرار میدهد، و مي در مقابل این نعمت دو وظیفه را بر دوش پیامبر صلي هللا
اکنون که چنین است فقط براي پروردگارت نماز بخوان  ؛«فصل لربک و انحر»فرماید: 

 و قرباني کن.
مالحظه مي فرماید: اولین وظیفه اي که به عنوان تشکر از کوثر قرار مي گیرد نماز است، 

اید حضور داشته باشد با نماز جامع ترین و کاملترین نوع عبادت است که در آن هم قلب ب
 قصد قربت و هم زبان با تالوت حمد و سورة و هم بدن با رکوع و سجود.

دومین وظیفه که به عنوان تشکر از کوثر قرار مي گیرد: نحر کردن است یعني قرباني 
است که مخصوص کشتن شتر است و شاید علت « نحر»از ماده « وانحر»است، کلمه 
خاطر این است که در میان قربانیها شتر از اهمیت بیشتري به « و انحر»آوردن تعبیر 

برخوردار بوده و مسلمانان عالقه بسیار به آن داشتند و قرباني کردن شتر بدون ایثار و 
گذشت ممکن نبود و چون خداوند خواسته بین نعمت )کوثر( و شکر آن تناسب داشته باشد 

 داده است.« کشتن شتر»و « نماز»دستور به 
 ک نوع عبادت است که براي غیر هللا معنا ندارد مخصوصآ با توجه به مفهوم نماز ی

از « رب»که حکایت از تداوم نعمت ها و تدبیر و ربوبیت پروردگار دارد، زیرا « رب»
این دستور  به معناي مالکي است که امر مملوک خود را تدبیر مي کند.« ربب»کلمه 

ان است که براي بُت ها سجده و قرباني مي در برابر اعمال مشرک« فصل لربک»خداوند 
دلیل « لربک»کردند، در حالي نعمتهاي خود را از خدا مي دانستند. به هر حال تعبیر 

 روشني است بر لزوم قصد قربت در عبادات.
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 چیست؟« وانحر»با « فصل»ارتباط 
« و انحر» براي اینکه ارتباط بین این دو جمله مشخص شود باید ابتدا به تفسیرهایي که از

 بعمل آمده است،بپردازیم و در ذیل آن به ارتباط این دو جمله اشاره کنیم:
گویند. اگر ی َنحر است، به معنی گلوگاه و اینجا گلوی شتر را میاز ماده«: َوانَحر» الف:

توان شتر را مانند سایر حیوانات دقت کرده باشید و یا شنیده باشید برای سر بریدن شتر، نمی
زنند و بعد هایی را به گردنش میکنند، یعنی نیزهد. برای همین ابتدا شتر را نَحر میسر بری

برند. به این عمل نَحر گفته افتد و سپس سرش را میاز اینکه بدنش سست شد، به زمین می
 شود که به معنی قربانی نیز آمده است.می

ارتباط بنده با بندگان بعد از بعد از دستور به نماز، اشاره به « نحر»و شاید علت امر به 
ارتباط بنده با هللا باشد؛ یعني اگر انسان با خدا ارتباط داشته باشد نمي تواند ارتباط خودش 
را با جامعه قطع کند و به فکر فقرا و مستمندان نباشد، بلکه باید هر دو ارتباط را تقویت 

 کند.
« نحر»ام نماز است، چرا که ماده رو به قبله ایستادن به هنگ« وانحر»منظور از جمله  ب:

استعمال کرده « مقابله با هر چیز»به معناي گلوگاه مي باشد، سپس عرب آن را به معناي 
 است.

در اینجا نیز که خداوند دستور به ایستادن رو به قبله دارد، در واقع به یکي از شرایط نماز 
 اشاره نموده است.

ح قربانی است و این نظر جمهور است و جایز آیه دلیل بر وجوب تقدیم نماز عید بر ذب
 است که منظور ادای نماز صبح در مزدلفه و هدی و قربانی در منی باشد.

باشد و اینکه منظور از نماز در اینجا نماز عید بیان این موضوع برای آموزش امتش می
مول قربانی کردن باشد، هیچ مانعی نیست که آن نماز و قربانی مش« نحر»و منظور از 

 سایر نمازها و مناسک باشد.
منظور بلند کردن دستها به هنگام تکبیر و آوردن آن در مقابل گلوگاه و روي وصورت  ج:

 است.
 :«فََصّل ِلَربَِّك َو اْنَحرْ »دروس آموزنده از آیه 

 میتوان استنباط کرد اینست که:« فََصّل ِلَربَِّك َو اْنَحرْ »دروس آموزنده که از آیة 
 حتي براي پیامبر اسالم مسئولیت آور است. )اعطیناک... فصل(نعمت ها  -
 «حرف فاء براي تسریع است»تشکر باید فوري باشد. )فصل(  -
دستورات دیني، مطابق عقل و فطرت است. عقل تشکر از نعمت را الزم مي داند، دین  -

 هم به همان هدایت مي فرماید. )فصل لربک و انحر(
 ا( تشکر هم باید براي او باشد. )فصل لربک(چون عطا از او است )انا اعطین -
 رابطه با هللا بر رابطه با خلق مقدم است. )فصل... و انحر( -
 انفاقي ارزش دارد که در کنار ایمان و عبادت باشد. )فصل لربک و انحر( -
 نمازي ارزش دارد که خالصانه باشد. )لربک( -
 :( «3) «إِنه َشانِئََك ُهَو األَْبتَر »

، پسر «قاسم»اند: وقتى در حقیقت بدخواهت از هر خیر و برکتى بریده است. مفسران گفته
پیامبر صلّى َّللّا علیه و سلم درگذشت، عاص بن وائل گفت: او را بگذارید، مردى بال عقب 

باشد. ابتر یعنى نسلى ندارد. پس وقتى بمیرد نامش به فراموش می رود. آنگاه هللا متعال مى
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را نازل کرد. و خدا خبر داد که این کافر خود ابتر است. هر چند که داراى اوالد این سوره 
 شود.هم باشد؛ زیرا از رحمت خدا محروم است و جز به لعن و نفرین نامش برده نمى

اما پیامبر صلّى َّللّا علیه و اله و سلم نامش تا آخر زمان جاودانه بر بلنداى مآذن و منبرها 
نامش در کنار نام هللا قرار دارد و مؤمنان تا روز قیامت از او پیروى  بر زبان خواهد بود.

 کنند، پس براى آنان صورت پدر را دارد. درود و سالم خدا بر او باد!مى
مفسر تفسیر جلوه هاي از اسرار قرآن در این مورد مي نویسد: از این آیه متبرکه طوري 

ه است که دشمنان پیامبر صلي هللا علیه معلوم مي شود که این سوره در زمان نازل گردید
وسلم ویاران اورا درمکه به محاصره کشانیده، مقاطعه عمومي علیه انان اعمال گردیده، 
رابطه اش را با همه اقوام وقبایل مکه قطع نموده واحساس کرده اند که پیامبر صلي هللا 

ته اند، )جلو هها هاي از علیه وسلم را از مردم تجرید نموده ورا ه هاي نفوذ بین مردم بس
 اسرار قرآن در تفسیر سوره الکوثر(

 همچنان در آیه دو موضوع قابل ذکر است که:
 ُهَو( نشانه آن است که دشمن و بدخواه تو بدون نسل خواهد ماند وجود دو تأکید )إِنَّ و - 1
اشاره قرآن  شانَِئ اسم فاعل است یعني شامل دشمن گذشته، حال و آینده مي شود پس - 2

 فهمیده مي شود که دشمن پیامبر در همه زمان ها بدون نسل خواهد بود.
 تفسیر سورة کوثر برویت حدیثي انس بن مالک:

، متولد مدینة منوره از جمله «ابو حمزه»بن النضر بن ضمضم ملقّب به  أنس بن مالک
اندواز جمله صحابه جلیل القدر مي باشد که در سنین کودکي به پیامبر اسالم ایمان اورده 

خادم رسول هللا صلي هللا علیه وسلم بوده ودر تعداد زیاد غزوات با رسول صلي هللا علیه 
وسلم اشتراک ورزیده و از جمله محدثین معتبر جهان اسالم اند در مورد تفسیر سوره کوثره 

لهم،  أغفي رسول هللا صلي هللا علیه وسلم إغفاءة، فرفع رأسه متبسما، فإما قال» مي نویسند:
وإما قالوا له: یا رسول هللا  لم ضحکت ؟ فقال: إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ )بسم هللا 
الرحمن الرحیم، إنا أعطیناک الکوثر( حتي ختمها، فلما قرأها قال: هل تدرون ما الکوثر ؟ 
 قالوا: هللا ورسوله أعلم ! قال: فإنه نهر وعدنیه ربي عز وجل في الجنة، وعلیه خیر کثیر،

« صحیح أبي داود»ألباني در « علیه حوض ترد علیه أمتي یوم القیامة، آنیته عدد الکواکب
 بودند سپس فرو رفته سبکي خواب هللا صلي هللا علیه وسلم به رسول»یعني:  (.4747)

 دلیل دانید که گفتند: آیا مي اصحاب به برداشتند و خطاب را از خواب سرشان کنانتبسم
 بر من را پرسیدند. فرمودند: همینک تبسمشان دلیل از ایشان بود؟ یا اصحاب چه ممتبس

 شد. نازل یا سوره
ما به تو « ِإنَّا أَْعَطینَاَک اْلَکْوثَرَ »خداوند به پیامبرش محمدصلي هللا علیه وسلم مي فرماید: 

ه خداوند به پیامبرش خیر فراوان و فضل زیاد داده ایم از جمله آن نهر و حوضي است ک
داده و کوثر نامیده مي شود که طول آن به مسافت یک ماه و عرض آن نیز به مسافت یک 
ماه است و آب آن از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر است و ظرف و کیالس هاي آن به 
اندازه ستارگان آسمان زیاد و همان طور درخشان مي باشند. هرکس یک بار از حوض 

 هرگز تشنه نخواهد شد. کوثر بنوشد
وقتي خداوند منت خویش را بر پیامبر بیان کرد، او را به سپاسگزاري نعمت فرمان داد و 

پیامبر صلي  یعني: اي« نماز بگزار پروردگارت براي پس« »فََصِلّ ِلَربَِّک َواْنَحرْ »فرمود: 
ها نعمت این شکرانه به پس ایمخیر بسیار داده تو در دنیا و آخرت به کههللا علیه وسلم! چنان
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ما  رضاي براي« کن و قرباني» کن مداومت خویش فرضما بر نمازهاي  براي خالصانه
بودند  از مشرکان کنند. و کسانيمي غیر ما قرباني براي که پرستانمانند بت ما، نه نامو به
نماز  داد که فرمانپیامبرش  داوند عزوجل بهکردند لذا خمي غیر خداوند قرباني براي که

گویند: مراد از  مي، عطاء و عکرمه باشد. قتاده وي براي باید خالصانه اشو قرباني
 صحیح»گوید: کثیر مي. اما ابناست در آن قرباني و ذبح نماز عید اضحي اداي« َواْنَحرْ »
کثیر ابن«. باشدمي و مناسک در حجو قرباني  هدیه تحیوانا مراد از نحر، ذبح که است آن

 .استکرده  را نیز نقل حدیثي باره در این
 دشمن ، اینشک یعني: بدون« خود ابتر است دشمنت گمانبي» :«إِنَّ َشانِئََک ُهَو اْْلَْبتَرُ »

 دشمن . یا ایناست امسرانجو بي ، بالعقببریده از هر دو خیر دنیا و آخرت که توست
 ؛ در جاهلیتگفتیم کهماند. چنان نمي باقي نیکي و آوازه نام بعد از مرگش از وي که توست

گوید: مي بصري رحمه هللا گفتند. حسن، ابتر مينداشت فرزند مذکري که از مردان کسي به
به  که از آن قبل ایشان بود که وسلم این پیامبر صلي هللا علیه از ابتر بودن مراد مشرکان»

مانند اما خداوند عزوجل در اینجا  مي ناکام دعوت راه خود برسند، در نیمه نهایي هدف
 و نشان نام و بي ناکام پیامبر صلي هللا علیه وسلم اند که دشمنان این که ساخت روشن
ن، تفسیر عالمه عبدالرحمن سعدي، اسباب النزول )مواخذ: تفسیر انوارالقرآ«. مانندمي

 سیوطي.(
البته مفسران در معناي کوثر اقوال متفاوتي دارند؛ بعضي با استناد به احادیث صحیحه گفته 

بعضي گفته اند: حوضي در بهشت است، بعضي گفتند: یعني « نهري در بهشت است»اند: 
شده، بعضي گفتند: قرآن و نبوت است، خیر فراواني که نصیب پیامبر صلي هللا علیه وسلم 

 بعضي گفتند: کثرت اصحابي است که خداي متعال آنان را همراه وي کرده است.
اما قول بیشتر مفسرین اینست که کوثر یعني خیر کثیري که نصیب پیامبر صلي هللا علیه 

عطاء وسلم شده که از جمله نهر کوثر در بهشت است که به پیامبر صلي هللا علیه وسلم ا
شده است، و دالیل زیادي در تایید این مطلب وارد شده است، مثالً از عایشه رضي هللا عنها 

 پرسیدند.« إِنَّا أَْعَطینَاَک اْلَکْوثَرَ »فرماید:  در مورد این سخن خداوند متعال که مي
ٌف آنِیتُهُ َکعََدِد الن ُجومَنَهٌر أُْعِطیهُ نَِبیُکْم صلي هللا علیه وسلم َشاِطئَاهُ َعلَیِه ُدرٌّ ُمجَ »گفت:  «. وَّ

 (4965)بخاري:
یعني: نهري است که به پیامبر شما عطا شده است. و در دو طرف آن، مرواریدهاي میان 

 «. مانند تعداد ستارگان )زیاد( است تهي، وجود دارد و تعداد ظروف آن،
در معناي کوثر آورده، ضمن آنکه تمام اقوال مختلف را  –امام المفسرین  -ابن جریر طبري 

در آخر مي گوید: با توجه به کثرت روایات از نظر ما کوثر نهري در بهشت است که به 
 پیامبر صلي هللا علیه وسلم عطا شده است.

 ؟ابتر کیست
دانند. جوهرى به معناى قطع و بریدن مى « َبتْر»علماي علم لغت کلمه ابتر را برگرفته از 

را انقطاع و « انبتار»ناى قطع چیزى پیش از پایان یافتن آن و را به مع« بَتَرُت الشيء»
به  .را دم بریده و چیز بدون دنباله دانسته است« ابتر»را شمشیر برنده، و« سیف باتر»

گفته راغب، اَبتر به حیوان دم بریده، سپس به مناسبت، به كسى كه نسلى نداشته باشد تا 
ساس روایتى از پیامبر اكرم صلي هللا علیه وسلم به چنین بر ا گویند؛ همجانشینش شود، مى
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ابن منظور هم گفتارى نزدیك به این دو نظر  .كالمى كه با یاد خدا آغاز نشود، ابتر گویند
 .مردند نیز ابتر میگفتعبّاس و ُسّدى، قریش، به مردى كه پسرانش مىبه روایت ابن .دارد

سوره كوثر به كار رفته ودر آن دشمن کلمه ابتر صرف یک بار آنهم در آیه سوم همین 
همانا دشمن تو ابتر  = إّن شانِئََك ُهو اْلَبتَرُ »: پیامبر صلي هللا علیه وسلم معرفي شده است

 «.است
 اند،ورز و متنفّر معنا کردهزبان شناسان، این کلمه را به مبِغض؛ یعني کینه «َشانِئ»
جلد  )ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، محقق، مصحح، میر دامادي، جمال الدین، 
، بیروت، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، دار صادر، چاپ سوم، 102، صفحه 1

ق( ولي مفسر شهیر جهان اسالم ابن عباس مي فرماید که:مراد از این کلمه دشمن 1414
 پیامبر معرفي مي« شانئ»خي از نقل قول ها اشخاصي خود را ولي بر اساس بر باشد.مي 

عاص بن وائل مي » :کنند و قرآن در جوابشان نیز از همین کلمه را استفاده کرده است
 گفت:

، 30من شانئ محمد هستم)طبري، محمد بن جریر، جامع البیان في تفسیر القرآن، جلد 
 (.ق1412، بیروت، دار المعرفة، چاپ اول، 212صفحه 

 :پیام هاي سوره الکوثر
 بیشترین خیر در کوچکترین سوره قرار داده شده است. )إِنَّا أَْعَطینَاَک اْلَکْوثََر( - 1
در کوچکترین مطلب مي توان بیشترین خطاب را قرار داد. )خداوند پنج بار رسولش  - 2

را مورد خطاب قرار داده است ازاین پنج مورد، دو مورد امري ودستوري است وسه 
 د عادي است.(مور

درجایگاه مسئولیت همیشه نباید از خطاب هاي دستوري استفاده کرد. )سه مورد از  - 3
 خطاب خداوند عادي است.(

4 - .)  الزمه ي تشکر نعمت هاي الهي انجام فرائض دیني است. )فََصِلّ
اگر خیر کثیر یا نعمت فراوان به انسان روي آورد یک مقدار آنرا انفاق کند تا دیگران  - 5

 «َواْنَحرْ »نیازمندان از آن استفاده کنند. و 
 «َواْنَحرْ »نعمت فراوان بایدخود را در جامعه نشان دهدتا دیگران از آن استفاده کنند.  - 6
 در مقابل راه پیامبر صلي هللا علیه وسلم سد شدن نتیجه  جزء ابتر نخواهد داشت. - 7
إِنَّ َشانِئََک »د درمقابل دشمن درصورتي که قصدتخریب داشته باشدنرمش معنا ندار - 8

 «ُهَو اْلْبتَرُ 
 :سوره کوثر ثواب قرائت

کسي »سوره کوثر حدیثي داریم از پیامبر صلي هللا علیه وسلم که میفرماید:  درثواب قرائت
که سوره  کوثر را قرائت کند، خداوند متعال، او را از حوض کوثر و هر نهر بهشتي 

عید قربان براي خداوند قرباني میکنند، به سیراب مي گرداند و ده برابر کساني که در روز
 «ثواب و پاداش عنایت مي کند.

 حوض کوثر:
است به معناى خیرکثیر. کوثر، حوضى است در بهشت یا « کثرت»از « کوثر»کلمه 

صحراى محشر که خداوند متعال به پیامبر اسالم صلي هللا علیه وسلم  عطا کرده است و 
 شوند. مؤمنان هنگام ورود به بهشت از آب آن سیراب مى 



 

  

560 

 (108) –الکوثر سورٔه 

یت فرموده اند، برخي از مفسرین در معناي کوثر اقوال وروایات مختلف ومتفاوتي را روا
برخي « نهري در بهشت است«: »کوثر»مفسرین با استناد به احادیث صحیحه گفته اندکه 

حوضي است در بهشت، برخي دیگري مي فرمایند « کوثر»دیگر از مفسرین مي فرمایند 
همینکه خیر فراواني که نصیب پیامبر صلي هللا علیه وسلم شده، همین حوض کوثر است، 

مفسرین بدین عقیده اند که کوثر: قرآن عظیم الشان و نبوت است، وبعضي دیگر  برخي از
از مفسرین بدین عقیده اند که: کثرت اصحابي است که خداي متعال آنان را همراه وي کرده 

 است.
ولي اکثریت مفسرین بدین عقیده هستند که کوثر یعني خیر کثیري که نصیب پیامبر صلي 

از جمله نهر کوثر در بهشت است که به پیامبر صلي هللا علیه وسلم هللا علیه وسلم شده که 
اعطاء شده است، و دالیل زیادي در تایید این مطلب وارد شده است، ازجمله حدیثي داریم 

 فرماید: از حضرت بي بي عایشه رضي هللا عنها در مورد این سخن خداوند متعال که مي
صلي هللا علیه وسلم َشاِطئَاهُ َعلَیِه  َنَهٌر أُْعِطیهُ نَِبیُکمْ » یدند. گفت:پرس «إِنَّا أَْعَطینَاَک اْلَکْوثَرَ »

ٌف آِنیتُهُ َکعََدِد الن ُجوم  (4965)بخاري:«. ُدرٌّ ُمَجوَّ
یعني: نهري است که به پیامبر شما عطا شده است. و در دو طرف آن، مرواریدهاي میان 

 «.د ستارگان )زیاد( استمانند تعدا وجود دارد و تعداد ظروف آن، تهي،
در معناي کوثر مینویسد: کوثر نهري در بهشت است که  امام المفسرین -ابن جریر طبري 

 به پیامبر صلي هللا علیه وسلم عطا شده است.
خداوند متعال با اعطاي حوض بزرگ و بسیار وسیعي که آبش از شیر سفیدتر و از عسل 

محمد صلي هللا اش، ، از بنده و فرستادهتر و بویش از بوي مشک خوشبوتر استشیرین
هاي آسمان فراوان  کند. گیالس هاي آن حوض مانند ستارهعلیه وسلم اکرام و تجلیل مي

شود، همان رود کوثري که خداوند ي آن از رود کوثر وارد این حوض ميهستند. آب پاکیزه
 محمد صلي هللا علیه وسلم اختصاص داده است.آن را در بهشت به 

 محمد صلي هللا علیه وسلم بر این حوض وارد مي شوند، هرکس یک مرتبهامت حضرت 
 از آب این حوض بنوشد، دیگرتا ابد تشنه نخواهد شد.

در باره محل وقوع این حوض علما اختالف نظر دارند، امام غزالي و قرطبي بر این عقیده 
محشر قرار دارد و بر  هستند که این حوض پیش از عبور کردن از پل صراط در میدان

اند که بعضي از وارد شوندگان بر این حوض به دوزخ فرستاده این مدعا چنین استناد کرده
بود برگرداندن بعضي از آنجا به دوزخ مي شوند، و اگر این حوض بعد از )پل صراط( مي

 .302«: تذکرة»ممکن نمي بود. 
ه است، که حوض کوثر بعد از )پل عالمه ابن حجر دیدگاه امام بخاري را چنین نقل کرد

صراط( است، به دلیل اینکه امام بخاري احادیث مربوط به حوض را بعد از بیان احادیث 
 (11/466)پل صراط( و شفاعت آورده است. فتح ا لباري: )

را در کتاب  البته دیدگاه امام قرطبي صحیح تراست. ابن حجر رحمه هللا دالیل هر دو گروه
  آورده است.« فتح الباري»ارزشمند خود 

 طول وعرض حوض کوثر:
طول و عرض حوض کوثر مطابق روایات اسالمي برابر است هر گوشه از گوشه هاي 

 آن مسیر یک ماه است.
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علماء در وصف آب کوثر میگویند که آب آن از جنت مي آید. وبه اصطالح آبراه و ناودان 
ظرفهاي آن که تعداد ي از نقره است و آن از جنت کشیده شده یکي از آنها از طال و دیگر

 آن به اندازه ستارگان آسمان است.
 احادیثي وارده در مورد حوض کوثر:

احا دیثي را که خطیب تبریزي آنها را در مشکاة خود آورده است، غرض توضیح مساله 
 خدمت خوانندگان محترم تقدیم میدارم:

هللا هللا صلي هللا کنند که رسولميبخاري و مسلم از عبدهللا بن عمروبن العاص روایت  - 1
حوضي مسیرة شهر، وزوایاه سواء. ماؤه أبیض من اللبن، »علیه وسلم فرمودند: 

«. وریحه أطیب من المسک، وکیزانه کنجوم السماء، من یشرب منها فال یظمأ أبداً 
)وسعت حوضم به مسافت یک ماه است، آبش از شیر سفیدتر و از مشک خوشبوتر 

ش به اندازه ستارگان آسمان است. هرکس یک بار از آن بنوشد هرگز تشنه هایو کوزه
 نخواهد شد(.

إن حوضي »کند که فرمودند: ابوهریره از رسول  هللا صلي هللا علیه وسلم روایت مي - 2
أبعد من أیلة من عدن لهو أشد  بیاضاً من الثلج، وأحلي من العسل باللبن، وْلنیته أکثر 

ْلصد الناس عنه کما یصد الرجل إبل الناس عن حوضه، قالوا: من عدد النجوم، وإني 
یا رسول هللا! أتعرفنا یومئذ؟ قال: "نعم لکم سیماء لیست ْلحد من اْلمم، تردون علي 

 مسلم رواه«. غراً محجلین من أثر الضوء
مسافت حوضم بیشتر از مسافت ایله تا عدن است. از برف سفیدتر و از عسل شیرین  یعني:

زنم همان هایش از تعداد ستارگان بیشتر است. من مردم را پس مي ت، و ظرفتر اس
هللا سازد، گفتند: اي رسول طوري که انسان شتران دیگران را از حوضش دور مي 

هاي صلي هللا علیه وسلم! آیا ما را در آن روز خواهي شناخت؟ فرمود: آري، چهره
نوراني و دست و پایي درخشان، بر اثر  ايشما با دیگران متفاوت است. شما با چهره

 شوید. وضو بر من وارد مي
پیامبر هللا صلي  در روایاتي دیگر از حضرت انس رضي هللا عنه چنین آمده است که - 3

یعني: «. تري فیه أباریق الذهب والفضة کعدد نجوم السماء»هللا علیه وسلم فرمود: 
 هاي آسمان مي باشند.ي ستارههانداز اي بههاي طالیي و نقره تعداد آفتابه

هللا در روایتي دیگر از حضرت ثوبان چنین آمده است: درباره آب آن سؤال شد؟ رسول - 4
أشد بیاضاً من اللبن، وأحلي من العسل یغت فیه میزابان »صلي هللا علیه وسلم فرمودند: 

فیدتر است، یعني: آبش از شیر س«. یمدَّانه من الجنة، أحدهما من ذهب واْلخر من َوِرق
تر است، دو میزاب )آب راهه( که از بهشت سرچشمه گرفته و یکي از عسل شیرین

 ریزند.از طال و دیگري از نقره است به آن مي 
 ؟چه کساني وارد حوض کوثر و چه کساني از آن رانده میشوند

شوند، وارد احادیث زیادي پیرامون کساني که وارد حوض مي شوند یا از حوض رانده مي
 شده است، که برخي از این روایت عبارتند از:

اکرم رسول  اند کهبخاري و مسلم از حضرت انس بن مالک رضي هللا عنه روایت کرده
لیردن علي الحوض رجال ممن صاحبني، حتي إذا »هللا صلي هللا علیه وسلم فرمودند: 

ي، فلیقالن لي: إنک رأیتهم، ورفعوا إلي، اختلجوا دوني، فألقولن: أي رب، أصحابي، أصحاب
یعني: افرادي از آنان که در دنیا با من همراه بودند، نزد من «. ال تدري ما أحدثوا بعدک
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بر حوض آورده مي شوند و وقتي که به من نشان داده مي شوند، من آنان را مي بینم، و 
ا! گویم: پروردگاربعد به سرعت از پیش من ربوده مي شوند، من به ندا در مي آیم و مي

 اند؟داني آنها بعد از تو چه کارها کردهشود: تو نمياینان از امتم هستند. گفته مي
کند بن سعد ساعدي رضي هللا عنه روایت ميحازم از سهلبخاري و مسلم از طریق ابي -

أنا فرطکم علي الحوض، من ورد »هللا ا هللا صلي هللا علیه وسلم فرمودند: که رسول 
أ أبداً، ولیردن علي أقوام أعرفهم ویعرفونني، ثم یحال بیني شرب، ومن شرب لم یظم

وبینهم، قال أبو حازم: فسمع النعمان بن أبي عیاش وأنا أحدثهم هذا الحدیث، فقال: هکذا 
سمعت سهالً یقول؟ فقلت: نعم، قال: وأنا أشهد علي أبي سعید الخدري لسمعته یزید، فیقول: 

 «.حدثوا بعدک، فأقول: سحقاً سحقاً لمن بدل بعديفإنهم مني، فیقال: إنک ال تدري ما أ
نوشد و هر کس گیرم. هرکس بر من گذرد از آن ميیعني: من در حوض بر شما پیشي مي

 شناسند مي بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد. گروهي که من آنها را شناخته و آنها نیز مرا مي
 «.شودخواهند بر من وارد شوند، ولي از ورودشان جلوگیري مي 

عیاش این حدیث را از من شنید و به من گفت: آیا واقعاً  بن ابيابو حازم گوید: نعمان 
دهم که من این حدیث را از ابو اي؟ گفتم: آري. گفت: گواهي مي اینگونه از سهل شنیده
گویم: اینان از امتم هستند. گفته مي»ام که اینگونه آن را ادامه داد: سعید خدري شنیده

گویم: نابود باد، کسي که بعد اند؟ مي داني آنها بعد از تو چه کارها کرده د: تو نميشومي
 «.از من منحرف شده است
بینما أنا قائم علي »پیامبر هللا صلي هللا علیه وسلم فرمود:  است که در روایت بخاري  آمده

لم، فقلت: إلي أین؟ الحوض، إذا زمرة، حتي إذا عرفتهم خرج رجل من بیني وبینهم، فقال: ه
فقال: إلي النار وهللا، فقلت: ما شأنهم؟ فقال: إنهم قد ارتدوا علي أدبارهم القهقري، ثم إذا زمرة 
أخري، حتي عرفتهم خرج رجل من بیني وبینهم فقال لهم: هلم، قلت: إلي أین؟ قال: إلي النار 

راه یخلص منهم إال مثل همل وهللا، قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم قد ارتدوا علي أدبارهم، فال أ
بینم، اما بعد اي را مي ام، ناگهان دستهبر حوض کوثر ایستاده یعني: در حالي که «.النعم

گوید: حرکت کنید. آید و ميشناسم، شخصي میان ما و آنها بیرون مي آنها را مي  از اینکه
دهم. میان آتش سوق مي ها را بهخدا سوگند آن گوید: بهبرید؟ ميکجا مي گویم: آنها را بهمي
گوید: آنها از دین و آیین پشت کردند و مرتد شدند، اند؟ ميگویم: مگر آنها چکار کردهمي

شناسم، شخصي میان ما آنها را مي بینم، اما بعد از اینکهاي دیگر را ميسپس ناگهان دسته
 گوید: بهبرید؟ مي کجا مي را بهگویم: آنها گوید: حرکت کنید. ميآید و ميو آنها بیرون مي

 اند؟گویم: مگر آنها چکار کرده دهم. ميمیان آتش سوق مي خدا سوگند آنها را به
 بینم کهگوید: آنها از دین و آیین پشت کردند و مرتد شدند، درمیان آنها کسي را نمي مي

 باشد. همانند حیواني رها شده شود،مگر اینکه باقي گذارده
فرماید: دانشمندان اسالمي مي« التذکرة»امام قرطبي بعد از ذکر احادیث فوق در کتاب 

اند و مرتد از دین برگشته اند: تمامي کساني کهحوض گفته احادیث مربوط به راجع به
خداوند بدان راضي نیست و بدان  اند کهوجود آورده بدعتهایي در دین به اند، یا اینکهشده

شوند،  مي شود و از آن راندهحوض جلوگیري مي ، تمامي اینها از ورودشان بهادهند اجازه
حوض  به شود کهنمي داده شود و هرگز اجازهشدت با آنها برخورد مي به اما کساني که

اند، و راهي دیگر را برگزیده از جماعت مسلمانان جدا گشته نزدیک شوند کساني هستند که



 

  

563 

 (108) –الکوثر سورٔه 

از هوي و هوس  اي گوناگون خوارج، روافضیهاي گمراه و معتزلیهایي کههامثال فرقه
 .انداند، تمامي اینها دین خدا را تغییر دادهتبعیت کرده

اند و در راستاي خاموش کردن حق در حد وفوري ستم روا داشته و همچنین ستمکاراني که
را  آشکارا گناهان کبیره به اند، و کساني کهو قتل پیروان حق و آزار دادنشان قدم برداشته

اند، اند و با انحراف و بدعت و هواي نفسي روبرو شدهاند و گناه را دست کم گرفتهانجام داده
 .شوندمي تمامي اینها نیز از حوض رانده

اي صحیح باشند، اما داراي عقیده اگر تنها در اعمال مرتکب گناه شده ذکر است که الزم به
شوند، سپس بعد از مغفرت الهي بر اثر نور وضویي تي از حوض منع ميباشند براي مد

شود، و اگر از منافقان مي حوض داده ي ورود بهآنها اجازه شوند بهمي بدان شناخته که
داشتند و در نهان کفر ایمان را اظهار مي پیامبر هللا صلي هللا علیه وسلم باشند کهعصر 

دارند، سپس سرپوش را براي ظاهر آنها را با خود برمي امت بهکردند، در قیرادنبال مي
 .شود: دور شوید، دور شویدمي  زنند و خطاب بدانها گفتهآنها کنار مي

گندمي از ایمان در دلشان نیست و  ي دانهاندازه به جز کساني که یادآوري است که الزم به
«: التذکرة»ماند. ، کسي در دوزخ باقي نميهو از باطل پیروي نمود هر حقي را انکار نموده

  .(306صفحه 
 

 صدق هللا العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
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ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 سوره الکفرون
 (30) – جزء

 آیه است 6نازل شده و داراى « مكه»این سوره در 
 تسمیه: وجه
پیامبر صلي  به پروردگار با عظمت ما در آنکه گرفت نام« کافرون» جهت بدان سوره این

 توحید و اعالم متضمنکه  پیامي را به هللا علیه وسلم هدایت ودستور فرمودند تا کافران
 «الکفرون» نام این سورهگرداند. ، مخاطب است مسلمین عبادي و استقالل از شرک برائت
از فحواي آیات متبرکه این سوره طوري معلوم  از آیة اول سوره گرفته شده، واین نام است،

میشود که: دشمن در این مرحله خواهان نوعي از سازش با پیامبر صلي هللا علیه وسلم 
است، مشرکین قریش، این را براي خود مفید شمرده که پیامبر صلي هللا علیه وسلم را از 

سازش ناپذیري و هجوم کوبنده و مسلسل بر دین و مذهب و معبودان خود باز  و قاطعیت
 دارد. به انعطاف و و دارد

 سایر نام های این سوره:
شاید به « مشقشقه»ُمنابذه )دشمنی و ستیزه جویی(، اخالص، »نامهای دیگراین سوره  

 معنای )شیوا و رسا( و... است.
 سوره الکوثر:پیوند وارتباط سوره الکفرون با 

ی الکوثر به اخالص در عبادت این سوره در مکه، پس از سوره ماعون نازل شده،سوره
خدای بی همتا فرمان داد، این سوره به توحید و عبادت خدای هستی بخش و دوری و نفرت 

 روشن گردد. - به خوبی -دهد، تا حد فاصل میان ایمان و کفر  از شرک فرمان می
 وحروف سوره الکافرون: تعداد آیات، کلمات

( شش 6( رکوع، )1مکي، داراي)« سورة کافرون» طوریکه در فوق هم یادآور شدیم که:
 ( سي وشش نقطه است.36( نودونه حرف، و )99( بیست و شش کلمه، )26آیت، )

)الزم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن 
تفسیر احمد  ،برای  تفصیل  این مبحث میتوانید به سوره  الطور متفاوت ومختلف است.(

 مراجعه فرماید.(
 فضیلت سورة کافرون:
در حدیثي از حضرت ابن عباس )رض( روایت است « کافرون»در مورد فضیلت سورة 

« قل یا أیها الکافرون تعدل ربع القرآن»که رسول هللا صلي هللا علیه وسلم فرموده است: 
)از نظر اجر و ثواب « قل یا أیها الکافرون»صلي هللا علیه  وسلم فرمودند:  )رسول هللا

تالوت( برابر و معادل با یک چهارم قرآن است.( )این حدیث حسن است و آلباني آن را 
 آورده است(. 586در سلسله احادیث صحیحه شماره 

م فرمود: هکذا از حضرت عایشه )رض( روایت است که رسول هللا صلي هللا علیه وسل
هاي کافرون و اخالص، که در دو رکعت قبل از نماز فجر خوانده چه خوب هستند سوره»

 «شوند.مي 
سوره کافرون را بخوان »همچنان رسول هللا صلي هللا علیه وسلم خطاب به نوفل فرمود: 

 «و بعد از آن بخواب، زیرا این سوره برائت از شرک است.
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ضي هللا عنه أنه أتى النبي صلى هللا علیه وسلم فقال یا عن فروة بن نوفل ردر حدیثي از: 
رسول هللا علمني شیئا أقوله إذا أویت إلى فراشي فقال:اقرأ قل یا أیها الکافرون فإنها براءة 
من الشرک. )از فروه بن نوفل رضي هللا عنه روایت است که ایشان به نزد پیامبر صلي 

ل هللا به من چیزي بیاموز که هر گاه به بسترخوابم هللا علیه وسلم آمدند و فرمودند: اي رسو
زیرا « قل یا أیها الکافرون»رفتم آن را بگویم: )رسول هللا صلي هللا علیه و وسلم( فرمودند: 

این سوره براءت و بیزاري از شرک است. )این روایت صحیح را ترمذي روایت نموده 
 است(.

 اسباب نزول سوره:
دوره ای هم گذشته است که در جامعه ی مشرکانه ی قریش  در مکه معظمه باید گفت که:

طوفانی از مخالفت علیه دعوت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  برپا شده بود، اما سرداران 
قریش هنوز از این که بتوانند رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  را به نحوی  از انحا وادار 

ند. به همین دلیل هر گاهی پیشنهادات مختلفی به سازش و مصالحه کنند، ناامید نشده بود
برای سازش و مصالحه به رسول هللا صلی هللا علیه وسلم پیش میداشتند، تا بلکه ایشان یکی 
 از آن ها را بپذیرند و نزاع و اختالفی که میان آنان و ایشان پدید آمده بود، به پایان برسد.

 یث نقل شده اند:در این باره روایت های متعددی در کتاب های حد
طبراني و ابن ابوحاتم از ابن عباس رضي هللا عنه روایت کرده اند: قریش به رسول  - 1

دهیم تا ثروتمندترین هللا صلي هللا علیه وسلم گفتند: ما به تو مال و ثروت فراوان مي
آوریم. فرد مکه گردي، و هر زن و یا دختري را که خواسته باشي به ازدواج تو درمي

ها را به بدي یاد نکني اگر این کار را که به خدایان ما ناسزا نگویي و آن به شرطي 
کشم تا از هاي ما را پرستش کن، پیامبر گفت: انتظار ميکني، یک سال بت نمي

ِ تَأُْمُروِنّي »رسد. پس این سوره و آیه پروردگارم چه دستور و هدایت مي قُْل أَفَغَیَر َّللاَّ
بگو: اي نادانان، آیا به من فرمان مي »یعني:  (64)سوره زمر: « ِهلُونَ أَْعبُُد أَیَها اْلَجا

معجم »)طبراني در  38225نازل شد. طبري « دهید که غیر خدا را بندگي کنم
المکتب االسالمي دار عمار بیروت( از ابوخلف از داود از عکرمه  44/  2« صغیر

استادش داود فرد ضعیفي  از ابن عباس روایت کرده اند. ولي ابوخلف فرد مجهول و
کند، پس اسناد واهي و متن باطل است، خصوصاً در احادیثي که از عکرمه روایت مي

 است، زیرا پیامبر صلي هللا علیه وسلم هرگز در برابر پیشنهادي که به شرک و بت
ماند. این خبر از ابن عباس درست نیست، بلکه پرستي دعوت کند منتظر نمي 

 «تخریج محقق. 3033« یر شوکانيتفس»موضوعي است. 
عبدالرزاق از وهب روایت کرده است: کفار قریش به نبي اکرم صلي هللا علیه وسلم  - 2

گفتند: اگر دوست نداشته باشي تو یک سال از ما پیروي کن و ما یک سال از دین تو 
از  3727کنیم. پس خداي بزرگ سوره کافرون را نازل کرد. عبدالرزاق پیروي مي
احول از وهب بن منبه روایت کرده. مرسل اما کلمات منکري که در حدیث  ابراهیم

 قبلي بود، در این نیست به حدیث بغوي نگاه کنید.
ابن ابوحاتم از سعید بن میناء روایت کرده است:ولید بن مغیره عاصي بن وائل، اسود  - 3

هاي ما را  بن مطلب و امیه بن خلف به دیدار پیامبر آمدند و گفتند: اي محمد! بیا بت
کنیم، ما و شما در تمام امور باهم شرکت پرستش کن و ما خداي تو را پرستش مي

( از ابن اسحاق از سعید بن 38226)طبري  کنیم. پس سوره کافرون نازل شد.مي
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لباب النقول في أسباب النزول؛ شان نزول  )مالحظه شود:«. مینا روایت کرده است.
  لرزاق المهدي(.سوره ي کافرون، به تحقیق عبدا

از این روایات بیان شده طوری معلوم می شود که کافران قریش نه یک بار و نه در یک 
مجلس، بلکه بارها و در مجالس و مواقع مختلف یک چنین پیشنهاداتی ره به رسول هللا 
صلی هللا علیه وسلم  داده بودند؛ از این رو می طلبید که با دادن یک جواب  قطعی در این 

ه این امید آنان برای همیشه به نا امیدی تبدیل شود که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  بر بار
 اساس دادن امتیازات و گرفتن امتیازاتی در امر دین با آنان سازش کند.

 سوره: یمحتوا
 مفسران مي نویسند که: این سوره در سال اول یا هم در سال دوم بعثت نازل شده است.

 مخالفان پیامبر و منکران توحید در این سوره است. ،«کافرون»منظور کلي از
هدف کافرون همان مشرکان قریش از نسل حضرت ابراهیم بودند و خود را پیرو ان دین 

دانستند، اما آنان انحرافات بسیاري در این دین پاک و توحیدي به وجود آورده بودند، او مي
ا شباهتي ظاهري با دین حضرت ابراهیم داشت و تا آنجا که عقاید و آداب و رسوم آنها تنه
 از روح توحید در آن هیچ خبري نبود.

پیام اصلي سوره کافرون این است که مؤمنان باید خط فکري خود را از خطوط التقاطي و 
هاي ظاهري ادیان و مذاهب، دلیل یکساني آنها و غیرتوحیدي جدا کنند و بدانند شباهت

ها انیت نیست و چنین نیست که اگر یهودیان، مسیحیان، سیک برخورداري همه آنها از حق
آورند، از و حتي برخي مذاهب انحرافي اسالمي سخن از خدا و پرستش او به زبان مي

حقانیت برخوردار بوده و هیچ تفاوتي با اسالم ناب محمدي نداشته باشند، زیرا روح توحید 
 ن و مذاهب تحریف شده وجود ندارد.و پرستش واقعي خداي واحد در هیچ یک از این ادیا

 خوانند گان گرامی!
دانیم، حضرت ابراهیم )علیه السالم( پس از آنكه مردم را به پرستش خداوند طوریکه مي 

 یكتا هدایت كرد و از پرستش ستارگان و ماه و آفتاب بازداشت، به مبارزه با شرك و بت
حکم جهاد را در پیش گرفت )یعقوبي، داشت را كه ادعاي خدائي  نمرودپرستي پرداخت و با 

(. در نهایت امر از جانب پروردگار مأمور شد، تا از بابل به فلسطین و از آنجا 1،23ج 
 العرب مهاجر و در مكه به كمك فرزند خویش اسماعیل خانه كعبه را بنا كند.به جزیرة

اق فرزندش سنت حضرت ابراهیم توفیق انجام این مأموریت را یافت و مناسك حج را به اتف
 (.1،275گزارد )یعقوبي، جلد 

حضرت اسماعیل در مكه مسکن گزین شد، با یكي از قبایل آنجا وصلت ازدواجي بناء نهاد 
العرب نشو و نما كردند. تا اینكه زمامداري خانه كعبه و فرزنداني و اوالد وي در جزیرة 

 به َعْمرو ابن لَُحي رسید.
ر زندگي َعْمرو ابن لَُحي روزي آمد که از یكتا پرستي مورخین مي نویسند که در روزگا

 تخانه مبدل ساخت.به بدست كشید و خانه كعبه را 
پرستي جانشین خداپرستي در جزیرة اعراب نیز از او متابعت کردند، و بدین ترتیب، بت

 العرب شد. 
د پیامبر شود. گرچه تمام اجدادوران به اصطالح جاهیلت اعراب از همین تاریخ آغاز مي

كردند، ولي از این دعوت گرایشي در اسالم موحد بودند و اعراب را به توحید دعوت مي
 آنها پدید نیاورد.
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 توانهاي آن را ميشرك و بت پرستي منشاء رفتارها و كردارهاي اعراب شد كه نمونه
 هنگام زمامداري عبدالمطلب مشاهده كرد.

اي از زنان براي زناكار حد تعیین كند، عدهشیوع زنا و فحشاء باعث شد كه عبدالمطلب 
 ( و همچنین ازدواج با محارم را تحریم كند.363، 1فاحشه را تبعید نماید )یعقوبي، جلد

كثرت دزدي موجب شد كه عبدالمطلب مجازات بریدن دست دزد را اعالم كند )یعقوبي، 
ضع كرد و مورد (. از بدعت هایي كه قبیله قریش براي ُحجاج خانه كعبه و363، 1جلد

قبول اعراب واقع شد این بود كه حجاج لباس احرام اولین طواف خود را، از قریش باید 
 (.336، 1خریداري نمایند در غیر آن باید با بدن برهنه باید طواف کعبه نمایند )یعقوبي، ج

گرچه این بدعت را قریش براي افزایش امتیاز خویش بر سایر اعراب وضع كردند، همچنان 
نحوه انجام مراسم حج و نوع خیمه هاي خویش را متفاوت از سایر اعراب قرار دادند،  كه

ولي همه این بدعت ها مورد قبول واقع شد و اعراب در مقابل این دساتیر مقاومت یا 
 حساسیتي از خود نشان ندادند. 

 طواف خانه خدا به شكل برهنه آنقدر گسترش یافت كه براي اعراب بحیث عادت نورمال
 شان مبدل شد و عبدالمطلب ناچار به تحریم آن گشت.

رسم وراج هاي جاهالنه اعراب، قبل از ظهور اسالم همان زنده ویكي دیگر از عادات، 
بگور كردن دختران بود؛ تا مبادا در جنگ و ستیز دختران ایشان اسیر قبائل دیگر شده و 

ست دهد. شاید این جنایت در به كنیزي درآیند و نژاد و خون قبیله خلوص خویش را از د
تاریخ بشریت سابقه نداشته باشد. گرچه این كشتار، باالترین حد قساوت است و خود بهترین 

هاي اعراب به زنان، منحصر به این عمل نبود. باشد، اما ظلمگواه بر جاهلیت اعراب مي
اي یتیم شان را هآوردند تا دارائي آنان و بچهمردان زنان بیوه را به ازدواج خود در مي

 (19كردند )سوره نساء، آیه تصرف كنند و سپس آنها را رها مي
هاي جاهلیت در میان اعراب این بود كه اختالف نظرهاي موجود بین یكي دیگر از نشانه 

شد و پیوسته از طریق جنگ و ستیز نظر خود آنان از طریق مذاكره و مصالحه حل نمي
 یافت. لطبع، نبردهاي خصمانه ایشان هیچ وقت پایان نميكردند. بارا بر دیگري تحمیل مي

دو قبیله مشهور اوس و خزرج که سالهاي طوالني در مدینه به جنگ و جدال با هم مشغول 
(. ظهور اسالم و هجرت پیامبر صلي هللا علیه وسلم به مدینه 395، 1بودند )یعقوبي، ج

 ایشان شد.باعث پایان جنگهاي جاهالنه اضافتر از صد ساله بین 
در ایام جواني پیامبر صلي هللا علیه وسلم، خانه كعبه در اثر سیل خراب شد و سپس 
بازسازي گردید. در آن هنگام سران قریش براي نحوه انتقال حجراالسود به محل اصلي آن 
نتوانستند به توافق برسند و لذا همه قسم خوردند كه تا آخرین قطره خون بجنگند و از شرف 

 ي خود دفاع كنند.ا قبیله
شدت و تعدد این برخورد ها به قدري زیاد بود كه برخي از سنتهائي كه خود اعراب وضع 

 شد.گذاشتند گاهي زیر پا گذاشته مي كرده بودند و نسل اندر نسل بدان احترام مي 
مثالً، جنگ و غارت در چهارماه از سال حرام بود. گاهي اعراب براي ادامه یا آغاز جنگ، 

انداختند تا بتوانند به مقصود خود نائل شوند. این عمل را نَسیئي چهار ماه را به عقب مي این
 (.838گفتند و در قرآن كریم از آن یاد شده است )طبري، مي

هاي اقوام با فرهنگ این است كه اگر نهاد یا رسمي در شیوه زندگي آنان پدپد یكي از نشانه 
و نیل به ارزشهاي فرهنگي ایشان شود، این نهاد را نه تنها آید كه ما یه تسهیل ارتباط آنان 
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دهند. یكي از ابتكارات قَُصي ابِن ِكالب، هنگامي كه كنند، بلكه توسعه و تكامل ميحفظ مي
زمامداري خانه كعبه را به عهده گرفت و قبیله قریش را به عزت و شوکت رسانید، این 

، تا هر وقت مسأله یا موضوع مهمي براي قریش بود كه دارالنَّدِوه براي قریش ایجاد كرد
 گیري بپردازند. پیش آید در دارالندوه جمع شوند و به مشوره وجرگه و تصمیم

د داشت خصلت قصي قصدارالندوه براي قریش همانند یك مجلس شورا بود كه با تأسیس آن 
از طریق  همفكري و همكاري میان قریش توسعه یابد و طوایف مختلف اختالفات خود را

 بحث و تبادل نظر حل كنند.
نه تنها روح تعاون و اتحاد میان قبایل قریش پیدا نشد، بلكه اختالفات داخلي آنان نیز فروكش 
نكرد. اختالف میان نواسه هاي قصي، هنگامي كه نوبت زمامداري خانه كعبه به آنها رسید، 

كردند كه براي گرفتن حق خود تا شدت گرفت و بَني َعبُدالدار و بَتي َعبدَمناف سوگند یاد 
آخرین نفر خواهند جنگید. باز هنگامي كه امیه به مخالفت و رقابت با کاکاي خود هاشم 
پرداخت، اختالف از طریق صحبت و مباحثه هرگز حل نشد، و دارالندوه نتوانست منشاء 

د، هنگام رفع اختالف شود. تنها زماني كه سران قریش در دارالندوه براي مشورت جمع شدن
بعثت پیامبر اكرم بود و آنهم براي اتخاذ موضع واحدي براي از بین بردن نبي اكرم صلي 
هللا علیه وسلم بود که، سر انجام، تصمیم گرفتند كه از هر طایفه قریش، جواني انتخاب شود 

ا ي پیامبر شبیخون زده و پیامبر صلي هللا علیه وسلم رو ایشان دسته جمعي و شبانه به خانه
به قتل برسانند. در این صورت، بني هاشم توان گرفتن انتقام از تمام طوائف قریش را 

 نخواهند داشت و ناچار در مقابل خونها تسلیم خواهند شد.
العرب براي زیارت خانه كعبه عازم نظر به اینكه، همه ساله اعراب از تمام نقاط جزیرة

ولیت هاي زمامداران خانه كعبه بود. از شدند پذیرائي و رفاه حجاج یكي از مسئمكه مي 
جمله مناصب، در زمان قَُصي، ِرفاَدت یعني غذا دادن به ُحجاج و ِسقایت یعني تأمین آب 

 براي ایشان بود.
دار شد، هم خود تمام ثروتش را در این راه هاشم هنگامي كه ریاست خانه كعبه را عهده

 كرد. یق ميصرف كرد و هم قریش را دائماً به این خدمت تشو
عبدالمطلب نیز، پس از رسیدن به زمامداري خانه كعبه، همین شیوه را دنبال كرد و سفره 

رغم تمام این شدند. عليمند مياو چنان گسترده بود كه حتي پرندگان و چارپایان از آن بهره
ک تأكیدها، قریش نه تنها به عرضه این خدمات نپرداختند بلكه شرط دشواري از جمله خورا

 ولباس براي طواف کنندگان وضع گردید واین وضع تا ظهور دین مقدس اسالم ادامه یافت.
بعد از اینکه دین مقدس اسالم ظهور کرد، ودامنه نشر وجلب وجذب آن با سپري شدن هر 
روز وسعت مي یافت، سران قریش پیشرفت روزافزون پیامبر صلي هللا علیه وسلم رادر 

ت هاي قابل حساب وذي نفوس در مکه، به این دین جلب وجذب مردم بخصوص شخصی
هاي میان  جدید توحیدي را مشاهده کردند، به پیامبر پیشنهاد دادند که با توجه به شباهت

آمیز کافران را بپذیرند اسالم و عقاید انحرافي خود، پیامبر و مسلمانان دین التقاطي و شرک 
کند آنان دین اسالم را به رسمیت خواهد  در صورتیکه پیامبر اسالم دین کافران را قبول

 شناخت.
در این هنگام بود که سورة كافرون نازل شد و اعالم نمود هیچ نقطه اشتراکي بین عقاید 

َّللاَّ آلود قریش و دین توحیدي اسالم وجود ندارد. پس از نزول این سوره، رسول شرک
خود را چنین اعالم کرد: من  صلي هللا علیه وسلم به مسجدالحرام آمد و با صراحت موضع
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هیچ گاه پیرو آیین شما نبودم و هرگز هم از آن پیروي نخواهم کرد، همان گونه که شما 
اید. دین من مخصوص خودم است ودین شما نیز هیچ گاه از توحید ناب پیروي ننموده

 مخصوص خودتان و هیچ اشتراکي با هم ندارند.
میشود که تعدادي از مسلمانان در حین نزول این سوره از لحن کلي این سوره طوري معلوم 

در نسبت به کفار اقلیتي قرار داشتند و پیامبر صلي هللا علیه وسلم از جانب آنان سخت در 
تحت مضیقه و فشار قرار داشت، بنابر بر موجودیت همین عامل بود که کفار میخواستند 

از سازش با کفار کنار اید ودر نهایت پیامبر اسالم را تحت فشار قرار دهند، تا به نوعي 
امر فرمان شریکي کفار را قایل شود، ولي پیامبر صلي هللا علیه وسلم با جواب قاطع در 
مقابل کفار ایستاده میشود وجواب دندن شکن، قاطع وبدون تزلزل به کفار میدهد، جواب که 

زارد، جواب که کفار هیچ راه از سازش وهیچ در از معامله گري را براي کفار باز نمي گ
از شنیدن آن مأیوس میگردد، پیامبر صلي هللا علیه وسلم سخن از جنگ نمي زند ولي 

 مقاومت وقوت خویش را با منطق اسماني برایشان واضح میسازد.
در این سوره به پیامبر صلي هللا علیه وسلم هدایت داده شده است که برائت خود را از دین 

ده و خبر دهد که آنها نیز پذیراى دین وى نیستند، پس نه دین او کفار مکه علناً اظهار کر
مورد استفاده ایشان قرار مى گیرد، و نه دین آنان آن جناب را مجذوب خود مى کند. پس 

 کفار باید براى ابد از سازش کارى پیامبر مأیوس باشند.
الم با دشمنان این سرمشقى است براى همه مسلمانان كه در هیچ شرائطى در اساس دین واس

سازش نكنند، و هر وقت چنین تمنائى از ناحیه آنها صورت گیردآنها را كامالً مایوس كنند، 
« من معبودهاى شما را نمى پرستم»مخصوصاً در این سوره دو بار این معنى تاكید شده كه

د شما هرگز معبو»و این تاكید براى مایوس ساختن آنها است، همچنین دوباره تاكید شده كه 
و این دلیلى است بر لجاجت آنها، و سرانجامش این است « من، خداى یگانه را نمى پرستید

 «من و آیین توحیدیم، و شما دین پوسیده شرك آلودتان»كه 
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 تفسیر ُسوَرة الکافرون ترجمه و
 (30) – جزء

ِحیمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم َّللاَّ
 ومهربان ه به نام خدای بخشایند
 

َوال أَنَا َعابٌِد  ﴾٣﴿ َوال أَْنتُْم َعابُِدوَن َما أَْعبُدُ  ﴾٢﴿ ال أَْعبُُد َما تَْعبُُدونَ  ﴾١﴿ أَیَها اْلَکافُِرونَ قُْل یا 
 ﴾٦﴿ َلُکْم ِدینُُکْم َوِلي ِدینِ  ﴾٥﴿ َوال أَْنتُْم َعابُِدوَن َما أَْعبُدُ  ﴾٤﴿ َما َعبَْدتُمْ 

 ترجمه مختصر:
 بگو: اي کافران!( 1) «قُْل یا أَیَها اْلکافُِرونَ »
 عبادت مي کنید من عبادت نمي کنم! آنچه را شما (2) «ال أَْعبُُد ما تَْعبُُدونَ »
 .و نه شما ئید پرستنده آنچه مي پرستم( 3) «َو ال أَْنتُْم عابُِدوَن ما أَْعبُدُ »
 .عبادت میکنمو نه من هرگز آنچه را شما عبادت کرده اید  (4) «َو ال أَنا عابٌِد ما َعبَْدتُّمْ »
 و نه شما آنچه را كه من عبادت مي کنم عبادت کنید. (5« )َو ال أَْنتُْم عابُِدوَن ما أَْعبُدُ »
)حال كه چنین است( دین شما براى خودتان، و دین من براى  (6) «لَُکْم دینُُکْم َو ِلي دینِ »

  خودم!
 اصطالحات: تشریح لغات و

 نمی پرستم. ما آن چه. : «ال أَْعبُُد »  باوران. بی«: اْلَكافُِرونَ » اال، ای، هان!!: «یا أَیَها  »
پرستش کنندگان، پرستندگان. ما: آن چه، به «:  َعابُِدونَ  »شما می پرستید. «:  تَْعبُُدونَ  »

پرستش : «َعبَْدتُْم  [. »۶و  ۵شمس/]← معنای مای موصول )الذي( یا معنای من، خدا. 
دانست، هرگز ایمان معی از سران بی باور مکه است که هللا  میکردید. توجه: خطاب به ج

وقتی بر سر فعل مضارع در آید، به معنای آینده « ال« »ال اعبد ما تعبدون»آورند. نمی
پرستید، نمی پرستم.. ]اعراب القرآن درویش است؛ یعنی، من هرگز بتهای شما را که می

ات این است که: ای کافران! ما و شما، هم معبودمان خالصه آی«: َلُكْم ِدینُُكْم َو...»و...(.
  (.216، شعراء آیه: 41آیه:  جدا است و هم عبادتمان متفاوت است )مالحظه شود: یونس

 

 سورهتفسیر
 (:1) «قُْل یا أَیَها اْلکافُِرونَ »
 بگو، به کي بگو؟ معلوم است که به کفار بگو. معلوم میشود که کفار چیزي به پیامبر« قُل»

مورد استفاده قرار گرفت. ولي قابل تذکر است « قل»صلي هللا علیه وسلم گفته اند، که لفظ 
آمد، یعني قبل از آن « قل»که حکم رادر سایر موارد قران نمیتوان کرد که همینکه کلمه 

 چیزي گفته شده. بلکه باید به فضاي سایر آیات قرآن عظیم الشان توجه کرد.
  (:2) «تَْعبُُدونَ ال أَْعبُُد ما »

من آنچه »ولي پیامبر صلي هللا علیه وسلم با قاطعیت و زیباي خاصي در جواب میفرماید: 
این بت ها را نخواهم پرست که شما آنها را پرستش  «.را که شما عبادت مي کنید نمي پرستم

گان می کنید. من از خدایان و معبودان شما بری هستم، خدایان دروغینی که برای پرستند
 کنند.رسانند و نه بالیى دفع مىنه سودى دارند و نه زیانى مى



 

  

571 

 (109) –فرون االک سورٔه 

فحوای مبارکه این آیه ؛در برگیرنده ی تمام معبودانی می شود که  کافران و مشرکان دنیا 
پرستش می کرده اند یا می کنند، چه از فرشتگان باشند، چه از جن ها باشند، چه از پیامبران 

ارواح انسان های زنده یا مرده باشند، آفتاب  و ماه و سیاره ها  باشند، چه از اولیاء باشند،
و ستارگان باشند، یا جانور و درخت و دریا یا بت ها و مجسمه های خیالی اله ها و الهه 

 ها باشند.
از فحواي این آیت طوري معلوم مي شود که کفار از پیامبر اسالم دعوت کرده بودند که: 

پرستش کن؛ آنچه را ما عبادت مي کنیم عبادت کن.ولي طوریکه  اي پیامبر بیابت هاي ما را
گفتیم: این دعوت با تمام قاطعیت از جانب پیامبر صلی هللا علیه وسلم رد مي گردد، ودر 
جواب مي فرماید:من آنچه را شما عبادت مي کنید، عبادت نمي کنم. واضح است که جواب 

یه وسلم گفته است نه، من بت هاي شما را خواست کفار رد گردیده است پیامبرصلي هللا عل
 عبادت نمي کنم.
بر می آید که: به نام وحدت، نباید از اصول و ارزشها « ال أَْعبُُد ما تَْعبُُدونَ »ازآیه مبارکه ؛
  سرپیچى كرد.

 (:3) «َو ال أَْنتُْم عابُِدوَن ما أَْعبُدُ »
یعنی شما خداى حقیقى مورد  شما هم عبادت کننده ي آنچه که من عبادت مي کنیم نیستید.

پرستش مرا نخواهید پرستید که عبارت است از خداى یکتا و یگانه. من خداى حق یعنى 
پرستید، و پرستش خداى رحمان پرستم و شما سنگ و بت را مىپروردگار عالمیان را مى
 بُتها( خیلى فرق دارد.)با پرستش هوى و اوثان 

معلوم میشود: به پیامبر صلي هللا علیه وسلم مي گویند: اي از فحواي آیه، دو پیشنهاد کفار 
 پیامبر، بیا بت هاي ما را عبادت کن ما هم خداي تو را عبادت مي کنیم.

هکذا ازفحوای این  آیه  طوري فهمیده مي شود که، کفار عرض داشته بودند که اگر تو 
. واین یک پیشنهاد عبادت بت هاي مار کني ما هم در عوض خداي تو را عبادت مي کنیم

سازشگارنه است که براي پیامبر صلي هللا علیه وسلم بعمل آمد: یعني این بدین مفهوم است 
 که آنان مي گویند بیا باهم مشرک شویم. یعني یکي شویم.

 این پیشنهاد به دو طریق صورت گرفته است:
تش کنیم هم خدا کفار گفته اند:هر دوي ما هر دو را پرستش کنیم؛ هم بت ها را پرس اول:
 را.

دوم کفار گفته اند:اي پیامبر مثالً یک سال تو بیا بت هاي ما را پرستش کن، سال بعد ما 
 مي آییم خداي تو را پرستش مي کنیم!

ولي طوریکه یاداور شدیم ؛ پیامبر اسالم در رد این دو ساز ش کفار با تمام قوت و صراحت 
 فرمود: 

ا َعبَدتُّ   :(4ْم )َواَل أَنَا َعابٌِد مه
کند.درحالیکه فرموده است: این تأکیدى است بر تبرى جستن قبلى و امید کافران را قطع مى

هاى شما را کنم. تا زنده هستم هرگز بتها را پرستش نمىنه اکنون و نه در آینده این بت
 پرستم.هاى شما را نمىاکنون هم بتنخواهم پرستید، و هم
پیشنهادات در زماني براي پیامبر صلي هللا علیه وسلم عرضه شد که مفسرین مینویسند: این 

دیگر آنان زور شان نرسید عمل را انجام دهند، بناً پیشنهاد سازش را در پیش گرفتند:ولي 
 نقطه زیبا در این جا است که پیامبر صلي هللا علیه وسلم در مقابل با تمام صراحت میگوید:
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یعني نه االن و نه آینده، من عبادت  «ال أعبُدُ »دت مي کنید. من عبادت نمي کنم آنچه شما عبا
نمي کنم. توجه کنید لفظ مضارع ذکر شده است: یعني نه االن عبادت مي کنم و نه در آینده، 
من بت هاي شما را عبادت نخواهم کرد. جواب مطلق رد وزمینه بحث و مباحثه سازش را 

 م پیامبر صلي هللا علیه وسلم همین را مي گفت:بصورت مطلق و قوت مندانه ختم داد. باید ه
من عبادت نمي کنم آنچه را شما عبادت مي کنید و شما عبادت نمي کنید آنچه را من عبادت 

 بلکه گفته:«. ما تعبدون»مي کنم.پیامبر صلی هللا علیه وسلم این را نگفت؛ نگفته 
 (:5َواَل أَنتُْم َعابُِدوَن َما أَْعبُُد )

و شما هم در آینده خداى مرا نخواهید نده آنچه من عبادت مي کنم نیستید.یعنی شما عبادت کن
 پرستید.
مربوط « عبادت نمي کنم»مربوط به کي است؟ مربوط به حال است. « عبادت کننده»ببینید 

 قشنگ. به کي است؟ حال و آینده. چه بیان زیبا، محکم و
ي کنم آنچه را شما عبادت مي کنید بر پیامبر صلی هللا علیه وسلم میفرماید: من عبادت نم

اساس اصول محکمي مي گویم لذا تغییر هم نمي کند. اما عدم عبادت شما اساسي ندارد. 
االن عبادت نمي کنید اما در آینده ممکن است به بي اساسي دین خود پي ببرید. )این یک 

 نوع بیان محکم است.(
عبادت نمي « فعالً »کنید. ولي شما  عبادت نمي کنم آنچه را که عبادت مي« اصالً »من 

 کنید آنچه را من عبادت مي کنم.
ولي نباید فراموش کرد که: پیامبرصلي علیه وسلم در این مباحثه دروازه ایمان آوردن را 
به روي کفار نمي بندد پلهاي رجعت به اسالم را براي کفار باز مي گزارد، ولي راه رفتن 

مطلق قطع میکند وبا تمام قوت تام ابالغ واعالن  خویش به پرستش به بت ها را بصورت
میدارد که: امکان ندارد من به بت پرستي برگردم ولي دروازه اي برگشت به روي شما 

 عبادت نمي کنید آنچه را من عبادت میکنم.« فعالً »بسته نیست. شما 
 توجه باید کرد به بیان ظریفانه قرآن عظیم الشان به کفارکه مي گوید:

که شما عبادت مي کنید، پایه اش سست است، بي اساس وبي منطق است، لذا  آنچه را -
مي توانید تغییر کنید؛ اما آنچه را که من مي پرستم بر اساس یک پایه محکم است و قابل 

 تغییر نیست و نمي شود آنرا تغییرداد.
 کردید.من عبادت کننده نیستم آنچه را شما عبادت مي « َو ال أنا عابٌِد ما َعبَدتُم»
 شما گذشته هم چیزهایي را عبادت مي کردید ولي من گذشته شما را هم قبول ندارم. -

 در گذشته هم من جزء شما نبودم. بت پرست نبودم.
از فحوي ظرافت این آیه معلوم میشود که پیامبر صلي هللا علیه وسلم ر از بدو تولد، موحد 
بوده است.اینطور نه گفت که از همین حاال نیستم یعني قبالً بودم واز االن نیستم. نه بصورت 

من عبادت کننده آنچه شما در گذشته هم عبادت  «َو ال أنا عابٌِد ما َعبَدتُم»مطلق میگوید: 
ي کردید، نیستیم. اصالً من با شما فرق دارم، واساساً هیچ وجه مشترکي با شما ندارم، نه م

در گذشته باهم وجه مشترکي داشتیم ونه در آینده. پایه عقیدتي شما سست وبي بنیاد است، 
وبراي دعوت خویش هیچگونه بنیاد واساسي ندارید.واساس ومبدا دعوت شما منطقي و قابل 

 قبول نیست.
 خوانندگان  گرامی!

 اگر سوال شود که مرز بین شرک و اسالم چیست؟  یگانه جواب منطقي که وجود دارد و 
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است.حتي کفار هم اساس « عبادت»کفر:  با تمام قوت گفته میتوانیم که مرز بین اسالم و
پرستي و غیر خدا پرستي. بناً  مرز بین کفار واسالم را در عبادت دیدند یعني بر سر خدا

 ل پیشنهاد سازش خویش در همین چوکات عبادت فورمول بندي نمودند.اص
کسانیکه عبادت خدا را مي کند مشرک نیستند ولي زمانیکه عبادت غیر هللا صورت گیرد، 
شخص متذکره مشرک است. مشرکین هم بحث دعوت شان عبادت بوده است. ما خداي تو 

 را عبادت میکنیم تو هم بیا خداي ما را عبادت کن.
 :(5َواَل أَنتُْم َعابُِدوَن َما أَْعبُُد )

 و شما هم در آینده خداى مرا نخواهید پرستید.
 :(6لَُکْم ِدینُُکْم َوِلَی ِدیِن )

ولي جواب ورد پیامبر صلي هللا علیه وسلم با تمام صراحت صورت گرفت وبا قاطعیت 
باشید و من توحید و  شما شرک خود را داشتهفرمود: در مباني دین ما باهم سازشي نداریم.

یکتاپرستى خود را دارم.و اینکه دین من جدا است و دین شما جدا است. من پرستنده ی 
معبود شما نیستم و شما پرستنده ی معبود من نیستید. نه من می توانم معبودان شما را عبادت 

چ گاه کنم و نه شما حاضر به عبادت معبودان من هستید؛ از این رو راه من و راه شما هی
 یکی نخواهد شد.

این آیه مبارکه بیانگر اوج تبرى جستن از عبادت کفار و تأکید بر عبادت هللا  یگانه و توانا 
 باشد. مى

ى اول عبارت است از اختالف تام در مفهوم معبود؛ مفسران فرموده اند: معنى دو جمله
 خداى رحمان. ها، و خداى محمد عبارت است ازچون خداى مشرکین عبارت است از بت

ى آخر عبارت است از اختالف کامل در عبادت. طوریکه فرموده است ؛ و معنى دو جمله
 نه معبود ما یکى است و نه عبادت ما.
در دین معامله نكنید، با دشمن سازش و مداهنه وجود یک اصل را نباید فراموش کرد که ؛

 ع خود را قاطعانه تكرار كنید.ندارد  و در برابر تكرار پیشنهادهاى نابجا، شما نیز موض
َكالَّ »باید یادآور شد که در مواردى از قرآن عظیم الشأن تكرار براى تأكید است، ازجمله: 

« فَقُتَِل َكْیَف قَدََّر ثُمَّ قُتَِل َكْیَف قَدَّرَ »و  (.4و  3)تكاثر، « َسْوَف تَْعلَُموَن ثُمَّ َكالَّ َسْوَف تَْعلَُمونَ 
تواند براى تأكید باشد تا مشركان در این سوره مبارکه نیز تكرار مى ( .20و  19)مّدثر، 

تواند براى تلقین استقامت به مؤمنان باشد تا در از تسلیم شدن مسلمانان قطع امید كنند و مى
 .مواضع خود پایدار بمانند

همچنان دراین آیه مبارکه  درس بزرگ و عظیمي برای امت اسالمی است،که در مباني 
جالي براي سازش وجود ندارد عبادت جزء مباني اصلي دین ماست. این مرز دین دین م

ماست، دین من چه دیني است؟ توحید دین شما چه دیني است؟ شرک میان توحید و شرک 
جمعي وجود ندارد. من اگر بت هاي شما را بپرستم مي شوم مشرک! به دین خودم دیگر 

ر بت هایتان، باز هم مشرک اید و اگر بدون بت نیستم. اگر شما خداي مرا بپرستید در کنا
 ها یتان خداوند مرا پرستش کنید مي شوید موّحد.

پس یا باید موّحد بود یا مشرک. نمي شود هم موّحد بود هم مشرک! جمع بین دین من و 
 شما امکان پذیر نیست.
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و این یک بحث اعتقادی است و یک اعالمی است برای ما در آن مقطع معین انکشاف 
رسالت برای مسلمان: که شما در اصول دین حق سازش ندارید. در عبادت و پرستش خدا 

 مکان پذیر نیست.إ ،که أصل توحید است ما حق سازش نداریم. پیامبر إعالم می کند سازش
 «.لَُکم دینُکم َو لي دین»

 در مباني و اصول اعتقادي سازش جاي ندارد:
اعتقادي این سوره این را میرساند که: ما در مباني و اعالم عدم سازش در مباني و اصول 

اصول اعتقادات، در توحید، ما نمي توانیم با هم سازش بکنیم. ممکن است در مسائل فرعي 
بتوان گذشت کرد، وضعیت یک شرایطي باشد که منافع ایجاب بکند که گذشت بکنیم ولي 

 در اصول حق گذشت را نداریم.
 انب پیامبر اسالم در چیست؟تکرار نفى عبادت بتها ازج

مفسران در این که تکرار نفى عبادت بت ها از جانب پیامبر صلي هللا علیه وسلم براي 
چیست مي نویسند: تعدادي به دین عقیده که:این تکرار براى تأکید، مأیوس کردن کامل 

است، و اثبات عدم امکان سازش میان  مشرکان و جدا نمودن مسیر آنها از مسیراسالم
توحید و شرک مى باشد.به تعبیر دیگر، چون آنها در دعوت پیغمبر اکرم صلى هللا علیه 
وسلم به سوى شرک، اصرار مي ورزیدند و تکرار مى کردند، قرآن عظیم الشان نیز رّد 

 آنها را تکرار مى کند.
 اصطالح ایمان و کفر:

اطالع واگاهي از آن بي طوریکه میدا نید، موضوع ایمان و کفر دو اعتقاد متضاد هستند، 
 نهایت مهم و اساسي مي باشد.

ایمان یعني: دین هللا تعالي، همان دیني که هللا تعالي آن  علماء در تعریف ایمان میفرمایند:
را براي بندگانش نازل کرده و بخاطر آن مخلوقات را آفریده و هدایت را براي دینداران 

 ت، طوریکه پروردگار با عظمت ما مي فرماید:در دنیا و امنیت را در آخرت مهیا نموده اس
( 82)سوره انعام آیه « الَِّذیَن آَمنُوا َولَْم یْلبُِسوا إِیَمانَُهْم ِبُظْلم  أُوَلئَِک لَُهُم اْلْمُن َوُهْم ُمْهتَُدونَ »

)کساني که ایمان آورده و ایمان خود را با شرک نیامیختند، امنیت مال آنها است وآنها 
 نند.(هدایت یافتگا

ُ َوِلي الَِّذیَن آَمنُوا یْخِرُجُهْم ِمَن الظ لَُماِت إِلَي الن ورِ »هللا تعالي فرموده:  ( 257)سوره بقره:« َّللاَّ
)هللا تعالي عهده دار و متولي امور کساني است که ایمان آورده اند؛ آنها را از تاریکي ها 

 بیرون آورده و به سمت نور رهنمود مي شود.(
علماء مي افزایند: پذیرفتن دین هللا تعالي با میل و رغبت و تسلیم شدن در برابرآن؛ در واقع 
ایمان، گفتار با زبان، اعتقاد با قلب و عمل با اعضا و جوارح است که با اطاعت افزایش 
مي یابد و با معصیت کم مي شود. بنابراین شخصي که مرتکب گناهاني پایین تر از درجه 

اسم ایمان کامالً از او سلب نمي شود و از طرفي به او مؤمن کامل هم نمي  شرک شود، ی
 گویند، بلکه او مؤمني ناقص االیمان است.

همچنان در تعریف ایمان مي افزایند:ایمان وجه ایدئولوژیک دین اسالم است که با تفکر و 
 د.گردی تعقل شروع و با یقین قلبي تعالي و به زبان بیان و در عمل جاري م

یا أَیَها الِّذیَن آَمنُواْ آِمنُواْ بِاَّلّلِ َوَرُسوِلِه َواْلِکتَاِب »قرآن عظیم الشان در تعریف ایمان میفرماید: 
ِلِه الِّذي نَّزَل َعلَي َرُسوِلِه َواْلِکتَاِب الِّذي أَنَزَل ِمن قَْبُل َوَمن یْکفُْر بِاَّلّلِ َوَمالَئَِکتِِه َوُکتُبِِه َوُرسُ 

 (۱٣۶)سوره النسا آیه « اْلِخِر فَقَْد َضّل َضالاَلً َبِعیًدا َواْلیْومِ 
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برخي از علماء در تعریف ایمان مي نویسند:ایمان دلبستگى نهایى انسان به امور معنوى 
است که براى انسان مقدس هستند و براى آن حاضر است عشق و شجاعت از خود نشان 

 دهد.
علم و عمل. علم به تنهایى با کفر هم قابل جمع در قرآن عظیم الشان ایمان دو بال دارد: 

 تواند همراه باشد.است و عمل به تنهایى با نفاق مي
 در میان متکلمان اسالمى درباره حقیقت ایمان سه نظریه وجود دارد:

 ایمان؛ یعنى تصدیق به وجود خدا و پیامبران و اوامر و نواهى او.« اشاعره»از نظر  - 1
اى که خدا براى ما بیان کرده عنى عمل به تکلیف و وظیفهایمان؛ ی« معتزله»از نظر  - 2

 است.
هاى عالم و استکمال از نظر فالسفه متکلم ایمان؛ یعنى علم و معرفت نسبت به واقعیت - 3

 نفس از این طریق.
 اما از نظر عرفا ایمان؛ یعنى روى آوردن به هللا و روى گرداندن از هر چه غیر خداست.

 کفر:
ز پذیرفتن دین اسالم، یا خروج از دین اسالم و اختیار دیني جز دین هللا کفر یعني: امتناع ا

تعالي، چه از روي تکبر و عناد و چه از روي تعصب نسبت به پدران و نیاکان گذشته، و 
 یا بخاطر طمع در مال و جاه و موقعیت و منصب.

در لغت به معني مخفي کردن و پوشاندن چیزي است.و اّما کفر در اصطالح شرع  الکفر:
ایمان به خدا و پیغمبر نداشتن، بدون تفاوت در اینکه این عدم ایمان »عبارت است از: 

همراه با تکذیب باشد، یا همراه شّک و گمان، و یا روي گرداندن از آن به علت حسادت و 
ي که مانع تبعیت از رسالت مي شوند، پس کفر صفت کسي تکبّر و یا تبعیت از آرزوهای

است که چیزي را از آنچه خداوند واجب نموده و به او تبلیغ شده است انکار کند، بدون 
هیچ تفاوتي در اینکه انکارش با قلب باشد نه با زبان، و یا با زبان باشد نه با قلب، و یا با 

خارج شدن انجام دهنده آن کار از اسالم  هر دو، یا کاري انجام دهد که نّص صریحي بر
و اإلحکام في اصول  335 /12آمده باشد، )به مجموعه فتاواي شیخ اإلسالم ابن تیمیه 

 مراجعه شود(. 45 /1اْلحکام ابن حزم 
بلکه انکار چیزي که )باوجود دلیل قاطع( جز با »ابن حزم در کتاب الفصل مي گوید: 
ر است، و نیز تلفظ کردن هر آنچه که تلفظ کردنش با تصدیق آن ایمان حاصل نمي شود کف

دلیل ثابت شده که کفر است کفر است، و انجام دادن عملي که دلیل بر کفر بودن آن وجود 
 «دارد کفر است

 و در نهایت باید گفت که کفر:
یعني: دیِن شیطان، که در دنیا سبب گمراهي و در آخرت مایه ي بدبختي انسان مي گردد، 

که هللا تعالي در مورد کفاري که هدایت الهي را نپذیرفتند و از آن رویگردان شدند، آنگونه 
َوالَِّذیَن َکفَُروا أَْوِلیاُؤُهمُ الطَّاُغوُت یْخِرُجوَنُهْم ِمَن الن وِر إِلَي الظ لَُماِت أُولَئَِک أَْصَحاُب »فرموده: 

)و اما کساني که کفر ورزیده اند متولي  (725)سوره بقره:(« 257« )النَّاِر ُهْم فِیَها َخاِلُدونَ 
و سرپرست آنها طاغوت است که آنان را از نور به سوي تاریکي ها بیرون میآورد؛ اینان 

 دوزخیانند و در آنجا جاودانه مي مانند.(.
 عوامل بُت پرستي در جزیره العرب:

 اسناد و شواهد نشان مي دهد که سرچشمه اصلي نفوذ و پیدایش بت پرستي در میان عرب 



 

  

576 

 (109) –فرون االک سورٔه 

 را در سه عامل خالصه وجمعبندي نمود:
شخصي به نام عمرو ابن لحي، رئیس قبیله ي خزاعه که در زمان خود در مکه قدرت  اول:

آن سفر گروهي  و نفوذ زیادي داشته و متولي کعبه بوده است، او سفري به شام داشته و در
 از عمالقه را مي بیند که بت مي پرستند، وقتي از علت پرستش آنها مي پرسد، مي گویند:
اینها براي ما باران مي آوردند و ما را یاري مي کنند، عمرو ابن لحي از آنها مي خواهد 

به را به وي تقدیم مي کنند، او نیز این بت را « هبل»که بتي نیز به او بدهند و آنها بت 
 مکه آورده و در کعبه نصب مي کند و مردم را به پرستش آن دعوت مي نماید.

را نیز کنار کعبه قرار داده و مردم را به پرستش « اساف و نائله»عالوه بر این، دو بت 
 آنها وا مي دارد.

از پیامبر اکرم صلي هللا علیه وسلم نقل شده است که فرمود: عمرو ابن لحي نخستین کسي 
دین اسماعیل )ع( را تغییر داد و بت پرستي را پایه گذاري نمود و من او را در بود که 

 آتش دیدم.
وقتي فرزندان اسماعیل در مکه افزایش یافتند و ناگزیر براي تامین زندگي به شهرها  دوم:

و مناطق دیگر مي رفتند براساس عالقه اي که به خانه ي کعبه داشتند هر کدام سنگي از 
ترام مکه همراه خود مي برد و هر جا فرود مي آمد، سنگ را در نقطه اي حرم را به اح

قرار داده وهمچون کعبه دورش طواف مي نمود، کم کم انگیزه اصلي این کار به فراموشي 
سپرده شده وهریک از این سنگها به بتي تبدیل شدند.این شد که بت پرستي در میان اعراب 

 رواج یافت.
ه اي از امور را مایه ي خیر مي دانستند و به همین علت آنها را بیابان نشینان پار سوم:

مي پرستیدند و یا براي آنها از روي دریافت ساده ي خود نمونه هایي مي ساختند و همین 
 سبب بوجود آمدن بت پرستي شد.

 یادداشت:
در هر حال عوامل مذکور آغاز نفوذ بت پرستي بوده است اما علت پرورش و بقاء آن را 

ها در این موارد نمي توان محدود کرد، مثالً جهل و حس گرایي و برتري جویي اعراب تن
 در گسترش و بقاء بت پرستي بسیار تاثیر داشت.

هر قبیله اي مي خواست بتي مخصوص خود داشته باشد، ریاست طلبي رؤسا و شیوخ قبایل 
یگر بود که باعث گسترش اجازه نمي داد پیرو قبایل دیگر باشند و تقلید کورکورانه عاملي د

چشمگیر بت پرستي در بین اعراب شد. کم کم، این امور آنقدر موثر شدند که پس از مدتي 
در هر خانه اي بتي وجود داشت که به آن تبرک مي جستند و تعداد این بتها به هنگام فتح 

 بت رسید. 310مکه به حدود 
ر هللا )جل جالله( نبودند و هللا را البته اشاره به این مطلب الزم است که بت پرستان منک

و در سوره  25همچنان که در سوره ي )لقمان ایه ي  - خالق زمین و آسمان مي دانستند
 ( به این مطلب اشاره شده است.9و در سوره ي زخرف آیه ي  38ي زمر آیه 

 علت تنوع بت ها:
نگاشته اند ولي از  در بیان علت تنوع بت ها دالیل مختلفي را علماء در تحلیل هاي خویش

 دو دلیلي آنرا میتوان چنین خالصه نمود:
 حس برتري جوئي اعراب: - 1
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این حس باعث مي شد هر قبیله اي براي خود بتي خاص انتخاب کرده و از پرستش 
 بتهاي دیگر پرهیز نماید، الجرم باافزایش بت پرستي تعداد بتها نیز افزوده شد.

که در مورد خاصي، مورد پرستش واقع مي هر کدام از بت ها اله ي خاصي بودند  - 2
شدند مثال منات اله ي مرگ و حیات و مقدرات بود، بنابراین تعدد اموري که ایشان 
با آن مواجه بودند سبب مي شد اله هاي مختلفي را فرض کنند و براي هر یک از 

 امور بتي خاص در نظر بیگیرند.
 مختصری ازدروس حاصله:

دانست کافر در ازل کافر است قضا و قدر و اینکه خداوند می یتأیید و تأکید بر عقیده -
 و مؤمن در ازل مؤمن است.

خداوند متعال متولی عصمت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  شد در پذیرش پیشنهاد  -
 باطل مشرکان.

  تأکید بر وجود فواصل فراوان میان اهل ایمان با اهل کفر و شرک. -
 

 .نبي الکریم صدق هللا العظیم و صدق رسوله
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ِحیمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم َّللاَّ

 سوره النصر

 (30) – جزء
 )آیه است.3(نازل شده و داراى« مدینه»این سوره در 

 تسمیه: وجه
إَِذا َجاء »و تعالي:  تبارك يخدا فرموده با این كه گرفت نام« نصر»سبب بدین سوره این

ِ َواْلفَتْحُ   اكبري فتح همان یعني مكرمهمكه  ، فتحو مراد از آن استشده  افتتاح« نَْصُر َّللاَّ
. برخي مفسرین مي نویسند که مراد از آن تنها فتح مکه نه گرفت نام الفتوحفتح  كه است

 آنرا نصیب گردید. بلکه فتح کلي است که دین مقدس اسالم است
 سایر نام های این سوره:

شود ودلیل آن مي نیز نامیده« تودیع» نام به سوره این برخي از مفسران نگاشته اند که:
بودند و  فقط هفتاد روز زندهآن  هللا صلی هللا علیه وسلم بعد از نزول رسول اینست که:
 پیوستند.حق  رحمت به هجري دهم سال االولدر ربیع

«. است از نظر نزول كریم قرآن سوره آخرین این»هللا عنهما میگوید: رضي عباسابن
صلّي  هللا  بر رسول تشریق ایام در میانه سوره این»فرماید: هللا عنهما ميعمر رضيابن

 قصويسوار بر ناقه  اهگآن است وداع پیام این دانستند كه شد پس هللا علیه  و سلّم نازل
 فضیلت به و راجع«. ، ایراد نمودنداست ة الوداعحج خطبه را كه مشهور خویش خطبه
ِ »است: آمده  شریف در حدیث آن  «.استقرآن  ربع معادل إَِذا َجاء نَْصُر َّللاَّ

 زمان نزول سوره النصر:
انب مفسران تحریر یافته که در درمورد زمان  نزول سوره النصرروایات مختلفی از ج

 ذیل موجزاً تحریر  می یابد:
فتح مکه در سال هشتم هجری ماه رمضان به وقوع پیوست و برخی می گویند: این  الف:

سوره در سال دهم هجری نازل شد. گویند: آنحضرت  صلی  هللا علیه وسلم پس از نزول 
این سوره به مدت هفتاد روز در قید حیات در این جهان بود و در ماه ربیع االول سال 

 اند.  گفته« تودیع»ی آن را سوره دهم هـ.ق. رحلت فرمود. از این رو
برخی ازمفسران  می فرمایند که: این سوره پیش از فتح مکه نازل شد که خداوند  ب:

ی قصص وعده اش را به پیامبرصلی هللا علیه وسلم  داده بود؛ همان گونه که در سوره
...إِنَّ الَِّذي فََرَض َعلَْیَك اْلقُْرآَن لََراد َك إِلَ » فرماید:  می قطعاً همان خدایی که «: ى َمعَاد 

 تبلیغ این قرآن را بر تو واجب گردانید، تو را به سوی معاد)مکه( باز می گرداند....
 (.٨۵)قصص/

در این سوره درجنب اینکه پروردگار با عظمت ازفتح مکه به پیامبر اسالم مژده میدهد، 
این فتح یاري هم میرساند ومردم مژده این را هم میدهد که پرورد گار پیامبر اسالم را در 

دسته دسته وگروه گروه داخل دین اسالم مي گردند، طوري که بسیاري از آنا ن یاوران 
 او خواهند شد، در حالیکه قبالً دشمن سر سخت رسول هللا صلي هللا علیه وسلم بودند. 

ود مفسران در تفاسیر خویش مي افزایند: اطالع از فتح قبل از وقوع آن در ذات خ
فخر رازی  رحمه باشد.مفسر مشهور جهان اسالم امام مي  نبوت از معجزات ايمعجزه
 تر میداند.را صحیح قول هللا این
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ی ابن عمر)رض( می فرماید: این سوره در منی در حجت الوداع نازل شد و سپس آیه
. پس از این آیه [ فرود آمد٣مائده/«)الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتى..».... 

ی کالله آنحضرت صلی هللا علیه وسلم هشتاد روز، در قید حیات این دنیا بود، سپس آیه
حضرت پنجاه روز از عمر مبارکش آننازل شد و  (سوره نساء 176و 12)آیه مبارکه 

[ نازل ۱۲۹و  ۱۲٨توبه «)لقد جاءكم رسول من انفسكم...»باقی مانده بود، سپس آیه ی 
و اتقوا یوما »ی سی و پنج روز دیگر در قید حیات بود، آن گاه، آیهشد و آنحضرت 

[ نازل شد که بیست و یک روز بیشتر به ۲٨۱سوره بقره/«)ترجعون فیه الى هللا....
 رحلت حضرت نمانده بود.

حضرت ابن عباس )رض( نقل می کند: هنگامی که این سوره نازل شد، رسول هللا صلی 
ه به من اطالع داده شده که وفات من نزدیک شده و اجل من هللا علیه وسلم فرمودند ک

 فرارسیده است.]مسنداحمد، ابن جریر، ابن المنذر، ابن مردویه(.
در روایت های دیگری که از ابن عباس )رض( نقل شده اند در آن ها آمده است که 

طالع داده رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  از نزول همین سوره متوجه شده بود که به او ا
شده که وفات او نزدیک شده است.)مسنداحمد، ابن جریر، طبرانی، نسائی، ابن ابی حاتم، 

 ابن مردویه.(
ام المؤمنین ام حبیبه )رض( می فرماید که هنگامی که این سوره نازل شد، رسول هللا 
دن صلی هللا علیه وسلم  فرمودند، من در همین سال دارفانی را وداع خواهم گفت. با شنی
این مطلب فاطمه )رض( به گریه افتادند. به دنبال آن رسول هللا صلی هللا علیه وسلم 
فرمودند تو اولین کسی از خانواده ی من هستی که به من می پیوندی. با شنیدن این 

مطلب، ایشان خندیدند. ]ابن ابی حاتم، ابن مردویه[ تقریبا روایتی نزدیک به همین بیهقی 
 کرده است. از ابن عباس را نقل
روایت فرموده اند که: عمر )رض( مرا با  هللا عنهمای رض عباسابن بخاری ودیگران از

بزرگان یاران رسول هللا )ص( که در غزوه ی بدر شرکت کرده بودند، به مجلس اش فرا 
می خواند و می نشاند. این عمل برای برخی از بزرگان یک مقداری خوشایند نبود، پس 

ها این را به اعتراض کردند و گفتند ما هم پسرانی هم سن و سال این داریم، پس چرا تن
مجلس ما راه می دهند؟ )امام بخاری و ابن جریر تصریح کرده اند که کسی که این مطلب 
را گفت، عبدالرحمان بن عوف )رض( بود.( عمر )رض( جواب  داد شما از جایگاهی 

که او از لحاظ علم دارد نیک آگاهید. سپس ایشان روزی شیوخ بدر را فرا خواندند و مرا 
ان فرا خواندند. من متوجه شدم که علت فراخواندن من در آن روز این هم به همراه آن

است که عمر )رض( می خواهند به آنان بفهمانند که چرا مرا به مجلس و محفلی که آنان 
در آن حضور می یابند راه می دهند. در حین گفتگو عمر )رض( از بزرگان بدر پرسید 

چیست؟ برخی گفتند، در این سوره به ما « تح إذا جاء نصر هللا والف» که برداشت شما از:
دستور داده شده است که هنگامی که یاری خدا فرا رسد و فتح و پیروزی نصیب ما شود، 
ما هللا را به پاکی بستاییم و از او آمرزش بطلبیم. برخی گفتند مراد از آن فتح شهرها و 

ه من کرد و فرمود، سنگر ها است. برخی هم سکوت کردند. پس از آن عمر )رض( رو ب
ابن عباس، برداشت تو هم همین است؟ من عرض کردم خیر. پرسید پس برداشت تو 

چیست؟ عرض کردم برداشت من این است که مراد از آن اجل رسول هللا صلی هللا علیه 
وسلم  است. در واقع در این سوره به رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرموده شده است که 
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فرارسد و فتح و پیروزی نصیب شود، این نشانه ی آن است که اجل و   چون یاری هللا
مدت ماموریت شما تمام شده است و پس از آن ایشان باید هللا را به پاکی یاد کنید  و از 
ایشان آمرزش بطلبند. به دنبال آن عمر )رض( فرمودند که نظر من هم همین است. در 

مر )رض( پس از آن رو به بزرگان بدر کرد روایتی دیگر افزون بر آن آمده است که ع
و فرمود شما چگونه سرزنش ام می کنید، در حالی که علت راه دادن این جوان به این 

]بخاری، مسند احمد، ترمذی، ابن جریر، ابن مردویه، « مجلس را خود مشاهده کردید.
 بغوی، بیهقی و ابن المنذر[.
 فرمود: چون كه است هللا عنهما آمدهرضيس عباابن روایت بههمچنان در حدیثی دیگری 

خبر  آن با نزول»هللا صلّي هللا علیه و سلّم فرمودند:  شد، رسول نازل« نصر» سوره
 اند و ایشانالقولمتفق معنياصحابه کرام نیز بر این «. است شده داده من به من مرگ
 بر آن ، تحمید و استغفار دلیلتسبیح به ر مطلقام دانستند كه روي را از آن معني این
آور حق  پیام كند كهخود اقتضا مي و این استرسیده  اتمام به دعوت كار ابالغ كه است

 سفر بر بندد. دنیا رخت صلّي هللا علیه و سلّم از این
  علیه و سلّم خطابههللا صلّي هللا شد، رسول نازل سوره این چون كه شده استروایت 

واْلخرة، فاختار لقاء  لقائه الدنیا وبین بین هللا عبدا خیره إن» فرمودند: و در آن ایراد كرده
او  مخیر گردانید پس خویش و لقاي آخرت دنیا و میان را در میان هللا: همانا خداوند بنده

  «.كرد خدا را انتخاب لقاي
 خوانندگان گرامی!

یزي که خداوند پیامبرش را بدان مژده داده تحقق یافت. و اما فرماني که خدا بعد از چ
به دست آمدن یاري و فتح، پیامبرش را بدان فرمان داد این است که پیامبر باید او را 
به خاطر این چیز سپاس بگزارد و خدا را به پاکي یاد کند و از او آمرزش بخواهد.و 

 اش افزوده ميگردد و بر پیروزينماید، دین پیروز مي همواره از او طلِب مغفرت
 شود، زیرا سپاس و ستایش و استغفار از مصادیق به جاي آوردن شکر است. 

اگرشکرگزار باشید (. »7ابراهیم: )سوره « لَئِن َشَكْرتُْم ْلَِزیَدنَُّكمْ »فرماید: خداوند مي
 «.به شما بیشتر خواهم داد

واقعاً هم عظمت اسالم در زمان رسول هللا صلي علیه وسلم ودر زمان خلفاي راشدین 
چنان به عظمت وپیروزي دست یافت که هیچ یک از ادیان اسماني به آن  و بعد از آن

 جا نرسیده بودند و چنان مردم به آن گرویدند که به دیگر ادیان نگرویده بودند. 
خویش شکر گزار باشد، فاتحان اکثراً بعد از فتح به انسان باید از پیروزي بدست آمده 

امراض غرور وتکبر مبتال میشوند، وپیروزي را نتیجه شایستگي ها وبر ازندگي هاي 
مي پندارند نسبت به دیگران احساس برتري مي کنند، وخواهان امتیاز میشوند، احساس 

 غرور وخود بزرگ بیني شان در برخوردبا دیگران نمایان مي شود.
ولي انسان باید همواره به یاد هللا باشد؛ بي هیچ گونه فراموشي و در راه او گام بردارد؛ 

؛ و مسلم است ؛ و اطاعت فرمان او کند خالي از هرگونه سرپیچيگونه معصیتبدون هیچ
 .شودتر کسي جمع مي که این اوصاف در کم

صلّي  زمان مرگ پیامبر:نقطه دوم که مفسران  در تفسیر این سوره مینویسند اینست که
نزدیک شده است، و از آنجا که زندگي او بسیار با ارزش است  هللا علیه و سلّم

خداوند به آن سوگند خورده است. و امور با ارزش از قبیل نماز و حج و غیره با 
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آمرزش خواستن پایان مییابد. پس امر نمودن خداوند پیامبرش را به این که خدا را 
است به این که دوران حیات او به  ازهللا متعال آمرزش بخواهد، اشارهستایش کند و 

سر رسیده است و باید خودش را براي مالقات با پروردگارش آماده نماید و عمرش 
 را با بهترین چیزها به پایان ببرد.

سیرت نویسان می نویسند که:پس از نزول این سوره، تمام جزیر العرب و سایر قبایل 
سلمان شدند، دسته دسته دین خدا را پذیرفتند، به تسبیح و تقدیس و حمد و غیر عرب، م

ثنای پروردگار و آمرزش، به بارگاهش روی آوردند و با شور و شعف از دین رهایی 
بخش اسالم، استقبال نمودند. دین اسالم؛ یعنی، دینی که این آیات، آن را بیان می کند:)آل 

نی از کسی پذیرفته نیست و هر کس چنین کند از [. جز دین اسالم، دی٨۵و  ۱۹عمرن/
 .(فرقان و تفسیرزیانکاران است.)تفهیم القران 

 تعداد آیات، کلمات وحروف  سوره النصر:
( سه 3( رکوع، )1طوریکه در فوق یادآور شدیم؛ )سوره النصر( مدني بوده، داري ) 

طه است.)الزم به ( سي وچهار نق34( هشتاد ودو حرف و)82( نوزده کلمه، )19آیت، )
ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت 

تفسیر احمد مراجعه  ،ومختلف است.( برای  تفصیل  این مبحث میتوانید به سوره  الطور
فرماید.( ناگفته نباید گذاشت که: این سوره به اجماع مفسران، ازجمله سوره های مدني 

 میباشد.
 پیوند وارتباط سوره النصر با سوره الکافرون:

درسوره الکافرون اشاره بعمل آمده است که: دین اسالم و آیین غیر اسالم با هم فرق 
فراوانی دارند و این که: دین وآیین کافران، نابود شدنی است. این سوره هم از فتح و ظفر 

 دین اسالم و گرویدن فوج فوج مردم به اسالم خبر میدهد.
 سباب نزول سوره النصر:ا

از معمر از زهري روایت مي کند: رسول هللا صلي هللا علیه « مصنف»عبد الرزاق در 
وسلم هنگام فتح مکه وارد آن شهر شد خالد بن ولید )رض( را بطرف )جناح پایین مکه 
مکرمه( فرستاد، وآن بزرگواربا سپاه تحت قیات خویش در آن قسمت با برخي از سپاه 

جه شد وبا آنها به جنگ پرداخت وخدا جل جالله مشرکان را مغلوب ومسلمانان قریش موا
را پیروز کرد ودر آن حال مسلمانان به دستور پیامبر صلي هللا علیه وسلم سالح خود را 

 از گلوي شکست خوردگان برداشتند، وسپس آنها دین اسالم را پذیرفتند.
 موضوعات کلي سوره النصر:

 عبارتند از: موضعات کلي این سوره
 فتح مکه و فضل الهی نسبت به بنی آدم -
 پیشگویي ایمان آوردن مردم -
 اشاره به رحلت پیامبر پیامبر صلي هللا علیه وسلم -
 شکر گذاري انسان از نعمتهاي پروردگار با عظمت -
 .توبه پذیري و رحمت و لطف بي پایان پروردگار -

 سوره: یمحتوا
این سوره بعد از هجرت نازل شده است، که در آن به رسول هللا صلي هللا علیه وسلم، 
بشارت به پیروزى بزرگ وعظیمي مى دهد، که همان فتح مکه وبه تعقیب آن پیوستن 
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گروه گروه از مردم به دامن دین مقدس اسالم میباشد. بناًء به شكرانه این نعمت بزرگ 
 مى كند.« استغفار»الهى و« حمد»و « تسبیح»دعوت به  پیامبر صلي هللا علیه وسلم را

« فتح مكه»گرچه دراسالم فتوحات زیادى رخ داد، ولى فتحى با مشخصات فوق جز 
نبود، بخصوص این كه طبق بعضى از روایات، اعراب معتقد بودند اگرپیامبراسالم محمد 

 بر حقانیت اوست. صلي هللا علیه وسلم مكه را فتح كند و بر آن مسلط گردد این دلیل
درسال ششم هجرت، و « صلح حدیبیه»برخي از مفسرین مي فرمایند که این سوره بعد از

نازل گردید. ولي همه مفسرین در این مورد اتفاق دارند  که « فتح مكه»دوسال قبل از 
ِ َواْلفَتْحُ »هدف  إَِذا » در مورد فتح مکه نازل شده است. وآنرا از لفط« إَِذا َجاء نَْصُر َّللاَّ
 معلوم میدارند که سوره قبل از فتح مکه نازل شده است. «َجاء

روایتي موافق با این آمده است که « بحر المحیط»به حواله « المعاني»در تفسرروح 
نزول این سوره بعد از بر گشت از غزوه خیبر بیان شده است، وفتح خیبر قبل از فتحه 

 مکه، معروف و مشهور است.
به سند عبد بن حمید از حضرت قتاده منقول است که « روح المعاني»هکذا در تفسیر 

 رسول هللا صلي هللا علیه وسلم بعد از نزول این سوره تا دو سال زنده ماند.
حاصل این روایت نیز این است که این سوره قبل از فتح مکه نازل شده است، زیرا از 

)این در صورتي  ل کمتر است.فتح مکه تا وفات آن حضرت صلي هللا علیه وسلم از دوسا
هجري باشد، حا ل آنکه در  10است که وفات رسول هللا صلي هللا علیه وسلم در سال 

هجري حضرت ابوبکر صدیق مراسم  9هجري اتفاق افتاده است، زیرا در سال  11سال 
هجري بوده  11هجري حجة الوداع شد ه پس وفات سال  10حج را بجا آورد ودر سال 

 .(.است
هجري به وقوع پیوست ووفات رسول هللا  8فتح مکه در ماه مبارک رمضان در سال 

هجري  11هجري اتفاق افتاد، )سال  10صلي هللا علیه وسلم در ماه ربیع االول سنه 
هجري حجه الوداع است که در ذوالحجه مي باشد  10وفات آن حضرت؟ زیرا در سال 

نچه در بعضي روایات آمده است که این که پس از ربیع االول است( لذا منظور از آ
سوره در فتحه مکه یا حجه الوداع نازل شده است، این مي باشد که رسول هللا صلي اله 
علیه وسلم آن را در این موقع بر صحابه تالوت کرده است ومردم پنداشته اند که اکنون 

 « نبیان القرآ»نازل گردیده است. )غرض معلومات بیشتر مراجعه فرماید:به 
در حدیثى آمده است زمانیکه این سوره نازل شد و پیامبر صلي هللا علیه وسلم آن را بر 

یاران خود تالوت كرد همگى خوشحال و خوشدل شدند، در این میان حضرت عباس کاکا 
پیامبر صلي هللا علیه وسلم به محض شنیدن این سوره گریان کرد واشک از چشمش بیان 

پرسید اي کاکا چرا گریه مي  (وسلم از حضرت عباس )رض پیامبر صلي هللا علیه.شد
کني حضرت عباس )رض( در جواب رسول هللا صلي هللا علیه وسلم فرمود: گمان مى 
كنم خبر رحلت شما در این سوره داده شده اى رسول هللا!. پیامبر صلي هللا علیه وسلم 

 فرمود: مطلب همان گونه است كه تو مى گوئى.
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 ُسوَرة النصر و تفسیرترجمه 
ِحیمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم َّللاَّ

 ومهربان ه به نام خدای بخشایند
 

ِ َواْلفَتْحُ  ِ أَْفَواًجا ﴾١﴿ إَِذا َجاَء نَْصُر َّللاه فََسبِّْح بَِحْمِد  ﴾٢﴿ َوَرأَیَت النهاَس یْدُخلُوَن فِي ِدیِن َّللاه
ابًا  ﴾٣﴿ َربَِّک َواْستَْغِفْرهُ إِنههُ َکاَن تَوه

 ترجمه مؤجز:
ِ َواْلفَتْحُ »  «.آنگاه که نصرت الهي بیاید وفتح وگشایش»(: 1«)إَِذا َجاء نَْصُر َّللاَّ
« ً ِ أَْفَواجا و مردم را ببیني که دسته دسته و گروه »(: 2)«َوَرأَْیَت النَّاَس یَْدُخلُوَن ِفي ِدیِن َّللاَّ

 «.شوندگروه داخل دین خدا مي
ً فََسبِّْح ِبَحْمِد » ابا پروردگار خود را سپاس و ستایش کن »(:3)«َربَِّك َواْستَْغِفْرهُ إِنَّهُ َكاَن تَوَّ

  «.پذیر استگمان او توبهو از او آمرزش بخواه بي
 اصطالحات: تشریح لغات و

یاری ومدد هللا  در حّق تو و مؤمنان، «: نَْصُر هللاِ »وقتی آمد، آن گاه که آمد.  «:َجآءَ إذا »
فتح مکه مراد است که به دنبال آن بساط ،پیروزی«: اْلفَتْحُ » .زی بر دشمنانبرای پیرو

پرستی از جزیرة العرب برچیده شد، و اسالم آماده برای جهش به کشورهای دیگر جهان بت
شوند.در ی دخل یعنی داخل میاز ماده«:یدخلون»مردم.«: ناس »و دیدی.«: وَراَیتَ »گشت.

 ی خدا و راه خدا آمده.دین هللا، اینجا به معنی برنامه«: دین هللا فی»شوند.می آیند، داخل می
« ً  تسبیح بگوی، نیایش کن.«: سبح» ، گروه گروه.جمع فوج فوج. دسته دسته«: أَْفَواجا
از او طلب آمرزش کن. إستغفار از دلتنگی و شّدت غم و اندوه از )غفر(:  «: إِْستَْغِفْرهُ »

، محّمد / 8، فاطر / 12، هود / 97، حجر / 33/  شود انعامعدم ایمان قوم خود )مالحظه 
 (.2/  ، فتح19
«  ً ابا تبدیل « ت»اش به ی توبه. اصل توبه هم أوبه بوده و أوبه همزهتواب از ماده«:  تَوَّ

رود و اهل توبه شده و توبه گردیده است. یعنی بازگشت انسان از مسیری که بر آن می
 شدِن او.

ی  م اهل توبه است. اما نوع توبه خداوند با توبه انسان تفاوت دارد. توبهالبته خداوند ه
کند یا خودش اش میانسان یعنی بازگشت از مسیری که بر آن است حال یا خدا متوجه

کنی، توبه گوید: اشتباه می گیرد و میشود یا اهل صالحی در مسیرش قرار میمتوجه می
 این نیست که راهی را برود و بعداً برگردد. تواب بودن گردد اما توبه هللا کند و برمی می

ی بنده است، یک معنای توبه خداوند، توفیق توبه است هللا در حقیقت مشتاق بودنش به توبه
دهد و کند و یک معنای دیگر قبول توبه است، پس هم توفیق توبه میکه نصیب بندگان می

 پذیرد. هم توبه را از انسان می
 یادداشت:

ی بزرگ بنوبکر و خزاعه بودند که بعد از اسالم بنوبکر در پناه کفار اعراب مکه دو قبیله
و خزاعه در پناه مسلمانان بودند. آنها عهد و پیمان داشتند که در پناه حصم باشند به همدیگر 

رادی ی بنوبکر را فرستادند تا پنهانی افتعدی نکنند. اّما کفار خیانت کردند و افرادی از قبیله
ی خزاعه، به پیامبرصلی هللا علیه وسلم شکایت ی خزاعه را به قتل برسانند. قبیلهاز قبیله

اند و پیامبر صلی هللا علیه وسلم در مدینه بودند. بدون خبر کردند که آنها عهد شکنی کرده
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دادن اهل مکه لشکریانی از یارانش را جمع کرده و بسوی مّکه رهسپار شد. قبل از ورود 
های آتش بگذارند تا کفار مکه به های اطراف مکه را شعلهمّکه دستور داد تمام کوه به

 وحشت بیافتند. سپس وارد مّکه شدند و کفار بدون مقاومت کنار کشیدند.
بت را که درون کعبه قرار داشت، به فرمان خداوند شکست؛ این  360با دستور ایشان 

 9عراب و قبایل عرب بعد از فتح مکه در سال اتفاق در سال هشتم هجری رخ داد و تمام ا
 هجری ایمان آورده و مسلمان شدند و این سال، به سال عام الوفود معروف شد.

هجری برای حجة الوداع تشریف  10سال  بعد از اینکه رسول هللا صلی  هللا علیه وسلم در
ته بود و در بردند، در آن هنگام تمام شبه جزیره ی عرب تحت حاکمیت اسالم قرار گرف

 تمام منطقه هیچ مشرکی باقی نمانده بود.

  تفسیر سوره
ِ َواْلفَتْحُ »  (:1) «إَِذا َجاء نَْصُر َّللاه
 پیروزي كه گاهمحمد صلّي هللا علیه و سلّم! آن یعني: اي« فرارسد و فتح الهي نصرت چون»

تعالی یعنی حق شود. تو گشودهبر  ظهور آید و مكه به قریش دشمنانت علیه برایت الهي
ها را برای قبول دینت گشود و مّکه و سایر ها و گوشها، چشمبرایت گشایش عطا کرد، دل

 ها را به دست تو فتح کرد.شهر
مفسران فرموده اند: خبر دادن از فتح مکه قبل از وقوع آن، خبر دادن از غیب است، پس، 

 از آثار نبوت است.
برتري  بر آنان و مسلمانان گردیده مغلوب با آن دشمنان كه است دياز تأیی نصر: عبارت
 دلهایشانو نیز گشایش  هایشان خانه و ورود به دیار دشمنان گشودن«: فتح»پیدا كنند. 

 كه: نصر همچون است این« فتح»و « نصر» در میان فرق . پساست حق پذیرش براي
 گردید. عطف بر آنفتح  ابتدا نصر ذكر شد و سپس جهت باشد، از ایني م فتح براي سببي

َ َیْنُصْرُكمْ »نصرت خداوند، منوط به یارى مردم از دین اوست.  )محّمد،آیه: « إِْن تَْنُصُروا َّللاَّ
ابٌ » ( كلمه.7 اباً » یازده بار در قرآن آمده است كه نه بار همراه با کلمه  رحمت« تَوَّ تَوَّ

 ً ( و یك بار به طور مطلق در این سوره آمده .17)نساء،  ، یكبار همراه با حكمت«َرِحیما
 .است

فتح و نصرت واقعى از جانب هللا متعال است، پس نباید به وسایل و تجهیزات و نیروى 
َو َما »انسانى تكیه کنیم، كه ممكن است همه امكانات باشد ولى باز هم شكست بخورید. 

ِ النَّْصُر إاِلَّ   (.126)آل عمران، «  ِمْن ِعْنِد َّللاَّ
« ً ِ أَْفَواجا  (:2) «َوَرأَیَت النهاَس یْدُخلُوَن فِي ِدیِن َّللاه

پیامبر صلّي هللا علیه  وسلّم! در  یعني: اي« هللا درآیند در دین فوج فوج مردم كه )و ببیني
 گروه گروه كه بینيرا مي  یر آنانو غ از اعراب اعم  ، مردمو فتح نصرت رسیدنهنگام 
. باید است كرده مبعوث خداوند جّل جالله تو را بر آن آیند كهدر مي دیني به دسته و دسته

شدند، ولى بعد از فتح مكه، تا قبل از فتح مكه مردم یكى یكى مسلمان مىیادآور شد که؛
 گروه گروه. به دین اسالم روی آوردند.

گفتند: اگر بر قوم خود کثیر می فرماید:طوایف عرب منتظر فتح مکه بودند و مىابن مفسر 
شود که پیامبر است. پس وقتى خدا مکه را برایشان گشود، گروه گروه غالب آید، معلوم مى

ى به دین اسالم درآمدند. و هنوز دو سال از آن سپرى نشده بود که جزیرة العرب در سایه
)مختصر  ى قبایل به حمایت از اسالم برخاستند.سجم گشت و همهایمان و باور متحد و من



 

  

585 

 (110) –النصر سورٔه 

؛ چرا «قد جاء نصر َّللاّ »است؛ یعنى « قد»به معنى « إذا»گوید: . و قرطبى مى۶٨۷/٣
 که این سوره بعد از فتح نازل شده است.(

 را فتح هللا صلّي هللا علیه و سلّم مكه رسولسیرت نویسان می نویسند که:بعد از اینکه؛
و پیروز  غالب حرم صلّي هللا علیه  وسلّم بر اهل محمد كه گفتند: اما اكنون كردند، اعراب
 ، اینخود داشت در پناه فیل اصحابرا از هجوم  خداوند جّل جالله ایشان كهشد درحالي
او  علیه و شما است صلّي هللا علیه وسلّم بر حق محمد كهبر این است روشني خود برهان

 گروه ، گروهبزرگي هاي و در مجموعه برداشته دست ندارید. لذا از ستیز و مقاومت قدرتي
 اسالم سوي رویكرد به شدند و موجوارد مياسالم  به بعد از دیگري یكي دسته و دسته
 شد. مي داخل یكبار در اسالم تماماً به قبیله یك بود كه چنان
 تعالي زیرا حق است مقلد صحیح برآنند كه: ایمان كالم از علماي ر فقها و بسیاريجمهو

 را از بزرگترینكرد و آن بود، حكم تقلیدي ایماني كه مردم افواج این ایمان بر صحت
 نصلّي هللا علیه و آله وسلّم برشمرد و اگر ایمانشا محمد حضرت خود بر پیامبرش احسانهاي
 كرد. نمي یادي از آن مناسبت بود، در ایننمي  صحیح

« ً ابا  :(3) «فََسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َواْستَْغِفْرهُ إِنههُ َكاَن تَوه
پروردگار  براي گفتن تسبیح ، امر بهآیه این« بگوي حمد پروردگار خود تسبیح به )پس
 .است كرده معج را با هم وي براي و ستایش متعال

 مالحظه میداریم که:قرآن کریم به تسبیح خداوند، بیش از تكبیر و تحمید سفارش كرده است.
 .کلمه تسبیح در قرآن بیش از کلمه  تكبیر و تحمید آمده است

ی انجام معروف  پس تسبیح کن، تسبیح به حمد. یعنی ترک منکر به وسیله« فََسبِّْح بَِحْمدِ »
ها؛ تسبیح برای ها و رفتن به سوی کماالت و ارزشها و نقصضعفیعنی رها کردن 

﴾ سبحان فََسبِّۡح بَِحۡمدِ تقصیرهایی که بوده است و حمد برای توفیقاتی که نصیب شده است. ﴿
آوریم، این معنا را هم در ذهن شود، وقتی این را بر زبان میهللا والحمدهلل، چقدر زیبا می
ها فاصله بگیرم و ها و ضعفعمالً در مسیری باشم که از نقصداشته باشیم که من بایستی 

 ها و کماالت بروم، همیشه باید اینطور باشیم.به سوی قوت
مراد از حمد هم ستایش هللا  است و هم سپاس اوست و مراد از تسبیح پاک و منزه قرار 

 دادن پروردگار با عظمت از هر لحاظ است.
یعنی از رب ات بخواه که سهوها، خطاها و کوتاهی «زش خواه: و از او آمر«َواْستَْغِفْرهُ »

 هایی را که احتماال در انجام دادن این خدمت از تو سرزده، از آن ها درگذرد.
 به صلّي هللا علیه و سلّم نسبت حضرت آن از خوشحالي پروردگار متعالبراي  گفتن تسبیح

 از مردم فكر احدي و به فكر ایشان به حتي دهد كهخبر مي پیروزيعظیم  رخداد هاي
با  افزایش زیبا و رفتار روح ، در برابر صنعتعالي حق كرد؛ و حمد و ستایشخطور نمي

باشد مي  القري ام در نصر و فتح بر ایشان وي عظیم پیامبرش صلّي هللا علیه وسلّم و منت
 حق براي و فروتني تواضع نوعي عنوان ؛ بهلغزشهایت براي« بخواه و از او آمرزش»

امتت  امر به این آموختن و نیز براي خویش عمل دانستن و اندك شمردن و كوچك تعالي
 خواهانبر آمرزش  كه است این وي یعني: از شأن« پذیر استتوبه هللا همواره هرآینه»

 بازگردد. رحمت به بپذیرد و بر آنان توبه
 هر كس، حتى پیامبر، هر قدر هم تسبیح و تحمید كند، در پایان آن استغفار كند.

ابًا )»  )او بسیار توبه پذیر است( این فهم عالی را به مسلمانان میرساند که:(« 3إِنَّهُ َكاَن تَوَّ



 

  

586 

 (110) –النصر سورٔه 

این فرمان هللا متعال همواره به مسلمانان این درس را می دهد که هیچ عبادت و ریاضت 
و هیچ خدمت دین خود را چیز بزرگی نپندارند، بلکه حتی پس از فداکردن جان خود در 
راه هللا  باز هم چنین تصور نمایند که: حق این است که حق ادا نشد. همچنین هرگاه پیروزی 
ای نصیب آنان شد، آن را نتیجه توانایی های خود نپندارند، بلکه فضل خدای بلند مرتبه 

آن که به سبب آن دچار کبر و غرور شوند، سرشان را با فروتنی در برابر بدانند و به جای 
 پروردگار خود خم کنند و او را به پاکی بستایند و توبه و استغفار کنند.
 هرگاه قرب مرگ احساس شود باید به تسبیح وکثرت استغفار پرداخت:

فاتشان کلمات عائشه )رض( می فرماید که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  پیش از و
سبحانک هللا و بحمدک. استغفرک و اتوب الیک )و در برخی از روایت ها آمده است که 
سبحان هللا و بحمده، استغفرهللا واتوب الیه را به کثرت می خواندند. من عرض کردم که یا 
رسول هللا )ص( این ها چه کلماتی هستند که شما تازگی ها به کثرت آن ها را می خوانید؟ 

ودند برای من نشانه ای مقرر شده است که هنگامی که آن را دیدم به خواندن این کلمات فرم
]مسند احمد، مسلم، ابن « اذا جاء نصر هللا و الفتح. »روی آورم و آن نشانه این است: 

جریر، ابن المنذر، ابن مردویه[ در برخی از روایت های دیگر شبیه همین از عائشه )رض( 
ول هللا )ص( در رکوع و سجودش به کثرت این الفاظ را می خواندند نقل شده است که رس

و این برداشتی بود که ایشان از قرآن )یعنی « سبحانک اللهم وبحمدک، اللهم اغفر لی»که: 
 از سوره ی نصر( فرموده بودند. ]بخاری، مسلم، ابوداود، نسائی، ابن ماجه، ابن جریر[

حیات مبارک رسول هللا )ص( همواره و در هر ام سلمه می فرماید که در اواخر زمان 
روزی من « سبحان هللا و بحمده.»حال کلمات ذیل بر زبان مبارک ایشان جاری بودند: 

پرسیدم یا رسول هللا شما چرا به کثرت این ذکر را می خوانید؟ فرمودند، من به این دستور 
 داده شده ام و سپس همین سوره را خواندند.

مسعود است که هنگامی که این سوره نازل شد، رسول هللا )ص( به کثرت روایت عبدهللا بن 
سبحانک هللا و بحمدک. اللهم اغفرلی، سبحانک ربنا و بحمدک، »این ذکر را می فرمودند: 

 هللا اغفرلي إنك انت التواب الحیم. ]ابن جریر، مسند احمد، ابن ابی حاتم[
پس از نازل شدن این سوره با چنان ابن عباس )رض( بیان می کند که رسول هللا )ص( 

شدتی مشغول تالش و ریاضت برای آخرت شدند که هیچ گاه پیش از آن نشده بودند. 
 ]نسایی، طبرانی، ابن ابی حاتم، ابن مردویه[

ابن عباس )رض( بیان می کند که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  پس از نازل شدن این 
یاضت برای آخرت شدند که هیچ گاه پیش از آن سوره با چنان شدتی مشغول تالش و ر

 نشده بودند. ]نسایی، طبرانی، ابن ابی حاتم، ابن مردویه[
حضرت ابوهریره )رض(  می فرماید که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم پس از نزول این 

 .سوره در عبادت، بیشتر مجاهده می کرد، تا این که در پاهایش ورم می کرد )قرطبی(
 آخرین آیات قرآني: ره وآخرین سو
آخرین سوره ي « نصر»از حضرت ابن عباس منقول است که سوره « مسلم»در صحیح 

از قرآن است، )قرطبي( مقصود این که بعد از آن سوره ي کاملي دیگر نازل نشده است، 
نزول بعضي آیات در بعضي رویات که بعداز این بیان شده، با این منافاتي ندارد، هم چنان 

به این معنا ست که سوره اي کاملي قبل از »ز همه قراکه سوره ي فاتحه اولین سوره ا
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وغیره قبل از فاتحه با « اقرأ، مدثر»فاتحه نازل نشده است، ونزول چند آیه از سوره هاي 
 آن منافي نیست.

حضرت ابن عمر فرموده است که این سوره در حجة الوداع نازل شده است، وپس از آن 
( نازل گردیده، وپس از نزول اینها رسول 3ئده، )سوره ما« الیوم اکملت لکم دینکم»آیه 

هللا صلي هللا علیه وسلم فقط هشتاد روز در دنیا ماند ند )وپس از هشتاد روز وفات کردند( 
وپس از آن دوتا آیه کالله نازل گردید، که پس ازآن فقط پنجاه روز از عمر آن حضرت 

)سوره توبه آیه « علیه ما عنتملقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز »مانده بود، سپس آیه: 
( نازل شد، وبعد از آن از عمر رسول هللا فقط سي روز باقي بود، از آن به بعد آیه 128
( نازل گردید که پس از آن رسول 281)سوره بقره آیه « واتقوا یوماً تر جعون فیه الي هللا»

 د )تفسیر قرطبي(هللا در بیست و یکمین روز ومطابق روایت مقاتل هفتمین روز وفات نمو
 تکبر:

خداوند »سوره نحل( با زیباي خاصي میفرماید:  23پروردگار با عظمت ما در )آیه 
  «.داردمتکبّران را دوست نمي 

یعني اینکه انسان خود را نسبت به سایر انسا نها بلند و باالتر بحساب ارد، و در « تکبّر»
درد، و دیگران به نظر اش کوچک  ضمن معتقد هم باشد که نسبت به سایر انسانها برتري

 جلوه نماید.
زودى کسانى را که در روى  به»سورة اعراف میفرماید:  146قرآن عظیم الشان در آیه 

« کنند، از )ایمان به( آیات خود، رویگردان خواهم ساخت زمین به ناحق اّدعاى بزرگى مي
خیزند، در نتیجه نزد خدا و آنانى که بدون هیچ دلیلى با آیات الهى به مجادله بر مي »و 

اهل ایمان سخت مورد غضب هستند و بدین گونه است که خداوند بر دل هر متکبّر جبّارى 
 سوره غافر( 35)آیه « زند ُمهر مي

تکبر اینست که: انسان خود را باالتر از دیگران بشمارد، و معتقد هم شود که بر آنها برترى 
و خود برتربینى؛ گاه انسان را در برابر پروردگار  دارد، و دیگري را کوچک شمارد. تکبر

کشاند و گاه او را در میان همنوعان و پیامبران و فرستادگان الهي به تمّرد و سرکشى مي
 .داردجویى وا مي و بندگان خدا به برتري 
در معني به هم نزدیکند، ِکبر حالتي است که انسان با بزرگ دیدن  -کبر و تکبر و استکبار

به آن صفت مخصوص میشود و این وقتي است که انسان جان و وجود خویش را خویش 
بزرگتر مي بیند. بزرگترین و سنگین ترین تکبرها، تکبر بر خداوند در از غیر خویش 

 عدم اقرار به آن در پرسش است. )مفردات راغب اصفهاني(.خودداري از قبول حق و 
جرم بسیار سنگیني است، خداوند نسبت به  تکبر و غرور در حکم و شریعت خداوند

بسیار خشمگین است. لذا تکبر و غرور در برابر مسلمین حرام است، و از خصلت متکبران 
اي است که بنوعي جزو امراض قلوب مي باشد، که بایست در فکر درمان هاي نکوهیده 

 آن بود.
شده است. در برخي آیات  در قرآن عظیم الشان تکبر از صفات بسیار نکوهیده بشر شمرده

 متکبر تصریح شده است؛ آیاتي که دوزخ را جایگاه متکبران معرفي میکند:به کلمه 
یعني: پس ( 29)سوره نحل  «فَاْدُخلُواْ أَْبَواَب َجَهنهَم َخاِلِدیَن فِیَها فَلَِبئَْس َمثَْوي اْلُمتََکبِِّرینَ »

جایگاه جاودانه خواهید بود. چه بد است  از درهاي جهنم وارد شوید در حالي که در آنجا
 متکبران.
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و تکبر موجب مي شود که مسلمان وارد بهشت نشود، چنانکه حدیث صحیحي از پیامبر 
الیدخل الجنّة من کان في قلبه مثقال »هللا علیه وسلم روایت شده است که مي فرماید: صلي 

.. ذره غرور و کبر در دل داشته باشد، وزن کسي که هم »(.131مسلم )«. ذّرة  من کبر 
روزي که خداوند بندگان را زنده نموده و در میدان حشر جمع « شود.وارد بهشت نمي 

 وضعیت بسیار حقارت آمیز حشر خواهد کرد.خواهند شد، متکبران را در یک 
یْحَشُر »هللا صلي هللا علیه وسلم فرمودند: رسولدر حدیثي که امام ترمذي أن را روایت کرده 

َجاِل یْغَشاُهْم الذُّلُّ ِمْن ُکِلّ َمَکان  اْلُمتََکبُِّروَن یْوَم اْلِقیاَمِة أَْمثَاَل الذهِرّ فِي ُصَوِر  مشکاة  «الِرّ
)متکبران روز قیامت در نهایت پستي و کوچکي  (.5112( شماره: )2- 635)المصابیح: 

بختي از هر طرف آنان را احاطه نگون مانند مورچه حشر مي شوند، در حالي ذلت و 
کنند، در حالي به معني مورچه است، معموالً مردم به آنها توجه نمي« الذَّرِّ »کرده است.(

 آنها نمي شود، زیر پا و پایمال مي شوند.که کسي متوجه 
بنابراین هر مسلماني که داراي این مریضي است باید در فکر تداوي و معالجه آن گردد، 

غرور راه تواضع و فروتني را درپیش گیرد، و بداند که آنکسي نزد خداوند بر و و بجاي ک
ِ أَتْقَاُکمْ » گرامي تر است که اهل تقواي بیشتري باشد:متعال از همه   «إِنه أَْکَرَمُکْم ِعنَد َّللاه

 «.شماست شما نزد خداوند پرهیزگارترین ارجمندترین در حقیقت»( 13)سوره الحجرات: 
برخوردار  از تقوي هر کس پس است ، فقط با تقويتعالي شما در نزد حق میان یعني برتري

و ثروت و  نسب ، تفاخر بهتر، بهتر و برتر باشد بنابراینکه گرامي است باشد، سزاوار آن
 منصب دنیوي را فروگذارید.جاه و 

که اهل تقوا باشد، از خصلت غرور و  و قطعاً تقوي و تکبر با هم سازگار نیستند و کسي
و کساني که این مریضي دروني را دارند باید توبه کنند، و راه تزکیه نفس مبراست.تکبر 

دیگر در مقابل با خواهر و برادر مسلمانشان احساس بزرگ بیني و را در پیش گیرند و 
ه تواضع و فروتني زمان این مریضي عالج شود و جاي خود را بغرور نکنند، تا به مرور 

ة  َعلَي » منان را چنین بیان مي کند:ؤمبدهد، و خداوند متعال صفت  أَِذلهة  َعلَي اْلُمْؤِمنِیَن أَِعزه
یعني: در برابر مؤمنان متواضع و در برابر کافران (. 54)سورة مائده  «اْلَکافِِرینَ 
 و نیرومندند. سرسخت

 

 ریم.صدق هللا العظیم و صدق رسوله نبي الک
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ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 د )اللهب(َمسَ  ُسوَرة»

 (30) – جزء
 .نازل شده و داراى پنج آیه است« مكه»این سوره در 

 
َسیْصلَى نَاًرا َذاَت لََهب   ﴾٢﴿ َما أَْغنَى َعْنهُ َمالُهُ َوَما َکَسبَ  ﴾١﴿ تَبهْت یَدا أَبِي لََهب  َوتَبه 

اَلةَ اْلَحَطبِ  ﴾٣﴿  ﴾٥﴿ فِي ِجیِدَها َحْبٌل ِمْن َمَسد   ﴾٤﴿ َواْمَرأَتُهُ َحمه
 

 تسمیه: وجه
 میفرماید: خداوند جّل جالله در آخرآن كه گرفت نام« دَمسَ » سبب بدان سوره این
َسد  » ن مَّ  .«فِي ِجیِدَها َحْبٌل ّمِ

معنای « تبت»به روایت اکثر مصحاف وتفاسیر به اولین کلمه آن  سورهاین  همچنین
 میفرماید: آن زیرا خداوند جّل جالله در مطلع ند،أنامگذاری کرده نیز « زیانکارباد»
)ابو لهب( یا به نام  سوره اینولی دربرخی از مصاحف ؛ ،«تَبَّْت یَدا أَبِي لََهب  َوتَبَّ »

مفسر مشهور جهان اسالم ابوحیان اندلسی که از  .است شدههب( نیز نامیده سورة )الل
« سوره اللهب»جمله مفسران قرن هفتم می باشد، طوریکه یادآور شدیم نام این سوره را 

 تذکر داده است که  غیر از او، کسی چنین نامی را گزارش نداده است.)مالحظه شود:
 نسخه خطی بزبان عربی(. ۱۹۵۶اشورمحمد طاهر )رساله التحریر والتنویر( از ابن ع

 تعداد آیات، کلمات وحروف سوره مسد:
( ٨۱( بیست وچهار کلمه، )۲۴( پنج آیت، )۵( رکوع، )۱)سوره مسد( مکي، داري )

)الزم به ذکر است که أقوال علماء در  ( سی وچهار نقطه است.٣۴هشتاد ویک حرف، و)
نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف است.( برای  تفصیل  

 تفسیر احمد مراجعه فرماید.( ،این مبحث میتوانید به سوره  الطور
 پیوند وارتباط سوره مسد با النصر:
که بعد از هجرت و نصرت  ی قبلی )النصر(  این استپیوند ومناسبت این سوره با سوره

شدن مردم به دین هللا  رأس کفار باید از بین برود. به همین خاطر است که و فتح و داخل
ی نصر دارد، ی پیش از خودش یعنی سورهاین سوره هم ارتباطی تنگاتنگ با سوره

ترین دشمنان مظهر دیگری ازمظاهر فتوحات ربانی برای بندگانش از بین بردن سرسخت
که در آن عصر أبولهب بوده و درهر عصری این دشمن تنها نام و امکاناتش عوض است 
شدن مردم به دین خدا شود، اما سرسختی و خصومتی که با دین خدا و اصوالً داخلمی

 کند.دارد، تغییر نمی
 موضوع سوره مسد:

موضوع اصلی این سوره درباره عاقبت و جزای  وتهدید شدیدی است به ابو لهب و 
نمش ام جمیل که از سرخت ترین دشمنان اسالم بودند و هالک شدن آنان صحبت بعمل خا

اورده، زیرا أبولهب کسی بود که همه کار وبار خویش را رها کرده بود ویک راست 
مسؤلیت گرفته بود که: کارزار دعوت رسول هللا صلي هللا علیه و سلم را برهم زند وبا 

ردم می گردید. بدین ترتیب هللا عزوجل در این سوره او تمام توان مانع از ایمان آوردن م
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را به آتش سوزناکی در آخرت وعده می دهد که در آن خواهد سوخت. و این عذاب 
 جزای همسرش نیز خواهد بود زیرا او نیز در این دشمنی و اذیت و آزارها شریک بود.

 سوره مسد: در ترین پیاممهم 
گونه بیان کرد که مال، مقام و نسبت خانوادگی با وان اینتمهم ترین پیام این سوره را مي

پیامبران، نمیتواند مانعي در مقابل خشم خداوند باشد. مانند ابو لهب؛ طوریکه او یکي از 
کدام از اینها برای او کار سران قریش، کاکای پیامبر و صاحب مال و ثروت بود. اما هیچ

 رایش ایجاد نکرد؛ و این است وعده الهی:ساز نبود و هیچ قربي در پیشگاه خداوند ب
 «.ترین شما نزد خداوند با تقوی ترین شما استگرامى»

 مسد: با سوره یآشنای
این سوره كه تقریباً در اوائل دعوت آشكار بر پیامبر صلي هللا علیه وسلم نازل شده تنها 

اسالم و پیامبر سوره اى است كه در آن حمله شدیدى با ذكر نام نسبت به یكى از دشمنان 
 صلي هللا علیه وسلم در آن عصر و زمان )یعنى ابو لهب( شده است.

طوریکه در فوق یاد اور شدیم:ابو لهب عداوت خاصى نسبت به پیا مبر صلي هللا علیه 
 زبانى مضایقه نداشتند. وسلم داشت، او و همسرش از هیچ گونه كارشكنى و بد

هردو أهل دوزخند و این معنى به واقعیت قرآن عظیم الشأن با صراحت مى فرید: 
 پیوست، سر انجام هر دو بى ایمان از دنیا رفتند و این یك پیشگوئى صریح قرآن است.

 فضیلت سوره مسد:
 درمورد فضیلت سوره، در حدیثي از پیامبر صلي هللا علیه وسلم آمده است که فرمود:

و ابو لهب را در خانه واحدى  كسى كه این سوره راتالوت كند من امیدوارم خداوند او»
 یعنى او اهل بهشت خواهد بود در حالى كه ابو لهب اهل دوزخ است.« جمع نكند

ناگفته پیداست این فضیلت از آن كسى است كه با خواندن این سوره خط خود را از خط 
 ابو لهب جدا كند، نه كسانى كه با زبان مى خوانند ولى ابو لهب وار عمل مى كنند.

 مسد: هٔ نزول سورشأن 
نازل شد  «وانذر عشیرتك اال قربین »از ابن عباس)رض( نقل شده هنگامى كه آیه

وپیامبر صلي هللا علیه وسلم ماموریت یافت فامیل نزدیك واقارب خود را انذار كندو به 
 اسالم دعوت نماید )دعوت خود را علنى سازد(.

)این جمله را «! یا صباحاه»فریاد زد:  پیامبر صلي هللا علیه وسلم بر فراز كوه صفا آمد و
عرب زمانى مى گفت كه مورد هجوم غافلگیرانه دشمن قرار مى گرفت، براى این كه 

 همه را باخبر سازند و به مقابله برخیزند( هنگامى كه مردم مكه این صدا را شنیدند گفتند:
 كیست كه فریاد مى كشد؟

ر وپیش آن حضرت صلی هللا علیه وسلم  است، تعدادي از مردم به دو« محمد»گفته شد: 
 جمع شدند.

فرمود: به من بگوئید؛ اگر به شما خبر دهم كه سواران دشمن از كنار این كوه به شما 
 حمله ور مى شوند، آیا مرا تصدیق خواهید كرد؟

انى نذیر لكم بین یدى »در جواب فرمودند: ما هرگز از تو دروغى نشنیده ایم. فرمود: 
)شما را به توحید و « ن شما را در برابر عذاب شدید الهى انذار مى كنمعذاب شدید؛ م

 ترك بتها دعوت مى نمایم(.
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زیان و مرگ بر تو باد! آیا تو فقط براى »هنگامى كه ابولهب این سخن را شنید گفت:
 ؟! در این هنگام بود كه این سوره نازل شد.«همین سخن ما را جمع كردى

یعني نابود باد دستهاي ابو لهب. )منظور نابودی خود ابو لهب  «:َوتَبه  تَبهت یَدا أَبِي َلَهب»
عنه روایت شده که ابن  است( در صحیح بخاري و مسلم از سعید بن جبیر رضي هللا

، فَقَاَل: یا »عباس رضي هللا عنهما فرمود:  فَا َذاَت یْوم  َصِعَد النَّبِي صلي هللا علیه و سلم الصَّ
ُکْم أَْو َصبَاَحاْه. فَاْجتََمعَْت إِلَیِه قَُریٌش، قَالُوا: َما لََک؟ قَاَل: أََرأَیتُْم لَْو أَْخبَْرتُُکْم أَنَّ اْلعَُدوَّ یَصبِّحُ 
قُونِي؟ قَالُوا: بَلَي،قَاَل: فَإِنِّي نَِذیٌر َلُکْم َبیَن یَدي َعَذاب  َشِدید  فَقَاَل أَ  یُکْم، أََما ُکْنتُْم تَُصّدِ بُو یَمّسِ

 ُ بعضى در اینجا افزوده «. تَبَّت یَدا أَبِي لََهب َوتَبَّ »لََهب : تَبًّا لََک! أَِلَهَذا َجَمْعتَنَا؟ فَأَْنَزَل َّللاَّ
گامى كه همسر ابو لهب )ام جمیل( با خبر شد كه این سوره در باره او و همسرش اند: هن

نازل شده، به سراغ پیامبر صلي هللا علیه وسلم آمد در حالى كه آن حضرت را نمى دید، 
مرا هجو كرده، به خدا سوگند اگر « محمد»سنگى در دست داشت و گفت: من شنیده ام 

ش میزنم! من خودم نیز شاعرم! سپس به اصطالح او را بیابم با همین سنگ بر دهان
 اشعارى در مذمت پیغمبر و اسالم بیان كرد.

خطر ابولهب و همسرش براى اسالم و عداوت آنها منحصر به این نبود، و اگرمى بینیم 
قرآن لبه تیز حمله را متوجه آنها كرده و با صراحت از آنها نكوهش مى كند دالئلى بیش 

 اً به آن اشاره خواهد شد.از این دارد كه بعد
 توضیح ضروری:
است، و او از فرزندان عبد المطلب بوده، در أثر سرخ « عبد العزی»نام اصلی ابو لهب 

رنگ بودنش به کنیت أبو لهب شهرت یافت، قرآن عظیم الشأن بدین خاطر نام اصلی اورا 
جهنم داشت،  ذکر نکرد، که این نام مشرکانه بود. در کنیت أبولهب مناسبتی به لهب

أبولهب از سر سخترین دشمنان اسالم واز شدید ترین دشمانان رسول هللا صلي هللا علیه 
وسلم بود که به آنحضرت اذیت وازار مي رساند. هر گاه آنحضرت محمد صلي هللا علیه 
وسلم مردم را به ایمان دعوت می داد، ابو لهب آنحضرت صلي هللا علیه وسلم را تکذیب 

 کثیر(. میکرد. )ابن
ي کسي است که اسم ابولهب ُکنیههمچنان مورخین در مورد ابولهب مي نویسند که: 

ی ُعّزي. و ُعّزي نام بت بزرگ یعني بنده« عبد العزي»است. «عبدالعُّزي»اصلیش 
قریش بوده است. قریش داراي سه بت مشهوري بودند: الت و َمنات و ُعّزي؛ درست مثل 

 هم سه بت بزرگ خود را به این سه اسم می نامیدند. رّب و هللا و َمِلک، آنها 
عبدالعّزي یکي از جمله کاکاهاي پیامبر صلي هللا علیه وسلم بود، پیامبر اسالم سه کاکا 
داشت: عباس، ابوطالب و یکی هم همین عبدالعّزي. ناگفته نباید گذاشت که: او نه تنها 

دختر  پیامبر صلي هللا علیه وسلم هر کاکای پیامبرصلي هللا علیه وسلم بود، بلکه خسر دو
 کلثوم نیز بشمار می رفت. یک رقیه و ام

از جمله فامیل پیامبرصلي هللا علیه وسلم بشمار مي رفت، در ابو لهب که هم کاکا وهم 
 شناخت. دشمني با او هیچ حد و مرزي را نمی 

ی آتش. شعلهیعنی « لََهب»می نویسند: « ابولهب»برخي از مفسرین در لقب گزاری 
روی بوده این اسم را روی او گذاشتند؛ ولي  اند که چون سرخاگرچه برخی مفسرین گفته

ای بوده و خیلی شیطنت داشته و بسیار پاره اند که چون آدم خیلی آتشبعضی دیگر گفته 
 کرده است، بناًء این اسم را برایش انتخاب نمودند.افروزی می آتش
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 « اللهب»مسد ُسوَرة  و تفسیرترجمه 
 (30) – جزء

ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه
 ومهربان ه به نام خدای بخشایند

 ترجمٔه مختصر:
شکسته باد دو دستان ابو لهب و )ابو لهب( و مرگ بر » (١)« تَبهْت یَدا أَبِي َلَهب  َوتَبه »
 «.او
آنچه را به دست آورده است سودي  دارائي و»( ٢) «َما أَْغنَى َعْنهُ َمالُهُ َوَما َكَسبَ »

 «.رساند بدو نمي
 «.زوداست که وارد آتشي شعله ور شود»( ٣) «َسیْصلَى نَاراً َذاَت لََهب  »
الَةَ اْلَحَطبِ » کنم( آن آید. نکوهش ميو زنش )نیز به دوزخ در مي»( ۴) «َواْمَرأَتُهُ َحمه

 «.کش راهیزم
ن » َسد  فِي ِجیِدَها َحْبٌل ّمِ  «.در گردن او ریسماني از لیف خرماست»( ۵) «مه

 تشریح لغات واصطالحات:
نابود گردید، بریده شد، زیانبار گشت. چون در معنی دعا و نفرین است، به  «:تَبَّ »

« َوَما َكْیُد فِْرَعْوَن إاِلَّ فِي تَبَاب  »... شود: نابود باد، بریده باد، مرگ باد! مضارع معنا می
 (.٣۷مؤمن/)فرعون جز نابودی ]خود[ نبود.نیرنگ 

دو دست ابولهب. تسمیه کّل به اسم جزء است و مراد از دست، ذات او  «:یََدا أَبِي لَـَهب  »
است )مالحظه شود :جزء عّم شیخ محّمد عبده(. ابولهب کاکای پیامبر صلی هللا علیه وسلم 

ً ترین دشمنان آن حضرت بشمار میبود و سرسخت او و همسرش أّم جمیل بر  آمد. دائما
 ضّد اسالم و برای اذیت و آزار مسلمین درتالش وتکاپو بودند.

به زودی به آتش داخل  :)صلی( «َسیَْصلَیا» بی نیاز نکرد،سود نبخشید. «:ما أغنى»
 «:َذاَت لَـَهب  »(.۱٨، إسراء / ۲۹/  ، ابراهیم۱۰نساء / )خواهد شد و بدان خواهد سوخت 

 (.٣۱آیه: مرسالت)کش، مشتعل وفروزان دارای زبانه
ریسمان به هم  «:َمَسد  »ریسمان، طناب.  «:َحْبلٌ »گردن.«: ِجیدِ »هیزم. «: اْلـَحَطبِ »

تابیده از لیف خرما و غیره. این آیه حال است و کنایه از تحقیر چنین شخصی است. این 
س، بلکه هرکه با قرآن مخالف باشد و سرنوشت نه تنها برای ابولهب و اّم جمیل است و ب

 مانع رواج و رسوخ احکام آن در جهان گردد، در دوزخ قرین و همدم آنان خواهد گشت.
  یادداشت:

 بولهب فرزندى به نام لهب نداشت ولى شاید به خاطر سرخى روی أش او را أبولهب مىأ
 .گفتند

  تفسیر سوره
 :(١) «تَبهْت یَدا أَبِي َلَهب  »

 دو دست ابو لهب هالک و نابود گردید؛ مقصود عملش است. یعني عملش نابود شد.یعني 
جزء  ؛ یعنیشده كار گرفتهبه مجاز مرسل یَدا أَبِي لََهب  َوتَبَّ  میگویند: در بالغت علماي
باد خود ابو  است: هالك این باشد لذا معنیمورد نظر می  كل اما از آن گردیده اطالق
 .وی علیه نفرینی است جمله . اینوجود خویش با تمام لهب
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بعد  سبحان خدای از بارگاه است ، خبریجمله این «شد و هالك»مفسیرین مي نویسند که:
 ماضی، مقید حتمی صیغه به ابولهب تعبیر از هالكت كه . گفتنی استوی علیه از نفرین
را  دنیا و آخرت شد زیرا ابولهب هم باشد و چنانمی وی و زیانكاری هالكت وقوعبودن 
 .باخت

با توجه به شرارت ها، ماجراجوی ها، فتنه انگیزی های أبولهب ونقش او در تحریک 
احساسات مردم علیه پیامبر صلي هللا علیه وسلم است که این سوره در باره او وزنش 

مستقل نشان می دهد که آنها بدترین نازل گردید، تقبیح عملكرد شنیع آن طی سوره 
 وزشت ترین نقش را در مخالفت با پیامبر صلي هللا علیه وسلم بازی کرده اند.

، یعنی دو دست؛ دو دست ابو لهب. َوتَبَّ و «یدانِ »تَبَّْت یعني بریده باید. یََدا، و درواقع 
انگشتان همین تنها همین « ید»چیست؟ منظور « ید»بریده شد و بریده باد. منظور از 

به معانی دیگری هم آمده است؛ مثالً « ید»دست و انگشتان است، درحالیکه در قرآن 
ِ فَْوَق أَْیِدیِهمْ »میگوید  هاست. یعنی چه؟ دست خدا باالی دست  (۱۰ )سوره فتح: «یَُد َّللاه

)سوره  «رُ بِیَِدَك اْلَخیْ »گوید: توان دست قایل شد. یا در جای دیگر می برای هللا  که نمی 
کنیم كه مثالً خدایا خیر و نیکی به دست تو ما هم وقتی تعبیر می  ( ۲۶عمران آیه  آل

قُْل إِنه اْلفَْضَل است، یعنی در قدرت تو است. پس، یَد در اینجا به معنای قدرت است. یا 
( ٨٨)مؤمنون  ْيء  بِیَِدِه َملَُكوُت ُكّلِ شَ فضل به دست خداست. یا ( ۷٣ عمران:)آل  بِیَِد َّللّاِ 

سر رشته و فرمانروایی هر چیز به دست خداست. یا به آن که از آیات پروردگارش روی 
همان است که با دو دستش از پیش  (۵۷)سوره كهف  َما قَدهَمْت یََداهُ گردانده است میگوید: 

فرستاده است، یعنی پیش از آنکه در آخرت نزد هللا  حاضر شود، درحالیکه ما خیلی 
در این موارد مجاز است. یا « ید»رهامان با فکر و زبانمان است، نه با دستمان. پس کا

( یعنی کسی که اختیار زنا ۲٣۷)سوره بقره  «بَِیِدِه ُعْقَدةُ النَِّكاحِ »گوید که یک جا می 
ی كسی واسطه كنند یا بهشویی به دست اوست. مثالً دختر و پسر یا خودشان ازدواج می 

 دست اوست.اح آنها به كه عقد و نك
، دست مادی ابو لهب نیست؛ بلکه دست در اینجا «دست»هم منظور از  در این سوره

صورت مجاز به کار رفته و نماد قدرت و نیروست؛ یعنی آن نیروی شرک، نیروی به
خواهد اسالم را نابود کند، آن کند با پیامبر و می مخالفت، نیروی دشمنی، که مقابله می 

آرایی کرده است، این نیرو بریده ی منفی که در برابر نهضت و انقالب اسالم صفنیرو
دهد. روشن است  باد، مقطوع باد. و این در حقیقت شعار است، وگرنه هللا  که شعار نمی

که اگر هللا  بخواهد یقیناً چنین خواهد شد. اگر او اراده کند، کافران و دشمنان اسالم 
ها هستیم که زم نیست خدا آنها را نفرین کند. این ما انسان مقطوع خواهند گشت و ال

دهد. مرگ بر فالن، ها تمایالت قلبی شان را نشان می دهیم و شعار انسانشعار مي
های یك ملت است؛ ولی خدا كه ضرورت ندارد ی خواستهباد فالن، اینها نشان دهندهزنده

می گرفت و دیگر الزم نبود دستش را  خواست، جان ابولهب راشعار بدهد. اگرهللا  مي
 ببرد یا نفرینش کند. 

 های زمانه به نتیجه نخواهد رسید.درهرحال، این پیام الهی است که فکر و عمل ابو لهب 
کاران؛ بریده باد نیروي متجاوزان و ظالمان. این درواقع خواست و بریده باد دست خیانت

 ارادۀ الهی است. قانونی است که در جهان نافذ و ساری است. 
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سیرت نویسان مي نویسند: که ابو لهب در همسایگی پیامبر صلي هللا علیه وسلم زندگي 
ر أثنائیکه پیامبر صلي هللا علیه وسلم در مي کرد، و همواره اورا آزار واذیت مي داد، د

موسم حج نزد کاروانی میرفت وآنانرا بسوی خدا دعوت می کرد، ابو لهب به عقبش نزد 
کاروان می رفت ومی گفت: حرف های اورا باور مکنید، او از دین آبا وأجداد خود 

ت وعزی بغاوت کرده، درغگو است، در پی آن است که شما را از معبود اصلی تان، ال
 بازدار و گمره کند.

 (:٢)«َما أَْغنَى َعْنهُ َمالُهُ َوَما َكَسبَ »
کرد؟ به اتکای اینکه انسان توزی مي او به إتکای چه چیزی با پیامبر دشمنی و کین

ی خودش میلیونر بود. اما با همه مال و ثروت و ثروتمندی است؛ او به تناسب زمانه
تعبیر قرآن مکتسباتش، باالخره به کجا رسید و چه کرد؟ نه اش، و به اجتماعی  موقعیت

 نیاز نکرد.ای نداد و او را بيدارایی اش و نه موقعیتش در جامعه نتیجه
کنند که اگر ثروتمند و قدرتمند باشند و پست و مقامی داشته باشند، اینها انسان ها فکر می 

موقعیت، هر کاری دلشان بخواهد  کنند به إتکای مال وحمایتشان خواهد کرد. خیال می 
نیاز نخواهد کرد و به فرماید اینها هیچ کدام شما را بی توانند بکنند. به آنهاست که مي مي

 دردتان نخواهد خورد و مشکلی را از شما حل نخواهد کرد.
 ابن زید )رض( روایت می کند که روزی أبو لهب از پیامبر صلي هللا علیه وسلم پرسید:

را قبول کنم چه امتیازي را بدست خواهم آورد؟ پیامبر صلي هللا علیه وسلم  اگر دینت
فرمود: همان چیزیکه سایر مؤمنان به آن نایل می شوند. أبولهب گفت: گویا هیچ امتیازی 

 نسبت به دیگران نخواهم داشت؟!
تبا »پیامبر اسالم فرمود چه چیزی بیش از آن خواستاری؟! ابو لهب خشمگین شد وگفت: 

خاک بر سر این دین، نابود باد دینی که من و «: آن اکون وهوال ء سوائ« لهذا الدین تبا
 اینها را برابر مي خواند.

را برخی از « َوَما َكَسبَ »تمام دارایی های وی چه مال و چه فرزند.« َوَما َکَسبَ »
آورد،  مفسران به معنای درآمد گرفته اند، یعنی سودی که او از دارایی خود به دست می

کسب او بود. برخی دیگر از مفسران فرزندان و اوالد را از آن مراد گرفته اند، چراکه 
 رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرموده است، فرزندان آدم هم از جمله ی کسب او هستند.
]ابوداود، ابن ابی حاتم[ این هر دو معنا با فرجام ابولهب مناسبت دارند، چراکه هنگامی 

تال به مریضی ساری  شد، مال او هم به درد او نخورد و اوالدانش هم او را به که او مب
 حال خودش واگذاشتند تا در بی کسی بمیرد. 

حضرت ابن عباس )رض( فرموده است: هنگامي که رسول هللا صلي هللا علیه وسلم قوم 
گوید اگر خود رااز عذاب خدا ترسانید، ابو لهب گفت هر آن چه این برادرزاده ي من مي 

بر حق باشند، من مال و فرزندان زیادی دارم آنها را صرف نموده خودم را نجات مي 
نازل گردید، یعني وقتي که او به « َما أَْغنَى َعْنهُ َمالُهُ َوَما َكَسبَ »دهم، براین گفته او آیه 

دفن  فرزندان او حتی موفق نشدند که جنازه ی او را با احترام عذاب الهي گرفتار گردید،
کنند. این گونه مردم تنها در مدت چند سال پیشگویی ای را که درباره ی ابولهب در این 

 سوره صورت گرفته بود، دیدند که تحقق یافته است.
 یادداشت:
 ی چیزهایی که مطلوب و محبوب انسان هستند، یعنی انسان از روی فطرت آنها مال: همه
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گرفته شده، یعنی انسان به طرفش میل دارد و ی مال از میل را دوست دارد. اصل کلمه
ی خاصی در آن است؛ پس محبت مال چیزی فطری و طبیعی است و دین، ما را جاذبه

اندوزی و از جمع مال و استفاده از مال و امکانات نهی نکرده است، اما ما را از مال
ی کسب و پرستی به شکلی که مال همه چیز انسان شود و مالک ارزشیابی ما برامال

؟ چون ماکسب «مالهُ وماکسب»ها قرار بگیرد، منع کرده است. چرا فرمود درک ارزش
غیر ازمالهُ است، مال آن چیزی که موجود است و نیازی به تحصیل ندارد اما ما کسب 

شود، خداوند در رابطه با آینده برای اطمینان خاطر اهل غیر موجود است و کسب می
کنون موجود است و در اختیار رأس کفر قرار دارد و آنچه در فرماید: آنچه اایمان می

آینده به او خواهد رسید، هیچ مشکلی از او را حل نخواهد کرد، چنانکه انسان مؤمن 
 کند.ارزشی و حقارت نمیارزشی و کمهرگز احساس بی

 (:٣«)َسیْصلَى نَاراً َذاَت لََهب  »
سوزاند، را مي پوستش كه ور و برافروختهه شعل سخت در آتشی ابولهب زودي یعنی: به
در آتشي َذاَت لََهب ؛ آتشي که داراي شعله و . است جهنم، آتش آتش آن شود كهمی  عذاب

ذات »است و سرنوشتش هم « ابولهب»ای است از آتش. اسمش زبانه است. درواقع هیمه
تت هم آتشي است که خودت به افروز بودي، سرنوشبا هم تناسب دارند. در آتش «. لهب

کند. کسی که در زندگی آتش  ای. هر کس هر چه را كشت کند، همان را درو ميپا کرده
هایی که کرده و مفاسدی که در دنیا به زندگی مردم زده، با ظلم و ستمش، و با شکنجه 

 مرتکب شده و آتش به جان و مال مردم زده، طبیعتاً سرنوشتش جز این نخواهد بود.
اَلةَ اْلَحَطبِ »  :(۴) «َواْمَرأَتُهُ َحمه
كه یعنی كسی « حّمال»« است كشهیزم» كه در میآید، همان آتش آن نیز به «و زنش»

 كند.باری را حمل می
الَةَ اْلـَحَطبِ » که با کنایه از سخن چینی و فتنه انگیزی است که  کش،هیزم «:َحمَّ

دشمنانگی در میان مردم، خرمن محبّت و موّدت آنان را توزی و برافروختن آتش کینه
ی و نیز استعارهگسالند.زند، و رشته دوستی و رابطه خویشاوندی همگان را میآتش می

تمثیلی از فتنه انگیزی کسی است که چوب را روی آتش می گذارد، تا برافروخته و 
ولم یمش بین الناس »: (.گویند۴٨تا  ۴۵های ور شود. )اسراء/ شرح و بیان آیهشعله

طب  فالنی در میان مردم به سخن چینی و آشوبگری نپرداخت.«: بالحطب الرَّ
الَةَ اْلَحَطبِ »همسرش: ام جمیل.  «َواْمَرأَتُهُ » یعني خار و خاشاک. مؤرخان می  «َحمَّ

ی پیامبر گرامی دیوار به دیوار بود، زنش ی ابولهب با خانهنویسند : از اینکه  خانه
ی خار و هیمه را می آورد،  سپس آنها را براي اذیت وازارکردن رسول هللا صلي پشته

 هللا علیه و سلم در راه ایشان قرار می داد. از این رو به او هیزم کش گفته شده است.
سعید بن جبیر هم می گوید که کسی که گناه بر خود بار می کند، درباره ی او به طور 

« فالنی بر پشت خود هیزم بار می کند.»ب على ظهره.( محاوره می گویند: )فالن یحطت
 پس حمالة الحطب به معنای حمل کننده ی بار گناهان است. 

بود واز جمله شاعران زن بشمار می  خواهر أبوسفیان دختر حرب جمیل، ام ابو لهب زن
هللا  رسول راهبر  و آنها را شبانه ها را برگرفته خارها و سرگین رفت طوریکه گفتیم: كه
 گناهانبا برداشتن  ابو لهب زن كه است افگند. یا مراد اینصلّي هللا علیه و سلّم می 

بر آزار  شوهرش دشمنی با رسول هللا صلّي هللا علیه و سلّم و واداشتن سبب به سنگینی كه
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 چیني از سخن یر، كنایهتعب دارد. یا اینرا بر مي جهنم ، هیزمگرفته است بر دوش ایشان
 .است مردم در میان و دشمنی خصومت برافروزنده كه اوست

زنند و بعضیی ها هم هیزمش ها به آتش فتنه دامن می بعضی  اصطالح معروفی داریم:
امیه و ، از روی حسادت که در بین بنی ام جمیلکنند. را میآورند و سوختش را فراهم مي

داشت، شوهرش را در دشمنی با پیامبر صلی هللا علیه وسلم تحریک هاشم وجود  بنی
ی آن را زند و شعلهافروز است و آتش دشمنی را دامن می کرد. پس، شوهر آتش مي

 کند، و زن او هم آتش بیار معرکه است. تیزتر و تندتر می
 یادداشت:

زنان در تاریخ دعوت بشریت زن او، اشاره به نقش آفرینی مثبت و یا منفی : «َواْمَرأَتُهُ »
توانند معاون خیر باشند و هم معاون شر. در طول تأریخ، حتی دارد. یعنی زنان هم می

توانیم این نقش را کنار در عصر جاهلیت، زن صاحب نقش بوده؛ حال ما چگونه می
توانند دعوتگر به سوی خیر گذاشته و بگوئیم زنان در جامعه هیچ کاره هستند. آنها می

بارز اش درهمین  شند، مؤید خیر و اهل خیر و یا مؤید شر و أهل شر باشند. که نمونهبا
 ی مسد است.سوره

َسد  » ن مه  ( ۵) «فِي ِجیِدَها َحْبٌل ّمِ
شود. بافته می  ریسمان از آن كه است مسد: لیفی «خرماست از لیف طنابي بر گردنش»

گردنش  شود و طوقخشن میطنابی از لیف  کشید،ریسمانی که با آن هیزم میویا هم 
دهد و او را به کشد، گلویش را فشار میگردد. توسط آن آتش دوزخ بر او زبانه میمی

 کشاند.سوی دوزخ می
 و عزي الت و گفت: سوگند به از جواهر داشت گردنبند فاخری ابولهب زن كه است نقل
 گردنبندش  علیه وسلّم به مصرف می رسانم! لذا آنصلّی هللا محمد را در دشمنی آن كه

هللا  كه كنیممیشود. مالحظه می  آتش از زنجیرهای برتافته ریسمانی در روز قیامت
، تصویر در دنیا داشت كه و حالتی هیأت همان را به در آخرت عذابش سبحان وتعالی 

 .است ویبا جرم  و هماهنگ جرمم عمل از جنس آخرت كند زیرا عذابمی
را در  سنگی ابو لهب زن جمیل ام سوره این بعد از نزول سیرت نویسان می نویسند که :

ابوبكر  حال و در آن رفت رضی هللا عنه در مسجدالحرام نزد ابوبكر صدیق گرفته دست
ابوبكر رضی هللا عنه  به سلّم بود. پسهللا صلّی هللا علیه و  رسول رضی هللا عنه در معیت

 با او چنین كه امآمده ، اینكاست مرا هجو نموده رفیقتكه  استخبر رسیده  من گفت: به
هللا صلّی هللا علیه و سلّم كور  رسول را از دیدن وی دیدگان ! اما خداوند متعالكنم و چنان
 را ندید. ، ایشانسو نگریست سو و آناین  به و هر چه ساخت

گفت: آیا  جمیل ؟ امبینیمی  من را همراه پرسید: آیا كسی ابوبكر رضی هللا عنه از وی
 !بینمنمی  دیگر را همراهتكس  جز تو هیچ ؟ منكنیمی  مرا مسخره

صلّي  حضرتآن  بر نبوت روشن یآشكار و دلیل یامعجزه سوره اند: اینفرموده  ءعلما
 ... قاطعانه َسیْصلَى نَاراً َذاَت لََهب   زیرا خداوند جّل جالله با نزول: هللا علیه وسلم است

 باشقاوت آنها در دنیا و آخرت آورند و سرنوشتنمي  ایمان و زنش ابو لهب خبر داد كه
، در باطن در ظاهر و نه از این دو نفر نه یكخبر، هیچ این بر طبق پس استخورده  گره
 نیاوردند. در خفا ایمان آشكار و نه نه
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وهم سر  گردن، گردنی که لطیف و نازک و زیباست که همان گردن زنان است: «جید»
بند انداختن است؛ جاي زیب و گویند كه جاي آرایش و از جمله گردنی سینه زنان را م

 «ُعنُق»ور گردن نیست، چون گردن را زیور انداختن زنان را نیز مي گویند. پس منظ
اند مراد این است که در قیامت ریسمان در گردنش ها گفتهبعضي «.َرقَبه»میگویند یا 

در وجودش غلبه دارد و به آویزند. این زن، برعکس طبیعت زنانه، طبیعت خشن مي
 جاي عواطف و احساسات رقیق و لطیف، حالت خشن و دشمنانه در او وجود دارد. به

تزیین و زینت باشد، که در واقع همان ِمهر  ی، که در وجود او باید جا«جید»اصطالح، 
آن، احساسات خشن و آتشین و شرار نفرت و کینه در آن  یزنانه است، به جا یو عاطفه
 است.

ریسمان ضخیم، اما ریسمانی که از پوست درخِت خرما یعنی مسد است.  «:حبل»
شود که ضخامت و ز پوسِت درخِت خرما هم بافته میریسمانی که خود ضخیم است و ا

گردد و اسارت و در اینجا مقصود بندی است که مشتعل می) کند.اش را بیشتر میزبری
 (رساند. خواری و مزید عذاب او را می

مبارکه، برای تحقیر و بی أرزش کردن و به خشم آوردن  ه  در آی« َمَسد»هم چنین کلمه 
أبولهب و زن او و أمثال آنهاست در جهت آزار رساندن به پیامبر خاتم و نافرمانی از 

 ادبی به ساحت پاک دین خدا در هر عصر و دورانی.دستورات کتاب آسمانی و بی
 آیا واقعاً دست های أبو لهب بریده شد؟

شکسته باد دو دستان أبو » «تَبهْت یَدا أَبِي َلَهب  َوتَبه »آمده است: در آیه  اول این سوره 
منظور آیه  متبرکه چیست؟ آیا دستان اش واقعاً «.لهب و )أبو لهب( ومرگ بر او

 بریده است و یا خیر؟
إمام بخاری با عده ای از محدثین از حضرت ابن عباس رضي هللا عنه روایت کرده اند 

ا »که گفت:  َوَرْهَطَک ِمْنُهُم اْلُمْخلَِصیَن، « َوأَْنِذْر َعِشیَرتََک اْْلَْقَرِبینَ »نََزلَْت َهِذِه اْْلیةُ: لَمَّ
فَا، فََهتََف:  ، فَقَالُوا: َمْن «یا َصَباَحاهْ »َخَرَج َرُسوُل هللاِ َصلَّي هللاُ َعلَیِه َوَسلََّم َحتَّي َصِعَد الصَّ

ٌد، فَاْجتََمعُوا إِلَیِه، فَقَاَل: َهَذا الَِّذي یْهتُِف؟ قَالُوا: ُمحَ  ، یا َبنِي »مَّ ، یا بَِني فاَُلن  یا بَِني فاَُلن 
، یا بَِني َعْبِد اْلُمطَِّلبِ  ، یا َبنِي َعْبِد َمنَاف  أََرأَیتَُکْم لَْو أَْخبَْرتُُکْم »، َفاْجتََمعُوا إِلَیِه، فَقَاَل: «فاَُلن 

ْبنَا َعلَیَک َکِذبًا، قَاَل: « َجبَِل، أَُکْنتُْم ُمَصِدّقِي؟أَنَّ َخیاًل تَْخُرُج بَِسْفحِ َهَذا الْ  فَإِنِّي »قَالُوا: َما َجرَّ
، قَاَل: فَقَاَل أَبُو لََهب : تَبًّا لََک أََما َجَمْعتَنَا إاِلَّ ِلَهَذا، ثُمَّ قَاَم «نَِذیٌر َلُکْم َبیَن یَدي َعَذاب  َشِدید  

، بیهقي در ۲۰٨، مسلم ۴۹۷۱)بخاري «. ْت یَدا أَبِي لََهب  َوقَْد تَبَّ فَنََزلَْت َهِذِه الس وَرةُ تَبَّ 
 (۴۰۱و ۴۰۰/  ٣« تفسیر»و بغوي در  ۱٨۲و  ۱٨۱/  ۲« دالئل»

 )ای «َوأَْنِذْر َعِشیَرتََک اأْلَْقَربِینَ »شوره شعراء(  ۲۱۴یعنی: زمانیکه این آیه مبارکه )
 هللا صلي هللا علیه وسلم از خانه شد؛ رسول را هشدار ده(، نازل نزدیکت پیامبر! بستگان

 ندا در دادند: فریاد بلند چنین به صفا باال رفتند سپس کوه خود بیرون رفت و به
گفت که دشمن به شکل غافلگیرانه بر او تهاجم ! )عرب زمانی این جمله را مییا صباحاه

ندا را شنیدند،  این قریش ند( چونکرد، تا این که همه باخبر شوند و دست به مقابله بزنمی
 . پسشد که: محمد است داده؟ پاسخ صدا وفریادگر کیست این دیگر پرسیدند کهاز یک 

صلي هللا علیه وسلم  اکرمرسول گاهایشان گرد آمدند. آن گفتند و پیرامون ندا را اجابت
 ای ! هانفالنبنی  ای ! هانفالنبنیی ا ! هانفالنبنی  ای فرمودند: هان آنان به خطاب
را  قریش ، اقوام مختلفی ازقبیلهترتیب این! )و بهعبدالمطلببنی  ای ! هانعبد مناف بنی
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محمد صلی هللا علیه  گردیدند تا بشنوند کهسراپا گوش  آنان همه بردند( پس نام یکی یکی
 .استفراخوانده  آن را برای همهفریادکنان  دارد که ز اهمیتا پایه این به سخنی وسلم چه
 از کناره از سواران سپاهی که شما خبر بدهم فرمودند: آیا اگر به آنان به خطاب سپس
یکصدا  خواهید کرد؟ همه تازند، آیا مرا تصدیقآیند و بر شما می می بیرون کوه این

 شناسیم(.می  راستگویی تو را به )بلکه ایمنکردهرا تجربه  تو دروغیاز  گفتند: ما تاکنون
هشدار  سختی که شما درآن می افتید اگاه و ازعذابی پیش از پیش من اینک فرمودند: پس

کار ما را  این باد بر تو! آیا برای گفت: هالکت اثنا ابو لهب . در ایندهممی 
: پروردگار با بود که . همانن همین کالم محل را ترک کرد و رفت؟! به گفتایگردآورده

َما أَْغنَي َعْنهُ َمالُهُ َوَما *  تَبَّْت یَدا أَِبي لََهب  َوتَبَّ »عظمت سوره مسد را نازل فرمود: 
 ....«َکَسبَ 

 أبو لهب جهنمی أست!
رآن کریم و شوند، اینک ق و مشرکین وارد دوزخ می در این شک وجود ندارد که کفار

دوزخی بودن بعضی افراد مشخص به ما خبر  رسول هللا صلي هللا علیه وسلم راجع به
 اند که از جمله آنها فرعون زمان حضرت موسی علیه السالم است:داده

یْقُدُم قَْوَمهُ یْوَم اْلِقیاَمِة فَأَْوَرَدُهُم »( میفرماید: ۹٨پروردگار با عظمت در )سوره هود آیه:
)فرعون در روز قیامت در پیشاپیش قوم خود بوده )و ایشان  «َوبِئَْس اْلِوْرُد اْلَمْوُرودُ  النهارَ 

را به سوي آتش دوزخ رهبري خواهد کرد، همان گونه که در دنیا آنان را به سوي کفر 
اندازد. چه بد جایگاهي که بدان کرد( و ایشان را به آتش دوزخ ميوگمراهي رهبري مي

 (.شوند!وارد مي 
ُ َمثاًَل ِلّلَِّذیَن َکفَُروا اِْمَرأَةَ »ي آنان همسر نوح و همسر لوط هستند. و از جمله َضَرَب َّللاَّ

 ِ  نُوح  َواِْمَرأَةَ لُوط  َکاَنتَا تَْحَت َعْبَدیِن ِمْن ِعبَاِدنَا َصاِلَحیِن فََخانَتَاُهَما فَلَْم یْغِنیا َعْنُهَما ِمَن َّللاَّ
( )خداوند از میان کافران، زن ۱۰)سوره التحریم:«  النَّاَر َمَع الدَّاِخِلینَ َشیئًا َوقِیَل اْدُخاَل 

نوح و زن لوط را مثل زده است. آنان در حباله نکاح دو تن از بندگان خوب ما بودند و 
)با ساخت و پاخت با قوم خود، و گزارش اسرار و اخبار بدیشان( به آن دو خیانت کردند 

پیشگاه الهی کمترین کاری برای إیشان بکنند و )آنان را از عذاب و آن دو نتوانستند در 
خانمانسوز دنیوی، و سخت کمرشکن اُخروی نجات دهند. به هنگام مرگ توّسط فرشتگان 

 آیند.( بدیشان( گفته شد: به دوزخ درآئید همراه با همه کسانی که بدان در می
باشند. طوریکه هب و همسرش می و یکی دیگر از جمله کسانیکه اهل دوزخ هستند، ابو ل

 ( آمده است.۵-۱تفصیل آن در سوره  )ألَمَسد 
هللا صلي هللا همچنان یکی دیگر از جمله این افراد عمرو بن عامر خزاعي است. رسول

کشند. )روایت این حدیث هایش را در دوزخ میعلیه وسلم او را در حالتی دید که روده
 تخریج کرده اند.(. صحیح است. و بخاری و مسلم آن را

از جمله این افراد قاتل عمار بن یاسر است. در معجم طبرانی با سند صحیح از عمرو بن 
قاتل عمار »هللا صلی هللا علیه وسلم فرمودند: رسول که عاص و از فرزندش روایت شده

 (۴۱۷۰( شماره ۴/۱۱۰)صحیح الجامع )« و سالبه في النار
 ز آنها:قیامت و موضوع سؤال و جواب ا

در مورد اینکه آیا در روز قیامت از کفار هم سؤال وجواب بعمل مي آید و یا خیر، علماء 
 نظریات مختلفی و متفاوتی دارند:
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 خرین از پیروان امام احمد رحمه هللا و...أفرماید: متشیخ االسالم ابن تمیه رحمه هللا مي 
 محاسبه کفار نیستند عبارتند از:در این مساله اختالف نظر دارند، آنهایی که معتقد به 

ابوبکر عبدالعزیز، ابوالحسن تمیمی، قاضی ابویعلی و غیره و گروه دوم که معتقد به 
محاسبه کفار هستند عبارتند از: ابو حفص برمکی، ابوسلیمان دمشقی و ابوطالب. 

 (.۴/٣۰۵-)مجموع فتاوي شیخ االسالم 
ار خواهند گرفت و اعمال آنها وزن اما حرف حق همین است که کفار مورد محاسبه قر

 اهد و گواه صحت این مدعا میباشد.آیات ذیل ش ،خواهد شد
َویْوَم ینَاِدیِهْم فَیقُوُل أَیَن »فرماید: مي ( ۶۲القصص:)سوره «. پروردگار با عظمت در

فریاد مي )روزی )را خاطر نشان ساز که( خدا ایشان را  .«ُشَرَکائِي الَِّذیَن ُکنتُْم تَْزُعُمونَ 
بردید کجایند؟!)اي مشرکان! حاال که  گوید: شریکی که برای من گمان ميدارد و مي

اند و هنگامه حساب و کتاب و گرفتاري و درماندگي است، ها کنار رفتهحجاب ها و پرده 
پرستیدید بیایند و شما را از پنداشتید و می های انس و جنّی که می بگوئید بتها و خداگونه 

 اب و عذاب آفریدگار برهانند(.عق
خاطرنشان ساز( ( )۶۵القصص: )سوره «. َویْوَم ینَاِدیِهْم فَیقُوُل َماَذا أََجْبتُُم اْلُمْرَسِلینَ »

گوید: به پیغمبران چه پاسخی روزي را که خداوند مشرکان را فریاد می دارد و میی 
 دادید؟(.

ا َمن ثَقُلَْت َمَواِزینُهُ » اِضیة  فَُهَو  * فَأَمَّ ا َمْن َخفَّْت َمَواِزینُهُ  * فِي ِعیَشة  رَّ هُ  * َوأَمَّ فَأُم 
)کسی که ترازوی  (۱۱ – ۶القارعة: )سوره « نَاٌر َحاِمیةٌ  * َوَما أَْدَراَک َما ِهیهْ  * َهاِویةٌ 

و اّما  برد.او در زندگی رضایت بخشی بسر می  )حسنات و نیکیهای( او سنگین باشد.
مادِر )مهربان( او، پرتگاه  )حسنات و نیکی هاي( او سبک شود. کسی که ترازوی 

)ژرف دوزخ( است )و برای در آغوش کشیدن او، دهان خود را به سویش باز کرده 
؟! آتش بزرگ بسیار گرم و تو چه می دانی، پرتگاه دوزخ چیست و چگونه است است(.

 سوزانی است(.
تَْلفَُح ُوُجوَهُهُم  * َک الهِذیَن َخِسُروا أَنفَُسُهْم فِي َجَهنهَم َخاِلُدونَ َوَمْن َخفهْت َمَواِزینُهُ فَأُْولَئِ »

)سوره  «أَلَْم تَُکْن آیاتِي تُتْلَي َعَلیُکْم فَُکنتُم بَِها تَُکِذّبُونَ  * النهاُر َوُهْم فِیَها َکاِلُحونَ 
ی( ایشان، سبک های )أعمال و أقوال دنیو)و کسانی که سنجیده (۱۰۵ – ۱۰٣المؤمنون: 

اند و در دوزخ و بی أرزش باشد، اینان )عمر خود را باخته و( خویشتن را زیانمند نموده
گیرد، و آنان در های آتش دوزخ صورتهای إیشان را فرا ميشعله  جاودانه خواهند ماند.

)خداوند خطاب بدیشان  برند.میان آن، چهره در هم کشیده )و پریشان و ناالن( بسر می 
 نامیدید؟!(.شد و شما آنها را دروغ مي گوید:( مگر آیات من بر شما خوانده نمی يم

اما در مورد اینکه چرا کفار مورد محاسبه وسؤال قرار می گیرند حال آنکه اعمال آنها به 
 هدر رفته و باطلند؟ در پاسخ به این سؤال جوابهای متعددی بشرح زیر داده شده است:

آنان، خداوند بیش از هرکسي  خصوص و اظهار عدل الهی دراقامه  حجت بر آنها  - 1
عذر را می پذیرد. او عادل مطلق است، روی این حساب کفار را مورد سؤال و 
محاسبه قرار خواهد داد و آنان را نسبت به اسناد و مدارکی که حاوی اعمال آنها 

ل آنها ظاهر هستند، آگاه مي سازد و میزان را مطابق با بزرگی گناهان و بدي اعما
َونََضُع اْلَمَواِزیَن اْلِقْسطَ ِلیْوِم اْلِقیاَمِة َفاَل تُْظلَُم نَْفٌس َشیئًا َوإِن َکاَن ِمثْقَاَل َحبَّة  »مي سازد. 

ْن َخْرَدل  أَتَینَا ِبَها َوَکَفي بِنَا َحاِسِبینَ  و ما ترازوی عدل و داد ( )۴۷)سوره اْلنبیاء:«. ِمّ
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نهاد، و اصالً به هیچ کسی کمترین ستمي نمی شود، و اگر  را در روز قیامت خواهیم
به اندازه دانه خردلي )کار نیک یا بدي انجام گرفته( باشد، آن را حاضر و آماده می 

دهیم و بسنده خواهد بود که ما حسابرس و حسابگر سازیم و سزا و جزای آن را می  
 .اعمال و أقوال شما إنسانها باشیم

ا فِیِه َویقُولُوَن یا َویلَتَنَا َماِل َهَذا اْلِکتَابِ اَل یغَاِدُر َوُوِضَع اْلکِ » تَاُب فَتََري اْلُمْجِرِمیَن ُمْشِفِقیَن ِممَّ
)سوره «. َصِغیَرةً َواَل َکِبیَرةً إاِلَّ أَْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِملُوا َحاِضًرا َواَل یْظِلُم َرب َک أََحًدا

هر کسی، در دستش( نهاده می شود )و مؤمنان از دیدن  ( )و کتاب )أعمال۴۹الکهف: 
بیني که از  )کفر پیشه( را مي گناهکارانگردند( و آنچه در آن است شادان و خندان مي

گویند: اي واي بر ما! این چه کتابي شوند و ميدیدن آنچه در آن است، ترسان و لرزان می 
است که هیچ عمل کوچک و بزرگي را رها نکرده است و همه را برشمرده است و )به 

و آماده اند حاضر ثبت و ضبط آن مبادرت ورزیده است. و بدین وسیله( آنچه را که کرده
کند. )چرا که پاداش یا کیفر، محصول أعمال بینند. و پروردگار تو به کسی ظلم نمی مي 

 (.خود مردمان است
إمام قُرطبی می فرماید: خداوند در دنیا و آخرت مخلوق را بمنظور إتمام ُحجت و إظهار 

 (۲۲۵حکمت مورد محاسبه و سؤال قرار میدهد. )تذکره:
وبیخ و تنبیه، آنها را مورد محاسبه قرار می دهد. حضرت خداوند )ج( به منظور ت - 2

فرماید: هدف محاسبه نشان دادن إعمال ُکفار به ُکفار و شیخ اإلسالم إبن تمیمه می 
اگر  تنبیه در برابر آن إعمال است و هدف دیگر موازنه، نیکی در برابر بدی است،

برابر این گونه اعمال محاسبه منظور خداوند از محاسبه معنی أول باشد، قطعاً آنها در 
 خواهند شد.

و اگر منظور معنی دوم است و مقصد محاسبه این باشد که آیا کفار اعمال نیکي دارند که 
 .(۴/٣۰۵در برابر آن مستحق بهشت شوند، این یک خطای آشکار است. )مجموعه فتاوی: )

ي ِإْذ ُوقِفُواْ َعلَي َربِِّهْم َولَْو تَرَ »و این تنبیه و تهدید در نصوص زیادی مطرح شده است: 
اْلنعام: )سوره  «.قَاَل أَلَیَس َهَذا بِاْلَحِقّ قَالُواْ بَلَي َوَربِّنَا قَاَل فَذُوقُواْ العََذاَب بَِما ُکنتُْم تَْکفُُرونَ 

)اگر آنان را ببینی بدان هنگام که در پیشگاه )دادگاه عدل( پروردگارشان نگاه داشته ( 30
ی دید که چه حال بد و وضع تباهی دارند، و خداوند بدیشان( میگوید: آیا این اند )خواهشده

گویند: بلی به پروردگارمان بینید و دامنگیرتان است( حق نیست؟! می)چیزهائی را که می 
سوگند! )حق است. آن گاه خداوند باز بدیشان( میگوید: پس به سبب کفری که می ورزیدید 

 عذاب )دوزخ( را بچشید(.
نُکْم یقُص وَن َعلَیُکْم آیاِتي َوینِذُروَنُکْم ِلقَاء یْوِمُکْم هَ » َذا یا َمْعَشَر اْلِجِنّ َواإِلنِس أَلَْم یأْتُِکْم ُرُسٌل ِمّ

تُْهُم اْلَحیاةُ الد ْنیا َوَشِهُدواْ َعلَي أَنفُِسِهْم أَنَُّهْم َکانُواْ َکافِرِ  )سوره  «.ینَ قَالُواْ َشِهْدنَا َعلَي أَنفُِسنَا َوَغرَّ
)در آن روز خداوند بدیشان میگوید:( اي جنّیان و ای انسانها! آیا پیغمبرانی ( ۱٣۰اْلنعام: 

از خودتان به سوی شما نیامدند و آیات )کتابهای آسمانی( مرا برایتان بازگو نکردند و شما 
روز را را از رسیدن بدین روز )و روبرو شدن در آن با خدا( بیم ندادند؟ )پس چگونه این 

دهیم  گویند: ما علیه خود گواهی میفراموش کردید و در تکذیب آن کوشیدید؟ در پاسخ( می
کنیم که پیغمبران آمدند و آئین خدا را تبلیغ کردند و ما را از قیامت ترساندند، )و اقرار می

ولی ما ایشان را تکذیب کردیم و گفتیم: خداوند چیزی را از سوی خود نفرستاده است و 
ز زندگی این جهان، زندگی دیگری وجود ندارد. بلی( زندگی جهان، آنان را گول زد و ج
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دهند ای ندارند و( علیه خود گواهی می)به خود مشغول داشت و امروز جز اعتراف چاره
 «.اند )و مستحّق عذاب جاویدان و خوفناک یزدانندگویند( که ایشان کافر بوده)و می

َزِت اْلَجِحیُم » )و ( ۹۲-۹۱الشعراء:)سوره  «.َوقِیَل لَُهْم أَیَن َما ُکنتُْم تَْعبُُدونَ  * ِلْلغَاِوینَ َوبُِرّ
شود: کجا هستند و بدیشان گفته می   شود.دوزخ برای گمراهان آشکار گردانده می
 کردید؟(معبودهائی که پیوسته آنها را عبادت می

 «.یْستَِجیبُوا َلُهْم َوَرأَُوا اْلعََذاَب لَْو أَنهُهْم َکانُوا یْهتَُدونَ  َوقِیَل اْدُعوا ُشَرَکاَءُکْم فََدَعْوُهْم فَلَمْ »
 شود:)به پرستش کنندگان گول خورده( گفته می ( ۶۴القصص: )سوره 

انبازهای خود را )که معبودهای دروغینند( به فریاد خوانید )تا شما را یاری کنند(. آنان 
دهند. )در این هنگام( عذاب را )با  اسخی بدانان نمیخوانند، ولی پ ایشان را به فریاد می

بودند )و امروز کنند:( کاش! هدایت یافته و راهیاب می بینند )و آرزو میچشم خود( می
 شدند(.گرفتار چنین مجازات شدید نمی 

بتوان آنرا با کفر شان  ای نیست کهاندازه اعمال نیک کفار به که ابن کثیر می گوید: هرچند
قایسه نمود، اما به منظور اظهار شقاوت و رسوایی آنان در انظار عموم، اعمالشان وزن م

 .(۲/٣۵شوند. النهایة، ابن کثیر: ) کرده می
مکلف هستند. لذا  نیز کفار مکلف به فروع شریعتند همانطور که به اصول شریعت - 3

ن صورت گرفته گیرند پیرامون کوتاهی که در انجام تکلیف از آنامورد سؤال قرار می
است، قرطبی می گوید: مبنی بر اینکه کفار مکلف به فروع شریعت هستند و درباره 

گیرند، و در صورت کوتاهی در فروع مجازات فروع شریعت مورد سؤال قرار می
َکاةَ »فرماید: می شوند، خداوند می  )سوره «. َوَویٌل ِلّْلُمْشِرِکیَن * الَِّذیَن اَل یْؤتُوَن الزَّ

پردازند ( )وای به حال مشرکان! به پاکسازی خود از لوث شرک نمی ۷ – ۶فصلت: 
 یازند(و به کار های خیر دست نمی 

قَالُوا لَْم نَُک ِمَن  * َما َسلََکُکْم فِي َسقَرَ »و خداوند درباره مجرمین، چنین خبر داده است: 
َوُکنها نَُکِذُّب بِیْوِم  * َوُکنها َنُخوُض َمَع اْلَخائِِضینَ  * َولَْم نَُک نُْطِعُم اْلِمْسِکینَ  * اْلُمَصِلّینَ 
)چه چیزهائی شما را به دوزخ کشانده است و بدان ( ۴۶ – ۴۲المدثر: )سوره  «.الِدّینِ 

و به مستمند خوراک  ایم.گویند: )در جهان( از زمره نمازگزاران نبودهمی ؟انداخته است
ایم و به باطل و یاوه و شدهصدا مینشین و همباطل گرایان )همو ما پیوسته با  ایم.دادهنمی

 ایم(.دانستهو روز سزا و جزای )قیامت( را دروغ می  ایم.رفته عیبجوئی( فرو می
از آیه های مذکور روشن می گردد که مشرکان، مخاطب به ایمان، زندگی پس از 

اره این امور مورد سؤال قرار اقامه نماز و ادای زکات هستند. و روز قیامت درب ،مرگ
خواهند گرفت و در صورت کوتاهی یا ترک آنها مجازات خواهند شد.)تذکرة قرطبی: 

٣۰۹.) 
دارند و هرکس از آنان به میزان  کفار، در کفر، معاصی و گناهان خود با هم تفاوت - 4

گناهان خود به دوزخ مي رود و آتش دوزخ نیز درجات متفاوتی دارد،همان گونه که 
ت دارای درجات متفاوت است، اگر کسی شدت کفر و گمراهیش زیاد باشد، عذابش جن
ترین درجه دوزخ حتي بعضی از کفار در پایین همان میزان زیاد خواهد بود، به نیز

 خواهند بود، و منافقان از جمله این گروه هستند.
)بیگمان منافقان در اعماق (۱۴۵النساء: سوره «.)إِنَّ اْلُمنَافِِقیَن فِي الدَّْرِک اْلَْسفَِل ِمَن النَّارِ »

 ترین مکان آن هستند(.دوزخ و در پائین
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شیخ االسالم ابن تمیمه میگوید: عذاب کسانی که بدیهایشان زیادند از عذاب کساني که دارای 
، و هرکدام از کفار که نیکي و حسنات داشته باشد ر استباشند، بیشتمی  بدی های کمتری

مانند اینکه عذاب ابو طالب از عذاب ابو لهب کمتر و  ،از شدت عذاب آنها کاسته می شود
بنابر این محاسبه کفار  بخاطر بیان مراتب عذاب است نه بخاطر رفتن به  ،تر است سبک

 .(۴/٣۰۵بهشت. مجموع فتاوی، شیخ االسالم )
 قرطبی درباره وزن کردن اعمال کفار دو نکته را بیان می فرماید:امام 
ندارد  ایدر یک کفه ترازو کفر و گناهانشان گذاشته می شود، و کافر اعمال حسنه اول:

کفه اعمال بد، بدلیل خالی بودن کفه حسنات  رو از این که در کفه دیگر ترازو گذاشته شوند،
 ها، میچربد. و نیکی
کافر انجام  که یکی همچون: صله رحم، صدقه، غمخواری و همدردی با مردماعمال ن دوم:
بدلیل سنگیني کفر و  -، در کفه خوبی و نیکي گذاشته مي شوند، اما کفه بدیها دهندمی 
 (٣۱۲مي چربد. )تذکرة:  -شرک

نکته اول صحیح است، چون أعمال نیک و معروف کافر به دلیل شرک وکفرش از بین 
لَئِْن أَْشَرْکَت »مي فرماید:  ، خداوندهیچگونه ارزشی به آنها داده نخواهد شد ند وأ رفته

پاداش  ورزی کردارت )باطل و بي)اگر شرک ( ۶۵الزمر: )سوره  .«لَیْحَبَطنَّ َعَملُکَ 
 شود(.میگردد و( هیچ و نابود مي 

ئَِک َحِبَطْت أَْعَمالُُهْم فِي الد ْنیا َواْلِخَرِة َوَمن یْرتَِدْد ِمنُکْم َعن ِدینِِه فَیُمْت َوُهَو َکافٌِر فَأُْولَ »
)کسی که از شما از آئین ( ۲۱۷البقرة: )سوره   «.َوأُْولَئَِک أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِیَها َخاِلُدونَ 

رود، خود برگردد و در حال کفر بمیرد، چنین کسانی اعمالشان در دنیا و آخرت بر باد می 
 مانند(.باشند و در آن جاویدان می دوزخ( میو ایشان یاران آتش )

ً وابتغي به وجهه»و در حدیث آمده است:  « إن هللا ال یقبل من العمل إال ما کان خالصا
ً برای خشنودی خداوند صورت  )خداوند هیچ عملي را نمی پذیرد، جز آن را که صرفا

 امه...گرفته و از شرک و ریا خالص باشد(. نسائي در باب جهاد از ابي ام
اکرم هللا صلي هللا علیه وسلم فرمودند: کافر در  از روایات صحیح است که رسول دوم:

دنیا از پاداش اعمال نیک خود بهره مي برد ودر حالي وارد قیامت می شود که هیچ پاداشی 
اکرم رسولکه  از اعمال نیکش باقی نمانده است. در صحیح مسلم و مسند احمد آمده است

إن هللا ال یظلم مؤمناً حسنته، یعطي بها في الدنیا )وفي »هللا علیه وسلم فرمودند: هللا صلي 
روایة یثاب علیها الرزق في الدنیا( ویجزي بها في اْلخرة، وأما الکافر فیطعم بها بحسنات 

سلسلة  «.ما عمل بها هلل في الدنیا، حتي إذا أفضي إلي اْلخرة لم یکن له حسنة یجزي بها
 (۵٣( و شماره آن: ۱/٨۲صحیحة )االحادیث ال

در آخرت  )خداوند بر هیچ مؤمنی درباره اعمال نیک او ستم نمی کند. مؤمن در دنیا و
بیند. اما کافر تمام پاداش اعمال نیک خود را در دنیا می اعمال نیک خود را می پاداش

 اند(.رود، هیچ اعمال نیکی برایش باقی نخواهد مگیرد و وقتی که به جهان آخرت می
 اند: عدم باز خواست کفار وارد شده توجیه آیات و روایاتي که راجع به

مباحث گذشته ثابت شد که کفار مورد سؤال و محاسبه قرار می  به اگر سؤال شود: با توجه
 اینکه اگر چنین است، نصوص مخالف آنها را چگونه توجیه می کنید، از جمله ،گیرند

 (۷٨القصص: )سوره  «.یْسأَُل َعن ذُنُوبِِهُم اْلُمْجِرُمونَ َواَل »خداوند میفرماید: 
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شود، )بلکه سؤال توبیخ و تحقیر از )گناهکاران از گناهانشان سؤال )تحقیق و ترحیم( نمي 
 «. گردد ایشان می

 ( )در آن روز هیچ پری و٣۹الرحمن: )سوره  «.فَیْوَمئِذ  اله یْسأَُل َعن َذنبِِه إِنٌس َواَل َجانٌّ »
گردد )چرا که آن روز زمان تخریب جهان است؛ نه وقت انسانی از گناهش پرسش نمی

 «.سؤال و پرسش یزدان
)امروز، روزی ( ٣۶ – ٣۵المرسالت: ) «.َواَل یْؤَذُن لَُهْم فَیْعتَِذُرونَ  * َهَذا یْوُم اَل ینِطقُونَ »

)چرا که خداوند بر گویند زنند و( سخن نمیکنندگان آیات الهی، دم نمیاست که )تکذیب
شود تا پوزش بطلبند و عذر و بدیشان اجازه داده نمی  نهد(.دهانشان مهر سکوت می 

 خواهی بکنند(.
و امثال این نصوص: باید بگوییم که میان این نصوص و نصوص قبلی تضاد و تناقضی 

ددی متع راههای وجود ندارد. علما در راستای تطبیق و توفیق میان این دو گونه نصوص
 اند:داده  را ارائه
گیرند، بلکه جهت شفا و آرامش و آسایش مورد بازخواست قرار نمی جهت کافران اول:

چرا شما چنین و  الهایی همچون:ؤس عنوان نمونه به ،خواهد شد الؤس تهدید و تنبیه از آنان
سخنان چنان عمل کردید؟ درباره سخن گفتن و عذرخواستن نیز چنین است، یعنی خداوند 

تهدید متوجه آنان خواهد  با همراه بلکه سخنان قهر آمیز و ،محبت آمیز با آنان نخواهد زد
 .۲٨۶«: تذکرة»شد. 
زیرا که خداوند نسبت به  ،اینکه خداوند متعال سؤال استفهامی از آنان نخواهد کرد دوم:

کفار سؤال تثبیتی و بلکه سؤال از  ،اعمال آنها آگاه و عالم است و نیازی به استفهام ندارد
 ۲٨۷«: تذکر»اید؟ تقریری خواهد بود، مثالً از آنان سؤال می شود: چرا چنین کرده

 گویند:حسن بصری و قتاده می
چرا که خداوند گناهان آنان را می داند  ،از کفار درباره گناهانشان سؤال نخواهد شد

 .(۲/۱۷۴اند. لوامع االنوار البهیة: )وفرشتگان آنها را نوشته
قرطبی شوند،بعضی از مراحل قیامت مورد بازخواست واقع می اینکه کفار در سوم:
در بعضی مراحل از کفار سؤال صورت می  ،گوید: قیامت مراحل و موارد زیادی داردمی

 گیرد.گیرد و در برخی دیگر صورت نمی
کند: روز قیامت مردم با  یگوید: عکرمه از ابن عباس رضي هللا عنه نقل می سفاریني م

یک  مام احمد رحمه هللا درإهمین اساس  یرو ،مواجه خواهند شد یاهاوضاع و احوال عدید
مدت شصت سال نه حرف  شوند بهمی  انسانها زنده گوید: إبتدا که جوابهای قرآنی می سری

َربَّنَا أَْبَصْرنَا »: می زنند و نه اجازه عذر خواهی به آنان داده می شود تا معذرت خواهي کنند
)پروردگارا! دیدیم )آنچه ( ۱۲السجدة: )سوره  «.َوَسِمْعنَا فَاْرِجْعنَا نَْعَمْل َصاِلًحا إِنَّا ُموقِنُونَ 

خود را از آن به کوری زده بودیم( و شنیدیم )آنچه خود را از آن به کری زده بودیم. هم 
عمل صالح انجام دهیم )و سرافراز به اینک پشیمانیم( پس ما را )به جهان( بازگردان تا 

خدمت برگردیم(. ما )به قیامت و فرموده پیغمبرانت( یقین کامل داریم(. و هنگامی که اجازه 
ثُمَّ ِإنَُّکْم یْوَم »کشمکش میافتند:  به سخن در می آیند و به ،سخن گفتن به آنان داده می شود

سپس شما روز قیامت نزد پروردگارتان ) (٣۱الزمر: )سوره  «.اْلِقیاَمةِ ِعندَ َرِبُّکْم تَْختَِصُمونَ 
کند و حق هر کسی را به پردازید )و خدا در میانتان داوری می  به نزاع و کشمکش می

 «.نهدکف دستش می 
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، سپس نمایندمی  و مجادله عدالتی مخاصمهانصافی و بی  ی بیارائه یعنی موقع محاسبه و
( ۲٨ق: )سوره  «.قَاَل اَل تَْختَِصُموا لََدي َوقَْد قَدَّْمُت إِلَیُکم بِاْلَوِعیدِ »شود:  به آنان گفته می

فرماید: در پیشگاه من ستیزه مکنید. من پیش از این شما را )از این سرنوشت شوم( )خدا می
 بیم داده بودم(.

( ۷٨القصص: )سوره «. َواَل یْسأَُل َعن ذُنُوبِِهُم اْلُمْجِرُمونَ »ی: آیه قرطبي راجع به چهارم:
شود، )بلکه سؤال توبیخ و تحقیر از )گناهکاران از گناهانشان سؤال )تحقیق و ترحیم( نمی 

 «.گرددایشان می 
 ، یعنی اینکهشودمی  منین از کافرین پرسیدهؤجهت جدا کردن م این سؤال :که بیان داشته

ؤال کنند: دین تو چیست؟ و تو در روز قیامت فرشتگان نیازی به این ندارند که از کافر س
های باز و  های تازه و سینهای؟ زیرا مؤمنان دارای چهره هدنیا چه عملی را انجام داد

های سیاه و غمگین خواهند بود و فرشتگان از آثار چهره آنها را کافران دارای چهره
به سوی دوزخ کنند، لذا وقتی که فرشتگان ماموریت می یابند که کفار را شناسایی می 

برانند، آثار و عالیم ظاهری کفار برای شناسایی آنها کفایت می کند و به معرفی بیشتری 
 (.۲٨۷«: تذکرة»نیاز ندارند. 

 إزدواج دختران پیامبر إسالم باپسران أبولهب: 
در مورد اینکه پیامبر صلي هللا علیه وسلم چرا دو دختر خویش را به پسران ابو لهب، در 

 ورد.   آآنها مسلمان نبودند به ازدواج درحالیکه 
 قبل از همه باید گفت که: دختران پیامبر صلي هللا علیه و سلم بترتیب عبارتند از:

، پیامبر صلي هللا علیه و سلم او را به ازدواج «زینب» )زینب، رقیة، أم کلثوم، و فاطمة.(
پیامبر صلي هللا علیه و  در آورد. پس از اینکه ازدواج با مشرکین منع شد،« ابي عاص»

مسلمان شد « ابي العاص»بعداً که  یسلم او را از همسرش که مشرک بود جدا کرد، ول
 را به او برگرداند.« زینب»هللا علیه و سلم  یپیامبر صل

 در آورد.« عتبه بن ابي لهب»، پیامبر صلي هللا علیه و سلم او را به ازدواج «رقیه»
کوچکتر رقیه میباشد، پیامبر صلي هللا علیه و سلم او را به ازدواج ، که خواهر «ام کلثوم»
 در آورد.« عتیبه بن ابي لهب»
طالب در آورد.  یبن اب یپیامبر صلي هللا علیه و سلم او را به ازدواج عل« فاطمه زهراء»

 ماه پس از وفات پیامبر صلي هللا علیه و سلم او نیز وفات کرد. ۶در حدود 
: تَبَّت یدا اَبي لََهب َو تَّب( را نازل کرد، ابو ی)یعن« المسد»خداوند سوره که  یهنگام یول

گرد آورنده »یعني « حمالة الحطب»که خداوند او را در قرآن « ام جمیل»لهب و همسرش 
شدند و به پسرانش دستور دادند که دختران پیامبر صلي  یلقب داده است، عصبان« هیزم

سر من بر سر شما دو تا »د و ابو لهب به پسرانش گفت که: هللا علیه و سلم را طالق دهن
، پس پسرانش دختران پیامبر صلي هللا «حرام میباشد اگر دختران محمد را طالق ندهید

پس از عقد کردن بود و هنوز بین  یعلیه و سلم را طالق دادند، واین طالق مدت زمان کم
- االستیعاب في معرفة اْلصحاب خ نداده بود. )مراجعه شود به کتاب:رُ  یآنها آمیزش

 .(۵۹۴:ه  صفح
با رقیه در مکه مکرمه ازدواج کرد و با او به حبشه « حضرت عثمان بن عفان»سپس 

گذاشت و از تأریخ به « عبد هللا»شد که نام آنرا  یمهاجرت کرد و در حبشه صاحب پسر
  شد.« ابو عبد هللا»بعد کنیه عثمان 



 

  

605 

 سورٔه 
َ
 (111) –َسد امل

)بیماری كه از أثر خوردن آب، « حصبة»مرض « رقیة»و در جنگ بدر، از آنجاییکه 
سبزی و میوه آلوده به میان مي آید( داشت و مریض بود، پیامبر صلي هللا علیه و سلم عثمان 

سر أنجام « رقیة»بماند، ولی « رقیة»را که نیت جهاد داشت أمر کرد که نزد همسرش 
 بعلت این مریضی وفات کرد.
را به إزدواج حضرت عثمان رضي « اُم کلثوم»سلم دخترش  سپس پیامبر صلي هللا علیه و

هللا عنه در آورد، و این ازدواج در ماه ربیع اْلول سال سوم هجری بود، ولی فرزندی از 
او نصیبش نشد تا اینکه سرأنجام در سال نهم هجری درگذشت، و از آنجاییکه عثمان با دو 

ذي »پس از دیگری ازدواج کرد، به او تا از دختران پیامبر صلي هللا علیه و سلم یکي 
 میگویند.« صاحب دو نور»یعنی: « النورین

اما در مورد این مسئله که چرا پسران أبو لهب که دشمن خدا بود با دختران پیامبر که 
رسول هلل بود ازدواج کردند به این علت بود که در أوائل إسالم إزدواج مسلمان با کافر 

یا أَیَها الَِّذیَن »بود، و نهي آن بعداً نازل شد که خداوند فرمود:  هنوز جائز بود و منع نشده
ُ أَْعلَُم بِإِیَمانِِهنَّ فَإِْن َعِلْمتُُموُهنَّ   ُمْؤِمنَات  فَال آَمنُوا إَِذا َجاَءُکُم اْلُمْؤِمنَاُت ُمَهاِجَرات  فَاْمتَِحنُوُهنَّ َّللاَّ

 َلُهْم َوال ُهْم یِحل وَن لَُهنَّ َوآتُوُهْم َما أَْنفَقُوا َوال ُجنَاَح َعلَیُکْم أَْن تَْرِجعُوُهنَّ إِلَي اْلُکفَّاِر ال ُهنَّ ِحلٌّ 
 َ لوا َما تَْنِکُحوُهنَّ إَِذا آتَیتُُموُهنَّ أُُجوَرُهنَّ َوال تُْمِسُکوا بِِعَصِم اْلَکَوافِِر َواْسأَلُوا َما أَْنفَْقتُْم َوْلیْسأ

 ِ ُ َعِلیمٌ َحِکیمٌ أَْنفَقُوا َذِلُکْم ُحْکمُ َّللاَّ ! مؤمنان ( یعنی: )ای۱۰)سوره الممتحنة / «  یْحُکمُ بَینَُکْم َوَّللاَّ
 إیشان إیمان کنید، خداوند به را امتحان آنانمهاجر نزد شما بیایند پس  مؤمن زنان چون

 زنان آن ید، نهسوی کفار باز نگردانرا به  دانستید، آنان را مؤمن اگر آنان داناتر است، پس
بدهید،  ،أند کرده خرج آنچه آنان حالل، و به زنان بر این مردان آن أند و نهحالل بر آنان

را بدهید و  ایشان مهرهاي ایشان به کنید چون إزدواج یشانإبا  که نیست یو بر شما گناه
 هم کنید و مشرکان اید طلبکرده را خرج ندارید و آنچه کافر را نگاه زنان هايعصمت
کند و می  شما حکم در میان که است الهي حکم کنند ایناند طلبکرده خرج را که باید آنچه
 است.( با حکمت هللا دانایی

و پس از این آیه مسلمانان زنان کافرشان را طالق دادند، و همچنین إزدواج با زنان کافر 
)سوره  «َوالَ تَْنِکُحواْ المشرکات حتي یْؤِمنه »اییکه خداوند فرمود: نیز منع شد از آنج

بیاورند(، باستثنای  إیمان که نکنید، مگر آن إزدواج مشرک ( یعنی: )و با زنان۲۲۱البقرة/
اْلیْوَم أُِحلَّ »زنان یهودی و نصرانی که بعداً إزدواج با آنان ُمباح گردید پس از نزول آیه : 

 َوَطعَاُمُکْم ِحلٌّ لَُهْم َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن اْلُمْؤِمنَاِت لَُکُم الطَّیبَاُت َوَطعَاُم الَِّذیَن أُوتُوا اْلِکتَاَب ِحلٌّ لَُکمْ 
ِحیَن َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذیَن أُوتُوا اْلِکتَاَب ِمْن َقْبِلُکْم إَِذا آتَیتُُموُهنَّ أُُجوَرُهنَّ ُمْحِصنِیَن َغیَر ُمَسافِ 

یَماِن فَقَ  )سوره  « ْد َحبَِط َعَملُهُ َوُهَو فِي اْْلِخَرةِ ِمَن اْلَخاِسِرینَ َوال ُمتَِّخِذي أَْخَدان  َوَمْن یْکفُْر بِاْْلِ
 برای کتاب أهل شده و طعام شما حالل برای ( یعنی: )امروز چیزهای پاکیزه۵المائدة / 
از  بلکه نیست نکاح، شرط صحت مؤمن زن ، یا آزاد بودنبودن است و عفیف شما حالل

 زنان و نکاح کنیز مسلمان ، نکاحبنابراین وجوب برمی آید نه إستحباب إرشاد إلهی این
 آنان از شما به پیش که از کسانی پاکدامن است و زنان حالل نیز برای مسلمان غیرپاکدامن

 باشید نه جوینده بپردازید و عفت آنان را به آنان مهرهاي که شرط این شده به داده کتاب
کفر  إیمان به بگیرید، وهر کس خویش دوست را پنهانی زنان که آن رانان، و نه شهوت

 .است.(از زیانکاران  و او در آخرت شده ورزد قطعاً عمل وی تباه
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 پس بطور خالصه میتوان گفت:
 در اوائل إسالم إزدواج مسلمان با کافر جائز بود. - 1
علیه و سلم با پسران دشمن خدا أبو لهب در أوائل  إزدواج دختران پیامبر صلي هللا - 2

 إسالم بود که هنوز جائز بود.
هنگامی که پیامبر صلي هللا علیه و سلم دعوتش را آشکار کرد أبو لهب عصبانی شد  - 3

و دشمنیش را آشکار کرد و همراه همسرش به پسرانشان دستور دادند که دختران 
 ند.پیامبر صلی هللا علیه و سلم را طالق ده

طالق قبل از آمیزش بود، و این إکرامی بود از طرف خداوند به پیامبرش تا اینکه  - 4
 دخترانش در حالت بکر از إزدواج پسران أبو لهب خارج شوند.

در أوائل إسالم، إزدواج مسلمان با کافر یک مسئله شایعی بود، ولی بعداً منع شد  - 5
 «.أهل کتاب»بإستثنای إزدواج با زنان 

 کیست؟أبو لهب 
رخین در مورد أبولََهب می نویسند که: أبولََهب تا قبل از َبْعثَت پیامبر أکرم صلي هللا علیه  مو 
وسلم، رابطه اش با اوعادی و حسنه بود، ولی بعد از بعثت و در صدر إسالم به این دشمنی، 

ب بعد از عبدالمطل -مشهور گشت. چراکه از یک سو ریاست برادرش أبوطالب بر بنی هاشم 
که بطور جدی از پیامبر نیز حمایت مي کرد، بر او گران بود، و از سوی دیگر، تعصب  -

 وی در دین أجدادش، سبب شد تا جزو سرسخت ترین دشمنان پیامبر گردد.
بعد از اینکه پیامبر به دستور خداوند، دعوت خود را در بین خویشاوندانش آشکار کرد، از 

عدوات با او را گذاشت و شروع به تمسخر آن حضرت  همان زمان، أبولهب بنای مخالفت و
 نمود و گفت که برای حفظ آئین آباء و أجدادش، باید در مقابل دین محّمد بایستد.

العجاز )ظاهراً از بازارهاى مكه بوده  سیرت نویسان می نویسند: روزى در بازار ذى
و مردى از  «.َّللّا تفلحوا ایها الناس! قولوا ال اله اال»گفت:  است( جوانى را دیدم كه مى
زد: ایها  زد و پاى او را مجروح ساخته بود و فریاد مى پشت سر سنگ به پاى او مى

 !گوید، سخنى از وى باور نكنید الناس! إنّه كذّاب؛ ای مردم او دروغ مى
كند، و این  پرسیدم: این شخص كیست؟ گفتند: آن محّمد است كه خود را پیامبر معرفى مى

 كند.  ولهب است كه او را تكذیب مىکاکایش أب
 هالکتی سخت:

سیرت نویسان مي نویسند: بعد از هجرت رسول هللا صلي هللا علیه وسلم أبولَهب به ِعلت 
علیه مسلمانان شرکت کند ولی به جای خود « بدر»نتوانست در جنگ «  عدسه»مرضی 

چون مرضی او  یکی دیگر از دشمنان پیامبر را فرستاد.« عاص بن هشام بن مغیره»
ساری بود و مردم آن را مانند طاعون مى دانستند، جرأت نمى كردند دروقت مریضی  به 

 نگردند. ءعیادت شان بروند، تا مبادا خودشان به این مرضی مبتال
مؤرخان مینویسد این مریضی  سبب شده بود که اعضای خانواده ی خودش هم از ترس 
 سرایت این مریضی او را برای دست و پنجه نرم کردن با مریضی و مرگ تنها بگذراند. 

بولهب ُمرد، سه شب جنازه او در خانه ماند، حتى پسرانش ترسیدند تا نزدیک أبعد از اینکه 
نجام أپیچید، سر یدن او لحظه به لحظه زیاد و در هوا منطقه مجسد اش بروند، بوى تعفن ب

بولهب آمد و گفت: آیا شما خجالت نمى كشید، چرا جسد أاز قریش نزد پسران  یشخص
پدرتان را بر نمى دارید، بوى بد او همه جا را فرا گرفته است. آنها گفتند: ما مى ترسیم 
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شما را كمك مى كنم. بر اساس روایتی  شویم، او گفت: من ءمبتال یخود نیز به این مرض
بولهب  را از خانه اش أفرزندان وی  مبلغی به چند حبشی پرداخت کردند و آنان جسد 

بولهب آب پاشیدند، سپس بى آنكه بدنش را دست بزنند أواز دور بر بدن  بیرون کش کردند.
جسد آن را  یآن را روى چوبى گذاشته و به دورترین نقاط مكه بردند و در بین یک چقر

سنگ و كلوخ به روى بدن وى ریختند تا بدن، زیر آن  نداختند، و از دور آنقدر خاک،أ
 ها پنهان گردید.سنگ ها و كلوخ 

لهى نه ثروت به درد إنسان میخورد ومقام ومناصب حکومتی. إسبحان هللا در برابر قهر 
 واضح است أشرافیّت دنیا، همراه با تحقیر آخرت انجامید.

تذکر است که: أفزون بر این، ناکامی که نصیب أبولهب  شد که فرزندان او همان دینی قابل 
را پذیرفتند که او تمام توانش را صرف مخالفت با آن کرده بود. در مرحله ای اول دخترش 
ه از مکه به مدینه هجرت کرد و مسلمان شد. سپس هنگام فتح مکه )سال هشتم هجری  ُدرَّ

اش به نام های عتبه و معتب به واسطه ی عباس بن عبدالمطلب  قمری( دو تن از پسران
 )رض( به خدمت آن حضرت صلی هللا علیه وسلم رسیدند و با إیشان بیعت کردند.

 َمَسد: دروس و ِعبرت های سورهٔ 
در این سوره هللا تعالي حکمش بر أبولهب که همان به هالکت رسیدن و باطل شدن  - 1

داد، بیان هللا صلی هللا علیه وسلم  انجام میرسول حیله ونیرنگ اش است، که برای 
 مي کند.

 بنده ای که از هللا تعالی إطاعت نمي کند، در هنگام نازل شدن عذاب، مال و فرزند، - 2
نیاز نخواهد کرد، اگر در مسیر خشم الهی  گاه از عذاب بیمقام و منصب، بنده را هیچ

 نماید.حرکت کند و کاری که موجب رضوان اوست ترک 
 این سوره دلیل بر حرام بودن أذیت کردن مؤمنان است. - 3
با داشتن شرک و کفر خویشاوندی هیچ فایده ای ندارد؛ همان طور که ابو لهب کاکای  - 4

 رسول هللا صلي هللا علیه و سلم بود اما جایش در آتش شعله ور و سوزان است.
نهفته است و آن این است در این سوره نشانه ای ازنشانه های حیرت آور پروردگار  - 5

که هللا تعالی این سوره را هنگامي نازل کرد که ابو لهب و همسرش زنده بودند و 
هنوز نابود نشده بودند و آنها را از عذاب سخت و دردناکي که در انتظار شان است 
آگاه ساخت. اما با این وجود آنان ایمان نیاوردند. پس همان گونه که هللا خبر داده بود؛ 

 تفاق اُفتاد زیرا تنها اوست که از غیب آگاهی دارد.ا
بادرنظرداشت اینکه  ابولهب و همسرش مرده أند و استخوانهایشان حاال پوسیده شده 
أند، اما این آیات همچنان باید تالوت شود تا مایه  عبرت برای پیروان أوالده أبولهب 

 .ها  و زیاد شدن قهر و عذاب إلهى بر آنان گردد
 

 . العظیم و صدق رسوله نبي الکریمصدق هللا
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ِحیمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم َّللاَّ

 سوره االخالص
 (30) – جزء

 آیه است. 4نازل شده و داراى « مكٔه مکرمه»این سوره در 
 تسمیه: وجه

ی ناس نازل شده و سوره اإلخالص در مکه، پس از سوره قبل از همه باید گفت که:
شهرت فراوان « اخالص»دارای نامهای متعددی  است که در میان همه ای این نام ها 

دارد؛ چون به توحید خالص و تنزیه و تقدیس ذات پروردگار اشاره می کند.واز اینکه این 
که، انسان را از شرک و ترین عقاید توحیدى است، واین سوره مبارسوره شامل خالص

 .آتش دوزخ می رهاند. از این رو سوره توحید و اخالص نام گرفته است
به خاطرآنست که: این اسم مختصر « اخالص»سوره بنام همچنان اختصاص یافتن این 

توانسته است معانی این سوره را در خود جمع کند به این نام مشهور شده است. زیرا که 
 .خالصانه هللا  را به مردم یاد می دهد این سوره کیفیت عبادت

االخالص فقط نام این سوره نیست، بلکه عنوان مضمون آن هم هست، باید گفت که: 
 پرستی خالص نیست. چراکه آنچه در آن بیان گردیده است، چیزی جز توحید و یکتا

آن  درسوره های دیگر قرآن عظیم الشأن معموالً یکی از کلمه هایی که در آن آمده نام
قرار داده شده است، اما کلمه اخالص در هیچ جایی از این سوره نیامده است و این کلمه  
از لحاظ معنا نام آن قرار داده شده است. هر شخص آن را بفهمد و بر آن ایمان بیاورد، 

 از شرک خالصی خواهد یافت.
 سایر نام های سوره اخالص:

 عبارتند از:«اخالص »نامهای دیگرسوره 
به خاطر شروع سوره با این عبارت به این نام مشهور شده « قل هو هللا احد سوره» -

 است و در لسان عوام مسلمانان هم از این نام استفاده میشود.
 ؛ به خاطر اینکه این سوره از کفر در دنیا و از آتش در آخرت نجات«سوره نجات» -

 .دهنده است
به وحدانیت شناخت او از اولیای مؤمن ؛ به خاطر اینکه هر کسی هللا  را «سوره والیت»

 .خداست و غیر هللا را ولی خود قرار نمی دهد
؛ زیرا که در این سوره فقط به صفات سلبی خداوند که «سوره تجرید»و « سوره تفرید»

 .صفات جالل هستند اشاره شده است
 .؛ به جهت اینکه اثبات وحدانیت هللا  در این سوره آمده است«سوره توحید» 
؛ به خاطر اینکه این سوره دارای معارفی از صفات الهی هست که معرفت «وره معرفتس»

 .شود هللا جز به آنها حاصل نمی
باشد در آیه دوم ؛ به خاطر وجود این لفظ که از اسماء و صفات الهی می«سوره صمد»

یگر این سوره به این نام مشهور شده است این صفت الهی غیر از این سوره در هیچ جای د
 .قرآن نیامده است

به خاطر اشتمال ودربرگرنیده کامل، این سوره به توحید الهی که اساس « سوره اساس»
دین، ارکان عقیده و رد تثلیث نصاری و سخن یهود و شرک مشركان است که همراه هللا  

 دهند.جویند و فرزند را به او نسبت میاز بتها و اشخاص مدد می
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 سوره باشد زیرا اینمی« اخالص»نام این سوره همانا   هورترینطوریکه یادآور شدیم؛ مش
 را از شرک دیگر بنده گوید و از سویمی سخنهللا متعال  توحید خالص از یکسو درباره

 سازد.می خالص جهنم یا از آتش
قلعه با وبا ید با تمام قوت بیان داشت که: توحید، مرز میان ایمان و كفر است و ورود به 

عظمت ایمان بدون اقرار به توحید ممكن نیست. اولین پیام رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  
از سه حرف « ال اله اال هللا»شعار توحیدى «. قولوا ال اله اال هللا تفلحوا»كلمه توحید بود: 

 خورد.)الف، الم و ها( تركیب شده و ذكرى است كه در گفتنش حتى لب هم تكان نمى
 ننده گرامی!خوا

سوره اخالص طوریکه گفتیم؛اساساً این سوره از چهار آیه تشکیل شده و در کمال ایجاز و 
اعجاز قرار دارد، و صفات کمال و جالل هللا  را بیان میدارد وآنر توضیح داده است. او 

ى اول یکتایى خدا را اثبات و تعدد را را از صفات ضعف و نقص مبرا نموده است؛ آیه
ُ أََحٌد » ده است:نفى کر ى دوم کمال و قدرت خدا را ثابت و نقص و و آیه«. قُْل ُهَو َّللَاه

َمُد. و آیه ُ اَلصَّ ى سوم ازلى بودن و بقا را براى درماندگى را از او نفى کرده است: َّللَاّ
ى و آیه«. لَْم یَِلْد َو لَْم یُولَدْ »حضرت حق ثابت و نسل و ذریت را از او نفى کرده است: 

َو » چهارم عظمت و شکوه او را ثابت و امثال و نظیر و اضداد را از او نفى کرده است:
ى صفات کمال و جالل هللا  شود سوره اثبات کنندهپس مشخص مى«. لَْم یَُکْن لَهُ ُکفُواً أََحدٌ 

 باشد و او را به بهترین وجه از نقایص مبرا کرده است.مى
ُ »ى َّللّا علیه  و سلم فرمود است هر کس: درروایت آمده است که: پیامبر صلّ  قُْل ُهَو َّللَاّ

امام احمد و نسایى به )«را بخواند بمثابه آنست که؛یک سوم قرآن را خوانده است« أََحدٌ 
اند: چون اند.علما در تفسیر این حدیث گفتهطور مرفوع آن را از ابى بن کعب روایت کرده
رآن سه قسمت است: توحید، احکام و قصص. سوره متضمن علوم و معارف است. و علم ق

اند: یعنى یک سوم و سوره شامل توحید است پس به این اعتبار یک سوم قرآن است. و گفته
 ثواب قرآن را دارد؛ یعنى هر کس آن را بخواند ثواب یک سوم قرآن را دارد.
ر است که مفسر قرطبي رحمه هللا مي فرماید: این سوره داراي دونام از نامهاي پروردگا

در هیچ سوره دیگري از سور هاي قرآن کریم ذکر نگردیده است و آن دو نام عبارت اند 
 «.صمد» و« آحد»از 

 تعداد آیات، کلمات وحروف  سوره اخالص:
از جمله سوره هاي مکي، و داراي « سورة اخالص»طوریکه درفوق هم یادآور شدیم؛ 

( ده نقطه 10چهل ونه حرف،و) (49و)( هفده کلمه، 17چهار آیت، و) (4( رکوع، و)1)
است. )الزم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های 

تفسیر  ،قرآن متفاوت ومختلف است.( برای  تفصیل  این مبحث میتوانید به سوره  الطور
 (احمد مراجعه فرماید.

 ارتباط اخالص با سوره مسد:
دشمنان اهل توحید را مذمت كرد، در سوره  مسد )اللهب(چون خداوند سبحان در سوره 
 اخالص توحید را بیان کرد.

 سورٔه إخالص:ی  امحتو
از مالحظه ی روایات که در باب شأن نزول این سوره مبارکه به بیان گرفته شد، بر می 

 داشتند.آید که: در آن هنگام مردم درباره ی هللا متعال و دین چه نوع باورها و إعتقادات 
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ُمشِرکان بُت پَرست خداهایی را می پرستیدند که از چوب، سنگ، طال، نقره و چیزهای 
مختلف دیگر ساخته شده بودند. دارای شکل و صورت و ِجسم بودند. درنزد ایشان نسل و 

تمام خدایان مذکر  ،نِژادی خاص از خدایان ُمَذکر و ُمؤنَث وجود داشت. برطبق عقاید شان
به این ترتیب به اساس  و تمام خدایان مؤنث هم همسرانی مذکر داشتند. همسرانی مؤنث

آن ها به خورد و نوش هم نیاز پیدا می کردند که این خرافات، خدایان تصوری شان 
خوراک شان را پرستندگانشان برایشان فراهم می کردند. تعداد زیادی از مشرکان قایل به 

ر هَ ظمَ کسانی  به نزد شان، به شکل انسان ظهور می کند و )العیاذ باهلل(این بودند که هللا 
خدا بودند. مسیحیان اگرچه مدعی بودند که یکتاپرست هستند، اما خدای آنان هم الاقل یک 

فتخار شراکت در خدایی پدر و پسر را داشت. به زعم إالقدس نیز  حُ پسر داشت و رو
دعی آن بودند که تنها به یک هللا  حتی که خدا مادر و خشو هم داشت. یهودیان هم م، شان

 نسانی دیگر پاک نبود.إباور دارند، اما خدای آنان هم از مادیت، جسمانیت و ویژگی های 
او قدم می زد. به شکل إنسان ظهور می کرد. با یکی از بندگان اش کشتی می گرفت و 

آتش پرست  یک پسر به نام ُعَزیر هم داشت. عالوه بر این گروه های مذهبی، مجوسی ها
بودند و صابیان ستاره پرست. در یک چنین حالتی هنگامی که مردم به عبادت و بندگی 
خدای یگانه و یکتایی که هیچ شریکی ندارد فراخوانده شدند، به وجود آمدن این سواالت 
در ذهن آنان که این خدایی که گفته می شود تمام خدایان را رها کرده تنها او را عبادت و 

ید، چگونه خدایی است، أمری الزم و طبیعی بود. این إعجاز قرآن کریم است که بندگی کن
با دادن جواب  به تمام این پرسش ها فقط در چند لفظ، چنان تصور روشنی از وجود هللا 
متعال را إرایه کرد که تمام تصورات مشرکانه را ریشه کن می کند و إمکانی برای آلوده 

 ا ذات الهی را باقی نمی گذارد.شدن صفتی از صفت های بشری ب
واقعیت أمر اینست که؛ اگر به إعجاز وعبارت زیبا این سوره بطور دقیق توجه بعمل 

، ی این سورهزیبا کوتاه و ،جزؤاریم با تمام و ضاحت در می یابیم که در چهار آیه  م
ه گستردبعاد أکه همه  أندبیان گردیده  یبه نحو یتوحید و یکتا پرست یاساس یمبانچنان 

آن از  زیب، زیور، تزیین، مزین، آرایش، وُعمیق آنرا إحتوا می کند. إخالص در توحید
یمان به هللا  إخواسته باشد که  یاگر کس .دهد یرا توضیح م یهر نوع شرک دوگانه پرست

و باور به معبود یکتا را در کوتاه ترین وزیبا ترین کالم إفاده کند و همه أبعاد ُعمیق و 
 توحید را در چند جمله کوته وَسلیس بیان نماید، باید همین سوره  را تالوت کند.دقیق 

درین سوره، ثُلث قرآن به شرح توحید ویکتا پرستی إختصاص یافته، تمامی مطالبی که 
 در قرآن در باره  این بخش آمده، در ألفاظ مؤجز وآیات کوتاه این سوره گنجانیده شده أند.

محتوای سورٔه إخالص به پنج صفت از صفات إلهی تمرکز  بصورت کل باید گفت که؛
از جمله خداوند متعال یکی است، صمد است، نه زاده ونه زائیده، ونه کسی کفو  دارد:

درکنار او معبود  یعني خدا یکی از معبودان نه، بلکه معبود یکتاست، وهمتای اوست.
ت شریک او مگیرید، هللا  دیگری نیست، هیچ شریکي ندارد، کسی رادر اُلوهیت وَربوبی

صمد بی نیاز وخود کفاست، در هیچ چیزی محتاج و نیازمند دیگری نیست، هر 
تصوریکه نقص، کمبود، عیب، إحتیاج وُضعف را به هللا متعال نسبت دهد، تصوریست 

و ناقص، هللا کمال ُمطلق است، از هر لحاظی کامل است، خدا خالق است، او را  ستنادر
است، اگر نزاید « زادن»با مخلوق تشبیه مکنید، مخلوق برای بقای نسل خود محتاج 

نابود می شود، َمخلوق را دیگری آفریده، از دیگری زاده شده، در وجود خود نیازمند 



 

  

611 

 (112) –االخالص سورٔه 

بشما إلقا کرده، فکر نکنید، « مخلوق»از دید گاهی که آفریدگار است، در مورد هللا متعال 
مبادا ارزیابي های شما در مورد هللا با عظمت با معیار های باشد که در مورد مخلوق 

از خصوصیات مخلوق است، مخلوق برای بقای خود « زائیدن»و« زادن»صدق میکند، 
 نه، بلکه تصور ناقص به این خصوصیات نیازمند ومحتاج است، هللا محتاج و نیازمند، هللا

 هللا متعال( است. )در باره   
 إخالص: سورهٔ )شأن نزول(  سباب نزولأ

انس )رض( روایت کرده است که تعدادی از یهودیان خیبر خدمت آن حضرت صلی هللا 
ای ابالقاسم، خدای بلندمرتبه فرشتگان را »علیه وسلم  حاضر شدند و به ایشان گفتند که: 

م را ازگل پوسیده ای از خاک، ابلیس را از شعله ی آتش، آسمان را از از نور حجاب، آد
دود و زمین را از کف آب ساخت، اینک به ما از رب ات بگو که خود او از چه چیزی 

پیامبرصلی هللا علیه وسلم به این پرسش آنان هیچ جوابی نداد تا آن که « ساخته شده است؟
ُ أََحدٌ »محمد )ص( به آنان بگو:جبرئیل علیهم السالم  آمد و فرمود ای  ُ  قُْل ُهَو َّللاَّ * َّللاَّ

َمدُ  بگو: هللا، یکتا و یگانه  یعني:« * َولَْم یُكن لَّهُ ُكفًُوا أََحدٌ  * لَْم یِلْد َولَْم یولَدْ  الصَّ
و  )هرگز( نزاد، و زاده نشد، خداوندى است که همه نیازمندان قصد او میکنند؛ است؛

 براى او هیچگاه شبیه و مانندى نبوده است! 
ای محمد، تو ما را به سوی »عامر بن طفیل به رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرمود: 

« آن حضرت صلی هللا علیه وسلم فرمودند به سوی هللا.« چه چیزی فرامی خوانی؟
ال ساخته شده بسیار خوب، ماهیت این خدایت را برای ما بیان کن که از ط» عامرگفت: 

 به دنبال آن بود که این سوره نازل شد.« است، یا از نقره یا از آهن؟
أصحاب جلیل القدرضحاک و قتاده و مقاتل می گویند که تعدادی از عالمان یهود نزد 

ای محمد، ماهیت رب ات را »رسول هللا صلی هللا علیه وسلم آمدند و به ایشان گفتند: 
ا به تو ایمان بیاوریم. خدای بلندمرتبه صفت و چگونگی خود برای ما بیان کن که بلکه م

را در تورات نازل فرموده است. شما بفرمایید که او از چه چیزی ساخته شده است؟ از 
چه جنسی است؟ از طال ساخته شده است یا از برنز، یا از سرب، یا از آهن یا از نقره؟ و 

ا از چه کسی به ارث برده است و چه چیزی می خورد و می نوشد؟ و او جهان هستی ر
به دنبال آن بود که هللا متعال  این سوره را نازل « پس از او چه کسی وارث او می شود؟

فرمود.ابن عباس )رض( روایت می کند که هیئتی از مسیحیان نجران که هفت کشیش هم 
رسول هللا  از جمله ی آنان بودند، خدمت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  حاضر شدند و به

به ما بگو که رب ات چگونه است و از چه چیزی ساخته »صلی هللا علیه وسلم  گفتند: 
آن حضرت صلی هللا علیه وسلم  فرمودند که رب من از هیچ چیزی ساخته « شده است؟

نشده است. او جدای از تمام اشیاء است. به دنبال آن بود که خدای بلند مرتبه این سوره را 
 نازل فرمود.

از مجموع این روایت ها معلوم می شود که در مواقعی مختلف کسان مختلفی از رسول 
هللا صلی هللا علیه وسلم  درباره ی ماهیت و چگونگی رب و معبودی که ایشان به سوی 
عبادت و بندگی آن فرامی خوانده اند سوال کرده اند و هر بار ایشان به فرمان هللا همین 

اند. پیش از همه مشرکان مکه این سوال را از رسول هللا )ص( سوره را بر آنان خوانده 
کردند و درجواب به آنان همین سوره نازل شد. پس از آن در مدینه گاهی یهودیان، گاهی 
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مسیحیان و گاهی عرب های دیگر چنین سواالتی از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم کردند 
 ه همین سوره را به سمع آنان برسان.و هر بار از طرف خدای بلند مرتبه اشاره شد ک

پس واقعیت این است که این سوره در اصل مکی است، بلکه حتی از اندیشیدن به 
مضمون آن چنین احساس می شود که این سوره هم در دوره ی آغازین مکه نازل شده 
است، آن زمانی که درباره ی ذات و صفات خدای بلند مرتبه هنوز آیه های مفصل قرآن 

نشده بودند و با شنیدن دعوت به سوی خدا توسط رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  بیان
مردم می خواستند بدانند که آخر آن رب ایشان که مردم را به سوی بندگی و عبادت آن 
فرامی خوانند چگونه رب و خدایی است. یکی از شواهد این که این سوره در دوره ی 

که هنگامی که ارباب بالل، أمیه بن خلف او را بر  آغازین مکه نازل شده بوده این است
ریگ های داغ می خواباند و سنگ بزرگی هم بر سینه ی او می گذاشت، او فریاد احد 

 أحد بر می آورد. این کلمه  احد از همین سوره برگرفته شده بود.
 فضیلت سورة اخالص:

َوالَِّذي نَْفِسي »ماید: درمورد فضیلت سوره اخالص رسول هللا صلي هللا علیه وسلم میفر
قسم به ذاتیكه که نفسم در دست اوست سوره قل هوهللا « »بِیِدِه آن ها لَتَْعِدُل ثُلَُث اْلقُْرآنِ 

 رواه بخاري(«. )احد معادل یک سوم قرآن است
هر کس به محتوي این سوره مبارکه اعتقاد پیدا کند و به معرفي که در آن است اقرار  -

 خواهد شد. کند، مؤمنى با اخالص
اعتقاد به محتوي سوره اخالص سبب خالصي و رهایي اهل توحید از آتش جهنّم مي  -

 شود.
هرکسي اسماء و اوصاف در این سوره را دریابد و به حقایق و معانى آنها ایمان آرد،  -

 از هر نوع شرک، نفاق و گمراهى خالص و در نیت و عمل مخلص مي شود.
 باشد: مي كریم سوم( قرآن )یك ثلث خود معادل قرائت در ثواب« اخالص» سوره

أَنَّ َرُجالً َسِمَع َرُجالً »از ابو سعید خدري رضي هللا عنه روایت است که گفت: در حدیثي 
ُ أََحدٌ »یْقَرأُ:  ِ  «قُْل ُهَو َّللاه ا أَْصبََح َجاَء إِلَى َرُسوِل َّللاَّ َر فََذكَ  صلي هللا علیه وسلم یَرِدُّدَها. فَلَمَّ

 ِ ُجَل یتََقال َها، فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ َوالَِّذي نَْفِسي ِبیِدِه إِنََّها : »صلي هللا علیه وسلم َذِلَك لَهُ، َوَكأَنَّ الرَّ
( یعني: مردي شنید كه شخصي، سوره اخالص را 5014)بخارى:«. لَتَْعِدُل ثُلَُث اْلقُْرآنِ 

دانست، هنگام صبح، نزد  ر كم اهمیتي ميخواند و تكرار میكند. او كه گویا آن را كامي
صلي هللا علیه  آمد و داستان را برایش بازگو كرد. آنحضرت صلي هللا علیه وسلم رسول هللا

اخالص، برابر با یك  سوگند به ذاتي كه جانم در دست اوست، همانا سورة»فرمود:  وسلم
 «.سوم قرآن است

قَاَل النَِّبي صلي هللا علیه »میگوید: در حدیثي دیگري  رضي هللا عنه همچنین ابوسعید خدري
؟ فََشقَّ َذِلَك َعلَیِهْم، َوقَالُوا: أَینَا «أَیْعِجُز أََحُدُكْم أَْن یْقَرأَ ثُلَُث اْلقُْرآِن فِي لَیلَة  »وسلم ْلَْصَحابِِه: 

ِ، فَقَاَل:  َمدُ »یِطیُق َذِلَك یا َرُسوَل َّللاَّ ُ اْلَواِحُد الصَّ ( )نبي 5015)بخارى:«. ثُلُُث اْلقُْرآنِ  َّللاَّ
تواند یك سوم قرآن را در آیا كسي از شما مي»به یارانش فرمود:  صلي هللا علیه وسلم اكرم

؟ این كار براي آنها دشوار به نظر رسید. لذا پرسیدند: اي رسول هللا! «یك شب، تالوت كند
اخالص، برابر با یك سوم قرآن  هچه كسي از ما توانایي چنین كاري را دارد؟ فرمود: سور

ذكر شده  اجمال به سوره در این كه است اصولي و بیان ، شرحكریم قرآن زیرا تمام«.است
حدود  چیز است: توحید، بیان سه اسالم شریعت و كلي عام اصول كه رويو نیز از آن است
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گردیده تعالي  حق توحید و تقدیس دار بیانعهده  ایيتنه به سوره و این اعمال و بیان واحكام
 .است

ناس »همچنین سنت است که سوره ي اخالص را همراه دو سوره ي دیگر ازجمله سوره، 
 ، بعد از نماز صبح و مغرب و هنگام خواب هرکدام سه بار خواند، تالوت نمود.«و فلق

: گفت پیامبر صلي هللا علیه و سلم به منكه  كرده استابوداود ازعبدهللا بن حبیب روایت
قل هو هللا أحد، والمعوذتین حین تمسي وحین »:فرمود ؟: اي رسول هللا چه بگویمبگو. گفتم

هاي اخالص یعني: در هر صبح وشام سه بار سوره«.تصبح ثالث مرات تكفیك من كل شئ
را بخوان برایت از هر  ...... و قل اعوذ برب الناسقل اعوذ برب الفلق»: ومعوذتین
 .: این حدیث حسن و صحیح استگفت. ترمذي كفایت میكنندچیزي

 سایر احادیثي وارده در فضلیت سورة اخالص:
یا عقبة أال أعلمک سورا ما أنزلت في التوراة و ال في »قال رسول هللا صلى هللا علیه وسلم: 

قل هوهللا »یأتین علیک إال قرأتهن فیها،  الزبور و ال في اإلنجیل و ال في الفرقان مثلهن، ال
)رسول هللا صلي هللا علیه وسلم «. قل أعوذ برب الناس»و« قل أعوذ برب الفلق»و « أحد

خطاب به عقبه بن عامر رضي هللا عنه فرمودند: اي عقبه آیا من به توسورهاي را یاد ندهم 
هم در قرآن نازل نشده است،  که همانند آنها نه در تورات و نه هم در زبور و انجیل و نه

« قل أعوذ برب الفلق»و « هوهللا أحدقل »و شبي بر تو نگذرد مگر این آنها بخواني، همانا 
میباشد. )این روایت صحیح در سلسله احادیث صحیحه شماره: « قل أعوذ برب الناس»و

 ( آمده است(2861
ُ أََحدٌ »هللا علیه وسلم: َعْن ابن عباس  )رضي هللا عنهما( قَاَل َرُسوُل هللاِ صلي  - « قُْل ُهَو َّللاَّ

)ابن عباس )رضي هللا عنهما( میگوید: رسول هللا )صلي هللا علیه «. تَْعِدُل ثُلَُث اْلقُْرآنِ 
 «باشدسورة اخالص برابر با یک سوم قرآن مي »وسلم( فرمود: 

أَیْعِجُز »ي هللا علیه وسلم(: َعْن أَبِى الدَّْرَداِء )رضي هللا عنه( قاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ )صل -
ُ »)قَالُوا: َوَكیَف یْقَرأُ ثُلَُث اْلقُْرآِن؟ قَاَل: « أََحُدُكْم أَْن یْقَرأَ فِى لَیلَة  ثُلَُث اْلقُْرآِن؟ قُْل ُهَو َّللاَّ

گویدکه: رسول هللا )صلي هللا علیه مي )ابودرداء )رضي هللا عنه(« أََحٌد( یْعِدُل ثُلَُث اْلقُْرآنِ 
تواند در یک شب، یک سوم قرآن را بخواند؟ صحابه آیا یکي از شما نمي»م( فرمود: وسل

سورة »تواند یک سوم قرآن را بخواند؟ فرمود: عرض کردند: چگونه یکي از ما مي
 «باشداخالص برابر با یک سوم قرآن مي 

، فََجعَ »وفي روایة   - أَ اْلقُْرآَن ثاَلَثَةَ أَْجَزاء  َ َجزه ُ أََحٌد ُجْزًءا ِمْن أَْجَزاِء إِنه َّللاه َل قُْل ُهَو َّللاه
خداوند »و در روایتي آمده است که رسول اکرم صلي هللا علیه وسلم فرمود:  «.اْلقُْرآنِ 

 هاي سهعزوجل قرآن را به سه بخش تقسیم نموده است و سورة اخالص یکي از بخش 
 «.باشدگانة قرآن مي 

اْحِشُدوا فَإِنِّى َسأَْقَرأُ »قَاَل َرُسوُل هللاِ )صلي هللا علیه وسلم(:  َوَعْنهُ )رضي هللا عنه( َقاَل: -
ِ )صلي هللا علیه وسلم( فَقََرأَ )قُْل ُهَو « َعلَیُكْم ثُلَُث اْلقُْرآنِ  فََحَشَد َمْن َحَشَد ثُمَّ َخَرَج َنبِى  َّللاَّ

: إِنِّ  ُ أََحٌد( ثُمَّ َدَخَل فَقَاَل َبْعُضنَا ِلبَْعض  ى أَُرى َهَذا َخبٌَر َجاَءهُ ِمَن السََّماِء فََذاَك الَِّذى أَْدَخلَهُ. َّللاَّ
ِ )صلي هللا علیه وسلم( فَقَاَل:  ِإنِّى قُْلُت لَُكْم َسأَْقَرأُ َعلَیُكْم ثُلَُث اْلقُْرآِن أاَلَ »ثُمَّ َخَرَج َنبِى  َّللاَّ

 «.إِنََّها تَْعِدُل ثُلَُث اْلقُْرآنِ 
 عنه( روایت است که رسول هللا صلي هللا علیه وسلم فرمود: از ابوهریره )رضي هللا -

پس تعداد زیادي « خواهم یک سوم قرآن را براي شما بخوانمجمع شوید، زیرا مي»
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اجتماع نمودند، آنگاه پیامبر اکرم )صلي هللا علیه وسلم( بیرون آمد و سورة اخالص را 
من به شما گفتم: یک سوم »مود: خواند و وارد خانه شد؛ سپس دوباره بیرون آمد و فر

قرآن را براي شما خواهم خواند، بدانید که سورة اخالص با یک سوم قرآن، برابري 
 «.کندمي

گوید: نبي اکرم )صلي هللا علیه وسلم( مردي را به عنوان عایشه )رضي هللا عنها( مي -
نمود ت ميمسئول یک دستة نظامي تعیین فرمود؛ آن مرد نماز را براي همراهانش امام

رساند، هنگامي که برگشتند، موضوع و قرائتش را در نماز با سوره اخالص به پایان مي
را با نبي اکرم صلي هللا علیه وسلم در میان گذاشتند. آنحضرت صلي هللا علیه وسلم 

؟ از آن مرد علت را پرسیدند؛ او گفت: «کنداز او بپرسید که چرا چنین مي»فرمود: 
اخالص توصیف شده است، لذا من دوست دارم که آن را بخوانم. نبي خداوند در سورة 

و در «. به او بگویید که خداوند او را دوست دارد»اکرم صلي هللا علیه وسلم فرمود: 
 « ايچون صفات الهي را دوست داري، وارد بهشت شده»روایتي آمده است که فرمود: 

َمْن قََرأَ: »َرُسوُل هللاِ )صلي هللا علیه وسلم(: عن معاذ بن أنس )رضي هللا عنه( قَاَل: قَاَل  -
ُ لَهُ بَیتًا فِي اْلَجنَِّة  ات  بنى َّللاَّ ُ أََحٌد( َعْشَر َمرَّ  «.قَْصراً « وفي روایة»)قُْل ُهَو َّللاَّ

هرکس »گوید: رسول هللا صلي هللا علیه وسلم  فرمود: معاذ بن انس )رضي هللا عنه( مي -
سازد، و در روایتي اي در بهشت ميواند، خداوند برایش خانهسورة اخالص را ده بار بخ

 .«سازدآمده است که برایش قصري در بهشت مي 
 یادداشت معلوماتی:

، خداوند متعال میفرماید: سوره اخالص  در حقفخر رازي مفسر مشهور جهان اسالم امام
بر پیامبر  مشركان طعن زیرا پیامبر صلي هللا علیه وسلم است كوثر در حق مانند سوره

ندارد  و بعد از خود فرزند مذكري گفتند: محمد ابتر است بود كه صلي هللا علیه وسلم این
 خداوند متعال فرزند، در حق داشتن بود اما از آنجا كه عیب پندار آنان فرزند به و نداشتن

كوثر   علیه وسلم را در سورهصلي هللا پیامبرش به لذا طعن اوست براي و نقصي عیب
تا « : بگوقل»رو در اینجا فرمود: ، از اینسوره خود را در این در حق رد كرد و طعن

 خودش بلكه« بگو قل:»كوثر نگفت: در سوره كهكند در حالي دفع را از خودش طعنه این
 بخاري روایت به شریف كرد. در حدیث دفع را از پیامبرش و عیب طعن مستقیماً این

 ، منسمعه أذي ال أحد أصبر علي»هللا صلي هللا علیه وسلم فرمودند:  رسول كه استآمده 
، است شنیده كه بر آزاري كسویعافیهم: هیچ  ولداً، وهو یرزقهم له یجعلون ؛ إنهمهللا

قرار  او فرزندي براي مشركان كه حال زیرا در همان نیستمتعال شكیباتر از خداوند
 «.بخشدمي  دهد و عافیتشانمي را روزي دهند، او آنانمي

پرستی را اثبات می کند، همان گونه ی توحیدی و یگانهاخالص؛عقیده درمجموع سوره 
ی توحیدی و یکتاپرستی و ی کافرون هرگونه سازش و همگونی را میان عقیدهکه سوره
 نفی می کند.ی شرک، میان عقیده

 دروس حاصله سوره اخالص:
 شناخت خداوند متعال با اسماء و صفاتش. -
 ی توحید و نبّوت.تثبیت و تأکید برعقیده -
 ابطال نسبت دادن فرزند به خداوند متعال. -
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شریک که فقط او صاحب الوهیت است و سوای او وجوب عبادت خداوند یکتا و بی -
 چنین وصفی را نخواهند داشت.

-  
 

 ُسوَرة األخالص  تفسیرو ترجمه 
ِحیمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم َّللاَّ

 ومهربان هبه نام خدای بخشایند
 

ُ أََحدٌ  َمدُ  ﴾١﴿ قُْل ُهَو َّللاه ُ الصه  ﴾٤﴿ َولَْم یُکْن َلهُ ُکفًُوا أََحدٌ  ﴾٣﴿ لَْم یِلْد َولَْم یولَدْ  ﴾٢﴿ َّللاه
 

 ترجمٔه آیات:
 او )هللا تعالي( یگانه است.بگو )اي پیامبر(  (1) قل هو هللا احد

 خداوند است كه همه نیازمندان قصد او مى كنند. (2) هللا الصمد
 نه زاده و زاییده نشده. (3) لم یلد و لم یولد

 و هیچ كس همانند وهمتاى او نبوده و نیست. (4) و لم یكن له كفوا احد
و خدا را  «َّللّاُ اََحد قُل ُهوَ » )ج( را به یكتایى در ذات وصف كرده: خداوند سورة اخالص

ُ الصهَمد» تنها مرجع رفع همه نیازهاى مخلوقات معرفى داشته است: و هر گونه صفت  «َّللَاّ
َلم » كند: نقصى مانند تركیب و داشتن اجزا و به وجود آمدن از شیئى دیگر را از او نفى مى

 .«لَم یُكن لَهُ ُكفُواً اََحدو» و او را از هر گونه شریك داشتن ُمبّرا میداند: «یِلد َولَم یولَد
 یادداشت:

 سوره اخالص  از چهار آیه ترکیب شده است: طوریکه یادآور شدیم؛
ی دوم، در اثبات اولین آیه؛همانا، در اثبات وحدانیت و یکتایی هللا  و نفی شرک از او آیه

بودن و ی سوم، در اثبات ازلی کمال خداوندگار و نفی نقص و ناتوانی از ذات او،آیه
ی چهارم، در اثبات شکوه و جالل آفریدگار جاودانگی هللا  و نفی زن و فرزند از او،آیه

 واال مقام و نفی مثل و مانند از او.
 تشریح لغات واصطالحات:

احد: یکتا، یگانه. الصمد: مهتر و سروری که پیوسته در کارها و نیازمندیها به او توجه 
انند، بی نیاز، َصَمَدهُ: قصد او کرد و بر او اعتماد نمود. شود، پر از کمال و خصال بی ممی

لم یلد )ولد(: کسی را نه زاده. لم یولد: زاده نشده. كفوا )كفء(: همانند، هم ردیف، همگون، 
 ای وجود ندارد، و کسی شبیه و همسنگ و همبر او نیست.شبیه و نظیر یعنی خداگونه

 .)فرقان( [.۱۱)شوری /
 ت سوره مبارکه:تفسیر و بیان آیا

این سوره خداى تعالى را به احدیت ذات و بازگشت ما سوى هللا در تمامى حوائج وجودیش 
به سوى او و نیز به اینكه احدى نه در ذات و نه در صفات و نه در افعال شریك او نیست 
مى ستاید، و این توحید قرآنى، توحیدى است كه مختص به خود قرآن كریم است، و تمامى 
 .معارف )اصولى و فروعى و اخالقى( اسالم بر این اساس پى ریزى شده است
و این سوره هم مى تواند در مكه نازل شده باشد و هم در مدینه،ولی طوریکه در فوق 
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یادآور شدیم؛ آنچه از بعضى روایات وارده در سبب نزول آن ظاهر است این است كه 
 .سوره اخالص در مكه مکرمه نازل شده

 :(1) «هللا احد قل هو»
 آن حضرت صلی هللا علیه وسلم با تمام وجود آماده شد و این امر مهم و « قل: هو هللا...»

اساسی را با جد و جهد شروع نمود و مردم را به سوی توحید خالص دور از شرک و 
نسب  یعني: اگر کسانیکه از بیانشبهه فرا خواند و به آنان آموخت که هللا  تک و تنهاست. 

خداى مورد پرستش من که شما  كنید، که هللا چه سان است به آنها بگو:مي هللا متعال  سؤال
یعنی اینکه در ذات منزه  نظیر است،شریک و بىخوانم یکتا و یگانه و بىرا به عبادتش مى

نه در ذاتش شبیه دارد و  همتا، او هیچ نوع تعدد و تکثر و شرک گنجایش ندارد و او هیچ
گانگى، نه در صفات و افعالش. خداى عزوجل برخالف تصور نصارا که معتقد به سه

باشد. و برخالف نظر مشرکین که هستند، یکتا و یگانه مى« پدر، پسر و روح القدوس»
 باشد. معتقد به تعدد خدایان هستند تک و منفرد مى

سخن است تا مخاطب با چشم باز و گوش دل در آیه، نشان فخامت و عظمت « هو»ضمیر 
به آن التفات نماید و مرجع آن، کمال مطلق قائم به ذات است. کلمه اََحد، نفی عدد و شمار 
است؛ یعنی، جز ذات پاک هللا، کسی جهاندار و ُسّکاندار هستی نیست وهللا، در صفات واال، 

 در نهایت کمال و صمدیت است.
اي معبود، اسم براي ذات خداوند است و نامهاي دیگر هللا  از ریشه اله به معن« هللا»

 .مانندرحمان، رحیم، خالق و قادر داللت بر صفات یاافعال او مي كند
خداوند در ابتداي سوره اخالص، ذات خودرا هللا مي نامد و آنگاه خود را به احد توصیف 

ر است، گواه براین معني مي كند. وصف یكتایي خداوند به احد، كه مبالغه آن از واحد بیشت
است كه وحدانیت خداوند حقیقت بسیط است و هیچ تركیبي در آن راه ندارد؛ به همین جهت 
صفت واحد، براي واحد مركب مانند قوم واحد یا امت واحده به كار مي رود. نتیجه اینكه 

باشند است، خداوند ذاتي موسم به هللا، به معناي معبودي كه بندگان واله ومتحیر از درك او 
كه وحدت بسیط دارد و بساطت وحدت آن ذات بدین معني است كه نمي شود آن احد عقالً 
هرگز دومي داشته باشد؛چون احدیت بسیط، مستلزم كمال مطلق است و كمال مطلق هیچ 

 امري را فاقد نیست تادومي بیاید كه آن را واجد باشد.
 (:2«)هللا الصمد»

 او روي خود به نیاز هاي در برآوردن مردم كه است صمد:كسي« صمد هللا» و اوست
معناى اینكه خدا صمد است اینست كه هر . آنها قادر و تواناست آورند زیرا او بر آوردنمي

 چیزى در ذات و آثار و صفات محتاج او است و او منتهى المقاصد است.
« روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم»رتفسیر خویش دق( 1270 – 1217آلوسی) مفسر

یعنى سرورى که هیچ کس باالتر از او نیست. و دیگران « صمد»فرموده  است:  در تفسیر 
امورشان به او پناه ها و حل و فصل ها براى رفع نیازمندىآورند و انسانبه او روى مى

 آورند.مى
ر شدن چیزی به طوری که هیچ گنجایش و ی ُصمود است، به معنای پُ از ماده«: صمد»

نیازی پُر شده است. تمام ذات ظرفیتی برای آن باقی نماند. خداوند صمد است، یعنی از بی
 نیازی و ِغنا فرا گرفته است و کمترین نیازی در او راه ندارد. خدا را بی

ذناپذیر و در تفسیر مفسران به دو معنا برمي گردد:اول به معناي سخت، نفو« صمد»اما 
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غیر متغیر ودوم به معناي مرجع و پناه، مورد نیاز دیگران وبي نیاز از آنان است كه در 
واقع مي توان هردومعني را به كمال مطلق، كه هچ نیاز و تغییري دراونیست، تفسیر نمود، 
طوریکه هر آنچه اراده كند انجام دهد و قادر متعال باشد، به همین جهت ماسوي او به او 

زمند هستند و قوام آنها به ذات اوست، پس تصور وجود خداوند مانند انسان كه بخورد و نیا
بیاشامد وبپوشد ویا مثل اوحركت وفعالیت كند، چنانچه بعضي ازادیان خیال كردند، باطل 

 است و ذات و صفات خداوند را نمي توان باذات و صفات انسان مشابه دانست.
و  در سیادت كه است گوید: صمد، سرور و موالیيمي رضي هللا عنهما عباسحضرت ابن

، است رسیده كمال خود به در شرف كه است ، شریفياست رسیده كمال خود به آقایي
 و بردباري در حلم كه است ، حلیمياسترسیده  كمال خود به در عظمت كه است عظیمي
 است ، جبارياسترسیده كمال  خود به در غناي كه است ، غنیياسترسیده  كمال خود به

، است رسیده كمال خود به در علم كه است ، عالمياسترسیده  كمال خود به در جبروت كه
. صمد است و تعالي و او هللا سبحانه استرسیده  كمال خود به در حكمت كه است حكیمي
 باشد. زجاجاو نمي همتاي كس و هیچ سزاوار نیست احدياو براي بجز  كه است صفتي
 و باالتر از او هیچ او انجامیده به و آقایي سیادت كه است گوید: صمد، سرور و آقایيمي

 وجود ندارد. سرور وساالري
آن پروردگار با عظمت از همه چیز، دلیل  و بى« َصَمدیّت»بصورت کل باید گفت که: و

 است كه او نیازوضرورتی  به فرزند و والدین ندارد.
آن چه در این باره می گویند، اوهام و پنداری بیش نیست و ذات  مشرکان باید بدانندکه:

هستی آفرین از هر گونه تهمت و نسبت ناروایی پاک و بری ودور و از همتا و همگون 
بَِدیُع السََّماَواِت َواْلَْرِض أَنَّى َیُكوُن »است و آیات فراوان قرآن این سوره را تأیید می کنند:

... ی آسمانها و زمین است، خدا پدید آورنده«: لَهُ َولٌَد َولَْم تَُكن لَّهُ َصاِحبَةٌ َوَخلََق ُكلَّ َشْيء 
ی همه، همسر است و آفرینندهچگونه ممکن است، فرزند داشته باشد، در صورتی که بی

 (.۱۰۱انعام/)اوست؟!
 «هللا صمد»سایر مفسران در مورد تفاسیر 

را برای توضیح بیشتر «هللا الصمد»در ذیل میخواهم تفاسیر روایت شده درمورد عبارت 
 خدمت خوانندگان گرامی ارایه بدارم:

صمد کسی است که باالتری از »علی کرمه هللا وجهه، عکرمه و کعب احبار فرموده اند: 
 «.او وجود نداشته باشد.

سرداری »)رض(، عبدهللا بن عباس )رض( و ابووائل بن شقیق بن سلمه:  ودعبدهللا بن مسع
قول دوم ابن عباس «.که سیادت اش کامل شده باشد و به اوج و قله و نهایت رسیده باشد.

« صمد کسی است که مردم به هنگام نزول بالیا و سختی ها به او مراجعه کنند.»)رض(: 
است که در سیادت خود، در شرف خود، در  صمد کسی»یک قول دیگر او این است که: 

 عظمت خود، در حلم و بردباری خود و در علم و حکمت خود کامل باشد.(
صمد کسی است که ازهمه بی نیاز باشد و همه به او »ابوهریره )رض( فرموده است:

 «نیازمند باشند.
مده باشد و آن که از او هیچ گاه نه چیزی بیرون آ»در قول دیگری از عکرمه آمده است: 

اقوالی مترادف « آن که نه چیزی بخورد و نه چیزی بیاشامد.« »نه در آینده بیرون بیاید.
 با این از شعبی و محمد بن کعب قرظی هم نقل شده اند.



 

  

618 

 (112) –االخالص سورٔه 

کسی که مردم برای به دست آوردن نیازهایشان قصد او را کنند »مفسرسدی فرموده است: 
 «ه کنند.و به هنگام بالیا برای کمک به او مراجع

ربیع بن «.کسی که در تمام صفات و اعمال اش کامل باشد.»سعید بن جبیر فرموده است:
مقاتل بن حیان فرموده «.کسی که هیچ آفتی بر او نیاید.»انس )رض( فرموده است: 

کسی که هیچ کس دیگری »ابن کیسان فرموده است: «کسی که بی عیب باشد.»است:
کسی که باقی و فنا »ری و قتاده فرموده است: حسن بص«متصف به صفات او نباشد. 

 گفته هایی شبیه همین ها از مجاهد، معمر، مرة الهمدانی هم منقول اند.«ناپذیر باشد.
صمد کسی است که هر تصمیمی که بخواهد »یک گفته ی دیگر مرة الهمدانی این است که: 

نداشته باشد که تصمیمات  بتواند بگیرد و هر کاری که بخواهد بتواند بکند و هیچ کسی وجود
کسی که مردم برای حاجت »و احکام او را مورد تجدید نظر قرار دهد.( ابراهیم نخعی: 

زبان شناسان درباره ی این امر با هم »های خود به او رجوع کنند.(.ابو بكر االنباری:
باشد اختالفی ندارند که صمد سرداری را می گویند که سرداری باالتر از او وجود نداشته 

گفته ى الزجاج هم نزدیک به « و مردم برای نیازها و کارهای خود به او رجوع کنند.
صمد همان کسی است که سرداری بر او به پایان رسیده باشد »همین است. او می گوید: 

 بنقل ازتفهیم القرآن(«)و همه برای نیازمندی های خود به او مراجعه کنند..
 (:3) «لم یلد ولم یولد»
 او خود از كسي و نه پدید آمده از او فرزندي یعني: نه «است نشده و زاده را نه زاده كسي)

باشد برگرفته خود همسري  ندارد تا او از جنس با او مجانست زیرا چیزي است شده زاده
زیرا توالد  استفناء  توالد نشانه باشد. همچنین متولد شده دو، فرزندي ـ از آن و ـ العیاذ باهلل

بماند  پدر و مادر خود باقي چیز بعد از فناي یك جنس گیرد كه مي انجام آن براي و تناسل
 لذا حق است مستحیل و آینده در گذشتهتعالي  حق سوي به عدم دادن نسبت كه در حالي
 شوند. داده او نسبت نیز ندارد تا به شود و فرزندانيداده  نسبت وي ندارد تا به پدري تعالي

خداوند درباره ذات خود مي فرماید چنین تصوري باطل است، زیرا خداوند نه مي زاید و 
نه زاده مي شود، بلكه هستي او همواره بوده وخواهد ماند. نه ابتدایي دارد و نه انتهایي، 

 تمام هستي از اوست و ذات او ازلي و ابدي است.
گفتند: عزیر پسر  خدایند یهودیان دختران گفتند: فرشتگان عرب گوید: مشركانمي قتاده

كرد و  را تكذیب آنان همهمتعال خداوند  پس پسر خداست گفتند: مسیح و نصاري خداست
 .استشده  زاده از كسي خودش هم و نه است را زاده او كسي فرمود: لم یلد ولم یولد نه
رابطه خداوند با موجودات، رابطه آفرینش است نه زایش. او بصورت کل باید گفت:

آورد، نه آنكه خود بزاید. زیرا نوزاد آفریند، یعنى از نیستى به هستى مىموجودات را مى
از جنس والدین و در واقع جزئى از آنهاست، در حالى كه هیچ چیز از جنس خداوند و یا 

 .جزئى از او نیست
 (:4) «م یکن له کفوا احدول»
 ، همانند و همتا نیستطراز، مساوي با او هم كسیعني: هیچ« او را همتا نیست كس و هیچ)

 كریمه:قید )احد( عقیده سوره ، در اینندارد. بنابراین مشاركت با او در چیزي كسو هیچ
 كند. مي را ابطال پرستي و دوگانه ثنویت



 

  

619 

 (112) –االخالص سورٔه 

قایلند  وجود آفریدگار دیگري بجز خداوند یكتا به كند كهمي را ابطال كساني عقیدههمچنان 
، در نیازها و حاجات تعالي حق صورت ، در آنداشتوجود مي اگر آفریدگار دیگري چه

 نبود. و مقصود خلق مرجع یگانه
ه معنایش نظیر، عبارت به کار رفته کفوا است کمی نویسد:« تفهیم القرآن » مفسر تفسیر 

مشابه، هم مثل هم مرتبه، مساوی و همتا است. کلمه  کفو در مسئله ی ازدواج در زبان و 
فرهنگ فقهای اسالمی هم به کار می رود که معنای آن این است که دختر و پسر از لحاظ 
اجتماعی باهم در یک سطح باشند. پس معنا و مفهوم این آیه آن است که در تمام کاینات 

کسی نبوده و نیست و نمی تواند باشد که همانند خدای بلند مرتبه با هم مرتبه ی او هیچ 
 باشد یا در صفات، افعال و اختیارات خود حتی تا حدودی با او مشابهت داشته باشد.

نه در ذات،  با تمام وضاحت بر می اید که:« َو لَْم یَُكْن لَهُ ُكفُواً أََحدٌ »ازفحوای آیه مبارکه 
ات و نه در افعال، هیچ كس و هیچ چیز شبیه و مانند هللا  نیست. خداوند شبیه نه در صف

 ندارد تا بتواند شریك او در امور هستى گردد.
مفسرابن کثیر فرموده است: یعنى همو مالک و خالق همه چیز است. پس چگونه از میان 

او. در حدیث قدسى توان پیدا کرد؟ پاک و منزه است خلقش مانند او یا نزدیک به وى را مى
فرماید: بنى آدم مرا تکذیب کرد و چنین حقى هم ندارد. و به من ناسزا هللا مى»آمده است:

طور که بار اول مرا آورده است، گفت و چنان حقى هم نداشت. بنى آدم گفته است: همان
 اش بر من آسان است. و اماکند. مرا تکذیب کرد در صورتى که اعادهدوباره اعاده نمى

گوید هللا  فرزند اتخاذ کرده است در صورتى که من ناسزا گفتنش به من چنین است: مى
ام و کسى از من آورند. از کسى زاده نشدهیکتا و یگانه هستم و تمام مخلوقات به من رو مى

 «.زاده نشده است و شبیه و نظیر ندارم
قابل تصور دانسته اند بعضي از محققان علوم اسالمي شرك به خداوند را در هشت معني 

 كه خداوند در سوره توحید آن را نفي فرمودند:
قل هو هللا »اول و دوم شرك به معناي كثرت و دوگانگي ذات است كه خداوند فرمود: 

آن را نفي فرمود، « هللا الصمد»، سوم و چهارم تغیر و نقص است كه خداوند با آیه «احد
آن را نفي كرد، « لم یلدو لم یولد»كه با بیان پنجم و ششم معلول و علت ناقص بودن است 

آن را نیز نفي « و لم یكن له كفواحد»هفتم و هشتم اشكال واضداد است كه خداوند با تعبیر 
فرمود. پس وحدت خداوندوحدت حقیقي، بسیط و محض است و چنین وجودي تنها براي 

 یك ذات احدي، ازلي و ابدي قابل تصور مي باشد.
 دل یک سوم قرآن کریم است:سورة اخالص معا

که تنها تالوت کردن الحمدهللا شریف و سه برخي از ما چنین تصوري در ذهن خود داریم 
بار تالوت کردن سوره اخالص شریف ثواب ختم کامل قرآن عظیم الشان را دارد. و 
ضرورت براي ختم کامل قرآن عظیم الشان دیده نمیشود، زیرا تنها ثواب تالوت کردن 

 وره هاي شریف مساوي به ثواب تالوت کردن تمام قرآن کریم میباشد.همین س
پیامبر صلي هللا علیه وسلم در جواب باید خدمت این دوستان محترم بعرض برسانیم که:

صراحتاً نفرمودند که سه بار تالوت سوره اخالص یعني ثواب ختم قرآن! بلکه فرمودند که 
که در حدیث آمده که رسول خدا صلي هللا سوره اخالص معادل یک سوم قرآن است؛ چنان

قَالُوا: َوَکیَف یْقَرأُ ثُلَُث « أَیْعِجُز أََحُدُکْم أَْن یْقَرأَ فِي لَیلَة  ثُلَُث اْلقُْرآِن؟»علیه وسلم فرمودند: 
ُ أََحٌد( یْعِدُل ثُلَُث اْلقُْرآنِ »)اْلقُْرآِن؟ قَاَل:  َ »وفي روایة  «. قُْل ُهَو َّللاَّ أَ اْلقُْرآَن ثاَلَثَةَ إِنَّ َّللاَّ َجزَّ
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ُ أََحٌد ُجْزًءا ِمْن أَْجَزاِء اْلقُْرآنِ  ، فََجَعَل قُْل ُهَو َّللاَّ آیا یکي از »)صحیح مسلم.( یعني: «. أَْجَزاء 
تواند در یک شب، یک سوم قرآن را بخواند؟ صحابه عرض کردند: چگونه یکي شما نمي
سوره اخالص برابر با یک سوم قرآن »ود: تواند یک سوم قرآن را بخواند؟ فرماز ما مي

نموده خداوند عزوجل قرآن را به سه بخش تقسیم »و در روایتي آمده که فرمود: «. باشدمي
 .«باشدگانة قرآن مي هاي سه  است و سورة اخالص یکي از بخش

 که است اصولي و بیان ، شرحکریم قرآن و علماي بزرگوار اسالم فرموده اند: زیرا تمام
 شریعت و کلي عام اصول که رويو نیز از آن  استذکر شده  اجمال به سوره در این
 عهده تنهایي به سوره و این اعمال و بیان حدود واحکام چیز است: توحید، بیان سه اسالم

 «.انورالقرآن». استگردیده تعالي  حق توحید و تقدیس دار بیان
ممکن است کسي )مانند سوال کننده( بگوید: اگر تالوت سوره اخالص معادل یک سوم اما 

قرآن است؛ پس قرائت سه بار آن ثواب کل قرآن را دارد، لذا از قرائت دیگر سوره ها بي 
 نیاز مي شویم!

سوال مشابهي از علماي هیئت دائمي افتاء شد که ما در اینجا سوال و جواب مذکور را بیان 
 :مي کنیم

سوال: اگر قرائت سه بار سوره اخالص معادل ثواب قرائت قرآن است، آیا اگر مسلماني 
 تالوت قرآن را ترک کند و تنها این سوره را بخواند، گناهکار خواهد شد؟

در حدیثي از پیامبر صلي هللا علیه وسلم ثابت شده که سه بار فرمودند: »جواب فرمودند: 
، به ایشان گفتند: نصیحت براي چه کسي «نصیحت استدین، »یعني: « الدین النصیحة»

یعني: نصیحت « هلل ولکتابه ولرسوله وْلئمة المسلمین وعامتهم»اي رسول خدا؟ فرمود: 
 براي خدا و براي کتابش و رسولش و براي ائمه مسلمانان و عموم مردم.

ن از مواعظ و نصیحت براي کتاب خداوند؛ بوسیله تالوت آن و تدبر در آیاتش و پند گرفت
آن و تجاوز نکردن از حدود آن بوسیله اطاعت از اوامر خدا و دوري از نواهي آن حاصل 

 مي شود.
به قرائت سوره اخالص بتنهایي بدون تالوت دیگر سوره هاي  ءکتفاإو تردیدي نیست که 

قرآن، موافق با نصیحت براي کتاب خدا نیست، و کسي که تنها آن سوره را بخواند نمي 
به: نصایح، و افزایش ایمان )در اثر تالوت قرآن(، و آشنایي با احکام حالل و حرام  تواند

و واجب و مسنون و مکروه آن، و نیز مزین شدن به ادب و اخالق قرآني دست یابد. و 
کوتاهي یک مسلمان در این موارد بعنوان مجازات وي بخاطر ترک تالوت قرآن 

ترک کند، از این موارد محروم خواهد شد و خود یعني کسي که تالوت قرآن را ) کافیست!
و پیامبر صلي هللا علیه وسلم با وجود آنکه فضیلت این سوره  (را مستحق سرزنش مي کند

را مي دانستند که برابر یک سوم قرآن است، و بدون شک بر اجر و ثواب بیشتر از ما 
ء نکردند، بلکه دیگر سوره حریص تر و مشتاق تر بودند، اما تنها به تالوت این سوره اکتفا

ها را نیز تالوت مي کردند و بر آن مداومت داشتند، و خداوند تبارک و تعالي فرموده اند: 
ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ » براستي که در سیرت و ». یعني:  21اْلحزاب/« لَقَْد َکاَن لَُکْم فِي َرُسوِل َّللاَّ

-4/29)فتاوي اللجنة الدائمة ) «.روش رسول خدا براي شما الگو و سرمشق خوبي است
30) 

شیخ عبد الرزاق عفیفي، شیخ عبد هللا بن غدیان، همانگونه که در فتواي هیئت دائمي افتاء 
ذکر شده؛ پیامبر صلي هللا علیه وسلم تنها به تالوت سوره اخالص کفایت نکردند، و هیچگاه 
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بار سوره اخالص را  به اصحابش نفرمودند که بجاي تالوت و ختم قرآن کریم، تنها سه
بخوانید! و ما نیز باید تابع سیرت و سنت نبوي و یارانش باشیم و خود را از قرائت سوره 
هاي مختلف قرآن )که هریک دربرگیرنده مواعظ و نصایح و قواعد شرعي است( محروم 
نکنیم تا خداي متعال قلب ما را مملو از نور هدایت کند، و با شناخت آیات خداوندي، راه 

 مستقیم وي را بیابیم و بر آن قدم برداریم.
یقَاُل ِلَصاِحِب »گوید: رسول هللا صلي هللا علیه وسلم فرمود: ابن عمر رضي هللا عنه مي

ْنیا فَِإنه َمْنِزلَتََک ِعْنَد آ یة  ِخِر آاْلقُْرآِن إذا َدَخَل اْلَجنهةَ اْقَرأْ َواْرَق َوَرتِّْل َکَما ُکْنَت تَُرتُِّل فِي الدُّ
گویند: قرآن بخوان و باال هنگامي که صاحب قرآن، وارد جنت شود، به او مي» «.تَْقَرُؤَها

اي خواندي؛ زیرا منزلت تو نزد آخرین آیهبرو همان گونه که در دنیا با ترتیل، قرآن مي
 روایت احمد با سند صحیح و )صحیح سنن أبي داود(.«. کنياست که آن را تالوت مي

هاي بیشتري از قرآن را حفظ و تالوت کند، منزلت وي نیز در قیامت  پس هرکس سوره
باالتر خواهد رفت، اما کسي که تنها به حفظ و تالوت یک سوره اکتفاء کند، از این فضل 
 محروم مي ماند، جدا از اینکه از بسیاري از معارف قرآني بي نصیب مي ماند.

َمثَُل » صلي هللا علیه وسلم فرمود: گوید: رسول هللاأبوموسي أشعري رضي هللا عنه مي
ِة، ِریُحَها َطیٌب َوَطْعُمَها َطیٌب، َوَمثَُل اْلُمْؤِمِن الَِّذي الَ  اْلُمْؤِمِن الَِّذي یْقَرأُ اْلقُْرآَن َکَمثَِل اْلُتُْرجَّ

یَحانَِة، یْقَرأُ اْلقُْرآَن َکَمثَِل التَّْمَرةِ الَ ِریَح َلَها َوَطْعُمَها ُحْلٌو، َوَمثَُل اْلمُ  نَافِقِ الَِّذي یْقَرأُ اْلقُْرآَن َمثَُل الرَّ
، َوَمثَُل اْلُمنَافِِق الَِّذي الَ یْقَرأُ اْلقُْرآَن َکَمثَِل اْلَحْنَظلَِة، لَیَس لََها رِ  یٌح ِریُحَها َطیٌب َوَطْعُمَها ُمرٌّ

به آن، عمل  خواند ومؤمني که قرآن مي»صحیح بخاري و مسلم. یعني: «. َوَطْعُمَها ُمرٌّ 
است ، (تی، معموالً ترش مانند نسبت به نارنج شیرین ترمیوه  سردخ)کند مانند ترنجي مي

خواند که طعم خوبي دارد و هم از بوي خوشي برخوردار است. و مؤمني که قرآن نمي
کند مانند خرمایي است که طعمش شیرین است ولي بویي ندارد. و ولي به آن، عمل مي

خواند، مانند ریحاني است که بویش خوب ولي طعمش تلخ است. قرآن مي مثال منافقي که
خواند، مانند حنظله است که هم طعمش تلخ یا ناپاک است و هم و مثال منافقي که قرآن نمي

 «.بوي تلخي دارد
پس هرآنکس کتاب خدا را بیشتر تالوت کند، بر علم و آگاهي وي نسبت به شریعت خداوند 

رکس علم و آگاهي او بیشتر شود، عملش بیشتر خواهد شد، و به هدایت بیشتر مي شود، و ه
 نزدیکتر مي شود.

نکته ي مهم دیگري که باید مد نظر داشت؛ اینست که مابین )جزاء( و )إجزاء( تفاوت است، 
جزاء یعني اجر و پاداشي که خداي متعال بابت عبادت و طاعتش مي دهد، و إجزاء یعني 

 جاي دیگري و بي نیاز شدن از آن.چیزي را کفایت کردن ب
و درست است که قرائت سوره اخالص ثواب و پاداش )جزاء( یک سوم قرآن را دارد 
)جزاء قراءة ثلث القرآن(، ولي جایگزین قرائت یک سوم از قرآن نمي شود و تالوت آنرا 

 بي نیاز نمي گرداند )ال تجزئ عن ثلث القرآن(.
ند که یک سوم قرآن را تالوت کند، او نمي تواند تنها با و لذا بعنوان مثال اگر کسي نذر ک

قرائت سوره اخالص به نذرش وفا کند! زیرا قرائت سوره اخالص در ثواب و پاداش معادل 
 یک سوم قرآن است نه در إجزاء و تالوت یک سوم قرآن.

و یا بعنوان مثال کسي که در نمازش سه بار سوره اخالص را بخواند، این سه بار قرائت 
جایگزین خواندن سوره فاتحه در نمازش نمي شود، با وجود آنکه به وي اجر و پاداش 
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تالوت کامل قرآن داده مي شود ولي باز بر وي واجب است که سوره فاتحه را در نمازش 
 ت فاتحه در نماز نمي شود.بخواند، زیرا جایگزین تالو

 مثال ساده دیگر براي فهم فضیلت سوره اخالص:
در حدیث صحیح از پیامبر صلي هللا علیه وسلم وارد شده که اجر و ثواب نماز در مسجد 
الحرام معادل یکصد هزار نماز در دیگر مساجد است، آیا با این حساب کسي از این حدیث 

خواندن نماز در طول ده ها سال نیست! زیرا خواندن چنین برداشت مي کند که: نیازي به 
یک نماز در مسجدالحرام معادل صد هزار نماز است؟! پس اگر یک نماز در مسجد الحرام 

 خوانده شود، دیگر نیازي به خواندن سایر نمازها نیست!
درحالیکه این فهم و برداشت را هیچکسي از این حدیث نمي کند، بلکه چنین مي فهمد که 

ندن نماز در مسجدالحرام فضیلت زیادي دارد و لذا مي کوشد که در آن مکان نماز خوا
 بگذارد، اما سایر نمازهایش را ترک نمي کند.

تالوت سوره اخالص نیز همینگونه است؛ یعني کسي نمي تواند بگوید: قرائت سه بار سوره 
تالوت آن معادل اخالص مرا از قرائت کل قرآن بي نیاز مي گرداند، زیرا اجر هر بار 

یک سوم قرآن است. بلکه باید چنین بفهمد که تالوت این سوره کوچک را نباید دست کم و 
کوچک شمرد، بلکه بر تالوت آن حریص باشد و هر شب آنرا بخواند تا اجر و ثواب زیادي 
نصیب خود نماید، و این براستي فضل الهي است که این عبادت آسان را براي ما پر ارزش 

 است وهلل الحمد.کرده 
پس هر مسلماني باید نسبت به تالوت و حفظ قرآن و تمامي سوره هاي آن مبادرت ورزد 
و از سستي و تنبلي بدور باشد، و اگر قرار باشد تمام مسلمانان بجاي قرائت قرآن تنها به 
تالوت سه بار سوره اخالص کفایت کنند، در آنصورت قرآن مهجور خواهد شد و قطعاً 

 ع حکیم و پیامبر صلي هللا علیه وسلم هیچگاه مهجور شدن قرآن نبوده است.هدف شار
و پیامبر صلي هللا علیه وسلم در روز قیامت از امت خود بخاطر مهجور ساختن قرآن 

ُسوُل یا َرِبّ إِنه قَْوِمي اتهَخذُوا َهَذا اْلقُْرآَن َمْهُجوًرا»شکایت مي کند.   (.30)فرقان  «َوقَاَل الره
پروردگارا! قوم من این قرآن را رها نموده و از آن دوري کرده »و پیامبر میگوید:  :یعني
 «.اند

 تداوي با سوره اخالص:
در این هیچ جاي شک نیست که سراسر قرآن عظیم الشان نسخه کاري براي تداوي امراض 

كامله بشمار مي رود. قرآن عظیم الشان، وحي الهي و كتاب دین و عقیده و توحید و نسخه 
كل، كتاب حیات  تداوي درد هاي اجتماعي وكتاب حكمت و بشارت و موعظه و هدایت ودر

 و زندگي و رهنماي راه كمال دنیا و آخرت و عروج به معارج بلند انساني و روحاني است.
 بدیل و شفابخش براي نجات جوامع بشري و اصالح روشاي بينسخهعظیم الشان قرآن 

 شود.استوارترین راه رهنمون مي هاي زندگي است و به 
( )این قرآن، به راهي که استوار 9)سوره اسراءآیه « إِنَّ َهَذا اْلقُْرآَن یْهِدي ِللَِّتي ِهي أَْقَومُ »

 «.ترین راه هاست، هدایت مي کند
قرآن پیش از اینكه كتاب چهارده قرن گذشته باشد، كتاب این عصر و عصرهاي آینده است 

 کار بستن تعالیم آن است.التزام به دستورات قرآن و بهو احترام به آن، 
شفاء بودن قرآن فقط براي کساني است که ایمان آورده و جزء ظالمین نباشند؛ که البته 
میزان ایمان شنونده ي آن نیز، در میزان کسب آرامش از قرآن کریم بسیار موثر است و 
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إِنهَما اْلُمْؤِمنُوَن الهِذیَن إَِذا ذُِكَر َّللّاُ »همچنین عدم ایمان به آن نیز نتیجه ي عکس مي دهد: 
 (2)سوره انفال/ «َوِجلَْت قُلُوبُُهْم َوإَِذا تُِلیْت َعلَیِهْم آیاتُهُ َزاَدتُْهْم إِیَمانًا َوَعلَى َربِِّهْم یتََوكهلُونَ 

نان اند كه چون خدا یاد شود دلهایشان بترسد و چون آیات او بر آ مؤمنان همان كسانى)
 كنند(. خوانده شود بر ایمانشان بیفزاید و بر پروردگار خود توكل مى

و در مقابل كساني كه ایمان به خدا ندارند هیچ بهره و آرامش و افزایش ایماني را از استماع 
ن یقُوُل أَیُكْم َزاَدتْهُ َهِذِه »:آیات نخواهند داشت ا الهِذیَن َوإَِذا َما أُنِزلَْت ُسوَرةٌ فَِمْنُهم مه إِیَمانًا فَأَمه

اى نازل شود از و چون سوره   (124)سوره توبه/« آَمنُواْ فََزاَدتُْهْم إِیَمانًا َوُهْم یْستَْبِشُرونَ 
گوید این )سوره( ایمان كدام یك از شما را افزود اما كسانى میان آنان كسى است كه مى 

خواندن سوره اخالص «كنندنان شادمانى مى افزاید و آ اند بر ایمانشان مىكه ایمان آورده 
و معوذتین )فلق و ناس( و فاتحه و دیگر سوره هاي قرآني بر مریض از دعاهاي جایز 
است که پیامبر صلي هللا علیه وآله وسلم آن را انجام داده و صحابه اش وقتي این کار را 

 کرده اند آنها را تأیید کرده است.
وایت مي کنند که پیامبر صلي هللا علیه وسلم در مرضي بخاري و مسلم از عائشه )رض(ر

 که به وفات ایشان انجامید معوذات )سوره اخالص و معوذتین( را بر خود مي خواند.
حضرت بي بي عائشه مي گوید: وقتي پیامبر مریضي اش شدت گرفت و نمي توانست این 

ردم و دست ایشان را بر سوره ها را بخواند، من آنها را مي خواندم و ایشان را دم مي ک
معمر مي گوید: از امام زهري پرسیدم پیامبر چگونه دم مي کرد؟ او « بدنش مي کشاندم

گفت: پیامبر صلي هللا علیه وسلم بر دستهاي خودش دم مي کرد و سپس دستهایش را بر 
 (2192( مسلم )2276( و أطرافه في )5735بخاري )) «چهره اش مي مالید

خدري رضي هللا عنه روایت مي کند که افرادي از اصحاب پیامبر بخاري از ابي سعید 
صلي هللا علیه وسلم بر قبیله اي از قبیله هاي عرب وارد شدند، آنها اصحاب را پذیرائي 
نکردند، در همین اثنا ماري سردار قبیله را گزید، آنها به اصحاب گفتند: آیا شما دارو یا 

ما را مهماني نکردید، و تا وقتي که براي ما مزدي دعا خواني همراه دارید، گفتند: شما 
مقرر نکنید برایتان دعا نمي خوانیم، آنگاه آنها تعدادي گوسفند را به عنوان مزد براي آنها 
مقرر کردند، آنگاه یکي از اصحاب سوره فاتحه را خواند و همراه با آب دهانش بر آن 

را آوردند و به اصحاب تحویل دادند،  بیمار دم مي کرد و او بهبود یافت، آنها گوسفندان
اصحاب گفتند از آن استفاده نمي کنیم تا وقتي که از پیامبر صلي هللا علیه وسلم بپرسیم، 

سؤال کردند، پیامبر خندید و  وقتي که نزد پیامبر صلي هللا علیه وآله وسلم آمدند، از ایشان
چطور دانستي که سوره فاتحه « »اْضِربُوا ِلي بَِسْهم  َو َما أَْدَراَک أَنََّها ُرْقیةٌ ُخذُوَها وَ »فرمود:

(، 5736بخاري )«.دعا است، گوسفندان را بردارید و سهمیه اي از آن به من هم بدهید
 (.2201مسلم )

در حدیث اول ذکر شده که پیامبر صلي هللا علیه وسلم در مریضي اش بر خود برخي از 
است که پیامبر صلي هللا علیه  وسلم عمل سوره ها را مي خواند، و در حدیث دوم ثابت 

 صحابه را تأیید کرد.
 رقي چیست:

رقي جمع رقیه است و آن خواندن اوراد و دمیدن در آن بمنظور شفا یافتن و سالمتي کسب 
 کردن است. فرقي نمي کند از قرآن کریم یا از دعاهاي مأثور پیامبر باشد.

ُکنَّا نَْرقِي فِي اْلَجاِهِلیِة »ست که گفت: : جایز است: از عوف بن مالکت روایت احکم آن
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قَي َما لَْم یُکْن  ِ َکیَف تََري فِي َذِلَک فَقَاَل اْعِرُضوا َعلَي ُرقَاُکْم اَل بَأَْس بِالر  فَقُْلنَا یا َرُسوَل َّللاَّ
ما در زمان جاهلیت رقیه مي کردیم. گفتیم: اي رسول (.»2200)صحیح مسلم )« فِیِه ِشْرکٌ 
را چگونه مي بیني؟ فرمود: رقیه هایتان را برایم وصف کنید اگر در آن شرک خدا آن 

ِ صلي »و از انس بن مالکت روایت است که گفت: « نباشد اشکالي ندارد َص َرُسوُل َّللاه َرخه
ْقیِة ِمْن اْلعَیِن َواْلُحَمِة َوالنهْملَةِ   (.2196صحیح مسلم ) «هللا علیه وسلم فِي الرُّ

 «.صلي هللا علیه وسلم اجازه رقیه را براي عین، حمه و نمله داده استرسول هللا »
« الحمة» یعني کسي که به اذن خداوند با چشمش به دیگري ضرر مي رساند. «.العین»)

همان سم است در تمام چیزهایي که سم وجود دارند مانند نیش مار، عقرب یا مانند اینها 
 راحتي که از پهلو خارج مي شود(ج«.النملة»اجازه رقیه داده شده است. 

َمْن اْستََطاَع »و از جابر بن عبدهللا روایت است که رسول هللا صلي هللا علیه وسلم فرمودند: 
هرکس مي تواند که به برادرش نفع برساند (.»2199صحیح مسلم ) «أَْن یْنفََع أََخاهُ فَْلیْفعَلْ 

 عنها(  روایت است:و از عائشه )رضي هللا «. پس این کار را انجام دهد
ُ َعلَیِه َوَسلهَم إَِذا اْشتََکي ِمنها إِْنَساٌن َمَسَحهُ ِبیِمینِِه ثُمه قَاَل أَْذهِ » ِ َصلهي َّللاه ْب َکاَن َرُسوُل َّللاه

حیح ص «اْلبَاَس َربه النهاِس َواْشِف أَْنَت الشهافِي اَل ِشفَاَء إِاله ِشفَاُؤَک ِشفَاًء اَل یَغاِدُر َسقًَما
 (.2191(، و صحیح مسلم )5743بخاري )

هنگامي که یکي از ما از دردش به رسول هللا صلي هللا علیه وسلم شکایت مي کرد با »
نمود سپس مي فرمود: اي پروردگار مردم! مریضي اش  را دست راستش آن را مسح مي

تو شفا برطرف ساز و چنان شفایي عنایت کن که هیچگونه مریضي باقي نماند. چرا که 
 «.دهنده هستي و هیچ شفایي، بجز شفاي تو وجود ندارد

  شرطهاي آن:
 براي جایز بودن و درستي رقیه سه شرط الزم است:

  اول اینکه:
ذن خداوند متعال به او نفع مي رساند. اگر معتقد إمعتقد نباشد که آن چیز به ذات خود بدون 

نفع مي رساند آن حرام است بلکه آن  باشد که آن بدون اذن خداوند و به ذات خودش به او
 شرک هم است. باید معتقد باشد که آن سبب بدون اذن خداوند به او نفعي نمي رساند.

 دوم اینکه:
به چیزي نباشد که مخالف شریعت خداوند باشد مانند اینکه محتوي دعا نباید درخواست از 

ت باشد که اگر اینگونه باشد غیر خداوند یا استغاثه از جن و آن چیزي هاي که شبیه آن اس
 حرام است بلکه شرک مي باشد.

  سوم اینکه:
داراي مفهوم و معني معلومي باشد اگر از نوع طلسم یا سحر باشد در این صورت جایز 
نیست. از امام مالک )رض(  سؤال شد: آیا مرد مي تواند رقیه کند و از او درخواست رقیه 

 باشد اشکالي ندارد. نمود؟ امام فرمود: اگر با کالم پاک
 رقیه ممنوع:

تمام رقیه هاي که در آن شرطهاي ذکر شده فوق  وجود نداشته باشد مانند اینکه رقیه کننده 
رساند و تأثیر یا کسي که برایش رقیه مي شود معتقد باشد که آن به ذات خود به او نفع مي

بدعي و مانند اینها باشد، دارد؛ یا اینکه مشتمل بر کلمات شرکي و توسلهاي کفري و کلمات 
 یا با کلمات نامفهوم مانند طلسم و چیزهایي مانند اینها باشد حرام و ممنوع مي باشند.
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 :معالجه به رقیه بهتر است و یا رفتن نزد داکتر
در سنت نبوي بر مداوا و معالجه ي مرض تشویق و ترغیب بعمل امده است،  اوالً:

تداووا فإن هللا عز وجل لم یَضع داء إال »فرمودند: طوریکه پیامبر صلي هللا علیه وسلم 
 «.َوَضع له دواء غیر داء واحد اْلَهَرم

ضي را یعني: )مریض هاي خود را( مداوا کنید، چرا که خداوند عزوجل هیچ درد و مر
براي آن درماني نیز قرار داده است بجز یک درد و آنهم پیري و قرار نداده مگر آنکه 

 (ترمذي و ابن ماجه.کهنسالي است.)به روایت امام احمد و ابوداود و 
تداووا عباد هللا، فإن هللا عز وجل لم یْنِزل داء أال »و در روایت دیگر از امام احمد آمده: 

یعني:اي بندگان هللا )مریضي هایتان را( معالجه و  «الموت والهرمأنزل معه شفاء إال 
نکرده مگر آنکه همراه آن شفا درمان کنید، چرا که خداوند عزوجل هیچ مرضي را نازل 

 نیز فرستاده است، بجز مرگ و پیري.
َعِلَمه  فإن هللا لم یْنِزل داء أال أنزل له شفاء،»و باز در روایت دیگري از امام احمد آمده: 

یعني: خداوند متعال هیچ درد و مرضي را نفرستاده مگر  «َجِهلَهَمن َعِلَمه، وَجِهلَه َمن 
ایشان را فهمیدند و برخي دیگر آنکه براي آن شفا نیز نازل کرده است، بعضي، سخنان 

 نفهمیدند.
 تعالي براي یکي از سنتهاي الهي در کائنات، نظام اسباب و مسببات است، یعني هللا ثانیاً:
هر عملي سببي را قرار داده است. البته این بدین معنا نیست که هللا تعالي بدون سبب انجام 

کاري را به نتیجه برساند، چرا که اوالً خود سبب هم یکي از مخلوقات باري نمي تواند 
 سبب هم را الزمست تا خداوند آنرا اراده و خلق کند.تعالي است و خود 

س کسي که خواهان رزق و روزي است، باید اسباب آنرا فراهم کند و اسباب آن بر این اسا
تالش و کوشش براي یافتن رزق حالل است، هرگاه فرد این اسباب را بکار بست، هم 

بر طبق سنت خویش به آن شخص رزق مي بخشد. یا آنکه هرکسي که مریض خداوند نیز 
قرار داده است و تا شخص مریض آن براي مداواي مرضش اسبابي را گشت، خداوند 

مرضش مداوا نخواهد شد، زیرا سنت الهي بر این قرار گرفته است اسباب را بکار نبندد، 
هم نخواهد بود. البته باز یادآوري مي شود که این امر بطور که تا حرکت نباشد برکت 

دد پس خداوند نیست که اگر شخصي اسباب را بکار نبنمطلق برقرار نیست، یعني اینگونه 
آورد، چنانکه مي بینیم که مریم بنت عمران علیها هم قادر نخواهد بود نتیجه را فراهم 

آنکه تالشي براي بدست آوردن طعام و غذا کند، السالم در محراب عبادت مي کرد و بدون 
بَتََها نَبَاتًا َحَسنًا َوَکفََّلَها فَتََقبَّلََها َرب َها بَِقبُول  َحَسن  َوأَن»خداوند برایش رزق و روزي مي رساند:

ِعنَدَها ِرْزقاً قَاَل یا َمْریُم أَنَّي لَِک َهَذا قَالَْت ُهَو َزَکِریا ُکلََّما َدَخَل َعلَیَها َزَکِریا اْلِمْحَراَب َوَجَد 
 (37عمران )سوره آل « ِمْن ِعنِد َّللّاِ إنَّ َّللّاَ یْرُزُق َمن یَشاء ِبغَیِر ِحَساب  

اي، )نهال وجود( ( را به طرز نیکویي پذیرفت؛ و به طرز شایسته ي: خداوند، او )مریمیعن
سپرد. هر زمان زکریا وارد « زکریا»رویانید )و پرورش داد(؛ و کفالت او را به او را 

اي مریم! این را از »دید. از او پرسید: شد، غذاي مخصوصي در آن جا ميميمحراب او 
این از سوي خداست. خداوند به هر کس بخواهد، بي حساب »گفت: « اي؟!کجا آورده
  «دهد. روزي مي

 بنابراین خداوند متعال بر هر چیزي قادر است، کافیست تا اراده کند و آن چیز روي دهد:
 (117قره )سوره ب« بَِدیُع السََّماَواِت َواْلَْرِض َوإَِذا قََضي أَْمراً فَإِنََّما یقُوُل لَهُ ُکن فَیُکونُ »
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یعني: هستي بخش آسمانها و زمین اوست! و هنگامي که فرمان وجود چیزي را صادر کند، 
 شود.و آن، فوري موجود مي « موجود باش!»گوید: ميتنها 

با این وجود خداوند متعال چنین تقدیر کرده است که تا بنده اش تالش و همت نکند، نتیجه 
ن سنتي خدایي است، و بلعکس گاهي خداوند متعال بر مطلوب را به وي عطا نمي کند و ای

اساس اراده اش چنین تقدیر مي کند که شخصي هرچند اسباب را بکار بسته است ولي باز 
هدف و مقصود نمي رسد و اینجاست که گویند حکمت الهي بر خالف سنت رایج رقم به 

 خورد.
اب شرعي را بکار ببندد و مثالً شخصي که مریض است او باید براي رفع مرض خود اسب

منزل بنشیند و کاري نکند، زیرا شفاي او در اینست تا اسبابي را که خداوند متعال نباید در 
داده )از قبیل طبیب و دارو و دعا کردن و یا رقیه شرعي( بکار ببندد، پس از برایش قرار 

ر بست، تمامي اسباب الزمه و شرعي را براي رفع مرض خود بکاآنکه شخص مریض 
خداوند متعال است: اگر هللا تعالي اراده کرد پس آن اسباب را نتیجه تالش او در دست 

دهد ومریضي اش بهبودي مي یابد. و اگر اراده نکردند، برایش سببي جهت شفا قرار مي 
ولي چون اراده ي هللا تعالي با خواست ما متضاد پس هرچند که اسباب را بکار بسته است 

خداوند متعال مي خواهد، زیرا حکمت الهي بر پس نتیجه چیزي خواهد شد که بوده است، 
اراده ي خداوندي اطالعي نداریم،چرا که ما آن قرار گرفته است، ولي از آنجائیکه ما از 

که؛  بلی  اگر خدا بخواهد خوب مي شویم پس نباید به این فکر باطل  -بر او تسلط نداریم 
یم پس نیازي نیست به نزد داکتر مراجعه نمایم و یا کاري و اگر نخواست خوب نمي شو

خداوند چه چیزي کنیم، اسباب الزم و شرعي را به خدمت نگیریم، چرا که ما نمي دانیم که 
اراده کرده اند، چه بسا اگر اسباب را به خدمت مي گرفتیم خداوند نیزمریضي ما را شفا 

 میداد!
اسباب و مسببات برقرار است، لذا تا حرکتي صورت براین: چون در نظام کائنات سنت  بنا

 نپذیرد، برکتي هم حاصل نمي شود مگر آنکه خداوند چیز دیگري بخواهد.
 حسن اختتام:

گونه که  ، همانپرستی اسالمی و توضیح آن استاین سوره اثبات عقیدۀ توحید و یگانه
پرستی و نی و سازشی میان عقیدۀ تـوحید و یگانه نفی هر گونه همگو« کافرون»سورۀ 

پرستی را از راهی میان عقیدۀ شرک است... هر یک از دو سوره حقیقت توحید و یگانه 
روز وسلّم پردازد. پیغمبر صلّی هللا علیه دهد و بدان میسی قرار میای مورد بررو به شیوه

آغازید... این آغاز کردن معنی و می -در نماز سنّت صبح  -خود را با خواندن ایـن سوره 
 مفهوم بخصوص خودرا داشت.

شناخت و درک »، «خداشناسی»فرماید: در قرآن، امام محمد غزالی در جواهر القرآن می
، مهم است که معارف سه گانه نام دارند و سایر چیزها «شناخت راه راست»و « آخرت

 «ی اخالص، شامل یکی از اینها؛ یعنی، خداشناسی است...تابع اینهاست و سوره
 ی زالل توحید سیر آب کن و از شرک مصؤن بدار.پروردگارا! ما را از سرچشمه

 

صدق هللا العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
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ِحیمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم َّللاَّ

 سورة الفلق
 (30) – جزء

 سوره فلق در مدینه نازل شده و دارای پنج آیه می باشد.
 تسمیه: وجه

 تعالي: حق فرموده به علت به این نام مسمي شده است که آغاز آن با این« الفلق»سورة 
 میباشد.« أَُعوذُ ِبَرّبِ اْلفَلَقِ قُْل »

مفسرین  در مورد مکي بودن ویا مدني بودن  سوره فلق بین مفسرین اختالف است.
، بلکه نشان دهندة این امر هم است که این،سوره «مدني»میگویند که: نه تنها متن سوره 

 در اخرین مراحل مدینه نازل شده است.
ره بدان استدالل میاورند اینست که در این سوره دالیل که مفسرین برمدني بودن این سو

 اشاره بعمل آمده است. « حسد»به موضوع 
و این پدیده شوم از آفت هاي مرحله قوت ونیل به امتیازات است، نه مرحلة ضعف و 

ناتواني و محروم شدن از امتیازات. در دوران مکه پیامبر صلي هللا علیه وسلم در شرایط 
دات کسي را تحریک کند. در مکه مسلمانان در شرایط و روز هاي قرار نداشتند که حسا

سختي قرار داشتند که این روز ها محروم شدن از آسایش وآرامش توام بود. ولي زمانیکه 
 مسلمانان در مدینه بودند وضع شان تغییر و قسماً بهبود یافت.

 میدانند را مكي« ناس» و سورة« فلق»و جابر سورة  ، عطاء، عكرمهحسن قول ولي به
 و جمعي عباس )رض(، قتادهاز ابن . اما در روایتياست و رأي اكثر علما ء نیز همین

و برخي  نظر است كثیر نیز بر همین. ابنمدني است سوره كه: این است شده دیگر نقل
 .است نیز همین اند: صحیح از علما دیگر نیز گفته

ى فلق سورهمی نویسد: « صفواة التفاسیر»در تفسیر خویش  شیخ مرحوم علی صابونی
آموزد که به هللا  پناه ببرد و از شر مخلوقات خدا و از در مکه نازل شده و به انسان مى

شر تیرگى و ظلمت شب به هللا  پناه ببرد؛ زیرا در موقع تاریکى شب وحشت انسان را 
 ردازند.پگیرد. و تبهکاران در شب به فعالیت مىفرا مى

آموزد که از شر هر حسود و ساحرى به هللا  پناه ببرد. سوره فلق همچنین به انسان مى
است که پیامبر صلّى َّللّا علیه و سلم با خواندن آنها « معوذتین»این سوره یکى از دو 

  داد.خود را در پناه هللا متعال قرار مى
ی )فلق وناس( آخر قرآن کریم  اگرچه سوره هامی نویسد:« تفهیم القرآن »مفسر تفسیر 

در اصل دو سوره ی جداگانه هستند و در مصحف با نام های جداگانه ای درج شده اند، 
اما میان آن ها چنان رابطه ی عمیقی وجود دارد و مضامین شان به قدری با هم مناسبت 

پناه  دارند که دارای یک نام مشترک به نام معوذتین )دو سوره ای که به وسیله ی آن ها
خواسته می شود( هم هستند. امام بیهقی در دالیل نبوت نوشته است که این دو سوره با هم 

 نازل شده اند، به همین دلیل نام مشترک هردوی آن ها معوذتین است.
 ارتباط سوره فلق با سوره اإلخالص:

ی اإلخالص، الوهیت را به بیان گرفته است وهللا متعال را از آن چه در شأن او سوره
کنند، که انسان باید در این عالم ی ناس، بیان مینیست، منزه گردانید، سوره فلق و سوره

از آنان که مانع راه توحید و یکتاپرستی اند، به ذات پروردگار با عظمت پناه برد؛ همان 
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ی فلق از شر شب تاریک، شود. سورهسوره با استعاذه، شروع می گونه که هر دو
ی ناس از شر و نیرنگ افسونگران سخن چین و فتنه انگیز و رشک ورز و سوره

 دهند.شیاطین جن و انس، ما را در پناه حق قرار می
های انسان می آموزند که چگونه به هللا  پناه ببرد، تا از شرارت آفریدهسوره فلق به 

تزویر، حیله، دروغ، شعبده بازی، فریب، مکر، وسخن تلف، تاریکی فراگیر شب،وازمخ
که موجب جدایی میان  -گر افسونگر بداندیش انگیزان سخن چین توطئهفتنههای بیهوده، 

ورزند، آرزوی و از شر حسدورزان، که از بس رشک می -زن وشوهروسایر مردم اند 
 پرورانند؛ در امان باشد.ان دارند، در سر مینابودی نعمتهای خدادادی را که دیگر

 تعداد آیات، کلمات وحروف سوره فلق:
( هفتاد 73( بیست وسه کلمه، و)23( پنج آیا ت، و)5( رکوع، و)1سورة فلق دارایي )

 ( و چهل وپنج نقطه است.45سه حرف، و )
قرآن  )الزم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های

تفسیر احمد  ،متفاوت ومختلف است.  برای  تفصیل  این مبحث میتوانید به سوره  الطور
 مراجعه فرماید.(

 بندی آیات سوره فلق:تقسیم
 5تا  2بردن به هللا متعال  است. آیات متبرکه  بیان تکلیف بودن استعاذه و پناه 1ی آیه

از شر آنها به هللا  پناه ببرد.  بیان چیزهایی است که به صورت عام الزم است انسان
شروری را که در این آیات به آنها اشاره شده تا آمدن قیامت  درضمن نباید فراموش کرد:

 موجود هستند.
  فلق: فضیلت سورة

 قبل از همه باید گفت که تمام سوره هاي از قرآن عظیم الشان دارایي فضایل خاص خود
معني ومفاهیم این سوره ها، تطبیق و عملي نمودن میباشد که  قرائت و تالوت و تدبر در 

 رهنمود هاي مندرج در آن موجب سعادت دنیا واخرت انسان میگردد.
هکذا نباید فراموش کرد که قرآن عظیم الشان برنامه  زندگي و کتاب عمل است براي ما 
دن انسانها که تالوت آن سرآغازي است براي تفکر و ایمان و وسیله  است براي عمل کر
به محتواي قرآن و همه پاداشهاي عظیم نیکو کاران نیز از همین جا و با همین شرایط 

 تحقق مي یابد.
نباید فراموش کرد که، تالوت سوره هاي قرآن عظیم الشان، ایمان واعتقاد ایماني انسان 
را قوت بخشیده، صفاى دل را تزید بخشیده در گناهان تخفیف بعمل آورده، عبادت انسان 

 رتر و بهتر ساخته، مسلمان را به درجه اعلي کامل وترقي میرساند.را ب
هکذا نباید فراموش کرد که تالوت سوره هاي قرآن وبخصو ص که این تالوت با ترتیل 
وتعمق در معاني ومفاهیم آیات متبرکه صورت بپذیرد، بسیاري از امراض روحي و 

بخشیده، روشنایى دیدگان بیشتر رواني را مدوا مي نماید، غم و انده انسان را تقلیل 
 میسازد. 

نباید فراموش کرد که قرآن عظیم الشان مونس تنهایى انسان بوده، عمر انسان را با بركت 
ساخته، استجابت دعا اطمینان مي بخشد. در نهایت تالوت سوره هاي قرآن، صفاى خانه، 

 رفع عذاب وسایر خیرات وبرکات براي انسان میگردد.
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ت كه پیمودن مراتب كمال قرائت، همچون رسیدن به مرحله تدبّر و عمل، شایان توجه اس
 .شودمستوجب كمال ثواب و رضاى الهى و دریافت خیرات بیشتر و بهتر مى

نقطه دیگري که میخواهم خدمت خوانندگان خویش تقدیم بدارم اینست که، ما نباید به 
این باشیم که کدام سورة از همه  خواندن قرآن به عنوان یک کار تجاري نگاه کنیم و دنبال

ثواب بیشتري دارد و تنها با خواندن همیشگي آن سورة از برکت سوره هاي دیگر 
 محروم بمانیم. 

قرآن عظیم الشان مجموعه اي است که باید همه اي آن در کنار هم باشد و انسان با بهره 
 .گیري از همه اي آن است که مي تواند به خودسازي بپردازد

مثل سایر سوره هاي قرآن دارایي فضایلي است از جمله در حدیثي از « فلق»سورة 
حضرت بي بي عایشه )رض( در مورد فضیلت سورة فلق و همچنان سورة ناس آمده 

َذاِت »پیامبر صلي هللا علیه وسلم فرموده است: است:  َكاَن إَِذا اْشتََكى یْقَرأُ َعَلى نَْفِسِه بِاْلُمعَّوِ
ا اْشتَدَّ َوَجعُهُ ُكْنُت أَْقَرأُ َعلَیِه َوأَْمَسُح ِبیِدِه َرَجاَء بََرَكِتَها َویْنفُُث، هر زمانیکه پیامبر )« .فَلَمَّ

صلي هللا علیه وسلم مریض میشد، سورة فلق و سورة ناس را قرائت میفرمود، و توسط 
 این سوره خود را دم میکرد.

مریضي پیامبر صلي هللا علیه  حضرت بي بي عائشه )رض( میفرماید: در لحظات که
را میخواندم وبه امید برکت دست « ناس»و سورة « فلق»وسلم شدت گرفت، من سورة 

 خویش را بر جسم اش مي کشیدم.
)رض( آمده است که رسول هللا صلي هللا علیه وسلم فرموده  در حدیثي عقبه بن عامر

ِ )صلى هللا علیه وسلم(:َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمر  )رضي هللا عنه( قَالَ »است:   : قَاَل َرُسوُل َّللاَّ
 «.ِس أَلَْم تََر آیات  أُْنِزلَِت اللَّیلَةَ لَْم یَر ِمثْلُُهنَّ )قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ اْلفَلَِق( َو )قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ النَّا»
هاي آیا نمي دانید که دیشب آیاتي نازل شده است که مثل آنها دیده نشده است؛ آنها سوره»

 «.فلق و ناس هستند
ِ )صلى هللا علیه وسلم( َبیَن »میفرماید:  همچنان عقبه بن عامر بَینَا أَنَا أَِسیُر َمَع َرُسوِل َّللاَّ

ذُ  ِ )صلى هللا علیه وسلم( یتَعَوَّ  اْلُجْحفَِة َواْلَْبَواِء إِْذ َغِشیتْنَا ِریٌح َوُظْلَمةٌ َشِدیَدةٌ فََجعََل َرُسوُل َّللاَّ
َذ »أَُعوذُ بَِرّبِ اْلفَلَِق( َو )قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ النَّاِس( َویقُوُل:  ِب )قُلْ  ْذ ِبِهَما فََما تََعوَّ یا ُعْقبَةُ تََعوَّ

ذٌ بِِمثِْلِهَما نَا ِبِهَما فِى الصَّالَةِ « ُمتَعَّوِ روزي همراه رسول هللا صلي هللا « .قَاَل: َوَسِمْعتُهُ یُؤم 
کردم که باد و تاریکي سختي ما را فرا گرفت، واء حرکت ميعلیه وسلم میان جحفه و اب

هاي فلق و ناس نمود، ولي کردن با سورهرسول هللا صلي هللا علیه وسلم شروع به دم
ها اي به مثل این سوره  کنندهاي عقبه! با آنها، )خودت را( دم کن، زیرا هیچ دم»فرمود: 

 «.دم ننموده است
نمود و شنیدم نحضرت صلي هللا علیه وسلم نماز را امامت ميراوي مي افزاید: همچنین آ
 که آنها را در نمازي خواند.

هکذا در حدیثي روایت شده از حضرت جابر )رض(  که: رسول هللا صلي هللا علیه وسلم 
ِ »میفرماید:  ي یا َرُسوَل َّللاَّ  قَاَل: اْقَرأْ )قُْل أَُعوذُ اْقَرأْ یا َجاِبُر فَقُْلُت: َوَماَذا أَْقَرأُ بِأَبِي أَْنَت َوأُّمِ

اي » .«بَِرّبِ اْلفَلَِق( َو )قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ النَّاِس( فَقََرأْتُُهَما فَقَاَل: اْقَرأْ بِِهَما َولَْن تَْقَرأَ ِبِمثِْلِهَما
هاي فلق و سوره»گفتم: پدر و مادرم فدایت شوند، چه بخوانم؟ فرمود: « جابر! بخوان

ها را بخوان و هرگز این سوره»تورش عمل نمودم. بعد از آن فرمود: من به دس« ناس را
 تواني مانند اینها بخواني(.نمي
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 در حدیثي دیگري حضرت عقبه بن عامر در بارة فضیلت سوره فلق مي فرماید:
قلت: یا رسول هللا، أقرئني إما من سورة )هود(، وإما من سورة )یوسف(، فقال رسول هللا 

یا عقبة بن عامر، إنك لن تقرأ سورة أحب إلى هللا، وال أبلغ عنده »وسلم(: )صلى هللا علیه 
 «.من أن تقرأ: )قل أعوذ برب الفلق(، فإن استطعت أن ال تفوتك في صالة فافعل

گفتم: اي رسول خدا! چند آیه از سورة هود و چند آیه از سورة یوسف به من بیاموز. 
تر نزد پروردگار با عظمت ما  از تر و بلیغمحبوباي اي عقبه! تو هیچ سوره»فرمود: 

 خواني، و سعي کن که خواندن آن در نماز از تو فوت نشود(.سورة فلق نمي
 : معوذتین فضیلت

رضي هللا عنه در مورد  سعید خدرياز ابي و بیهقي ترمذي روایت به شریف در حدیث
 و انس جن چشم  علیه و سلّم از زخمصلّي هللا هللا رسول»فضیلت معوذتین میخوانیم:

 دو سوره شد، فقط این نازل معوذتین كهبردند اما بعد از آنمي پروردگار جّل جالله پناهبه
 «.كردند مورد را ترك دیگر در این خواندند و دعا هايرا مي

در »فرمود:  هك است كرده هللا عنها روایترضي در مؤطا از عایشه )رح(امام مالك
را مي  بودند، معوذتینمي  هللا صلّي هللا علیه و سلّم از مریضي ناراحت اوقاتیکه رسول

 درد ایشان كردند و چونبار تكرار مي كار را سهدمیدند و اینخواندند و بر خود مي 
 علیه و سلّم به هللا صلّي هللا و رسول خواندمرا مي معوذتینبر ایشان  ، منگرفتمي شدت

را  یعني: آن«. كشیدندمي خویش خود را بر تن ، دستدو سوره این بركت امید دریافت
 دمیدند.بر خود مي 

 هللا رسول»:است عامر رضي هللا عنه روایت گردیده آمدهبندر حدیث که ازعقبههمچنین 
 «.بخوانم ین را بعد از ختم هر نمازيدستور دادند تا معو ذت من صلّي هللا علیه و سلّم به

هللا صلّي هللا علیه و  رسول»... گفت:  كه استآمده  از وي دیگريدر روایت  همچنین
 ، معوذتینخاستيبرمي از خواب كه و هرگاه خوابیديميكه  فرمودند: هرگاه من سلّم به

 «.را بخوان
 این در روایت»مي فرماید:  نموده را نقل بسیاري ثاحادی معني كثیر در این ابنمفسر
در  حدیث ، اینبنابراین در حد تواتر است وجود دارد كه بسیاري ، طرقاز عقبهحدیث 

 «.باشدمي  مفید قطعیت از محققان نزد بسیاري
یا عقبة أال »فرمودند: صلّي هللا علیه و سلّم  هللا رسول هکذا حدیثي دیگري آمده است:كه

أعلمک سورا ما أنزلت في التوراة و ال في الزبورو ال في اإلنجیل و ال في الفرقان مثلهن، 
قل أعوذ »و « قل أعوذ برب الفلق»و « قل هوهللا أحد»ال یأتین علیک إال قرأتهن فیها، 

 عنه )رسول هللا صلي هللا علیه  وسلم خطاب به عقبه بن عامر رضي هللا«. برب الناس
فرمودند: اي عقبه آیا من به توسورهاي را یاد ندهم که همانند آنها نه در تورات و نه هم 
در زبور و انجیل و نه هم در قرآن نازل نشده است، و شبي بر تو نگذرد مگر اینکه 

« قل أعوذ برب الناس»و« قل أعوذ برب الفلق»و« قل هوهللا أحد»بخواني آنها را، همانا 
 .( آمده است2861ین روایت صحیح درسلسله احادیث صحیحه شماره: )ا مي باشد.
 : معوذتین نزولاسباب 

قُْل أَُعوذُ ِبَرّبِ »َو « قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ اْلفَلَقِ »در مورد اسباب نزول سوره  هاي معوذتین: 
چندین روایتي از جانب مفسرین ذکر گردیده است ولي بر اي اختصار کالم « النَّاِس 
 نجا به دوحدیث )حدیثي بیهقي وحدیثي امام بخاري ومسلم( اکتفاء مینمایم:درای
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را  -صلى هللا علیه وسلم  -حضرت بي بي عایشه رضي هللا عنها میفرماید: نبي اكرم 
سحر كردند طوري كه كاري را انجام نداده بود، خیال وتصور مي كردکه آن کار را 

آیا مي داني »سیار زیاد نمود و سپس، فرمود: انجام داده است. تا روزي از روز ها دعا ب
كه پروردگار با عظمت ما، راه عالج مرا به من نشان داد؟ دو مرد، نزد من آمدند. یكي 
از آنان بر بالینم ودیگري، كنار پاهایم نشست. پس، یكي از آنها به دیگري گفت: درد این 

سحر كرده است؟ گفت: مرد چیست؟ دومي گفت: سحر شده است. پرسید: چه كسي او را 
لبید بن اعصم. پرسید: بوسیلة چه چیزي سحر شده است؟ گفت: بوسیله شانه، پس ماندة 

 «.ذروان»الیاف كتان و پوست شكوفة خرماي نر. پرسید: كجا هستند؟ گفت: در چاه 
 بسوي آن )چاه( بیرون رفت. -راوي مي گوید: آنگاه، نبي اكرم صلى هللا علیه وسلم 

 «.نخل هاي آنجا مانند سرهاي شیطان بود»به عایشه گفت: سپس برگشت و 
مرا كه پروردگار با عظمت «. خیر»عایشه پرسید: آنها را از چاه بیرون آوردي؟ گفت: 

سپس آن چاه را با «. ما، شفا داد ولي بیم آن دارم كه باعث ضرر و زیان مردم شود
 .خاك، پر كردند

از ابوصالح از ابن عباس رضي هللا عنه روایت از طریق کلبي « دالئل النبوة»بیهقي در 
کرده است: چون رسول هللا صلي هللا علیه وسلم شب را به صبح رساند عمار بن یاسر را 

ها بر سر چاه رفتند ناگاه آب چاه را مثل آب حناء یافتند آب با چند نفر به آنجا فرستاد. آن
رون آورده سوزاندند در بین آن یک چاه را تخلیه کردند و سنگ را برداشتند و کریه را بی

کمان بود که یازده گره داشت. پس این دو سوره نازل شد و پیامبر خدا شروع کرد به 
کرد. )این حدیثي را خواند یک گره را باز ميقراءت این دو سوره هرگاه آیتي را مي

 بیهقي از کلبي روایت کرده است(.
( که از حضرت و مسلم داریم در بخاري همچنان در مورد اسباب نزول )معوذتین حدیثي

 هللا عنها بشرح ذیل روایت گردیده است:رضي بي بي عایشه
 شكوفه غالف نحو كه هللا صلّي هللا علیه و سلّم را جادو كرد بدین رسول اعصملبیدبن»

 علیه صلّي هللا حضرت از سر آن زدنشانه  درهنگام را كه و موهایي را گرفته خرمایي
بود و  شده زده گره یازده درآن را كه و نخي ایشان شانه بود و دندانهاي و سلّم فروریخته

 دمید. خرما قرار داد و در آن غالف بود، در آن شده ساخته محكم ها با سوزن گره
 به ایشان شد پس هللا صلّي هللا علیه و سلّم نازل بر رسول معوذتین بود كه زمان در این
ها گره از آن گره خواندند، یكرا مي ايهر آیه بود كه آنها آغاز نمودند و چنان خواندن
، پیامبر صلي هللا علیه وسلم در وجود خویش به باز شدن هر حال شد و در عینباز مي

 رسول گاهآخرهم باز شد. آن گره كهگره نوعي از راحتي وسبکي احساس میکرد، تا این
 اند.از بند رها شده  گویي از جا برخاستند كه هللا صلّي هللا علیه و سلّم چنان

 خواند و ميو دعا مي  صلّي هللا علیه  و سلّم دم حضرت بر آن علیه السالم نیزجبرئیل 
خدا  نام: به یشفیك و هللا شر حاسد و عین ، منء یؤذیكشي كل ، منأرقیك هللا باسم»گفت:

 و ازشر زخم دهد، از شر هر حاسديمي  آزارت كه از هر چیزي كنمو دعا مي تو را دم
آیدکه: اثر سحر از روایات منقول شده در این بابت بر مي«. دهدو هللا تو را شفا مي چشم

 تخیل معني انهم است بود و این هللا صلّي هللا علیه و سلّم فقط سر درد خفیفي بر رسول
تخیل  نیز مانند خواب در بیداري گاهي كه است . گفتنياستآمده  از احادیث در یكي كه

 حضرت آن عقلي و توانمندي هاي سحر بر ملكات كه است ، مسلمدهد بنابراین مي روي
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در  اعصمسحر لبید بن  كه طوري همان نگذاشت تأثیري صلّي هللا علیه و سلّم مطلقا هیچ
 آنتعالي  زیرا حق نداشت تأثیري شد، نیز هیچمربوط مي و رسالت وحي به كه اموري
 گيآشفته ، یا از هر گونهگونه از این نقصي صلّي هللا علیه  و سلّم را از هرگونه حضرت
َوَّللّاُ میفرماید:  كه چنان است و محفوظ داشته معصوم عصبي ، یا اضطرابفكري

 «.67 /مائده»دارد( خود محفوظ مي تو را در پناه مردم از آسیب هللا) یْعِصُمَك ِمَن النَّاِس:
 

  تفسیر اجمالي سورٔه فلق
صاحب تفسیر في ظالل در تفسیر اجمالي این سوره مي فرماید: این سوره و سوره اي که 

ز سوي یزدان سبحان نخست براي پیغمبرش بعد از آن قرار دارد، رهنمود و رهنموني ا
 صلّي هللا علیه وسلّم و بعد از او براي همگي مؤمنان است. 

رهنمود و رهنمون به این که به کنف حمایت او، و به پناهگاه او، پناه ببرند از هر چیز 
خوفناکي، چه پنهان باشد و چه آشکار، و چه ناشناخته باشد و چه شناخته، و چه کم باشد 

چه زیاد، و چه جزئي باشد و چه کلّي... انگار یزدان سبحان محّل حفاظت و حمایت و 
خود را برایشان باز مي گرداند، و پناه پناهگاه خود را براي ایشان فراخ مي نماید، و 
بدیشان با موّدت و محبّت و عطوفت و مهرباني مي فرماید: بیائید اینجا. بیائید به محّل 

د به محّل امن و امان خودتان، محلّي که در آن ایمن مي گردید و حفاظت و حمایت. بیائی
آرامش مي یابید. بیائید چه من بهتر مي دانم که شما ضعیف هستید، و شما دشمناني 

دارید، و پیرامون شما ترسها و هراسها است. در حالي که اینجا، بلي اینجا امن و امان و 
ر، هر دو سوره با این رهنمود و رهنمون بدین خاط ...آرامش و اطمینان و سالمت است

 مي آغازد:
 ي کلي سورة فلق:امحور و محتو

بصورت کل گفته مي توانیم که این سوره « الفلق»در مورد محورومحتوي کلي سورة 
« الفلق»داراي یک محتوي تعلیمي وتربیتي مي باشد.این بدین معني است که در سورة 

لي هللا علیه وسلم ودرقدم بعدي به سایر مسلمانان، پروردگار ما در قدم اول به پیامبر ص
مي اموزاند که یگانه راه نجات از شر همه اشرار پناه بردن به ذات پروردگار است، در 
این سوره پروردگار با عظمت ما  براي ما مي اموزاند که: خود را به حمایت پروردگار 

و سلطان وي پناه جویند، از شان پناهنده دهند، و از شر مخلوقاتش به جاللت و عظمت 
شر شب آن هنگام که تاریک مي شود، و وحشت و ترس فرا گیر نفسها مي شود، و فجار 
و اشرار انتشار مي یابند، و از شر هر حاسدي یا ساحري، و این سوره یکي از معوذتیني 

ار است که رسول هللا صلي هللا علیه وسلم خود را بدان دم مي کرد، و در حمایت هللا قر
 .مي داد

محور کلي این سوره به ما انسانها مي اموزاند که فقط پروردگار با عظمت را ملجا 
وپناهگاه تان قرار دهید زیرا هللا پناه گاه مطمین واز شر هر مخلوقي شریر میباشد ویقین 

 داشته باشید که در پناه آن انسان احساس آمنیت وآرامش کامل مي کند. 
یم واضح براي ما انسانها است تا  در زندگي خویش )اعم همچنان در این سوره تعل

زندگي اجتماعي و سیاسي وزندگي اقتصادي( خود، اوالد، زن و فرزند مال وداریي 
خویش را به پناه پروردگار با عظمت خویش بسپاریم، واطمینان باید داشته باشیم که 

 امان خواهد ماند.انسان در پناه حق تعالي است که از شّر هر موجود صاحب شر در 
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طوریکه در فوق یاد اور شدیم محور اصلي ومرکزي این سوره پناه خواستن و تمسک 
جستن به پروردگار با عظمت، از شر هر چیزي، حال چه ظاهر باشد، و چه پنهان، و 
و  چه ناشناخته باشد و چه شناخته، و چه کم باشد و چه زیاد، و چه جزئي باشد و چه کلّي

ده واموزنده اي است، درس و تعلیم نافع براي حمایت مردم، بعضي شان این درسي سازن
از بعضي دیگر، به سبب امراض نفساني است، همچنین براي حمایت آنها از شر 

چیزهاي سمي و کشنده، و از شر شب وقتي تاریک مي شود، و در آن خوف و ترس 
ز بر این امر )پناه بوجود مي آید، به خصوص در بیابانها و غارها، که اسم سوره نی

 .گرفتن به پروردگار با عظمت( داللت مي دهد
عن أبي بن كعب قال: سألت رسول »( امام بخاري آمده است: 4976در حدیثي شماره )

)از اُبي بن کعب « هللا عن المعوذتین فقال قیل لي فقلت. فنحن نقول كما قال رسول هللا
ي هللا علیه وسلم از )معوذتین( )یعني: رضي هللا عنه روایت است که گفت: از پیامبرصل

ازسوره ناس وفلق( سوال نمودم: )این سخن را اُبي بن کعب زماني پرسید که: خبر 
برایش رسید که ابن مسعود این دوسوره را در مصحف خویش نمي نویسد وطوري فکر 

 از قرآن کریم نیست.(. مي کند که این دو سوره  
یعني: این دوسوره برایم وحي شد، ومن گفتم « ومن گفتمبرایم چیزي گفته شد »فرمودند: 

که از وحي است(، وما هم همان چیزي را مي گویم که پیامبر خدا صلي هللا علیه وسلم 
 گفتند(.

هکذا از شخصي عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه روایت شده است که وي این دوسوره 
ري فکر مي کرد که این دو سوره را در قرآني که نزد خود داشت ثبت نکرده بود، وطو

دعا هایي است که جهت دفع شر وشرارت خوانده مي شود وازقرآن نیست، پس نباید در 
قرآن ثبت گردد، ولي سپس صحابه رضي هللا عنهم در قرآن بودن آنها اجماع نمودند، 

 وابن مسعود رضي هللا عنه نیز از آن نظر خود برگشت وآنرا در مصحف خویش نوشت.
الباري شرح مختصر صحیح البخاري تالیف عبد الرحیم فیروز هروي درتفسیر )فیض 

 (.976حدیث شماره 
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 ُسوَرة الفلق و تفسیرترجمه 
 (30) – جزء

ِحیمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم َّللاَّ
 ومهربان هبه نام خدای بخشایند
 

( 3) «َوِمن َشّرِ َغاِسق  إَِذا َوقَبَ » (2) «ِمن َشّرِ َما َخَلقَ » (1) «قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ اْلفََلقِ »
  ( 5) «َوِمن َشّرِ َحاِسد  إَِذا َحَسدَ ( »4) «َوِمن َشّرِ النهفهاثَاِت فِي اْلعُقَدِ »

 تشریح لغات واصطالحات:
ی صبح که تاریکی شب را جویم. الفلق: سپیده دم، سپیدهبرم، پناه میاعوذ )عوذ(: پناه می

، ۹۶، فالق الحب و النوى/ ۹۵انعام/]← زند. ای آن را کنار میشکافد و چون پردهمی
فالق اإلصباح[. ما خلق: آن چه آفرید، آن چه پدید آورد. غاسق )غسق(: شب بس تاریک، 

[. وقب: فرا پوشید، روی آورد، فرا گرفت، در آمد. النفاثات ۷٨اسراء/]← رویداد شب 
فسونگران، سخن چینان، افسادگران و آشوب )نفث(: جمع نفّاثه، فوت کنندگان، دمندگان، ا

قیامت و... العقد:  ۱۴ی در آیه« بصیره»گران. نفاثه برای مبالغه است نه تأنیث، مانند: 
 ها، معامالت. حاسد: حسوِد تنگ نظر، بدسگال. )فرقان(جمع عقده، گره

 

  و تفسیرترجمه 
 (:1) «قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ اْلفََلقِ »
بگو: پناه گردم. برم.متوّسل ميپناه مي  «:أَُعوذُ »« پروردگار فلق به برممي بگو پناه»
زیرا  است صبح«: اْلفَلَقِ »شکافد.دم را مي برم به پروردگاري که دانه و هسته و سپیدهمي
 شود.مي  و شكافته منفلق از آن شب

ْصباحِ » ىبامداد. مانند فرمودهیعنى «  اَْلفَلَقِ »ابن عباس )رض( فرموده است:  « فاِلُق اإَْلِ
از روشنى «:هو أبین من فلق الصبح».( و در امثال عرب آمده است: ٣/۶۹۴)مختصر 

اند: دلیل این که خداوند به پیامبر دستورداده است که تر است. مفسران گفتهبامداد روشن
روشنایى صبح بعد از  به پروردگار صبحگاه پناه ببرد این است که سر برآوردن نور و

تیرگى شب و برطرف شدن حاجات و نیازها در آن، تبدیل به یک ضرب المثل شده 
طور که انسان منتظر طلوع است، ترسیده نیز است: پایان شب سیه سپید است. پس همان

 چشم به راه رستگارى است.
كردن متكلم وحده از مضارع آن است، به معناى حفظ « اعوذ»كه كلمه « عوذ»مصدر 

 خویش و پرهیز دادن از شر از راه پناه بردن به ذات که میتواند آن شر را دفع كند.
به معناى شكافتن و جدا كردن است، و این كلمه  -به فتحه ف و سكون ل « فلق»و كلمه 

در صورتى كه با دو فتحه باشد صفت مشبهه اى به معناى مفعول خواهد بود، وغالبا این 
طالق مى شود، و فلق یعنى آن لحظه اى كه نور گریبان ظلمت را كلمه بر هنگام صبح ا

 .مى شكافد و سر بر مى آورد
چنین میشود: بگو من پناه مى برم به پروردگار « قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ اْلفََلقِ »بدین اساس معناي 

با عظمت كه آن را فلق مى كند و مى شكافد، و مناسب این تعبیر با مساله پناه بردن از 
 .شر، كه خود ساتر خیر و مانع آن است، بر كسى پوشیده نیست
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شكافد، این اصطالح به صبح از آنجا كه به هنگام دمیدن سپیده صبح، پرده سیاه شب مي 
 معني طلوع صبح به كار رفته است. 

اند. چرا كه با آفرینش هستي بعضي آن را به معني خلق، یعني همه آفریدگان جهان دانسته
شكافته شده است و نور وجود آشكار گردیده است، و هر روز و هر ساعت هم پرده عدم 

شود و سیماي هستي سر به در با آفرینش و پیدایش هر موجودي پرده نیستي شكافته مي
 آورد. مي

هر چیزى است كه از كتم عدم به  «فلق»ولى برخي از مفسرین گفته اند: مراد از كلمه 
اینكه خلقت و ایجاد در حقیقت شكافتن عدم، و بیرون  وسیله خلقت سر بر آورد، براى

 .آوردن موجود به عالم وجود است، در نتیجه رب فلق مساوى با رب مخلوق است
 (:2) «من شر ما خلق»
باید گفت: شّر که « َشِرّ ما َخلَقَ »در« از شر هر چه كه او خلق كرده و داراى شر است»

  .نه ناشى از خلقتاز سوى مخلوقات است، نه از سوى خالق و 
یعنى از شر هر مخلوقى، چه انسان و چه جن و چه حیوانات و چه هر مخلوق دیگرى كه 

از عبارت هاست پناه برد. ي که  شري دراینیعنی از آفریننده شرى همراه خود دارند،
نباید توهم كرد كه تمامى مخلوقات شرند و یا شرى با خود دارند، زیرا مطلق  )ما خلق(
  .این عبارت دلیل بر استغراق و كلیت نیستآمدن 

: شر را در مقابل خیر داریم. اما کلمه ی شر در بعضی از جاها اَفعَِل تفضیل است. و شرَّ
 آید. در اینجا معنی مصدری آن مدنظر است.در بعضی از جاها به صورت مصدر می

هللا متعال   متصل شده است،« ما»ی شر به مطلق بال و بدی. اینکه در اینجا کلمه
تواند صادر شود و در ارتباط خواهد این را بیان کند که هر شری از هر مخلوقی میمی

ی زمین وجود ندارد، بلکه تمام شرور نسبی با همان مخلوق است. شر محض در کره
بودن آنها به این معنا است که ممکن است نسبت به کسی شر باشد و نسبت هستند و نسبی

ذا در دل هر شری خیری نهفته است و شر مطلق بر روی زمین وجود به دیگری خیر. ل
توان گفت. زیرا خیر مطلق وجود دارد و در ندارد. اما در باب خیر این سخن را نمی

ها ی خیرها، خیرهایی است که هللا متعال  معین کرده، آن هم در قالب نعمترأس همه
ام ... )بنقل ازتفسیر جامع جزء سیبرای بندگانش. مانند خیر هدایت، خیر قرآن وغیره

 .گروه علمی فرهنگی مجموعه موحدین(:قرآن کریم تألیف و تحقیق
 در میان تمام شرور که در سوره مبارکه فلق نام سه شّر مورد بیان قرار گرفته است:

 «.ِمْن َشِرّ غاِسق  إِذا َوقَبَ »ها. شرور پنهان و در تاریكى -
 «.َشِرّ النَّفَّاثاِت فِي اْلعُقَدِ ِمْن »هاى ناپاك. شرور زبان  -
 «.َو ِمْن َشِرّ حاِسد  إِذا َحَسدَ »هاى منفى. ها و رقابتشرور حسادت  -

 سپس به صورت ویژه خاص در آیه مبارکه بیان کرد و فرمود است:
 :(3) «َوِمن َشّرِ َغاِسق  إَِذا َوقَبَ »
رسد )و جهان را به زسریر تاریكي خود و از شّر شب بدان گاه كه كامالً فرا مي »
برم به خدا از شري که در شب هست. وقتي که خواب مردم را و پناه ميگیرد(.یعنی مي

 پوشاند و بسیاري از ارواح شرور و حیوانات موذي پخش و پراکنده میگردند.فرو مي
آغاز شب است كه « غاِسق  »مراد از .دمنده است در لغت به معني جهنده و« غاسق»

أَقِِم الصَّالةَ »سوره اسراء( آمده است:  78آیه )آورد. طوریکه درتاریكى را به همراه مى
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هر موجود « غاسق»مفسران نوشته اند:شاید مراد از «. َغَسِق اللَّْیلِ  ِلُدلُوِك الشَّْمِس إِلى
 .دهد آورد و گسترش مىبه همراه خود مى هاى معنوى راظلمت آور باشد كه تاریكى

از آنجا كه انسانهای  شرور، براى حمله و هجوم و یا توطئه چینى از تاریكى شب استفاده 
 .شود بریم از شرورى كه در شب واقع مىكنند، لذا به هللا  پناه مىمى
 آید. که آب از آنجا پائین مي گودي و گودالي در کوه استهم به معني « وقب»

رسد و جهان که فرامي باشد. شبي در این آیه بیشتر به معني شب و آنچه در آن است مي
 گیرد.را زیر بال و پر خود مي

، شب به دل و . گذشته از اینآور استشب بدین هنگام خود به خود هراسناک و ترس
ي درگیرد، از هر اندازد که چه بسا چیز پنهاني در رسد و حادثۀ ناگهاندرون انسان مي 

 تازد.اي که مي: جانور دّرندهآید. از قبیل که به تصّور در نمي قسم و از هر نوعي
ها به دل اندازد. از کند که به تالش ایستد و وسوسهکه تاریکي بدو کمک مي شیطاني

که در تنهائي و در تاریکي بیدار و برانگیخته بگردد. از هر چیز  سيشهوت و هوا و هو
که  گاهآورد... در شب بدان کند ویورش ميجنبد و حرکت ميکه مي  پیدا و ناپیدائي

 .گرددگیرد و تاریک تاریک ميرسد و جهان را فرا مي فرامي
فرا رسید و فرا «: َوقَبَ »شب تاریك وهدف از «: َغاِسق  »هدف از طوریکه یاد آور شدیم 

پروردگار  به «و»گفته میتوانیم « اِسق  إَِذا َوقَبَ َوِمن َشّرِ غَ »پوشید. بنا در ترجمه کلي 
پروردگار سپیده  به یعني: همچنین «فراگیرد چون از شر تاریکي» برممي  پناه دم سپیده
 ها منتشر شود.افق  به آنآورد و تاریکي  روي چون از شر شب برممي پناه دم

 هللا از شر شب به بردن یاد آور شدیم، پناه طوریکه در فوق امام فخررزی می فرماید:
خویش  مضره از سوراخ هاي و حشرات درندگان در شب تاریک از آن جهت است که:

خیزند و نیز و  بر مي کاريفساد و تبه شر دزدان ورهزنان  به مي شوند،، اهل بیرون
 .( ٣۱/۵۱۹تفسیر کبیر ) باشد.نمي  پنهان که است مخاطر عدیده دیگري طوریکه در شب

پناه مي برم به هللا از شري که در » عالمه سعدي رحمه هللا در تفسیر این آیه فرموده:
پوشاند و بسیاري از اجنه هاي شرور و شب هست. وقتي که خواب مردم را فرو مي 

شیاطین شب را در خانه هاي مسکوني  زیرا«. حیوانات موذي پخش و پراگنده مي گردند
ذکر خدا و بخصوص خواندن سوره بقره، آیة ، «بسم هللا»مردم مي گذرانند. خواندن 

و در حدیث صحیح از پیامبر صلي هللا علیه  الکرسي آنها را از خانه ها بیرون مي راند.
موقع تاریک شدن هوا کودکان را مراقبت کنید، زیرا »وسلم روایت شده که فرمودند:
 متفق علیه.«. به کثرت وارد محل زندگي مردم مي شوندشیاطین در این برهه از زمان 

، »و فرمودند:  إذا کان جنح اللیل، أو أمسیتم، فکفوا صبیانکم، فإن الشیاطین تنتشر حینئذ 
فإذا ذهب ساعة من اللیل فحلوهم، وأغلقوا اْلبواب، واذکروا اسم هللا، فإن الشیطان ال یفتح 

 ً را میرسد یا موقع شام شود، کودکانتان را در یعني: وقتي تاریکي شب ف «.باباً مغلقا
 منازل نگاه دارید، زیرا شیاطین در این لحظات پخش مي شوند.

وقتي پاسي از شب مي گذرد، آنگاه کودکانتان را آزاد بگذارید و درها را ببندید و موقع 
ند. درب بسته اي را باز کنبستن درها نام هللا  را بگویید، زیرا شیاطین نمي توانند، 

 (3304)بخاري شماره: 
 خواننده گرامی!

شود، ولى نام سه شّر را به خاطر اهمیّتى شامل تمام شرور مى« َشِرّ ما َخلَقَ » با اینكه  
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حاِسد  إِذا  -النَّفَّاثاِت فِي اْلعُقَدِ  -غاِسق  إِذا َوقَبَ »كه دارد، بطورجداگانه آورده است. 
خواه « َشِرّ ما َخلَقَ »است، خواه آنجا كه خطر باشد: پناه بردن در هر حال الزم .«َحَسدَ 

ِجیمِ »دریافت كمال باشد:  ِ ِمَن الشَّْیطاِن الرَّ (. .98)نحل، « فَإِذا قََرأَْت اْلقُْرآَن فَاْستَِعْذ بِاَّللَّ
 .كنى از شّر شیطان به خداوند پناه ببرهرگاه قرآن تالوت مى

بریم. )از شّر غاسق و یك صفِت الهى پناه مى در سوره فلق، در برابر سه شّر بیرونى، به
پناه بردیم.( اما در سوره ناس به عكس است. در « بَِرِبّ اْلفَلَقِ » نفّاثات و حاسد، به صفتِ 

شویم. )از شّر وسوسه قلب، به برابر یك خطر درونى، به سه صفت الهى پناهنده مى
 بریم.(پناه مى« لِه النَّاِس إِ »و « َمِلِك النَّاِس »، «بَِرِبّ النَّاِس » صفاتِ 
 ؟انسان از تاریکي شب میترسد چرا

شما اگر احساس کرده باشید زمانیکه شب فرا میرسد نوعي از ترس وجود شما را فرا 
میگیرد، علماي چینایي تحقیقات را که در این عرصه بعمل اورده اند بدین نتیجه رسیده 

تاریکي و اینکه بدن انسان در شب هوشیارتر ترسد تا از اند که: انسان بیشتر از شب مي
 .تر است که آن را از اجداد خود به ارث برده استو متالطم

خویش دریافتند افراد که در طول شب و حتي در اتاق روشن هم  تمحققان در تحقیقا
 زندگي وسکونت مي کند وحشت بیشتري نسبت به تصاویر و صداهاي ترسناک دارند.

شود که تغییر حالت داده و نسبت به وقایع اطرافش هوشیارتر مي  بدن انسان هنگام شب
 این حالت باعث ایجاد ترس و وحشت در شخص خواهد شد.

هاي این محققان در تحقیقات خویش مینویسند که انسانها در طول شب نسبت به نشانه 
 .پذیري بیشتري دارند وقایع احتمالي تهدید کننده واکنش

 (:4) «اثَاِت فِي اْلعُقَدِ َوِمن َشّرِ النهفه »
یعني: زنان جادوگری « افسونگر از شر زنان» برممي  پناه دمپروردگار سپیده به« و»
گیرند و بر آن ها کمک مي که براي جادوي خود از دمیدن در گره  «ها در گره دمنده»

 کنند.جادو مي 
 افسون را دیگران ها گره در کردن فوت با که هستند جادوگري زنان افراد این از منظور

 میکردند.
 از نه و آمده بعمل آوري یاد جادوگر زنان از متبرکه آیه این در چرا اینکه مورد در

 میان در بیشتر جادو و سحر زمان، آن در که: میتوانیم گفته همینقدر فقط جادوگر، مردان
 تاکید الشان عظیم قرآن که است منطق همین بنابر مردان. به نسبت داشت رواج زنان
 که فرمایند مي مفسرین از )برخي مردان. به نسبت است آورده بعمل زنان بر بیشتر

 به« و» گفت: میتوان صورت آن در شود، گرفته مبالغه صیغه بروزن اگر «نفاثات»
 زنها شامل صورت این در که« از شرافسونگران زیاد» برممي  پناه دمپروردگار سپیده 

 یشود(م مردان و
 «:النهفهاثَاتِ »

چینان فساد پیشه است )مالحظه شود: جزء عّم طبّاره، جمع نَفَّاثَة، دمندگان. مراد سخن
 رود.جزء عّم شیخ محّمد عبده(. صیغه مبالغه است وبراي مذّكر ومؤنّث به كار مي 

دمیدن در گره، كنایه از افسون و جادو است )مالحظه شود: تفهیم القرآن(. افسونگران 
كردند و بدانها ها فوت مي زدند و همراه با مقداري آب دهان به گرهها را گره مي  رشته
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كردند، تا به عاّمه مردم نشان دهند كه گره پیوند زنا ها را باز مي دمیدند، و سپس گرهمي 
 اند.ن مرد و فالن زن را باز و آنان را از هم جدا ساخته شوئي فال

توانند مردان را در تصمیمات خود برخى زنان به خاطر زیبایى و لطافت در گفتار، مى
 .سست كنند و مصداق نفّاثات باشند

چینان هم خویشتن را در لباس دلسوزان و دوستداران در پیش اینان و آنان نّمامان و سخن 
كنند. لذا كار افسونگران و دهند و بدین وسیله پیوند ها را سست و گسسته مينشان مي 

 چینان به هم شبیه است.سخن 
 .یكى از مصادیق نفّاثات، سحر و جادو است و لذا آموزش و عمل آن حرام است

 «:اْلعُقَدِ »
؛ انسانها استهاي مراد پیوند ها و رابطه )ُعقَد(: در اینجا جمع ُعقِده است، به معنی ِگره 

 از قبیل پیوند زنا شوئي، رابطه دوستي، ارتباط مكتبي.
 و نَفِث در ُعقَد یعنی دمیدن در گره؛ اما در اصطالح و بینش دینی و قرآنی یعنی برنامه

توان بیان کرد، همان ریزی کردن برای رسیدن به مقصدی اما بهترین معنایی را که می
ی جمع مؤنث سالم آمده است؟ جواب این است به صیغهکردن است. اما چرا نفاثات توطئه

که صاحبان نفاثات نفوس هستند و نفوس هم مؤنث مجازی است پس با نفوس مطابقت 
 تواند هم مرد و یا زن باشد.دارد و مصادیق این نفوس می

از آنان: میگوید: مراد  . ابو عبیدهاست تنهایي به ، یا دمیدندهان با آب همراه نفث: دمیدن
 هللا  صلي هللا علیه  وسلم را سحر كردند. رسول بودند كه یهودي اعصملبید بن  زنان
 (:5) «َوِمن َشّرِ َحاِسد  إَِذا َحَسدَ »
ها حسد و از شّر کسی که در نعمت«. ورزد گاه که حسد ميو از شر حسود بدان»
وطوریکه یادآور شدیم؛ حسود کسي است که زوال  بردورزد و زوالش را آرزو میمی

خواهد وحسود براي از بین بردن نعمت از دست دیگران نعمت دیگران را مي 
 (. 15/  ، وسوره فتح54،  نساء / 109/  )بقره کوشد.یعنی بدخواه.مي

پس براي باطل کردن نیرنگ حسود و مصؤن ماندن از مکر و کیدش باید به خدا پناه 
زند که حسود و بدجنس م بد نیز نوعي از حسادت است چون فقط کسي چشم ميبرد. چش

نماید و خبیث النفس باشد. پس به طور خاص و عام به خدا پناه برد. و بر این داللت مي 
که جادو حقیقت دارد وزیان آور است زیرا از آن باید بترسید و از جادو و جادوگران باید 

 به خدا پناه برد.
فرماید ه، پروردگار با عظمت ما به طور عام  براي بندگان خویش دستور ميدر این سور

هاي َشرور، خویشتن را در پناه خدا  كه انسان از شّر و بال و اذیت و آزار همه آفریده
دارد، سپس در آیات سوم و چهارم و پنجم همین سوره به طور خاّص اشاره به سه منبع 

گر، و چینان توطئهرتند از: شب تاریك، و سخن عمده شّرها شده است که شر ها عبا
 حسودان بدخواه.

پروردگار با عظمت از شر اشخاص حسود که پناه بردن به « َوِمن َشّرِ َحاِسد  إَِذا َحَسدَ »
را آشكار و نمایان مي سازد، و  حسد مي ورزند، یعني: زمانیکه شخصي حسود، حسدش

كند و آنرا در نهان خویش حسد خود را آشكار نمي كه كند زیرا كسي عمل آن مقتضاي به
 او با این رسد، بلكهفرد محسود نمی وضرري به زیاني نگاه  ومخفي میدارد، از او هیچ

 دیگران به كه او از خیري كار و به این حسودي اش به خود ضرر وزیان مي رساند، چه
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 متاثر و همیشه برد و از سرور وخوشحالي دیگرانمي  شود و رنجمي  میرسد متأسف
. یکي از عالیم اشخاص حسود همین است که او در زندگي با حسد و غم است غمگین
وروز خویش را سپري مینماید، خوشحالي و مسرت هیچ وقت در چهره اش نمایان  شب

نیست و مانند انسانهاي در غم وغصه خویش بسر مي برد، حتي لحاظات خوشحالي اش 
 هم به غم واندوه سپري میشود.

باشد. یعنی کسی، ی َحَسد است که به معنی آرزوی زوال نعمت دیگران میَحاِسد: از ماده
و چه زن از نعمتی برخوردار شده است و چون برای دیگران این موضوع  چه مرد

سنگین است، زیرا خود از آن نعمت برخوردار نیست. به جای اینکه از خداوند بخواهد 
خواهد که این نعمت را از دیگری که او را هم از آن نعمت برخوردار کند از خداوند می

این نعمات از دیگران هم سلب شود. به این کند که بگیرد و حتی در راستایی حرکت می
حالت حسد گفته شده است. َحاِسد یعنی کسی که این نیرو در وجود او است، تا وقتی که 

رسد، اما وقتی که شروع به این نیرو در درون خودش است، ضرر آن تنها به خودش می
ند، آن وقت عملیاتی کردن آن کرد و کاری کرد که دیگران از مظاهر رحمت، محروم شو

 شناسد، به خداوند پناه ببرد.الزم است انسان از شر چنین افرادی که آنها را نمی
اند: پروردگار با عظمت بر موضوع ومریضي حاسد بدین منظور تاکید نموده علما گفته

، انسان به رساندنزیان  حسد سبب است واز آن در این سوره یاد اوري خاصي نموده که:
 شود.  مي یر آنانو غ حیوان

یغبط، و  المؤمن»هللا صلّي هللا علیه  و سلّم فرمودند:  رسولكه استآمده  شریف در حدیث
 «.ورزدحسد مي  منافق خورد وليمي  غبطه یحسد: مؤمن المنافق
 در پروردگار با عظمت ما با آن كه است گناهي حسد اولین و نخستین كه ذكر است شایان
بر آدم علیه السالم حسد  ابلیس ؛ زیرا در آسمانقرار گرفت مورد عصیان و زمین آسمان

 . حاسد منفور و مطرود است . پسبر هابیل قابیل ورزید و در زمین
 سبب به ندارند بلكه ، حسد و مانند اینها تأثیر ذاتيچشم اند: سحر، زخمعلما گفته  همچنین
میشوند. لذا فقط در ظاهر امر، اثر  او مؤثر واقع جّل جالله و تأثیرگذاريپروردگار فعل 
تأثیر  كه پروردگار جّل جالله است ، اینشود اما در حقیقت مي داده چیز ها نسبت این به

یَن بِِه »فرماید: مي  و ماروت سحر هاروت درباره كه كند چنانرا ایجاد مي َوَما ُهم بَِضآّرِ
نبودند مگر  رسانزیان  كسي با سحر خود به و ماروت )هاروت :«ْن أََحد  إاِلَّ بِإِْذِن َّللّاِ مِ 
 (. 102/پروردگار با عظمت ما( )سوره بقره فرمانبه 

 امراض ذاتي تأثیرگذاري اشیا و عدماین  ذاتي تأثیرگذاري عدم رغم به كه اما باید دانست
 است مطلوب قدر امكان، شرعا پرهیز و احتیاط از آنها بهو سل طاعونمانند  ايساري
 و فرار از شخص چشم از زخمپرهیز نمودن  هللا صلّي هللا علیه و سلّم به رسول كهچنان
 دستور دادند و نیز عمر رضي هللا عنه در طاعون كاكایش و هم چنان صحابه مجذوم

 چنین كرده اند.
 كه اند زیرا هنگاميو دعا را جایز شمرده دم به ست که: اكثر علما توسلقابل تذکر ا

دعا  علیه السالم برایشانكردند، جبرئیل ناراحتي صلّي هللا علیه و سلّم احساس هللا رسول
 .گذشت كه نمود چنان خواند و دم
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هللا  فرمود: رسولكه  است هللا عنهما آمدهرضي عباسابن روایت به شریف در حدیث
 ما تعلیم دعا را به این دردها و از تب ما از همه شفایابي صلّي هللا علیه  و سلّم براي

 دادند:
 خداي نامبه« شر حر النار نعار ومن عرق شر كل من العظیم ، أعوذ باهللالكریم هللا بسم»

دارد  شدیدي ضربانكه  از شر هر رگي ار بزرگپروردگ به برممي ؛ پناهو كریم بخشنده
 «.آتش و از شر گرماي

در  استفرانرسیده  اجلش بر مریضي كه هر كس»است: آمده  شریف در حدیث همچنین
از « یشفیك أن العظیم العرش ، ربالعظیم هللا أسال»بخواند:  مرتبه آید و بر او هفت

مریضي شفا  تو را شفا دهد؛ آن كه خواهممي عظیمردگار عرشپروردگار با عظمت، پرو
 «. یابدمي 

:هر زمانیکه استرضي هللا عنه آمده  حضرت علي روایت به شریف درحدیث همچنین
پیامبر صلي هللا علیه وسلم به عیادت مریض مي رفتند بر سر اش این دعا را میخواندند 

! درد پروردگار مردم اي« إال أنت ، ال شافيالشافي أنت ف، اشالناس رب البأس أذهب»
 «. نیست اي، جز تو شفاد هنده هستي تو شفا بخش كه ببر، شفا بده را از بین و ناراحتي
هللا  رسول»: كه استهللا عنهما آمده رضي عباسابن روایت  به شریف در حدیث همچنین

از  برایشان رضي هللا عنهما را تعویذ میكردند )یعني وحسین م حسنصلّي هللا علیه  و سلّ 
، وهامة شیطان كل من التامة هللا أعیذكما بكلمات»خواستند( و مي فرمودند:  مي خدا پناه
 دهمپروردگار با عظمت  قرار مي تامه كلمات را در پناه )شما دو تن« المة عین كل ومن

 «. باري سر زنش و از هر چشم و از هر جانور زهرداريطاني از شر هر شی
رضي هللا عنه  ثقفي العاصابي بن  حضرت عثمان روایتبه شریف در حدیث همچنین
 :است آمده

در یکي از روز ها به درد شدید مبتال شدم، شدت این درد به حدي بود که قریب بود از 
 راستت دست»فرمودند:  ، ایشانصلّي هللا علیه و سلّم آمدم هللا پاي رفتن بمانم، نزد رسول

« شر ما أجد من وقدرته هللا ، أعوذ بعزةهللا بسم»بار بگو:  درد بگذار و هفت را بر باالي
 . پسیابم در خود مي كه از شر آنچه برممي پناه وي هللا و قدرت عزت خدا! به نام)به 
 «.و پروردگار با عظمت مرا شفا بخشید كردم انچن من

  خیر و شر:
 صالح و وخوبي نفع او در که آنچه معناي به «ر ي خ» لغوي ریشه از «خیر» کلمه
 خیر، اند گفته و ....و نافع علم مال، مثل، است، متعددي مصادیق داراي و میباشد است،
 جلد العرب، )لسان دارد وجود یزن دادن، برتري و تفضیل نوعي او در و است، شر مقابل
 ،2جلد المصطلحات، معجم در(..264 صفحه ،4 جلد العین، کتاب ؛264 صفحه ،4

 الشر، ضد هو و صالح، و نفع فیه ما «:الخیر »مینویسد: خیر باره در ،66 صفحه
 على إنک الخیر العزیز:بیدک التنزیل في و خیر، النافع العلم و خیر، الخیل و خیر، فالمال
 (.26 اْلیة عمران، )آل قدیر ءشي کل
 .(32 اْلیة صفحه، ربي.)سورة ذکر عن الخیر حب أحببت إني فقال تعالى: قوله و

ک شخصي معتقد به مبدأ و معاد این است که هر چه تفسیر خیر و شر از دید ی تعریف و
مایه تکامل بشر وسوق او به طرف َّللّا شود خیر وهر چه باعث تنّزل و انحطاط و دورى 

 از هللا شود، شّر است. هر کمالى خیر و هر عدم کمالى شّر است.
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 راغب اصفهاني در مورد خیر وشر مي نویسد:
کس به آن رغبت پیدا مي کند. در مقابل، شر خیر در لغت به معناي چیزي است که هر 

الخیر ما یرغب فیه »به معناي چیزي آمده است که هر کس از آن اعراض و نفرت دارد: 
)راغب اصفهاني، «. الکل، کالعقل مثالً والعدال والفضل والشيء النافع و ضده الشر

یرغب فیه  الشر الذي یرغب عنه الکل، کما ان الخیر هو الذي(».190مفردات، صفحه 
 (157 - )راغب اصفهاني، مفردات، صفحه «.الکل

َوَعَسى أَْن تَْكَرُهوا َشیئًا َوُهَو »سوره بقره( مي فرماید:  216قرآن عظیم الشان در آیه )
ُ یْعلَُم َوأَْنتُْم اَل تَْعلَُمونَ  البقرة:آیه )سوره « َخیٌر َلُكْم َوَعَسى أَْن تُِحب وا َشیئًا َوُهَو َشرٌّ لَُكْم َوَّللاَّ

216). 
در بسیاري از اوضاع واحوال انسان چیزي براي خود مي پسنده وطلب آنرا در دل مي 
پروراند  وآرزو دارد که آنرا بدست هم بیاورد، در حالیکه او چیز بر ضرر اش تمام 

 میشود.
ودر بسیاري از اوضاع واحوال انسان از چیزي بد اش مي اید ویا از آن بد میبرد، در 

 ه آن چیز بخیر ومنفعت اش تمام میشود.حالیک
 گرامی! گان خوانند

خیر و شر رویداد ها و اتفاقات زندگي ما است و محسوس ظاهري نیست بلکه ممکن  -
است چیزي داراي خیر ظاهري باشد در حالیکه باطنش آغشته به شر باشد و یا برعکس 

 آن.
ارد، حتى كماالتى مثل علم در هر چیزى احتمال بروز شّر وجود د همچنان باید گفت که:

و احسان، شجاعت و عبادت نیز آفاتى دارند. آفت علم، همانا غرور است؛ آفت احسان، 
و تکبر، خودبینی، خودخواهی، غرور،همانا منّت گذاردن؛ آفت عبادت، همان ُعجب یعنی 

بی باکی، بی پروایی، جرئت، جسارت، سرنترسی، آفت شجاعت، ظلم و تهّور یعنی 
 .است ،دلیریدالوری، 

هاى مناسب در آسیب پذیرى سه اصل وجود دارد آمادگى هجوم از سوى دشمن فرصت
ها ها بلی دشمن به دنبال تاریكىها و نقطه ضعفها وجود حفرهبراى هجوم نظیر تاریكى

 .ها و نقاط ضعف استو حفره
شر باید تعمق  پروردگار با عظمت ما، بما انسانها مي اموزاند که انسان ها در فهم خیر و -

 بیشتر بخرچ دهد، وبه ظاهر اشیاء دل خود را خوش نسازیم.
در همه امور وروز گار زندگي خود را به هللا بسپاریم وبا تمام قوت باید معتقد باشیم که  -

تنها اوست که به خیر و شر حقیقي امور آگاه است و او جز خیر براي بنده اش چیزي 
 .دیگري نمي خواهد

که: با یک خیر کوچک نباید  و هدایت میکند براي ما انسانها مي آموزانددر آیة متبرکه  -
چنان مغرور شد که خود را کم کنیم وبا یک شر ویا یک مشکل نباید چنان غمگین ومتاثر 
شویم، باید در هردو حاالت شکرگزار هللا باشیم وبا اعتقاد راسخ باید بگویم خیر وشر از 

 بهتر مي فهمد و ما از عواقب امور نا آگاه هستیم.جانب هللا است، او ذاتي است که 
 یادداشت:

 ً  شر در مقابل خیر است وطوریکه در فوق متذکر شدیم: خیر در مورد ما انسانها به  اساسا
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چیزي گفته مي شود كه با وجود ما وخواست ما هماهنگ وموافق بوده باشد وآن موجب 
 پیشرفت و تكامل واقعي ما قرار گیرد.

است كه با وجود وخواست ما موافق وناهماهنگ باشد وموجب عقب ماندگي و شر چیزي 
 و انحطاط اصلي ما گردد.

 علماء خیر و شر را بر سه گونه تقسیم مینمایند:
خیر مطلق كه هیچ گونه بدي در آن وجود نداشته باشد. مانند ذات پروردگار با  - 1

 .عظمت ما كه خیر مطلق است
ت در آن وجود نداشته باشد.كه چنین چیزي اصالً شر مطلق آنست هیچگونه نقطه مثب - 2

 .نمیتواند در دار هستي وجود داشته باشد
 خیر و شر نسبي كه بین دو قسم باال است. - 3

  خیر و شر از جانب هللا است؟
مسئله خیر و شر یكي از بحث هاي مهم فلسفي و كالمي بوده،و علماء خیر و شر را بر 

 سه نوع تقسیم نموده اند:
 مطلق،خیر  -
 شر مطلق، -
 خیر و شر نسبي. -

 خیر مطلق آن است كه هیچ جنبه منفي نداشته باشد.
 و شرمطلق عكس آن است، یعني هیچ جنبه مثبتي در آن وجود ندارد،

 و خیر و شر نسبي بین آن دو است.
 از دیدگاه یك موحد وخداپرست، از این اقسام كه بر شمردیم، دو قسم امكان وجود دارد:

و دیگري آنچه خیرش بیشتر است، اما آنچه شر محض یا شرش بیشتر  یكي خیر محض
از خیر باشد، امكان وجود آن از سوي پروردگار با عظمت ما  نیست، چون پروردگار 

 ماحكیم است و از حكیم، كار قبیح تحقق پیدا نمي كند.
عدمي معروف میان فالسفه و دانشمندان این است كه شر در تحلیل نهایي بازگشت به امر 

 مي كند و امر وجودي كه سرچشمه آن عدم است.
هللا متعال خالق همه چیز است، چه خیر باشد و چه شر فقط هللا است آنرا مي آفریند و تا 

اراده نکند نه خیري به ما مي رسد و نه شري، پس هللا متعال خالق همه چیز است، 
ارُ قُِل َّللّاُ َخاِلُق ُکِلّ َشيء  َوهُ »چنانکه مي فرماید:  (. یعني: 16)سوره رعد  «َو اْلَواِحُد اْلقَهه

 «.خدا خالق همه چیز است؛ و اوست یکتا و پیروز»بگو: 
خیر و شر هر دو مخلوق خدایند، با این وجود هللا متعال از شر و گناه خشنود نیست، 

َ َغنِي َعنُکْم َواَل یْرَضي »چنانکه مي فرماید:  ِلِعبَاِدِه اْلُکْفَر َوإِن تَْشُکُروا إِن تَْکفُُروا فَِإنه َّللاه
 (.7)سوره زمر  «یْرَضهُ لَُکمْ 

و  از ایمان تعالي : حقیعني «نیاز استخدا از شما بي اگر کفر ورزید، بدانید که» یعني:
از کفر،  او نیازمندید زیرا شما هستید که به شما هستید که و این نیاز استشما بي عمل
لذا  «پسنددکفر را نمي  بندگانش براي» تعالي حق «ولي» برید.مي نفع مانو از ای زیان
مگر  شما نافذ نیست و خواسته اوست اراده چیز به همه کند، هرچند کهنمي کفر امر هم به

و پسند و  است پروردگار با عظمت چیزي مشیت خدا خود بخواهد پس کهدر صورتي
 آن» صالح و عمل ، عبادتبا ایمان «دارید و اگر سپاس» چیز دیگري و امر وي محبت
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مي  خویش بندگان را براي شکر وسپاس تعالي حق کهاین دلیل «پسنددشما مي  را براي
 .است آنها در دنیا و آخرت و خوشبختي سعادت : شکر سببکه است پسندد، این

اي کسي که آنرا بطلبد راضي و خشنود است. و او تعالي شر هللا خیر را مي آفریند و بر
 را مي آفریند، ولي براي کسي که آنرا بطلبد راضي و خشنود نیست.

پس درست است که هللا متعال آفریننده و خالق شر است، اما اعمال او تعالي شر نیستند، 
بندگانش شود بلکه بعبارتي از اعمال الهي شري صادر نمي شود و مرتکب شر نمي

شوند یعني با اعمالشان آنرا کسب مي کنند، و از آنجائیکه سنت الهي بر مرتکب آن مي 
آنست که انسان ها در میدان آزمایش قرار بگیرند و اختیار داشته باشند تا راه شر و یا 
خیر را بپیمایند، ممکن است کساني به اختیار خویش شر را بطلبند و هللا متعال است که 

شر( را برایشان مي آفریند ولي آنها هستند که شر را کسب کردند، و هللا متعال آن عمل )
به عمل آنها راضي و خشنود نیست، اما سنت او مبني بر مختار بودن انسان ها مقتضي 

 آنست که شر و خیر را براي بندگانش بیافریند تا در انتخاب آزاد باشند.
عالمه الباني رحمه  ،«َوالشهرُّ لَیَس إِلَیکَ »و اینکه پیامبر صلي هللا علیه وسلم فرمودند: 

یعني آنکه شر به خداي متعال »چنین توضیح مي دهد: « صفة الصالة»هللا در کتاب 
نسبت داده نمیشود، چون شر، از اعمال او نیست، بلکه تمامي کارهاي او خیر است، چرا 

چرخد. او خیر است و شري در ل محور عدل و فضل و حکمت ميکه کار هاي وي حو
او نیست. شر بدان جهت شر است که انتساب آن از پروردگار با عظمت ما  قطع شده 

 است.
آفریننده حقیقي خیر و شر خداست. شر در بعضي از مخلوقات  می فرماید :ابن قیم 

است از ظلمي که حقیقت آن، خداست نه در آفرینش و فعل او. بنابراین وي پاک و منزه 
شان نهادن چیزي است در غیر محل خود. پروردگارما اشیاء را جز در مواضع شایسته

 گذارد که همه اینها خیر است. نمي
شر عبارت است از گذاشتن چیزي در غیر محلش. پس از آنجا که وضع در محل خود، 

چنانچه کسي تشکیک کند که  تواند به وي منسوب باشد...شر نیست دانسته شد که شر نمي
چرا پروردگار ما  چیزي را در حالي که شر است آفرید؟ جواب این است که: آفریدن شر 
و فعل آفریدن شر، خیر است نه شر. زیرا خلق و فعل قایم به اویند. نسبت دادن شر به 
وي محال است. شر و بدیهایي هم که در مخلوق هست در عدم انتسابشان به وي شناخته 

 .یشوندم
فعل و خلق منتسب به وي خیر محض است. تحقیق درباره این بحث مهم به طور کامل 

)ص  «شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والتعلیل»در کتاب ابن قیم موسوم به 
 «.توان بدان مراجعه کرد( آمده است که مي206-178

 ! خوانندگان محترم
هللا هرگز شر صادر نمیشود و به برآنست که: از اسالمي  طوریکه گفته آمدیم، عقیدة

لبیلک »رسول هللا صلي هللا علیه وسلم در هنگام وفات پسرشان ابراهیم فرمودند: 
پس چرا ما مي گویم همه خیر و شر از « وسعدیک والخیر کله بیدیک والشر لیس إلیک

 طرف هللا است؟
 است كه آنرا مي آفریند و تا هللا متعال خالق همه چیز است، چه خیر و چه شر فقط هللا

اراده نکند نه خیري به ما مي رسد و نه شري، پس هللا متعال خالق همه چیز است، 
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(. یعني: 16)سوره رعد  «قُِل َّللّاُ َخاِلُق ُکِلّ َشيء  َوُهَو اْلَواِحُد اْلقَههارُ »چنانکه مي فرماید: 
 «.خدا خالق همه چیز است، و اوست یکتا و پیروز»بگو: 

خیر و شر هر دو مخلوق خدایند، با این وجود هللا متعال از شر و گناه خشنود نیست، 
َ َغنِي َعنُکْم َواَل یْرَضي ِلِعبَاِدِه اْلُکْفَر َوإِن تَْشُکُروا »چنانکه مي فرماید:  إِن تَْکفُُروا فَِإنه َّللاه

نیاز خدا از شما بي اگر کفر ورزید، بدانید که» (. یعني:7)سوره زمر « یْرَضهُ لَُکمْ 
او  به شما هستید که و این نیاز استشما بي  و عمل از ایمان تعالي : حقیعني «است

 حق «ولي» برید.مي  نفع و از ایمان از کفر، زیان نیازمندید زیرا شما هستید که
 همه هر چند که کند،نمي کفر امر هم لذا به «پسنددکفر را نمي  بندگانش براي» تعالي
 خدا خود بخواهد پس کهمگر در صورتي شما نافذ نیست و خواسته اوست اراده چیز به
 و اگر سپاس» چیز دیگري و امر وي و پسند و محبت است خداوند چیزي مشیت
 تعالي حق کهاین دلیل «پسنددشما مي را براي آن» صالح و عمل ، عبادتبا ایمان «دارید

و  سعادت : شکر سببکه است پسندد، اینمي  خویش بندگان را براي شکر وسپاس
 .است آنها در دنیا و آخرت خوشبختي

هللا خیر را مي آفریند و براي کسي که آنرا بطلبد راضي و خشنود است.و او تعالي شر 
 ت.را مي آفریند، ولي براي کسي که آنرا بطلبد راضي و خشنود نیس

یعني در ارتکاب بنده امرخیر اراده و رضایي هللا تعالي است و اما در شر که انتخاب 
این امتحان و ابتالء دنیوي که کل فلسفه وجودي بشر است صرف ارادة هللا تعالي است.

اهي آگبشر درین عالم فاني است و هللا تعالي به علم ازل خویش از انتخاب خیر و شر بنده 
صمیم و انتخاب بنده بوده و خود بنده در روشني هدایات و پیغام رسیده دارد، متعلق به ت

از جانب هللا توسط پیغمبران براي بنده ها و عقل سلیم بنده براي انتخاب خیر و شر، 
 وي خود بنده میباشد و به آن خود بنده ضرورت دارد نه هللا تعالي. ب گجوا

است، اما اعمال او تعالي شر نیستند،  پس درست است که هللا متعال آفریننده و خالق شر
شود بلکه بندگانش بعبارتي از اعمال الهي شري صادر نمي شود و مرتکب شر نمي

از آنجائي که فته آمدیم گ . چنانچهشوند یعني با اعمالشان آنرا کسب مي کنندمرتکب آن مي
داشته باشند تا راه سنت الهي بر آنست که انسانها در میدان آزمایش قرار بگیرند و اختیار 

شر و یا خیر را بپیمایند، ممکن است کساني به اختیار خویش شر را بطلبند و هللا متعال 
است که آن عمل )شر( را برایشان مي آفریند ولي آنها هستند که شر را کسب کردند، و 

آنها راضي و خشنود نیست، اما سنت او مبني بر شر و انتخاب شر  هللا متعال به عمل
ار بودن انسانها مقتضي آنست که شر و خیر را براي بندگانش بیافریند تا در انتخاب مخت

 .و از عمل کرد خویش نیز پاداش داشته باشند آزاد باشند
  حسد:

حسد را علماي اخالق این گونه تعریف کرده اند: حسادت، تمناي سلب نعمت است از 
مت ها از طرف مقابل گرفته دیگري که به صالح او باشد، یعني حسود دوست دارد نع

 شود، خواه آن نعمت به حسود برسد! یا نرسد.
خداوند متعال در این عالم موجودات مختلفي خلق و به هر كدام خصوصیات خاصي را 

فرموده است و بعضي كاملتر از بعضي دیگر آفریده است. مثالً به جمادات وجود بخشیده 
 عاد زندگي یك موجود زنده را نداده است.ولي رشد نمو و تغذیه و یا هیچ بعدي از اب
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در حالي كه گیاهان تغذیه مي كنند رشد هم دارند اما حركت قابل توجهي ندارند حیوانات 
عالوه بر خصوصیات هاي نباتات از خود دفاع مي كنند حركت دارند و امور خانه سازي 

مخلوقات به تعبیر قرآن را به طور غریزي انجام مي دهند. اما كاملترین موجود و اشرف 
در عالم وجود انسان است كه داراي خصوصیات منحصر به فردي مي باشد كه او را از 

بقیه متمایز مي كند كه ابعاد وجودي انسان را به دو بعد جسماني و روحاني مي توان 
تقسیم كرد كه تمام زندگي انسان رسیدگي به این دو بعد و رفع نیازهاي آنها خالصه مي 

 شود.
از خصوصیات نفس انسان حب ذات یعني خود دوستي است هر چه خوب و لذت بخش 

 میخواهد لذا مایل است از دیگران گرفته شود و با او برسد. است براي خودش 
معموالً این حس در امور مادي بكار میرود در چیزهاي رفاهي، خوراك، لباس، مسكن، 

صه چیزهایي كه با جهات نفساني و همسر، فرزند، مقام و مال، عنوان و شهرت و خال
مادي سر و كار دارد. اما غبطه در امور معنوي مطلوبست. جنبه هاي معنوي و الهي 

حسد بردني نیست بلكه غبطه و آرزوي آن مقام را از خدا كردنست بدون اینكه بخواهد از 
یاي خدا طرف گرفته شود هرگز دیده یا شنیده نشده كه پیغمبران بر یكدیگر حسد برند اول

بر یكدیگر یا دیگران حسادت ورزند اما هر چه از روحانیت و معنویت بیشتر كاسته مي 
شود حس حسادت قوي تر مي گردد و ظهور بیشتري پیدا مي كند.اگر این بیماري ریشه 
كن نشود و رها گردد روز به روز ریشه دوانیده و در گفتار و كردار صاحبش منشا شر 

 از او به خدا پناه برد. بسیاري مي شود كه باید
 عالج مرض حسادت:

حسادت، مریضي مهلکي قلبي است که از افراد بدطینت و شرور، ناشي میشود، همان 
کساني که تاِب تحمل دیدن خیر و خوبي، شادي وخوشحالي را براي اشخاص دیگري 

 ندارند و خیر را براي صاحب آن نمي خواهند، و فقط آن را براي خود میخواهند.
ابراین چنین کساني چشم دیدن نعمت و خوبي را براي دیگران ندارند و زمانیکه بن

دیگران شاد باشد او ناراحت میگردد، این اشخاص از جمله اشخاص، حسود هستند؛ هر 
 چند که آرزوي زوال نعمت را نکرده باشند.

 مریضي خطرناک و مهلک حسادت با امور ذیل معالجه مي گردد: 
سود بداند که این نعمت، فضل و لطف و عنایت پروردگار با این که شخص ح اول:

أَْم یْحُسُدوَن النهاَس َعلَي َما آَتَاُهُم »عظمت ما است، پروردگار  با عظمت ما مي فرماید: 
ُ ِمْن فَْضِلهِ  آیا به مردم به خاطر آنچه پروردگار با عظمت ما از « »نساء 54)سوره  «َّللاه

 «فضل خویش به آن ها داده حسادت مي ورزند.
پروردگار با عظمت ما است که انواع نعمت ها و خوبي ها را به افراد ارزاني فرموده 
د از است، حسادت به معناي ناراضي بودن از تقدیر الهي است، هر گاه مؤمن این را بدان

 این سرشت و خوي باز مي آید.
مسلمان بداند که استفاده اي که او از حسادت مي برد فقط این است که گناهانش  دوم:

اْلَحَسُد یأُْکُل »بیشتر مي شوند و نیکي هایش از بین مي روند، به خاطر این ما مي گوییم: 
ا را چنان میخورد که آتش هیزم را از حسادت نیکي ه» «اْلَحَسنَاِت َکَما تَأُْکُل النهاُر اْلَحَطبَ 

 «بین مي برد.
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شخصي حسود باید بداند که حسادت به جز اندوه و ناراحتي چیزي دیگري نمي  سوم:
افزاید، هر چقدر نعمت هاي پروردگار با عظمت بر بندگانش بیشتر شود حسرت خوردن 

 او بیشتر مي گردد.
فضل خدا به کسي که با او حسادت شخصي حسود بداند که حسادت، مانع رسیدن  چهارم:

 مي شود نمي گردد، پس بداند که حسادت ورزیدن او فایده اي ندارد.
شخص حسود باید بداند که هر گاه به حسادت ورزیدن مشغول شود از مصالح و  پنجم:

منافع ویژه ي خود فراموش مي گردد. شما حسادت کننده را مي بینید که دائماً در حال 
یري از احوال و اموال و فرزندان و علم و... دیگران است و همواره جستجوي و خبر گ

 احوال دیگران را جستوجو و پي گیري و دنبال مي کند.
امور دیگري هست که انسان را بر دوري گزیدن از حسادت یاري مي دهد که با تأمل در 

وي این موضوع، مي توان به آن دست پیدا کرد.)شیخ ابن عثیمین، مجموع دروس فتا
شیخ االسالم ابن ( 129 – 10/111مجموع الفتاوي ( و)364، 3/363الحرم المکي 

 تیمیه رحمة هللا علیه(.
 مبارزه در مقابل حسادت:

حسادت، یعني: آرزوي کند زوال نعمت از دیگران، حسادت صفتي بدي است، چون از 
حسادت یعني: صفات شیطان  و از صفات بدترین انسان ها در گذشته و حال است، زیرا 

 اعتراض به تقدیر الهي به تقسیم پروردگار با عظمت.
مسلمان با راضي بودن به تقدیر الهي و تقسیم پروردگار با عظمت ما، باید حسادت را از 
خود دور نماید و آنچه براي خود نمي پسندد براي برادرش هم نپسندد، چنان که پیامبر 

  «ُن أَحُدُکْم َحتهي یِحبه ألَِخیِه َما یحبُّ ِلنَْفِسهِ ال یؤمِ »صلي هللا علیه و سلم مي فرماید: 
)هیچ یک از شما مؤمن کامل و واقعي نمي گردد؛ مگر آن که ( 45و مسلم  13بخاري )

 آنچه براي خود مي پسندد براي برادرش نیز بپسندد.(
ر را مسلمان با تالش براي به دست آوردن اسبابي که خیر را براي او فراهم مي کند و ش
از او دور مي نماید، خود را از متصف شدن به حسادت دور نماید؛ مسلمان باید به 

 باشد. پروردگار گمان نیک داشته باشد و به آنچه نزد اوست امیدوار
مسلمان با پناه بردن به پروردگار با عظمت  و رّب کریم حسد را از خود و خانواده اش 

برش در سوره ي فلق دستور مي دهد که از شر دور کند؛ پروردگاربا عظمت ما  به پیام
حسادت ورزند وقتي حسد مي ورزد به خدا پناه ببرد. یکي دیگر از راه هاي دفع حسد، 

صدقه دادن و کمک کردن به فقرا و نیازمندان است، به خصوص وقتي که شخصي مالي 
ه مي کند، و ثروتي بدست مي آورد و در کنار او فردي از نیازمندان هست که به او نگا

)شیخ  شایسته است او به آن ها کمک کند تا چشم آنها که به دست او خیره شده پر گردد.
 (69، 1/68فتاوي  -کتاب الدعوة –صالح فوزان 

 آیا باالي پیامبر اسالم واقعاً جادو شده بود؟
مطابق روایات اسالمي و مطابق احادیثي نبوي از جمله )احادیثي وارده در صحیحین( 
مؤید این مساله است که: گفته میتوانیم بلي باالي پیامبر صلي هللا علیه وسلم جادو شده 
است، ولي این سحر و جادو بر مقام نبوت ایشان وباالي مسایل شرعي ووحي آسماني 

جا اورده نتوانست، تاثیر سحر وجادو باالي پیامبر صلي هللا هیچگونه تاثیري وخللي را بر
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ها را تحت شعاع علیه وسلم آن قدر تأثیر نداشت که مسایل مربوط به وحي وعبادت
 خویش قرار دهد.

منتهاي تاثیر سحر وجادو مطابق روایت در حدود بود که: رسول هللا صلي هللا علیه وسلم 
 ه نکرده بود. کرد کاري کرده، در حالي کتصور مي

و طوریکه در فوق متذکر شدیم این سحروجادو را شخصي بنام لبید بن اعصم یهودي 
( 2189و مسلم حدیثي شماره: 6391بخاري حدیث شماره «. )علیه ایشان انجام داده

پروردگار با عظمت ما ایشان را از آن نجات داد و به ایشان وحي شد تا با معوذّتین )فلق 
 (.2192مسلم ) ( و5735خاري )ب وناس( دم شدند.

برخي این حقیقت را که پیامبر صلي هللا علیه وسلم جادو شده باشد، با استدالل به این که 
ي ظالمان اش تصدیق گفتهاگر بپذیریم پیامبر صلي هللا علیه وسلم سحر شده است، الزمه

هبِعُوَن إِال َرُجال َمْسُحوًرا»گفتند: است که مي شما از مردي سحر شده پیروي )تنها « إِْن تَت
ي سحر شدن پیامبر صلي هللا علیه وسلم در این که الزمه«8سوره فرقان /»کنید(. مي

تأیید سخن ظالمان است که پیامبر صلي هللا علیه وسلم را به مردي سحر شده وصف کرده 
علیه  کردند که پیامبر صلي هللاها ادعا ميبودند، نیست. تردیدي وجود ندارد، چون آن

شود  شود، جادو شده است. آنچه بر ایشان وحي ميوسلم در سخناني که برایشان وحي مي
ربط افراد جادو شده است، مگر حکم قطعي هایي مانند سخنان بي  تصور آنها هذیان

همین است که: سحري که پیامبر صلي هللا علیه وسلم شده بود بر هیچ چیز از وحي و 
 ها تأثیر نگذاشت.عبادت
 گرامی! گان خوانند

َنبََذ »هللا تعالي مي فرماید: زیرا  قبل از همه باید گفت که؛جادوگر و ساحر کافر است.
َن الَِّذیَن أُوتُواْ اْلِکتَاَب ِکتَاَب َّللّاِ َوَراء ُظُهوِرِهْم َکأَنَُّهْم الَ یْعلَُموَن * َواتََّبعُواْ َما  تَتْلُواْ فَِریٌق ِمّ

جمعي از اهل کتاب قرآن را پشت سر (»102-101)بقره « ْلِک ُسلَیَمانَ الشَّیاِطیُن َعلَي مُ 
در تورات و انجیل  صلي هللا علیه وسلمدانند )که نام محمد خود افگندند، گوئي آنان نمي 

آمده است( و آنچه را که شیاطین در باره سلطنت سلیمان علیه السالم )افتراء و دورغ( 
 «.کردند ي ميکردند، پذیرفته و پیروبیان مي

پروردگار با عظمت ما در این آیه به صراحت جادو را کار شیاطین معرفي کرده است، 
هایي همچون عفریت و دیگر شیاطین را خداوند تحت فرمان سلیمان علیه لیکن چون جن

دادند، اهل کتاب که السالم قرار داده بود، و در آن زمان شیاطین کار جادو را انجام مي
بردند، جادو را به سلیمان علیه السالم نسبت دادند و فر و گمراهي بسر ميدر نهایت ک

گفتند: جادو کار سلیمان است. ولي چون جادو کفر است، و خداوند پیامبرش سلیمان علیه 
َوَما َکفََر »السالم را از ارتکاب جادو محفوظ داشته بود برائتش را اعالن فرمود: 

سلیمان مرتکب جادو نشد، زیرا جادو کفر است، و کفر .»(102)سوره البقرة:  «ُسلَیَمانُ 
پس این آیت دلیل است که جادوگر کافر است و میفرماید: « از جانب انبیاء محال است

ها کافر شیطان ( »102)سوره بقره  «َولَِکنه الشهیاِطیَن َکفَُرواْ یعَِلُّموَن النهاَس الِسّْحرَ »
 «.شدند که به مردم جادو میآموختند

آموختند، پس دانسته در این جمله خداوند شیاطین را کافر دانسته، زیرا به مردم جادو مي 
 شود که آموزش جادو نیز از جمله کفر بحساب مي آید.مي 
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پیامبر صلي هللا علیه وسلم سحر را یکي از مهلکات هفتگانه قرار داده اند، در حدیثي 
اْجتَنِبُوا السَّْبَع اْلُموبِقَاِت قَالوا: ما هي؟ یا »حضرت  أبي هریره رضي هللا عنه میفرمایند: 

ُ إاِلَّ بِاْلَحِقّ َوأَْکُل َمالِ  َم َّللاَّ ِ َوالِسّْحُر َوَقتُْل النَّْفِس الَّتِي َحرَّ  اْلیِتیِم رسول َّللّا! قَاَل: الِشّْرُک بِاَّللَّ
ْحِف َوقَْذُف اْلُمْحصَ  بَا َوالتََّوِلّي یْوَم الزَّ  )بخاري(« نَاِت اْلغَافِالَِت اْلُمْؤِمنَاتِ َوأَْکُل الِرّ

از هفت گناه مهلک پرهیز کنید. صحابه حضور رسول هللا صلي هللا علیه وسلم، عرض »
گرداندن با خدا و جادو و قتل کردند: اي رسول خدا آن گناهان چیست، فرمود: شریک

وسودخواري و است مگر به حق و خوردن مال یتیم نموده حرام آن رانفس که خداوند 
خبر )از هاي پاکدامن بيکردن )فرارکردن( در روز جنگ و افتراءکردن بر زنپشت

 «.افتراء( و مؤمن
عالوه بر آیاتي که در سوره بقره بر کافر بودن سحر و حرمت تعلیم و تعلم سحر داللت 

کرد، و در جاهاي مختلف دیگري کفر ساحر را نیز ثابت کرده است. پیامبر اکرم مي
ي هللا علیه وسلم نیز در این حدیث سحر را بعد از شرک قرار داده است. و پیامبر خدا صل

صلي هللا علیه وسلم به خاطر بیم دادن مردم از ارتکاب آن انواع از جادو را معرفي 
 نمودند.

سحر عملي حرام و به اجماع علما از کبایر است. پیامبر صلي هللا »گوید: امام نووي مي
اند. برخي از اقسام سحر، ر را جزو هفت گناه هالک کننده انسان شمردهعلیه وسلم سح

شود اما در هر حال گناه کبیره است. اگر سحر کفر است و برخي دیگر کفر محسوب نمي
آمیزي باشد کفر است و گرنه کفر نیست ولي و جادو متضمن گفتار و یا کردار کفر

.( براي معلومات بیشتر در 10/224الباري، فتح «.)یادگیري و یاد دادن آن حرام است
 مورد احکام ساحر به فتواي مراجعه کنید.

علماي اسالم اتفاق نظر دارند بر اینکه: )بر مریض جایز نیست که پیش فالگیران 
کنند و )مردم را بدین صورت به سوي خود فرا  )کاهنان( که اّدعاي دانستن غیب را مي

مریضي خود را تشخیص بدهد. همچنانکه براي شخص  خواند( برود تا بوسیلة آنها مي
دهند تصدیق نماید. زیرا آنها از روي شک  جایز نیست، آنچه را که کاهنان او را خبر مي

کنند و بوسیله آنها بر آن چه  گویند. یا آنها جن را احضار مي و تردید از غیب سخن مي
ها ادعاي  است چون که این جویند و کار اینها کفر و ضاللت که میخواهند استعانت مي

( در کتاب صحیحش روایت کرده است که آن مه هللاکنند. امام مسلم)رح امور غیبي را مي
افَاً فََسألَهُ َعن َشئ  فََصدَّقَهُ لَم تُقبَل لَهُ »فرماید:  ميصلي هللا علیه وسلم  حضرت َمن أتَي َعرَّ

 ً ي است که جاي گم شده و مال )هر کس پیش عّرافي )عراف کس« َصالةٌ أربَِعیَن یوما
دهد( رفته و از او در مورد چیزي بپرسد و آن را راستگو  دزدي شده را نشان مي

 شمارد، تا چهل روز نمازي از او پذیرفته نخواهد شد(.
َمن »روایت کرده است که: صلي هللا علیه وسلم از پیامبر اکرم رضي هللا عنه ابو هریره 

د  َصلَّي هللا َعلَیِه َو َسلَّمأتَي کاِهنَاً فََصدَّقَهَ ب )هر کس « َما یقُوُل فَقَد کفَر بَما أنَزَل َعلَي ُمَحمَّ
کند و بوسیلة ستارگان مردم را از  پیش فالگیري )کسي است که ادعاي علم غیب مي

صلي  هایش صحه بگذارد، او از آنچه که بر محمد دهد( برود و بر گفته غیب خبر مي
ده سرباز زده است. ابوداوود این حدیث را روایت کرده و اصحاب نازل شهللا علیه وسلم 

 .(3904اند. )ابو داوود  سنن اربعه آنرا تخریج کرده
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صلي هللا علیه وسلم  روایت شده است که پیامبررضي هللا عنه  و از عمران بن حصین
ن أتَي لیس منا من تطیر أو تطیر له، أو تکهن أو تکهن له، أو سحر له، َو مَ »فرمودند: 

د   )از ما نیست کسي که فال بگیرد، یا « کاِهنَاً فََصدَّقَهُ بَما یقُوُل فََقد کفََر بَما أنَزَل َعلَي ُمَحمَّ
برایش فال گرفته شود یا مرتکب کهانت شود یا براي او کهانت انجام داده شود یا ساحري 

هایش صحه  بکند یا برایش ساحري کرده شود و هر کس پیش کاهني رفته و بر گفته
نازل شده کفر نموده است.( )بزاز با سند صلي هللا علیه وسلم بگذارد به آنچه که بر محمد 
 قوي آنرا روایت کرده است(.

در این احادیث دلیل کافر بودن کاهن و ساحر وجود دارد زیرا که آنها ادعاي دانستن علم 
د چرا که ساحر و شو کنند. در حالي که این )اعتقاد وعمل( کفر محسوب مي غیب مي

یابند در  شان دست نمي کاهن جز با به خدمت گرفتن جن و عبادت کردن آن به هدف
کنندة آن نیز  حالي که آن کفر و شرک به خداوند پاک و منزه است و همچنین تصدیق

باشد. و هر کس که  شود و کسي که بدان معتقد باشد مانند آنان مي دچار کفر و شرک مي
صلي  ول شود و از آنها سحر و جادو بگیرد به تحقیق)خدا( ورسولشبر این کارها مشغ

 شوند. از او بیزار ميهللا علیه وسلم 
 اقسام سحر:

 ! خواننده محترم
ها و تعویذات  همچنان باید گفت که: سحر عمل شیطاني و عبارت است از دود و دم

سازد،  فراهم مي گذارد، و اسباب قتل و یا مریضي راشیطاني در جسم مسحور تأثیر مي
کند، و تمام تأثیرات با قضا و تقدیر خداوند و یا بین زوجین و دوستان تفرقه ایجاد مي

 است. طوریکه پروردگار با عظمت ما مي فرماید:
یَن بِِه ِمْن أََحد  إاِلَّ بِإِْذِن َّللّاِ » (. )جادوگران نمي 102سوره البقرة: آیه «( َوَما ُهم بَِضآِرّ

 ي آسیب رسانند، مگر به خواست خدا(.توانند به کس
دهد که به پروردگار سپیده دم از شر و خداوند پیامبر و بندگان مؤمن خود را دستور مي

جادوگر پناه ببرند، و یکي از انواع جادو سحر تخییلي است که به ظاهر چیزي براي 
َحُرواْ أَْعیَن سَ »فرماید: شود، ولي حقیتي ندارد، چنانچه قرآن مي بینندگان پیدا مي 

 (.116)سوره اْلعراف:  «النَّاِس 
 (.66)سوره طه: « فَإَِذا ِحبَالُُهْم َوِعِصیُهْم یَخیُل إِلَیِه ِمن ِسْحِرِهْم أَنََّها تَْسَعي»فرماید: و مي 

ها و عصاهایشان را انداختند، چنان به نظر حضرت هنگامي که جادوگران ریسمان
نما گران صوفيروند، این همان روش جادویي بود که حیلهميموسي رسید که آنها تند راه 

 دادند.آن را انجام مي
 اقسام سحر:

 علما ء سحر را بر دو قسم تقسیم مینمایند:
 هایي که جادوگر به وسیلهگره زدن و دم کردن، یعني: خواندن وردها و طلسم اول:

 )ضرر برسانند(.
ا تَتْلُو الشَّیاِطیُن َعلَي ُمْلِک ُسلَیَماَن َوَما َکفََر ُسلَیَماُن َولَِکنَّ َواتََّبعُوا مَ »فرماید:  هللا تعالي مي

 «102سوره بقره/« »الشَّیاِطیَن َکفَُروا یعَِلُّموَن النَّاَس الِسّْحرَ 
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خواندند پیروي کردند. سلیمان )و )یهود( از آنچه شیاطین در عصر سلیمان بر مردم مي 
 ميکافر نشد؛ ولي شیاطین کفر ورزیدند، و به مردم سحر  هرگز )دست به سحر نیالوده(

 آموختند(. 
با داروهایي که روي بدن، عقل، نیروي اراده و تمایالت فرد جادو شده تأثیر  دوم:
)ایجاد دوستي( و «: عطف»گزارد. این همان چیزي است که خودشان به آن مي
را چنان شیفته و دل باخته  )ایجاد تنفر( مي گویند عطف، این است که فردي«: صرف»

گیرد و هر )ي( همسرش یا زني دیگر مي گردانند که همانند حیوان در اختیار او قرار مي
کند. و صرف بر عکس این است و چنان روي بدن فرد طور بخواهد بر او حکمراني مي

گرداند تا جایي که نابود مي شود و هر گذارد که او را ضعیف ميجادو شده تأثیر مي
 کند.چیزي را بر خالف واقعیت آن تصور مي

شود و برخي گویند کافر ميدر باره ي کفر ساحر در میان علما اختالف است: برخي مي
شود. اما با توجه به اقسام سحر که ذکر کردیم حکم ساحر گویند کافر نميدیگر مي

شود و  يکند، کافر مگردد که هر کس به وسیله ي شیاطین سحر و جادو ميمشخص مي
 گردد.شود، اما گناهکار ميکند کافر نمي هرکس به وسیله ي دارو جادو مي

 راه مقابله براي دفع سحر:
راههاي مقابله با سحر و جادو و حسد و چشم زدن و از قبیل مسائل، ذکر خداوند متعال 

ترک میباشد از قبیل قرائت قرآن و اذکار شبانه روز و نماز خواندن سر وقت و همچنین 
گناه، مخصوصاً گناهان کبیره، زیرا هر شخصي را دو مالئکه محافظت میکند و اگر 
کسي ذکر خداوند را نادیده بگیرد و مرتکب گناه شود از آنها دفاع نخواهند کرد لذا 
لَهُ »شیطان و سحر و غیره میتوانند او را اذیت و آزار دهند، خداوند متعال میفرماید: 

ن بَی َ اَل یَغیُر َما ِبقَْوم  َحتَّيَّٰ یغَیُروا َما ُمعَقِّبَاٌت ّمِ ِ إِنَّ َّللاَّ ِن یَدیِه َوِمْن َخْلِفِه یْحفَُظونَهُ ِمْن أَْمِر َّللاَّ
ن ُدونِِه ِمن َوال   ُ بِقَْوم  ُسوًءا فَاَل َمَردَّ لَهُ َوَما لَُهم ّمِ ( 11)سوره الرعد « بِأَنفُِسِهْم َوإَِذا أََراَد َّللاَّ

که به پیابي از روبرو و از پشت سر به فرمان خدا از  استسان( فرشتگاني او )ان )براي
 و عافیت( دهد )از نعمترا تغییر نمي قومي خداوند حال کنند، در حقیقتمي او نگهباني

بدي را  قومي خداوند براي خدا( تغییر دهند، و چون مگر اینکه آنها خود را )از طاعت
 نیست( )هیچ آن براي برگشتي هیچ را( پس و عذابي و نابودي آسیب بخواهد )یعني

 را بهکار و بارشان  )که نیست کار سازي بجز او هیچ آنان ندارد( و براي برگرداني
 کند(. دفع را از آنان الهي برند، عذاب پناه سویش به آورد و چون سامان
 ، فرشتگانيحاالت از انسانها در همه ه بر هر یکاین آیه نشانگر اینست ک بنابراین
 نگهبانياست  داده فرمان ایشان خداوند به که آنچه او را مطابق شده اند که گماشته

دیگر، او  قولي میکنند، به نگهباني جنیان انسانها را از آسیب قولي، فرشتگان میکنند، به
 دست قضا و قدر آمد، از وي چون کنند وليمي بانينگه امر خدا از امر وي را به

 برمیدارند.
دیگر میآیند و او را  بعضي از پي بعضي ( اند کهحفظه )مالئکه نگهبان فرشتگان اینان

 به عزوجل خداي از طاعت خود دارند، ولي تحول در نگهباني و جوانب جهات از همه
 رنج سوي به ، از آسایشمصیبت سوي به از نعمتتحول  ، در نهایتوي معصیت سوي

است، و طبیعتاً هر کسي طاعت خداوند را ترک کند و به سوي ذلت  سوي به و از عزت
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گناه روي آورد این حفاظت مالئکه به امر خداوند از دست خواهد داد، لذا شیاطین و 
 باشد. سحر و حسد و چشم زدن و غیره میتواند بر او مؤثر

اما در مورد سحر، صحیح نیست که حتماً باید براي یافتن آنها به شیاطین مراجعه کرد 
زیرا مراجعه به شیاطین توسط عرافین و کاهنان حرام است، بنابراین براي باطل کردن 
سحر باید به دعاء و اذکار شبانه روز و تالوت قرآن و نماز و رقیه شرعي روي آورد و 

 تا شفا یابد.گناه را ترک کرد 
 منجم وکاهن:، ساحر ،رفتن نزد جادوگر

سحر، اساساً دانش شگرف و شیطاني است که به امور خارق العاده شباهت دارد اما خود 
خارق العاده نیست چرا که اوالً آموختني است و ثانیاً شخص جادوگر و مرتکب عمل 

شیطاني در مجاري عادت جادوئي آخرین شخصي نیست که توانسته با توجهات و تلقینات 
تصرف کند بلکه اشخاص دیگري هم با تعلیم مي توانند به مانند او انجام دهند و جادوگر 
شخصي است که تحت تعلیم این علم شیطاني قرار گرفته و با الهامات و توجهات و اوراد 

از طلسم هاي شیطاني اقدام به امور شبه خارق العاده مي کند چرا که این اعمال شیطاني 
درجه ي اعتبار از معجزه و کرامت که خداوند به بندگان صالح و برگزیده ي خود عطا 

 .مي کند تفاوت دارد
ال کردن ؤرفتن نزد جادوگران و ساحران منجم و کاهنین و مانند ایشان جائز نیست و س

از آنها و تصدیق کردن آنان نیز جائز نیست و همچنین مداوا شدن نزد آنان با روغن 
ال کردن ؤس، پیامبر صلي هللا علیه و سلم، از آمدن. و دیگر دواها نیز جائز نیست زیتون

و تصدیق کردن )چنین افراد( نهي فرمودند، و همچنین به خاطر اینکه آنها ادعا دارند که 
علم غیب را مي دانند و براي مردم دروغ مي گویند و آنها را به سوي انحراف در عقیده 

 خوانند. فرا مي 
حدیث )صحیح( از پیامبر )اکرم صلي( هللا علیه و سلم وارد شده که ایشان فرمودند: در 
کسي که نزد جادوگري برود و در مورد چیزي از او سئوال کند، نماز چهل شب او »

 «. قبول نمي شود
کسي که نزد جادوگر و یا کاهني برود و »و همچنین پیامبرصلي هللا علیه و سلم فرمودند: 

گوید را تصدیق کند، به آنچه که بر محمدصلي هللا علیه و سلم نازل شده کفر آنچه که مي 
کسي که جادو کند، یا به خاطر او جادو »و در جایي دیگر نیز مي فرمایند: « کرده است

انجام بگیرد و یا بدفالي کند، یا به خاطر او بدفالي صورت گیرد، یا کهانت کند یا به 
 «.خاطر او کهانت شود از ما نیست

 ودر این مورد احادیث زیادي وارد شده است.
تداوي که خداوند متعال آن را مباح قرار داده است، تداوي با رقیه )تعویذ( شرعي و 

دواهایي مي باشد که در نزد افراد خوش عقیده و خوش سیرت مباح و جائز است و آن 
و هللا ولي »گیرد.  هم باید به مقداري باشد که کفایت کند و شکر خداوند متعال صورت 

 .)شیخ عبدالعزیز بن باز(« التوفیق
 سحر: و حکم کلي جادو

جادو و سحر شرعاً حرام مي باشد که حرمت آن با نص قرآن و سنت به ثبوت عمل 
رسیده است و یکي از گناهان کبیره مي باشد. حتي برخي از افعالي که در سحر و جادو 

 هستند که باعث کفر مي شوند. (اي)انجام میگیرند، به گونه 
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ها به کار مي رود؛ زیرا آمیز و استعانت از شیاطین و جن در جادو معموالً کلمات شرک
سحر و جادو زماني تاثیر مي گذارند که صاحب سحر و جادو، در خباثت و نجاست قوالً 

 و فعالً و اعتقاداً با شیاطین مشابه باشند.
سخنان کاهنان و جادوگران کذب محض مي باشد. به تصریح حدیث نبوي، بسیاري از 

کسي که نزد کاهني مي رود و ازاو چیزي مي پرسد، در حدیث به عدم پذیرش نماز چهل 
 .روزش تهدید شده است

ولکن »در ذیل آیه  1/279مفتي محمد شفیع عثماني رحمه هللا در تفسیر معارف القرآن
( مي نویسد: اگر در جادویي از 102ه:)سوره بقر« الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر

کفر  اجماع() افعال کفرآمیز مانند استغاثه و استمداد از شیاطین استفاده شود، این سحر با
 است.

ها استمداد گرددد، حکم جادو را اگر تعویذي که ساحر مي نویسد در آن از شیاطین و جن
ایشان معلوم نیست و احتمال داشته و حرام است، و اگر الفاظ مشتبهي به کار رود که معن

ها باشد، باز هم حرام است. اگر شخص معتقد بر این است که استمداد از شیاطین و جن
ساحران در امور تصرف دارند این اعتقاد کفر است و شخص مذکور کافر است و 

 همسرش از وي جدا مي شود و باید فوراً توبه کرده و تجدید ایمان نماید. 
 (نبع: فصلنامه نداي6/337؛ الدرالمختار:2/580؛ فتح الملهم:5/105 )رد المختار:
 (.35 ،34اسالم، شماره 

 جزاي ساحر در شرعیت اسالم:
ائمه ثالثه )امام ابوحنیفه، امام مالک وامام شافعي( و نیز جمهور علماء به کیفر ساحر 

 اتفاق دارند که باید کشته شود از او نخواهند که توبه کند.
وي به اعتراف خودش یا به شهادت دو مسلمان ثابت شد، کشته شود و  هرگاه ساحربودن

توبه اش پذیرفته نشود، زیرا ممکن است توبه اش ظاهري و نیرنگ باشد، ونیز ساحر 
اش قلبي باشد شود، چون اعتمادي نیست که توبهزندیق است، و توبه زندیق پذیرفته نمي

 باید کشته شود.
)روایت  «َحدُّ السهاِحِر َضْربَةٌ بِالسهیفِ »فرماید: لیه وسلم ميزیرا پیامبر اکرم صلي هللا ع

 (سنن)، و دارقطني در 161/  2، و طبراني در الکبیر 156/  5(سنن)کرده ترمذي در 
، 136/  8، و بیهقي در السنن الکبري 360/  4 (، و امام حاکم در مستدرک114/  3

 همه ایشان از حدیث جندب رضي هللا عنه(.
حدیث به طور مرفوع و موقوف با اسنادي صحیح روایت شده است که حد  این

ساحرکشتن آن با شمشیر است، و از توبه چیزي بیان نشده است، بعضي علماء گفته اند 
که از ساحر توضیح بخواهند، اگر سحرش از نوع کفر نیست، از او جلوگیري شود، 

اري شیاطین و از راه کفر و شکر لیکن این فتوا درست نیست، زیرا انواع جادو با همک
باشد. شاید آن عده از علماء که چنین فتوا داده اند به شود، و کفر محض ميوصل مي

 شان به جز همکاري شیاطین و کفر و شرک راه دیگري هم براي جادو وجود دارد.گمان
خلیفه دوم اسالم حضرت عمر بن الخطاب رضي هللا عنه نیز بعد از حضرت ابوبکر 

دستور داد تا مرد و زن جادوگر را  )والیان(ق رضي هللا عنه طي حکمي به تمام صدی
گوید: ما بنابر اجراء فرمان خلیفه مسلمین بکشند و دستور به توبه خواهي نداد. راوي مي
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، سنن 165/  3، سنن ابي داود 190/  1سه نفر را به قتل رساندیم. )مسند امام احمد 
 (.138/  8بیهقي 

را حضرت عمر رضي هللا عنه در حضور مهاجرین و انصار صادر فرمود:  این فرمان
و هیچکس مخالفت نورزید، همچنین أم المؤمنین حفصه دختر گرامي حضرت عمر 
رضي هللا عنه همسر پیامبر اکرم کنیز خود را به خاطر ارتکاب جادو به قتل رساند. 

، و سنن 180، 181 / 10، مصنف عبدالرزاق صنعاني 871/  2)مؤطا امام مالک 
 / به روایت عبدهللا بن عمر(. 8/136بیهقي 

جندب بن عبدهللا ابوجندب بن کعب ازدي یکي از اصحاب جلیل القدر کنیز جادوگري را 
، از حدیث عبدالرحمن بن یزید و 222/  2در مجلس خلیفه با شمشیر کشت. )بخاري 

/  8 (و البیهقي في سنن ، از حدیث ابي عثمان نهدي،177/  2الطبراني في الکبیر 
 (.177، 176 /3، از حدیث ابي عثمان نهدي و سیر اعالم النبالء للذهبي 136

فرماید: قتل ساحر از سه تن از اصحاب پیامبر )حضرت بنابراین روایات، امام احمد / مي
عمر و دخترش حفصه و جندب( به روایت صحیح ثابت شده است. این روایات دلیل بر 

احر بدون توبه است، بلکه نسبت به قتل ساحر باید هرچه سریعتر اقدام قتل و کشتن س
 شود، تا مسلمانان از شرش راحت گردند.

 نمامي و سخن چیني: 
 ام وسخن چین به شخصي اطالق میشود که سخن شخصي را از یک نفر میشنود، من
مفارقت و قطع آنرا به فرد یا افراد دیگري انتقال میدهد که انتقال این حرف باعث  و

ارتباط دوستي آن دو فرد و یا افراد گردد در صورتي که پروردگار با عظمت ما  امر به 
ایصال و ارتباط بین مسلمانان فرموده است ولي فرد سخن چین باعث قطع این ارتباط و 

ِ ِمْن َو الَِّذیَن َیْنقُُضوَن َعْهَد »فساد انگیزي بین افراد مي گردد لذا پروردگار مامیفرماید: َّللاَّ
ُ بِِه أَْن یُوَصَل َو یُْفِسُدوَن فِي اْْلَْرِض أُولِئَك لَُهُم اللَّْعنَةُ  َو لَُهْم بَْعِد ِمیثاقِِه َو یَْقَطعُوَن ما أََمَر َّللاَّ

و کساني که قطع مي کنند آ نچه را که پروردگار  امر به وصل آن )«.25ُسوُء الدَّاِر ـ 
ند براي ایشان است دوري از رحمت پروردگار و برایشان فرموده و در زمین فساد مي کن

و در آیه ( 25بدي سراي آخرت)که همان عذاب اخروي است( مي باشد )سوره رعد، آیه 
اي دیگر نیز در رابطه با روش برخورد با اینگونه افراد که به نوعي فسق آنان مبرهن 

قوما بجهاله فتصبحوا علي ما ان جائکم فاسق بنباء فتبینوا ان تصیبوا »است مي فرماید: 
فعلتم نادمین( اگر فاسقي خبري آورد تحقیق کنید و زود باور مکنید که از روي ناداني 

از گناهاني که ( ۶مردمي را به رنج اندازید )و( بعد هم پشیمان شوید.)سوره حجرات، آیه 
ت. کبیره بودنش، به واسطه وعده عذاب در قرآن و اخبار مسلم شده، سخن چیني اس

چیني مترادف و متشابه هستند. بطور مثال،نمیم، نّمامه، همچنین چندین لفظ با سخن
 سعایت و قتّات.

َو یقَطعوَن ما أمَر هللاُ بِه أن »پروردگار با عظمت ما در سوره مبارکه رعد مي فرماید: 
قطع مي )و کساني که « یوصَل و یفسدوَن في االرِض أولئَک لُهم اللعنهُ و لُهم سوُء الدارِ 

کنند آنچه را پروردگار امر به وصل آن فرموده و در زمین فساد مي کنند، براي ایشان 
است دوري از رحمت پروردگار و برایشان بدي سراي آخرت است یعني عذاب 

 «.اخروي
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و روشن است که نّمام معني سخن چین، و کسي که حرفي را ازیک نفر درباره کسي 
د قطع کرده، آنچه خدا امر به وصل آن فرموده و در شنیده و براي آن کس نقل مي کن

زمین فساد کرده، زیرا عوض این که بین مؤمنین ایجاد محبت و الفت نماید و اتحادشان 
را محکم سازد، نفرت و تفرقه و دشمني ایجاد کرده است پس براي او است لعنت 

 .پروردگار و عذاب آخرت
 :چیني علل سخن

اند که شخص صفت رذیله علل و عوامل متعددي بیان کرده علماي علم اخالق براي این
 .کنیمکند. در ذیل به برخي از علل و عوامل آن اشاره ميچیني ميرا وادار به سخن

  حسادت و بد خواهي:
 شود که فرد بدخواه او گاهي حسادت به دیگري در مقام یا مال یا شخصیت او، سبب مي

به او وارد کند و  (اي)طوري شده لطمه و ضربه آید که هر گردد و در صدد بر مي 
کوشد با خبرچیني و نقل گفتار و رفتار خوار و ذلیلش نماید. به دنبال این اندیشه مي

خوار و بدنام گرداند و باالخره ناپسندي که او در حق دیگران گفته یا انجام داده وي را، 
لذا در روایات اسالمي منشأ بعضي از موارد سخن چیني حسد و رشک بردن است و 

حسد تباه کننده ایمان و نیکیها و موجب سلب آرامش و بدبختي دنیاو آخرت انسان معرفي 
 .شده است

یكي دیگر از آفات زبان كه از رذایل اخالقي به شمار مي رود و انسان را از راه خدا 
 .دور مي سازد نّمامي و سخن چیني است

؛ واي بر هر «َویٌل ِلُكِلّ ُهَمَزة  لَُمَزة  »قرآن عظیم الشان درنكوهش سخن چیني مي فرماید: 
از  «َهّماز  َمّشاء  بَِنمیم  »( وباز مي فرماید: 1)سوره همزه آیه .عیب جوي سخن چین

 ( 11)سوره قلم آیه  .كساني كه بسیار عیب جو و سخن چین هستند پیروي مكن
ّ بَْعَد ذِلَك َزنیم  »لم( مي فرماید: سوره ق 11و در آیه ) سخن چین كینه توز و  ؛«ُعتُل 

قرآن مجید از سخن چین به عنوان زنیم یعني كسي كه  پرخور و خشن و بد نام است(
 اصل و نسب روشني ندارد نام مي برد و این دلیل بر عظمت این گناه است.

 سر انجام نّمام از دیدگاه قرآن:
با نّمامي و سخن چیني آتش كینه و عداوت را میان مردم برمي  قرآن عظیم به كساني كه

افروزند هشدار مي دهد و آنان را به عذاب دوزخ تهدید مي كند، چنان كه درباره یكي از 
زن او: ابي لهب « َواْمرأتُهُ َحّمالَةَ اْلَحَطبِ » به نام اّم جمیل مي فرماید: همسران ابي لهب

 ( 4)سوره مسد آیه  .جهنم است آن هیزم كش آتش افروز نیز اهل
اّم جمیل  دختر حرب، خواهر أبو سفیان وعمه معاویه، یكي از زنان ابي لهب بود كه از 

 .دشمنان سرسخت رسول هللا صلي هللا علیه وسلم به شمار مي رفت
به هر حال، چون أبولهب خود آتش افروز بود، زن او نیز فتنه انگیز بود و در این راه 

مي كرد و تا آن جا كه قدرت و توان داشت از پیامبر اكرم صلي َّللّا علیه و كوشش بسیار 
سلم و اصحاب ایشان اخباري كسب مي كرد و آن را به مشركان و بت پرستان گزارش 

مي داد و به همین جهت خداي متعال این گونه از وي به بدي نام مي برد و او را مستحق 
 .كس كه نّمامي كند آتش دوزخ است آتش مي داند و به طور كلي سر نوشت هر

سخن چیني یعني این که انسان حرف هاي بعضي از مردم را به قصد ایجاد فتنه و فساد 
بین آن ها براي بعضي دیگر نقل کند؛ مانند این که نزد کسي برود و بگوید: فالني به تو 
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نمامي از  چنان و چنین گفت، تا این گونه بین مسلمین دشمني ایجاد کند. سخن چیني و
گناهان کبیره است. در صحیحین از عبدهللا ابن عباس رضي هللا عنهما روایت است که 

أََما إِنَُّهَما لَیعَذَّبَاِن َوَما »گفت: پیامبر صلي هللا علیه و سلم از کنار دو قبر گذشت و فرمود: 
ا أََحُدُهَما فََکاَن یْمِشي بِالنَِّمیمَ  ، أَمَّ ا اْْلَخُر فََکاَن اَل یْستَْنِزهُ ِمَن اْلبَْوِل، یعَذَّبَاِن فِي َکبِیر  ِة، َوأَمَّ

این دو « »قَاَل: فََدَعا بِعَِسیب  َرْطب  فََشقَّهُ بِاثْنَیِن، ثُمَّ َغَرَس َعلَي َهَذا َواِحًدا َوَعلَي َهَذا َواِحًدا
مي  نفر عذاب داده مي شوند اما نه به خاطر گناه بزرگي، اما یکي از اینها سخن چیني

کرده است و دیگري از ادرار خود پرهیز نمي کرد و خود را از آن پاک نمي کرد، 
راوي مي گوید: آنگاه رسول هللا صلي هللا علیه و سلم شاخه ي تري از درخت خرما 
خواست و آن را دو قسمت کرد، و هر قسمت آن را روي یکي از آن دو قبر گذاشت. 

امید است تا وقتي که « هُ أَْن یَخفَُّف َعْنُهَما َما لَْم ییبََسالَعَلَّ »گفتند: چرا چنین کردي؟ فرمود: 
و  218بخاري ) «این دو شاخه خشک نشده است، هللا تعالي عذاب آنان را تخفیف دهد

 ( 292مسلم 
)سخن چین « اَل یْدُخُل اْلَجنَّةَ قَتَّاتٌ »از پیامبر صلي هللا علیه و سلم روایت است که فرمود: 

بنابر این مؤمن باید از سخن چیني ( 105و مسلم  6056بخاري ي شود( )وارد جنت نم
پرهیز و دوري نماید. اما زیان هاي سخن چیني براي فرد سخن چین، همین عذاب و 

هشدار سختي است که در حدیث فوق بیان شده است. ضرر سخن چیني براي جامعه این 
 فساد میان آن ها مي شود. است که باعث جدایي و تفرقه بین مردم و ایجاد فتنه و

در سخن چیني است   نمامي یکي از گناهاني که در دین مبین اسالم بسیار مزمت شده است 
به نحوي که این عمل به قدري قبیح است که فاعل آن در روایات بدترین افراد در امت 

 اسالم وامم دیگر شناخته شده است.
 دروس حاصله از سوره مبارکه فلق:

بردن به هللا متعال و .وجوب پناه هللا  را باید همیشه به زبان جارى كرد پناه بردن به -
را استعانت از پیشگاه او از هرچیز مخوفی که بخاطر خفای آن، انسان توان دفع آن

 نخواهد داشت.
درضمن باید با تمام صراحت بیان داشت که: اصالح خود و جامعه، بدون استمداد و 

 مكان پذیر نیست.پناهندگى به هللا متعال  ا
زنند، باید به قدرتى پناه ببریم که: شكافنده و چون شرور بر قلب و فكر انسان قفل مى -

 ها و موانع باشد.شكننده قفل
تحریم دمیدن در گره افسون که سحر است و هر سحری کفر است و حّد ساحر، گردن  -

 زدن با شمشیر است.
-  ً تا آنجا که فرزند آدم علیه السالم  حرام است و مریضی  خطرناکی است  حسادت قطعا

 را بر قتل برادرش واداشت و برادران یوسف را بر کید و نیرنگ واداشت.
هاى پنهان اهمیّت در میان همه شرور، شر حسادت، تفرقه افكنى، عهد شكنى و توطئه -

 بیشترى دارد.  
 رماید:غبطه، حسادت نیست به دلیل حدیث صحیح که پیامبرصلی هللا علیه وسلم می ف -

 «در دو چیز حسادت نیست وقتی منظور غبطه باشد.»
در اختتمام سورۀ مبارکه باید بعرض رسانید که در سوره فلق؛  انسان از چهار خصلت 

 برد.به هللا  پناه می
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 از شر هرآنچه هللا  آفریده - 1

 از شر هر آنچه که در تاریکی شب و یا تاریکی روی دهد. - 2

 هااز شر دمندگان افسون در گره - 3

از شر هر حسودی. این چهار خصلت از آن مواردی است که انسان از آنها ترس و  - 4
 بیم دارد.

 پروردگارا! دینت را از شر بداندیشان مصؤن بدار.آمین یا رب العالمین
 

صدق هللا العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
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 ِ ِحیمِ بِْسِم َّللاه ْحَمِن الره  الره

 سورۀ الناس
 )30(- جزء

 .آیه مي باشد 6نازل شده و داراى « مدینه»سوره ناس در 
 :تسمیه وجه
قُۡل أَُعوذُ بَِرّبِ »مسمی شده که به آیه مبارکه:« ناس»جهت به سوره  بدان سوره این

 بار تکرار گردیده پنج در آن« ناس»کلمه  ودرضمن  آغاز شده [1]الناس:  «۱ٱلنَّاِس 
 .است

 تعداد آیات، کلمات وحروف سوره ناس:
 ( شش آیت، و6(یک رکوع، و)1ازجمله سوره هاي مکي است و داراي )« سورة ناس»
 ( بیست وپنج نقطه است.25( هشتاد ویک حرف، و)81( بیست کلمه، و)20)

تعداد حروف سوره های قرآن )الزم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن 
تفسیر احمد  ،متفاوت ومختلف است.( برای  تفصیل  این مبحث میتوانید به سوره  الطور

 مراجعه فرماید.(. 
در  از نظر ترتیب كریم قرآنسوره  آخرین« الناس»قابل یادآوری است که:سورة 

 تعالي حق و ثناي پاسس شامل كه« فاتحه»با سورة  قرآن و ترتیب است شریف مصحف
 بردن و پناه جستن آنها نیز یاري موضوعكه  آغاز و با معوذتین از اوست جستن و یاري

 شود.مي  ، ختماست تعالي حق به
مسمي نموده اند، طوریکه « معوذتین»( را بنام الناس والفلقتعدادي از مفسرین سور )

که هر دو سوره، داراي یک بحث اند که درهر دو از فحوي هر دو سوره معلوم مي شود 
 سوره پناه جستن به هللا تعالي از شر است. 

 اگر در فحوي سورة متذکره کمي دقت بعمل اید، به وضاحت درخواهیم یافت که سورة 
« دمندگان درعقد ها»درمي یابیم درسورة الفلق از« الفلق»را شرح سورة « الناس»

از کسیکه در سینه هاي مردم وسوسه ایجاد مي «»لناسا»بحث بعمل آمده و د ر سوره 
 بحث شده است.« کنند

« الناس»پناه خواستن از آفات ومصایب دنیا ذکر گردیده و در سوره « فلق« در سوره
نسبت به پناه جستن از آفات اخروي تاکید بعمل آمده است، و هم چنان که مفهوم لفظ 

آالم وموجبات آالم هردوهست، در سوره  بیان گردید که شامل« فلق»در سوره « شر»
الناس از شر چیزي، پناه خواسته شد که سبب تمام گناه هاست، یعني وساس شیطان وآثار 
آن، وچون ضرر آخرت شدید تر است، بنابر این، بر تاکید آن قران کریم به این سوره 

 ختم کرده شد.
 بندی آیات سوره الناس بصورت کل: تقسیم
 دهنده است.بردن انسان به هللا متعال که پناهبیانگر پناه 3ی تا آیه 1از آیه 
بیان شروری است که انسان الزم است برای  6ی تا انتهای سوره، یعنی آیه 4ی از آیه

حفظ خود از آن شرور به هللا تعالی با عظمت  پناه ببرد که این شرور به صورت خاص 
ی فلق به آن اشاره ی را که در سورهگیرند. شروراز دو گروه انس و جن سرچشمه می

 شود.داشتیم عام بود اما در اینجا از دو گروه اِنس و جن این شرور صادر می
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 کلي سوره ناس: یمحتوا
 محتوي کلي این به یک اصلي واقعي اشاره نموده مي فرماید وآن این است که: اگاه و

قرار دارد، و شیاطین جن بیدار باشید که انسان همیشه در معرض وسوسه هاى شیطانى 
و انس سعي دایمي شان را بخرچ مي دهند که، در قلب و روح انسان نفوذ کنند، هر قدر 

که مقام انسان در علم باالتر رود و موقعیت او در اجتماع بیشتر گردد، وسوسه هاى 
 شیاطین شدیدتر میشود، تا او را از راه حق منحرف سازد.

 صلي هللا علیه وسلم به عنوان یک سرمشق و پیشوا و رهبربناًء در این سوره به پیامبر 
 عالم بشریت دستور مى دهد که از شر همه وسوسه گران به هللا پناه ببرید.

به هللا که هم  ،«الهِذي یَوْسِوُس فِي ُصُدوِر النهاِس »پناه ببرند از شر وسوسه گران خناس 
 پروردگار مردم است، هم پادشاه مردم، و هم اله مردم. 

پروگرام ونقشه فعالیت شیطان در این مدت اینست که فعالیت ونقشه کاري خویش با 
مخفي کاري ومکاري آنجام میدهد، در زیاتر از اوقات طوري پیش مي اید که شیطان در 

و خطور میدهد که انسان فکر مي کند که گوش انسان حضور مي یابد ومسایل را با ذهن ا
پالن ونظریه خود او است وازدرون جانش جوشیده و همین مسئله باعث اغوا و گمراهي 

 در پوشش هدایت مي شود.
انسان نباید انتظار داشته باشد که شیاطین را در لباس خودشان ببیند؛ بلکه همیشه آنها 

 تا بر مردم مسلط شوند.قسمتي از حق را با قسمتي از باطل مي آمیزند 
بناًبحث کلي سوره ناس تعلیم واموزش انسان است، این سوره به انسان مي اموزاند که: 
انسان همیشه در معرض وسوسه هاى شیطانى قرار دارد. و شیاطین جن و انس كوشش 
دارند در قلب و روح انسان خانه كنند، انسان باید در طول حیات خویش هوشیار وبیدار 

 تي در خواب هم راه مبارزه به شیطان را نباید فراموش کرد.باشد.وح
 علماء میفرمایند هدف کلي شیطان خناس اینست تا انسان را از راه حق منحرف کند.
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 ُسوَرة الناس و تفسیرترجمه 
 )30 (- جزء

ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه
 ومهربان ه به نام خدای بخشایند

 
﴾ ٤﴿ ِمْن َشِرّ اْلَوْسَواِس اْلَخنهاِس  ﴾٣﴿ إلَِه النهاِس  ﴾٢﴿ ﴾ َمِلِک النهاِس ١﴿ بَِرِبّ النهاِس قُْل أَُعوذُ 

 ﴾٦﴿ ﴾ ِمَن اْلِجنهِة َو النهاِس ٥﴿ الهِذي یَوْسِوُس فِي ُصُدوِر النهاِس 
 

 ترجمه آیات:
 (: )بگو پناه مى برم به پروردگار مردم(.1«)قل اعوذ برب الناس»
 (: )فرمانرواى مردم(2«)الناسملك »
 )معبود مردم( (:3«)اله الناس»
 )از شر وسوسه گر نهانى( (:4«)من شر الوسواس الخناس»
 )که در دل مردم وسوسه مى کند( (:5«)الذى یوسوس فى صدور الناس»
 )چه آنها که از جنس جن هستند و چه آنها که از جنس انسانند.( (:6«)من الجنة و الناس»

 لغات واصطالحات:تشریح 
معبود، «: إله »سرور و ساالر، فرمانروا، صاحب اختیار. «: َمِلك»مردم. «: الناس»

« الخنّاس»وسوسه گر، ُموسِوس. «: الوسواس»فرمانروا، آن کس که بر دلها چیره است. 
«: یوسوس»، الُخنَّس[ ۱۵تکویر/]← )خنس(: مخفی شونده، واپس رونده، نهان کار. 

 گروه جن، گروه پری.«: الجنّة»سخن نرم و آهسته می گوید. وسوسه می کند، 
 خوانندگان گرامی!

در حدیث، امام  پناه جستن به هللا متعال از شر شیاطین جن و انس. در این سوره مبارکه:
احمد، نسایی و ابن حبان از ابوذر )رض( روایتی را نقل کرده اند که گفت: من خدمت 

حاضر شدم. آن حضرت صلی هللا علیه وسلم  در مسجد   رسول هللا صلی هللا علیه وسلم
 فرمود:« خیر»عرض کردم: « ابوذر! تو نماز خوانده ای؟»تشریف فرما بودند.فرمودند: 

به دنبال آن من نماز خواندم و آمدم و نشستم. رسول هللا صلی « بلند شو و نماز بخوان.»
شر شیاطین اإلنس والجن. ای ابوذر، از  یا اباذر، تعوذ باهلل من»هللا علیه السالم فرمودند: 

یا رسول هللا، آیا شیطان »من عرض کردم: « شر شیاطین انس و جن به خدا پناه ببر.
 «بلی» فرمودند: « های انسی هم وجود دارد!؟

 

  تفسیر سوره ناس
 (: 1) «قُْل أَُعوذُ بَِرِبّ النهاِس »

به . به معبود )( مردمانواقعيحاکم )برم به پروردگار مردم به مالک و بگو: پناه مي 
کنم و اعتماد جویم، التجا می.بگو ای پیامبر! به پروردگار مردم پناه می( مردمانحقّ 
نمایم؛ زیرا ربوبیتش متقاضی این است که به اوتعالی پناه جسته شود و التجا صورت می

 گیرد.
ت که الگو و پیشوا است، و به مخاطب پیغمبرصلی هللا علیه وسلم  اس«: قُلْ » در کلمه:

 پیروی از این قُدوه مبارک واالمقام، همه مؤمنان باید چنین گویند و به چنان پناهی روند.
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 پناه بردن قبل در سوره جا كه از آن»فرماید: مي شیخ مفسرناصر الدین عبد هللا بیضاوي
 لذا در این است و غیر او عام در انسان مضرات بود و این هللا متعال از مضار بدني به

بشر  شود و بهمي عارض بشري بر نفوس كه است او از مضاري به بردن ، پناهسوره
  باشد.مي  مخصوص

آمده كه « قُلْ » مرتبه كلمه 300قابل تذکر است که در قرآن عظیم الشأن ؛ بیش از 
ر صلی هللا علیه وسلم است و درجواب  بسیارى از آنها فرمان هللا سبحان وتعالی به پیامب

 .باشدمخالفان یا موافقان مى
مفسران فرموده اند: هرچند هللا پروردگار تمام مخلوقات است، اما به عنوان تکریم انسان، 
مخصوصاً او را ذکر کرده است؛ زیرا تمام موجودات عالم هستى را براى انسان مسخر 

آراسته و فرشتگان محضر قدسش را به سجده کرده و آنها را به عقل و خرد و دانش 
 باشند.بردن در مقابل آنها وادار کرده است، پس آنها فاضلترین مخلوقات خدا مى

بر می آید که پیامبرصلی هللا علیه وسلم، « قُلْ »ازکلمه  درضمن قابل یاددهانی است که:
بر می آید که « أَُعوذُ قُْل »گوید. درضمن از جمله ؛امین وحى است و چیزى از خود نمى

 دهد.خطرات به قدرى شدید است كه هللا  به پیامبرش دستور پناه بردن رامى
بدون استمداد از هللا، امكان مبارزه با  بر می آید که ؛« أَُعوذُ ِبَرِبّ النَّاِس » از جمله: و

 یان میدارد که؛این حقیقت را ب« قُْل أَُعوذُ بَِرِبّ النَّاِس »شرور نیست. فحوای آیه مبارکه 
گناهكاران نباید در زندگی خویش مأیوس شوند، زیرا هللا سبحان وتعالی، پروردگار همه 

 مردم است نه فقط مؤمنان.
برای می آموزاند وقتى پیامبر، به هللا متعال  پناه « قُْل أَُعوذُ بَِرِبّ النَّاِس »درضمن جمله: 

باید خود را تحت تربیت خداوند  انسان برد، وظیفه ما روشن است. واضح است که:مى
 سلطنت و حكومت او را بپذیرد.« بَِرِبّ النَّاِس »بداند، 

ایمان، به قدرت و جمعیّت و قومیّت و ویا هم ثروت خود پناه باید گفت که: انسانهای بى
برده ومی نازد، ولی انسانهای معتقد به آهلل متعال همیشه ودایم به پروردگار با عظمت 

 شوند.  ک وپادشاه و معبود هستى است  پناهنده مىخویش که مال
 (:2) «ملك الناس»

و  تام اي، فرمانروایي كامل ملك داراي كه ذاتي یعني: به« مردم ملك» به برممي و پناه
باشد. .مالک تمام مخلوقات اعم از حاکم و محکوم مىاست و الیتناهي رقیببي  اي سلطه

کند و اعمال آنان را ضبط، و کامل و شامل بر آنان دارد. بر آنان حکم مىو مالکیت تمام 
نیازى را او کند. عزت و ذلت در دست او قرار دارد، و فقر و بىو امور آنها را تدبیر مى

 دهد. مى
 (:3) «اله الناس»

 نروا( گاهي)فرما ملك و از آنجا كه معبود مردم یعني: به« مردم اله» به برممي  و پناه
و  الوهیتكرد كه  روشن آیه در این تعالي ، حقبنابراین نیست هم و گاهي معبود است
 ندارد. مشاركت در آن با وي و احدي است وي مخصوص عبودیت

به منظور اظهار و ابراز شرف انسان و نشان دادن عظمت وى سه بار «: إِلِه اَلنّاِس »
 باشد.کرده و به ضمیر اکتفا نکرده است، و تکرار آن نیکو مى اَلنّاِس را تکرار

 مفسرابن کثیر فرموده است: این سه صفت از صفات پروردگار ذو الجالل است.
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پس خدا پروردگار و پادشاه و مالک همه چیز «. الوهیت»و « مالکیت»، «ربوبیت»
جو دستور داده پناهرو به باشند. ازایناست، و تمام موجودات مخلوق و مملوک او مى

 .(. ٣/۶۹۶است به موجودى پناه ببرد که داراى این سه صفت است.)مختصر 
توجه بفرماید: اول چیزى كه محسوس انسان است، همانا رشد و تكامل و تربیت اوست، 

و همین كه رشد او باال « َمِلِك النَّاِس »بعد سیاست و تدبیر و حكومت. « بَِرِبّ النَّاِس »
به ما می آموزاند که انسان به كسى « إِلِه النَّاِس »است. ودرجملهپرستش رفت عبادت و

َیْعلَُم خائِنَةَ اْْلَْعیُِن َو ما تُْخِفي »شناسد.هاى درونى را مىباید پناه برد كه اسرار و وسوسه
ُدوُر ـ   .كنند، آگاه است(ها مخفى مىها و آن چه دلخداوند از خیانت چشم«)غافر 19الص 

 (:4«)شر الوسواس الخناسمن »
 .است« خناس» شیطان كه« گراز شر وسوسه»ذكر شد؛  آنچه به برممي پناه
به معناى پنهان شدن و عقب نشینى است. شیطان هم خودش « خنوس»از « خناس»

شود، ولى با مخفى است و هم كارش، اگر وسوسه او علنى باشد بر مردم مسلط نمى
 شود. كند و موفق مىزیبا جلوه مى تظاهر و توجیه در لباس

دهد. وقتى شیطان بینى خود را روى قلب انسان قرار مى»در حدیث شریف آمده است: 
گیرد کشد. و وقتى هللا  را فراموش کند، قلبش را مىخدا را به یاد بیاورد، شیطان کنار مى

 روایت از حافظ موصلى.(.«.)کند.و او را وسوسه مى
رود و نّاس است،برای تطبیق برنامه ای شیطانی خویش، آنقدر مىحاال كه شیطان، خ

آید تا موفق به عملی شدن برنامه خویش گردد، بناً ما هم باید یاد هللا را در زندگی مى
 .خویش  زیاد كنیم

در قرآن عظیم الشأن بارها از انسان انتقاد شده است كه هرگاه مبتال وگرفتاربه مشکالت 
خواهد و همین كه خطر از پیش اش رفع كند و پناهندگى مىعا مىشود دسختی ها مى و

شد، وضع وحالت اش طوری میشود که ؛ گویا اصالً ما را نمى شناسد.قرآن عظیم الشأن 
ُ ِللنَّاِس الشَّرَّ اْستِْعجالَُهْم بِاْلَخْیِر لَقُِضَي » سوره یونس( می فرماید: 11در) ُل َّللاَّ َو لَْو یَُعِجّ
واگر هللا متعال  براى «.)11أََجلُُهْم فَنََذُر الَِّذیَن ال یَْرُجوَن ِلقاَءنا فِي ُطْغیاِنِهْم َیْعَمُهوَن ـ إِلَْیِهْم 

نمود، طلبند، در رساندن بال به آنان شتاب مىمردم به همان شتاب كه براى خود خیر مى
ر( ندارند به حال قطعاً اجلشان فرا رسیده بود. پس كسانى را كه به دیدار ما امید )و باو

 (.كنیم تا در سركشى خویش سرگردان بمانندخود رها مى
نیز آمده  45ى و سوره فاطر آیه 58ى ى كهف آیهمشابه مفهوم این آیه مبارکه، در سوره

است كه اگر خداوند مردم را زود به سزای اعمال شان برساند و مؤاخذه كند، همه نابود 
ى رود و اطاعت، جنبهساس تكلیف است از بین مىشوند. به عالوه اختیار كه امى

 .كنداضطرارى پیدا مى
این باشد كه سنّت خداوند در خیررسانى، سرعت « اْسِتْعجالَُهْم بِاْلَخْیرِ » ممكن است معناى

و در شّر رسانى، با مهلت است و معناى جمله این باشد كه خداوند متعال در خیررسانى 
 .سرعت و عجله دارد

هاى تربیتى دیگران را نباید است، پس شیوه« بَِرِبّ النَّاِس »حاال كه او  محترم! خواننده
است، پس خود را برده دیگران قرار ندهیم و حاال كه او « َمِلِك النَّاِس »پذیریم. حاال كه او 

است، پس به غیر او دل نبندیم و این تفكر و اعتقاد بهترین وسیله پناهندگى « إِلِه النَّاِس »
 .هاستوسوسهاز 
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كند، ممكن است از جمله جن و شیطان باشد آنكه در سینه و قلب و روح مردم وسوسه مى
ها از جمله راههاى وسوسه ها، امروز و فردا كردنها و وعدهیا ازجمله انسان. بلی تطمیع

  .است
وسوسه عبارت از: صدای نهان و آهسته و خزنده است.مفسر امام قرطبی «:الوسواس » 

 ى شیطان این است که انسان را با گفتارى خفى به طاعت خود مىده است: وسوسهفرمو
 .(.۲۰/۲۶٣رسد.)تفسیر قرطبى خواند. وسوسه بدون شنیدن صوت به قلب مى

ی خنّوس از میان جّن و انس برمی خیزد و برای فریب دادن خنّاس از ریشه«: الخناس»
 متعال  یارومددگار انسان نباشد، او را و توطئه کردن به سراغ انسان می آید که اگر هللا

از پای در می آورد و وسوسه اش می کند و اگر انسان، هللا را به فریاد وکمک بخواند، 
 فوراً می گریزد و خود را برای فرصت دیگر آماده می کند.

یعني وسوسه گر، یعني دائم در مقام وسوسه است، «: وسواس»مفسران می نویسند 
یعني آن دشمني «: خناس»ي  ندارد، به اصطالح خستگي ناپذیر است و خستگي و ماندگ

که مرتب ورود و خروج دارد به سرعت مي آید و شما وقتي دفعش مي کنید به ظاهر 
وارد مي شود مثل  پنهان مي شود و زماني که فکر مي کنید که دیگر پنهان است مجدداً 

کند، و او از دروازه دیگر دوباره  اینکه شما یک کسي را از یک دروازه  آن بیرون مي
داخل وبه سراغ آنسان می آید.چون اصل در معناي خناس به معناي جمع شدن و عقب 

شوید، اسم هللا را رفتن است که کنایه از این است که شما زماني که متوسل به هللا مي
شوید و یک کند زماني که شما غافل ميآورید و تکیه بر هللا مي کنید شیطان فرار ميمي

شود و این مرتب در واقع غیبت و حضور لحظه غفلت مي کنید شیطان دوباره حاضر مي
دارد، ورود و خروج دارد، عقب نشیني مي کند و تهاجم مي ورزد. بنابراین در خناس 
بودن شیطان اختفا و ظهور به صورت توام وجود دارد، معموالً کلمه خناس به معناي 

گر شیطان صفتي خواهد بگوید، بگو من از شر وسوسهواقع مياختفا وارد شده است در 
که از نام هللا مي گریزد و پنهان مي شود به خدا پناه مي برم و اصوالً پروگرام شیاطین 

کنند به مجرد اینکه ها استفاده مي هاي انسانهمین رقم است، شیاطین همیشه از غفلت 
مجرد اینکه انسان متنبه مي شود و به هللا  شود آنها حاضر مي شوند، به انسان غافل مي

پناه مي برد و متذکر مي شود به آیات الهي آنها غایب مي شوند چون آنها نمي توانند با 
 حضور الهي دیگر دوام بیاورند.

ها و بناً باید انسان پیوسته به نیروی ایمان و عمل نیکو و امکانات الزم، در برابر دسیسه
ان آماده شود و غفلت نورزد و بیدار باشد، تا در دام وسوسه نیرنگ بازیهای دغلکار

بخصوص از نوع وسوسه  –گران نیفتد. و گرنه هجوم آن موجود یا موجودات ناپاک 
 نابودش خواهد کرد. -گران انسان صفت 

دوست و همنشین نادرسِت دغلکار، رفیق بی وفای غّدار، خونخوار روزگار، «: خناس»
های به دست تباهکار و امثال اینهاست که مردم را به شیوهراهنمای ستمکار، کار 

تزویر، حیله، دروغ، شعبده بازی، فریب، مکر، گوناگون می آزارد، فریب می دهد و با 
مختلف، انواع حقوق مالی، اجتماعی، انسانی، نژادی، ملی و مذهبی آنان را سخن بیهوده، 

هایش پایمال می کند و در طول زمان، آهسته آهسته زیر چتر دروغ پردازی و وسوسه
 دهد... همه را بر باد می
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رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرموده است که در دل هر انسانی در خانه وجود دارد، در 
ه ای سکونت دارد و در دیگری شیطانی، )فرشته او را به کارهای نیک یکی فرشت

ترغیب می دهد، و شیطان به کارهای بد( پس هرگاه انسان به ذکر هللا  مشغول گردد، 
شیطان به عقب می رود، و همین که از ذكر هللا غفلت کند منقار خود را بر قلب انسان 

دازد )رواه ابویعلی عن أنس مرفوعة، می گذارد و وسوسه ی بدی ها را در آن می ان
 .مظهری(

 (:5« )الهِذي یَُوْسِوُس فِي ُصُدوِر النهاِس » 
در آیه مبارکه هم « وسواس»)كلمه « افگندمي  وسوسه مردم هايدر سینه كه كس آن»

آید و هم به معناى وسوسه و خطورات و افكار ناروا، گر مىبه معناى موجود وسوسه
 (.گر استجا به معناى وسوسهولى در این

، حکایت از عملکرد شیطان مي کند «ِمن َشّرِ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس » علیرغم اینکه مي گوید:
فعل مضارع است، « یوسوس»و« الَِّذي یَُوْسِوُس فِي ُصُدوِر النَّاِس » ولي موکد شده به

ب به کار وسوسۀ فعل مضارع حکایت از استمرار و همیشگي آن عمل را دارد. او مرت
کند یعني ممکن است به ظاهر شما انسان ها مشغول است و در سینه هاي مردم نفوذ مي

آن را نبینید و حضورش را به صورت فیزیکي احساس نکنید ولي او در درون انسان به 
» وسوسه گري و انحراف افگني خودش مشغول است. قابل یادآوری است که درجمله:

یعنی این شکل سلطه بر سینه انسان طوری نیست که ؛ « ي ُصُدوِر النَّاِس الَِّذي یَُوْسِوُس فِ 
سوره اعراف(  201اى )راه گریزى وفرار از آن نباشد. زیرا قرآن عظیم الشأن در آیه

« إِنَّ الَِّذیَن اتََّقْوا إِذا َمسَُّهْم طائٌِف ِمَن الشَّْیطاِن تََذكَُّروا فَإِذا ُهْم ُمْبِصُرونَ »فرماید: مى
روند تا از طریق تماس، آنان را ها به سراغ انسانهای  باتقوا مىهنگامى كه شیطان

 .دهندوسوسه كنند، آنان متوجه شده و اجازه نفوذ را نمى
در این جا این واقعیت را هم باید دانست که وسوسه نقطه ی آغاز عمل شر است و 

قرار می دهد، نخست در دل او هنگامی که یک انسان غافل یا خالی الذهن را تحت تاثیر 
خواهش و هوس بدی را ایجاد می کند. پس از آن وسوسه اندازی بیشتر آن خواهش بد را 
تبدیل به اراده و نیت بد می کند. پس از آن هنگامی که وسوسه افزایش بیشتری پیدا می 
ین کند، اراده و نیت تبدیل به عزم راسخ می شود و سپس آخرین قدم عمل بد است؛ از ا

رو معنا و مفهوم پناه بردن به خدا از شر وسوسه انداز این است که خدای بلند مرتبه شر 
 را در همان نقطه ی آغازش سرکوب نماید.

 (:6) «من الجنة و الناس»
از انس در این آیه مبارکه این بیان وسواس است، یعنی وسوسه اندازان  و چه از جن چه

 از انسان.گاهی از جنیان می باشند و گاهی 
 افگني افگند اما وسوسهمي وسوسه مردم ها و دلهاي( در سینهگذشت كه)چنان جن شیطان
 و لباس در چهره انسان خود را براي كه استگونه بدین مردم در دلهاي انسي شیطان
 نصیحت و خیرخواهي در هیأت كه وي ، از سخناندهد پسمي نشان گر مشفقينصیحت

 خود در دل با وسوسه جني شیطان افتد كهمي  چیزي همانانسان  شود، در دلمي بیان
 افگند، در دلهايمي  انسان وسوسه در دلهاي كهچنان قولي: ابلیسافگند. به  مي وي

 افگند.  مي  نیز و سوسه جنیان
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خداوند به رسولش تلقین فرمود که به هللا  این که « من الجنة و الناس»حاصل وفهم کلی 
پناه جویند از بدی شیاطین جن و از بدی شیاطین انس، اگر کسی به این شبهه مبتال گردد 

که القای وسوسه از طرف شیاطین الجن روشن است که به صورت پنهانی در قلب 
صحبت می  انسانی کالمی مخفی القا می نماید، اما شیاطین اإلنس علنا روبه روی آمده

کنند، این با وسوسه چه ارتباطی دارد؟ جوابش این که شیاطین االنس نیز بیشتر در جلو، 
سخنهایی می گویند که در دل شنونده نسبت به معامله شک و تردید پدید آید، و آنها آن را 

 .به صراحت نمی گویند
می « قرآنالفوائد في مشکالت ال»شیخ عزالدین بن عبدالسالم در کتاب خود به نام 

فرماید: مقصود از وسوسه شیاطین اإلنس وسوسه نفس خود انسانی است؛ زیرا هم چنان 
که شیطان رغبت کارهای بد را در قلب انسان می اندازد، خود نفس انسان نیز به طرف 
کار بد مایل می گردد، لذا به رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  نشان داد که از شر نفس 

اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي و شر الشیطان »، در حدیث آمده است خویش پناه بجویید
 .یعنی خدایا من به شما پناه می برم از بدی نفسم و نیز از شر و شرک شیطان« و شرکه

این مطلب را اینجا اضافه مي کنیم که از نظر آیات قرآن کریم ابلیس از خاندان جن است 
 و پنهان است.  و جن موجودي است که از حواس ما پوشیده

بنابراین شیطاِن جني و اینکه جنود شیطان از جنیان باشد یک مسئلۀ طبیعي است در 
صورتي که در این سوره مبارکه خداي تبارک و تعالي از نوعي شیطان از تبار انسان ها 

این  ، این به چه معنایي است؟ این به«ِمَن اْلِجنَِّة َو النَّاِس »با ما سخن مي گوید مي فرماید: 
تبدیل به شیطاني از شیاطین مي  معنا است که اگر انسان سر سپردۀ شیطان بشود عمالً 

هاي به کند که جنود او از هم نوع ها و از هم جنسگردد. دیگر براي شیطان فرقي نمي
ظاهر خودش باشد از جنس جنیان باشد چنان که او لشکري از جنیان را در اختیار دارد 

ها را در راه وروش خودش بیاورد و از آنها به عنوان اي از انسانیا حتي بتواند عده 
انحراف افگني استفاده بکند. و ما نیز باید به هللا پناه ببریم از عوامل انحرافي که در 

هاي خودمان باشد و چه به ظاهر موجوداتي که ما آنها اطراف ما است. چه از هم جنس
 ح و روان خود احساس مي کنیم.را نمي بینیم اما وسوسۀ آنها را در رو

 انسان: علت گماردن شیطان بر
 بر انسان  در تفسیر خویش می نویسند: گماردن شیطان گماردن علت مفسران در بیان

کنند و  مجاهده با وی مردم که است آن هللا سبحان وتعالی برای از سوی برانسان  شیطان
 تعصم را در پناه ایشان تعالی حق که شوند. اما کسانی و امتحان آزمایشمیدان  در این

است: آمده شریف در امان اند. طوریکه در حدیث ، از گزند شیاطیناست خود قرار داده
شده  او )از شیاطین( بر او گمارده و همراه همنشین کهمگر این از شما نیست کسی»

 این ؛ مگرحقیقتمن هللا؟ فرمودند: بلی! حتی شما نیز یا رسول گفتند: حتی .اصحاباست
 تسلیم من او بهپس استگردانیده  چیره همراهم مرا بر شیطان هللا سبحان وتعالی  که است
 «.دهدنمی خیر فرمان گردیده( و لذا مرا جز به )یا مسلمان شده

هللا صلی هللا علیه  که: رسول استانس )رض( آمده  روایت به شریف در حدیث همچنین
 آمد و رسول دیدار ایشان )ام المومنین( به صفیه شبانگاه ودند پسب وسلم در مسجد معتکف

اثنا  برسانند. در این منزلش آمدند تا او را به از مسجد بیرون هللا صلی هللا علیه وسلم  با وی
را دیدند، هللا صلی هللا علیه وسلم  رسول روبرو گردیدند و چون دو مرد از انصار با ایشان
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هللا صلی هللا علیه وسلم  تر بگذرند. رسولسریع خود را تند تند برداشتند که هایگام
 همسر من دختر حیی صفیه است با من که زن کنید؛ ایندرنگ »فرمودند:  آنان به خطاب
 بدی شما گمان هللا! )مگر ما در حقهللا، یا رسول دو گفتند: سبحان آن«. باشدمی

 آدم ابن من یجری الشیطان إن»هللا صلی هللا علیه وسلم  فرمودند:  ( رسول؟ایمداشته
در  شیطان گمانبی«. »ـ شرا قلوبکما شیئا ـ أو قال فی یقذفأن  خشیت و إنی الدم مجری
بیفگند ـ یا  های شما چیزیدر دل که ترسیدم شود و منمی جاریفرزند آدم  خون مجرای
 «.بیفگنددند ـ شری فرمو

هللا  رسولکه  است)رض( آمده  مالک بنانس  روایت به شریف در حدیث همچنین
قرار  فرزند آدم را بر قلب مهارش همانا شیطان»صلی هللا علیه وسلم فرمودند: 

 لبشکرد، ق رود و اگر یاد هللا را فراموشمی اگر او هللا را یاد کرد، واپس دهد پسمی
 به شریف در حدیث همچنین«. خناس وسواس همان است این بلعد پسرا فرو می

هللا صلی هللا علیه وسلم   رسول االغ»فرمود:  که است)رض( آمده تمیمهابی  روایت
 هللا صلی هللا علیه وسلم فرمودند: نگو که ! رسولگفتم: نگونسار باد شیطانلغزید و من

گوید: بیند و میمی ، او خود را بزرگبگویی تو چنین نگونسار باد! زیرا وقتی شیطان
، صورت هللا! در این نام : بههللا باسم! اما اگر بگویی: فروافگندمنیرویم  را به آن

«.  گرددمی مانند مگسی شود کهخرد و خوارمی کند وچنانمی کوچکی احساسشیطان 
 در قلبش کهشود مگر اینتولد نمی نوزادی هیچ»ض( فرموده است:)ر عباس ابن

 از ذکرهللا  غفلت رود و چونمی بازپس خدا یاد شود، شیطان چون پس است وسواس
 «. افگندمی شد، او وسوسه

 اوصاف سه گانة خداوند )ج( در سورة ناس:
وبیت و مالکیت و بر سه وصف از اوصاف بزرگ خداوند )رب« الناس»در سورة 

الوهیت( تکیه شده است که همه آنها ارتباط مستقیمى به تربیت انسان، و نجات او از 
 چنگال وسوسه گران دارد.

البته منظور از پناه بردن به خدا این نیست که انسان تنها با زبان این جمله را بگوید، بلکه 
دهد، از راه هاى شیطانى،  باید با فکر و عقیده و عمل نیز خود را در پناه خدا قرار

برنامه هاى شیطانى، افکار و تبلیغات شیطانى، مجالس و محافل شیطانى، خود را کنار 
کشد، و در مسیر افکار و تبلیغات رحمانى جاى دهد، و گرنه انسانى که خود را در 

 معرض طوفان آن وسوسه ها عمالً قرار داده، تنها با خواندن این سوره و گفتن این الفاظ
 بجائى نمى رسد.

با گفتن )رب الناس( اعتراف به ربوبیت پروردگار مى کند، و خود را تحت تربیت او 
 قرار مى دهد.

 خود را ملک او مى داند، و بنده سر بر فرمانش مى شود.« ملک الناس»با گفتن 
در طریق عبودیت او گام مى نهد، و از عبادت غیر او پرهیز « اله الناس»و با گفتن 

، بدون شک کسى که به این صفات سه گانه مؤ من باشد، و خود را با هر سه میکند
 هماهنگ سازد از شر وسوسه گران در امان خواهد بود.

در حقیقت این اوصاف سه گانه سه درس مهم تربیتى، سه برنامه پیشگیرى، و سه وسیله 
 نجات از شر وسوسه گران است و انسان را در مقابل آنها بیمه مى کند.
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 موضوعات قابل بحث در این سوره:
 موضوعات قابل بحث در این سوره استعاذه وپناه بردن به هللا است:

 تعریف استغاثه:
  .استغاثه به معناي طلب کمک در حالت سختي و شدت است

 انواع استغاثه:
 استغاثه بر دو نوع مي باشد:

 الف: استغاثه در عالم اسباب: 
مثالً انسان در حالت سختي قرارمیگیرد، ودر این حالت  استغاثه درعالم اسباب اینست که

از مخلوقات که توان وامکانات کمک دارند، طلب کمک میگردد.این کمک خواستن در 
 امور خیریه وامور شر هر دو اتفاق مي افتاد. 

لَى اإِلثِْم َوتَعَاَونُواْ َعلَى اْلبّرِ َوالتَّْقَوى َوالَ تَعَاَونُواْ عَ »هللا جل جالله فرموده است: 
در نیكوكارى و پرهیزگارى با یكدیگر همكارى كنید و در گناه و تعدى «: »َواْلعُْدَوانِ 

 «دستیار هم نشوید.
 استغاثه در عالم مافوق اسباب: : ب

استغاثه در عالم مافوق اسباب اینست که انسان در آن کار توانایي نداشته باشد، بنابراین 
جالله درخواست مي کند، چنانچه رسول گرامي اسالم، انسان مومن آنرا از هللا جل 

درعالم اسباب لشکري را تهیه نموده و به جنگ بدر آماده شد، اما از اینکه تعدادشان کم 
 بود، بنابراین به بارگاه الهي استغاثه نمود، تا لشکرش را پیروزي ونصرت نماید.

َن اْلَمآلِئَكِة ُمْرِدفِینَ إِْذ تَْستَِغیثُوَن َربَُّكْم فَاْستََجاَب لَُكْم أَ »  (:9)سوره انفال/« نِّي ُمِمد ُكم بِأَْلف  ّمِ
طلبیدید پس دعاى شما را به یاد آورید( زمانى را كه پروردگار خود را به فریاد مى»)

 «.اجابت كرد كه من شما را با هزار فرشته پیاپى یارى خواهم كرد
صحیح مسلم از حضرت عمربن خطاب )رضي هللا عنه( روایت مي كند: كه در روز بدر 

رسول هللا )صلي هللا علیه وسلم( به مشرکین نظر نمود که تعداد شان به هزار تن مي 
نفر بودند، رسول هللا )صلي هللا علیه وسلم( رو به قبله نموده،  313رسید، واصحاب وي 

اللَُّهمَّ أَْنِجْز ِلى َما َوَعْدتَِنى »پروردگار خویش ندا میداد:  سپس دستانش را دراز نموده به
« اللَُّهمَّ آِت َما َوَعْدتَِنى اللَُّهمَّ إِْن تَْهِلْك َهِذِه اْلِعَصابَةُ ِمْن أَْهِل اإِلْسالَِم الَ تُْعبَْد فِى اْلَْرِض 

 صحیح مسلم(. 4687)حدیث شماره 
اس )رضي هللا عنهما( مي گوید: )روز بدر( نبي امام بخاري روایت مي کند که ابن عب

الهی! از تو مي » اكرم )صلي هللا علیه وسلم( كه زیر سایباني قرار داشت، فرمود: 
خواهم كه به عهد و پیمانت، وفا كني. خدایا! اگر این گروه از مومنان در اینجا به هالکت 

 «برسند کسي دیگر در زمین تو را به یکتایي نمي پرستد.
اي رسول هللا! نزد پرودگارت بسیار اصرار  :اینجا، ابوبكر دستش را گرفت و گفتدر 

 نمودي، بس است.
آنحضرت صلي هللا علیه وسلم كه زره بر تن داشت، بیرون آمد درحالي كه مي گفت: 

یعني جمعیت «: أََمر  َسیْهَزُم اْلَجْمُع َویَول وَن الد بَُر بَِل السَّاَعةُ َمْوِعُدُهْم َوالسَّاَعةُ أَْدَهى وَ »
ایشان بزودي شكست مي خورد و پشت مي كنند و مي گریزند. بلكه موعدشان، قیامت 

 است و قیامت، مصیبتي عظیم تر و تلخ تر است.



 

  

667 

 (114) –الناس سورٔه 

امام طبراني روایت مي کند که در زمان رسول هللا صلي هللا علیه وسلم منافقي بود که 
م به رسول هللا صلي هللا علیه وسلم از مردم را اذیت مي کرد، بعضي ها گفتند که بروی

این منافق استغاثه کنیم، نبي کریم صلي هللا علیه وسلم فرمود: استغاثه به من جایز نیست، 
بلکه به هللا استغاثه مي شود. )و روى الطبراني بإسناده عن عبادة بن الصامت أنه كان في 

ن، فقال بعضهم فقوموا بنا نستغیث منافق یؤذي المؤمنی -صلى هللا علیه وسلم  - زمان النبي
صلى هللا علیه وسلم: )إنه  -من هذا المنافق، فقال النبي  -صلى هللا علیه وسلم  -برسول هللا 

 ال یستغاث بي، و إنما یستغاث باهلل(
 استعاذه )پناه جستن(:

باهلل(  هللا )جل جالله( به مسلمانان تعلیم داده است که همیشه به هللا پناه بجویند، )فاستعذ
)قل اعوذ برب الفلق( )قل اعوذ برب الناس( بنابراین یک مسلمان در هنگام پناه جستن 

أعوذ »پیامبران الهي نیز به هللا پناه میبردند  مي گوید: )اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم(
به هللا پناه مي جویم که از جمله ي جاهالن باشم )سوره « باهلل أن أكون من الجاهلین

و من به پروردگار خود و پروردگار « َوإِنِّي ُعْذُت بَِربِّي َوَربُِّكْم أَن تَْرُجُمونِ ( »67: البقرة
( معاذ هللا )سوره 20برم از اینكه مرا سنگباران كنید. )سوره الدخان: شما پناه مى 

گفتند.... « ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین( »23یوسف: 
وقرآن این رجوع شان را براي ما بیان میکند، چرا؟ براي اینکه ما هم اوالد آنان هستیم 

 .باید در وقت لغزش ها به بارگاه الهي پناه بریم
ابراهیم )علیه السالم( که پدر پیامبران است او نیز درهنگام ضرورت به بارگاه الهي 

 «.َربَّنَا َواْجعَْلنَا ُمْسِلَمیِن لَكَ »رجوع مي کند، 
ربنا أَنِزْل َعلَینَا »حضرت عیسي علیه السالم نیز دعا به بارگاه الهي نموده مي گوید که 

اِزقِینَ  نَك َواْرُزْقنَا َوأَنَت َخیُر الرَّ ِلنَا َوآِخِرنَا َوآیةً ّمِ َوَّ َن السََّماء تَُكوُن لََنا ِعیداً ّْلِ  «َمائَِدةً ّمِ
 (114)سوره المائده/

م نیز مشکالت و درد هاي خود را به بارگاه الهي تقدیم مي حضرت موسي علیه السال
َوقَاَل ُموَسى َربَّنَا إِنََّك آتَیَت فِْرَعْوَن َوَمألهُ ِزینَةً َوأَْمَواالً فِي اْلَحیاةِ الد ْنیا َربَّنَا ِلیِضل واْ »نماید 

وبِِهْم فَالَ یْؤِمنُواْ َحتَّى یَرُواْ اْلعََذاَب َعن َسبِیِلَك َربَّنَا اْطِمْس َعلَى أَْمَواِلِهْم َواْشُدْد َعلَى قُلُ 
 (88)سوره یونس/ «اْلَِلیمَ 
  ادت مشرکین قریش در پناه جستن:ع

 :در عصر قبل از بعثت رسول گرامي اسالم )صلي هللا علیه وسلم( کساني بودند که
َن اإِلنِس یعُوذُوَن »به جنها پناه مي بردند  - 1 َن اْلِجّنِ فََزاُدوُهْم َوأَنَّهُ َكاَن ِرَجاٌل ّمِ بِِرَجال  ّمِ

بردند و بر )ومردانى از آدمیان به مردانى از جن پناه مى  8)سوره الجن/« َرَهقًا
 افزودند(.سركشى آنها مى 

بعضي از مشرکین به مجسمه هاي انسانهاي خوب پناه مي بردند مثل الت، منات،  - 2
 .هبل وغیره

هاي نیک پناه برده آنرا سجده گاه  بعضي از مشرکین حبشه به قبرهاي شخصیت - 3
 .خود ساخته بودند

فعن أبي واقد »بعضي از مشرکین به درختان پناه مي بردند، آنرا مبارک مي دانستند  - 4
خرجنا مع رسول هللا )صلى هللا علیه وسلم( إلى حنین ونحن حدثاء عهد »اللیثي قال: 

عندها وینوطون بها یعكفون  بكفر، وللمشركین سدرة )درخت خار دار را گویند.(



 

  

668 

 (114) –الناس سورٔه 

أسلحتهم، یقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة، فقلنا: یا رسول هللا صلى هللا علیه وسلم 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول هللا صلى هللا علیه وسلم: هللا 

نَا إِلًَها اْجَعْل لَ »أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بیده كما قالت بنو إسرائیل لموسى: 
(، لتركبن سنن من كان 138)سوره اْلعراف: « َكَما لَُهْم آِلَهةٌ قَاَل إِنَُّكْم َقْوٌم تَْجَهلُونَ 

 (..( وگفته است که حدیث صحیح میباشد2180)سنن الترمذي تحت شماره )« قبلكم
بعضي ها به مهره ها، چوب ها، سنگ ها، تار وغیره پناه برده، براي بند نمودن  - 5

 .این چیزها استفاده مي نمودند نظر از
بي  این همه درس ها براي اینست که انسان در هنگام مشکالت به هللا جل جالله پناه ببرد،

بي مریم که یک دختر موحد و یکتا پرست بود در هنگام مالقات با مالئکه که او را در 
ْحَمن ِمنَك »نخست نمي شناسد میگوید   18)سوره مریم /« إِن ُكنَت تَِقیاقَالَْت إِنِّي أَُعوذُ بِالرَّ

 .«مریم( گفت اگر پرهیزگارى من از تو به خداى رحمان پناه مي برم»)
اکنون سوال مطرح میشود که آیا کساني هستند که به غیر از پناه جستن به بارگاه الهي به 

ن کسان دیگري پناه برند، بلي کساني هستند که عقیده ي قرآني ندارند، توحید در قلب شا
جا نگرفته است، از طرفي دیگر خود قرآن در مورد مشرکان چنین مي گوید که به غیر 

آیات قرآن از زبان جن ها براي ما چنین مي  ...از هللا به کسان دیگري پناه مي جستند.
َن اْلِجّنِ فَزَ »گوید که جن ها گفتند:  َن اإِلنِس یعُوذُوَن بِِرَجال  ّمِ اُدوُهْم َوأَنَّهُ َكاَن ِرَجاٌل ّمِ

بردند و بر سركشى  و مردانى از آدمیان به مردانى از جن پناه مى»)سوره الجن( « َرَهقًا
وخود شان بیان کردند که این اشخاصي که به جنها پناه مي بردند، « »افزودندآنها مى 

 .بجز این که براي شان تشویش ایجاد کند کاري دیگري نمي کردند
د که به نزد فال بین ها رفته و به آنان پناه مي برند، و در عصر امروزي هم کساني هستن

یا اینکه این جادو گران وفال بین ها آنان را به کساني دیگري مثل جن ها پناه مي دهند، 
ِإْبِلیَس َكاَن »در تعویذ هاي شان نام هاي جن ها را مي نویسند، و شیطان هم از جن بود 

( بنابراین آنان به اسلوب جدیدي کارهاي 29)سوره کهف/« بِّهِ ِمَن اْلِجّنِ فَفََسَق َعْن أَْمِر رَ 
همان کساني را که قرآن آنان را به بدي یاد نموده است تکرار مي کنند، منتهي به اشکال 

 .و انواع دیگر
امروز کساني هم هستند که به اشخاص پناه مي برند، شما در تمامي قرآن بخوانید دریک 

پیامبري به مالئکه اي پناه برده باشد، ویا اینکه پیامبري صفحه ي قرآن هم نیست که یک 
به پیامبر قبلي خود پناه برده باشد، و یا یک آیه قرآني امر نموده باشد که در مشکالت تان 

به شخصي پناه ببرید ولي متاسفانه امروز بسیاري از اشخاص هستند که به اشخاص 
شخصیت هاي عالي هستند، ولي پناه بزرگوار پناه مي برند، این اشخاص درست است که 

بردن به آنان در هنگام مشکالت، مخالف دعاهاي تمامي پیامبر ان است، مخالف اعوذ 
باهلل است، ما اگر از شیطان پناه مي بریم به رحمن پناه مي بریم، همان گونه که پیامبران 

مي خواهیم فقط به همیشه به بارگاه الهي پناه مي بردند، ما اگر از درد و رنج پناه گاهي 
 .مي گوییم بارگاه الهي رجوع کرده مانند پیامبران )ربنا(

 جن و مقابله با آنان: دو دشمن انسان، انس و
 علماء میگویند میتوانددشمن، انسان، انسان دیگر ویا هم میتواند دشمن انسان شیطان باشد.

ز قبیل: حسن خلق، پروردگار با عظمت ما در مورد مبارزه ومقابله با دشمن به نکات ا
 مدارات، ترک انتقام وحوصله مارا غرض ارام ساختن این دشمن توصیه فرموده است، و
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اگربا این تدبیر از دشمني دست نه برداشت، همانا راه جهاد وقتال را دستور فرموده 
است. ولي مقابله در مقابل دشمني باشیطان فقط وفقط استعاذه وپناه جستن به هللا توصیه 

 است. گردیده
ابن کثیر در مقدمه تفسیر خویش سه آیه از قرآن در پیرامون این مطلب نوشته است که 

در آنهااز این دو دشمن یادآوري شده براي دفاع از دشمن انساني به حسن خلق، عدم انتقام 
همراه با حسن سلکوک رهنمایي فرمود، ودر برابر با دشمن شیطان به استعاذه تلقین 

رموده است که: در کل قرآن همین سه آیه در پیرامون این مطلب آمده نمود، ابن کثیر ف
)سوره اعراف آیه « ُخِذ اْلعَْفَو َوأُْمْر بِاْلعُْرِف َوأَْعِرْض َعِن اْلَجاِهِلینَ »اند: یکي این است: 

 ( این تدبیر در برابربه کار خیر وچشم پوشي از بدي است.199
ِ إِنَّهُ ُهَو َوإِمَّ »سپس در برابردشمن شیطان فرمود:  ا ینَزَغنََّك ِمَن الشَّیَطاِن نَْزغٌ فَاْستَِعْذ بِاَّللَّ

( وحاصل این پناه جستن به خداوند است، آیه دوم، 96)سوره مؤمنون آیه « السَِّمیُع اْلعَِلیمُ 
)سوره مؤمنون « ا ْدفَْع بِالَّتِي ِهي أَْحَسُن لسَّیئَه»نخست براي معالجه دشمن انساني فرمود: 

( یعني بدي را به وسیله نیکي دفع نمایید، سپس در برابر با دشمن شیطان فرمود: 96یه آ
( وأعوذ بك رب أن یحضرون( )سوره 97)َوقُْل َرّبِ أَُعوذُ بَِك ِمْن َهَمَزاِت الشَّیاِطیِن )

( یعني پروردگار من به تو پناه مي جویم از تعرض شیاطین واز 98و 97المؤمنون آیات 
 من حاضر گردند.این که پیش 

اْدفَْع بِالَّتِي ِهي أَْحَسُن فَإَِذا الَِّذي بَینََك »آیة سوم این که براي دفاع از دشمن انساني فرمود: 
( یعني شما بدي را به نیکي دفع 34)سوره فصلت آیه « َوَبینَهُ َعَداَوةٌ َكأَنَّهُ َوِلي َحِمیمٌ 

لص شما خواهد نمایید، واگر چنین بکنید مشاهده خواهید کرد که دشمن شما دوست مخ
ِ »بود، سپس در برابر با دشمن شیطان فرمود:  ا ینَزَغنََّك ِمَن الشَّیَطاِن نَْزغٌ فَاْستَِعْذ بِاَّللَّ َوإِمَّ

( اینها تقریباً همان الفاظ هستند که در سوره 36)سوره فصلت آیه « إِنَّهُ ُهَو السَِّمیُع اْلعَِلیمُ 
د، وحاصل آن این که مقابله با آن بجز اعراف براي دفع از دشمن شیطاني آمده بودن

 استعاذه راه دیگري ندارد. )ابن کثیر( 
در این سه ایه عالج دشمن انساني، عفو گذشت وحسن سلوک نشان داده شد، زیرا فطرتاً 
انسان همینطوراست که با حسن سلوک واحسان مغلوب مي گردد، وکساني که صالحیت 

ه اند معالجه آنها در آیت دیگري به جهاد وقتال را از دست داده شریر النفس قرار گرفت
نشان داده شده است، زیرا آنها دشمن علني هستند با وسایل علني در مقابله مي آیند، لذا 
توان نیروي آنها با نیرو دفع کرد، بر خالف شیطان لعین که طبعاً شریر است، عفو 

آید، ونه مي توان با او به وگذشت واحسان با او تاثیر ندارد، تا او از شرارت خود باز
ظاهر با جهاد وقتال مبارزه نمود، این دونوع تدبیر نرم وگرم فقط در برابر با دشمن 

انساني مي توانند به کار گرفته شوند، ودر برابر با شیطان به کار نمي آیند، لذا عالج آن 
ر تمام قرآن به فقط با پناه خواستن از خدا ومشغول شدن به ذکر هللا مي تواند باشد، که د

 تلقین شده وقرآن به پایان رسیده است.
 چرا شیطان ملقب به خناس شد:

« خنوس»صیغة مبالغه از ماّدة «  خناس»مي نویسند که »خنّاس»لغوین در مورد کلمه 
، بنابر علتي شیطان ملقب به گرفته شده و به معناي جمع شدن و عقب رفتن است

م پروردگار گرفته مي شود، شیطان عقب نشیني مي شد زیرا در هنگامي که نا« خناس»
 کند.
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شیطان را از این جهت به خناس ملقب نموده که به طور مداوم  علماء مي فرمایند که:
انسان را وسوسه مى کند، و به محضى که انسان به یاد هللا مشغول گردد، خود را پنهان 

دد، شیطان عرض وجود ومخفي کرده، وبه محض اینکه، انسان از ذکر الهي غافل گر
 نموده وبه وظیفه خناسي خویش میپردازد.

 گروپ خناسان:
تنها یک گروپ ویا هم اشخاص وافراد معیني هستند « وسواسان خناس»در مورد اینکه 

ویا هم که تنها در انسانها تنها خناسان وجود دارد ویاهم این گروپ در جنیات فعال اند ؟ 
ن در یک گروپ ویا هم در یک لباس نیستند، بلکه در جواب باید گفت که گروپ خناسا

خناسان در میان جن و انس پراکنده هستند، خناسان در هر لباس و هر جماعتى وگروپي 
یافت مى شوند، وسعت تقسیم این گروه در جماعت مختلف ودر لباس ها والوان مختلف به 

هاي شان باشیم وباید از  ما انسانها مي آموازند که ما انسانها باید مراقب دسایس وتوطیه
 شر همه آنها به خدا پناه برد.

 شیطان وسیطره آن بر انسان:
زیاتر وقت در ذهن انسان سئوال خطور میکند که چگونه پروردگار با عظمت ما مخلوقي 
را خلق نموده است که ازبدو خلقت در دشمني وعداوت با انسان قرار دارد.ووجود آنرا 

 مان بمانند از بین نمیبرد.بخاطر اینکه از شر آن درا
سوره: اعراف( با زیباي خاصي  27در جواب این سوال قرآن عظیم الشان در )آیه 

اگر کسى بگوید: چگونه خداوند دادگر و مهربان دشمنى را با این »جواب داده ومیفرماید: 
قدرت بر انسان مسلط ساخته دشمنى که هیچ گونه موازنه قوا با او ندارد به هر کجا 

واهد مى رود بدون این که کسى حضورش را احساس کند، حتى طبق بعضى روایات بخ
 در درون وجود انسان همچون جریان خون در رگ ها حرکت مى کند!

 آیا این با عدالت پروردگار سازگار است؟!
ما شیاطین را اولیاء و سرپرستان افراد بى »در جواب این سؤال خداوند )ج( مى فرماید: 

یعنى آنها هرگز اجازه «.)إِنّا َجعَْلنَا الشَّیاطیَن أَْوِلیاَء ِللَّذیَن الیْؤِمنُونَ « ادیمایمان قرار د
ورود به منطقه روح و قلب انسانهاي که آمادگى خود را براى پذیرش آنان اعالم نداشته 
اند، ندارند، و یا به تعبیر دیگر درایه متذکره این فهم به وضح میرساند که: گام هاى اولي 

ز طرف خود انسان برداشته میشود، و اجازه ورود به جسم انسان براي شیاطین از ا
طرف خود انسان صادر میگردد، این بدین معني است که هیمن است که اجازه ورود را 
به شیطان اعطا میکند، وبعد از موافقت انسان شیطان امکانات را مي یابد که خود را به 

 در اشغال کامل خویش در آورد. مرز هاي روح انسان برساند وآنرا
بناًء انعده از انسانها که اجازه ورود به شیطان نمي دهد، شیطان قدرت نفوذ برچنین انسان 

 را ندارد.
إِنَّما ُسْلطانُهُ َعلَى الَّذیَن یتََولَّْونَهُ َو الَّذیَن »پروردگار با عظمت ما در این مورد میفرماید: 

یطان بر آنها است که به او عشق مي ورزند و او را سرپرست تسلط ش« »ُهْم بِِه ُمْشِرُکون
 100آیه « نحل»در سوره »خود انتخاب کرده اند و کسانى که او را پرستش مى کنند. 

این موضوع را بار دیگر مطرح « حجر»سوره  42مى خوانیم: همچنان در آیه 
)تو بر بندگان « َمِن اتََّبعََک ِمَن اْلغاوینَ إِنَّ ِعبادي َلیَس لََک َعلَیِهْم ُسْلطاٌن إاِلّ »ومیفرماید: 

 .من تسلط نخواهى داشت، مگر بر گمراهانى که از تو پیروى مى کنند(
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در این هیچ جاي شکي نیست که ما شیطان  ومالزمین شانرا نمى بینیم، ولي انسانهاي 
ي نفوذ اگاه و بیدار میداند که چون به وسواس شیطان خناس مبارزه کند وبه چه قسم جلو

 آنرا بگیرد.
  توبه گمراهان استجابت نمیگردد:

 به معناى رجوع و بازگشت است.« توب»و « توبه»توبه در لغت 
به معناى ترک گناه به زیباترین صورت است « توب»راغب در مفردات خود مینویسد: 

خواهى است، زیرا عذرخواستن بر سه نوع است: یا شخص و آن رساترین گونه معذرت
ام، ولى منظورم از گوید: آن کار را کردهام یا مىگوید: فالن کار را نکردهه مىعذرخوا

ام و ام ولى بد نمودهآن کار را کرده:گویديآن کار چنین و چنان بوده است و یا این که م
 بار دیگرتکرار نخواهم کرد. که در شرع نوع اخر بحیث توبه شناخته میشود.

 وبه در اصطالح:ت
 در اصطالح شرع، بازگشت از گناه و ترک آن است.  عربي است،مة کلتوبه 

توبه در شرع عبارت است از ترک گناه به خاطر اینکه کاري بدي »)راغب( مینویسد: 
است و تصمیم بر ترک گناه و جبران است و پشیمانى بر آن چه آنچه در گذشته واقع شده

 اعمال.
 گان گرامی !خوانند

واصطالحي توبه فهمیده میشود، توبه در حقیقت، پشیمانى قلبى همانطوریکه از فهم لغوي 
است؛ این ندامت و پشیمانى نه تنها در قلب اراده وتصمیم است بلکه این تصمیم واراده 

باید در عمل انسان ظاهر گردد ونشان داده شود، که مهمترین عمل در این مورد 
 هماناانجام واجبات و ترک محّرمات است.

کند که واقعاً ي نیست که پروردگار با عظمت ما توبه کسى را قبول مىدر این جاي شک
از عمل ناشایسته خویش از عمق دل پشیمان ونادم شود و درصدد جبران آن براید، 

 ووسیله وصول بدین امر نشان دادن در عمل است.
 ن عظیم الشان میفرماید توبه اشخاصیکه  از طي دل پشیمان ونادم گردد ودر عمل بهآقر

ااِلَّ الَِّذیَن تابُوا »اصالح خویش بپردازند مورد استجابا ت در بار پروردگار قرار میگیرد. 
( در این حالت که پروردگار از روى لطف و مهربانى ۱۶بقره آیه  سوره:«)َو أَْصلَُحوا

کند. عدم پذیرش توبه، برخالف هدف خدا است و هللا يخویش، توبه بنده خود را قبول م
 کند.يا نماین کار ر

پروردگار با عظمت ما دروازه هاي توبه را تا به روز قیامت باز گذاشته است، اگر خدا 
رود، انسان به تباهى، يتکامل از بین مۀ ناخواسته دروازه هاي توبه بسته شود، انگیز

فالکت و در نهایت امر به سقوط وبد بختي بزرگي مواجه میگردد. بجز از توبه هیچ راه 
 انسان باقي نمي ماند. براي نجات

ولي هستند انسانهاي که بادرنظرداشت این همه انظار ها وهوشدار ها به جهالت خویش پا 
فشاري مینمایند وغرق در گمراهي اند واز خالق خویش نه تنها انکار مینمایند بلکه با تمام 
ت حیله وشرارت شیطاني خویش مصروف گمراهي سایر انسانها مي باشند.وبا وقاحت دس

  به تبلیغات شرکي میزند.
اِنَّ َّللّاَ الَ یْغِفُر اَن یْشَرَک » :میفرماید 116و 48پروردگار با عظمت در سوره نساء آیات 

)بتحقیق هللا « بِِه َویْغِفُر َما ُدوَن َذِلَک ِلَمن یَشاء َوَمن یْشِرْک بِاَّلّلِ فَقَِد اْفتََري اِثًْما َعِظیًما.
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ورا ومي آمرزد پایین تر از آنرا براي هرکس که بخواهد مي نمي آمرزد شرک آوردن با ا
 آمرزد وآنکه بخدا شرک آورد پس بتحقیق گناه بزرگي را مرتکب شده است(.

اِنَّ َّللّاَ الَ یْغِفُر اَن یْشَرَک بِِه َویْغِفُر َما ُدوَن َذِلَک ِلَمن یَشاء َوَمن یْشِرْک »وباز میفرماید: 
بتحقیق هللا نمي آمرزد شرک آوردن بااورا ومي آمرزد پایین « الً بَِعیًدا.بِاَّلّلِ فَقَْد َضلَّ َضالَ 

تر از آنرا براي هرکس که بخواهد وآنکه شریک براي خدا قائل شود پس بتحقیق گمراه 
 «.شده گمراهي دوري
شتانده و به جز فتنه، گ وظیفهء خویشآنراران گادشمني به دین و خدمتمشرکین وگمراهان 

قبل از همه برخود اینها ي شان نیست دگر دربرنامهاي زنیگوت چیزي دکدورت و عدا
 ران جفا و تهمت. یگظلم میکنند تا برعلیه د

گردیده است که: وپیش بیني در هدایات وارشادات دین مقدس اسالم با تمام وضاحت بیان 
اند و توبه انسانها که تحریف کنندگان آیات الهى واحادیث نبوي ومنکرین اعتقادات دیني 

شوند، قبول نمي گذاران در دین اند ویا تمام کسانى که موجب گمراهى مردم مىبدعت
 گردد.

این نوع اشخاص شامل لطف پروردگار نبوده وماننده فرعون در جهالت غرق وبه غضب 
 الهي گرفتار میگردند.

ود، شولي خواننده محترم! در این جا شک نیست که گناه هر چه باشد، با توبه پاک مى 
قُْل یا ِعباِدَى الَِّذیَن أَْسَرفُوا »اى از قرآن مجید است: عفو عمومى و فراگیر، پیام مهم آیه

 ً بگواى بندگان من که بر « َعلَى أَْنفُِسِهْم التَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمت هللاِ اِنَّ هللا یْغِفُرال ذنُوَب َجِمیعا
« که خدا همه گناهان را خواهد بخشید.اید! از رحمت خداوند نا امید نشوید خود ستم کرده
 ( ۵٣)زمر: آیه 

شان و یا عمداً  يو ابعاد انحراف يیا بدون درک حقایق و نادان کهیمگر توبه آنعده افراد 
خود گمره اند وتوسط زبان وقلم خویش به گمراهي سایرین مشغول اند مورد استجابات 

شان سر رلعنت پروردگار ب نم ودنیا شرمسار ودر اخرت در جهوبالخره درقرار نگرفته 
 د.وخواهد ب

، طوریکه قبالً یاداور شدیم، قرآن عظیم الشان در مورد مشرک و مبلغین افکار شرکي
گذرد ولي از گناه شرک نمي میفرماید که پروردگار از همه گناهان مى يکفري و الحاد

خداوند شرک را نمي  اًّّن هللا الیغفر أْن یشرک به و یغفر ما دون ذلک لَمن یشأ؛»گذرد: 
 (.۱۱۶)سوره نسأ آیه«. تر از آن را براى هر کس که بخواهد میآمرزدبخشد و کم

تعدادي از علما ء بدین عقیده اند که: درالفاظ آیات توبه مفاهیم عمومیت دیده میشود و به 
گیرد یاصطالح شامل حال همه انسانها میگردد که در موضع، شرک را نیز در برم

 َوُهَو الَِّذي یْقَبلُ »مشرکین نیز شامل این حکم میگردند طوریکه میفرماید: ومیگویند، 
 .(.۲۵)سوره شورى آیه « پذیردَعْن ِعبَاِدِه؛ او است که توبه را از بندگانش مى  التَّْوبَةَ 

در جواب باید گفت که در این جا ي شک نیست که: این آیه و سایر آیات دیگرکه شامل 
باشد. پس منظور از عدم عفو شوده شدن شرک در پرتو توبه نیز مىاحکام توبه اند، بخ

مشرک، عدم پذیرش توبه وى نیست، بلکه هدف آن است که برخى از گناهان، بدون توبه 
هایى مانند انجام کار هاى نیک، و ترک گناه کبیره نیز براثر رحمت گسترده خدا، با راه 

گیرد، زیرا ین رحمت خاص قرار نمىشوند، ولى هرگز شرک در قلمرو ا بخشوده مي
مشرک هیچ گونه شایستگى براى نزول رحمت پروردگار را ندارد. البته بخشیده شدن در 
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گرویدند و پیامبر پرتو توبه یک امر بدیهى است. کسانى که در صدر اسالم به دین مى
ان حتى پذیرفت، مشرک بودند. پس توبه و بازگشت از گناه، همه گناهاسالم آنان را مى
 شرک را میشوید.

 تو به فرعون چرا قبول نشد؟
توبه فرعون بخاطرقبول نشد که ایمان اوردن فرعون در وضع اضطرارى و از سر 
ناچارى صورت گرفته بود، یعني زمانیکه فرعون به حالت رسید که چاره فرار از 
آن  حاالت که در آن قرار داشت برایش غیر ممکن بود واز طرف دیگر راه نجات از

نداشت مرگ اش حتمي بود، بناًء توبه و پشیماني اش برایش هیچ فایده اي نرساند، این 
است حاالت و سرنوشت تمام مجرمین وگناهکاران وگمراهان که در حاالت اضطرار 

 توبه هیچ فایده برایشان رسانده نمیتواند.
اْلغََرُق قاَل آَمْنُت أنَّهُ ال  َحتّى اذا أَْدَرَکهُ »قرآن عظیم الشان با زیباي خاصي بیان میدارد: 

اِلهَ ااِلَّ الَِّذى آَمنَْت بِِه بَنُوِاْسرائیَل َو أَنا ِمَن اْلُمْسِلمیَن؛ هنگامى که غرقاب دامن فرعون را 
 اسرائیل به او ایمان آوردهگرفت، گفت: ایمان آوردم که هیچ معبودى جز کسى که بنى

 .( ۹۰)سوره یونس: آیه «. هستماند، وجود ندارد و من از تسلیم شدگان 
اَّاْلَ َن َو قَْد َعَصیَت قَبُل َو ُکْنَت »به همین دلیل پروردگار او را مخاطب ساخت و فرمود: 

آورى، در حالى که پیش ازاین طغیان و عصیان کردى و ِمْن اْلُمْفِسِدیَن؛ اکنون ایمان مى
 «در صف مفسدان قرارد اشتى؟!

 خوانندگان گرامی!
مختص فرعون نیست یکى از شرایط پذیرش توبه، آن است که قبل از فرا  این حکم

َو لَیَسِت التَّْوبَةُ »فرماید:  طور که قرآن کریم مىرسیدن مرگ، توبه صورت گیرد، همان
کسانى که  ِللَِّذیَن یْعَملُوَن السَّیئاِت َحتَّى اَِذا َحَضَر أََحُدُهُم اْلَْموُت قاَل اِّنِّى تُْبُت ااْلََّن؛ براى

)سوره «. اى نیستکارهاى سؤ انجام دهند و به هنگام فرارسیدن مرگ توبه کنند، توبه
 (۱٨نسأ: آیه 

به نقل است نه به عقل اما منطق ساده و عام فهم در عبادات با وجوداینکه میدانیم شرع 
الهي در انتخاب است. در صورتیکه راه انحراف  رسخن هم درین است که پاداش و اج

شت و فرصت خوبي نیست و آخرین فرصت به الچاري رگر راه بایگپیموده و درا 
انتخاب توبه میکند درین صورت منطق سخن نیز چنین است که توبه قبول نه شود. چنین 

ناهان ممکن است مورد عفوه و گمنطق در برابر رضا و ارادهء الهي با وجود تمام 
گوید: توبه تا ياین آیه با مفاهیم آیات که مالبته  یرد )ان شاء هللا تعالي(.گ ذشت قرارگ

شود، منافاتى ندارد، زیرا منظور از آن، لحظاتى است که هنوز آخرین نفس پذیرفته مى 
 است.هاى قطعى مرگ را مشاهده نکرده و به اصطالح دید برزخى پیدا نکرده نشانه 

آن هي نجات ده. امارا از گمر مارا از توبه گذاران واقعي قرار ده و پروردگارا!
اه نباید مرتکب کفر گشخصیکه درهمه حاالت هللا تعالي را حاضر و ناظر میدانند هیچ

شده و به تبلیغ شر و فساد بپردازد ذات الهي مبري ازتمام این فتنه وفساد است که بروي 
ران ضرر متوجه شود به گل ازینکه به دیبق همه و میبنند و متخلفین درین راستا قبل از

مراجعه به خود اعمال وکردار خود و مصداق این  هردد. بهترین راگان ضرر برمیخود ش
براي ما انسانها وجود ندارد. بر ما است تا با تمام ر یگکردن امکان دعمل قراني  ةآی

ُکونَنَّ ِمَن َربّنا َظلَْمنا أَْنفَُسنَا َو اًّْن لَْم تَْغِفْر لَنا َو تَْرَحْمنا لَنَ» صداقت دعا نموده و بیان بداریم:
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اْلخاِسِریَن؛ خدایا، به خود ظلم کردیم و اگر ما را نیامرزى و رحم نکنى، از زیانکاران 
 (.۲٣)سوره اعراف آیه « خواهیم بود
 خبیث:شیطان 

َِّبعُوا ُخُطَواِت الشَّْیَطاِن  ا فِي اْْلَْرِض َحاَلاًل َطیِّبًا َواَل تَت بِیٌن یَا أَی َها النَّاُس ُكلُوا ِممَّ إِنَّهُ لَُكْم َعُدوٌّ م 
اي مردم! از آنچه در زمین است، حالل و پاکیزه بخورید! و از گامهاي )راه( شیطان، »

اکثریت  (۱۶٨ سوره بقره، آیه«)اینکه او دشمن آشکار شماست. اطرپیروي نکنید! بخ
است  کلمه اي عربى اصالً  «شیطان»مطلق علماء زبان شناسي بدین عقیده وباور اند که 

متمرد یاغي به معناى دور شدن است و به هر . شطن مشتق شده است «شطن»و از ماده 
 میشود. کردهباشد، خطاب )شیطان( برایش که  از انس و جن و حیواناتوباغي اعم 

او )مساعدین(  و اعوان )خانواده( به معناى خبیث است و به ابلیس و ذریه« شاطن»ولي 
گرى و خباثت و وسوسه گرى، شیطان خبیث اطالق به مناسبت همان تمرد و عصیان

 ردیده است.گ
د در قرآن عظیم نعده از انسانهاي که با شیطان همدستي و همکاري میکنبه آناین کلمه 

)و اذاخلوا الى شیاطینهم قالوا انا معكم( )سوره بقره . الشان بنام شیطان خطاب شده است
خلوت مى كنند، مى گویند ما با شما هستیم( ( )و منافقان زمانیکه با شیاطین خود ۱۴آیه: 

( میفرماید: )و كذلك جعلنا لكل ۱۱۲آیه  مویا هم طوریکه قرآن عظیم الشان در سوره انعا
نبى عدوا شیاطین االنس والجن( )و همچنین براى هر پیامبرى دشمنى قرار دادیم از 

  .شیطانهاى انس و جن(
ً »و « الشیاطین»و « الشیطان»کلمات  سوره هاي  بار در  (۹۰)از تر بیش« شیطانا

شیطان به عنوان : موارد ازقرآن عظیم الشان تذکر رفته است. که در همه  مختلفي از
 آوري بعمل آمده است. یادانسان  دشمن و بدخواه

نت تورا بندگاارا!  گپرورد:ویدگدر رویات آمده است که: شیطان به طور طعن آمیز می
را مي کنند. ولي بر عکس مرا دشمن خویش مي  تو نافرمانيدوست دارند، ولي با آنهم 

 شمارند ولي از من فرمانبرداري میکنند.
به خاطر  ،من عفو كنم فرمانبرى آنان را از تو :داده میشوددر مقابل جواب میگویند 

دارند، و ایمان آنان را مى پذیرم اگر چه مرا فرمانبرى نكردند به دوستى  دشمنى كه با تو
 ن دارند.با م كه

 قرآن: اوصاف خبیثه شیطان در برخي از
 اولین صفت: 

که براي شیطان خبیث در قران عظیم الشان  داده شده است همانا دشمني سرسخت 
همانا شیطان براى ( )ان الشیطان لالنسان عدو مبینبه انسان واوالده انسان است. ) شیطان

  (۵آیه: یوسف سوره ) (انسان دشمنى آشكار است
 دومین صفت: 

گمراه كننده  ي،دسیسه بازي اغواگر که براي شیطان در قرآن داده شده است همانا صفت:
شیطان گفت: به عزت تو قسم كه همه آنها ( )قال فبعزتك الغوینهم اجمعین) :استشیطان 

  (٨۲آیه:  ص)سوره .را اغوا خواهم كرد
 سومین صفت: 
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یِعُدُهْم َو یَمنِّیِهْم َو ما »رور است: شیطان در قرآن همانا صفت زشت وبدي تکبر وغ
دهد و به آرزوها  هاى دروغین مى)شیطان به آنها وعده« یِعُدُهُم الشَّیطاُن إاِلَّ ُغُروراً؛

(. همچنین 120)نساء/« دهد.سازد و جز فریب و نیرنگ به آنها وعده نمىسرگرم مى 
 ( 48، انفال/64-65، اسراء/16-17، حشر/22رجوع کنید به آیات: )ابراهیم/

 است. « َغرور»اصوالً یکي از نام هاي شیطان در قرآن، 
 «َغُرور»
 و در اصل به معناى کسي یا چیزي است که بسیار « ُغرور»صیغه مبالغه « َغُرور»
نَُّکُم »باشد: « نیرنگ باز»و « خدعه کار» ِ َحقٌّ فَال تَغُرَّ اْلَحیاةُ یا أَیَها النَّاس إِنَّ َوْعَد َّللاَّ

ِ اْلغَُروُر؛ نَُّکْم بِاَّللَّ مسلما وعده الهى حق است مبادا زندگانى دنیا شما را « الد ْنیا َو ال یغُرَّ
 (33؛ همچنین، سوره لقمان/5)سوره فاطر/« بفریبد، و مبادا شیطان شما را بفریبد.

تُْکُم َو لِکنَُّکْم فَتَ  یناُدوَنُهْم أَ لَْم نَُکْن َمَعُکْم قالُوا بَلى» ْنتُْم أَْنفَُسُکْم َو تََربَّْصتُْم َو اْرتَْبتُْم َو َغرَّ
ِ اْلغَُروُر؛ ُکْم بِاَّللَّ ِ َو َغرَّ )در روز قیامت( منافقین اهل ایمان را « اْْلَمانِي َحتَّى جاَء أَْمُر َّللاَّ

گویند: بلي، ولى شما خود را به هالکت زنند که مگر ما با شما نبودیم؟! مىصدا مى 
فگندید و انتظار )مرگ پیامبر را( کشیدید، و )در همه چیز( شک و تردید داشتید، و ا

آرزوهاى دور و دراز شما را فریب داد تا فرمان هللا فرا رسید، و شیطان شما را در 
 (.14)سوره حدید/« برابر خداوند فریب داد.

ازیم در مي اگر به نیرنگ وفریب شیطان در داستان حضرت آدم علیه السالم نظر اند
یابیم که: شیطان، با روانشناسي ماهرانه اي و با دست گذاردن بر روي دو میل قدرتمند 
که در نهاد انسان وجود دارد )یکي میل جاودانگي و دیگري میل قدرت طلبي(، به او 

 وعده اي دروغ داد و دستگاه محاسباتي حضرت آدم )ع( را مورد هدف قرار داد:
لشَّیطاُن ِلیْبِدي لَُهما ما ُووِري َعْنُهما ِمْن َسْوآِتِهما َو قاَل ما نَهاُکما َرب ُکما فََوْسَوَس َلُهَما ا»

َعْن هِذِه الشََّجَرةِ إاِلَّ أَْن تَُکونا َملََکیِن أَْو تَُکونا ِمَن اْلخاِلِدیَن. َو قاَسَمُهما إِنِّي لَُکما لَِمَن 
ا آنچه را از اندامشان پنهان بود آشکار النَّاِصِحیَن؛ سپس شیطان آنها را وسوسه کرد ت

سازد و گفت پروردگارتان شما را از این درخت نهى نکرده مگر به خاطر اینکه )اگر از 
آن بخورید( فرشته خواهید شد یا جاودانه )در بهشت( خواهید ماند! و براى آنها سوگند یاد 

  (20-21سور ه اعراف/«)کرد که من خیرخواه شما هستم!
ولى « َشَجَرةِ اْلُخْلِد َو ُمْلک  ال یْبلى؛ َس إِلَیِه الشَّیطاُن قاَل یا آَدُم َهْل أَُدل َک َعلىفََوْسوَ »

خواهى تو را به درخت زندگى جاوید، اى آدم! آیا مى»شیطان او را وسوسه کرد و گفت: 
  (120)طه/ «زوال راهنمایى کنم؟ و ملکى بى

... َو ناداُهما َرب ُهما أَ لَْم أَْنَهُکما َعْن » :و اینگونه است که خداوند مي فرماید فََدالَُّهما بِغُُرور 
و به این ترتیب، آنها را با فریب « تِْلُکَما الشََّجَرةِ َو أَقُْل لَُکما إِنَّ الشَّیطاَن لَُکما َعُدوٌّ ُمِبیٌن؛

را از آن درخت آیا شما »)از مقامشان( فرودآورد... و پروردگارشان آنها را نداد داد که: 
 (22)سو ره اعراف/« نهى نکردم؟! و نگفتم که شیطان براى شما دشمن آشکارى است؟!

 چهارمین صفت:
زینت  بطور انسانها زیباء و در نظراعمال انسانها را شیطان  شیطان در قرآن اینست که:

حرف دور ومنحق راه راست واز راه از جلوه داده، واز همین طریقه میخواهد انسانها را 
و شیطان اعمال آنها را در ) و زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل(سازند: )

  (.۲۴آیه  نمل ( )سوره:.نظرشان زینت داد پس آنها را از راه حق باز داشت
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 پنچمین صفت: 
 امر به فحشاء و گناه مى كند:انسانها را همیشه شیطان شیطان در قرآن اینست که: 

ُ واِسٌع َعِلیٌم؛الشَّیطاُن » ُ یِعُدُکْم َمْغِفَرةً ِمْنهُ َو فَْضالً َو َّللاَّ  یِعُدُکُم اْلفَْقَر َو یأُْمُرُکْم بِاْلفَْحشاِء َو َّللاَّ
دهد، و به فحشا )و زشتیها( شیطان، شما را )به هنگام انفاق(، وعده فقر و تهیدستى مى 

دهد، و خداوند قدرتش شما مىبه « فزونى»و« آمرزش»امر میکند، ولى خداوند وعده 
« کند.(هاى خود، وفا مىوسیع، و )به هر چیز( داناست. )به همین دلیل، به وعده

 (268)بقره/
 ششمین صفت:

او ضعیف  وحیله شیطان حیله گر و مكار است ولى كید شیطان در قرآن اینست با اینکه:
سوره ) ( ضعیف استهمانا كید و حیله شیطان « )ان كید الشیطان كان ضعیفا» :است
  (.۷۶آیه: نساء 

 هفتمین صفت:
فانى نسیت الحوت و ما » شیطان باعث فراموشى مى شود:شیطان در قرآن اینست که: 

 ( من ماهى را فراموش كردم و آن را از یاد من نبرد مگر شیطان« )انسانیه اال الشیطان
 ( .دا را از یاد او بردشیطان ذكر خ( )(. )فانساه الشیطان ذكر ربه۶٣آیه:  كهف )سوره:
  (.۴۲آیه:  یوسف )سوره:

 هشتمین صفت:
افتتخذونه و ذریته ) و تولد تناسل دارد:شیطان ذریه دارد شیطان در قرآن اینست که: 

آیا او )شیطان( و ذریه او را اولیاء خود قرار مى دهید ) اولیاء من دونى و هم لكم عدّو(
 (.۵۰آیه:  كهف)سوره:  در حالى كه آنها براى شما دشمن هستند(

  خیرخواه نشان دادن:نهمین صفت 
یکي از شیوه هاي مکاري شیطان اینست که در دستگاه محاسباتي انسان نفوذ میکند، و 
بدین ترتیب خود را براي انسان خیرخواه جلوه مي دهد. بطور مثال مکاري شیطان 

ِلیْبِدي لَُهما ما ُووِري َعْنُهما ِمْن َفَوْسَوَس لَُهَما الشَّیطاُن »درباره حضرت آدم )ع( بود. 
  َسْوآتِِهما َو قاَل ما نَهاُکما َرب ُکما َعْن هِذِه الشََّجَرةِ إاِلَّ أَْن تَُکونا َملََکیِن أَْو تَُکونا ِمَن اْلخاِلِدینَ 

از  سپس شیطان آنها را وسوسه کرد تا آنچه را« َو قاَسَمُهما إِنِّي لَُکما لَِمَن النَّاِصِحیَن؛
اندامشان پنهان بود آشکار سازد و گفت پروردگارتان شما را از این درخت نهى نکرده 

مگر به خاطر اینکه )اگر از آن بخورید( فرشته خواهید شد یا جاودانه )در بهشت( 
)سوره « خواهید ماند! و براى آنها سوگند یاد کرد که من خیرخواه شما هستم!

  (.20-21اعراف/
 -آید که معموالً براى نفع و فائده مى« الم»با توجه به حرف  -« وسوس له»از جمله 

هاى خود، چهره خیرخواهى و دوستى آدم را شود که شیطان در وسوسه چنین استفاده مى
چنین معنى وجود ندارد، بلکه تنها به « وسوس الیه»به خود گرفت، در حالى که در جمله 

 در قلب کسى است.« نفوذ مخفیانه»معنى 
 گان معزز !خوانند

ها و حمایت هاى آنها افتادن نیز آسیب بزرگ اعتماد به دشمن و در دام لبخند ها و وعده
 دیگرى است که انسان باید از آن بر حذر باشند.
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دشمن را باعالماتش در هر لباسکه باشد، باید شناخت و از کید او که در مواردى در پِس 
 اید مردم را اگاه ساخت.شود، بظاهِر دوستى و کمک پنهان مى 

ما از شر شیطان به  ااردگپرور، اه دارگارا ما را از شر شیطان خبیث و الرجیم ندگپرور
 .تو پناه میبریم

 کریم در مقابله با شیطان: قرآن و رهنمودهدایت 
در آیات متعددي از شیطان به عنوان دشمن تذکر دادیم  عظیم الشان طوریکه قبالً  قرآن

شیطان دشمن آشكار »مي فرماید: ان الشیطان لالنسان عدو مبین؛  ونام برده آشكار انسان 
فرماید، بني آدم شیطان شما را فریب ندهد آن در هشداري دیگر مي  و« انسان است.
 .و مادر شما را از بهشت بیرون كرد گونه كه پدر

ه صدا در خطر را ب گمیدهد وبراي انسان همیشه زنهشدار عظیم الشان به انسان  قرآن
هر كس شیطان را به جاي خداوند به عنوان ولي و سرپرست خود »فرماید: مي ورد آمي 

 «. ي را مرتکب خواهد شد.رگوبزانتخاب كند زیان آشكاري 
 هر آینه جهنم را از تو و بندگاني كه از»در باره پیروان شیطان میفرماید: همچنان قرآن 

توجه به  شود و آن اینكه بایك سؤال مطرح مي در اینجا« تو پیروي كنند پر خواهم كرد.
علماء که در  با وجود همه هشدار هاي که توسط  آنبیا واین همه هشدار هاي قرآني و

ها به این هشدارها چرا انسان یرد گخطر ناک شیطان خبیث صورت می پیامدهایيمورد 
 هستند؟ بي توجه

 ردد:گذیل خالصه میعامل فت: که این بي توجهي انسانها در چند گ جواب بایددر 
 عامل اول:

كه  ،میگیردنفوذ شیطان آنچنان مخفي وتحت پالن دقیقي مخفي کاري در انسان صورت 
را کسي  خود اوست كه چنین تصمیمي را گرفته است و دشمني كند اینانسان فكر مي
 .كنداحساس نمي 
 عامل دوم: 

این بدین معني است که اغلب انسانها  دشمن خطرناك.این یج پیروي از فوري نبودن نتا
فوري نیست كه انسان با چشیدن طعم تلخ  چنان پیروي میکنند، نفس اماره و شیطانکه از 

 .آن در برابرش مقاومت ورزد
 عامل سوم:

 سلب میکند.قواي مقاومت را از انسان در نتیجه  لذت گرایي افراطي كه 
 عامل چهارم:

عوامل وجود دارد از جمله تنوع و انعطاف پذیري شگفت انگیزي كه در شیطان  
در نظر داشت که شیطان در قرآن عظیم  با شیطان است.رام هاي گپرانسان از  تاثیرپذیر

 دیده است.گر الشان بحیث دشمن آشکاري انسان معرفي
  ؟را داده استبه شیطان اجازه و سوسه ار گپرورد چرا

داستان را از دید  شته وگبجواب سؤال بپردازم میخواهم کمي به عقب برقبل از اینکه 
 کرد. قرآن عظیم الشان بطور مختصر از اوال آغاز

مهلت ار گرانده شد، از پرورددرگاه الهى شیطان  اززمانیکه شیطان به علت نافرماني 
مهلت ن این و شیطان پس از گرفت تا وقت معینى به او مهلت دادوند هم خواست و خدا
آنها را وادار به انجام كارهاى بد  كه فرزندان آدم را وسوسه خواهد كرد و: اظهار داشت
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قال »سوره حجر( در مورد چنین میفرماید:  ۴۰تا آیات  ٣۶قرآن در آیات ) خواهد نمود.
رب بما  فانظرنى الى یوم یبعثون قال فانك من المنظرین الى یوم الوقت المعلوم قال رب

شیطان «. )المخلصین ْلزینن لهم فى االرض و ْلغوینهم اجمعین االّ عبادك منهماغویتنى 
از مهلت  )گفت: پروردگارا تا روزى كه مبعوث میشوند به من مهلت بده خداوند گفت: تو

اینكه تو مرا گمراه  داده شده گانى تا روز وقت معین. شیطان گفت: پروردگارا به سبب
داد و همگى آنها را گمراه خواهم  ( براى آنها زینت خواهمنمودى، )اعمال فرزندان آدم را
 .ساخت مگر بندگان خالص تو را

خداوند انسان را آفرید و به او اختیار و آزادى انتخاب داد فت: گدر جواب سؤال میتوان 
انسان در انتخاب خیر و شر آزاد است او مى تواند راه انبیاء را در پیش  به طورى كه

و پیامبر فاصله بگیرد و به وند از خدا دست یابد. وهم میتواند  ابدى و به سعادت گیرد
 .معصیت و شّر روى آورد گناه و

وسعادت  خیر در این میان خداوند با ارسال پیامبران و كتب آسمانى، انسان را به سوى
كند تا  دعوت كرد الزم بود نیرویى هم باشد كه انسان را به سوى شر و بدیها دعوت

قرار بگیرد آنگاه با  ان در اختیار و انتخاب از بین نرود و او برسر دو راهىآزادى انس
فت که این امتحان و گباید به دقت  .انتخاب راه درست، كمال خود را به ثبوت برساند

 انتخاب کار و ضرورت بنده است.
امل زیانبخش نیست بلكه باعث تك بنابراین، وسوسه هاى شیطان براى افراد باایمان نه تنها

وسوسه هاى شیطان، بسیار ارزشمند است و  بیشتر آنهاست و انتخاب راه خدا با وجود
 هاى شیطان به مراتب باالیى از كمال میرسند. افراد با ایمان با مبارزه با وسوسه

را آماده تر و قویتر مى سازد و او را وادار مى كند كه از تمام  اساساً وجود دشمن، انسان
 ده كند و در عزم و اراده خود ثابت قدم باشد.استفا امكانات خود

هرگز نمى تواند  ضمناً توجه كنیم كه وسوسه شیطان در حد الزام و اجبار نیست و شیطان
كند. كار او تنها وسوسه  و اجازه ندارد كه انسان را به ارتكاب گناه و معصیت مجبور

الفت با آن كار دشوارى دیگر مخ است و شخص با ایمان وقتى چند بار با آن مبارزه كرد
( با ۱۰۰ – ۹۹)آیات  سوره نحلطوریکه قرآن عظیم الشان این مطلب را در نخواهد بود.

انه لیس له سلطان على الذین آمنوا و على ربهم »زیباي خاص خویش چنین بیان میدارد: 
اند و را بر كسانى كه ایمان آورده  همانا شیطان) «یتوكلون انما سلطنه على الذین یتولونه

بر پروردگارشان توكل كردند، تسلطى نیست. تسلط او تنها بر كسانى است كه والیت او 
 (. .را پذیرفته اند

جواب در جاى دیگر از زبان شیطان نقل مى كند كه در روز قیامت در قرآن  همچنین
و ما كان لى علیكم : »كسانى كه شیطان را مسؤل گمراهى خود مى شمارند، خواهد گفت

 آیه: ابراهیمسوره ) «ان اال ان دعوتكم فاستجبتم لى فال تلو مونى و لو موا انفسكممن سلط
مرا بر شما تسلطى نبود جز اینكه شما را دعوت كردم و شما مرا اجابت نمودید ) (22

  (.پس مرا مذمت نكنید بلكه خود را مذمت كنید
موجب پیشرفت و خالصه اینكه وسوسه شیطان الزام آور نیست و همین وسوسه گرى هم 

 تكامل مؤمنان است.
 :خاتمه دعا میکنیم در

 وابلیسانه آن، ، خبیثانه رااز وسوسه هاى شیطان رجیم، واز اعمال شیطانى ارا! مادگپرور
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الذى یوسوس فى صدور الناس، واز شر وسوسه گران »واز فریب هاى شیطان مكار، 
 خناس،در حفظ وامان خود داشته باش.

 به تو پناه میبریم وبه بانگ رسا اعالم میداریم: ارا! از شر شیطان خبیث دگپرور
قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق،  ومن شر غاسق اذا وقب،  ومن شر النفاثات فى »

الهى ما به تو كه پروردگار سپیده صبح هستى پناه ) «العقد، ومن شر حاسد اذا حسد.
از شر شب تار كه فرا رسد، واز شر جادوگرانى كه میبریم، پناه میبریم از شر مخلوقات و

 (. در گره ها دمند، واز شر  هر حاسد كه حسد ورزد.
! تورحمان ورحیم  وبخشنده اى! لطف ومر حمت رااز بند ه گناهكارات دریغ ارادگپرور

 مفرما. آمین
 :دفع وسواس شیطان

انسان است،  در حقیقت وسوسه مریضي خطرناکي است و از توطئه هاي شیطان براي
شیطان مي خواهد با وسوسه انسان ها را در تنگنا قرار دهد و آنها را گمراه کند و از 
طاعت الهي باز دارد. از این رو خداوند به پیامبرش صلي هللا علیه وسلم دستور داده 
است که از این وسوسه به خدا پناه ببرد و در این مورد سوره کاملي نازل کرده است: 

( 4( ِمْن َشِرّ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس)3( إِلَِه النَّاِس)2( َمِلِک النَّاِس)1وذُ ِبَرِبّ النَّاِس)قُْل أَعُ »
 ( )سوره الناس(6( ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس)5الَِّذي یَوْسِوُس ِفي ُصُدوِر النَّاِس)

با شیطان انسان را وسوسه مي کند و در مورد مؤمنان وسوسه اش شدید است، وسوسه 
 دو چیز عالج مي شود:

مؤمن نباید به این وسوسه توجه کند؛ بلکه قاطعانه آن را از خود دفع کند؛ چون  - 1
 وسوسه از شیطان است و به او ضرر نمي رساند.

به ذکر خداوند متعال مشغول شود، شیطان از او دور مي شود، از این رو خداوند  - 2
اْلَخنَّاِس( یعني وقتي که انسان از ذکر در مورد شیطان مي گوید: )اْلَوْسَواِس 

پروردگارش غافل مي شود شیطان به سراغش مي آید و او را وسوسه مي کند، 
وقتي که انسان پروردگارش را یاد کند شیطان از او دور مي شود. نصحیت من به 

 سؤال کننده و امثالش این است که این دو کار را انجام دهد.
تأثیر آن قرار نگیرد آنگاه وسوسه به اذن خدا دور  به وسوسه توجه نکند و تحت - 1

خواهد شد؛ چون وقتي انسان به آن توجه کند بیشتر میشود و شیطان به انسان مسلط 
 مي گردد.

به کثرت به ذکر هللا متعال و تالوت قرآن عظیم الشان مشغول شود، و از شیطان به  - 2
س( را بخواند و تکرار کند، با خدا پناه ببرد. آیة الکرسي و معوذتین )سوره فلق و نا
 این کارها به اذن خدا وسوسه اش دور خواهد شد.

 :کید شیطان ضعیف است
با توجه به وجوهات مذکور نباید چنین پنداشت که توان شیطان بسیار قوی است، و 

إن كید »مبارزه با او مشکل و سنگین است، جهت دفع این پندار خداوند می فرماید: 
جایی که هنگام قرائت قرآن « نحل»( و در سوره ی ۷6)نساء، « ضعیفاالشیطان كان 

دستور به استعاذه رسیده است، همراه با آن نیز فرموده است که شیطان بر اهل ایمان که 
بر خدا اعتماد نموده اند یعنی به خدا پناه جسته اند تسلطی نخواهد داشت، چنان که می 

 :فرماید
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ِجیِم ) فَإَِذا قََرأَْت اْلقُْرآنَ  ( إِنَّهُ َلْیَس لَهُ ُسْلَطاٌن َعلَى الَِّذیَن آَمنُواْ 98فَاْستَِعْذ بِاَّلّلِ ِمَن الشَّْیَطاِن الرَّ
( 100( إِنََّما ُسْلَطانُهُ َعلَى الَِّذیَن یَتََولَّْونَهُ َوالَِّذیَن ُهم بِِه ُمْشِرُكوَن )99َوَعلَى َربِِّهْم یَتََوكَّلُوَن )

 (100تا  98)نحل 
یعنی هرگاه خواستی قرآن بخوانی پس پناه ببر به خدا از شیطان رانده شده؛ زیرا او بر 
اهل ایمان که بر خدا اعتماد می نمایند، تسلطی نخواهد داشت، او فقط بر کسانی تسلط 
خواهد داشت که او را دوست پندارند و او را شریک بدانند، تشریح کامل این آیه در 

( و مسایل استعاذه و تفصیل ۱۰۰تا  ۹٨، سوره نحل، آیات ٨)جلد « معارف القرآن»
 .احکام شرعی آن گذشتند در آنجا مالحظه گردد

 مناسبت بین آغاز و اختتام قرآن:
 خداوند متعال قرآن کریم را با سوره ی مبارکه فاتحه آغاز نموده است که خالصه آن پس 

ن بر صراط مستقیم است، از حمد و ثنای خداوند کمک خواستن از خداوند و موفق شد
کمک الهی و صراط مستقیم آنچنان دو چیز هستند که پیروزی دین و دنیای انسان در آنها 

مضمر است، اما در تحصیل این دو چیز و سپس استعمال آنها دام مکر و فریب و 
وسوسه ی شیطان قدم به قدم پهن است، لذا هللا متعال قرآن را بر تدبیر از هم پاشیدن این 

 .م که استعاذه باشد، به پایان رسانیددا
 خوانندگان گرامی!
هر گاه پیامبر صلی هللا علیه وسلم به »فرماید: سالم هللا علیها ۔ می -ام المؤمنین، عایشه 

های اخالص و داد و سورهرفت، هر دو کف دستش را کنار هم قرار میبستر خواب می
دستش، سر و صورت و سایر بدنش  معوذتین را تالوت می فرمود، سپس با کف هر دو

« را مسح می کرد و به همین ترتیب تا سه بار تالوت هر سه سوره را تکرار می فرمود.
]به روایت اهل سنن[ اللهم اجعلنا من المخلصین في أعمالنا وادفع عنا أذي شیاطین اإلنس 

 الدین.والجن و أبعد عنا شر الموسوسین وقناعذاب جهنم و ال تفضحنا یوم العرض و 
ا یَِصفُوَن » ِة َعمَّ ِ « 181»َو َسالٌم َعلَى اْلُمْرَسِلیَن « 180»ُسْبحاَن َربَِّك َرِبّ اْلِعزَّ َو اْلَحْمُد َّلِلَّ

)سورصافات()پاك و منّزه است پروردگار تو، پروردگار عزیز، « 182»َرِبّ اْلعالَِمیَن 
ى فرستادگان و سالم بر همهكنند. و پندارند و( توصیف مىى او )مىاز آن چه درباره

 (..سپاس و ستایش براى خداوندى است كه پروردگار جهانیان است
 

 ربنا تقبل منا إنك أنت السمیع العلیم وتب علینا إنك انت التواب الرحیم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنك حمید 

آل محمد كما باركت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنك مجید. وبارك على محمد وعلى 
 حمید مجید.

اللهم اجعل القرآن  سبحانك اللَّهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إلیك.
 حجة لنا وال تجعله حجة علینا برحمتك یا أرحم الراحمین.

حسنات ما به شمار  الهی! ترجمۀ تفسیر کالم پاک خویش را از ما بپذیر و آن را زمرۀ
 آور.وقرآن را رهنمای زندگی ما قرار ده آمین یا رب العالمین.

 صدق هللا العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
 

 ومن هللا التوفیق
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 منابع و مأخذها بربعضی ازمکثی 
  

 :تفسیر صفوة التفاسیر - 1
ق نوشته شده 1399این تفسیردر سال  (م 1930)مولود تألیف محمد علی  صابونی 

ترین و معتبرترین كتب تفسیر ازجمله: نویسنده در تدوین این تفسیراز مهم .است
البحر المحیط و... استفاده بعمل  ،ابن کثیر ،تفسیر طبرى، كّشاف، قرطبى، آلوسی

 .اورده است

 تفسیر انوار القرآن: - 2
 :گزیده ای از سه تفسیر« تفسیر انوار القرآن» .یهرو تألیف عبدالرؤ ف مخلص

 .فتح القدیر شوکانی، تفسیر ابن کثیر و تفسیر المنیر وهبه الزحیلی می باشد
  احمد جام ـ افغانستان :محل نشرهجری قمری ـ  1389 :سال نشر

 تفسیر المیّسر: - 3
 هجری( 1379م مطابق  1959اول جنوری )دکتر عایض بن عبدهللا القرني  تألیف:

 هـ .  1395: انتشارات: شیخ االسالم احمد جام  سال چاپ

 :تفسیر کابلی - 4
: شیخ اإلسالم حضرت موالنا مفسر تفسیر کابلی )ترجمه فارسی ترجمه عثمانی(

النا محمود الحسن : شیخ الهند حضرت مومترجم ،مانی رحمه هللا علیهشبیر احمد  عث
 علمای افغانستان.ترجمه دری / فارسی: جمعی از  ،رحمه هللا علیه

 تفسیر معالم التنزیل ـ بغوی: - 5
ین ا هـجری قمری( 516)متوفی سال  تفسیر البغوى تألیف حسین بن مسعود بغوی

، واز تفسیر الکشف والبیان ثعلبی بسیار متأثر می تفسیر به زبان عربی نوشته شده
 باشد.

 تفسیر زاد المسیر فی علم التفسیر: - 6
 12میالدی ـ1116هجری/  510)عبدالرحمن بن علىتألیف: ابن جوزى ابوالفرج 

، «زاد المسیر»مشهور به  « زاد المسیر فی علم التفسیر»(هجری 592رمضان 
تفسیرمتوسط ابن جوزی میباشد که: این تفسیر خالصه از تفسیر بزرگ وی بنام 

 المغنی فی تفسیر القرآن می باشد.(

 :دلسی: ابو حیان اْلنالبحر المحیط في التفسیر القرآن - 7
ق( مشهور 745 - 654تألیف: محمد بن یوسف بن علی  بن حیان نفری غرناطی )

به زبان عربى می باشد.وی به تحقیق « البحر المحیط»به ابوحیان غرناطى. تفسیر 
غت، توجه خاصی مبذول داشته پیرامون کلمات هر آیه واختالف ترکیب ها وبال

 .است

 :تفسیر تفسیر القرآن الکریم ـ ابن کثیر - 8
)متوفى  تألیف عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی :تفسیر القرآن العظیم

 .شمار می آید به ابن کثیر. که از علماء ممتاز ومحقق قرن هشتم به ق( مشهور774
 ابن شناس بزرگ اسالمى می فرماید:، مفّسر و قرآن)جالل الدین سیوطی

 نگاشته نشده است.(.تفسیرى دارد، كه در سبک و روش همانندش  کثیر



 

  

 منابع و مأخذها

682 

 :تفسیر بیضاوی - 9
تألیف شیخ « تفسیر بیضاوى»أنوار التنزیل و أسرار التأویل، مشهور به »یا 

هـ( در قرن هفتم هجری این  791)متوفی سال بیضاوی  عبد هللا بن عمرناصرالدین 
م( دار إحیاء 1998ق یا 1418)سال  در و .تحریر یافته استتفسیر به زبان عربی 

 .بچاپ رسیده است لبنان –العربي ـ بیروت التراث 

 «:التفسیرالجاللین» تفسیر الجاللین  - 10
جالل الدین محلی وشاگردش جالل الدین سیوطی )وفات جالل الدین محلی سال 

 .م 1996ق یا   1416هـ( )سال نشر: 911و وفات جالل الدین سیوطی سال  864
این تفسیر در قرن دهم   (لبنان -مؤسسة النور للمطبوعات مکان نشر : بیروت  ناشر:

 هجری بزبان عربی واز معدود تفاسیری است که توسط چند عالم نوشته شده باشد.

 :تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن ـ تفسیر طبری - 11
هجری  310وفات  224طبری متولد )بن جریر بن یزید  عالمه أبو جعفرمحمد

، قمری، ناشر: دار المعرفة 4)قرن ( میالدی 923ـ  839یا ) ( در بغداد وقمری
، مفسر، فقهی ومؤرخ مشهور سدۀ محدثینمحل نشر: بیروت( شیخ طبری یکی از 

 سوم قمری است.

 تفسیر ابن جزی التسهیل لعلوم التنزیل: - 12
 ق(741تألیف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به ُجَزّى )متوفى 

یكى از موجزترین و در لبنان(  –بیروت  ، شرکة دار اْلرقم بن أبیاْلرقم )ناشر:
 عین حال مفیدترین و فراگیرترین تفاسیر مغرب اسالمى است.

 تفسیر ابو السعود: - 13
 تألیف: مفسر شیخ ابوالسعود«  تفسیر إرشاد العقل السلیم إلی مزایا الکتاب الکریم»

 ( از علمای ترک نژاد می باشد.982)متوفی محمد بن محمد بن مصطفی عمادی 
 .بع مکتبة الریاض الحدیثه بالریاض()محل ط

 تفسیر فی ظالل القرآن: - 14
 .هـ( 1387ال )متوفی س تالیف: سید بن قطب بن ابراهیم  شاذلی

 لبنان –دار الشروق، مکان نشر، بیروت  ناشر:م.  1988ق یا  1408سال نشر

 تفسیر الجامع الحکام القرآن ـ تفسیر القرطبی: - 15
( عالمه  ابو عبد هللا محمد بن احمد بن عالم ومحقق مشهور اندلس )اسپانیا نام مؤلف:

هجری( هدف اساسی وی از تألیف این  671بکر بن فرح القرطبی )متوفی سال 
 .سائل فقهی از قرآن کریم بوده استتفسیر استنباط احکام وم

 :القرانتفسیر معارف  - 16
مولف: حضرت عالمه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی مترجم موالنا شیخ الحدیث 

  حضرت موالنا محمد یوسف حسین پور.

 تفسیر خازان: - 17
عالء الدین علی تألیف:« لباب التأویل فی معانی التنزیل )تفسیرالخازان » نام تفسیر: 

 باشد.( هجری می ۷۴۱و متوفای  ۶۷٨متولد بن محمد بغدادی  مشهور به الخازان )

 روح المعانی )اولوسی( - 18
 .اثر محمود أفندى آلوسی است« عظیمروح المعانی فی تفسیر القرآن ال»تفسیر 
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ادارة الطباعة  ،محل نشر 2007 ینایر  01سال نشر:ق(  1270 – 1217)
 المنیریة تصویر دار إحیار التراث العربي.

 جالل الدین سیوطی: - 19
 «نثورفی التفسیر با لمأثورتفسیر الدار الم» «علوم القرآناالتقان فی »

 -۱۴۴۵) .د الرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی: حافظ جالل الدین عبمؤلف
 م(۱۵۰۵

 .هـ  المدینه المنوره 1426مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشریف 

 :«تفسیر معانی القرآن فی التفسیر»  زجاج: - 20
اجمؤلف: ا أبو إسحاق إبراهیم بن محمد بن السرى بن  أو الزّجاج أبو إسحاق أو لَزجَّ

 (ـ میالدی 923ـ  855هجری  311ی ـ هجر 241سهل الزجاج البغدادی است. )

 :تفسیر ابن عطیة - 21
 .بوده« المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ابن عطیة» نام کامل تفسیر:

تمام بن عطیة اْلندلسي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن  :آن مؤلف
دار ابن  ،2001 – 1422سنة النشر:  سال نشر: هـ( 542المحاربي )المتوفى: 

 حزم.

 :تفسیر قَتادة - 22
ـ  680هـ ،  118هــ ـ  61) َبْصریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 

، نسب شناسی، تاریخ عرب لغت،، که در علوم تابعین بوده جملهوی از .(م 736
، در بصره عراق حافظ بودضمن  در و .دسترسی داشتحدیث، شعر عرب، تفسیر، 

 او با حافظه»گوید:  درباره  او می امام احمد حنبل ولی نابینا بود. برده زندگی بسر
کرد، من یک بار  شنید مگر اینکه آن را حفظ می ترین اهل بصره بود و چیزی نمی

حافظه  او در طول تأریخ « و خواندم و او حفظ شد.صحیفه  جابر را برای ا
 المثل بود. او در عراق به مرض طاعون در گذشت.ضرب

 تفسیر زمخشرى. مشهوربه  تفسیر کشاف - 23
مشهور به  « تفسیر  الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون اْلقاویل فی وجوه التأویل»

 هـ( 538 ذیحجه9ـ  467رجب  27) هللا زمخشریجار مؤلف:تفسیر کشاف. 
، در کلکته بچاپ رسید دو جلد میالدی در ۱٨۵۶ این تفسیر برای بار اول در سال:

در  ۱٣۱٨، و ۱٣۰٨، ۱٣۰۷های سال در ، ودر بوال ق مصر ۱۲۹۱سپس در سال 
 انتشارات دار إحیا التُراث العربی. محل نشر: .قاهره به چاپ رسیده است

 تفسیر مختصر: - 24
ابوجعفر محمد بن جریربن یزید بن کثیر بن غالب مؤلف: تفسیر ابن کثیر: 

ی در بغداد هجری قمر 310وفات  224جریر طبری متولد  مشهور به ریطب
ه پدر علم و تاریخ و تفسیر . تاریخ طبری مشهور ب(هجری شمسی 301ـ  218)

دار القرآن الكریم، بیروت  :محل طبع م ـ 1981 -هـ  1402: سال طبع هفتم. است
 لبنان. –

  :المالکی سر صاوىمف - 25
 : احمد بن مؤلف« حاشیة الصاوي على تفسیر الجاللین فی التفسیر القرآن الکریم »
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سال ومحل طبع: بالمطبعة العامرة الشرفیة  ق( است.1241-1175محمد صاوى )
 هجریة. 1318سنة 

 :سعید حوی - 26
، (۱۴۰۵)یازده جلد؛ قاهره  االساس فی التفسیر»ّوی، سعید، َحّوی، سعید، مفسر حَ 

 .آید گذارترین آثار حوی به شمار می ترین و اثر که از مهم
 م ، محل نشر قاهره ـ مصر  موسسه دار السالم 2003ق یا 1424 : سال نشر

 :زیتفسیر کبیر فخر را - 27
هـ  544)تفسیر کبیر، شیخ اإلسالم  فخرالدین رازی زی مشهور به تفسیر فخر را

ترین اثر فخر رازی و یکی از چند تفسیر  جامعتفسیر کبیر مهمترین و ( هـ 606
 .جسته قرآن کریم به زبان عربی استمهم و بر

 :تفسیر ّسدی كبیر - 28
، معروف به سّدی كبیر، «ابومحمد اسماعیل بن عبدالرحمان»تفسیر ّسدی كبیر اثر 

 زیست. هجری قمری از مردم حجاز است كه در كوفه می ۱۲٨متوفای 
ی غزوات  ای توانا در تاریخ، بخصوص درباره نویسندهقدر و  وی مفسری عالی

شود كه از  یاد می« تفسیر كبیر»های( صدر اسالم است. از تفسیر او به نام )جنگ
 ی تحریر در آمده است. منابع سرشار تفاسیری است كه پس از وی به رشته

با ذكر گوید: سّدی، تفسیر خود را می« خلیلی»به نقل از « جالل الدین سیوطی»
نقل كرده است و بزرگانی چون « ابن عباس»و « ابن مسعود»سندهایی از 

 اند. از او روایت كرده« شعبه»و « ثوری»

 تفسیر المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز:  - 29
ابن  معروف به اربیمحمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن غالب مح ابو :مؤلف

 ( هجری 541ـ  481عطیه اندلسی )

 :تفسیر فرقان - 30
 .نییسشیخ بهاء الدین ح :تألیف

 .کتاب حاشیة محیی الدین شیخ زاده علی تفسیر القاضی البیضاوی - 31
 زاده، محمد بن مصطفی شیخ :نویسنده

 : عربیبانز
 دار الکتب العلمیة :ناشر

مصحح: شاهین، محمد  -: نویسنده: بیضاوی، عبدهللا بن عمر سایر نویسندگان
 .مصطفی زاده، محمد بن نویسنده: شیخ -عبدالقادر 

 تفسیر  گلشاهی - 32
 مؤلف: دکتر آناطواق آخوند گلشاهی

 موضوع: ترجمه و تفسیر کامل قرآن کریم

 :کتاب حاشیة محیی الدین شیخ زاده علی تفسیر القاضی البیضاوی - 33
 : عربیبانز؛ زاده، محمد بن مصطفی شیخ :نویسنده

 :مجاهد تفسیر - 34
 یا  104یا  103یا  102متوفّی  – 21تفسیر مجاهد، اثر ابوالحجاج مجاهد )



 

  

 منابع و مأخذها

685 

ق( فرزند جبر و یا جبیر مّکى مخزومى از مفّسران تابعین و علماى علوم 105
 قرآنى است.

 فیض الباری شرح صیح البخاری: - 35
 Jan 26 2016: سال طبع الرحیم فیروز هروی،داکتر عبد

 ی:صحیح مسلم ـ وصحیح البخار - 36
هجری  261در سال  مشهور به امام مسلم که ورنده: مسلم بن حجاج نیشاپوریگردآ

حافظ ابو عبد هللا محمد بن : ورنده صحیح البخاریگرد آ و .قمری وفات نمود
 (هجری 256ـ  194بن بردزبه بخاری )اسماعیل بن ابراهیم بن مغیرة 

 :تفسیر نور دکتر مصطفی خّرم دل - 37
 تألیف: دکتر مصطفی خرمدل از« معانی قرآنترجمۀ »نام کامل تفسیر نور: 

 هجری(.1399هجری،  وفات   1315کردستان: )متولد سال  

 ن:مفردات الفاظ القرآ - 38
: او اهل اصفهان گفته« اْلعالم»)خیر الدین زرکلی در کتاب  از راغب اصفهانی.

هجری قمری  502بود اما در بغداد سکونت گزید، ادیب مشهوری بود، و درسال 
در علم اصول ذکر « تأسیس التقدیس»امام فخرالدین رازی در کتاب «. وفات کرد

/  2بغیة الوعاة با غزالی بود. ) کرده که راغب از ائمۀ اهل سنت است و مقارن
 .(7، وأساس التقدیس صفحه  297

 فسیر وبیان کلمات قرآن کریم:ت - 39
اسباب نزول، عالمه جالل الدین  ،ق( 812هـ ـ 751) شیخ حسنین محمد مخلوف

 ( )انتشارات شیخ االسالم احمد جام ازعبد الکریم ارشد فاریابی. سیوطی ترجمه:
 
 

  (30جزء سی ام ) و تفسیرترجمه 
 تتبع ونگارش:

 « سعید افغانی - سعـیـدی»  امین الدین  

 مرکز مطالعات ستراتــیــژیکی افغان مدیر
 جرمنی -حق الره ومسؤل مرکزفرهنگی د
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