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 هللا الرحمن الرحیم بسم 

 التغابن سورۀ

 هیجده آیه ودو رکوع می باشد. نازل شده ودارایۀ منوره سورۀ تغابن در مدین
 

  تسمیه:  وجه
  به از تفاعل است به معنى مغبون كردن یكدیگر، و« تغابن»قبل از همه باید گفت که 

 زیان انداختن همدیگرآمده است.
شد. این نام   نامیده« تغابن»نهم  آن روز قیامت، به روز  ۀآیراینکه د  سبب  به  سوره  این

  و خسارت  زیان  نامیدند که«  تغابن»جهت   را از آن  را بخود گرفته است. روز قیامت
 شود. می  نمایان در آن   کافران
تغابن به معناى دیگرى مغبون كردن و سود را به نفع خود جذب كردن است. در همچنان 

 .كس به فكر آن است كه خود را نجات دهد و دیگرى را مقصر بداندقیامت، هر 
  آغاز می  با تسبیح  که  است  هایی  سوره  یعنی«  مسبحات»از   ۀ سور  آخرین سوره  این

 شوند.

 کلمات وحروف آن: د آیات،اتعد

ت تعداد آیات سورۀ تغابن  به هجده آیه، وتعداد کلماطوریکه در فوق هم یاد اور شدیم  ؛ 
رای مختلفی علماء أچهل و یک کلمه )البته بادرنظرداشت صد و دو أصح روایات  آن به 

 میرسد . هزاروهفتاد حرفیک   نیز به أصح روایات   در این بابت ( وتعداد حروف آن

 کلی و موضوعات آن: یمحتو
پردازد اما  های مدنى است که به تشریع و قانونگذارى مى هازجمله سور« تغابن»سورۀ 

هاى مکى است که اصول عقاید اسالمى را   ، مانند فضاى سورههفضاى حاکم در این سور
 دهند. مورد بررسى قرار مى

 :توان به چند بخش تقسیم كرد از نظر محتوى، سورۀ تغابن را مى
و آثار قدرت او، و نیز در مورد انسان مقر و هللا تعالی سوره در مورد شکوه و عظمت  ـ

 کند. هاى واالى او صحبت مى و انسان کافر و منکر نعمت تعالوند ممعترف به خدا
را تکذیب کردند و  هللا تعالی هاى پیشین که پیامبران  ـ در این سوره قرون گذشته و ملت

 دشمنى و گمراهى، عذاب و هالکت آنان را فرا گرفت.، کفر ۀدر نتیج
ست و باید باشد، خواه ـ در این سوره قسم یاد شده است که زنده شدن بعد از مرگ حق ا

 مشرکین به آن اقرار کنند یا منکر آن باشند.
را داده و  صلی هللا علیه وسلّم  فرمان اطاعت از امر پروردگار و پیامبر  ه ـ در این سور
 برحذر داشته است.هللا تعالی دعوت  ازامتناع ورزیدن انسان را از 

مسران و فرزندان برحذر داشته ـ همچنین مسلمانان را از عداوت و دشمنى بعضى از ه
 دارند. است که در بسى اوقات انسان را از رفتن به جهاد و هجرت، باز مى

و براى اعتالى دین او  هللا جل جالله دهد که در راه  دستور مى ، سوره ۀ ـ و در خاتم
دارد؛ زیرا یکى از صفات مؤمن  برحذر مى حسدخل و ب  باید انفاق کرد، و انسان را از 
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 باشد. رت است از انفاق در راه خدا؛ چرا که انفاق بخشى از جهاد در راه خدا مىعبا
واوالد ، ودر نهایت مال همچنان برحذر داشتن  مسلمانان به فریفته شدن پیش از حد به 

بدان آغاز یافته   ۀهمانطوریکه سور ،پایان می یابد وند متعالنام و صفات خدا رۀ باسو
 بود.

 قبلی:ۀ سور ارتباط این سوره با

سورۀ منافقون را به ذكر امر به طاعت و نهى و منع از معصیت  متعال چون خداوند
 نموده است.اغاز سورۀ تغابن را به بیان حال مطیعین و گنهكاران  ،پایان داد

 سورۀ تغابن: محل نزول
آخرش  ۀ گوید: غیر از سه آیمی در مورد نزول این سوره  ) رض( ابن عبّاس حضرت
 ،تا آخر سوره  « یا أَیَُّها الَِّذیَن آَمن وا إِنَّ ِمْن أَْزواِجك مْ » نازل شده، ازۀ منوره دینكه در م

 نازل شده است. ۀ مکرمهمذكوره در مكّ  ۀبقیّه از اّول تا آی
 

 سورۀ تغابن ترجمه وتفسیر
حیمِ   حٰمِن الرَّ ِ الرَّ  بِسِم َّللاَّ

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان
 

 ِّ َ ُد َوُهَو َعلَك ُلل ِّ یَُسب ُِّح لِلِّ َرر ِّ لَهُ الرُملرُ  َولَهُ الرَحمر  َما يِّا الَسَماَواتِّ َوَما يِّا اَأر
یر   ٍء قَدِّ  ﴾۱﴿ َشار

مالكیت و حكومت از آن او  ،کنند هللا را به پاکی یاد میآنچه در آسمانها و زمین است هر
  (۱) است، و ستایش از آن او، و بر همه چیز توانا است.

 :ل  جاللهج یاد هللا
برده می شود یک دنیا عظمت، قدرت، علم و حکمت در  جل جالله هللاهنگامی که نام 

دارای اسماِء حسنی و صفات علیا و صاحب زیرا هللا تعالی قلب انسان متجلّی می شود، 
 تمام کماالت و منّزه از هرگونه عیب و نقص است.

افی است، روح انسان را به نیکی ها و توّجه مداوم به چنین حقیقتی که دارای چنان اوص 
پاکی ها سوق می دهد و از بدی ها و زشتی ها دور می دارد. توّجه به چنین معبود 

بزرگی موجب احساس حضور دائم در پیشگاه اوست و با این احساس، انسان از گناه و 
 .فاصله می گیردبه گناه آلودگی 

 :هللا بودهمیشه به یاد علیه السالم حضرت موسی 
اینست  ودقت است،در زندگی حضرت موسی علیه السالم قابل توّجه  یکی از مباحث که 

هر حل و متوّجه درگاه او بود و تعالی  هللاهمیشه به یاد  که حضرت موسی علیه السالم 
 .مشکلی را از او می خواست
 تقاضای عفو و فوراً از هللا تعالی  بقتل رسانید،قبطی را زمانیکه در مصر شخصی 

قَاَل َرّب إِنّی » «کردم، مرا بیامرز ظلم گفت: پروردگارا، من به خویشتن »مغفرت کرد 
 ( 16ۀ قصص، آی ۀسور « .)َظلَْمت  نَْفِسی فَاْغِفْر ِلی

 »گفت: می رفت، ازمصر بیرون علیه السالم  همچنان زمانیکه حضرت موسی
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« ّجِنی ِمَن اْلقَْوِم الظَّاِلِمینَ قَاَل َرّب نَ » «پروردگارا، مرا از این قوم ستمکاررهایی بخش
 ( 21 ۀ قصص، آی ۀ )سور

گفت: امید است پروردگارم مرا به راه  »،متوّجه سرزمین مدین شدهمچنان زمانیکه 
ینِّی َسَواَء الَسبِّیلِّ  » «راست هدایت کند دِّ  ۀ قصص، آی ۀ )سور« قَاَل َعَسی َرب ی أَنر یهر

موقعیت نوب شام وشمال حجاز، ونزدیك تبوك در ج منطقۀ است که « َمْدَینَ )» .(22
 دارد ، که در زمان فرعون ازسیطره حکومت فرعون خارج بود (

استراحت نموده وارام گرفت ب کرد و در سایه آهنگامی که گوسفندان شعیب را سیر
فَقَاَل َرّب إِنّی » «گفت: پروردگارا، به هر خیر و نیکی که برمن فرو فرستی نیازمندم»

 ( 24 ۀقصص، آی ۀسور«)ْنَزْلَت إِلَی ِمْن َخیٍر فَِقیر  ِلَما أَ 
موسی در بحرانی ترین لحظات زندگی او به قدری مؤّدبانه و حضرت این دعای اخیر 

نیازهای مرا برطرف ضرورت ها وتوأم با آرامش و خونسردی بود که حتّی نگفت خدایا 
 .ام کن، بلکه تنها عرض کرد: من محتاج خیر و احسان تو

 محترم!ۀ نندخوا
طبق  ،شعور دارندازنوعى دراین هیچ جای شکی نیست که همه مخلوقات که دارای 

سف به حال آنعده از انسانهای کرد أولی ت مشغول می باشند.همان شعور، به تسبیح الهى 
 ورند.آکه حد اقل شکر الهی را هم بجا نمی 

إِْن ِمْن َشْيٍء إاِلَّ ی َسبِّح  ِبَحْمِدِه وَ  »اإلسراء می فرماید:  ۀ سور 44ۀ قرآن عظیم الشأن در آی
ْم إِنَّه  َكاَن َحِلیًما َغف وًرا های هفت گانه و زمین و هر که  آسمان)« َولَِكْن اَل تَْفَقه وَن تَْسِبیَحه 

کنند. و هیچ چیزی نیست مگر اینکه او را در حال  در آنها هستند، او را به پاکی یاد می
گمان او بردبار )و( آمرزنده  فهمید، بی لی شما تسبیح آنها را نمیگویند، و ستایش تسبیح می

گویند،  تسبیح مى مخلوقات هللا تعالی را  ۀهمدر این هیچ جای شکی نیست که ؛ .است.(
می خواهیم که  با عظمت خداوند  عقب بمانیم .ازمبارک وما انسانها نباید از این کاروان 

 .ندگرداواقعی بما را از تسبیح کنندگان 

یر   ن  َوَّللَاُ بَِّما تَعرَملُوَن بَصِّ مِّ نرُلمر ُمؤر نرُلمر َلايِّر  َومِّ ي َخلَقَُلمر يَمِّ  ﴾۲﴿ ُهَو الَذِّ
ست كه شما را آفریده است، و بعضى از شما كافرند، و بعضى از شما )هللا ( ذاتی او ا

 (۲.) بیناست ،كنید به آنچه مى هللا تعالی اند، و  مؤمن
عقیده اوست. )به جاى آن كه بگوید: خداوند به كفر و ایمان شما آگاه عمل انسان، بیانگر 

 .«َو َّللاَّ  بِما تَْعَمل وَن بَِصیر  »فرماید: خداوند به عملكرد شما آگاه است.(  است، مى
اّن َّللّا ال یخفى علیه شىء فى » پنهان نیست هللا چیزى در آسمان و زمین، از  هیچ 

 ( 5مران :)آل ع« االرض و ال فى السماء
ما وگردار ، بر تمام اعمال در محضر الهی هستیم، وپروردگار عالمیانما باید بپذیریم که  

أَلَْم یْعلَْم »دیگر بیان شده است:  قسم وفهم ناظر و شاهد است. همین مضمون در آیات به 
َ یَری گاهش می کند؟( نآیا انسان نمی داند  که هللا تعالی ) سوره علق ( ،14 ۀ )آی« بِأَنَّ َّللاَّ

اگر شما از او غافلید او از شما غافل نیست، اگر بدین معنی است که آیا انسان بدانید این 
 .شما مراقب نباشید او مراقب شماست

خداوند متعال همواره و در همه حال ناظر و شاهد بر دراین هیچ جای شکی نیست که 
« بِما تَْعَمل وَن بَِصیر  »ما آگاه است، ،هللا تعالی به اعمال اعمال، رفتار و نیات انسان است 
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د ورِ » اگاهی کاملی دارد : و هم به افكار و نیّات ما ً « َعِلیم  بِذاِت الصُّ اگر انسان این  بنا
اعمال ، حقیقت را همیشه در برابر چشم خویش قراردهد و خدای سبحان را ناظر بر 

بطور واقعی در قلب ین حقیقت، مشروط بر اینکه ایمان به ا، و نیت های خود بداند کردار
از  مبدل گردد، یقین داشته باشید که :جای گیرد و به صورت یک باور قطعی انسان 

 .د ماندیهرگونه لغزش، خطا و خیانت در امان خواه

یرُ  َسَن ُصَوَرُلمر َوإِّلَیرهِّ الرَمصِّ ِّ َوَصَوَرُلمر يَأَحر َ  بِّالرَحق  َرر  ﴾۳﴿ َخلََق الَسَماَواتِّ َواَأر

مان ها و زمین را به حق آفرید، و شما را صورت بخشید و صورت های شما را خوب آس
 (۳وزیبا کرده است ،و بازگشت به سوی اوست. )

 به شما شکل و تصویر بخشید تا از دیگران متمایز باشید.« صورکم »
از نظر لغوی از مصدر زیبیدن است وبه معانی، نیکو، جمیل و خوش نما  «زیبا»

 ه است . به طور کلی چهار نوع زیبایی اساسی وجود دارد:وشایسته آمد
خداوند. از فهم قرآن عظیم  زیبایی محسوس، نامحسوس، معقول، زیبایی و جمال مطلق 

های زیبایی  های طبیعت و زیبایی معنوی و اخالقی از پدیده الشأن زیبایی انسان، زیبایی
 شوند.  محسوب می

ٍء  الَّذی أَْحَسَن ک لَّ َشیْ »آفریده شده است.  «احسن»بینی قرآنی همه چیز  درفهم و جهان

 (. ۷:ۀآی ،سجده ۀ)سور«  آن خدایی که هر چه آفرید، به نیکوترین شیوه ساخت؛  َخلَقَه
دهنده این واقعیت است که همه هستی از هر جهت زیباست.  این آیه و دیدگاه قرآن نشان

ه در دسترس مستقیم بشر قرار دارد و البته از کل عالم هستی بیشتر عالم طبیعت است ک
  .شود به وسیله حواس ظاهری درک می

آن است كه خداوند، انسان را مجهز نمود به « فَأَْحَسَن ص َوَرك مْ «  منظور از ح سن صورت
 .كند چیزهایى كه در راه رسیدن به هدف، او را كمك مى

و تناسب آنها موجب  اعضاى بدن انسان هر كدام در جاى مناسب قرار گرفته و تركیب
زیبایى اندام انسان و بخصوص صورت او گردیده است. مژه، پلك و ابرو كه وظیفه 

اند.  انسان بخشیده چهره وصورت حفاظت از چشم را به عهده دارند، زیبایى خاّصى به 
گپ نگهبان زبان و دندان هستند، تنها به هنگام خوردن یا محافظ وها كه دربان دهان و  لب

شوند و در كودكى كه حیات  مورد نیاز باز و بسته مىواندازه آن هم به مقدار  زدن ،
نوزاد به شیر مادر وابسته است، كار مكیدن را به عهده دارند و در بزرگسالى، احساسات 

 .دارند عاطفى را با بوسیدن اظهار مى
وَن وَ  رُّ لَُم َما تُسِّ َرر ِّ َویَعر لَُم َما يِّا الَسَماَواتِّ َواَأر َما تُعرلِّنُوَن َوَّللَاُ َعلِّیم  بَِّذاتِّ یَعر

ُدورِّ   ﴾۴﴿ الصُّ
آنچه را که در آسمان ها و زمین است می داند، و ]نیز[ آنچه را پنهان می کنید و آنچه را 

 (۴) به نیّات و اسرار سینه ها داناست. هللا آشکار می نمایید، می داند و 
در تفسیر »البحرالمحیط«)ابو حیان اندلسی ( آمده است: هللا  از آگاهى خود به موجوداتى 

برند، و از آگاهى خود به آنچه بندگان پنهان و آشکار  ها و زمین به سر مى که در آسمان
ها نهان است خبر داده و یادآور شده است که  کنند و سپس به آگاهیش از آنچه در سینه مى

ۀ س همین فهم است که آیبر اساهیچ چیز از علم او نهان نیست و به هر چیزى آگاه است. 
با بیان علم فراگیر خود شروع کرده است، سپس اعالم نموده که نهان و آشکار مبارکه را 
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.داند ها را مى بندگان و مکنونات سینه  
  بعمل آمده است:هللا تعالی ذکری مبارکه سه بار از علم  ۀدر این آی

، «ْرِض ما فِي السَّماواِت َو اْلَ «  علم به تمام موجودات هستى  
وَن َو ما ت ْعِلن ونَ »ها  علم به آشكار و نهان انسان ، «ما ت ِسرُّ  

د ورِ »ها  علم به افكار و نیّت   آن هم علم دائمى كه از قالب فعل مضارع«. بِذاِت الصُّ
.شود استفاده مى« یَْعلَم  »  

.شود استفاده مى« َعِلیم  «  و علم عمیق كه از قالب  
داند، بهترین  باشد و همه چیز را مى ناظر بر اعمال ما مى  تعالی هللابه اینكه  ایمان داشتن 

محدود به زمان و  علم هللا تعالی،.  از گناه و حفظ تقوا استانسان وسیله براى دورى 
ها و زمین علم دارد و هم به آنچه پنهانى  مكان و اشیا یا امور خاص نیست. هم به آسمان

است،یا علنى انجام شود، آگاه  هم  . هللا تعالی،یكسان است هللا تعالی ان و آشكار براى پنه 
ها و اسرار نهفته در سینه  به كارهاى مخفیانه انسان آگاه است و هم به افكار و انگیزه

ونَ  »است  د ورِ   ت ِسرُّ .«... بِذاِت الصُّ  
محترم ! ۀخوانند  
درباره انسان  در ترین و گویاترین آیه برای نشان دادن عمق و گستره دانش الهی  صریح 

د ورِ »قالب تعبیر  مورد  از آیات قرآنی است، این عبارت در بسیاری « َعِلیم  بَِذاِت الصُّ
لک فرمود سخن را پنهانی یا آشکارا  ۀ در سورطوریکه تاکید قرار گرفته است.  مبارکه م 

ه است: کند؛ زیرا به اسرار دلها آگا تفاوت نمی متعال بر زبان جاری کنید، برای خداوند
د وِر أاََل یْعلَم  َمْن َخلََق َوه َو اللَِّطیف  » وا بِِه إِنَّه  َعِلیم  بَِذاِت الصُّ وا قَْولَکْم أَْو اْجَهر  َوأَِسرُّ

و سخنان را نهان دارید یا آن را آشکار سازید. سورۀ ملک ( ) 14و 13 ات )آی «اْلَخبِیر  
ا کسی که )همه چیز را( آفریده است آی (14))در هر صورت( او به راز دلها آگاه است. 

.داند؟ در حالیكه او باریک بین از هر چیز آگاه است.( نمی  
کید بر گستردگی ووسعت علم ودانش الهی گاه پس از دعوت مردم به پرهیزکاری مورد أت
کید قرار گرفته است تا نشان دهد که ضمانت بر تحقق و پاسبانی از تقوا، علم و آگاهی أت

پایان خود   براساس علم بی هللا است؛ به این معنا که مردم باید بدانند که هللا تعالی 
 شناسد.  پرهیزکار و غیرپرهیزکار را می

ها و  تمام نیّت بهپنهان بودن، در علم عمیق خداوند، اثرى ندارد. او ور شد که: آباید یاد 
د ورِ  إِنَّه  َعِلیم  »قلب اگاهی دارد ، چی زیبا است که می فرماید :راز  « َعِلیم  « ) »بِذاِت الصُّ

 .نشانه علم عمیق و گسترده است.(
به خاطر « أَ ال یَْعلَم  َمْن َخلَقَ »به مخلوقات، قابل دقت وتوجه است که:علم هللا تعالی 

معلومات ازحاالت آفریده خود  خلق نموده،كه چیزى را ساخته و ذات خالقیّت اوست. )
   ی کامل وهمه جانبه دارد.(آگاهو

، بهترین عامل بازدارنده متعال ور شوم که: ایمان به علم خداوندآدرضمن میخواهم یاد 
 .انسانها از نفاق و مخفی كارى است

 َعلِّیم  وخبیر:
بصورت « علیم » ۀ کلم سما و صفات هللا تعالی است.أو از « علم»از مشتقّات « علیم »

آن در مورد تثبیت  استعمال ثر و اك بار در قرآن عظیم الشأن به کار برده شده 162کل 
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صفت علم است و در كنار اسمى دیگر به كار رفته است كه با معناى آن مناسبت دارد، 
 از جمله: سمیع ، حکیم ، خبیر و... آمده است .

بر( دانستن، مّطلع شدن، آگاهي یافتن یدانا، آگاه «خبیر»  .به باطن )خ 
 :تفاوت علیم و خبیر

معنای نزدیکی با یکدیگر  اند که، متعال ی از نام های هللانامدو ،«خبیر »و«علیم »
دارد که  معنی در کنار یکدیگر به کار میروند هر یک  اسم  زمانیکه  دوهردارند. این 

هر یک میتواند مفاد  مورد استعمال قرار می گیرد ،دیگری ندارد ولی وقتی به تنهایی 
 .معنای دیگری را نیز برساند

ی که خبیر و علیم در یک مورد و در کنار هم به کار میرود، با بر این اساس، زمان
 :یکدیگر تفاوت پیدا میکند

 گرفته شده، به معناى اطالع داشتن از جزئیات امور است.  «خبر »خبیر که از ماده
نیز که از ماده علم مشتق شده است، به معنی درک حقیقت چیزی است. حال  «مـیـلـع»

 .یاین چیز جزئی باشد یا کل
در جزئیات و  «علیم»است، چون «علیم  »تر از خصوصى «خبیر»توان گفت:  پس مى

 رود .  تنها در جزئیات به كار مى «خبیر»رود، ولى  كلیات هر دو به كار مى
می  «بسیار دانا  »بر وزن فعیل و صیغه مبالغه است و به معنی «علیم»باید تذکر داد که 

 هه نیز است، که ثبات و بقاء و دوام را میرساند.البته فعیل و علیم، صفت مشب باشد.
شناخت  »از علم مشتق شده است و به معنی؛ حقیقت چیزی را درک کردن یا «علیم »

 و علم خداوند شامل جمیع علوم است و بر تمامی معلومات احاطه دارد.  « حقیقی شیئی
 ن آگاه است.قبل از اینکه بوجود آیند. و آنچه که در ارحام است می داند و بدا

وخداوند خبیر است  است «بسیار آگاه  »به معنی  نیز بر وزن فعیل است، «خبیر »و
و هیچ چیز در آسمانها و  یعنی: او کسی است که بوسیله ی علمش از شیئی خبر می دهد

و هیچ چیز حرکت نمی کند مگر اینکه او به حرکت او  زمین بر خداوند مخفی نمی ماند
 . علم دارد
 ین دو کلمه بسیاری از اوقات به معنی همدیگر هستند؛ یعنی هم به علیم، البته ا

گفته می شود.و فرق بین علیم  «بسیاردانا  »گفته می شود و هم به خبیر، « بسیارآگاه  »
یعنی خبیر باعث علم است.اما علیم اگر بر  «الخبیر یفید العلم  »و خبیر در اینست که: 

اینصورت خبیر نامیده می شود. پس خبیر از علیم عامتر در  امور خفی بکار برده شود،
 است.

علم انسانها به اشیاء نسبی است یعنی به همان میزان که هللا تعالی به بشر علم داده و یا 
حتی ممکن است بر آنها نیز احاطه کامل  رسی دارند وتکشف نموده دسبشر آنها را 

ند که در احاطه انسان نیست ولی هللا باشناشناخته مخفی وبرایش نداشته باشند و نقاط 
تعالی علیم است یعنی بر کل مخلوقاتش از ازل علم داشت و حتی قبل از خلقتشان و نیز 

َویَْعلَم  َما فِی »می فرماید: النعام (  ۀ سور،  59 ۀ قرآن عظیم الشأن در ) آی  .خبیر است
َها َوالَ َحبٍَّة فِی ظ ل َماِت الَْرِض َوالَ َرْطٍب َوالَ  اْلبَِرّ َواْلبَْحِر َوَما تَْسق ط  ِمن َوَرقٍَة إاِلَّ  یَاِبٍس  َیْعلَم 

ِبینٍ  إاِلَّ  )و خداوند از آنچه در خشکی و دریا است آگاه است و هیچ برگی )از  « فِی ِکتَاٍب مُّ
ای در  مگر این که از آن خبردار است و هیچ دانه افتد  گیاهی و درختی( فرو نمی
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که فرو افتد، مگر این که  چیز تر و یا خشکی نیست  رون( زمین و هیچ تاریکیهای )د
  پیدا است و( در لوح محفوظ ضبط و ثبت است.( از آن آگاه و در علم خدا وند متعال()خدا

که از کروه سماوی روی زمین و اعماق دریاها و فضای وسیع  هاین همه موجودات زند
نها آگاه است و چیزی از آنها بر او پوشیده هستند، خداوند به همه آ حد حساب بیرون 

  نیست:ومخفی 
تَاٍب »  َدَعَها ُکلٌّ يِّی کِّ تَور تَقََرَها َوُمسر قَُها َویَعرلَُم ُمسر زر ِّ رِّ ن َدآبٍَة يِّی اَأَرر ِّ إِّالَ َعلَی َّللا  َوَما مِّ

بِّینٍ  ن، بر عهده ای در زمین نیست مگر این که روزِی آ )هیچ جنبنده  (  6هود: ) سورۀ « مُّ
رساند( و محّل زیست  را در بحر و بّر می است )و خدا روزی مناسب هر یک  هللا 

در کتاب روشنی )به  داند. همه اینها  )دوران حیات( و محّل دفن )پس از ممات( او را می
، موجود و مضبوط( است. هیچ چیزی در زمین فرو نمی رود یا بسوی نام لوح محفوظ

 (.کرده است آنها را احاطهتعالی د مگر اینکه علم خداوند آسمانها صعود نمیکن 
َن الَسَماءِّ َوَما َیعرُرُج يِّیَها َوُهَو »   ُل مِّ نرَها َوَما یَنزِّ ُرُج مِّ َرر ِّ َوَما یَخر یَعرلَُم َما یَلُِّج يِّی اَأر

یُم الرغَفُورُ  ه را که داند آنچه را که به زمین وارد میشود و آنچ )می  ( 2سبأ: )سورۀ « الَرحِّ
آید و آنچه را که به سوی آن باال  می از آن خارج میشود و آنچه را که از آسمان پائین 

   .رود، او مهربان و بخشاینده است( می
هیچ چیز انسان نیز از خداوند پنهان نیست، بلکه علم  طوریکه در فوق هم متذکر شدیم:
د وِرک ْم أَْو ت ْبد وه  یَْعلَْمه  َّللّا  َوَیْعلَم  َما ق ْل إِن ت ْخف واْ مَ »   :خداوند آن را احاطه کرده است ا فِی ص 

 .( .29آل عمران: )« َشْیٍء قَِدیر   فِی السََّماَواِت َوَما فِی الْرِض َوَّللّا  َعلَی ک ِلّ 
هایتان دارید پنهان سازید یا آشکار کنید، خداوند آن را  )بگو: اگر آنچه را که در سینه  

آگاه از هر چیزی است که در آسمانها و زمین است و خداوند بر هر  وند داند و خدا می
   .چیزی توانا است.(

بُونَ »   َرُکمر َوَجهَرُکمر َویَعرلَُم َما تَکرسِّ ُ يِّی الَسَماَواتِّ َويِّی اَأَرر ِّ یَعرلَُم سِّ  )سورۀ  «َوُهَو َّللا 
ها و در زمین است.  آسمان و او )هللا( ذاتی است که معبود )حقیقی( در)  ( 3النعام: 

داند و هرچه را  )چون( او رازهای پوشیده شما را و )چیزهای( آشکارای شما را می
  .داند.( آورید می بدست می

مر َولَُهمر َعَذاب  أَلِّیم   هِّ رِّ نر قَبرُل يََذاقُوا َوبَاَل أَمر یَن َلفَُروا مِّ رتُِّلمر نَبَأُ الَذِّ  ﴾۵﴿  أَلَمر یَأ
كارشان را  سزای كه  ؟ پیش از این كفرورزیدند به شما نرسیده است آیا خبر كسانى كه

 (۵.) [ است چشیدند و براى آنان عذابى دردناك ]در پیش

 خبر مهم. «نبأ»
 کیفر، عقاب و آزار.  «وبال»

رتُِّلمر »  که در عصر رسول هللا صلی هللا  علیه وسلم زندگی  می رساند که مردمان «أَلَمر یَأ

 به خوبی اگاهی داشتند .اقوام هالك شده  گی واخبار می کردند از زند
  آن  ها در دنیا به امت  آن  که  است  ، عذابی و مراد از آن  است  و سختی  سنگینی :«وبال»

  دوزخ  از عذاب  عبارت ، که  در آخرت« دردناک  است  را عذابی  و ایشان»دچار شدند 
 باشد. می
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ن را به عنوان یکی از منابع اصیل معرفت شناخته انسا« تفکرعقل و»قرآن عظیم الشأن 
و اهمیت فوق العاده ای برای آن قایل شده است و در موارد متعددی انسان را به تعقل و 
تفکر در همه مسایل دعوت می کند، پرورش عقل و كاربرد صحیح آن در تربیت اسالمى 

عقل است و درك حقایق و  واالیى برخوردار است، زیرا اسالم، دینِ  مقام ومنزلت نیز از 
طریق رشد و هدایت و تكامل انسان در  ،شناخت معارف و ارتباط منطقى با مبدأ و معاد 
  . زمینه هاى مادى و معنوى به عقل وابسته است

ریخ گذشته أرا با زمان حاضر و زمان حاضر را با ت ن دورانهای گذشته أعظیم الشقرآن 
ى نسل حاضر را با گذشتگان براى درك حقایق الزم پیوند میدهد، و پیوند فكرى و فرهنگ

و ضرورى میداند، زیرا از ارتباط و گره خوردن این دو زمان )گذشته و حاضر( وظیفه 
 .و مسئولیت آیندگان روشن مى شود

 بخش عظیمى از آیاِت قرآن مشتمل همچنان در قرآن عظیم الشان مالحظه می نمایم که 
كه خداوند براى هدایت و تربیت آیندگان آنها را در این است بر داستان زندگى گذشتگان 

آن دعوت کتاب آسمانی در معرض دید و تفكر مردم نهاده و آنان را به دقت و مطالعه 
واز حوادث وداستان آن پند وعبرت گیریم تا درپرتو روشنی آن حوادث قبیح  نموده است،

 قرار دهیم. های زیبا آن را برای  سعادت مندی خویش مورد  استفاده
جذاب و دل نشین، پند دهنده، ذکر داستان و سرگذشت پیشینیان به گونه ای  هللا تعالی با
برای عبرت ما بیان  حوادث اتفاق افتاده را به روشی زیبا و بدون خلل و ماللمی خواهد 

پیام »و از شخصیت های داستان تصویری روشن و گویا ترسیم می نماید. همچنین  نماید،
این داستانها و سرگذشت ها برجستگی خاصی دارد و خوانندگان داستانهای  «و هدف
، در کنار اطالع یافتن از شکست و پیروزی اقوام گذشته به راز و رمز کریم قرآن

شکست و پیروزی آنان پی می برند و به کشف سنت های الهی نائل می گردند، و با 
شخصیت های داستان به  ت وبدبختی به پیروزی وشکسآگاهی نسبت به نیک بختی 
 گماریم.عبرت آموزی از آنان همت 

ا  ُدونَنَا يََلفَُروا َوتََولَور بَی ِّنَاتِّ يَقَالُوا أَبََشر  یَهر مر ُرُسلُُهمر بِّالر رتِّیهِّ َذلَِّ  بِّأَنَهُ َلانَتر تَأ
ید   تَغرنَك َّللَاُ َوَّللَاُ َغنِّاٌّ َحمِّ  ﴾۶﴿ َواسر

غمبرانشان با معجزات )آشکار( نزد آنان آمدند و گفتند: این )عذاب( به این جهت بود که پی
کنند؟ پس کفر ورزیدند و روی گرداندند و هللا اظهار  آیا بشری )عادی( ما را هدایت می

 (۶)نیاز ستوده است.  نیازی نمود و هللا بی بی

یَن َلفَُروا أَنر لَنر یُبرعَثُوا قُلر بَلَك َوَرب ِّا لَتُبرعَثُنَ  لرتُمر َوَذلَِّ   َزَعَم الَذِّ ثَُم لَتُنَبَُؤَن بَِّما َعمِّ
یر    ﴾۷﴿ َعلَك َّللَاِّ یَسِّ

به پروردگارم  بلی قسم به ، بگو دوباره زنده نخواهند شد هرگزگمان کردند که كافران 
کردید به شما خبر خواهد داد و این  باز از آن چه می ،یقین که دوباره زنده خواهید شد 

 (۷) .کار برای هللا آسان است

 .پایه و بدون دلیل باشد شود كه بى به ظّن و گمانى گفته مى« َزَعمَ » «مَ ـَزعَ »

ي أَنرَزلرنَا َوَّللَاُ بَِّما تَعرَملُوَن َخبِّیر   نُوا بِّالَِلِّ َوَرُسولِّهِّ َوالنُّورِّ الَذِّ  ﴾۸﴿ يَآمِّ
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به آنچه  ل( ) هللا متعا و نوری که نازل کردیم، ایمان آورید و خدا و پیامبرشهللا پس به 
 (۸) انجام می دهید، آگاه است.
َّللَاُ نُوُر  »سورۀ نور (، 35 ۀ)آیطوریکه در ها و زمین است هللا ایجادکننده نور آسمان

جاَجةُ َلأَنَها  باُح يِّا ُزجاَجٍة الزُّ صر باح  الرمِّ صر لاٍة يِّیها مِّ شر هِّ َلمِّ َرر ِّ َمثَُل نُورِّ الَسماواتِّ َو اَأر
يٌّ  َلب  ُدرِّ  اَلور بِّیٍَة یَلاُد َزیرتُها یُضِّ قِّیٍَة َو ال َغرر نر َشَجَرٍة ُمباَرَلٍة َزیرتُونٍَة ال َشرر ُء َو لَور  یُوقَُد مِّ

هُ نار  نُور  َعلك َسسر ثاَل لِّلنَاسِّ َو َّللَاُ   لَمر تَمر َمر ُب َّللَاُ اَأر رِّ هِّ َمنر یَشاُء َو یَضر ي َّللَاُ لِّنُورِّ دِّ نُوٍر یَهر
 .سورۀ نور(،  35ۀ )آی َعلِّیم   ءٍ  بُِّللِّ  َشار 

ها و زمین است. مثل نور او مانند چراغدانی است که در آن  هللا ایجادکننده نور آسمان)
چراغی باشد و آن چراغ نیز در قندیلی قرار گیرد. آن قندیل گویی ستاره درخشان است 

نه  شود )با روغنی( از درخت بابرکت زیتونی، که نه شرقی است و که افروخته می
غربی، نزدیک است که روغنش روشنی بخشد، هرچند آتشی به آن نرسیده باشد. نوری 

جّل جالله کند. و هللا  است بر روی نور. هللا هر کس را بخواهد با نور خود هدایت می
  .(به همه چیز داناست.جالله  جلّ  زند، و هللا ها می برای مردم مثل

ي أَنرَزلرنا» ( کریم  )كتاب آسمانى قرآن .منظور از نورتغابن ( ۀ سور،  8ۀ یآ) « النُّورِّ الَذِّ

  . كه نازل كردیم
 .شود شیاى دیگر مىأیعنى چیزى كه هم خودش روشن است و هم سبب روشنى  «نُورُ »

آمده و هم  مبارکه  طوریکه در آغاز سورۀ ابراهیم ۀ هدف از نور در این آی «َوالنُّورِّ » 

ِكتاب  أَْنَزْلناه  إِلَْیَك ِلت ْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُّل ماِت إِلَى » :استدر باالگفتم کتاب هللا تعالی 
 بیرون جهل و تفرقه(  ،كتابى به سوى تو فرستادیم كه مردم را از ظلمات )شرك)« النُّورِ 

  (.علم و وحدت( هدایت كنى ، و به نور )توحید
هللا صلی هللا علیه و  و رسولی تعالهللا كفر و ایمان نیاوردن به  بحث از در آیات قبل، 

فرماید:  مىمبارکه این آیه  در هاى قبلى را گرفتار عذاب كرد. بود كه امت قیامت و  سلّم 
ایمان  بیاورید. وبه تعریف قرآن عظیم الشأن: ایمان تعقیب نکنید وپس شما راه آنان را 

صلی هللا علیه و  پیامبر ، جل جالله هللاایمان به همانا ارزش دارد كه جامع باشد؛ زمانی 
ِ َو َرس وِلِه َو النُّوِر الَِّذي أَْنَزْلنا» است. و كتاب آسمانى سلم  .«فَآِمن وا بِاَّللَّ

 !خدمت خوانندگان محترم  
معلوم می گردد  ،«فَآِمن وا ... تَْعَمل وَن » مبارکه: ۀیآاز فحوای که باید به عرض برسانم: 

  ایمان باید همراه عمل باشد.که: 
فرماید که انسان جز با داشتن چهار خصلت، زیانکار  ی عصر می در سوره متعال خداوند

 و بدبخت است: 
، یکدیگر را به حق و چهارم  اّول ایمان، دّوم عمل صالح، سّوم وادار کردن افراد

ی افراد، یکدیگر را به صبر و خویشتن داری. این چهار رکن، چهار ستون کاخ  توصیه
  شکیل می دهد.را تسعادت بشر
ل ترین رکن حیات انسانی است و رکن اصلی و پایه  یعنی ایمان، اساسی اما رکن او 

تواند مدارج تعالی را بپیماید و به کمال  اساسی سعادت بشر است و انسان در پرتو آن می
 سرورشود و از  ترین مدارج سعادت نائل می نهایی دست یابد. بر اثر ایمان، بشر به رفیع

 شود.کامل برخوردار  نی وشادما
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ملکوتی خوب پیدا   ۀهِوجْ ملکوتی دنیاست. شرط اینکه یک عمل،  ۀاساساً آخرت وجه
و برای صعود به ملکوت خدا انجام گیرد. لذا اگر کسی  هللا کند، این است که با توجه به 

به ملکوتی نخواهد داشت و  ۀهِوجْ و قیامت نداشته باشد، عمل او  هللا تعالی ایمان به 
علییین صعود نخواهد کرد. لذا تا عملی از راه نیت و از راه عقیده و ایمان، نورانیت و 

    نمی رسد.صفا پیدا نکند، به ملکوت باال 
ساز اعمال صالح است، از این رو، ایمان به درخت و عمل  در واقع ایمان، منشاء و زمینه

انسان جا پیدا کند، قلب ن در روح ایما زمانیکه  دارد. مشابهت های آن  صالح به میوه
اعمال نیز متناسب با آن انجام خواهد شد. از سوی دیگر، عمل نیز موجب تثبیت و تقویت 

گردد. از این رو، گاهی ایمان به نور چراغ و عمل به روغن چراغ تشبیه ایمان می
ز شود. نور ایمان نی ور می  چراغ شعله تیل که نور چراغ به کمک یشود، همان طور می
ۀ و ملکشود و با استمرار عمل، قلب انسان نورانی  عمل روشن می و روغن کمک تیلبه 

سازی در واقع عمل صالح زمینه .گردد میبا تداوم عم صیقل یافته، ب راق و ب راقتر ایمان 
. بلی این یک پروسه است و این کند تا انسان به صفای باطن و قلب پاک دست پیدا کند می

ب راق بودن جوهر ایمان روشنتر گیری کرد تا جالیش و ه طور دوامدار پیپروسه را باید ب
پروسه را با قوت ایمان و گشا شود. این و روشنتر شده و به راه نجات دنیا و آخرت ره

اّما اگر انسان پیماید. ۀ ازما در مدت کوتاه و عدۀ در مقطع زمانی دراز میتداوم عمل عد
شود که ایمان به  شود و این ظلمت، مانع از آن می مرتکب گناه شود، قلبش ظلمانی می

جوهر ایمان به مرور زمان تاریک و تاریکتر شده و در غالف  حال او نفعی داشته باشد.
 پوشیده میشود. گناه ملوث و و پوش های 

چه بسا اگر ایمان تقویت ، گفته آمدیمچنانچه ی ایمان است و  در واقع عمل صالح پشتوانه
زوال به معنای ازبین رفتن و نا آمید کامل نیست. در هر انسان ل گردد. نشود، دچار زوا

  چنین جوهر وجود دارد ولی باید برای ب راق بودنش کار کرد.

نر بِّالَِلِّ َویَعرَملر َصالًِّحا یَُلف ِّرر   مِّ ُم التَغَابُنِّ َوَمنر یُؤر عِّ َذلَِّ  یَور مِّ الرَجمر َمعُُلمر لِّیَور َم یَجر یَور
ُز َعنرهُ َسی ِّ  یَن يِّیَها أَبًَدا َذلَِّ  الرفَور َنرَهاُر َخالِّدِّ تَِّها اَأر نر تَحر ي مِّ رِّ لرهُ َجنَاٍت تَجر خِّ ئَاتِّهِّ َویُدر
یمُ   ﴾۹﴿ الرعَظِّ

وقتی که )هللا( شما را در روز اجتماع جمع کند، آن روز، روز زیان و نقصان است و 
سازد و به  از او دور میهایش را  ایمان بیاورد و کار نیک کند بدی کسی که به هللا 

گرداند که از زیر )قصرها و درختان( آن نهرها جاری است که در  هایی داخل می باغ
 (۹) اند. این است کامیابی بزرگ. آنجا همیشه و جاودانه

 (.روزگردهمایی، جمع شدن)« یَۡومِّ ٱۡلَجۡمعِّ  »
 .(، زیان  مغبونی، زیانمندی)«یَۡوُم ٱلتَغَابُنِّ  »

یَن  یرُ َوالَذِّ یَن يِّیَها َوبِّئرَس الرَمصِّ َحاُب النَارِّ َخالِّدِّ  َلفَُروا َوَلذَبُوا بِّآیَاتِّنَا أُولَئَِّ  أَصر
 ﴿۱۰﴾ 

دوزخند ، و جاودانه در اند آنان اهل   و كسانى كه كفر ورزیده و آیات ما را تكذیب كرده
 (۱۰مانند، و سرانجام آنها سرانجام بدي است. ) آن مي

 جحیم :یا اصحاب اهل دوزخ 
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اهل دوزخ و یا اصحاب جحیم در مورد  سورۀ مائده ( ، 10ۀ یآ)در قرآن عظیم الشأن 
والذین لفروا و لذبوا بایاتنا اولئ  »  :کسانی اند  می فرماید که آنان ، جهنمیان
و آنان كه كفر ورزیده و آیات ما را تكذیب نمودند، همانان اهل  )« الجحیم اصحاب
 خصوصیات دوزخیان عبارت است از: ولی بصورت کل ( .دوزخند

 ر و نفاق:ـکف

 (  140 ۀ، آینساء ۀ)سور« خداوند منافقان و کافران، همگی را در دوزخ جمع می کند.»

 نايرمانی هللا و پیامبر: 

کسانی که هللا و رسولش را نافرمانی کنند برایشان آتش دوزخ است و جاودانه در آن » 
 .( 23 ۀ، آی)سورۀ جن« خواهند ماند.

  به تمسخر گريتن آیات الهی: 
را  و ائمهدوزخ است؛ بخاطر اینکه کافر شدند و آیات من و پیامبر جزای آنان اینچنین،»

 .( 106 ۀ، آیکهف«) به استهزاء و سخره گرفتند.
  غفلت:

مسلما گروه زیادی از جن وانس را برای دوزخ آفریدیم. آنها قلب های  دارند که با آن »
مان  دارند که با آن نمی بینند و گوشهایی دارند که با آن نمی شنوند. آنها نمی فهمند و چش

 ( 179 ۀ، آیسورۀ اعراف« ) همانند چهارپایانند بلکه گمراه ترند.آنها غافالنند.
  پیروی از شیطان: 
به شیطان فرمود: از آن جایگاه با ننگ و خواری بیرون رو؛ هرکس از انسانها از تو »

 ( 18 ۀ، آی)سورۀ اعراف« را از همگی شما پر خواهم کرد. پیروی کند، جهنم
  طغیان و استکبار: 
 ( 60 ۀ، آیزمر ۀ)سور« آیا در جهنم جایگاهی برای متکبرین وجود ندارد»
  ظلم و تکیه کردن بر ظالم: 

 ( 15 ۀ، آیجن ۀ)سور« اما ظالمان، پس هیزم آتش دوزخند.»
  دنیا پرستی و فراموش کردن آخرت: 
که فقط زندگی زودگذر دنیا را بخواهد آن را به مقداری که بخواهیم به هرکس  هرکس»

اراده کنیم می دهیم. سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم داد که در آتش می سوزد، در 
  ( 18 ۀ، آیاسراء سوره )«حالی که سرزنش شده و از درگاه خدا رانده می شود.

 کشتن مؤمن بی گناه:

دا بکشد، جزایش دوزخ است. جاودانه در آن می ماند و خداوند بر هرکه مؤمنی را عم»
او غضب می کند و او را از رحمتش دور می سازد و عذاب بزرگی برای او آماده کرده 

 .( 93 ۀ، آیسورۀ نساء«)است.

  ترک نماز: 
بهشتیان از مجرمین می پرسند: چه چیز شما را به جهنم فرستاد؟ می گویند: ما از »

 ( 43الی  40آیات ،سورۀ مدثر….)ان نبودیم ونمازگزار
  منع زکات: 

وای بر مشرکین، کسانی که زکات را ادا نمی کنند و نسبت به آخرت کافرند.)سورۀ »
 (  7و 6آیات  ،فصلت
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  ربا خواری: 
و آن دسته از رباخواران که به این گناه بازگردند اهل آتش خواهند بود و همیشه در آن »

 ( 275آیه  ،بقره )سورۀ« می مانند.

  کفران نعمت: 
آیا کسانی که نعمت خدا را تبدیل به کفران کردند و قوم خود را به دارالبوار )دوزخ( »

سورۀ «)کشاندند را ندیدی؟ جهنمی که آنها به آتشش می سوزند و بد قرارگاهی است.
 (  29و28آیات ،ابراهیم

  کم يروشی:
 (۱ ۀ، آیسورۀ مطففین « ) وای بر کم فروشان»

 عیب جویی از دیگران:
 (  1 ۀ، آی)سورۀ همزه« وای بر هر عیب جوی غیبت کننده»

  اسراف و تبذیر: 
 ( 43 ۀ، آی)سورۀ مؤمن « و اینکه مسرفان اهل آتش اند.»

  جرم و گناه: 
 ( 74 ۀ، آیمجرمین مسلما در عذاب جهنم، جاودانه خواهند ماند.)سورۀ زخرف »

  تعدی از حدود الهی: 
که از خداوند و رسولش نافرمانی و از حدود الهی تجاوز کند او را در آتش  و کسی»

« وارد می کند که در آن جاودانه خواهد ماند و برای او عذاب خوار کننده ای است.
 )سورۀ نساء( 

دِّ قَلربَهُ َوَّللَاُ  نر بِّالَِلِّ یَهر مِّ یبٍَة إِّاَل بِّإِّذرنِّ َّللَاِّ َوَمنر یُؤر نر ُمصِّ ٍء َما أََصاَب مِّ  بُِّلل ِّ َشار
 ﴾۱۱﴿ َعلِّیم  

و هر كس به خدا ایمان آورد خداوند قلبش را  هللا،ذن اِ دهد مگر به  ی هیچ مصیبتي رخ نم
 (۱۱)به همه چیز دانا است. ) جّل جالله(  كند، و خدا هدایت مي

یبٍَة »  نر ُمصِّ  ند که:آموزاما می  هللا تعالی برای متبرکه  ۀ آیازجمله ین در «َما أََصاَب مِّ

در آنها اسرارى نهفته ، بلکه ی، نه تصادفی ونه  اتفاقها با اذن و علم الهى است مصیبت
 .و برآن دانا است هللا تعالی خودش می فهمداست كه 

ها و پایدارى در برابر مشكالت  علمى هللا ، سبب تحمل مصیبت ۀ حاطاِ توّجه انسان به 
دارد، در برابر حوادث، صبر و توّكل و امید كه به علم و اراده تعالی ایمان  كسى واست. 

 .دهد  را از دست نمى
ودریافت الطاف الهى بر اساس عمل وبه اصطالح گام های عملی است که ؛ خود انسان 

 . دارد آنرابرمى

یعُوا الَرُسوَل يَإِّنر تََولَیرتُمر يَإِّنََما َعلَك َرُسولِّنَا الرباََلُغ ا  یعُوا َّللَاَ َوأَطِّ  ﴾۱۲﴿ لرُمبِّینُ َوأَطِّ
رسول و از خدا اطاعت کنید و از پیامبر فرمان برید، و اگر روی برگردانید ]بدانید که[ 

 (۱۲ندارد. ) ۀما جز رساندن آشكار وظیف
را )در اوامر و نواهى شریعت( اطاعت كنید و پیامبرصلی هللا علیه وسلم   تعالی یعنی هللا

وى گردانید، )بدانید كه( همانا بر رسول ما هایش( پیروى نمایید، پس اگر ر را )در سنّت
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 .جز پیام رسانى آشكار )وظیفه دیگرى( نیست
یعُوا َّللَاَ » جمله  انسان، آزادخلق شده  است،  این فهم را می رساند که: « ... يَإِّنر تََولَیرتُمر   أَطِّ

 تواند اطاعت كند.  هم قدرت دارد سرپیچى وبغاوت كند و هم مى
پیامبران الهى، حق اجبار مردم را ندارند، فقط   «ك َرُسولِّنَا الرَباَلُغ الرُمبِّینُ يَإِّنََما َعلَ » 

 .مسئول ابالغ ورساندن دساتیر الهی هستند
 .گر یعنی تبلیغ آشکار، رساندن پیام روشن «:الربَالُغ الرـُمبِّینُ »

مِّ   ﴾۱۳﴿ نُونَ َّللَاُ اَل إِّلَهَ إِّاَل ُهَو َوَعلَك َّللَاِّ يَلریَتََوَللِّ الرُمؤر
 است که هیچ معبودی جز او نیست، پس مؤمنان فقط باید بر او توّکل کنند.هللا ) تعالی ( 

(۱۳) 

  باید توکل کنند. «:يَلریَتََوَللِّ »

مبارکه به صورت  ۀ زیرا در آی باید داشت،جل جالله  در همه امور باید توّكل بر هللا 
ْؤمِ » مطلق می فرماید: واز جانب دیگر اطاعت، تنها الیق معبود حقیقى  «ن ونَ فَْلَیتََوكَِّل اْلم 

داشته تعالی نشانه ایمان واقعى، هم همین را تقاضا می کند که باید توّكل بر هللا  است.
 باشیم.

َذُروُهمر َوإِّنر تَعرفُ  ا لَُلمر يَاحر ُلمر َعُدوًّ اَلدِّ ُلمر َوأَور َواجِّ نر أَزر یَن آَمنُوا إَِّن مِّ وا یَا أَیَُّها الَذِّ
یم   فَُحوا َوتَغرفُِّروا يَإَِّن َّللَاَ َغفُور  َرحِّ  ﴾۱۴﴿ َوتَصر

اید بعضي از همسران و فرزندانتان دشمنان شما هستند، از آنها   كه ایمان آورده یكسان یا
كه خداوند بخشنده و  )بدانید( برحذر باشید، و اگر عفو كنید و چشم پوشی نمائید و ببخشید 

 .(۱۴)مهربان است. 

 :14ۀ زول آیشأن ن
روایت کرده اند:  )رض(ترمذی و حاکم هردو به قسم صحیح از ابن عباس  -1096

شان مانع هجرت آنها به  گروهی از اهالی مکه اسالم را پذیرفتند، اما زنان و فرزندان
ذَ  :» ۀ گردیدند. پس آی ۀ منورهمدین ا لَُلمر يَاحر ُلمر َعُدوًّ اَلدِّ ُلمر َوأَور َواجِّ نر أَزر در «  ُروُهمر إَِّن مِّ

مورد ایشان نازل شد. هنگامی که خدمت پیامبرصلی هللا علیه وسلم رسیدند متوجه شدند 
ها همه دانا و عالم به احکام شرع شده اند. بنابراین، عزم کردند که زنان و  که مسلمان

وا َوتَْغِفر   » ۀ فرزندان خود را آزار و شکنجه نمایند. پس ای َ َوإِْن تَْعف وا َوتَْصَفح  وا فَإِنَّ َّللاَّ
 نازل شد.« َغف ور  َرِحیم  

، از سماک از 275/  11، طبرانی 34198، طبری 490/ 2، حاکم 3317ترمذی )
دانند. اسناد این  عکرمه از ابن عباس روایت کرده اند. حاکم و ذهبی این را صحیح می

سم به ق 34199قوی نیست، زیرا سماک در روایاتش از عکرمه مضطرب است. طبری 
از وجه دیگر به صورت موصول از عطیة  34200مرسل روایت کرده است. طبری 

عوفی روایت کرده اسناد این به خاطر عطیة عوفی واهی است. اصل این دارای شاهد 
از قتاده به قسم مرسل  34204از عطاء بن یاسر و طبری  34201است که طبری 

 روایت کرده است.(
ۀ مکرمه تغابن در مکۀ ر روایت کرده است: تمام سورابن جریر از عطاء بن یسا -1097

تا آخر سوره که مدنی « یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمن وا إِنَّ ِمْن أَْزَواِجك ْم  »نازل شده است بجز آیات 
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جهاد و پیکار  ه هستند، عوف بن مالک اشجعی زن و فرزند زیاد داشت. چون اراد
گفتند: ما  ساختند و می و از رفتن منصرفش میکردند  کرد، زن و فرزندانش گریه می می

پرداخت. پس این  ها می سوخت و به سرپرستی آن ها می سپاری؟ دلش بر آن را به که می
 آیات نازل گردید.

یم   ر  َعظِّ نرَدهُ أَجر اَلُدُلمر يِّترنَة  َوَّللَاُ عِّ َوالُُلمر َوأَور  ﴾۱۵﴿ إِّنََما أَمر
عظیم   و اجر و پاداش  ،اب فتنه و امتحان شما هستندبه حقیقت، اموال و فرزندان شما اسب

  (۱۵) است. هللا نزد 
(. هدف این است که اموال 28 ۀ، آیامتحان. آزمایش )مالحظه شود سورۀ انفال «:يِّترنَة  »

و اوالد زینت و نعمت جهان و مایه دستیابی به سعادت هستند، در صورتی که در مسیر 
 پروردگار ّما اگر محبّت آنان بر فرمان و رضای خداشناسی انسان را کمک کنند. ا
و  14 ، آیات عمران های: آل هگردند )مالحظه شود سور ترجیح داده شود، مایه بدبختی می

  (.75و  23 ،22 ، آیاتتوبه ۀسور ،15
را بخاطر دست   معصیت  و ترک  طاعت  مبارکه خطاب به کسانی است که: ۀ در این آی

   د.نرای حب فرزندان خویش ترجیح می دهاوردن مال ویا هم در ب
ب ذات یعنی انسان خودش، فرزندش، طرز ح  ب ذات است. ح  انسان کی از ابعاد وجود ی

ب ح  فکرش وهر چه متعلق به اوست، را دوست داشته باشد، اما یکزمان انسان از این 
ت که ذات در جهت منافع شخصی استفاده نموده و کاری به حق و ناحقش ندارد، اینجاس

فتنه خواهد بود و در آن جهان از آنها  عظیم الشأن برای انسان متعلقات انسان بقول قرآن 
 .بازخواست شده و گرفتار خواهد شد

، اطاعت پدر و مادر نمایند؛ والدین هم نباید در هللا همانگونه که فرزندان نباید درمعصیت 
 شویق و حمایت نمایند. مسیر معصیت و گناه؛ عمل فرزندان را تایید و آنها را ت
نهاد هر انسانی هست )حب  در این هیچ گونه جای شکی نیست که عالقه به اوالد در 

 حد وحدودی باشیم .ذات(، ولی باید مواظب 
قُلر إِّنر کاَن آباُؤُکمر َو أَبرناُؤُکمر َو » سورۀ توبه ( می فرماید : 24قرآن عظیم الشأن در )آیه 

واُجکُ  وانُُکمر َو أَزر ُن   مر َو َعشیَرتُُکمر إِّخر َن َکساَدها َو َمساکِّ َشور وال  اقرتََريرتُُموها َو تِّجاَره  تَخر َو أَمر
هاٍد يی َن َّللَاِّ َو َرُسولِّهِّ َو جِّ نَها أََحَب إِّلَیرُکمر مِّ َضور هِّ َو   تَرر رِّ رتَِّی َّللَاُ بِّأَمر َسبیلِّهِّ يَتََربَُصوا َحتَك یَأ

َم  ی الرقَور دِّ قینَّللَاُ ال یَهر   .«الرفاسِّ
های  )بگو: اگر پدران تان و پسرانتان و برادران تان و زنهایتان و خویشاوندانتان، و مال

های  ترسید و عمارت بازاری( آن می رواجی )و بی که کسب کرده اید و تجارتی که از بی
پس تر است،  پسندید، نزد شما از هللا و رسول او و از جهاد در راه هللا محبوب که آنرا می

انتظار کنید تا آن که هللا حکمش )عقوبتش( را بیاورد. و هللا مردم فاسق را هدایت 
 کند. ( نمی
متعلقات شما )فرزندان، عشیره و  این آیه مبارکه با تمام وضاحت می رساند که: پیام

 باز ندارند، در غیر این صورت وارد فتنه ی بزرگی  هللا فامیل و اموالتان( شما را از یاد 
 راً ناپذیری می شود.وجب

قصص ( چنین بیان  ۀسور،  77ۀ راه حل ونسخه عملی را پروردگار با عظمت در ) آی
َن الدُّنری»می دارد:  یبََ  مِّ َرةَ َو ال تَنرَس نَصِّ خِّ ُ الد اَر اْلر و در آنچه هللا .)«  اَوابرتَغِّ يِّیما آتاَ  َّللا 
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از دنیا فراموش مکن، و به تو داده است سرای آخرت را بجوی، و نصیب خود را 
چنانکه هللا به تو نیکی کرده است )با دیگران( نیکی کن، و در زمین در تالش فساد مباش 

 دارد. ( که هللا فسادکاران را دوست نمی
  ، یكون أمتي  علي  زمان  یأتي »فرماید: باره این فتنه می رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در

بر )«.السوء، فیهلك  مراكب  بالفقر، فیركب  ، یعیرانه وولده  وجهید ز  علي  الرجل  هالك  فیه
او   زیرا آنان  است  و فرزند وی  زن  مرد بر دست  نابودی در آن   آید که می  زمانی  من  امت
شود و  بد سوار می  های راه  مال( به  کسب  او )برای  زنند، درنتیجه می  فقر طعنه  را به

 (.ددگر نابود می  سرانجام
همانا ». «المال  أمتا  يتنة  ، وإن يتنة  أمة  للل  إن» دیگری آمده است:  درحدیث  همچنین
 . » است  مال  من  امت  و همانا فتنه  است  ۀ فتن هر امتی   برای

. «محزنة  مبخلة  مجبنة  وإنهم  الولد ثمرة القلوب» ودر حدیثی دیگری می خوانیم:
  و اندوه  کننده  ، بخیل ابزار ترسو سازنده  آنان  گمان بی  ولی  دلهاست  فرزند ثمره»

 . «اند آفرین
  ، وإن يوزا ل   لان  قتلته  إن  الذي  عدو   لیس» دیگری می فرماید:  در حدیث  همچنین
  عدو ل   أعدي  ، ثم صلب   من  خرج  الذي  عدو ل : ولد   لعله  الذي وللن   الجنة  دخلت  قتل 
  ای رستگاری  شیک  اگر او را ب  که  نیست  کسی  تو آن  دشمن) «.یمین  مللت   الذي  مال 
  شاید او دشمن  که  کسی  ولی  شوی می  داخل  بهشت  شد بهک  تو و اگر او تو را ب  برای  است

تو   برای  دشمن  ترین دشمن  ، سپس است  آمده  تو بیرون  از صلب  که  توست: فرزند توست
 (.  است  تو در آمده  تملک  تحت  که  توست  مال
 «حسناته  عیاله  ، فیقال: أكل القیامة  یوم  برجل  یؤتي »م درحدیثی دیگری می خوانیم:زه وبا
 را خورده  وی  حسنات  وی  شود: عیال می  گفته  شود پس می  آورده  مردی  در روز قیامت)
 .(اند 

، عظیم الشأن واحادیثی نبوی  رآنحب اموال و اوالد، از منظر ق بصورت کل باید گفت:
بد عاقبت شد ق که در آن غرقارون  بود کهمال  فتنه و آزمایش است. همین حب

 .را برای خود رقم زددردناکی و
باید نلی حب اموال و اوالد چیز بدی نیست وبعرض برسانم که :صراحت باید با تمام 

 قرار دهیم.الهی در مسیر رضای باید این دو حب را  فراموش کنیم که:

ُلمر َوَمنر یُوَق ُشَح  َنرفُسِّ یعُوا َوأَنرفِّقُوا َخیرًرا َأِّ َمعُوا َوأَطِّ تََطعرتُمر َواسر يَاتَقُوا َّللَاَ َما اسر
هِّ يَأُولَئَِّ  ُهُم الرُمفرلُِّحونَ   ﴾۱۶﴿ نَفرسِّ

، دهید و اطاعت نمائید  پیشه كنید، و گوش  یبنابراین تا آنجا كه در توان دارید تقواي اله
و کسی که از بخل نفس خویش در امان بماند پس شما بهتر است،  یو انفاق كنید كه برا
 (۱۶)همان رستگارانند. 

تََطعرتُمر » توانید. تا آنجا که در توان دارید) مالحظه بفرماید سورۀ  مادام که می«: َما اسر

 (.78ۀ ، آی  حجّ سورۀ ، 286ۀ ، آی بقره
(. در این صورت مفعول 180ۀ ، آی شود سورۀ بقره ی )مالحظهیمال و دارا «:َخیرراً »

ی خود ببخشید. خوب و نیک. در این یاست، و معنی چنین است: از اموال و دارا (أَنفِّقُوا)
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َمن ی وَق « »َیك ْن ذِلَك َخْیراً...»صورت خبر فعل ناقصه مقّدری است که تقدیرچنین است: 
 (.9  ۀ، آی )مالحظه شود سورۀ حشر«: ش حَّ نَْفِسهِ 

 محترم ! ۀخوانند 
  إذا أمرتكم» روایت گردیده می فرماید :)رض(    ابوهریره در حدیثی که از حضرت 

  دادم  فرمان  امری  شما را به  چون» «.فاجتنبوه  عنه  ، وما نهیتكم ما استطعتم  بأمر فأتوا منه
،  کنم می  نهی از آن  شما را  که  دهید و از آنچه  را انجام  توانید آن می  تا آنجا که  پس

 . «بپرهیزید
یعُوا :  » َمعُوا َوأَطِّ   داده  فرمان  بدان  را که  یعنی: آنچه «کنید  و بشنوید و اطاعتَواسر
الهی ورسول هللا صلی هللا امر   تسلیم  حال  کنید و در همه  شوید بشنوید، از اوامر اطاعت می

 علیه وسلم باشید .
تَقُوار ٱلَِلَ ٱ» ۀ این آیه چنین روایتی شده است :زمانیکه آی )رض( درشأنجبیر  از سعید بن
  نازل  «پروا کنید  آن  تقوای  حق  از خدا به». (102 ۀ، آیآل عمران)سورۀ« َحقَّ ت قَاتِِهۦ

کردند   و نماز قیام  دعا ،زاری و  عبادت  به  چنان  پس  دشوار گشت  کار بر مسلمانان شد،
 هللا تعالی   بود که  ، همان برداشت  زخم  هایشان کرد و پیشانی  رمو بند های پای شان که 
ْنِفُقوا َخْيًرا  »ۀ یآ  کار بر مسلمانان  کردن  سبک  برای

َ
ِطيُعوا َوأ

َ
َه َما اْسَتَطْعُتْم َواْسَمُعوا َوأ ُقوا اللَّ َفاتَّ

ْنُفِسُكْم 
َ
پيشه كنيد،  ین دارید تقواي الهتا آنجا كه در توافرمود: )  نازلرا   تغابن ( 16)آیه ...«ِِل

از   ، گروهی (. بنابراینشما بهتر است ی، و انفاق كنيد كه برادهيد و اطاعت نمائيد  و گوش 

  برآنند که  باشد اما دیگران می« عمران  آل» ۀ آی  ناسخ آیه   این  برآنند که  مانند قتاده  مفسران
  بلکه  نیست  توان  ما فوق  نیز تقوای  عمران  لآ ۀ زیرا مراد آی  نیست  تعارضی  دو آیه  میان
 ۀ تفسیرکنند  آیه  ، این . بنابراین مأمور است  الهی  تقوای  خود به  توانایی  در محدوده  انسان

 . ناسخ آن  نه  است«  عمران آل»ۀ آی

فرهُ لَُلمر َویَغرفِّرر لَُلمر َوَّللَاُ  ًضا َحَسنًا یَُضاعِّ ُضوا َّللَاَ قَرر  ﴾۱۷﴿  َشُلور  َحلِّیم  إِّنر تُقررِّ
بخشد  سازد، و شما را مي مي چندین برابر اگر به خدا قرض الحسنه دهید آنرا براي شما 

 (۱۷) و خداوند شكر كننده و بردبار است.
یمُ  یُز الرَحلِّ  ﴾۱۸﴿ َعالُِّم الرغَیربِّ َوالَشَهاَدةِّ الرعَزِّ

 (۱۸) یم است.و آشکار و توانای شکست ناپذیر و حک همه پوشیده دانای 
تشویقات و  واین همه دساتیر ،و پنهان یكسان است.  آشکارنسبت به  هللا تعالی علم 

 هاى الهى، حكیمانه است.  بخشش 
خبر برای ما تنها کسی که از غیب خبر دارد و از آینده در این هیچ جای شکی نیست که :

علیه وسلم در هللا  هللا صلیدهد خداوند متعال است حتی خداوند عزوجل به رسول  می
قُل ال یَعلَُم َمن يِّی الَسَمَواتِّ َو اَأر ِّ الغَیَب إال  »فرماید: می سورۀ النمل(:   65)آیه 
بگو که در همه آسمانها و زمین جز خداوند کسی از علم و غیب آگاه هللا ای رسول ) « هللا

 (  نیست
نَدهُ مفاتُح الغَیبِّ ال:»نه تنها اگاهی ندارد بلکه  ( 59ۀ ، آیانعام)سورۀ«  یَعلَُمها إال ُهوَ َو عِّ

 (. داند کلیدهای غیب تنها نزد او است جز او کسی آن را نمی)
این آیه یکی از  »مبارکه می نویسد: ۀشیخ عبدالرحمن بن سعدی در تفسیر این آی
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بزرگترین آیاتی است که علم فراگیر الهی را به طور مشروح بیان داشته، و تصریح می 
لم او همه خفایا و نهانها و امور غیبی را در بر می گیرد، و هرکس از کند که ع
را که بخواهد از آن امور غیبی آگاه می سازد. و بسیاری از امور غیب را از  مخلوقاتش 

فرشتگان مقرب و پیامبران پنهان داشته، و آنان را بدان آگاه نکرده است، تا چه رسد به 
ز آن با خبر نماید. و او به حیوانات و درختان و ریگها اینکه کس دیگری از جهانیان را ا

و سنگریزه ها و خاکهایی که در بیابانها و صحراها می باشد آگاه است. از آنچه که در 
دریاها وجود دارد از قبیل حیوانات، معادن، و سایر موجودات زنده ای که آب آنرا فرا 

ِّ َغیرُب الَسَماَوا« »گرفته، آگاه است. و نهان )(یعنی: 77ۀ آی، نحل)سورۀ « تِّ َواَأَرر ِّ َولِلِّ 

 هللا است.(و غیب آسمانها و زمین از آن 
 ۀپیامبر صلی هللا علیه وسلم در مورد مسئلکه: یقابل تذکر است که در برخی از موارد 

خبر داده است به سبب وحی بوده است و او خود نمی دانسته است و آنرا از نزد هللا تعالی 
آن هم مواردی که هللا تعالی اراده نموده و به   رقراری وحی بدست آورده وبه واسطه ب

 اند و با قطع وحی دیگر هیچکس نمی تواند چنین ارتباطی را داشته باشد.ایشان خبر داده 
غیب علم پیامبر صلی هللا علیه وسلم  ومطابق رهنمود قرآنی گفته می توانیم که حتی

ُ َولَور قُ  » :نمی دانستنداشت ، وغیب را  ا إِّالَ َما َشاء َّللا  ی نَفرعًا َوالَ َضرًّ لُِّک لِّنَفرسِّ ل الَ أَمر
یر  لِّ قَور  یر  َوبَشِّ ر إِّالَ نَذِّ َن الرَخیررِّ َوَما َمَسنَِّی السُّوُء إِّنر أَنَا ُت مِّ ثَرر تَکر لَُم الرغَیرَب الَسر ٍم ُکنُت أَعر

نُونَ  مِّ  (188 : آیه اعرافسورۀ «)یُؤر

 بخواهد برای خودم اختیار سود و زیانی ندارم و اگر غیب می هللا نچه بگو جز آ )یعنی:
دهنده و  رسید من جز بیم اندوختم و هرگز به من آسیبی نمی دانستم قطعا خیر بیشتری می 

 (آورند نیستم. بشارتگر برای گروهی که ایمان می
أَْمِلک  ِلنَْفِسی نَْفعًا  ق ل الَّ »  :می نویسدمبارکه عالمه عبدالرحمن سعدی در تفسیر این آیه 

ا بگو: من مالک سود و زیانی برای خود نیستم، بلکه فقیر و نیازمند و تحت « َوالَ َضرًّ
، و شّررا جز او هللا تدبیر خدا هستم، هیچ خوبی و خیری به من نمی رسد مگر از جانب 

به من آموخته  هللا ) تعالی (ندارم جز آنچه   از من دور نمی کند و من هیچ علم و آگاهی
َن الرَخیررِّ َوَما َمَسنَِّی السُّوءُ » است.  ُت مِّ ثَرر تَکر لَُم الرغَیرَب الَسر واگر غیب می « َولَور ُکنُت أَعر

دانستم اسبابی را فراهم می آوردم که برای من منافع و مصالحی فراوان به بار آورد، و 
دم، چون در آن حالت به از هر آنچه که به بدی و ناگواری منجر می شود پرهیز می کر

عواقب و سرانجام امور آگاه می کشتم، ولی چون اطالعی از غیب ندارم، بدی و بال به 
من می رسد، و بسیاری از منافع دنیا را از دست می دهم. پس این بیانگر آن است که من 

 غیب نمی دانم.
یر  »  ر إِّالَ نَذِّ را از عقوبت های دینی و دنیوی فقط بیم دهنده ای هستم که مردم   من «إِّنر أَنَا

و اخروی می ترسانم، و کارهایی را که منجر به عقوبت های دنیوی واخروی می شود 
یرُ »  بیان می کنم و مردم را از آن برحذر می دارم. فقط مژده دهنده به پاداش   و «َوبَشِّ

آخرت می  دنیا و قیامت هستم، و آن با بیان کارهایی است که انسان را به پاداش دنیا و
  رساند، نیز با ترغیب و تشویق مردمان به انجام آن کارها.

 پایان  
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