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 ادامه سورۀ یوسف

ا بِهِۦۖ  ٱۡ�ُتوِ�  ٱلَۡملُِك  َوقَاَل ﴿  ٱلّنِۡسَوةِ  بَاُل  َما ۡلهُ  َٔ فَۡ�  َرّ�َِك  إَِ�ٰ  ٱرِۡجعۡ  قَاَل  ٱلرَُّسوُل  َجآَءهُ  فَلَمَّ
 �ِٰ ۡعنَ  ٱ�َّ ۚ  َ�طَّ يِۡدَ�ُهنَّ

َ
 يُوُسَف  َ�َٰود�ُّنَّ  إِذۡ  َخۡطُبُ�نَّ  َما قَاَل  ٥٠ َعلِيمٞ  بَِ�ۡيِدهِنَّ  َرّ�ِ  إِنَّ  �

ِ  َ�َٰش  قُۡلنَ  �َّۡفِسهِۦۚ  َعن �  ِمن َعلَۡيهِ  َعلِۡمَنا َما ِ�َّ ُت  قَالَتِ  ُسوٖٓء
َ
 ٱۡل�نَ  ٱۡلَعزِ�زِ  ٱۡمَرأ

۠  ٱۡ�َقُّ  َحۡصَحَص  نَا
َ
ِٰد�ِ�َ  لَِمنَ  �نَُّهۥ �َّۡفِسهِۦ َعن َ�َٰودتُُّهۥ � ّ�ِ  ِ�َۡعلَمَ  َ�ٰلَِك  ٥١ ٱل�َّ

َ
 لَمۡ  �

ُخۡنهُ 
َ
نَّ  بِٱۡلَغۡيبِ  أ

َ
َ  َوأ ٓ  ٥٢ ٱۡ�َآ�ِنِ�َ  َكۡيدَ  َ�ۡهِدي َ�  ٱ�َّ بَّرِئُ  ۞َوَما

ُ
�  � ۢ  ٱ�َّۡفَس  إِنَّ  َ�ۡفِ�ٓ اَرُة مَّ

َ
�َ 

وٓءِ  �  رَِحمَ  َما إِ�َّ  بِٱلسُّ ٓ  ]۵۳-۵۰:یوسف[  ﴾٥٣ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  َرّ�ِ  إِنَّ  َرّ�ِ
: و پادشاه گفت: او را نزد من آرید، چون فرستادۀ شاه نزِد یوسف آمد که او را همراه ترجمه

بَرد، یوسف گفت: اکنون پیِش شاه و سرپرسِت خود برگرد و از او بپرس آن زنانی که دستشان 
) پادشاه مصر ۵۰را بریدند چه باکشان بود؟ به راستی که پروردگار من به مکر ایشان داناست(

به خویش خواندید؟ گفتند: به خدا پناه  نان گفت: چه مقصودی داشتید که یوسف رابه ز 
بریم ما بدی و سوءنظری در او ندانستیم. زن عزیز مصر گفت: اکنون حق آشکار شد، من  می

گمان او از راستگویان  بودم که او را به خود دعوت نمودم(و از نفس او کام خواستم) و بی
ی این است که یوسف بداند که من در غیبِت او به او خیانت نورزیدم و ) این اظهار برا۵۱است(

نفسی کنم زیرا هر ) و من خود را از گناه تبرئه نمی۵۲رساند( خدا خیانتکاران را به هدف نمی
کند مگر اینکه پروردگار ترّحم کند و حفظ نماید، زیرا پروردگار  سرکش، و بسیار امِر به بدی می

 )۵۳ست.(من آمرزندۀ رحیم ا
و دفاع از خطر قحطی به گوش پادشاه رسید هوش از سرش  چون تعبیر حضرت یوسفنکات: 

های مختصر پی به عظمِت او برد و دانست که وجود او برای حفظ کشور الزم  پرید و از همین جمله

 دستور داد است و لیاقِت او از کاهنان و جادوگران باالتر است و باید از معلوماِت او استفاده کرد. فو
ً
را

 این شخص زندانی را نزد من آرید.

عی با سرپنجۀ  بیند یک نفر زندانی ناشناس که جیره فرعون می
ّ
خواِر دربار نیست، بدون هیچگونه توق

پوشی کند. ولی رفتن شاه به زیارت او  تواند از مالقاِت او چشم علم مشکالت او را حل کرده، لذا نمی

 مناسب مقام سلطنت نیست.
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 او را به  است که شاه پیام محّبتاین 
ً
آمیزی توسط نمایندۀ مخصوص برای یوسف فرستاده و ضمنا

 کند. مالقات خود دعوت می

کند که به من  اشتیاق شاه را به او اعالم می فرستادۀ فرعون با قیافۀ خّرم آن حضرت را مالقات کرده و

 در مالزمِت رکاب حاضر باشم. فرمان داده عالقۀ وی را به شما ابالغ کنم و برای راهنمایی

 بخش است. مردم عادی که برای نزدیک اندازه مسّرت البّته برای افراد عادی، اظهاِر عالقۀ شاه، بی

آمدها را افتخاِر بزرگی   شوند، اینگونه پیش گونه نیرنگ متشّبث می شدن به صاحبان مقامات به هزار

 شناسند. دانند و برای حضور دست از پا نمی می

برای عظمِت نفس و بلندی فکر، از پیاِم فرعون و عالقۀ او با خونسردی  لی حضرت یوسفو

ر کرد و از رفتن امتناع نمود و هر
ّ
چه فرستادۀ مخصوص و سایر زندانیان اصرار کردند، نتیجه  تشک

 نگرفتند.

او، گناهی  دوربین و نظر بلند است. و خودداری او از مالقات پیش از ثبوِت بی حضرت یوسف

گناه به  او را بین زندانیان سربلند کرد و احترام او چندین مقابل شد. صحیح است که یک نفر زندانی، بی

 زندان رفته و به آزادشدن عالقه دارد، ولی به شرافت و شخصّیت خود بیشتر عالقه دارد.

گناه و بالتکلیف در زندان مانده و به عنوان یک فرد مّتهم  چندین سال بی حضرت یوسف

شدن پاکدامنِی خود، از زندان خارج شود. او   خواهد پیش از رفع اتهام و روشن معرفی شده است. نمی

ت رو میل ندارد با قیافۀ متهمانه با شاه و علماء روبرو شود، بلکه می
ّ
شن خواهد برای شاه و افراد زندۀ مل

تر و سربلندتر از زندان خارج  گناهی، محترم گردد که او به جرم پاکی به زندان رفته و پس از ثبوت بی

 شود و با چهرۀ معصومانه پادشاه را مالقات کند.

شود،  خواهد به فرعون بفهماند در کشور او حقوق اشخاص پامال می و به عالوه حضرت یوسف می

شند و ظلم و ستم روا  خود و هوس خانمهای خود حق و عدالت را می و ُعّماِل حکومتی با میل و ارادۀ
ُ
ک

 باشند. گناهان در زندان و آلودگان در کاخها و بوستانها می دارند. در مملکِت او بی می
شدِن حقیقِت امر، از زندان  بدین سبب آن حضرت به فرستادۀ مخصوص گفت: من قبل از روشن

من و مالقات من، عالقه دارد، برای کشف حقیقت از بانوانی که شوم. اگر فرعون نسبت به  خارج نمی

 إَِ�ٰ  ِجعۡ رۡ ٱ قَاَل ﴿ در آن جلسۀ پر هیجان دستهای خود را بریدند بازجویی کند تا از کار من واقف شود:
ٰ ٱ َوةِ لّنِسۡ ٱ بَاُل  َما هُ لۡ  َٔ فَۡ�  َرّ�َِك  عۡ  ِ� �َّ يۡ  نَ َ�طَّ

َ
� ۚ   .﴾ ِدَ�ُهنَّ

 یوسف نامی از همسر عزیز و شکایتی از او کرده باشد. با اینکه مایۀدر قرآن ذکر نشده که 
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فتنه و اصل فساد او بوده است، شاید در اینجا نیز ادب و جوانمردی نموده و نخواسته نسبت به 

 سرپرست خود اظهاری کند و رسوایی او را برساند.

بوده. در صدد تحقیق بیشتری ای عشقی  شدن این دانشمند، قضّیه  فرعون متوجه شد که علت زندانی

 آن زنی که 
ً
برآمد و دستور داد جلسۀ محاکمه تشکیل شود و بانوان مصری را احضار کنند، خصوصا

 منشأ این قضایا بوده است.

همسر عزیز دید یوسف را زندان کرده که سرو صداها بخوابد و از سر زبانها بیفتد اکنون بدتر شده. 

ای ندارد. اکنون که به  باالتری رسیده. بسیار ناراحت شد. اما چاره حتی شاه هم خبر شده و به جاهای

گیرد زیرا تصمیم مقام باالتری بر این است که قضایا را کشف  محاکمه احضار شده، ترس او را فرا می

گاه شود چه تصمیمی در حق او خواهد گرفت و مقام شوهرش نیز از بین می رود و  کند. آیا اگر فرعون آ

 گردد.  عرش عظمت ساقط مییکباره از 

 البته در تمام ساعات محاکمه عزیز مصر نیز ناراحت است و قدرتی ندارد تا شاه را منصرف کند.

رتبۀ کشور را مأمور  معلوم نیست در جلسۀ محاکمه آیا خود شاه حاضر شده یا فقط مأمورین عالی 

. قدر مسلم این ﴾�َّۡفِسهِۦ َعن يُوُسَف  نَّ َ�َٰود�ُّ  إِذۡ  َخۡطُبُ�نَّ  َما﴿گوید: شاه گفت:  نموده؟ قرآن می

 شود. بوده و اگر جلسه به نفع او تمام شود، پاکی او مسلم می است که جلسه در غیاب یوسف

 یا به طور دسته
ً
 فردا

ً
جمعی این بانوان، از ترس فرعون و یا از ترس  از زنان تحقیق به عمل آمد فردا

فاق گفتند: ما تقصیری در یوسف سراغ بروز فرد دیگر از خودشان، صاف و راست
ّ
، بدون اختالف به ات

نداریم و او مجّسمۀ تقوی، پاکی و پاکدامنی است و ما بودیم که دلباختۀ او شدیم و او کأّن فرشتۀ 

 دلباختۀ او بودند و به آزار او خوشنود نبودند. 
ً
آسمانی است. و شاید هم این اقرار برای این بود که واقعا

معصوم  عزیز ناچار شد که به آلودگی خود اقرار کند و بگوید گناه از من است و یوسف در اینجا زن

۠ ﴿است که گفت:  نَا
َ
ِٰد�ِ�َ  لَِمنَ  �نَُّهۥ �َّۡفِسهِۦ َعن َ�َٰودتُُّهۥ � ق  ﴾ٱل�َّ

ّ
و شاید این اقرار از روی تعل

خاطری که به یوسف داشته بوده، زیرا قیافۀ ملکوتی زیبای یوسف از نظر او محو نشده و برای اقراِر خود 

ت ذکر کرد: 
ّ
 دو عل

: اینکه یوسف بداند که من او را دوست دارم و در غیاب او، به او خیانت نکردم، بلکه به پاکی او اّول

ّ�ِ  ِ�َۡعلَمَ  َ�ٰلَِك ﴿شهادت دادم و گفت: 
َ
ُخۡنهُ  لَمۡ  �

َ
شاید خواسته عاطفۀ یوسف را برانگیزد  و ﴾بِٱۡلَغۡيبِ  أ

 که یوسف برای او تقاضای مجازات نکند.

ت دوم
ّ
رسند، زیرا من خواستم خیانت خود را بپوشانم  : اینکه افراد خائن به نتیجۀ کار خود نمیعل

خیانت نتیجه ندارد و همین خیانت باعث رسوایی من شد. و من بینم  لذا او را زندانی کردم. ولی اآلن می
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ت اقرار می که می
ّ
نَّ ﴿کنم که:  خواستم مکتوم بماند، نشد. لذا با کماِل ذل

َ
َ  أ  َكۡيدَ  َ�ۡهِدي َ�  ٱ�َّ

 .﴾ٱۡ�َآ�ِنِ�َ 
ی کند در اینجا زلیخا برای اینکه شکست خود را جبران کند و از نگرانی شاه و دیگران بکاهد و کار

ر شود و از دستور مجازات صرفنظر کند گفت: 
ّ
 قاضی متأث

ِ
ٓ ﴿که روح بَّرِئُ  َوَما

ُ
�  �  ٱ�َّۡفَس  إِنَّ  َ�ۡفِ�ٓ

 ۢ اَرةُ مَّ
َ
وٓءِ  َ� ۢ  ٱ�َّۡفَس  إِنَّ ﴿، تا جملۀ: ﴾ِ�َۡعلَمَ  َ�ٰلَِك ﴿. پس معلوم شد جملۀ: ﴾بِٱلسُّ اَرةُ مَّ

َ
وٓءِ  َ�  ﴾...بِٱلسُّ

شود که این سخنان از زلیخا است و  . زیرا از سیاق آیه چنین استفاه میکالم زلیخاست نه یوسف

یوسف در جلسه نبوده که چنین اظهاراتی بکند. به اضافه برای چه یوسف چنین کلماتی بگوید، چرا 

ُخۡنهُ  لَمۡ ﴿بگوید: 
َ
 دانسته که یوسف به عزیز خیانت نکردم. این الزم نبوده، زیرا خود عزیز می ﴾...أ

نَّ ﴿ست. و شکایتی نداشته و برای چه یوسف بگوید: خائن نی
َ
َ  َوأ . او نه ﴾ٱۡ�َآ�ِنِ�َ  َكۡيدَ  َ�ۡهِدي َ�  ٱ�َّ

 خود خیانت کرده و نه کسی را تهمت به خیانت زده.

۠  ٱۡ�َقُّ  َحۡصَحَص  ٱۡل�نَ ﴿و به اضافه: این جمالت، بالفاصله پس از اقرار خانم به جملۀ:  نَا
َ
� 

ذکر شده و باقی کالم او است و مربوط به یوسف و کالمی از او نیست. و  ﴾...�َّۡفِسهِۦ نعَ  َ�َٰودتُُّهۥ

در آنجا حاضر نبوده تا چنین بگوید. و تعّجب این است که مفّسرین این سخنان را به  یوسف

ق اند. شاید ایشان به روایاتی اعتماد کرده که به نظر ما آن روایات، با قرآن مواف نسبت داده یوسف

 نیست.

ٓ ﴿آید اثبات کند و بگوید:  و به اضافه یوسف تقاضای تبرئۀ خود را در زندان کرده، دیگر نمی  َوَما
بَّرِئُ 

ُ
�  � ۢ  ٱ�َّۡفَس  إِنَّ  َ�ۡفِ�ٓ اَرةُ مَّ

َ
وٓءِ  َ�  ، و خود را گناهکار معرفی کند.﴾بِٱلسُّ

 شدن حّق در محاکمه روشن
بر همه ثابت گردید و شاه دانست که در کشوِر او،  در جلسۀ محاکمه، پاکدامنی یوسف

روند! و عالقۀ شاه نسبت به یوسف  شوند!؟ و چه پاکانی به زندان می نشینان چه جنایاتی مرتکب می کاخ

صددرصد زیادتر شد و بسیار مشتاق مالقات او گردید. و برای مالقاِت حضرِت یوسف دستور اکید 

ِی امور عالیۀ  صادر کرد. و به اضافه حضرت یوسف
ّ

متوّجه بود شرط دخول در مناصب و تصد

ی امور کشوری گردد. چون برائت  دولتی، عدم سوءسابقه است و اگر دامنش مّتهم باشد نمی
ّ

تواند متصد

  ساحت یوسف ثابت شد، شاه بیش از پیش شیفتۀ مالقات و عالقمند به او گردید.
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ۡسَتخۡ  بِهِۦٓ  ٱۡ�ُتوِ�  ٱلَۡملُِك  َوقَاَل ﴿
َ
ا ِ�َۡفِ��  لِۡصهُ أ ۡ�َنا ٱۡ�َۡومَ  إِنََّك  قَاَل  َ�ََّمُهۥ فَلَمَّ  َمِك�ٌ  َ�َ

ِم�ٞ 
َ
ٰ  ٱۡجَعۡلِ�  قَاَل  ٥٤ أ �ِض�  َخَزآ�ِنِ  َ�َ

َ
نَّا َوَ�َ�ٰلَِك  ٥٥ َعلِيمٞ  َحفِيٌظ  إِّ�ِ  ٱۡ�  ِ�  ِ�ُوُسَف  َمكَّ

�ِض 
َ
  ٱۡ�

ُ
أ ۚ  َحۡيُث  ِمۡنَها يَتََبوَّ ۖ  َمن بِرَۡ�َتَِنا نُِصيُب  �ََشآُء ََّشآُء ۡجرَ  نُِضيعُ  َوَ�  �

َ
 ٥٦ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  أ

ۡجرُ 
َ
ِينَ  َخۡ�ٞ  ٱ�ِخَرةِ  َوَ� ْ  ّلِ�َّ ْ  َءاَمُنوا  ]۵۷-۵۴:یوسف[ ﴾٥٧ َ�تَُّقونَ  َوَ�نُوا

و پادشاه گفت او را نزد من آرید تا او را مخصوص خود گردانم، پس چون به او وارد شد ترجمه: 
) یوسف گفت: مرا سرپرست ۵۴کرد، گفت تو امروز نزد ما دارای مقام و امانتی(و گفتگو 

) و بدینگونه یوسف را در زمین ۵۵های زمین قرار بده زیرا من نگاهبان دانایی هستم( خزانه
که را بخواهیم به رحمت خود  تمّکن بخشیدیم که هرجای آن بخواهد مأوی گیرد. هر

) و البّته پاداش آخرت برای آنانکه ایمان ۵۶گذاریم( ایع نمیرسانیم و اجر نیکوکاران را ض می
 )۵۷کردند بهتر است.( آورده و پرهیزکاری می

مشتاق مالقات با وی شده بود و او را به  شاه که یک مرتبه بر اثِر علم و تدبیِر یوسف نکات:

کنند، امتناع نموده  حضور طلبیده بود، ولی او برخالف مردم معمولی که برای مالقات شاه افتخار می

 بود، پس از تحقیِق کامل چند چیز را درک کرد: 

فهمید او مانند مردم عادی که اظهار عالقۀ شاه را برای خود افتخار بداند نیست و مانند دیگران  -۱

ق گشاید نیست. دانست 
ّ
که برای حضور دست از پا نشناسد و از زندان خارج شود و زبان تمل

 بزرگ و فکر بلندی دارد. که عاِلِم زندانی، روحی

ای که حاضر  دانست که یوسف بیش از هر چیز به شرافت و حیثّیت خود عالقه دارد تا اندازه -۲

 نشد قبل از ثبوت پاکدامنی از زندان خارج گردد.

 شناس است و از عالقۀ شاه به وی، بهترین نتیجه را گرفت.  به رشد عقلِی او پی برد که فرصت -۳

ِت زندان از نشِر دانش و دانست او مردی است مج -۴
ّ

اهد، خیرخواه و نیکوکار، زیرا در این مد

ارشاد و جواِب مسائِل مشکله خودداری نکرده و میان زندانیان نیز محبوبّیت کامل پیدا کرده، 

 چنانکه ساقِی زندانی برای او بیان کرد.

ت شهوت و منتهای جمال در سخت -۵
ّ

ها حتی  اهلغزشگ ترین پی برد که او در فصل جوانی و شد

 عزیز، به ارادۀ عقلی و منطِق قوِی خود، هوسران را مأیوس کرده است.
ِ

 در خلوِت کاخ

ق شد. و لذا با اینکه سالطین به کسی 
ّ

به مالحظۀ تمام اینها، استحکام ایمانی و پاکِی یوسف محق

ات، عالقۀ شدیدی پیدا کرد و در نظر گرفت او را پس از مالق بندند، به حضرت یوسف دل نمی

مشاور مخصوص و محرم اسرار خود قرار دهد و از علم و حکمِت او بهره برد و در مسائل پیچیده و 
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مواقع حساس از فکر بلند او استفاده کند. و لذا نمایندۀ مخصوص خود را فرستاد برای مالقات 

ۡسَتۡخلِۡصهُ  بِهِۦٓ  ٱۡ�ُتوِ�  ٱلَۡملُِك  َوقَاَل ﴿و او را از زندان دعوت کرد:  یوسف
َ
 ﴾ِ�َۡفِ�  أ

نمایندۀ مخصوص آمد و قضایای محاکمه و اثباِت پاکدامنِی او و شوق مالقات شاه با او را به یوسف 

 رساند و گفت: من برای راهنمایی در مالزمت رکاب خواهم بود.

ر پیدا کرده، مصلحت دید که ب یوسف رای که مقام خاّصی نزد شاه و درباریان و دانشمنداِن معِبّ

 آزادی و مالقاِت شاه حاضر گردد، و بلکه برای کارهای مهّم و خدمِت خلق، کاِر مهّمی انجام دهد.

مطلع شدند از مفارقت او ناراحت شده و گرِد او برای وداع انجمن  زندانیان که از آزادی یوسف

ان مساعدت کند و کردند. و فرزند یعقوب چنانکه عادت دارد به آنان دلگرمی داد، و وعده کرد با ایش

 برای رهایِی ایشان بکوشد.

فاق فرستادۀ مخصوص، عازم کاخ سلطنتی شد. و چون خواست از  پس حضرت یوسف
ّ
به ات

لُوبَ «زندان خارج شود، برای زندانیان دعا کرد و گفت:  م قُ يهِ لَ طِفْ عَ مَّ اعْ هُ مَّ  اَللَّ غُ الَ تَ م  األخيارِ وَ يِهِ لَ عَ

بَارَ  گاهند. و بر درب زندان نوشت: . از اینجا!*"»األَخْ ست که زندانیان به تمام اخبار، بهتر از مردم عادی آ

ةُ « تَ امَ شَ اءِ وَ قَ دِ ةُ األَصْ بَ رِ ْ جتَ انِ وَ زَ بَيتُ األَحْ ُ األَحيَاءِ وَ ربْ ا قَ ذَ اءِ  هَ دَ  .)٢(»األَعْ

خیابانها را و چون خواستند یوسف را به بارگاه حرکت دهند، شاه دستور داد شهر را چراغانی کنند، 

ور سِر راه او فرستند، قشوِن  فرش و پرده به دیوارها آویخته، دوشیزگان نیک منظر را با مجمره
ُ

های ِبخ

 به استقباِل او بروند و خلعِت شاهانه بر قامِت زیبای او بپوشانند.
ً
 مصر تماما

تاد و گفت: من خارج و دِم درِب زندان بایس !,"و لذا یوسف خود را پاکیزه کرد و لباسها را عوض کرد

 شوم تا تمام زندانیان را آزاد کنند، شاه دستور داد همه را آزاد کنند. نمی

کرد، تا از روحّیاِت او بیشتر  شماری می  شاه برای مالقات این ماه کنعانی و دانشمند جهانی، دقیقه

لع گردد. یوسف خردمند بی
ّ

عادی است  میل نیست شاه را مالقات کند. ولی میِل او یک میِل  مط

عکس شاه که میل زیادی به مالقات یوسف دارد. قرار است دو شخِص با عظمت یکدیگر را مالقات  بر

____________________ 
 های نیک را متوجه آنان کن و اخبار را از ایشان پوشیده مدار.انسان قلبپروردگارا،  -١

 .ها، آزمایشگاه دوستان و سرزنشگاه دشمنان استاندوه یخانهاینجا قبر زندگان،  -٢

تحقیق: امام أبي هـ)، ٤٢٧(ت  نیشاپوریی ثعلب ،»في تفسیر القرآنالکشف والبیان «مولف این بخش را از تفسیر  -٣

استفاده کرده  ٥/٢٣٠أجزاء]،  ١٠م، [٢٠٠٢/هـ ١٤٢٢ ،١ط:  ،دار إحیاء التراث العربي ،بیروت، محمد بن عاشور

 است.
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به واسطۀ عظمت روح، بدون اینکه وضع روحی او عوض شود و یا مانند سایر  کنند. اما یوسف

ق به خود گیرد.
ّ
 مردم حالت تمل

قاِت شاه کرده باشد، اّما شاه دو مرتبه اظهار ای به مال اظهاِر عالقه در قرآن ذکر نشده که یوسف

 عالقه برای مالقات با او نموده.

خیلی خیلی فرق است بین کسی که شاه مایِل مالقاِت او باشد با کسی که او مایل به مالقاِت شاه 

 باشد.

 سی سال از عمرش گذشته و جوانی است دارای حسن و  یوسف
ً
به دربار وارد شد، تقریبا

ند و شاه او را بر تخت خویش گر را در آغوش گرفتیظمت. چون به نزد شاه رسید، همدمالحت و ع

 د.نشان

بدیهی است سؤال از طرف شاه شروع شد و از سرگذشت یوسف سؤال کرد. او با کمال وقار و بیاِن 

 ساده بدون تزلزل خود را معرفی کرد و از ابتدای طفولیت عقباتی را که دیده شرح داد.

 مجذوب  گذشِت حیرت دن سرشاه با شنی
ً
انگیز وی و دیدِن لحن قاطع و صداقت و صفای او، کامال

 که شنید او از تمام مراحل به پاکی بیرون جسته، لذا به او 
ً
او شد و به روح بزرگ او پی برد. خصوصا

یم و ده گفت: دیگر دوراِن سختِی تو گذشت و ما به تو ایمان داریم و هر مقامی که بخواهید به شما می

  ﴿سعادت بزرگی شامل حال ما و حال ملت مصر به واسطۀ وجود شریف شما شده و گفت: 
َ

ك  ٱۡ�َۡومَ  ِإنَّ
ۡ�َنا ِم� َمِك�ٌ  َ�َ

َ
پی  . شاه که از اکثر عّماِل حکومت خیانت دیده، حال به ارزش وجوِد یوسف﴾أ

 داند. برد و قدر او را می می

اند و خیانِت آنان برای مملکت چقدر گران  عزیز چه کاره شاه فهمید صاحباِن مقاماِت کشوری مانند

ت باشند خود خائنند و آنان که باید مانند نمک باشند که  تمام می
ّ
شود. عّماِل دولت که باید خادم مل

 اند. جلوگیری از گند کنند، خود گندیده

کند. چون با  ب میبیند ُدّر گرانبهایی به دست آورده، از سّن کم و بزرگی روح او تعج شاه که می

یوسف سخن گفت از بیانات شیرین و کالم دلنشین او بسیار خرسند شد و گفت: دوست دارم خوابم را 

ای هفت گاو فربۀ نیکو از روِد نیل  فرمود: در خواب دیده از زبان شما بشنوم؟ حضرت یوسف

ردی و از خوبی آنها در ک ریخت، همینطور که نظر می نمایان شد و پیش تو آمد و شیر از پستانشان می

عجب بودی، یکبار رود نیل خشک شده و آبش فرو کشید و خشکِی آن نمایان شد و از میان لجن آن، 

آلود و شکم به هم چسبیده که نه پستان داشتند و نه دندان با چنگالی  هفت گاِو الغِر سختی دیدۀ گرد

با گاوهای فربه درآویختند و چون درنده چون چنگاِل سگان و پوزی چون پوِز دّرندگان نمایان شدند و 
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آنان را شکار کرده و دریدند، گوشتشان را خوردند و استخوانشان را خرد کردند. همینطور که نظر 

کردی و در عجب بودی ناگاه چشمت افتاد به هفت خوشۀ سبِز باردار و هفت خوشۀ خشک پژمرده  می

گفتی این چه وضعی است؟  ک بود و تو به خود میکه از یک سنبله رسته بود و ریشۀ آنها در میان خا

سر، با اینکه هر دو دسته از یک آب و خاکند، به ناگاه بادی وزید و   اینها سبز بارور و آنها خشک و سیاه

های سبز باردار پاشید و آتشی در آنها افروخت و آنها را  های خشِک سیاه به خوشه گردی از ریشه

 اینجا خوابت به پایان رسید. سوخت، سیاه و سرنگوش کرد. در

تر بود. شاه گفت:  پادشاه گفت: با اینکه خواب عجیبی بود ولی بیان صحیحی که از تو شنیدم عجب

یق در خوابم چه نظر داری؟ گفت: نظرم این است که گندم و جو جمع کنی تا در این سالهای 
ّ

ای صد

بسازی و گندم را با خوشه و ساقه در آنها انبار فراوانی، کشت را بسیار توسعه دهی و اهرام و انبار بسیار 

کنی و دستور بدهی مردم در این سالهای فراوانی یک پنجم محصوالت خود را به تو تحویل دهند تا 

برای هفت سال قحطی کشوِر مصر و همسایگان کفایت کند. و از طرف دیگر چون در سالهای قحطی 

خرند، در نتیجه گنجهای فراوانی  که بگویی از تو گندم میهمسایگاِن مصر به تو رو آرند و به هر طوری 

 در حقیقت آن حضرت، تجارِت مهّمی را برای کشور مصر، پیشنهاد کرد. .!*"به دست خواهی آورد

پیشنهاد کرد که کشوِر مصر به وجود شما محتاج است و هر مقامی را که  پادشاه به یوسف

توانم استفاده  پوشی کنم و از عقل و تدبیر شما نمی  چشم توانم بخواهی، بخواه؟ من از وجود شما نمی

 نکنم.

دید که یکی از مناصب حکومت را قبول نکند. درست است که  حضرِت یوسِف خردمند دلیلی نمی

ای متشّبث نگردیده، بلکه جریان حوادث، او را به دربار  قدمی برای گرفتن مقام برنداشته و به وسیله

مند کند و  اندازه محبوب شده. ولی برای اینکه مردم را از علم و تدبیر خود بهره سلطنتی کشانده و تا این

  با داشتِن مقام و منصب بتواند، توحید و خداپرستی را نشر دهد، لذا وزارت دارایی و یا خزانه
ِّ

 دارِی کل

تی را سرپر می سال قحطی پیش  دانست هفت را قبول نمود. زیرا می مملکت
ّ
ستی کند و به آید و او باید مل

ه را  تواند دسِت مأموریِن خائن رشوه تدبیِر حکیمانه از گرسنگی نجات دهد و می
ّ
گیر را کوتاه کند و غل

ٰ  ٱۡجَعۡلِ� ﴿نگهداری نماید؛ لذا گفت:  �ِض�  َخَزآ�ِنِ  َ�َ
َ
 .﴾َعلِيمٞ  َحفِيٌظ  إِّ�ِ  ٱۡ�

َهاَ�ٰٓ ﴿از جملۀ:  ُّ�
َ
َنا َعزِ�زُ لۡ ٱ � هۡ  َمسَّ

َ
ُّ ٱ لََناَوأ شود پادشاه او را لقب عزیز داده و  ، معلوم می﴾ل�ُّ

 ﴿شوهر زلیخا را از آن مقام عزل کرده. و از جمله و اطالق: 
َ

ك ۡ�َنا ٱۡ�َۡومَ  ِإنَّ ِم� َمِك�ٌ  َ�َ
َ
معلوم  ﴾أ

____________________ 
 معروف به »قصص األنبیاء«) و کتاب ٥/٢٣١( نیشاپوری یثعلب »الکشف والبیان«این بخش برگرفته از تفسیر  -١

 باشد.) می١٤١ – ١٤٠(ص:  نیشاپوریاز ثعلبی » نبیاءعرائس الـمجالس في قصص األ«یا  »العرائس«
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وزیری و وزیر مشاور را نیز به حضرت یوسف واگذار نموده است، و آن حضرت با  شود مقام نخست می

آبرویی که از کشور مصر به واسطۀ دیگران بر باد رفته بود دوباره به این کشور منصب،  قبول و پذیرِش 

 برگشت داد. و کشوِر مصر چنین شخصیتی به خود ندیده بود.

پس از سالها رنج و عذاب و عقباِت تلخ به مقامات حّساس  و بدین ترتیب حضرِت یوسف

تمصر رسید. و بدیهی است به واسطۀ صّحت عمل و تدا
ّ
پرور، محبوب نزد تمام ارکان دولت و  بیر مل

ت گردید و با آن اخالق فاضله هر
ّ
افزاید. و معلوم  چه از مدت خدمتش بگذرد بر محبوبّیت او می  مل

 شود:  می

ـــد  صـــبر و ظفـــر هـــر دو دوســـتان قدیمن
 

ــــد  ــــِت ظفــــر آی ــــِر صــــبر نوب ــــر اث  ب
 

 گیری قرآن نتیجه
که نظر تربیتی دارد و ی یگیرد. جا رسد نتیجه می که میقرآن در ضمن نقل داستان به جای حّساس 

 کند:  هایی نظر را جلب می خواهد فکِر خواننده و شنونده را رهبری کند به نکته می

و رسیدن او به مقام  شدن یوسف نشینی و زندانی در اینجا پس از ذکِر داستاِن زماِن کودکی و چاه

نَّا َوَ�َ�ٰلَِك ﴿گوید:  شامخ می �ِض  ِ�  وُسَف ِ�ُ  َمكَّ
َ
  ٱۡ�

ُ
أ . یعنی اگر ﴾�ََشآءُ  َحۡيُث  ِمۡنَها يَتََبوَّ

ت و عصمت خود را  شد و در چاه و زندان صبر نمی مورد حسد واقع نمی یوسف
ّ

کرد و برای خدا عف

کردیم. پس لطف ما به دنبال خود، او را رهبری  کرد، ما او را به چنین مقامی راهنمایی نمی حفظ نمی

 .کرده است

ت او کار کرد حّتی دستهای برادرانش. و نقشه
ّ
ت بندگی او  دستهایی برای ذل

ّ
هایی برای نابودی و ذل

کشیده شد، ولی دست مرموز الهی که عّزت وی را ترسیم کرده زیر پرده اجراء شد. اگر او را به چاه 

ِت بن انداختند، به دست کاروان نمی نمی
ّ
فروختند، به دست  دگی نمیافتاد. و اگر کاروانیان، او را به ذل

کرد، نزد شاه  رفت و با مأمورین شاه مالقات نمی رفت. و اگر به زندان نمی افتاد و به زندان نمی عزیز نمی

 شد. معرفی نمی

م خلقت در این کارگاه پیچیدۀ طبیعت و 
ّ

این یک نوع از الطاف الهی است که دستگاه منظ

ََّشآءُ  َمن بِرَۡ�َتَِنا نُِصيُب ﴿رساند:  الهی می انگیز تربیت، هرکس را بخواهد به رحمِت  حیرت . ولی ﴾�

ر است نیکی و پاکی است که نزِد خدا و خلق، انسان را عزیز می
ّ
گرداند و یک قرارداد الهی  آنچه مؤث

ف است که اجر نیکوکاران را ضایع نمی
ّ
ت و معلولّیت  گرداند. و طبق نظامات دقیق الهی و تخل

ّ
ناپذیر عل

ۡجرَ  نُِضيعُ  َوَ� ﴿بخشد که فرموده:  اهدت و تقوی اثِر خود را میهر نوع مج
َ
 .﴾ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  أ
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گویند، یک دسِت مخفی و یک قدرِت غیبی با کمال  پس معلوم شد برخالف آنچه ماّدّیین می

 کند و:  مراقبت بر دستگاه جهان بشرّیت حکومت می

ــرد ــد ب ــه خواه ــا ک ــتی آنج ــدا کش  خ
 

 تـــن دردگـــر ناخـــدا جامـــه بـــر  و 
 

نَّا َوَ�َ�ٰلَِك ﴿دهد:  جا بخواهد سوق می بدون اختیار و یا با اختیاِر خوِد مردم، به هر  ﴾ِ�ُوُسَف  َمكَّ

 نکتۀ دیگری که قرآن بیان کرده
ۡجرُ ﴿جملۀ: 

َ
ِينَ  َخۡ�ٞ  ٱ�ِخَرةِ  َوَ� ْ  ّلِ�َّ ْ  َءاَمُنوا گوید: همان قدرت الیزالی که  ، می﴾َ�تَُّقونَ  َوَ�نُوا

ماند، همان قدرت،  ثمر نمی ای از اعمال خیر و شر بی برای دستگاِه خلقت، حساب دقیقی آورده که ذّره

کند که جاوید و ابدی است و اجر و سعادت  این کاروان هستی را به سوی یک جهان دیگری رهبری می

 آن جهان، با این جهان مقایسه نشود.

ت این  و ناکامی ها این جهان زودگذر و لذتهایش آلوده با تلخی
ّ

ها است برخالف آن جهان. لذ

 جهان موقت است و آنجا دائم.

، که ذکر آن پردازد به باقی قصۀ یوسف گیری نمود، می پس از آنکه قرآن مطالِب الزم را نتیجه

 خواهد آمد.

 آنچه ذکرش خالی از اهّمّیت نیست
 حکومِت مصر،  بدانکه چنانکه از تاریخ استفاده می

ِ
، یک قبل از حضرت یوسفشود: وضع

ی برای رعّیت قائل نبوده حکومت استبدادی جائرانه
ّ

اند و تحّمل چنین حکومتی با  ای بوده که هیچ حق

وجوِد رسالِت الهِی یوسف که مبنی بر عدالت، دموکراسی و مساوات باشد، منافات دارد. و به اضافه 

نان یک مشت جادوگر، کاهن و خرافات باف اند و روحانّیون آ پرست بوده کشوِر مصر در آن دوره، بت

 ریاسِت چنین کشوری را قبول نموده؟ باید گفت:  این چگونه حضرت یوسف بوده. بنابر

یوسف از جانب خدا مأمور بوده که راجع به کشاورزی آنجا اقداماتی کند تا مردم مصر و مجاورین 

 آن
ِ

 خانوادۀ یعقوب از قحطی هالک نشوند. و شرح
ً
ضرت دربارۀ خواِب پادشاه و حآن خصوصا

العاِت آن
ّ

 توان از معجزات او دانست.  حضرت راجع به امور کشاورزی را میاط

ای  در کشوری که قانونی نداشته و وزارتخانۀ مرتبی نبوده، یک تشکیالت تازه حضرت یوسف

 َحفِيٌظ  ّ�ِ إِ ﴿مانند وزارت کشاورزی منظمی بوجود آورد. و تخصص فنی را اساس آن قرار داد و گفت: 
بندی و عدالت در پخش  آوری، تقسیم، خرید و فروش محصوالت، جیره . و متعّهد تولید، جمع﴾َعلِيمٞ 

 خریداری نکنند.
ّ

 گردید که پولداران، برای انبارکردِن خودشان، زیادتر ازحد
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ای بود که خواست جلو استبداد حکومتی را بگیرد و از  سابقه یک مؤّسس بی حضرت یوسف

کم مملکت را به طرف آزادی و قانون  نشینان و مدیران کل جلوگیری کند. و کم و پاخت حاشیه ساخت

حضرت در امور ادارت مصر کس نبود جز پیغمبری با قدرت. لذا آنکشاَند. این کار، کار هیچ

اصالحاتی کرد و در امور کشاورزی فداکاری نمود. و اراضی مصر را میان کشاورزان تقسیم نمود. و 

رحهای سودمند و قوانین مفیدی برای این کارها پیشنهاد و تصویب کرد؛ اوضاع آبیاری، ایجاد آب، ط

حفر قنوات و تقسیم آب را در نظر گرفت. و انبارهای زیادی ساختمان کرد و ذخیرۀ هفت سال کشور 

ت کرد که روحانی مصر را تهیه دید. و وسائِل زندگِی مردم و سطح اخالق ایشان را باال برد و به دنیا ثاب

تواند بهترین حکومتی را فراهم کند و روحانی نمایان منزوی خرافاتی را نباید پیشوای خود  صحیح می

خبر و خارج باشد و مردم را به اوهام و سرگردانی  قرار داد. و سازمان روحانی که از زندگی مردم بی

 مشغول کند باید از بین برود.

 میمطال تورات راجع به حضرت یوسف
ً
گوید: نقره، مواشی و زمین مردم  ِب باطل نیز آورده مثال

 را برای فرعون گرفت و مردم را هم خرید و برده ساخت!

 دیِن حّق با زندگی موافق است
دلیل است بر اینکه دین حق با زندگی منافات ندارد. دین  قبوِل ریاست دنیایی از طرف یوسف

ر را به اخالق پاک و عقاید تابناك هدایت کند. به همان کنندۀ عواطف انسانی است تا بش حق تعدیل

ریزد و زندگی او را  اندازه که مادیت، افکار و اعمال انسان را در قالب تنِگ آرزو و هدِف دنیوی می

ها را در یک  آور است، روحانّیت خشک هم انسان نماید و زیان مغز و دچار تنازع و کشمکش می بی

کند مانند روحانّیت  اندازد و او را از جامعه جدا می فی و احساسات بشری میخیالبا وادی تاریک اوهام،

فلسفی، تصّوف و روحانّیِت تصّنعِی گریه و زاری و توّسل به موجوداِت خیالی. چنین سازمان روحانّیت 

ه خشکی، افرادی را بیهوده و بیکار نگه می
ّ

و از دهد  ای را به نیرنگ و حیله سرگرم و فریب می دارد و عد

 کند. راه سعادت دور می

و در قسمت دارایی،  دهحضرت یوسف که یک پیغمبر روحانی بود در کابینۀ حکومتی وارد ش

کشاورزی و تنظیم امور رعّیت و بسِط عدالت، خدمات شایانی کرد و به دنیا اعالم کرد که مقام روحانی 

ه زندگِی ماّدی و معنوی هدایت کرد و دست با سیاست و تدبیِر اموِر کشور منافات ندارد. و آنان را به را

فرموده: حضرت  ساز را از سر مردم کوتاه نمود. امام رضا جادوگران، کاهنان و روحانیان بت

به جمع خواربار اقدام کرد و در هفت سال فراوانی آنها را در انبارها جمع نمود. چون  یوسف

شروع به فروش خواربار  یوسفسالهای فراوانی گذشت و سالهای قحطی شروع شد، حضرت 
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های نقره و طال را آنچه بود، جمع آوری کرد و دیناری نماند مگر آنکه در ملک  نمود و در سال اول پول

یوسف آمد. و در سال دوم زیور و جواهرات را گرفت تا در مصر و حوالی آن زیور و گوهری نماند مگر 

چهارپایان و گوسفندان را گرفت. و در سال چهارم های  آنکه در ملک او وارد شد و در سال سوم گله

بندگان و کنیزان را گرفت که در مصر بنده و کنیزی نماند مگر آنکه در ملک یوسف آمد و در سال پنجم 

ها را گرفت تا در مصر و حوالِی آن زمینی نماند مگر آنکه در ملک یوسف درآمد و در  خانه، آب و ملک

ای نبود مگر در ملک او. و در  گرفت تا در مصر و حوالِی آن نهر و مزرعه ها و نهرها را سال ششم مزرعه

سال هفتم رقبۀ مردم را به بهای گندم خرید تا در مصر و حوالِی آن بنده و آزادی نماند مگر اینکه همه 

های قحطی و ورود سالهای متعارفی، تمام  . البّته آن حضرت پس از اتمام سال!*"بندگان یوسف شدند

شان را بخشید. مردم گفتند: ما ندیدیم و نشنیدیم که خدا به سلطانی چنین  را آزاد نمود و امالک مردم

 علم و تدبیری داده باشد.

ه و جیره
ّ
بندی  حضرت یوسف در چنین سالهای قحطی که قدرت عظیم پیدا کرده و در مصرف غل

د، زحمتش چند برابر گردیده، زیرا آورد تا مردم را از خطر نابودی نجات ده کمال احتیاط را به عمل می

کرده و شاید خودش غذای  کثرِت محتاجان و درخواسِت زیاِد ارباِب حاجت، کاِر یوسِف دلسوز را زیاد

 خورد تا گرسنگان را فراموش نکند:  سیر نمی

یق شــد چــون پادشــاه ملــک مصــر
ّ

 یوســف صــد
 

رِسـِنه 
ُ
 آن که سیر از خوان او بودی جهاِن گ

 

 پوش باشمخفته خورده باشم سیر وگفت چون من 
 

ــِنه  رِس
ُ
ــاِن گ ــاِل میهم ــر دارم زح ــی خب  ک

 

در این سالهای قحطی نه تنها مردم مصر بلکه بالد مجاور که با مصر روابط اقتصادی دارند، به مصر 

ه می
ّ
 رسیدگی می بردند و حضرت یوسف هجوم کرده و غل

ً
کرد. البته باید وروِد اشخاصی که  کامال

ه میدرخواسِت 
ّ
 زیر نظِر یوسف قرار گیرد و باید اشخاص  کنند کنترل شود و باید معامله غل

ً
ها تماما

ب و تزویر نکند و تّجار طمعکار برای سود بردن به نامهای 
ّ
درخواست کننده شناخته گردند تا کسی تقل

ه را نبرند. پس باید مقداِر مصرف و دفعات و ناِم  دادن مختلف و نیرنگها و رشوه
ّ
  ها، غل

ً
اشخاص دقیقا

 مواظبت می
ً
برند. در این اّیام از کنعان و  آیند و چقدر می کند چه کسان می ثبت گردد. آن حضرت کامال

ه می جاهای دیگر فوج
ّ
 آیند. فوج به سوی مصر برای خرید غل

____________________ 
 ).٥/٢٣٤( الکشف والبیان في تفسیر القرآنی، ورپاشنی یثعلب) و ١/٢٩٢( بحار األنوارمجلسی،  -١

 



 ١٣  ادامه سورۀ یوسف

 ورود برادران یوسف برای خرید غّله
برای قوِت خود به فشار  در این سالها کنعان دچار قحطی و تنگی گردیده و خانوادۀ یعقوب

اند. ناچار حضرت یعقوب، فرزندان خود را انجمن کرد و گفت باید برای خریِد خواربار به سوی  افتاده

مصر بروند. فرزندان او به استثنای بنیامین که پدر با او مأنوس بود و برای انجام کارهای داخلی و ادارۀ 

و با کاروان فلسطین پس از طی راههای طوالنی وارد مصر  امور خانواده مانده بود، بقّیه بار سفر بستند

 اند. شدند و مقداری پول نقره، یا کفش و پوست همراه آورده

ه معرفی کنند و مأمورین باید به عزیز مصر گزارش 
ّ
فرزندان یعقوب باید خود را به مأمورین غل

حضرت یوسف در بین  ،دگزارش دادن نتظر ورود آنان بود. چون مأمورینبدهند. حضرت یوسف هم م

 روحی او تغییر کرد ولی را شنید کنندگان، نام برادران خود اسامی واردین و درخواست 
ِ

. البّته وضع

گذشته و به  سال از سن یوسف ۳۹خودداری نمود و دستور داد آنان را به حضور بیاورند. اکنون 

روزی که برادران او را در چاه  . آنمسند عّزت نشسته و در آب و هوای مصر قیافۀ کودکِی او عوض شده

 قیافۀ مرد چهل ۹انداختند به قولی 
ً
ساله دارد. یوسف با ایشان به زبان عبری و پدر و   ساله بوده و فعال

 مادری سخن نگفت تا برادران، او را نشناسند. و برادران او را نشناختند چنانکه در آیۀ ذیل است: 

ْ  يُوُسَف  إِۡخَوةُ  وََجآءَ ﴿ ا ٥٨ ُمنِكُرونَ  َ�ُۥ وَُهمۡ  َ�َعَرَ�ُهمۡ  َعلَۡيهِ  فََدَخلُوا زَُهم َولَمَّ  ِ�ََهازِهِمۡ  َجهَّ
خٖ  ٱۡ�ُتوِ�  قَاَل 

َ
�ِيُ�مۚۡ  ّمِنۡ  لَُّ�م بِأ

َ
َ�  أ

َ
ٓ  تََرۡونَ  � ِ�ّ

َ
وِ�  �

ُ
۠  ٱۡلَكۡيَل  أ نَا

َ
 َفإِن ٥٩ ٱلُۡم�ِلِ�َ  َخۡ�ُ  َو�

تُوِ�  لَّمۡ 
ۡ
ْ  ٦٠ َ�ۡقَرُ�ونِ  َوَ�  ِعنِدي َلُ�مۡ  َكۡيَل  فََ�  بِهِۦ تَ� بَاهُ  َ�ۡنهُ  َسُنَ�ٰوِدُ  قَالُوا

َ
 �نَّا �

ْ  لِفِۡتَ�ٰنِهِ  َوَقاَل  ٦١ لََ�ٰعِلُونَ  ٓ  لََعلَُّهمۡ  رَِحالِِهمۡ  ِ�  بَِ�َٰعَتُهمۡ  ٱۡجَعلُوا ْ  إَِذا َ�ۡعرِفُوَ�َها  إَِ�ٰٓ  ٱنَقلَُبٓوا
ۡهلِِهمۡ 

َ
 ]۶۲-۵۸:یوسف[ ﴾٦٢ يَرِۡجُعونَ  َلَعلَُّهمۡ  أ

و برادران یوسف آمدند و بر او وارد شدند پس او آنان را شناخت و آنان او را ترجمه: 
) و چون ساز و برگ آنان را در اختیارشان گذاشت و باِر آنان را بار کرد، گفت: آن ۵۸نشناختند(

بهترین دهم و  بینید که من کیل را تمام می برادِر پدرِی خود را نزد من بیاورید، آیا نمی
) گفتند: ۶۰) اگر او را نیاورید کیلی پیش من ندارید و نزدیک من نیایید(۵۹کنندگانم( پذیرایی

) و یوسف به ۶۱کنیم و حتمًا این کار را خواهیم کرد( به زودی با پدرش مذاکره و کوشش می
 گماشتگان خود گفت: سرمایۀ آنان را در بارهایشان بگذارید شاید وقتی که به خاندان خود

 )۶۲برگشتند متاع و سرمایۀ خود را بشناسند و باشد که برگردند.(
یوسف که در مسند عّزت تکیه کرده و رنگ و رخساِر او را آفتاب بیابان عوض نکرده و در نکات: 

م به زبان مصری سخن می
ّ
گوید و بلکه ترجمانی گرفته تا با برادران سخن گوید، منظور برادران را  تکل

 



 تابشی از قرآن    ١٤

ه ببرند. ولی آنان احتمال نمی فشاِر روزگار آمدهفهمید که از 
ّ
دهند که عزیِز مصر همان طفل نه  اند غل

ساله باشد که سی سال قبل مفقود شده و از او خبری ندارند. اگر چه قیافۀ آنان پس از سی سال تغییر 

 بیق دهد.سال قبل تط  های سی های فعلی آنان را با قیافه تواند قیافه می کرده، ولی حضرت یوسف

بسیار مشتاق است احواِل پدر و مادر و سایر بستگان را به طوری که برادران  حضرت یوسف

 در این موضوع مذاکره کند. بلکه با زبردستی آنان را وادار 
ً
نفهمند او کیست، بپرسد. و نخواست مستقیما

 کرد که احوال خود و بستگان خود را بیان کنند. 

خٖ  ٱۡ�ُتوِ� ﴿گوید:  می فخر رازی در اینجا که یوسف
َ
�ِيُ�مۡ  ّمِنۡ  لَُّ�م بِأ

َ
، برای این ﴾أ

 درخواست، چند وجه ذکر کرده: 

داد، در این سفر که  به هر نفری بیشتر از یک بار شتر گندم نمی چون حضرت یوسف -۱

ار برادران ده نفر بودند ده بار شتر گرفتند و گفتند برای پدر سالخورده و برادر کوچکتر ما نیز دو ب

گندم بده؟ حضرت یوسف در جواب فرموده، باشد برادِر کوچکتِر خود را بیاورید تا من برای او 

 نیز یکبار شتر گندم زیادتر بدهم.

برادران گفتند: برادر کوچکتری داریم که مورد انس و محبت پدر ماست و لذا او را نیاوردیم.  -۲

با اینکه شما عاقلتر، مؤدبتر حضرت یوسف فرموده، باشد سخن شما عجیب است زیرا چگونه 

 او باید در فضل و ادب اعجوبه باشد. او را 
ّ

و کاملترید پدر شما او را بهتر دوست دارد البد

 بیاورید تا من ببینم.

چون برادران، ده نفری بر یوسف وارد شدند، حضرت فرمود: شما کیستید؟ گفتند: ما  -۳

ت قحطی آمده
ّ

خرید کنیم. فرمود: شاید شما  ایم گندم چوپانهای شام هستیم برای شد

جاسوسید؟ گفتند: معاذ الله ما فرزندان پیر بزرگواِر پیغمبری هستیم به نام یعقوب. فرمود: چند 

ی پدر نزِد او مانده  برادر بوده
ّ
اید؟ گفتند: دوازده نفر، یکی از ما هالک شد و یکی دیگر برای تسل

را نزد من گرو بگذارید و بروید آن  فرمود: یک نفر ایم. حضرت یوسف و ما ده نفر آمده

برادری که نزِد پدرتان است بیاورید تا رسالِت پدرتان را به من برساند. در این هنگام قرعه زدند 

 و قرعه بنام شمعون آمد و او را نزد یوسف گذاشتند.

گفت: چرا او را تنها گذاشتید؟ گفتند:  شاید چون نام پدر خود را بردند حضرت یوسف -۴

توانست مسافرت کند؟ گفتند:  نزد او مانده. فرمود: چرا او را انتخاب کرد؟ مگر او نمی یک نفر

گویید پدر شما مرد دارد. حضرت فرمود: از قراری که می خیر، بلکه او را بیشتر دوست می

 



 ١٥  ادامه سورۀ یوسف

خود یک فرزندش را نباید بیشتر دوست بدارد، البد فضل و کمال  حکیم و علیمی است، بی

 میل دارم آن برادر شما را ببینم.بیشتری دارد، من 

 عمل زشت آنان که به  اگر چه در ضمن سخن، گفتگو از برادر گمشدۀ آنان به میان می
ً
آمد و قهرا

شود. ولی آن حضرت  کودکی او رحم نکردند و پدِر پیِر خود را چقدر سوزانیدند موجب ناراحتِی او می

کند و  با کمال گرمی و صمیمّیت با آنان رفتار می کند بلکه احترامی به آنان نمی کمترین تعّرض و بی

 دهد پذیرایی گرمی از ایشان بنمایند. دستور می

این آن حضرت در ضمن از ایشان بازپرسی کرده که شما اهل کجایید؟ خانوادۀ شما کیانند؟  بنابر

ده نفر برادریم اید؟ که در اینجا گفتند: خیر. ما  اید؟ شاید برای جاسوسی آمده برای چه در مصر آمده

فرزند پیغمبر بزرگوار، یک برادر ما هم نزد پدر ما مانده و اگر شما بزرگی مقام پدر ما را بدانید، احترام 

شایانی خواهید کرد. یوسف گفت: پس چرا برادر کوچکتر را نیاوردید؟ گفتند: پدرش غمگین است وبا 

ی و سفاهت شما؟ گفتند: خیر، سبب او انس دارد. گفت: پدر شما چرا غمگین است شاید از نادان

گویند: او را  آزردگی او این است که از مادِر آن فرزنِد کوچکش، پسری داشت که از دستش رفته و می

گویید آیا دلیلی و یا شاهدی بر گفتارتان دارید؟ گفتند: خیر  گرگ خورده. یوسف پرسید: شما از کجا می

 شناسد. ما غریب هستیم و کسی در این شهر ما را نمی

باشید و دستور داد همۀ برادران را زندانی کردند،  در تورات نوشته که یوسف گفت: شاید جاسوس می

ها به کیفر ظلم ما بر  چون برادران زندانی شدند و سختی زندان را مالحظه کردند، گفتند: این سختی

یوسف برادران را احضار کرد، ایم. روز سوم،  یوسف است. زیرا ما به او رحم نکردیم و اکنون گرفتار شده

کنم تا برای خانواده و  قوت هستند، نه نفر شما را مرخص می و فرمود: اکنون خانوادۀ شما گرسنه و بی

تا بروید و برادر کوچکتِر خود را بیاورید تا من  دارم نگه می پدر پیر خود گندم ببرند و یک تن از شما را

دران دستور داد شمعون را در بند کردند و دستور داد برای آنان بدانم شما راستگویید و در پیش چشِم برا

 
ً
بارهای گندم گرفتند و نقدی که آورده بودند در میان بارهای ایشان گذاشتند و روانه شدند. و ضمنا

خاطرنشان کرد که اگر برادر کوچکتر خود را نیاورید هرگز مرا نخواهید دید و گندم به شما داده نشود. 

 .!*"سف با بارها روانۀ کنعان شدندبرادراِن یو

علت اینکه حضرت یوسف، نقد و متاع آنان را به طوری که نفهمند به آنان رد کرد، این بود که آنان را 

 وادار به مراجعت کند، زیرا: 

____________________ 
 .٢٦ -١، فقرات: ٤٢، اإلصحاح: سفر التکوینتورات،  -١

 



 تابشی از قرآن    ١٦

 
ً
دانند که برگردند و بهای  دانست که آنان برای امانت و دیانتی که دارند برخود الزم می : میاوال

 اند به عزیز برسانند. بردهگندمی که 

 
ً
: مالحظه کرد شاید به غیر از نقدینه چیزی نداشته باشند و خجالت بکشند که دست خالی ثانیا

 مراجعت کنند لذا نقد آنان را به آنان برگردانید که وسیلۀ مراجعت آنان شود.

 
ً
ول از ایشان داللت : الزم بود به پدر و برادران خود در این سال قحطی کمکی بدهد و گرفتن پثالثا

خواست بدون اینکه مّنتی بگذارد احسانی به ایشان کرده  کرد، حضرت یوسف بر پستی و ِکِنسی می

 باشد.

 
ً
 .!*": خواست در مقابل اساءه، احسانی کرده باشدرابعا

باید دانست که سرگذشِت گرو گرفتِن شمعون در تورات ذکر شده، ولی بر خالف ظاهر آیات قرآن 

ایشان را شناخت و با کمال مهربانی گندم داد  شود که حضرت یوسف از قرآن استفاده میاست، زیرا 

و درخواست کرد که در سفر دیگر برادر خود را همراه بیاورند و تدبیری که برای مراجعت آنان به کار برد، 

 قضّیۀ جاسوسی نیز در تورات ذکر شده
ً
 است. فقط همان گذاشتن متاع است دربارهای ایشان. ضمنا

اگر کسی بگوید چگونه خوِد یوسف به کنعان مسافرت نکرد و یا پدرش را نخواست؟ جواب این 

 است که: 

 
ً
 : مشاغل، ریاست و کارهای زیاد او، مانع این مسافرت بود.اوال

 
ً
 شد. بود و مسافرت طوالنی باعث زحمت او می : پدر پیرش سرپرست دودمان حضرت ابراهیمثانیا

 
ً
 یوسف به وحی الهی بوده شاید مجاز نبوده است.: کارهای ثالثا

رفت باعث  توانست برود و اگر می به اضافه آن حضرت اوقاتی که زر خرید و یا در زندان بود نمی

شد. و شاید خدا خواسته یعقوب را ادب کند که چرا برای مخلوقی خود را  حملۀ برادران و قتل او می

 باخته است.

ا﴿ ْ  فَلَمَّ �ِيِهمۡ  إَِ�ٰٓ  رََجُعٓوا
َ
ْ  أ بَانَا قَالُوا

َ
� رِۡسۡل  ٱۡلَكۡيُل  ِمنَّا ُمنِعَ  َ�ٰٓ

َ
ٓ  فَأ َخانَا َمَعَنا

َ
 َ�ُۥ �نَّا نَۡ�َتۡل  أ

ٓ  إِ�َّ  َعلَۡيهِ  َءاَمُنُ�مۡ  َهۡل  قَاَل  ٦٣ لََ�ٰفُِظونَ  ِمنُتُ�مۡ  َكَما
َ
ٰٓ  أ ِخيهِ  َ�َ

َ
ُ  َ�ۡبُل  ِمن أ  َخۡ�ٌ  فَٱ�َّ

 ۖ رَۡحمُ  وَُهوَ  َ�ٰفِٗظا
َ
ِٰ�ِ�َ  أ ا ٦٤ ٱل�َّ ْ  َولَمَّ ْ  َمَ�َٰعُهمۡ  َ�َتُحوا ْ  إَِ�ِۡهۡمۖ  ُردَّۡت  بَِ�َٰعَتُهمۡ  وََجُدوا  قَالُوا

بَانَا
َ
� ۖ  ُردَّۡت  بَِ�َٰعُتَنا َ�ِٰذهِۦ َ�ۡبِ��  َما َ�ٰٓ ۡهلََنا َونَِم�ُ  إَِ�َۡنا

َ
َخانَا َوَ�َۡفُظ  أ

َ
 بَعِ�ٖ�  َكۡيَل  َونَۡزَدادُ  أ

____________________ 
 (همان مفاتیح الغیب) فخر رازی با اندکی تصرف ذکر کرده است. »التفسیر الکبیر«مولف این موارد را از  -١

 



 ١٧  ادامه سورۀ یوسف

رِۡسلَُهۥ لَنۡ  قَاَل  ٦٥ �َِس�ٞ  َكۡيلٞ  َ�ٰلَِك 
ُ
ٰ  َمَعُ�مۡ  أ ِ  ّمِنَ  َمۡوثِٗقا تُۡؤتُونِ  َح�َّ تُنَِّ�  ٱ�َّ

ۡ
ۦٓ  َ�َ� ٓ  بِهِ  إِ�َّ

ن
َ
ٓ  بُِ�ۡمۖ  ُ�َاَط  أ ا ُ  قَاَل  َمۡوثَِقُهمۡ  َءاتَۡوهُ  فَلَمَّ ٰ  ٱ�َّ   ]۶۶-۶۳:یوسف[   ﴾٦٦ َو�ِيلٞ  َ�ُقوُل  َما َ�َ

برگشتند، گفتند: ای پدر، کیل گندم از ما منع شد پس  پس چون به سوی پدرشانترجمه: 
) یعقوب ۶۳برادرمان را با ما بفرست تا پیمانۀ کامل بگیریم و محّققًا ما او را حفظ خواهیم کرد(

طور که پیش از این بر برادرش امین نمودم، پس خدا گفت: آیا شما را بر او امین بدانم همان
) و چون متاع خود را ۶۴تر است( کنندگان رحیم حمبهترین نگهبان است و او از همۀ ر

شان به ایشان بازگشته، گفتند: ای پدرجان، دیگر چه  گشودند، دیدند نقد و سرمایه
آوریم  خواهیم این سرمایۀ ماست که به ما بازگردانده شده و ما برای خانوادۀ خود طعام می می

یریم، این پیمانۀ آسان است (و یا اندک گ کنیم و یک بار شتر زیاده می و برادر خود را حفظ می
فرستم تا اینکه پیمان محکمی از خدا به من  ) یعقوب گفت: هرگز او را با شما نمی۶۵است)(

ای گرفتار شوید، پس چون  بسپارید که او را حتمًا به من برگردانید مگر اینکه همه به حادثه
 )۶۶وکیل است.( گوییم تعهد و پیمان خود را دادند، گفت: خدا بر آنچه می

ه رفتند؟ برای آنکه عزیز به یک نفر، ده چرا فرزنداِن یعقوب دهنکات: 
ّ
بار گندم،  نفری برای خرید غل

داد. لذا اینان جز سفر  ای، یک بار گندم می داد، بلکه روی حساب دقیق به هر سرپرست خانواده نمی

 ای نداشتند. جمعی چاره دست

عزیز مصر، در سفر اّول، شاد و کامیاب بودند ولی چون برای تهّیۀ  فرزنداِن یعقوب اگرچه از پذیرایی

 اند، باید زودتر برگردند. آذوقۀ خانوادۀ خود به مصر آمده

کنند  شماری می آوراِن خود، دقیقه  زنان و فرزنداِن یعقوب، همه در انتظار بازگشت سرپرستان و نان

مه، یعقوِب سالخورده در انتظار رند و بیش از هکافی ندا ۀآورده و وسیل زیرا تنگدستی و قحطی فشار

 است. زیرا رئیس قبیله برای قبیله و حفظ آنان بیش از دیگران ناراحت است.

به  سرانجام انتظار به پایان رسید و قافلۀ فلسطین به وطن خود برگشت و فرزندان یعقوب

ه، برای خانوادۀ  های یعقوب، دور ایشان را گرفتند. سالمت بازگشتند و فامیل و نواده
ّ
ولی ده بار شتر غل

ه باز به مصر مراجعت کنند. اما با مشکلی روبرو شدند زیرا از یک 
ّ
بزرگی کم بود و باید قبل از اتمام غل

طرف عزیز گفته اگر در سفر دیگر، برادر کوچک خود را نیاورید غله به شما داده نخواهد شد. و از طرف 

اش دوست دارد و جداکردن  عالقه دارد و او را به جای فرزند گمشدهدیگر، پدِر سالخورده به این پسر 

ت سوء
ّ
 که پدر به عل

ً
ای که برادران داشته و دربارۀ یوسف  سابقه این پسر از پدر مشکل است. خصوصا

 آنقدر پدر را اذیت کرده بودند، نسبت به ایشان بدگمان است.

ۀ بد را به زودی نمی
ّ
 توان باز گردانید. رفته را نمی از دست توان پاک کرد و آبروی آری، لک
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به هر حال غلۀ موجود رو به نقصان گذاشت و پسراِن اسرائیل باید برای تأمین معاش، به مصر، 

قّیت به دست پدر بزرگوار است زیرا اگر او، پسر کوچکتر را 
ّ
مسافرت کنند. ولی در این نوبت کلید موف

ه نخواهد داد.
ّ
 نفرستد، عزیز، غل

ان گفتند: ای پدر صحیح است که شما به بنیامین انس و عالقه دارید، ولی زندگی و حیات لذا برادر

فامیل، موقوف به این است که او را با ما به مصر بفرستی، زیرا به طوری که عزیز گفته اگر او را نبریم، 

ا ما بفرست: آذوقه نخواهد داد. شما این مشکل را تحّمل نمایید و برادِر ما را برای تأمین معاش ب

رِۡسۡل ﴿
َ
ٓ  فَأ َخانَا َمَعَنا

َ
ه خواهد داد، ﴾نَۡ�َتۡل  أ

ّ
. به اضافه اگر او بیاید، عزیز، یک بار شتر، زیادتر به ما غل

 او را حفظ می و ما به شما اطمینان می
ً
 .﴾لََ�ٰفُِظونَ  َ�ُۥ �نَّا﴿کنیم:  دهیم که حتما

داند و میل دارد به هر طریقی که ممکن است،  تقاضای فرزندان را منطقی می حضرت یعقوب

ترسد بنیامین نیز به سرنوشِت  حیاِت خانواده را حفظ کند. ولی به فرزندان بد سابقه، اعتماد ندارد و می

یوسف، مبتال شود و غمی بر دل او افزوده شود. لذا در جواب فرزندانش گفت: چگونه به شما اعتماد 

 برادرش را بردید و نیاورید و به دروغ گفتید: او را گرگ خورده است: ک
ً
 َهۡل  قَاَل ﴿نم، با اینکه سابقا

 من به حفظ و مراقبت شما امیدی ندارم ولی به حفظ خدا امیدوارم. ﴾...َعلَۡيهِ  َءاَمُنُ�مۡ 

 یوسف، پس از سالها تجدید ش
ِ

د. از فرزندان یعقوب، همه خجل و شرمنده شدند و خاطرۀ تلخ

ای به جز صبر ندارند. باز تقاضای خود را تکرار کردند و  طرفی نزد پدر مّتهم و سر به زیرند، ولی چاره

دلیل دیگری آوردند و آن دلیل این بود که چون بارهای خود را گشودند، دیدند سرمایۀ ایشان در بار 

داریم؟ این نقدینه و سرمایۀ  خواهیم و چه عذری برای ترک سفر است. گفتند: ای پدر، ما دیگر چه می

ماست که به ما برگشته و از نظر پول در مضیقه نیستیم. پس، التماس ما این است که برادِر ما را با ما 

ه برای خانواده محروم نشویم و یک بار شتر هم زیادتر برای برادر کوچک دریافت کنیم. 
ّ
بفرست که از غل

 و این خود، کمکی به زندگی ما خواهد بود.

را سرپرستی کند و آنان را از قحطی برهاند. ولی چه کند به  پدر سالخورده باید دودمان ابراهیم

 فرزندان اعتماد ندارد که مبادا جانشیِن یوسف از دستش برود.

به فرزندانش گفت: شما پیمان محکمی به من بسپارید و خدا را  از این رو، حضرت یعقوب

آمدی شود که از   هد کنید که فرزندم را به من برگردانید، مگر آنکه پیششاهد و ناظر قرار دهید و با او ع

 عهدۀ شما خارج باشد.

خوشحال شدند و فوری پیماِن شدیدی با پدر بستند و خدا را بر آن پیمان وکیل  فرزنداِن یعقوب

افتادند. ولی آن بستن به یاِد پیمان بستن با پدر، هنگام بردن یوسف   و شاهد قرار دادند. در وقِت پیمان
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وقت قصد خیانت داشتند، اّما این مرتبه قصد خیرخواهی و این پیمان از روی حقیقت و واقعّیت است. 

 شد. اّما چون سابقه خراب است، اطمیناِن پدر، صد درصد جلب نمی

به فرزندان خود گفت: شما چه کار داشتید که به عزیز  اند که یعقوب بعضی از مفّسرین نوشته

 کنید ما برادر کوچکتری داریم؟ گفتند: برای رفع تهمِت جاسوسی، ما وادار به این اظهار شدیم.اظهار 

ماهۀ بنیامین، راضی شد و چون خواستند حرکت   ناچار به سفر یک باألخره حضرت یعقوب

 کنند پدرشان سفارشاتی کرد: 

ْ  َ�  َ�َٰبِ�َّ  َوقَاَل ﴿ ْ  َ�ِٰحدٖ  بَابٖ  ِمنۢ  تَۡدُخلُوا بَۡ�ٰبٖ  ِمنۡ  َوٱۡدُخلُوا
َ
َتَفّرِقَةٖ�  � ٓ  مُّ ۡغِ�  َوَما

ُ
 َعنُ�م أ

ِ  ّمِنَ  ٍء�  ِمن ٱ�َّ ِۖ  إِ�َّ  ٱۡ�ُۡ�مُ  إِنِ  َ�ۡ ُۡتۖ  َعلَۡيهِ  ِ�َّ ِ  وََعلَۡيهِ  تََو�َّ ُونَ  فَۡلَيَتَو�َّ ا ٦٧ ٱلُۡمَتَوّ�ِ  َولَمَّ
 ْ َمَرُهمۡ  َحۡيُث  ِمنۡ  َدَخلُوا

َ
بُوُهم أ

َ
ا � ِ  ّمِنَ  َ�ۡنُهم ۡغِ� �ُ  َ�نَ  مَّ ءٍ  ِمن ٱ�َّ  ِ�  َحاَجةٗ  إِ�َّ  َ�ۡ

ۚ  َ�ۡعُقوَب  َ�ۡفِس  و �نَُّهۥ قََضٮَٰها ۡ�َ�َ  َوَ�ِٰ�نَّ  َعلَّۡمَ�ٰهُ  لَِّما ِعۡل�ٖ  َ�ُ
َ
 ﴾٦٨َ�ۡعلَُمونَ  َ�  ٱ�َّاِس  أ

  ]۶۸-۶۷:یوسف[  
های جداگانه  نشوید و از دروازهو یعقوب گفت: ای پسراِن من، از یک دروازه وارِد شهر ترجمه: 

توانم چیزی را که از خدا مقدر شده از شما بگردانم. ُحکمی نیست مگر  وارد شوید و من نمی
) و چون همانگونه که ۶۷کنندگان بر او توکل کنند( از خدا. بر او توکل کردم و باید همۀ توکل

از طرف خدا مقدر شده دفع  کار نتوانست چیزی را کهپدرشان امر کرده بود داخل شدند، این
کند ُجز اینکه حاجتی در دل یعقوب بود که برآورده کرد، چون او دارای علمی بود که ما به وی 

 )۶۸دانند.( آموخته بودیم ولیکن بیشتر مردم نمی
به حکم اضطرار فرزنِد کوچکتر را با برادران با کاروان فلسطین به  چون حضرت یعقوبنکات: 

کشد و راه دراز و خطرناک است،  ون رفت و برگشِت ایشان بیش از یک ماه طول میمصر روانه کرد، چ

فرزند دلبند خود را بوسید و برای دلسوزی، به آنان توصیه کرد که از یک دروازه وارِد شهر مصر نشوید، 

ه تقسیم شوید و از دروازده های جداگاه وارد شوید.
ّ

 بلکه به چند عد

زخم   اندام مورد چشم مبادا این برادراِن شجاع رشیِد خوشفکر کرده  شاید حضرت یعقوب

گاههای مخفی به ایشان  شوند و یا مبادا مورد حسِد مردم واقع شوند،  یا مبادا مأمورین انتظامی و کارآ

 بدگمان شوند و اسباِب زحمِت ایشان گردند و مراجعِت ایشان طول بکشد.

گوشزد نموده بود که من از  ت یعقوببه هر حال از چند دروازه داخل شدند. ولی حضر

رات الهی نمی
ّ

 إِ�َّ  ٱۡ�ُۡ�مُ  إِنِ ﴿توانم جلوگیری کنم، فرماِن کارگاِه جهان فقط به دست خداست:  مقد
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 ِ  ، تا فرزندانش به امید خدا باشند.﴾ِ�َّ

از ایشان فرزندان مطابِق دستوِر پدر، وارِد پایتخِت مصر شدند زیرا پدر، دلسوزی و مهربانی خود را 

 دریغ نکرده بود، که وظیفۀ پدر راهنمایی است.

ا﴿ ْ  َولَمَّ ٰ  َدَخلُوا َخاُهۖ  إَِ�ۡهِ  َءاَوىٰٓ  يُوُسَف  َ�َ
َ
ٓ  قَاَل  أ ۠  إِّ�ِ نَا

َ
ُخوكَ  �

َ
ْ  بَِما تَۡبَت�ِۡس  فََ�  أ  َ�نُوا

   ]۶۹:یوسف[  ﴾٦٩ َ�ۡعَملُونَ 
کنار خویش جای داد و گفت: من بی و زمانی که بر یوسف وارد شدند برادرش را به ترجمه: 

 )۶۹اند اندوه مخور.( باشم، پس به آنچه آنان کرده شک برادر تو می
اند دو تا دو تا به شهِر مصر وارد شدند و  اند ایشان سه دسته شدند و بعضی گفته بعضی گفتهنکات: 

 بنیامین تنها وارد شد.

داگانه وارد شوید، این بوده که: ایشان از های ج شاید منظور پدرشان از این سفارش که از دروازده

ر شوند و قدر یکدیگر را بدانند و یا در اثر خطایی که نسبت به یوسف کردند توبه کنند و 
ّ
کمی خود متأث

 به خدا توجه کنند و در شهر غربت برادِر کوچِک خود را مانند یوسف، به غربت و تنهایی دچار نکنند.

ابق از عزیز محّبت دیدند، مشتاِق زیارِت او بودند. و چون همه به حال ایشان چون در سفِر س به هر

 که در این سفر، خواستۀ عزیز را انجام داده و برادر 
ً
هم رسیدند تنها پناگاِه ایشان خانۀ عزیز بود. خصوصا

 اند. کوچکتر را همراه آورده

 گرد و غباِر راه، بهترین هدیه
ِ

حضور عزیز ببرند، این است که توانند به  ای که می پس از نظافت و رفع

 برادرشان را به حضور برند.

از این رو با قدمهای محکم برادر کوچکتر را در میان گرفته و مانند ماهی که به گرد وی ستارگان 

زنند و با ابهت و عالقۀ بیشتری به سوی کاخ عزیز رهسپار شدند. و آنگاه که به  باشند به دور او چرخ می

 د خود را به دربانان معرفی کردند.دِر سرای وی رسیدن

ورود یازده برادر فلسطینی به سمع عزیز رسید. آن حضرت که ورود برادران را شنید با کمال اشتیاق 

 شاد و خّرم شد. ولی حفِظ جالل و ریاست را از دست نداد و اجازۀ حضور داد. 

عظمت او شاید دلشان آرام  مأمور مخصوص اجازۀ عزیز را به برادران ابالغ کرد. ایشان از تصّور

 کند، بیش از سایرین ناراحت است. ندارد، ولی برادر کوچکتر که اّولین بار است با عزیز مالقات می

حال حواّس خود را جمع کرده و با راهنمایی دربانان وارد کاخ مخصوص شدند و پس از ادای  در هر

 مراسِم احترام در جایی که تعیین شده بود قرار گرفتند.
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بدون اینکه خود را به ایشان معرفی کند به مأمورین دستور داد طعامی مهّیا  ضرت یوسفح

 کند. صرف میناهار را با ایشان کنند و به ناظِر خود گفت: 

وقتی ناظِر یوسف، برادران را به قصر مخصوص راهنمایی کرد به تشویش افتادند زیرا در سفر سابق 

ه بودند و گفتند: مبادا عزیز مصر خیاِل خیانت دربارۀ ایشان کرده نقدهای خود را در بارهای گندم یافت

باشد و اکنون ایشان را مجازات کند و ایشان را به بندگی بگیرد. لذا وقتی وارد داالن قصر شدند به ناظر 

گفتند: ما در سفر سابق نقدینۀ خود را در میان بارها یافتیم، و گویا مالزماِن انبار سهو کرده بودند و 

ایم تا به عزیز تسلیم کنیم و نقد دیگری هم  اند. اکنون آنها را به تمام و کمال آورده درمیان باِر ما گذاشته

ایم. ناظِر یوسف از بابت نقد سابق به ایشان اطمینان داد که مورد مؤاخذه نیستند. برای خرید گندم آورده

 به مرکبهای آنان علوفه داد.و آنان را با احترام تمام وارد کاخ نمود و پذیرایی کرد و 

 ناهار که یوسف وارد شد، سخنگوی آنان آغاز سخن نمود و برادر پدری را معّرفی کرد. 
ِ

موقع

یامین  از آنان تشکر و مالطفت نمود و دستور ناهار داد و از همه نوازش نمود و بن حضرت یوسف

طرف مادر تنهایی، اکنون مرا به از  را از همه بیشتر نوازش کرد و گفت: در میان فرزندان یعقوب

 برادری بپذیر.

اند چون در این سفر، برادران یوسف، به او وارد شدند، او جامی داشت جام سلطنتی،  بعضی گفته

اید و شما  گوید شما دوازده برادر بوده جام را کوبید و از آن زنگ صدایی ظاهر شد، عزیز گفت: جام می

گوید،  در اینجا تجاهل کرد و به برادران وانمود کرد که جام چنین میاید (یوسف  یک برادرتان را فروخته

دید از زبان خود چیزی بگوید که مبادا برادران بفهمند او یوسف است و لذا تجاهل  چون صالح نمی

نمود)، در این حال بنیامین تعظیم کرد و گفت: عزیزا از این جام سؤال کن آیا برادر من زنده است یا نه؟ 

گوید او زنده است و به همین زودی  مرتبه جام را کوبید و جام صدا کرد. عزیز گفت: آری می عزیز دو

او را خواهی دید. بنیامین گفت در این صورت هر بالیی به سر من بیاید اشکالی ندارد، به همین زودی 

در نتوانست خودداری کند، و رفت  کند. در اینجا حضرت یوسف آید و مرا خالص می برادرم می

ای صحیح  . (ولی چنین گفته!*"میان اطاق مخصوِص خود و گریه کرد، سپس وضوء گرفت و بیرون آمد

 رسد). به نظر نمی

اند: او را به طور خصوصی محرمانه مالقات کرد و نسبت به برادری که سی سال است  بعضی گفته

در وی که برای اولین بار تنها به حضور اندازه به هیجان آمد. شاید برا بیند، بی او را ندیده و تازه او را می

____________________ 
زاد الـمسیر اند. به عنوان مثال نگا: ابن الجوزي، کردههای تفسیر با اندکی تفاوت نقل این روایت را برخی از کتاب -١

 ).٤/٥٠٦( الدر الـمنثور) و سیوطی، ٢٠٠–٤/١٩٩( في علم التفسیر
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رسد با آن شخصّیِت مقام، وحشت داشت، ولی برخالف انتظار، عزیز به طور برادرانه و بدون  عزیز می

حفظ جالل ریاست با وی برخورد کرد و او را در آغوش گرفت و دست وی را گرفت و در کنار خود 

های او را به  بالکش و شرح غم هجران و گریه و ناله نشانید و شرح حال وی و رفتار برادران و حال پدر

یامین که عزیز را تا این حد غمخوار ی کرد. بناش پرسشهای طور کامل استفسار کرد و دربارۀ برادر گمشده

  های پدر را نقل می مهری برادران را و گریه کند و تماِم ماجرای خود و بی بیند تعّجب می می
ً
کند، ضمنا

کند که سالهاست اشتیاِق برادِر ابوینی را دارد و شریک غم و اندوه پدر است، فقط پدرم  اظهار تأّسف می

به او  دهد که دیدارش میسر خواهد شد. در کامل ابن اثیر گوید: در اینجا حضرت یوسف نوید می

ونَ «گفت:  ِبُّ أَنْ أَكُ بِ أَحتُ اهِ يك الذَّ ضَ أَخِ وَ اكَ عِ نيأَخَ الَ بِنيَامِ قَ مَ ؟ فَ ِدْ  نْ : وَ ثْلَ  جيَ ا مِ لَكِنْ أَخً لِدْ  كَ وَ ْ يَ كَ ملَ

عقُو فُ  بُ يَ ی يُوسَ بَكَ يل. فَ احِ الَ رَ :  وَ الَ لَهُ قَ هُ وَ قَ انَ عَ امَ إِليِه فَ قَ ُخوكَ ﴿وَ
َ
۠ أ نَا

َ
� ٓ إِنَّ  ﴾إِّ�ِ نَ إِلَ  اهللاَ فَ سَ دْ أَحْ نَا يْ قَ

عْ  التُ لِ  مْ هُ مْ لِ وَ تُ بِامَ عَ   .!*"»كَ مْ

به هرحال یوسِف بزرگوار که دل از دستش رفته، طاقت نیاورد و گفت: عزیزم من یوسف گمشده 

سوختم، من همان برادر دلدادۀ تو هستم،  باشم، من آن فرد مظلومم که سالها در فراق پدر و برادر می می

﴿ ٓ ۠  إِّ�ِ نَا
َ
ُخوكَ  �

َ
د همدگر را در آغوش . در اینجا شاید هر دو بی طاقت شده و به حال گریه برخاستن﴾أ

گونه او را دلگرمی داد: برادِر عزیز نشست، یوسف مهربان بدین گرفتند و چون اشک شوق التهاب آنان فرو

دیگر روزگار بال و سختی گذشت، کسی که برادری مانند من دارد نباید نگران باشد، عزیزم من تصمیم 

ها را  مهرِی برادران نخواهی شد، گذشته ر مورد بیگونه وسایل آسایش تو را فراهم کنم، تو دیگ ام هر گرفته

ْ  بَِما تَبَۡت�ِۡس  فََ� ﴿نظر کن، غم به دل مگیر،  های برادران صرففراموش و از نامهربانی  .﴾َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا

ا﴿ زَُهم فَلَمَّ َقايَةَ  َجَعَل  ِ�ََهازِهِمۡ  َجهَّ ِخيهِ  رَۡحلِ  ِ�  ٱلّسِ
َ
ذَّنَ  ُ�مَّ  أ

َ
ُتَها ُمَؤّذِنٌ  أ َّ�

َ
 إِنَُّ�مۡ  ٱۡلعِ�ُ  �

ْ  ٧٠ لََ�ٰرِقُونَ  ْ  قَالُوا ۡ�َبلُوا
َ
اَذا َعلَۡيِهم َوأ ْ  ٧١ َ�ۡفقُِدونَ  مَّ  َجآءَ  َولَِمن ٱلَۡملِكِ  ُصَواعَ  َ�ۡفِقدُ  قَالُوا

۠  بَِع�ٖ  ِ�ُۡل  بِهِۦ نَا
َ
 ]۷۲-۷۰:یوسف[  ﴾٧٢ زَِ�يمٞ  بِهِۦ َو�

آبخوری شاه را در میان بار برادرش نهاد سپس پس چون بارهای ایشان را بست جام ترجمه: 
) و اینان در حالیکه رو به ۷۰جارچی به دنبال آنان جار زد ای کاروانیان محققا شما دزدانید (

____________________ 
یابد؛ ات من برادر تو باشم؟ پس بنیامین گفت: و چه کسی برادری چون تو میآیا دوست داری به جای برادر گمشده« -١

اما یعقوب و راحیل تو را به دنیا نیاوردند. پس یوسف گریست و برخاسته او را در آغوش کشید و به او گفت: من برادر 

گاه نمودم، خبر مده و نگا: ثعلبی ». تو هستم. همانا خداوند به ما احسان کرده است اما برادرانت را از آنچه تو را آ

 )٥/٢٣٨( تفسیر الکشف والبیاننیشاپوری، 
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کس  ایم و هر ) گفتند: جاِم پادشاه را گم کرده۷۱اید؟ ( آنان کرده بودند گفتند: چه گم کرده
 )۷۲امن آنم.(آن را بیاورد یک بار شتر از آن اوست و من ض

دستور داد برای برادرانش از انبار مصر گندم گرفتند و اجازۀ  در سفر دوم حضرت یوسفنکات: 

 که در سفر گذشته بر 
ً
مراجعت داد و محتمل بود که دیگر برادرانش به مصر مراجعت نکنند و خصوصا

وار آمد. لذا شاید ایشان سخت شد و شمعون چنانکه در تورات ذکر شده گرفتار شد و بر پدرشان ناگ

رابطۀ یوسف با آنان قطع شود. از این جهت آن حضرت تصمیم گرفت یکی از برادران را نگه دارد و 

 شاید محرمانه با بنیامین توطئه کرد که او را نگه دارد و شاید خود بنیامین اظهار عالقه به ماندن کرد.

 او  ولی چون حضرت یعقوب
ً
درخواست  را برگردانند، اگر عزیزاز پسرانش پیمان گرفته که حتما

ه بگیرد و به کنعان برگردد. کرد آنان نمی ماندن می
ّ
 پذیرفتند، بلکه او هم باید یک باِر غل

 بتواند برادر خود را نگه دارد توطئه
ً
ای را با برادرش در میان گذاشت که  از این رو برای اینکه قانونا

 ه این بهانه دوباره به مصر برگردد.جام طالی شاه را در میان بارش بگذارد و او ب

ه را به وطن خود برسانند. ولی 
ّ
چون وسایل بارگیری تمام شود، برادران مهّیای سفر شده تا زودتر غل

بستند خوِد یوسف و یا یکی از مأمورین او جام طالی سلطنتی را در بار  در این هنگام که بارها را می

 بنیامین گذاشت.

عهدۀ مأمورین دربار است که اگر گم شود مسؤولند، لذا مأمورین در  چون حفظ ظروف سلطنتی بر

شدن ظرف  جستجوی جام برآمدند و به کاروانیان بدگمان شدند و شاید خود یوسف، مأمورین را از گم

گاه کرد، ولی بعید است.  آ

 شما دزدید.
ً
 به هر حال چون کاروان حرکت کرد، یک نفر جار زد آهای قافله حتما

دستور داده باشد که نسبت دزدی به ایشان  دانست که بعید است خود حضرت یوسفباید 

بدهند، بلکه مأمورین دربار چون دیدند جام سلطنتی نیست خودشان این را اعالم کردند. و شاید 

یوسف میل نداشت چنین کنند، بلکه آن حضرت میل داشت خود بنیامین آن را بهانه کند و در سفر دیگر 

نیست. و این جار توهین به قافله و فرزندان یعقوب  ه هر حال جای ایرادی بر یوسفبرگردد. ب

َقايَةَ  َجَعَل ﴿مخفیانه به طوری که برادران او کارکناِن انبار مطلع نشدند  این یوسف است. بنابر  ٱلّسِ
ِخيهِ  رَۡحلِ  ِ� 

َ
 .﴾أ

فران کنعان به مناسبت مزید التفات چون کارکناِن انبار، جام را نیافتند، در نظرشان چنین آمد که مسا

کید  عزیز، مغرور شده و جام را با خود برده ، تهمت سرقت ﴾لََ�ٰرِقُونَ  إِنَُّ�مۡ ﴿اند. این است که با تأ

 به ایشان زدند.
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شود که یک قافله و یازده نفر را مّتهم به سرقت  اند: مفقود شدن یک پیمانه، دلیل نمی بعضی گفته

راد، سرقت یوسف در کودکی از نزد پدر بوده. ولی این سخن به نظر ما صحیح اند: م کنند، پس گفته

 نیست. زیرا ایشان یوسف را از نزد پدر به طور پنهانی نبرده بودند.

، جملۀ استفهامّیه است که حرف استفهام حذف شده. ﴾لََ�ٰرِقُونَ  إِنَُّ�مۡ ﴿اند: جملۀ:  بعضی گفته

ت. زیرا اسناد سرقت به دستور یوسف نبوده بلکه خود ولی باید گفت: این سخن نیز صحیح نیس

گیری نمودند تا آنان را وادار به تفّحص و  کارمندان از ترس مسؤولیت چنین سخنی را گفتند. و سخت

 بازجویی کنند.

این وجه صحیح همین است که کارمندان بدون مراجعه به یوسف چنین سخنی را گفته و  بنابر

 َ�ۡفقِدُ ﴿جارچی از کارمندان انبار و یا ناظراِن دربار بوده و لذا گفتند:  تفّحص و بازجویی نمودند و
 .﴾ٱلَۡملِكِ  ُصَواعَ 

 گیرشدن برادران یوسف غربت
مانند توپ در گوِش برادراِن یوسف صدا کرد و مانند خنجر در دل  ﴾َلَ�ٰرِقُونَ  إِنَُّ�مۡ ﴿صدا و فریاد 

گیر کرد و از پا درآورد، و  آنان فرونشست و با سابقۀ اسناد جاسوسی که به آنان داده شده بود آنان را غربت

اَذا﴿خورده تسلیم کارمندان شدند و پرسیدند:   مانند قشون شکست ؟ و در مقام دفاع ﴾َ�ۡفقُِدونَ  مَّ

ها را که در بارهای خود دیدیم باز  دانید ما دزد نیستیم و در سفِر سابق نقدینه دند و گفتند: شما میبرآم

آوردیم و هنگام عبور از مزارع مصر دهاِن حیواناِت خود را بستیم تا آسیبی به زراعت نرسانند و قسم 

ِ تَ ﴿خوردند که ما قصد دزدی و فساد در این اسفار نداریم و اهل آن نیستیم:  ا َعلِۡمُتم لََقدۡ  ٱ�َّ  ِجۡئَنا مَّ
�ِض  ِ�  ِ�ُۡفِسدَ 

َ
توانیم ظرف گمشده را در بین خود پیدا کنیم و  و ما پاکیم و نمی !*"﴾َ�ٰرِ�ِ�َ  ُكنَّا َوَما ٱۡ�

 کنید. بنماییم. و اگر باور ندارید خودتان بیایید از ما تفتیش ﴾بَعِ�ٖ  ِ�ُۡل  بِهِۦ َجآءَ  َولَِمن﴿دریافت جائزۀ: 

 تشکیل محکمه

﴿ ْ ِ  قَالُوا ا َعلِۡمُتم َلَقدۡ  تَٱ�َّ �ِض  ِ�  ِ�ُۡفِسدَ  ِجۡئَنا مَّ
َ
ْ  ٧٣ َ�ٰرِ�ِ�َ  ُكنَّا َوَما ٱۡ�  َ�َما قَالُوا

ۥٓ  ُؤهُ ْ  ٧٤ َ�ِٰذ�ِ�َ  ُكنُتمۡ  إِن َجَ�ٰٓ ُؤهُۥ قَالُوا ۥۚ  َ�ُهوَ  رَۡحلِهِۦ ِ�  وُِجدَ  َمن َجَ�ٰٓ ُؤهُ  َكَ�ٰلَِك  َجَ�ٰٓ

____________________ 
 ].٧٣[یوسف: ». ایم دانید ما نیامدیم برای اینکه در این زمین فساد کنیم و ما دزد نبوده به خدا قسم شما می«  -١
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ٰلِِم�َ  َ�ۡزِي   ٧٥ ٱل�َّ
َ
وِۡ�َيتِِهمۡ  َ�َبَدأ

َ
ِخيهِ  وَِ�ٓءِ  َ�ۡبَل  بِأ

َ
ِخيهِ�  وَِ�ٓءِ  ِمن ٱۡسَتۡخرََجَها ُ�مَّ  أ

َ
 أ

ُخذَ  َ�نَ  َما ِ�ُوُسَفۖ  كِۡدنَا َكَ�ٰلَِك 
ۡ
َخاهُ  ِ�َأ

َ
ٓ  ٱلَۡملِِك  دِينِ  ِ�  أ ن إِ�َّ

َ
ۚ  �ََشآءَ  أ ُ  َدَرَ�ٰتٖ  نَۡرَ�عُ  ٱ�َّ

ن ۗ  مَّ ََّشآُء  ]۷۶-۷۳:یوسف[ ﴾٧٦ َعلِيمٞ  ِعۡل�ٍ  ذِي ُ�ِّ  َوفَۡوَق  �
دانید ما نیامدیم برای اینکه در این زمین فساد کنیم و ما  گفتند: به خدا قسم شما میترجمه: 

) ۷۴) گفتند: پس جزای او چه خواهد بود اگر شما دروغ گفته باشید؟(۷۳ایم( دزد نبوده
ر بارش پیدا شد پس خودش به غالمی گرفته شود بدین کس که جام د گفتند: مجازاِت هر

بارهای دیگران   ) پس قبل از باِر برادرش شروع به بررسی۷۵دهیم( گونه ستمگران را جزاء می
کرد سپس جام را از باِر برادرش بیرون آورد، زمینه را بدینگونه برای یوسف فراهم و تدبیرکردیم، 

بازداشت کند مگر اینکه خدا بخواهد، ما درجات هر  توانست برادرش را او در آئین شاه نمی
 )۷۶بریم و علِم خدا باالتر از هر صاحب علمی است.( کس را بخواهیم باال می

این  از طرف کارمنداِن انبار، قافله به محاکمه دعوت شدند و از طرِف حضرت یوسفنکات: 

محاکمه تأیید شد. به برادران یوسف گفتند: اگر پس از تفتیش ظرف گمشده در میان بارهای شما پیدا 

دانستند گفتند: هر قراری که صادر کنید ما حاضریم  شد سزای سارق چه باشد ایشان که خود را پاک می

ان سؤال کردند که رسد که وقتی کارمند بدان عمل کنیم، پس قراری صادر شد. ولی چنین به نظر می

جزای سارق چیست؟ این برادراِن یوسف بودند که پاسخ دادند که جزای سارق خوِد اوست و ما دزد را 

 در قانون  چنین مجازات می
ّ

کنیم، یعنی؛ این قرار را برادراِن یوسف صادر کردند نه کارمنداِن یوسف و اال

ُخذَ  نَ �َ  َما﴿فرماید  شاه مصر چنین مجازاتی نبوده، چنانکه می
ۡ
َخاهُ  ِ�َأ

َ
بنابراین  ﴾ٱلَۡملِكِ  دِينِ  ِ�  أ

جزای سارق چنین بازداشتی بوده است. علی هذا چون برادراِن یوسف  احتمال دارد در آئین ابراهیم

پذیرفتند که جزای سارق بندگی است، پس قراری از طرف کارمندان صادر شد که این کاروان بازجویی 

ّیت درآید.شوند، اگر جام در پیش یکی ی
ّ
 افت شد او در تحت رق

دانستند قسم خوردند و دالیلی نیز ذکر کردند. و بعضی  که خود را پاک می برادراِن یوسف

اند: این حکِم بندگی برای کسی که پیمانه در بارش پیدا شود، قانونی نبوده بلکه برادران روی  گفته

اضریم که صاحِب بار به بندگی گرفته شود. و اطمینان به خود در برابر این تهمِت سنگین گفتند: ما ح

گفته شده ممکن است این حکم از قانون کشور مصر بوده است. ولی چنانچه ذکر شد باید گفت: این 

 بوده که برادران گفتند و کارمندان آن را قبول کردند. حکم، از قانون شریعت حضرت یعقوب
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 وسیلۀ خود حضرت یوسفبه بازرسی ماهرانه 
 ﴿ از جملۀ:

َ
وِۡ�َيتِِهمۡ  َ�َبَدأ

َ
ی این بازرسی  شود که خوِد حضرت یوسف ، معلوم می﴾بِأ

ّ
متصد

 احترامی نشود. ماهرانه شد. برای اینکه به برادرانش بی

اّول بار بنیامین را بازرسی نکرد تا مبادا موجب بدگمانی قافله شود، بلکه ابتدا از باِر دیگران شروع 

 ُ�مَّ ﴿ر بنیامین را بازرسی کرد. و از میان باِر او، جام را بیرون آورد: کرد و در بین و یا در آخر، با
ِخيهِ  وَِ�ٓءِ  ِمن ٱۡسَتۡخرََجَها

َ
. و همه یقین کردند که او دزدی کرده و طبق قرار باید به عنوان غالمی ﴾أ

و بازداشت شود. بدین ترتیب آن حضرت، برادر خود را نزد خود نگاه داشت و چنین فکری بدون سر 

 كِۡدنَا َكَ�ٰلَِك ﴿صدا، یک مدِد غیبی و بلکه باید گفت وحی خدا بوده است چنانکه خدا فرموده: 
 طبق قوانین کشور مصر نمی﴾ِ�ُوُسَف 

ّ
توانست بدون جهت  . یعنی چنین عملی به تدبیر ما بود و إال

ُخذَ  َ�نَ  َما﴿برادر را نگهدارد چنانکه فرموده: 
ۡ
َخاهُ  ِ�َأ

َ
این همانطوری که بیان  . بنابر﴾ٱلَۡملِكِ  دِينِ  ِ�  أ

شود که استرقاِق سارق از قانوِن کشوِر مصر نبوده، بلکه این قرارداِد شخصی بوده  شد از آیه استفاده می

 که خدا به دهاِن برادراِن یوسف گذاشت تا مسؤول شوند و بنیامین بماند.

ن َدَرَ�ٰتٖ  نَۡرَ�عُ ﴿دو جملۀ:  ََّشآءُ  مَّ  برای محکومّیت ﴾َعلِيمٞ  ِعۡل�ٍ  ذِي ُ�ِّ  َق َوفَوۡ ﴿و  ﴾�
ً
، ظاهرا

برادران یوسف، تناسب و ربطی ندارد، بلکه مقصود این است که برای قرِب یوسف و بنیامین و درجات 

نشینی نجات دادیم. و  آن حضرت نزد ما، خانوادۀ یعقوب را به شهرنشینی و مراودۀ با یوسف، از ده

 ، علم ذاتی و خداوند است.﴾َعلِيمٞ ﴿، علم عرضی، و از ﴾ِعۡل�ٍ  ذِي﴿مقصود از کلمۀ: 

﴿ ْ َق  َ�َقدۡ  �َۡ�ِۡق  إِن قَالُٓوا خٞ  َ�َ
َ
ُۥ أ ۚ  ِمن �َّ َ�ََّها َ�ۡبُل

َ
 لَُهمۚۡ  ُ�ۡبِدَها َولَمۡ  َ�ۡفِسهِۦ ِ�  يُوُسُف  فَأ

نُتمۡ  قَاَل 
َ
ۖ  َ�ّٞ  أ َ�ٗ�ا ُ  مَّ ۡعلَمُ  َوٱ�َّ

َ
ْ  ٧٧ تَِصُفونَ  بَِما أ َها قَالُوا ُّ�

َ
� ۥٓ  إِنَّ  ٱۡلَعزِ�زُ  َ�ٰٓ ٗبا َ�ُ

َ
 َشۡيٗخا �

َحَدنَا فَُخذۡ  َكبِٗ��
َ
ۥٓۖ  أ ِ  َمَعاذَ  قَاَل  ٧٨ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  ِمنَ  نََرٮَٰك  إِنَّا َمَ�نَُه ن ٱ�َّ

َ
ُخذَ  أ

ۡ
 َمن إِ�َّ  نَّأ

ۥٓ  َمَ�َٰعَنا وََجۡدنَا ٓ  ِعنَدهُ ا  ]۷۹-۷۷:یوسف[   ﴾٧٩ لََّ�ٰلُِمونَ  إِٗذا إِ�َّ
گفتند: اگر او دزدی کرد (تعّجب نیست) زیرا سابقًا برادری داشت که او نیز دزدی ترجمه: 

کرد، پس یوسف این جمله را در دل پنهان نمود و برای آنان ظاهر نکرد، گفت: منزلۀ شما بدتر 
) گفتند: عزیزا او پدِر پیِر بزرگواری دارد، پس ۷۷گویید داناتر است( است و خدا از آنچه می

) گفت: پناه بر خدا که ۷۸بینیم( از ما را به جای وی بگیر، زیرا که ما تو را از نیکوکاران می یکی
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ایم بازداشت کنیم چون در آن صورت ما ستمگر  ما کسی را جز آنکه متاِع خود را نزد وی یافته
 )۷۹خواهیم بود.(

 گناهکار نبونکات: 
ً
 ثابت شد و اگر چه واقعا

ً
الع از تمهید برادرش چون گناِه بنیامین ظاهرا

ّ
د بلکه اط

دارم، ولی به ظاهر یکی از فرزنداِن  داشت و در خلوت برادرش به او گفته بود که تو را نزِد خود نگاه می

برای ایشان نماند. شاعر  یعقوب دزد از کار درآمد، لذا برادراِن دیگر شرمنده و سرافکنده شدند و آبرویی

 گوید: 

ــی بی ــومی یک ــو از ق ــی  چ ــرددانش  ک
 

 آن قـــوِم بـــیغش را غشـــی کـــرد ۀهمـــ 
 

وطن، زبان به مالمت گشوده باشند که:  اهِل  ا وهسفر بنابراین، ممکن است سایِر افراِد قافله و هم

کند؟ خاندان ابراهیم را با دزدی چه کار؟ و همچنین آن ده برادر نیز بنیامین را  مگر پیغمبرزاده دزدی می

ه نه برای دزدی، تو آبروی خاندان نبوت را بردی؟ نکوهش نموده باشند که: ما تو را 
ّ
آوردیم برای گرفتن غل

ها را میان  توان گفت: بنیامین از خود دفاع کرده و گفته است: همان دستی که در سفِر سابق نقدینه و می

 بارها گذاشته از کجا جام را در میان بار من نگذاشته باشد؟ مجّرد پیداشدن پیمانه دلیل بر سرقِت من

ر جلوه  نمی
ّ
شود. ولی چون برادران دلسوز نبودند به این دفاع اهّمّیت ندادند. بنیامین به ظاهر خود را متأث

 دهد اّما در حقیقت متأثر نیست. می

فاق گفتند: عزیزا اگر این 
ّ
در اینجا برای اینکه برادران حساِب خود را از این برادر جدا کنند به ات

مربوط نیست زیرا او از مادِر دیگر است و این ناپاکی از تأثیر شیرمادر شخص دزد از کار درآمد به ما 

 نیز او برادری داشت که از مادر یکی بودند او هم دزدی کرد: 
ً
 �َۡ�ِۡق  إِن﴿است، به دلیل اینکه سابقا

َق  َ�َقدۡ  خٞ  َ�َ
َ
ُۥ أ  نسبت دز . بنابر﴾َ�ۡبُل  ِمن �َّ

ً
دی به یوسف این حساب این برادر از ما جدا است. ظاهرا

ت شرمساری و ناراحتی که از دزدی
ّ

 کردِن بنیامین برای آنان حاصل شده بود، صورت گرفت.  از شد

 از جوانمردیهای حضرت یوسف
از نسبتی که برادران به او دادند سخت ناراحت شد، ولی جوانمردی کرد و به  حضرت یوسف

ین برادران داشت در دل خود مکتوم نمود: روی خود نیاورد و مانند خاطراِت تلخ دیگری که از دست هم

َ�ََّها﴿
َ
 داند. . و گفت: خداوند بهتر می﴾لَُهمۡ  ُ�ۡبِدَها َولَمۡ  َ�ۡفِسهِۦ ِ�  يُوُسُف  فَأ

نُتمۡ  قَاَل ﴿جملۀ: 
َ
َ�ٗ�ا َ�ّٞ  أ در جواِب برادران فرمود به این مناسبت بود  که حضرت یوسف ﴾مَّ

کردِن او بدتر   کنید کارتان از دزدی کنید و از او بدگویی می یم میکه شما که برادِر خود را این طور تسل

 آنها دزدند. و  است چونکه سخنتان ثابت می
ً
از برادران چنین کند دزدی در خون آنهاست و اصال
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توانستند بگویند همان دستی که در سفِر قبلی  سخنی، زشت و زننده است. به خصوص که برادران می

 ما را در 
ِ

بارهایمان گذاشت، این بار نیز جام را در بارهایمان گذاشته. ولی شاید به خاطِر حسادت، متاع

 این سخن را نگفتند.

حال حکِم محکمه این شد که بنیامین گرفته شود و دیگران آزاد و بروند. ولی چون برادرها با  به هر

ای کردند و گفتند: عزیزا  ت عاجزانهاند که بنیامین را برگردانند، لذا از عزیز درخواس پدر خود عهد بسته

این پسر، پدِر پیِر بزرگواری دارد که با او مأنوس است. از شما خواهش داریم یکی از ما را به جای او 

  نظر کنید، ما خجالت می گوییم صرف مأخوذ دارید، ما نمی
ً
کشیم بدون او نزد پدر برویم، زیرا قبال

توانیم او را قانع کنیم که طفِل تو دزدی کرده، او از ما  نمیکاری کردیم که پدر از ما مظنون است و 

ه به لطف و رپذیرد. استرقاِق دزد یک مجازاتی است قابل عفو و یا تبدیل به شخص دیگر، و ما هموا نمی

َحَدنَا فَُخذۡ ﴿کرم عزیز امیدواریم: 
َ
ۥٓۖ  أ  .﴾ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  ِمنَ  نََرٮَٰك  إِنَّا َمَ�نَُه

 عذر پذیرفته نیست
خواهد برادران را ناراحت  در عین حال که از ناراحتِی پدر نگران است و نمی حضرت یوسف     

 کند، ولی به دو جهت درخواسِت ایشان را نپذیرفت: 

یق، مظهر عدل و داد است و نمیاول: 
ّ

گناهی را به جای  شکنی کند و بی تواند قانون یوسف صد

ِ  َمَعاذَ ﴿ گناهکار مؤاخذه و مأخوذ نماید. لذا گفت: که ما دیگری را به جای دزد کیفر کنیم. و اگر  ﴾ٱ�َّ

نظر کنیم حّق عمومی را چه کار کنیم که حفظ نظام و امنّیت است، و نسبت  حّق خصوصی شاه را صرف

 به عموِم طبقات، در این زمینه، باید دزد تأدیب شود تا دیگران عبرت گیرند.

ِر بماند. حال جا ندارد دیگری را به جای او نگه دارد. آن حضرت مشتاق است در کنار براددوم: 

 گناه حاضر شده به جای گناهکار توقیف شود. چه آن فرد بی اگر

بنابراین قانون محترم است، و نباید به درخواست این و آن، مقّررات شکسته شود. به اضافه دزد باید 

 سترقاق شد خودش تأدیب شود تا دیگر تکرار نکند. و به عالوه دزدی که ا
ً
: آقای او نگهبان اوست تا اوال

  دیگر این کار را نکند.
ً
 حاجت است و حوائج بنده با آقای اوست دیگر احتیاج ثانیا

ِ
: دزدِی مال برای رفع

 ای برای او ندارد. به دزدی ندارد، و اگر مالی به دست آرد از آقای اوست پس دیگر دزدی نتیجه

نیامین را تسلیم قانون کردند و با یأس و ناامیدی از حضور به حکِم اضطرار، ب فرزندان یعقوب

 مرخص شدند.
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ا﴿ ْ  َٔ ٱۡسَتۡ�  فَلَمَّ ْ  ِمۡنهُ  ُسوا ۖ  َخَلُصوا ا لَمۡ  َكبِ�ُُهمۡ  قَاَل  َ�ِّيٗ
َ
�  ْ نَّ  َ�ۡعلَُمٓوا

َ
بَاُ�مۡ  أ

َ
َخذَ  قَدۡ  �

َ
 أ

ۡوثِٗقا َعلَۡيُ�م ِ  ّمِنَ  مَّ بَۡرحَ  فَلَنۡ  يُوُسَفۖ  ِ�  فَرَّطُتمۡ  َما َ�ۡبُل  َوِمن ٱ�َّ
َ
�َض  �

َ
ٰ  ٱۡ� َذنَ  َح�َّ

ۡ
 ِ�ٓ  يَأ

 ٓ�ِ
َ
وۡ  أ

َ
ُ  َ�ُۡ�مَ  أ ْ  ٨٠ ٱۡلَ�ِٰكِم�َ  َخۡ�ُ  وَُهوَ  ِ��  ٱ�َّ �ِيُ�مۡ  إَِ�ٰٓ  ٱرِۡجُعٓوا

َ
ْ  أ ٓ  َ�ُقولُوا بَانَا

َ
�  إِنَّ  َ�ٰٓ

َق  ٱۡ�َنَك  ٓ  َوَما َ�َ  ٱلَِّ�  ٱۡلَقۡرَ�ةَ  لِ  َٔ َوۡ�  ٨١ َ�ٰفِِظ�َ  لِۡلَغۡيبِ  ُكنَّا َوَما َعلِۡمَنا بَِما إِ�َّ  َشِهۡدنَا
ۡ�َبۡلَنا ٱلَِّ�ٓ  َوٱۡلِع�َ  �ِيَها ُكنَّا

َ
ۖ  أ  ]۸۲-۸۰:یوسف[ ﴾٨٢ َلَ�ِٰدقُونَ  �نَّا �ِيَها

پس چون از عزیز نا امید شدند در کناری به نجوی پرداختند بزرگ ایشان گفت: آیا ترجمه: 
محکِم الهی از شما گرفته و سابقًا هم دربارۀ یوسف تقصیر کردید، ندانستید که پدرتان پیماِن 

شوم تا پدرم به من اذن دهد و یا خدا حکمی برایم  پس من هرگز از این سرزمین خارج نمی
) شما پیش پدِر خود برگردید و بگویید: ای پدر ما، ۸۰کنندگان است( حکم  نماید، و او بهترین

یم مگر به آنچه دانستیم و ما حافظ غیب نبوده و به آن علمی پسرت دزدی کرد، و ما گواه نیست
) و از آن قریه و شهری که ما در آن بودیم و از کاروانی که با آن آمدیم بپرس و ما ۸۱نداریم(

 )۸۲راستگو هستیم.(
ای نگرفتند و در کناری به شوِر  برادراِن یوسف از کوشش در استخالص بنیامین نتیجهنکات: 

های گرفته و حاِل پریشان و به اضافه در حال غربت و غّصه، متحّیرانه با  محرمانه پرداختند. آنان با قیافه

 حاضر شکایتی داشت. آیا جواب پدر را چه بگوییم؟ چ
ِ

گونه با او هم مذاکره کردند و هر کسی از وضع

ر شده؟ باید فشار قحطی وگرسنگی زن و بّچه، ما  روبه
ّ

رو شویم؟ خدایا چه سرنوشِت تلخی برای ما مقد

را فرسنگها به اینجا بکشاند، آنگاه عزیز، ما را ملزم کند که برادر کوچکتر را بیاوریم و با زحمت زیاد پدر 

دی گشوده و آبروی ما را ریخته، ما را در نزِد پدر را راضی کنیم. اکنون که او را به مصر آوردیم دست به دز

سرافکنده و نزِد مردم شرمنده نموده. تازه پدر ما قول ما را باور ندارد. آیا برای پدر ما غّصۀ یوسف بس 

 اند.  نبود که باید به غِم جدایِی فرزند دیگر مبتال شود. آه! این دو برادر چه اسباب زحمتی برای ما شده

شمعون گفت: ما روی مراجعت نزد پدر نداریم زیرا این بار دّوم است که عزیزترین بزرِگ آنان 

فرزندانش به وسیلۀ ما از بین رفته با آن سابقۀ بدی که دربارۀ یوسف داریم و با پیمانها که از ما گرفت. 

خصوص با آن توانم پدِر پیر و افسردۀ خود را مالقات کنم، به  آیم و نمی نمی من که دیگر از مصر بیرون

ِت گرفتاری و تقصیِر او را به پدرش 
ّ
قولی که از من گرفته که بنیامین را به او برگردانم. شما بروید و عل

ایم، ولی چه کنیم او در پنهانی از ما دزدی کرد، ما علِم  بگویید و بگویید ما در حدوِد اختیارمان قول داده

 غیب که نداشتیم.
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َق  َنَك ٱ�ۡ  إِنَّ ﴿گویند:  در اینجا می قَ «گویند  ، و نمی﴾َ�َ َ ، در حالیکه هنگام بردن او »إنّ أخانا رسَ

َخانَا﴿از نزد پدر 
َ
 گفتند، و این هم از خودخواهی ایشان است! می ﴾أ

بینی نکرده بودیم. اکنون اگر سخن ما را باور  به هرحال گفتند: ما علم غیب نداریم و دزدی او را پیش

 د: ندارید دو دسته گواِه ما هستن

، ﴾ٱۡلَقۡرَ�ةَ  لِ  َٔ َوۡ� ﴿اهل شهر مصر که در و دیوار آن از این قضّیه خبر شدند. مقصود از: دستۀ اول: 

 دهی بوده بیرون از مصر، همانجایی که انبار گندم بوده. و یا مقصود از قریه همان مصر باشد.

فاق از مصر به فلسطین برگشتیم:  دستۀ دوم:
ّ
ۡ�َبۡلَنا ٱلَِّ�ٓ  َوٱۡلعِ�َ ﴿کاروانی که به ات

َ
 .﴾�ِيَها أ

بزرِگ برادران، سخنان خود را گفت و ایشان را وداع کرد و با دل دردناک در غربت به دنباِل سرنوشِت 

ت اقامت خویش در دیاِر غربت، در آن اّیام قحطی، 
ّ

مبهِم خود سرگردان بماند. معلوم نیست که در مد

 ف طبقۀ کارگر در آمده.به چه وسیله امراِر معاش کرده و شاید در ردی

لَۡت  بَۡل  قَاَل ﴿ نُفُسُ�مۡ  لَُ�مۡ  َسوَّ
َ
ۡمٗر�ۖ  أ

َ
ۖ  فََصۡ�ٞ  أ ُ  َعَ�  َ�ِيٌل ن ٱ�َّ

َ
تِيَِ�  أ

ۡ
ۚ  بِِهمۡ  يَأ  إِنَُّهۥ َ�ِيًعا

ٰ  ٨٣ ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعلِيمُ  ُهوَ  َسَ�ٰ  َوقَاَل  َ�ۡنُهمۡ  َوتََو�َّ
َ
أ ٰٓ�َ  ٰ ۡت  يُوُسَف  َ�َ  ِمنَ  َ�ۡيَناهُ  َوٱۡ�َيضَّ

ْ  ٨٤ َكِظيمٞ  َ�ُهوَ  ٱۡ�ُۡزنِ  ِ  قَالُوا ْ  تَٱ�َّ ٰ  يُوُسَف  تَۡذُكرُ  َ�ۡفَتُؤا وۡ  َحَرًضا تَُ�ونَ  َح�َّ
َ
 ِمنَ  تَُ�ونَ  أ

ٓ  قَاَل  ٨٥ ٱۡلَ�ٰلِِك�َ  َما ْ  إِ�َّ ۡشُكوا
َ
ِ  إَِ�  وَُحۡزِ�ٓ  َ�ّ�ِ  أ ۡعلَمُ  ٱ�َّ

َ
ِ  ِمنَ  َوأ  ﴾٨٦ َ�ۡعلَُمونَ  َ�  َما ٱ�َّ

 ]۸۶-۸۳:یوسف[  

یعقوب گفت: بلکه نفس شما چیزی را برای شما جلوه داده، من صبر جمیل را شعار ترجمه: 
) و از آنان ۸۳سازم، امید است خدا همه را برگرداند، زیرا او دانای حکیم است( خود می

روگردانید و گفت: ای دریغا بر یوسف و چشمان وی از غصه سفید شد در حالیکه او جلوی 
) گفتند: به خدا قسم تو همیشه یاد یوسفی تا سخت ۸۴گرفت( شِم خود را میعصبانّیت و خ

) یعقوب گفت: پریشانی و اندوه خود را فقط به خدا عرضه ۸۵ناتوان شوی و یا هالک گردی(
 )۸۶دانید.( دانم که شما نمی دارم و از جانب خدا چیزی را می می

پدر به مصر رفته بودند، اکنون که به سوی  فرزندان یعقوب که یازده تن در سفر دوم از نزدنکات: 

کنند بیش از نه تن نیستند. بنیامین در کیفر فقدان پیمانه گرفتار شده و شمعون هم از  کنعان مراجعت می

 شوند. خورده، سر به زیر و غمگین وارد کنعان می خجالت در مصر مانده است. و این غافلۀ شکست

وه بر اینکه انتظار داشت هرچه زودتر غله بیاورند، کرد. او عال روزشماری می حضرت یعقوب

ت رسیده، زنگ شتران 
ّ

انتظار بازگشت و سالمتی بنیامین را نیز داشت. وقتی که انتظار او به منتهای شد
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ه قافله که آهنگ دلنوازی دارد وروِد غافله را اعالن کرد. شاید آن پیر کهن با
ّ

ها، سِر راه به  ای از نواده عد

 اند. تافتهاستقبال ش

های خود را که با صدای زنگ شتران به هم  آنگاه که این پدر بزرگ، صدای هلهله و ولولۀ نواده

کردند، ولی چون نزدیک  ها شادی می گنجید. بچه شنوند، از خوشحالی در پوست خود نمی آمیخته، می

ن پس پدر گوید: عمو جا شنود که می هایش را می صدای بعضی از نواده شدند، حضرت یعقوب

ه من کو؟ آن حضرت ناراحت شد و کم
ّ

قرارند. چه شده آن پدر  ای بی کم دید گفتگو بیشتر شده. عد

 ای شده. بزرگوار ناراحت است؟ و از قرائن فهمیدند خبر تازه

 خود و حیوانات سرو سامان داده و نزِد پدر آمدند، 
ِ

پسرها وارد شدند و بارها را گشودند و به وضع

و سرافکنده و بدتر از روزی که یوسف را بردند و خبِر دریدن گرگ را آوردند. در آن روز فقط  هولی شرمند

ق بودند و اسباِب قّوت و جسارتی داشتند و 
ّ
از جبیِن ایشان خیانت و دروغ هویدا بود ولی خود موف

ان وارد شده، توانستند با مهارت و زبردستی دروغی بپرورانند. ولی در این سفر شکستهای زیادی به ایش

وحرِف راست خود را هم قادر نیستند به پدر عرضه بدارند. شرمندگِی شکستِن پیمان، خجالِت بر باد 

 دادِن برادر بزرگ، ایشان را از پا درآورده است. دادن برادِر کوچک و از دست رفتِن آبرو، از دست

 ود عرضه داشتند.با کماِل شرمندگی، در مقابِل فامیل، گزارِش کاِر خود را به پدر خ

 سخناِن ایشان را دربارۀ بنیامین. و لذا  شکسته نمی پدِر دل
ً
تواند سخناِن ایشان را باور کند، خصوصا

در جواِب ایشان، همان سخنی را گفت: که در هنگام شنیدِن خبر خوردِن گرگ یوسف را، گفته بود: 

َلۡت  بَۡل  قَاَل ﴿ نُفُسُ�مۡ  لَُ�مۡ  َسوَّ
َ
ۡمٗر�ۖ  أ

َ
 .﴾َ�ِيٌل  فََصۡ�ٞ  أ

پسراِن یعقوب چون بزرگترین مسؤولّیتشان حفِظ بنیامین بود و پدرشان ایشان را دربارۀ او متهم 

کردند همۀ تقصیر را به گردن خود بنیامین بیندازند، و با یک اصراری دزدِی وی  دانست، لذا سعی می می

 پدِر پیرمرد افسرده کشیدند.
ِ

 را به رخ

شود خود  ایشان، به صدق ایشان، علمی پیدا نکرد، معلوم میاز سخِن  اینکه حضرت یعقوب

کردِن بنیامین یقین نداشتند، زیرا تنها به صرِف پیدا شدِن پیمانه در باِر او   فرزندان هم نسبت به دزدی

الع ایشان، همان  دزدِی او ثابت نمی
ّ

 با سابقۀ پیدا شدِن نقدینه درباِر خوِد ایشان بدوِن اط
ً
شود، خصوصا

که نقدینه و متاع را در بار گذاشته، ممکن است پیمانه را نیز گذاشته باشد. پس باید این برادرها  دستی

 دفاع کنند و نکردند. معلوم می
ً
شود این برادران، با این برادِر کوچک محّبت زیادی  نزد عزیز از او کامال

ای که ایشان را  جدا شود. و زمینه دادند که او مانند یوسف، از داماِن پدر نداشتند و چندان اهّمّیت نمی

وادار نمود تا در حّق یوسف جنایت کنند دربارۀ بنیامین نیز وجود داشته. و حسادت ایشان نسبت به 
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بنیامین از جهِت عزیز بودن او نزِد پدر، دست کمی از یوسف نداشت. منتهی بنیامین آن مالحت و 

 صحیح شیرینی و جماِل یوسف را نداشت. از همین جهت، پس 
ِ

از پیدا شدِن پیمانه در باِر بنیامین دفاع

از او نکردند که بگویند ممکن است پیمانه را یکی از انبارداران و یا درباریان گذاشته باشد، همان کسی 

که در سفِر سابق نقدینۀ ما را در بارهای ما گذاشت، اکنون نیز پیمانه را در باِر برادرمان گذاشته است. 

 او را تأیید کردند که دزدِی این ماننِد برادرش یوسف است، که برادر همشیر اوست.بلکه فوری دزدی 

به همین مناسبت، چون سخنانشان از روی پاکی و اخالص نبود در دِل پدر اثر نکرد، و پدرشان 

ای  فرمود: سخناِن شما یک اوهامی است که از نفِس حسود، تراویده، من سخنتان را باور ندارم، و چاره

 جز اینکه بنشینم و صبر پیش گیرم ندارم.هم 

گاه بود و امیِد روشنی داشت که خداوند همۀ فرزنداِن  با این همه مصائب، حضرت یعقوب قلبش آ

او را نزد او حاضر خواهد کرد. این روشندلی، شاید از خوابی که یوسف دیده و هنوز تعبیر نشده است 

 ندۀ سعادتمند امیدوار بود.سرچشمه گرفته باشد. بنابراین، آن حضرت به آی

آوِر گرفتارشدِن بنیامین نیز به او  به هر حال چون قافلۀ مصر آمد و قافله ساالر نداشت و خبِر وحشت

آمد ناراحتِی او را  رسید یکباره دلش مشتعل شد و پس از سی سال که از فراغت یوسف گذشته، این پیش

َسفا اوبه سوگواری پرداخت و نالۀ  تشدید کرد، و روی از فرزندان برتافت و در کناری
َ
کرد و کوِه غم در  ا

 برابرش انبار، و چشمانش سفید شد.

گفتند: چگونه پس از سی سال، هنوز خاطرۀ یوسف از سِر این پدر محو  فرزندان و خویشان می

وصاِل نشده؟ چرا عالقۀ او به یوسف که جز نامی نیست روز به روز زیاد شده؟ این پدِر پیر هنوز امیِد 

 یوسف در دلش هست.

سوخت، زیرا هنوز  از یک طرف از سوءنیت و بدبینِی فرزنداِن خود، نیز می ولی حضرت یعقوب

حق  ،گویی؟ آری یوسف می کردند و از نام یوسف حسد داشتند که چرا این قدر یوسف با او معارضه می

آمد. جنایتی که  لرزیدند وخیانتشان به یادشان می می شنیدند برخورد داشتند زیرا چون نام یوسف را می

کردند که پدر نام یوسف را  آمد و لذا سعی می گناه او کرده بودند جلو چشمانشان می دربارۀ او و پدِر بی

 نبرد تا اینکه جنایت وخیانتشان که برایشان گران بود، مستور بماند، و دوباره به یادشان نیاید. 

آید، لذا برخود  بر فرزندانش گران می فهمید که ذکِر یوسف یاینها را م حضرت یعقوب

کنم. من مانند شما از  فرمود: غم خود را به خدا عرضه می شد و می پیچید و غم در دلش انبار می می

 برای 
ً
یوسِف عزیزم ناامید نیستم. اطمینان دارم روزی برسد و این غبار غم را پاک کنم. ولی فعال

ه غِم فراق مبتال کرده، در اسراِر تقدیر و رازهای تدبیِر ِالهی چه مصلحتها است فقط مصالحی خدا ما را ب

گاه نیست:  خوِد خدا می  .﴾ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعلِيمُ  ُهوَ  إِنَُّهۥ﴿داند و کس دیگر آ
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گفت: یوسفا ای آرام دلم ای ماه من چرا از  یعقوب، اندوه و غصۀ زیادی در دل داشت. با خود می

 من تازه نظرم پنهان ش
ِ

دی؟ تو چراغ محفل من بودی، بلکه نور دلم بودی، از صفای روح تو روح

شد، پس چه باعث شد که دل من و محفل مرا تاریک و افسرده کردی؟ ای عزیِز من آیا به کدام  می

نهی؟ آیا تو هم مانند من  بیابانی؟ آیا بستر تو روی خاک است؟ آیا شبها غریبانه سر به بالش خاک می

اب معصومت گریان است؟ عزیِز من  کس شده و بی غریب
ّ

ای؟ آیا فراق به تو اثر کرده آیا چشمان جذ

های طبیعت نظر کنم.  توانم به زیبایی پدرت پای او از رفتن مانده و چشم او از دید رفته. اکنون نمی

کنم.  ّمل میها را به امیِد فرج و گشایش الهی تح عزیزا، ظرف وجودم از غصه و اندوه پر شده، تلخی

 کرد. البّته در جلو دیگران خودداری می

شد. افراد خانداِن اسرائیل  شد، دِل او نازکتر می گذشت و بر سنِّ او اضافه می هر چه زمان بیشتر می

بردند. ولی یعقوب، به تقدیر خدا راضی است و شکایت خود را پیش خلق  همه از رنج او، رنج می

گفت و از لطف عمیِم او ناامید  ت. او فقط راِز دِل خود را به خدا میبرد و لذا جای مالمتی نیس نمی

ٓ ﴿نیست.  َما شۡ  إِ�َّ
َ
ْ أ ِ ٱ إَِ�  ِ�ٓ وَُحزۡ  َ�ّ�ِ  ُكوا َّ�﴾. 

ْ  َ�َٰبِ�َّ ﴿ ْ  ٱۡذَهُبوا ُسوا ِخيهِ  يُوُسَف  ِمن َ�َتَحسَّ
َ
ْ  َٔ تَاْۡ�  َوَ�  َوأ ۡوحِ  ِمن ُسوا ِۖ  رَّ  ُس  َٔ يَاْۡ�  َ�  إِنَُّهۥ ٱ�َّ

ۡوحِ  ِمن ِ  رَّ  ]۸۷:یوسف[  ﴾٨٧ ٱۡلَ�ٰفُِرونَ  ٱۡلَقۡومُ  إِ�َّ  ٱ�َّ
و برادرش خبرگیری و جستجو کنید و از رحمت خدا  ای پسران من بروید و از یوسفترجمه: 

 )۸۷شود.( ناامید مباشید زیرا جز مردِم کافر کیش از لطف و کرِم خدا مأیوس نمی
م فرزندان اسرائیل آوردند با کمال قناعت و سال قحطی طول کشیده، آنچه در سفر دونکات: 

باشند، و نتوانستند فکر یوسف را از سر  بندی باز نزدیک به اتمام است، و در تهیۀ سفر سوم می جیره

پدرشان بیرون کنند، بلکه روز به روز بیشتر شد. به فرزنداِن خود فرمود: تا شما یوسف را پیدا نکنید و به 

گیرد. شما از یوِسف من ناامید مباشید. او را گرگ نخورده، بروید به  یدست من ندهید دلم آرام نم

سرزمین مصر جستجو کنید بلکه او و برادرش را به دست آرید. از لطف خدا مأیوس نباشید زیرا یأس از 

ار است. در اینجا به فرزندان خود چند چیز را خاطرنشان کرد: 
ّ

 رحمت خدا شأن کف

اید و به من این همه  نید و خیانتی که راجع به او و من کردهاز جستجوی یوسف خودداری نک -۱

صدمه وارد شد، در صورتی که او پیدا شود نگران نباشید. ممکن است خدا از تقصیر شما در 

 گذرد. توبۀ شما این است که او را بجویید و از گناه خود نادم باشید.

ت آسیبی به وجودش نرسیده. شما یوسف زنده است. عالوه بر اینکه از دنیا نرفته در این مد -۲

داند؟ ممکن است از خوابی که یوسف دیده و هنوز  از کجا می امیدوار باشید. حال، یعقوب
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 تعبیر نشده این ایمان و اعتماد را دارد. و یا ممکن است از وحِی الهی بوده است.

آموخت که توبۀ هر گناهی فرزندان را متوجه به گناهشان و توبۀ آن نموده و راه توبه را به آنان  -۳

مناسب همان گناه است. توبۀ ترک نماز، قضاِء آن است، توبۀ خوردِن مال مردم، دادن به 

ای که قابِل تدارک  شود که تا اندازه باشد. توبۀ هر گناهی وقتی پذیرفته می .. می.صاحبانش و

راهنمایی به سوی  کردِن مردم برگردانیدِن ایشان از گمراهی و است تدارک شود. توبۀ گمراه

 هدایت است. توبۀ بردِن یوسف، جستجو کردن و پیداکردن اوست.

به فرزندان فهمانید که گناه ایشان قابل عفو است، و وعدۀ عفو و بخشش به آنان داد که اگر  -۴

گذریم و خدا هم در صورت توبه از شما خواهد  پیدا شد، من و یوسفم از شما می یوسف

 گذشت.

مه
ّ

را یافتند و یوسف، خود را معّرفی کرد، اینان از  شد که اگر فرزندان، یوسفای  اینها مقد

 شرمساری خود را نبازند، و مبادا سکته کنند.

ای به این  به عزیز مصر نامه و نیز نقل گردیده اگر چه مستبعد است که: حضرت یعقوب

 مضمون نوشت: 

 وی عزیز مصر المظهر للعدل.از یعقوب اسرائیل بن اسحق بن ابراهیم خلیل الله، به س«

ها و پاهای او را بستند و  اّما بعد؛ به تحقیق پیوسته بال بر ما خانواده موکل است، اّما جدم که دست

به سوی آتش افکندند پس خدا آتش را بر او َبرد و سالم قرار داد. و اّما پدرم دست و پایش را بستند و 

ای نسبت به پدرش  جمله درست نیست زیرا چنین حادثه کارد بر حلقش گذاردند تا ذبحش کنند (و این

نبود بلکه مربوط به عمویش اسماعیل بوده. و به عالوه درست نیست یعقوب از آن شکایت کند، چون 

 اسماعیل به امِر ِالهی و امتحان الهی بود؟) خدا او را فدا داد.
ِ

 ذبح

د، پس برادراِن او، او را به بیابان بردند و با و اّما من فرزندی داشتم که محبوبترین فرزندانم نزِد من بو

آلود برگشتند و گفتند: او را گرگ خورده. و فرزند دیگری داشتم برادِر مادرِی او و خود را به  پیراهن خون

. و افکنده شده به جرِم سرقت به حبس: دادم، او را نیز بردند سپس برگشتند و گفتند وجوِد او تسلیت می

 ما خانواده نه دز
ّ

دیم و نه فرزندی دزدی داریم، پس اگر این فرزندم را به من برگدانیدی که هیچ، و ِاال

 .!*"»کنم به نفرینی که به هفت نسل از فرزندانت اثر کند نفرین می

____________________ 
 ) و٤/٢٧١( معالـم التنزیل). و نگا: بغوی، ١٥٢(ص:  قصص األنبیاء الـمسمی بالعرائسنگا: نیشاپوری ثعلبی،  -١

 :الدر الـمنثورسیوطی،  :و نگا. است عیفاند که ضوایت کردهر وهب بن منبه را ازآنالشیخ  أبو و یحکیم ترمذ

)٤/٥٧٩(. 
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فرزنداِن یعقوب، نامۀ او را گرفتند و برای عزیِز مصر آوردند، چون قرائت کرد، نتوانست از گریه 

ا َعلِۡمُتم َهۡل ﴿خودداری کند، و به ایشان گفت  ِخيهِ  �ُِيوُسَف  َ�َعۡلُتم مَّ
َ
نُتمۡ  إِذۡ  َوأ

َ
. و این ﴾َ�ِٰهلُونَ  أ

مۡ  َ�ُنَّبَِئنَُّهم﴿اظهار او از همانجاست که چون در قعر چاه بود، خدا به او وحی کرد: 
َ
 .﴾َذاَ�ٰ  رِهِمۡ بِأ

آید مگر به واسطۀ اینکه یا خدا را قادر  و معلوم باشد که یأس از رحمِت خدا برای انسان به وجود نمی

داند. و هر یک از این سه عقیده  عاِلم به تماِم معلوم نمیداند و یا او را  داند و یا او را کریم نمی مطلق نمی

ۡوحِ  ِمن ُس  َٔ يَاْۡ�  َ�  إِنَُّهۥ﴿کفر است، و لذا فرموده:  ِ  رَّ  .﴾ٱۡلَ�ٰفُِرونَ  ٱۡلَقۡومُ  إِ�َّ  ٱ�َّ

ا﴿ ْ  فَلَمَّ ْ  َعلَۡيهِ  َدَخلُوا َها قَالُوا ُّ�
َ
� َنا ٱۡلَعزِ�زُ  َ�ٰٓ ۡهلََنا َمسَّ

َ
ُّ  َوأ زَۡجٮٰةٖ  بِبَِ�َٰعةٖ  اوَِجۡئنَ  ٱل�ُّ ۡوِف  مُّ

َ
 فَأ

ۡق  ٱۡلَكۡيَل  َ�َا ٓۖ  َوتََصدَّ َ  إِنَّ  َعلَۡيَنا �ِ�َ  َ�ِۡزي ٱ�َّ ا َعلِۡمُتم َهۡل  قَاَل  ٨٨ ٱلُۡمَتَصّدِ  َ�َعۡلُتم مَّ
ِخيهِ  �ُِيوُسَف 

َ
نُتمۡ  إِذۡ  َوأ

َ
ْ  ٨٩ َ�ِٰهلُونَ  أ ءِنََّك  قَالُٓوا

َ
نَت  أ

َ
۠  قَاَل  يُوُسُفۖ  َ� نَا

َ
ٓ  يُوُسُف  � ِ��  َوَ�َٰذا

َ
 أ

ُ  َمنَّ  قَدۡ  ٓۖ  ٱ�َّ َ  فَإِنَّ  َوَ�ۡصِ�ۡ  َ�تَّقِ  َمن إِنَُّهۥ َعَلۡيَنا ۡجرَ  يُِضيعُ  َ�  ٱ�َّ
َ
 ﴾٩٠ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  أ

 ] ۹۰-۸۸:یوسف[  

پس چون بر عزیز وارد شدند، گفتند: عزیزا، فشار و تنگدستِی قحطی، ما و خانوادۀ ترجمه: 
ایم، پس کیل کاملی به ما عطا کن و بر ما تصّدق نما،  و یک متاع ناچیزی آوردهما را آزار داده 

) عزیز گفت: آیا دانستید که شما با یوسف و ۸۸دهد( دهندگان را پاداش می زیرا خدا تصّدق
) گفتند: آیا حقیقتًا تو خودت یوسفی؟ گفت: ۸۹برادرش چه کردید وقتی که نادان بودید(

من است که خدا بر ما مّنت گذاشته، به یقین هرکس پرهیزکاری کند و من یوسفم و این برادِر 
 )۹۰کند.( صبر نماید(پاداش خوب دارد) زیرا خدا پاداش نیکوکاران را ضایع نمی

شد در این سالهای قحطی هرچه داشتند  خانوادۀ اسرائیل که از چند خانواده تشکیل مینکات: 

حفظ خانواده، برای باِر سّوم قصِد مسافرت  ی رفع گرسنگی واند. حال فرزندان برا فروخته و تمام کرده

ه دارند و پدرشان سفارش کرده در این سفر از یوسف
ّ
و برادرش جستجو کنند، اّما  برای خرید غل

باشد و از جای او با  همدست می نامی از برادِر بزرگ نبرده، زیرا او احتمال داد برادِر بزرگ با آنان

العند.
ّ

 اط

یعقوب دیدند جستجوی یوسف که سی سال مفقوداألثر شده عقالنی نیست و برادِر او هم فرزنداِن 

که گرفتاِر ِاسترقاِق عزیز است، جستجوی از او فایده ندارد، ولی برای اینکه ترک ادب نکنند، با اینکه از 

 نشانی نداشتند، سخِن پدر را پذیرفتند. یوسف
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دادن خاندان خود از  ه خدمِت عزیز و تهیۀ آذوقه و نجاتولی آنچه در نظر ایشان مهّم است رسیدن ب

 قحطی است. و توصیۀ یعقوب دربارۀ یوسف و برادرش در نظر ایشان اهّمّیتی نداشت.

 کمی چیزی همراه  به هر حال سالهای قحطی طول کشیده و سرمایه
ِ

شان از دست رفته وجز متاع

اند: مقداری کشک،  ید گندم آوردند. بعضی گفتهاند: مقداری اثاِث کهنه برای خر ندارند. بعضی گفته

که در سفرهای یپش یک دسته کاروان و تاجر آبرومند و مقتدری بودند که  پشم و روغن داشتند. درحالی

پوِل کافی برای خرید داشتند و رهیِن مّنت عزیز نبودند، ولی این مرتبه سرافکنده بودند، زیرا نقِد قابلی 

 نداشتند.

اِه دراز خسته و کوفته وارد مصر شدند، اّول به سراغ برادر بزرگ خود رفتند و چون پس از طی ر

گزارش احواِل خود را با پدر بیان کردند. آنگاه با دلی امیدوار و با حالتی شرمسار وارد بر عزیز شده و به 

ق از عزیز کردند و دربارۀ او دعای خیر کردند که: 
ّ

َ  إِنَّ ﴿التماس پرداختند و درخواست تصد  َ�ۡزِي ٱ�َّ
 َ�ِ�  .﴾ٱلُۡمَتَصّدِ

 صحالل بودن صدقه بر اوالد أنبیاء
ۡق ﴿از جملۀ:  ٓ  تََصدَّ ق بر فرزندان انبیاء استفاده می ﴾...َعلَۡيَنا

ّ
حالل است. به  ‡شود که تصد

اضافه در کتاب وسائل الشیعه (کتاب خمس و زکات) اخبار زیادی وارد شده که صدقه بر اوالد 

ق بر اوالِد پیامبران حرام  شود). پس اخباری که جعل کردهروا است (مراجعه  صرسول
ّ

اند که تصد

 قرآن است
ّ

 .!*"است بر ضد

اند. و عزیز مصر در اینجا محنِت فرزندان یعقوب به کمال رسیده و به منتهای پریشانی و اضطراب

ت کرد که همین برادران نیرومند چگونه می
ّ
َها﴿ گویند: به حالت ایشان رق ُّ�

َ
� َنا ٱۡلَعزِ�زُ  َ�ٰٓ ۡهلََنا َمسَّ

َ
 َوأ

 ُّ  و زبان حالشان این است که:  ﴾...ٱل�ُّ

ــه پــی حشــمت و جــاه آمــده  ایم مــا بــدین در ن
 

 ایم از بــِد حادثــه اینجــا بــه پنــاه آمــده 
 

دانید  دید سزاوار نیست ایشان را به حال افسردگی ببیند، ابتدا به آنان گفت: می حضرت یوسف

گناه خود یوسف چه کردید؟ و چه ظلمی دربارۀ آن کودک مظلوم  شما در سابق بر اثر جهالت با برادر بی

____________________ 
باشد کند، از باب شرع من قبلنا (شریعتی که پیش  از ما بوده) میتوان گفت آنچه قرآن کریم در این داستان ذکر میمی -١

و آنچه در احادیث صحیح رو تعارضی میان آیه کند؛ از اینرا نسخ میو در شریعت اسالم نصوصی وارد شده که آن

و  صوارد شده وجود ندارد. احادیث صحیحی که هر دو گروه شیعه و سنی مبنی بر حالل نبودن زکات برای محمد

 اند. والله تعالی أعلم.روایت کرده ‡آل محمد 
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ِی شما روا داشتید؟ شاید خواست به آنان بفهماند انسان در حال نیرومندی نباید ستم کند، و این پریشان

در اثر همان ظلم جهالت است. با این جمالت، اضطراب فرزندان زیادتر شد. حال با غربت و پریشانی 

را  اند. زیرا آن روز که یوسف و گرسنگی و سرافکندگی، از این یادآوری غرق خجالت و حیرت شده

لع شده؟ شدت حی به چاه انداختند کسی جز یوسف
ّ

رت و خبر نداشت، عزیز مصر از کجا مط

ِت گرفتاری، اّول فرج است، یوسف به 
ّ

مصیبت و حال بیچارگی ایشان به انتهاء رسید. و چون آخِر شد

ایشان ترّحم کرد و تبّسم شیرینی به روی برادران کرد و تاج از سرش برداشت تا درست او را ببینند و 

 بشناسند.

با این مقام و عظمت آیا برادران در کمال وحشت، حیرت و تعجب احتمال دادند که این عزیز 

برادرشان یوسف است؟ اگر او باشد چه افتخاری نصیب ایشان شده. لذا به حالتی تعّجب گفتند: آیا تو 

اند، همان برادِر  دیدۀ مایید؟ و دانستند که این مقامی که در مقابلش زانو زده  یوسفی؟ آیا همان برادر رنج

 کوچک است.

غّصه سکته کنند، گفت: آری، من یوسفم و این هم برادر من است، یوسف برای اینکه مبادا از رنج و 

 به ارشاد و نصیحت پرداخت. و در اینجا حضرت یوسف

شناس، از نظر رهبری به یک نکتۀ مهمی اشاره کرد. البّته صاحبان مقاِم بزرگ از نظر  یوسِف موقع

آن همه جالل و عظمت در با  گرفتاری به فکر مطالِب معنوی و روحی نیستند. ولی حضرِت یوسف

 فکر ایمان، تقوی و فضیلت است.

قّیت من شده که برای  حضرِت یوسف
ّ
برای ارشاِد برادران گفت: آری، دو چیز باعث موف

قّیت است:  هرکسی پایۀ سعادت و
ّ
 موف

 گونه آلودگی. اول: تقوی، پاکدامنی و طهارت و حفظ خود از هر

 دوم: صبر و شکیبایی در مقابل مشکالت.

َ  فَإِنَّ  َوَ�ۡصِ�ۡ  َ�تَّقِ  َمن إِنَُّهۥ﴿ من در سایۀ این دو چیز مشمول لطف حّق شدم: ۡجرَ  يُِضيعُ  َ�  ٱ�َّ
َ
 أ

 .﴾ٱلُۡمۡحِسنِ�َ 
حال خوب است فرمانروایاِن جهان از عزیِز مصر حضرت یوسف سرمشق گیرند و قسمتی از وقت 

بکوشند. و  کنند، و کمتر به مسابقۀ تسلیحاتیخود را در راه تقویت ایمان و تقوای خود و مردم صرف 

 اجتماع بشر را به پاکدامنی ومعنوّیت دعوت کنند.
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﴿ ْ ِ  قَالُوا ُ  َءاثََركَ  لََقدۡ  تَٱ�َّ ۖ  َعلَۡيُ�مُ  َ�ۡ�ِ�َب  َ�  قَاَل  ٩١ �َ  ِٔلََ�ِٰ�  ُكنَّا �ن َعلَۡيَنا ٱ�َّ  ٱۡ�َۡوَم
ُ  َ�ۡغفِرُ  رَۡحمُ  وَُهوَ  لَُ�ۡمۖ  ٱ�َّ

َ
ِٰ�ِ�َ  أ ْ  ٩٢ ٱل�َّ ۡلُقوهُ  َ�َٰذا بَِقِميِ�  ٱۡذَهُبوا

َ
ٰ  فَ� ِ�  وَۡجهِ  َ�َ

َ
تِ  أ

ۡ
 يَأ

تُوِ�  بَِصٗ��
ۡ
ۡهلُِ�مۡ  َو�

َ
ۡ�َِع�َ  بِأ

َ
 ]۹۳-۹۱:یوسف[  ﴾٩٣ أ

ترجمه: برادران یوسف گفتند: به خدا سوگند که خدا تو را بر ما برگزیده است اگرچه ما 
بخشد و او  امروز مالمتی بر شما نیست، خدا گناه شما را می) یوسف گفت: ۹۱خطاکار بودیم(

شود و  ) این پیراهِن مرا ببرید و بر روی پدرم بیفکنید او بینا می۹۲کنندگان است( بهترین رحم
 )۹۳شما با همۀ خانداِن خود نزد من بیایید. (

وار و ذلیل یافتند چون برادراِن یوسف، او را شناختند و خود را در برابرش چون بندگان خنکات: 

فوری به زانو درآمده وبه گناِه خود اعتراف کردند. چون فهمیدند عزیِز مصر با آن جاه وجالل برادِر آنان 

اندازه خوشحال و یک نوع غرور و بزرگی در خود حس کردند، آنان خود را غریب  است از یک طرف بی

برند،  نمی ت و از فقر و تهیدستی دیگر رنجدانستند ولی اکنون خانۀ عزیزخانۀ خودشان اس و بیچاره می

زیرا تماِم خزائِن مصر دست برادرشان است. و از یک طرف چون نسبت به این برادر خیانت و جفا و 

 عزیز دو جمله عرض  انصافی کردند لذا در پیشگاه او بی بسیار بی
ّ

اندازه شرمسارند. از این رو در مقابل

 کردند: 

خواستیم شما را از پدر دور و در به در کنیم و  ه دست خداست و ما که می: اینکه فهمیدیم کار باول

نزِد پدر عّزت پیدا کنیم، مورد سوءظّن پدر، بدبخت و بیچاره شدیم، و در مقابل، برادِر ستمدیدۀ ما را 

 جاه رسانید
ِ

ه، خدا به اوج عّزت رسانیده. چه خداوند حکیمی است، بندۀ پرهیزکار را از قعِر چاه به اوج

ه
ّ

 بازی نبوده. پس بزرگواری و بزرگِی شما روی بند و بست و حق

کنند قدرتی  عجبا دست مرموز خدای حکیم، در زیر و باالی این جهان برخالِف بندگان که فکر می

رساند ولو اینکه برادران او و بلکه تمام جهان نخواهند. در گلشن قدس  دارند، یکی را به اوج عّزت می

 ام:  گفته

ـــه  ـــتهم ـــی هس ـــدا را حکمت ـــل خ  فع
 

ــت  ــی هس ت
ّ
ــا را عل ــم و رض ــی خش  هم

 

ـــت ـــد و چونس ـــا چن ـــال او ب ـــه افع  هم
 

 ولـــی از فهـــم مـــا وجهـــش برونســـت 
 

م هســــت نـــزد هــــر خردمنــــد
ّ
 مســـل

 

ـــس نی  ـــه ک ـــد ک ـــار خداون ـــه از ک گ  آ
 

 ندانــــــد بنــــــده اســــــرار خــــــدا را
 

ـــــرا را  ـــــتن چـــــون و چ ـــــد گف  نزیب
 

 اگــــر یوســــف نرفتــــی چــــاه کنعــــان
 

ـــا در مصـــر   ـــدان نیو ی ـــه زن ـــدی ب  مان
 

ــودی ــاش ب ــاهی ج ــت ش ــر تخ ــا ب  کج
 

ـــودی  ـــرب حـــق مـــأواش ب  کجـــا در ق
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ـــاند ـــری رس ـــی خی ت
ّ
ـــر مل ـــا ب ـــه ت  ک

 

تــــــی را وا رهانــــــد 
ّ
 زقحطــــــی مل

 

 شاعر دیگر گوید: 

ــود ــرادراِن حس ــم ب ــه رغ ــر ب ــِز مص  عزی
 

ــید  ــاه رس  م
ِ

ــه اوج ــد ب ــاه برآم ــر چ  ز قع
 

برادران چون دیدند بزرگی و بزرگوارِی یوسف از جانب خداست لذا در مقابل او با میل و رغبت سر 

ِ ﴿ای جز تسلیم ندیدند و گفتند:  فرود آوردند و چاره ُ  َءاثََركَ  لََقدۡ  تَٱ�َّ . حضرت ﴾َعلَۡيَنا ٱ�َّ

 با آن نظِر بلند، مقاِم ارجمنِد نبّوت به روی خود نیاورد. یوسف

آیا این برادِر بزرگوار از خطای  :اقرار به خطای خود بود و زبان حالشان این بود ،برادران ّومجملۀ د

گذرد یا خیر؟ اگر چه یوسِف عزیز، جوانمرد و بزرگوار است، اّما ممکن است مجرم را تنبیه کند و  ما می

 جویی. گوشمالی بدهد نه از جهت انتقام

ها  ، گذشته﴾ٱۡ�َۡومَ  َعلَۡيُ�مُ  َ�ۡ�ِ�َب  َ� ﴿فرمود: مبادا ناراحت شوید  حضرت یوسف

آورم و از نظر پروردگارم، او دیگر به اختیار  کنم و به روی خود نمی گذشت، حّتی شما را مالمت نمی

ُ  َ�ۡغِفرُ ﴿خودش است، توبه کنید  رَۡحمُ  َوُهوَ  لَُ�ۡمۖ  ٱ�َّ
َ
ِٰ�ِ�َ  أ  .﴾ٱل�َّ

 دارند: ولی برادراِن یوسف باز از دو جهت نگرانی 

 بزرگوار را اذّیت کردند تا از گریه چشمانش سفید شده. : اینکه پدرِ اّول

ای فراهم کنند. بنابراین در آینده با  از نظر قحطی و تهیدستی که در سفر سوم نتوانستند نقدینهدوم: 

 این گرانی و عائلۀ سنگین چه کنند؟

ی غم از دل برادران برداشت:  حضرِت یوسف
ّ
 و به کل

ّ
 این دو مشکل ایشان را نیز حل

ْ ﴿اّما راجع به مشکل اّول گفت  ۡلُقوهُ  َ�َٰذا بَِقِميِ�  ٱۡذَهُبوا
َ
ٰ  فَ� ِ�  وَۡجهِ  َ�َ

َ
تِ  أ

ۡ
. این ﴾بَِصٗ�� يَأ

 مشکالت 
ّ

برای او آسان مرد آسمانی که در قعر چاه و گوشۀ زندان دری از غیب به دل او باز شده و حل

شود. برادراِن او بلکه  شده به طور قطع گفت: پیراهن مرا ببرید و به روی پدر افکنید چشمانش روشن می

شود؟ آیا این کشِف جدیدی و  کند که چگونه با این عمل ساده چشِم پدر روشن می کسی تعّجب می هر

ولی باید گفت چه  کند. الی میکس خی یا فرمول علمی دارد و یا پیراهن او پیراهِن بهشتی است؟ هر

 عیبی دارد که حضرِت یوسف مانند عیسی باشد و یک کور را شفاء بدهد.

و اّما راجع به مسئلۀ دّوم و نگرانی از قحطی گفت بروید تمام خانوادۀ خود را بیاورید و شهرنشین 

تُوِ� ﴿دار معاِش ایشان هستم:  گردید. من عهده
ۡ
ۡهلُِ�مۡ  َو�

َ
ۡ�َعِ�َ  بِأ

َ
 .﴾أ
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برادران را به پادشاِه مصر و رجاِل کشور معّرفی کرد، و این معّرفی تأثیر  سپس حضرت یوسف

کردند یک غالِم کنعانی بر اثِر لیاقت، این  بسیار خوب و عمیقی داشت. زیرا اهِل مصر تاکنون گمان می

ی چون قدر محترم و محبوب شده و عقیده داشتند که فرماندۀ آنان یک بندۀ زرخرید است. ول

برادرانش را معّرفی کرد، معلوم شد نوادۀ ابراهیم خلیل الّرحمن و دارای نسِب بزرگ و فامیِل  یوسف

محترمی است که به بزرگی معّرفی شده. به اضافه برای اینکه برادران را شاد کند و از خجالت نجات 

از  از آن، حضرت یوسفدهد به ایشان فهمانید که شما باعِث عّزت و مزیِد احتراِم من شدید. پس 

پادشاه مصر یک مرتع و چراگاهی مناسب برای خانداِن یعقوب به واگذاری خواست و او هم واگذار کرد 

ها نیز در تحت اختیار  تا مهاجرت کنند و خود را از تنگی و فشار قحطی نجات دهند. و وسائل و عّرابه

ۀ خود را به مصر انتقال دهند. و اگر میآنان گذاشت با مرکبهای زین کرده که تا تمام اثاثیۀ و گ
ّ
خواست  ل

نقل خواربار  به ایشان کمک دهد تا در فلسطین باشند هم از یکدیگر جدا بودند و هم بودجۀ حمل و

 شد. زیاد می

قّیتی که به خاطرشان خطور نمی
ّ
کرد، رسیدند، زیرا  به هرحال فرزنداِن یعقوب به کماِل غرور و موف

ه سوی مصر حرکت کنند پریشان و نگران و مورد سوءظن پدر و متحّیر بودند که هنگامی که خواستند ب

اطاعت کنند، و کاری کنند که دیگر خاطرۀ خیانتشان  چگونه امِر پدر را در مورِد جستجوی یوسف

تجدید نشود، و از طرف دیگر نگراِن گریه و نابینایِی پدر و از طرِف دیگر فشاِر تهیدستی و بضاعِت 

 ناچیز.

ها برطرف شده پس درحالیکه از خوشحالی سرشار و ها و گرفتاری اّما حاال دیگر تمام این غّصه

ایستند. و با برادِر بزرگشان و به ظِنّ قوی با  لبریز بوده آمادۀ حرکت شدند و از نشاط روی پای خود نمی

بیند و کارهای شخصی بنیامین یازده نفری تصمیم به حرکت دارند، برای اینکه بنیامین کسان خود را ب

 خود را انجام دهد.

اّما پیراهن به دست کیست و کدامیک افتخاِر حمِل پیراهن را دارد؟ معلوم نیست و شاید پیراهن را 

 فرستادند که تا می
ً
 رسند پدِر خود را بینا ببینند. قبال

ا﴿ بُوُهمۡ  قَاَل  ٱۡلِع�ُ  فََصلَِت  َولَمَّ
َ
ِجدُ  إِّ�ِ  �

َ
ن لَۡوَ�ٓ  يُوُسَفۖ  رِ�حَ  َ�

َ
ْ  ٩٤ ُ�َفّنُِدونِ  أ ِ  قَالُوا  تَٱ�َّ

 ]۹۵-۹۴:یوسف[  ﴾٩٥ ٱۡلَقِديمِ  َضَ�ٰلَِك  لَِ�  إِنََّك 
یابم  و چون کاروان از مصر بیرون شد پدرشان گفت: به راستی من بوی یوسف را میترجمه: 

ود ) گفتند: به خدا قسم تو در همان گمراهِی دیریِن خ۹۴اگر نسبِت غلط به من ندهید(
 )۹۵هستی.(
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ه بیاورند. و می روزشماری می زدۀ یعقوب خاندان قحطینکات: 
ّ
دانند  کنند که بزرگانشان غل

زنند همین روزها از مصر خارج خواهند شد. دیگر  چند روز سفِر ایشان طول خواهد کشید و حدس می

ردنی نیست. آیا شنوند که باورک می ای از یعقوب دانستند. ولی سخن تازه چه خبر شده چیزی نمی

یابم، زماِن وصال نزدیک شده.  گوید: من بوی یوسفم را می گوید؟ می یعقوب خبر غیبی از وحی می

دهد. در  زد، به همین زودی رخ می آیندۀ سعادتمندی که از خواِب یوسف در سی سال قبل حدس می

شود  انند گیرنده مینشاطی نمایان است. گویا به او وحی شده. آیا اگر به وسایلی م چهرۀ یعقوب

توان گرفت؟ مگر یوسف چه  صدا را از فرسنگها از شرق و غرب گرفت اّما بوی یوسف را چگونه می

توان گفت:  بویی دارد؟ چگونه تا به حال این بو را با نیروی شامۀ نبّوت نگرفته و حال دریافته؟ می

 می
ً
آید که فتح و  گ بوی فتح و ظفر میگویند: در فالن جن مقصود از بوی یوسف، بوی دیدار است. مثال

چه صلح و ظفر بو ندارد. و مقصوِد  آید یعنی صلح نزدیک شده. اگر ظفر نزدیک شده. بوی صلح می

 همین است که دیدن یوسف
ً
 و وصاِل او نزدیک شده. حضرت یعقوب ظاهرا

بویی نداشته تا از مصر به کنعان  و یا خوِد یوسف اند پیراهن یوسف علمای تفسیر دیده

برسد، زیرا پیراهن یا از پنبه یا کتان و یا ابریشم است و اینها بوی مخصوصی ندارند. رائحۀ خوش از گل 

کند، ولی این خاصّیت در پیراهن و یا  هاست که هوا ذّراِت لطیف آنها را پراکنده می و یا از بعضی روغن

گفته اند مقصود شاّمۀ باطن است که چیزهایی را از دور درک جسِم یوسف نیست، این است که بعضی 

توان  کند که با چشم و گوِش ظاهر نمی کند مانند گوِش باطن و یا چشِم باطن که چیزهایی را درک می می

اری که چیزی را درک نمی
ّ

کردند خدا کر و کور خوانده  درک کرد، و از این جهت در آیاِت بسیاری کف

 در روایات آمده که چند طائفه بوی بهشت را از پانصد سال راه درک یعنی کر و کور باط
ً
نی و یا مثال

کنند. و یا  وزد درک نمی می کنند و چند طائفه از گنهکاران بوی بهشتی که از پانصد سال راه، می

مُّ : «!*"کنم شنوم و استشمام می فرموده: بوی اویس قرنی را از یمن می صخدا رسول فَ  إِينِّ أَشُ  سَ نَ

بِ اليَمِن وْ نْ صَ َن مِ محْ  :گوید . و یا مجنون عامری می!+"»الرَّ

ــــــوا قربهــــــا عــــــن حبيبهــــــا  أرادوا ليخف
 

ــــرب  ــــی الق ــــرب دلّ عل ــــراب الق ــــب ت  و طي
 

____________________ 
 اصلی برای آن نیافتم. -١

 نَ بوی من « -٢
َ

 و را تخریج نمودهآن )٦٣٥٧( شماره، )٧/٥٢ی (طبران». کنمیس رحمان را از سمت یمن احساس مف

 في معرفة الحدیث الـموضوع الـمصنوع است چنانکه مال علی قاری حنفی در کتابش جعلیو  موضوع ،حدیث

یج گوید. و حافظ عراقی در می )٣٠٣ ش: ،٨٢ :ص( الـموضوعات الکبری در ) و٧٠ش: ، ٦٩ :ص( تخر

 »گوید: اصلی برای آن نیافتم.میأحادیث اإلحیاء 
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داشته ولی دیگران نداشتند و سخِن او را باور  که این شاّمۀ باطنی ویا شاّمۀ نبّوت بوده که یعقوب

ِجدُ  إِّ�ِ ﴿کردند. ولی باید گفت: مقصوِد یعقوب از جملۀ:  نمی
َ
، همین قرب وصال ﴾يُوُسَف  رِ�حَ  َ�

هایی از مهر بوده که از مصر تا کنعان کشیده شده؟  است نه بوی آن. آیا بوی خوش یوسف عزیز در رشته

شّعۀ نبّوت این بو را از پسر به پدر رسانیده؟ آیا این امواج از امواج رادیو امواج محّبت و یا امواج و ا

که محّبت امواجی داشته باشد که در پیشرفت صنعت کشف شود.  تر بوده و امکان دارد حّساستر و دقیق

 نمی
ّ

 از خاندان آن حضرت مخفی بوده و اال
ً
 َك َضَ�ٰلِ  لَِ�  إِنََّك ﴿گفتند:  و اگر امواجی داشته، حتما

. ممکن است در آینده دستگاهی اختراع شود که موجهای مهر و محّبت را از شرق به غرب ﴾ٱۡلَقِديمِ 

های عالم ماّده را به  از طرِف خدا چنین دستگاهی داشته؟ چنانکه آوازه برساند، آیا حضرِت یعقوب

ده؟ کما اینکه آواِز رسان رسانند، همانطور بوی یوسف را با دستگاِه غیبِی قلبی می گوش جهانیان می

رساندند. در روایتی هم آمده که هنگاِم هر نمازی  می صحقایق را از کنگرۀ عرش به گوش رسول خدا

اید خاموش کنید. آیا  کند: برخیزید و با نماز خود آتشی که در پشت سر افروخته جارچی از عرش ندا می

 باشیم و یا خیر بگوییم مقصود هما محتاج به این توجیهات می
ً
 .!*"	ن قرِب وصل است مجازا

اند که پیراهن، پیراهِن بهشتی بوده از حضرت  اند برای پیراهن توجیهاتی کرده مفّسران آمده

 لذا چنین بویی داشته، ولی تمام این علل، علیل است. ابراهیم

گفتند: گرسنگی برای ما بس  کردند می های یعقوب چون سخِن پیِر روشن ضمیر را باور نمی نواده

ِ ﴿گوید. لذا به او گفتند:  نیست که این پیر هم قوز باال قوز شده و سخنان باور نکردی می  إِنََّك  تَٱ�َّ
اسراِر پنهانی عالم الهی را خبر  . اینان حّق داشتند چون جریاناِت پشِت پرده و﴾ٱۡلَقِديمِ  َضَ�ٰلَِك  لَِ� 

توخالی است. ولی آینده نشان داد که آن پیِر روشن ضمیر  کنند سخِن یعقوب ندارند. خیال می

ب و 
ّ
ِت غرور علمی و جهل مرک

ّ
حقایق را درک کرده که سایر مردم از درک آن عاجز بودند و کسانی به عل

گویم  عذِر آنان را بیان کرد و فرمود: من می عقوبکردند و لذا خوِد ی کسانی هم از نادانی انکار می

 دهید.دانید و مرا به ضعف عقل نسبت می شنوم ولی شما حّس مرا غلط می بوی یوسفم را می

____________________ 
)،حدیث ١/٢٩٩( مجمع الزوائدرا روایت کرده است؛ و هیثمی در آن نسا مقدسی از ضیاء و األوسط در یطبران -١

یحیی  تنها گوید:روایت نموده و میالصغیر  األوسط ورا در ی آنطبران«گوید: را روایت کرده و می) آن١٦٥٩شماره: (

اند که تنها از اند بیان کردهسانی که ذکری از او به میان آوردهتمام ک: گویممی را روایت کرده است.ی آنبن زهیر قرش

ی از او روایت کرده است. و باقی راویان آن، صحیح یعقوب ابن إسحق مخرمازهر بن سعد السمان روایت کرده و 

 برگرفته از مجمع الزوائد حافظ هیثمی. »هستند.
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﴿ ٓ ا ن فَلَمَّ
َ
ۡلَقٮٰهُ  ٱۡلبَِش�ُ  َجآءَ  أ

َ
�  ٰ لَمۡ  قَاَل  بَِصٗ��ۖ  فَٱۡرتَدَّ  وَۡجِههِۦ َ�َ

َ
قُل �

َ
ٓ  لَُّ�مۡ  أ ۡعلَمُ  إِّ�ِ

َ
 نَ مِ  أ

 ِ ْ  ٩٦ َ�ۡعلَُمونَ  َ�  َما ٱ�َّ بَانَا قَالُوا
َ
� ٓ  َ�َا ٱۡسَتۡغفِرۡ  َ�ٰٓ  َسۡوَف  قَاَل  ٩٧ �َ  َِٔ�ِٰ�  ُكنَّا إِنَّا ُذنُوَ�َنا

ۡسَتۡغِفرُ 
َ
�  لَُ�مۡ  أ ٓ  ]۹۸-۹۶:یوسف[   ﴾٩٨ ٱلرَِّحيمُ  ٱۡلَغُفورُ  ُهوَ  إِنَُّهۥ َرّ�ِ

یعقوب انداخت که بالفاصله او بینا شد، پس چون بشیر آمد پیراهن را بر صورت ترجمه: 
) گفتند: ای ۹۶دانید( دانم که شما نمی گفت: آیا به شما نگفتم که از جانب خدا چیزی می

) گفت: به زودی از پرودرگارم برای ۹۷پدر برای گناه ما آمرزش بخواه زیرا ما خطاکار بودیم(
 )۹۸کنم زیرا او آمرزندۀ رحیم است.( شما طلِب آمرزش می

ه وارد کات: ن
ّ
خانوادۀ یعقوب از مسافرین خود استقبال کردند. مسافرین که به اندازۀ احتیاج غل

شود، زیرا این دفعه مانند  اند، خوشحالند. ولی در قیافۀ آنان نشاط و مسّرتی زیاده از اینها دیده می کرده

 گردیده و بسیار شاد و خ
ّ

 رسندند.دفعات سابق نیست. این دفعه تمام مشکالت آنها حل

چون حامل  یهودااند که  بعضی نوشته .اند اّول کاری که کردند پیراهن یوسف را برای پدر آورده

در امروز شد  آلودۀ او، روزی که او را به چاه انداختند بود همان او حامِل پیراهن یوسف پیراهِن خون

 تا تالفی ما فات شود.

 است، و از کاروان جلو افتاد. بشیرری بنام آیا یکی از فرزنداِن او حامل پیراهن است یا دیگ

 رئیس کاروانی که یوسف را از برادرانش خرید او بوده. مالک بن ذعراند:  بعضی گفته

اند: کنیززادۀ یعقوب بوده که در کودکی او را از مادر جدا کرد و به کاروان مصر فروخت  بعضی گفته

او را فروخت، مادرش به خدا نالید و گفت: خدایا فرزنِد  و به دیار مصر برده شد، چون یعقوب

یعقوب را از او جدا کن و تا چشِم من به فرزندم نیفتد، یعقوب هم فرزند خود را نبیند، دعای او 

 بود. بشیرمستجاب شد! و نام کنیززاده 

برخورد که بر زن  و همین بشیر حامل پیراهن است، که موقع ورود به کنعان بیروِن کنعان به یک پیره

خواهم مژده  می زن گفت: چه کار داری؟ گفت: سِر آب آمده بود، از او نشانۀ خانۀ یعقوب را پرسید؟ پیره

یوسف را به او برسانم. پیرزن گفت: خدایا من از تو درخواست کردم تا فرزندم را نبینم، یعقوب یوسفش 

امش بشیر است و به کاروان مصر فروخته زن ناِم فرزندت چیست؟ گفت: ن گفت: ای پیره بشیررا نبیند. 

هایی گفت: که بشیر دانست او  اند و سالهاست خبری از او ندارم و نامها و نشانه شد، او را به مصر برده

باشد. گفت: مادر جان مژده بده که به آرزوی خود رسیدی. من همان فرزندت بشیر هستم.  مادرش می

قوب، او را راهنمایی کرد!! به مجّرد ورود، پیراهِن یوسف را بر مادر، او را در آغوش گرفت و تا سرای یع
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. ﴾بَِصٗ�� فَٱۡرتَدَّ ﴿روی یعقوب انداخت، بدون فاصله دیدگان از کار رفتۀ یعقوب باز شد و بینا گردید: 

 .!*"و همان نیرو، توانایی و نشاط را که قبل از مفارقت یوسف داشت به او برگشت

زش و اندوِه بسیار، سرگردانی داشت و به اشخاص چندان توّجهی از فراِق عزی حضرت یعقوب

و پیراهن او رسید، آنحضرت به حال نشاط و بصیرت برگردید و چشم  نداشت. و چون مژدۀ یوسف

اند در برابر خود دید. خانداِن یعقوب پس از سالها نگرانی غرق  گشود و فرزنداِن خود را که از مصر آمده

ت، و نشاط بعد از شادی شدند. خود آن پ
ّ

 پس از شد
ِ

یرمرِد بال کشیده به بصیرت پس از پریشانی، و فرج

 محنت رسید.

قبل از هرچیز  آیند. یعقوب دسته مردم به دیدن وی می خبر بینا شدن آن حضرت منتشر و دسته

و از فرزندانش از احوال یوسف و چگونگی مقام و ریاست وی سؤال کرد و از جریاناتی که بین ایشان 

 یوسف گذشته پرسشهائی نمود؟ و فرزندان پذیرائیهای او را نقل کردند.

 اگر گفته بود بروید از یوسف جستجو 
ً
موقعّیت و عظمِت یعقوب نزد فرزندانش زیاد شد. زیرا سابقا

گفتند. ولی اکنون بر همه  گفت: روزگاِر وصل نزدیک شده، سخن وی را از ضعِف عقل می کنید و یا می

بوده. و از طرفی فرزندان » أخبار الریبی«گفته از الهام غیبی و  آنچه این پیر خردمند می روشن شده که

کردند. از این جهت برای ارشاد و  نزِد وجدان خود سرافکنده بودند و با شرمندگی به روی پدر نظر می

خبر بودند، فرمود: من از  خیرخواهی ایشان که کلمات او را اهّمّیت ندادند و از لطِف پنهانی الهی بی

ٓ ﴿: دانید دانم که شما نمی خدا و لطِف او چیزها می ۡعلَمُ  إِّ�ِ
َ
ِ  ِمنَ  أ ، حال دانستید ﴾َ�ۡعلَُمونَ  َ�  َما ٱ�َّ

کند و چگونه علل و اسباب ظاهری را به  ها ترسیم می که دسِت قدرِت خدا در غیب این عالم چه نقشه

دهد؟ حاال فهمیدید که در سختیها و بالها چه حکمتها و چه گنجها  خواهد سوق می هدفی که خود می

زندان با کماِل شرمساری و خجالت در مقابِل او به جهل و خطاهای خود اعتراف کرده، وبه باشد؟ فر می

نجابت موروثی، از اعمال گذشتۀ خود پشیمان هستند. و همانقدر که پس از  حکِم فطرِت اصیل و

درمقابِل برادِر جوانمرِد خود سرافکنده و شرمنده بودند، اکنون در مقابل پدر  شناسائِی یوسف

 باشند. اند پشیمان می اند. و از گناهی که سالها کرده و پدر خود را سوزانیدهخواه خود نیز چنینخیر

اند، اگر بخواهند توبه کنند و خدا از گناه ایشان در گذرد باید حّق پدر را اداء  چون پدر را آزار داده

مردم را اداء نکند، توبۀ او پذیرفته  الّناس تا گناهکار، حِقّ  کرده و اّول نزِد او عذرخواهی کنند، زیرا در حّق 

____________________ 
های تفصیلی که تاب معتبری نیافتم همچون بسیاری از قصهی این زن و فرزندش بشیر، سندی در هیچ کدر مورد قصه -١

 کند.مولف ذکر می
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اند و خوشبختانه پدرشان زنده است، باید اّول طلِب  به پدر خود ظلم کرده نیست. فرزنداِن یعقوب

عفو از پدر کرده و از او بخواهند که از خطای آنان درگذرد. و به اضافه از او التماس دعا کنند که از خدا 

د. و به اضافه خود نیز از خدا، مغفرت بخواهند این بود که عرض کردند: بخواهد که خدا ایشان را بیامرز

بَانَا﴿
َ
� ٓ  َ�َا ٱۡسَتۡغفِرۡ  َ�ٰٓ ، ای پدر از خدا برای ما طلب مغفرت کن که ما ﴾�َ  ِٔ َ�ِٰ�  ُكنَّا إِنَّا ُذنُوَ�َنا

 ایم.خطاکاربوده

است، و لذا بدون اینکه پدر مهربان است و از شرمندگِی فرزنداِن خود ناراحت  حضرت یعقوب

کنم. در تفسیر  ایشان را سرزنش کند وعده داد که به همین زودی برای شما، از خدا طلب آمرزش می

 استجابِت دعا 
ِ

آمده که وعدۀ استغفار و طلب آمرزش از خدا را به ایشان داد که نیمۀ شب جمعه موقع

 برای ایشان از خدا مغفرت بخواهد.

اند: چون فرزنداِن یعقوب از یعقوب درخواست  ضی به اشتباه افتاده و گفتهدر اینجا از این قّصه بع

کسی، از پیغمبر و یا امامی، در این زمانها که نه پیغمبری در دنیا  استغفار کردند، پس مانعی ندارد هر

د. و باشد و نه امامی، درخواسِت استغفار کند، بلکه الزم است همین کار را بکند تا خدا او را بیامرز می

 این سخن اشتباه است زیرا: 

 
ً
: فرزنداِن یعقوب به او ستم کرده بودند و بر آنان الزم بود از او عذرخواهی کرده و نزِد او برای اّوال

 اند تا نزِد او برای طلِب مغفرت بروند. عفو بروند. ولی دیگران که به پیغمبر و یا امام، ستمی نکرده

 
ً
زنده و حاضر بود و برای فرزنداِن او ممکن بود نزِد او بروند. اّما برای  : حضرت یعقوبثانیا

مردِم دیگر که پیغمبرشان سالهاست از دنیا رفته چگونه نزِد او بروند؟ ممکن نیست از او چیزی بخواهند 

حاضر و  رود، زیرا پیغمبر از دنیا رفته. و امامی که سالها است از دنیا درگذشته و به دارالّسالم الهی می

 ناظر نیست تا کسی از او درخواست کند.

ْ دۡ ٱ﴿: خدا فرموده: ثالثاً و حضرت امیر در  »!ادعوا نبيّكم«، و نفرموده: ﴾َر�َُّ�مۡ  ُعوا

انٍ  اهللاَ إِنَّ «البالغه فرموده:  نهج لِّ إِنْسَ عَ كُ مَ انٍ وَ كَ لِّ مَ ٌ بِكُ ارضِ وَ حَ هُ ، وَ ابٌ الَ لَهُ بَوَّ لِيسَ لَهُ بَابٌ وَ

جَ   .!*"»انٍ وَ

____________________ 
[قابل ». همانا برای خداوند متعال در و دربانی نیست و او در هر مکانی و با هر انسان و جنی حاضر (همراه) است« -١

و مکان است و هر جا  ذکر است که خداوند متعال با علم، سمع و بصر خود در هر جا است؛ یعنی عالم به هر زمان

ترین روایتی که به آن دیدم این نص در نهج البالغه وجود ندارد. و نزدیک شنود]. بیند و هر صدا را می و هر چیز را می

ى، «باشد که در آن آمده است: می دعای روایت شده از امام باقر محمد بن علی شَ غْ بٌ يُ اجِ هُ حَ يْسَ لَ نْ لَ ا مَ ....  يَ
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ً
بَانَا﴿: این خرافاتیان رابعا

َ
� ٓ  َ�َا ٱۡسَتۡغِفرۡ  َ�ٰٓ که حضرت یعقوب  ای  اند ولی جمله را خوانده ﴾ُذنُوَ�َنا

ٓ ﴿اند که فرموده:  به فرزندان خود فرموده، نخوانده و یا نفهمیده ۶۷در آیۀ  غۡ  َوَما
ُ
ِ ٱ ّمِنَ  َعنُ�م ِ� أ َّ� 

ِ  إِ�َّ  مُ �ۡ �ُۡ ٱ إِنِ  ٍء� َ�ۡ  ِمن توانم از طرف خدا برای شما کاری  من برای شما اثری ندارم و نمی« ﴾ِ�َّ

 ».بکنم، فرمان و حکم فقط با خداست

وظیفۀ فرزنداِن یعقوب این بود که تا پدرشان فوت نکرده و زنده و حاضر است، نزِد او بروند و  ،آری

در جلو  اند این بود که حضرت یعقوب از او گذشت بخواهند. و طریقۀ استغفار آنان چنانکه نوشته

 گفتند. کرد و فرزندانش در عقِب او صف بسته آمین می ایستاد و دعا می می

ا﴿ ْ  فَلَمَّ ٰ  َدَخلُوا بََوۡ�هِ  إَِ�ۡهِ  َءاَوىٰٓ  يُوُسَف  َ�َ
َ
ْ  َوقَاَل  � ُ  َشآءَ  إِن ِمۡ�َ  ٱۡدُخلُوا  ٩٩ َءاِمنِ�َ  ٱ�َّ

بََوۡ�هِ  َوَرَ�عَ 
َ
ْ  ٱۡلَعۡرِش  َ�َ  � وا ٗد�ۖ  َ�ُۥ وََخرُّ بَتِ  َوقَاَل  ُسجَّ

َ
� وِ�ُل  َ�َٰذا َ�ٰٓ

ۡ
 َقدۡ  َ�ۡبُل  ِمن رُۡءَ�ٰيَ  تَأ

ۖ  َرّ�ِ  َجَعلََها ا ۡحَسنَ  َوقَدۡ  َحّقٗ
َ
ۡخرََجِ�  إِذۡ  ِ�ٓ  أ

َ
ۡجنِ  ِمنَ  أ  َ�ۡعدِ  ِمنۢ  ٱۡ�َۡدوِ  ّمِنَ  بُِ�م وََجآءَ  ٱلّسِ

ن
َ
ۡيَ�ٰنُ  نََّزغَ  أ �  ۡ�َ َو�َ  بَۡيِ�  ٱلشَّ ۚ  لَِّما لَِطيٞف  َرّ�ِ  إِنَّ  إِۡخَوِ�ٓ  ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعلِيمُ  ُهوَ  إِنَُّهۥ �ََشآُء

  ]۱۰۰-۹۹:یوسف[  ﴾١٠٠
پس چون بر یوسف وارد شدند، پدر و مادِر خود را نزِد خود جای داد و گفت: وارِد مصر ترجمه: 

مادر خود را روی تخت برد و به ) و پدر و ۹۹امان خواهید بود ( شوید ان شاءالله در امن و
سجده در مقابل او افتادند. و یوسف گفت: ای پدِر من، این است تأویِل خوابی که قبًال دیده 

شک خدا نسبت به من نیکی کرد هنگامی که مرا  بودم، خدا آن را درست و راست نمود، و بی
یطان بین من و برادرانم را از زندان خارج نمود و شما را از بیابان به شهر آورد پس از آنکه ش

بهم زد، به راستی که پروردگارم بر آنچه خواهد لطف کامل دارد زیرا او دانای حکیم 
 )۱۰۰است.(
برادراِن خود را در آن سفِر سّوم، با دویست شتر و چندین عّرابه به کنعان  حضرت یوسفنکات: 

قه کنند و با هر چه دارند به مصر کوچ کنند فرستاد و از ایشان دعوت کرد که با پدِر خود از آنجا قطع عال

 و در مصر اقامت نمایند.

چون برادران به کنعان وارد شدند با شوق و نشاطی، پذیرایِی یوسف و مقاِم شامخ او را به پدر و 

الع دادند، و برای کوچ
ّ

کردن مهّیا شدند، و البته این کار الزم بود زیرا هنوز سالهای قحطی  فامیِل خود اط

يْ  نْ لَ ا مَ ىيَ شَ رْ ابٌ يُ هُ بَوَّ ای کسی که او را حاجبی نیست تا بپوشاندش؛ ای کسی که او را نگهبان و »: «....... الخ سَ لَ

 )٧٣/٢٦٢( األنوار بحارنگا:  .»دربانی نیست که به او رشوه داده شود...

 

                                                                                                                                                         



 ٤٧  ادامه سورۀ یوسف

 کاملی به همراهِی یوسف داشتند. لذا چون مقام و منزلت یوسف  به
ِ

آخر نرسیده بود و خانداِن او احتیاج

و محبوبّیت وی را نزد مردِم مصر دانستند به پدر خود عرضه داشتند که در اثِر زحمات و خدماِت 

ِت بزرگی را های خیرخواهانۀ مداوِم یوسف در حفِظ یک کشور بزرگ و اینکه  خالصانه و فّعالّیت
ّ
یک مل

ه و تقسیِم صحیح آن 
ّ
از نابودی نجات داده، و نقِش او را در حیاِت اقتصادی و معلومات او در کنترل غل

 یوسف اختیاراِت وسیعی دارد و او خود دعوت کرده که پس از بیناشدِن 
ً
را توضیح دادند، گفتند که فعال

هی را آغاز نماییم.پدر، همه به مصر برویم و در پناِه حمایت وی زندگی م
ّ
 رف

 حرکت کاروان شادی به سوی مصر
ای رسیده و  العاده خانداِن یعقوب در حالیکه پدرشان بینا شده و یکی از ایشان به مقام و قدرِت فوق

امکاِن نجات از قحطی برای ایشان فراهم شده، همه خّرم، شادان و امیدوار به آیندۀ درخشان تو گویی 

افسردۀ ایشان دمیده، تماِم نیروی خود را برای حرکت و رسیدِن به مصر به کار ای در کالبد  جان تازه

 انداختند و با عالقه و نشاِط مخصوصی دوازده روز را به نه روز طی مسافت کردند.

 پدر پیری که کاروانی است لبریز از شادی و نشاط، با دلهای مملّو از عالقۀ به یوسف
ً
. خصوصا

کند  شماری می گنجد و دقیقه داشته و معلوم است از نشاط در پوست خود نمیسالها آرزوی وصاِل پسر 

 تا کی فرزنِد عزیِز ارجمنِد خود را در آغوش گیرد.

که سالها به فراق والدین مبتال بوده در حالت انتظار است که کی  و از آن طرف، حضرت یوسف

 شود این هجران تبدیل به وصال گردد.

که  به مصر رسید و خبر ورود ایشان را به مصر رسانید، یوسف چون پیک خاندان اسرائیل

مشتاق برای تعظیم و احترام به پدر و مادری است که سی سال است آنان را ندیده تا بیروِن شهر که مقّر 

 ریاست اوست به استقبال شتافت.

ْ ﴿جملۀ:  ر خارج مصر به استقبال آمده و مالقات د داللت دارد که یوسف ﴾...ِمۡ�َ  ٱۡدُخلُوا

بوده، و البّته وزراء و رجال دولت مصر، لشکری و غیرلشکری از طبقات دیگر، به احترام عزیز مصر همه 

 اند. در موکب وی به استقبال شتافته

م است وقتی که یعقوب
ّ
بینند شور و  را می و همراهان وی، دورنمای موکِب یوسف مسل

وِب بالکشیده که سالها با دلی امیدوار به انتظاِر وصال آید. یعق هیجان شدیدی در هر دو طرف پدید می

بوده و تلخیهای جدایی را متحّمل شده، اکنون نه با یک دل بلکه با صد دل اشتیاق دارد از میاِن موکب، 

 وصال پس از  یوسف عزیز خود را که سالها از دامِن پدر و مادر جدا شده ببیند. البته قلم نمی
ِ

تواند شرح

 گارد.هجران را بن
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ا﴿از جملۀ:  ْ  فَلَمَّ ٰ  َدَخلُوا شود که موکب یوسف سِر راه در انتظار بوده، و  ، معلوم می﴾يُوُسَف  َ�َ

 بر او وارد شده. حضرت یعقوب

پدر و مادر یوسف در حالیکه از شوق وصال در سوز و گدازند با پای شوق نزد یوسف شتافتند، و 

یدند و موکِب یوسفی همه آمادۀ پذیرائی مهمانان تازه فرزنِد عزیز را چون جان شیرین در آغوش کش

 واردند.

پدر و مادر را دید ایشان را در آغوش کشید و ایشان را در نزد خود جای داد.   تا حضرت یوسف

و زباِن حاِل پدر بزرگوار و یا مادِر داغدیده این است که عزیزا جریاِن حوادث، ما را به جدائِی تو مبتال 

ای بودی از آغوِش محّبت ما  ا را آب کرد و جانمان را سوخت. تو آن روز که کودِک نورستهساخت و دِل م

 جدا و در مسیر حوادِث تلخ واقع شدی و همواره آه و سوز و دعای ما بدرقۀ راه تو بوده است.

ب األحزانو در تاریخ است که تا پدِر بزرگوار او را دید گفت:  ذهِ . یوسِف !*"السالم عليك يا مُ

بزرگوار که در این حال غرِق احساسات و در میاِن امواج هیجانات بود با کمال تواضع و خلوص پدر و 

مادر بزرگواِر خود را در کنار مهر و محّبت و قدرت خود جای داد، و نوید امنّیت و آسایش به ایشان داد 

انی نداشته باشید و اید، و نگر که از این به بعد دیگر از محنِت فراق و تنگی و قحطی خالص شده

 محترمانه با کمال آسایش زندگی خواهید نمود. اینک حرکت کنید و به شهر وارد شوید.

بََوۡ�هِ  إَِ�ۡهِ  َءاَوىٰٓ ﴿از جملۀ: 
َ
بََوۡ�هِ  َوَرَ�عَ ﴿و جملۀ:  ﴾�

َ
شود:  چند چیز استفاده می ﴾ٱۡلَعۡرِش  َ�َ  �

اند که یوسف در سفری که به عنوان  نوشته یکی اینکه مادر آن حضرت تا آن وقت زنده بود، پس آنچه

بندگی او را خریدند و به طرف مصر حرکت کردند به قبر مادر رسید، و خود را از شتر انداخت بر سِر 

 قبِر مادر و به گریه و زاری پرداخت، دروغ است.

ترام و دیگر اینکه گویند که چون یعقوب وارد مصر شد، یوسف به استقبال وی آمد و خواست به اح

پدر پیاده شود، ولی جاه و جالل ریاست مانع شد و پیاده نشد و لذا جبرئیل آمد و نوِر نبّوت را از کِف او 

بیرون برد! تمامش دروغ است زیرا آیه چنانکه شرح آن گذشت داللت دارد که یوسف به حالت انتظار 

و نزِد خود جای داد، و بر او وارد شد و یوسف او را در آغوش گرفت  آماده بود و حضرت یعقوب

بََوۡ�هِ  َوَرَ�عَ ﴿پس از وروِد به مصر هم والدین خود را با احترام کامل باالی تخت نشانید: 
َ
�  َ�َ 

توان گفت: یوسفی که خدا آن همه از او تعریف کرده و از محسنین است و از ذکر خدا  . آیا می﴾ٱۡلَعۡرِش 

____________________ 
 ها.ها و نگرانیی اندوهسالم بر تو ای ازبین برنده -١
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ت ریاستش آنی از عدال
ّ

ت روگردان نبوده، اکنون برای پدر خود کبر و غرور به غافل نیست و در تمام مد

 خرج دهد؟! این به هیچ وجه باورکردنی نیست.

خاندان یعقوب، پس از وروِد به مصر به سوی مرکز ریاست و کاخ خصوصی عزیز حرکت کردند و 

آن  چون به مقصد رسیدند با راهنمایی مأمورین مرکبهای خاندان یعقوب را به محل معینی بردند، و

با کمال تواضع، والدین خود را بر  ،موقع یوسِف جوانمردخاندان را با کمال احترام وارد ساختند. در این

 تخت ریاست خود نشانید. 

ْ ﴿گوید:  پس از آنکه والدیِن خود را باالی تخت برد قرآن می وا ٗدا َ�ُۥ وََخرُّ  . آیا ضمیر ﴾ُسجَّ
َ

به  واّر خ

گردد که در اینجا همه در مقابِل یوسف به  گردد و یا به برادران و والدین یعنی به همه برمی برادران برمی

که حضرِت یوسف، تاج بر سر و لباس رسمی با عظمت در  خاک افتادند و یا تا زانو خم شدند. درحالی

کردند و شاید این ادب، معمول بردارد. آیا از جالِل یوسف خیره شدند و یکباره برای تعظیم وی سجده 

شدند. و یا خیر برای شکرخدا که زانو یا بیشتر خم می خود تااند در برابر بزرگانمصریان بوده که نوشته

 مقام رسانیده سجده کردند.یوسف را به این

در اینجا برای شکرگذاری و یاد خدا و الطاِف او نطقی ایراد کرد و به پدر و  حضرِت یوسف

ر داد و یادی از کودکی خود نمود و چند جمله بیان کرد: برادران
ّ
 ، احساِن الهی را تذک

بَِت ﴿ -۱
َ
� وِ�ُل  َ�َٰذا َ�ٰٓ

ۡ
. یاد خوابی کرد که در طفولّیت از توّجه پروردگار دیده بود و ﴾رُۡءَ�ٰيَ  تَأ

موزد، آ رساند، و از تأویل احادیث به تو می پدرش تعبیر کرده بود که خدا تو را به مقام عالی می

کند. اکنون پس از چندین سال این خواب تعبیر شده  و نعمتش را بر تو و بر آل یعقوب تمام می

ق پیدا کر
ّ

ه و خدا او را به مقام عالی رسانیده که پدر و مادر و برادراِن وی، برای وی دو تحق

 قحطی و از زندگِی بی
ِ

ابانی آسوده تعظیم کردند، و آِل یعقوب به برکت او و در پناه او، از رنج

شناسی 
ّ

گشتند. حال که همه در این بزِم پرشکوه غرق شادیند باید یاد خدا کنند. یوسف برای حق

ا َرّ�ِ  َجَعلََها قَدۡ ﴿گوید:  و سپاسگزاری خدا را فراموش نکرده می . آن خواب را خدا ﴾َحّقٗ

ق بخشید نه فکِر من و نه قدرِت من.
ّ

 تحق

یادی از اّیام زندان کرده و زماِن زندان و زندانیان را فراموش ننموده، این لطف و عنایِت پروردگار  -۲

ای را از چنگال ظلم و ستم و استبداد نجات  است که مظلومی را نوازش کرده و بندۀ بیچاره

ّساس گناهی او را بر همه روشن و آبروی او را حفظ کرده و به یکی از مقاماِت ح بخشیده و بی
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ۡحَسنَ  َوقَدۡ ﴿رسانیده، ای پدر بزرگوار این خواسِت خداست که: 
َ
ۡخرََجِ�  إِذۡ  ِ�ٓ  أ

َ
 ِمنَ  أ

ۡجنِ   .﴾ٱلّسِ
ای نزند زیرا به  نجات از چاه را یاد نکرد، برای اینکه به برادران گوشه و اّما چرا حضرت یوسف

 .﴾مَ وۡ ۡ�َ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  �َب َ�ۡ�ِ  َ� ﴿ایشان فرموده بود: 
کند که خدا نعمِت بزرگی به خانداِن ما عطا کرده و  می از تفرقه و جدایِی کسان را یاد نجات -۳

ی و تکامل، همه گونه وسائل موجود 
ّ
ِن شهری رسانیده که برای ترق

ّ
شما را از بیابانگردی به تمد

 .﴾ٱۡ�َۡدوِ  ّمِنَ  بُِ�م وََجآءَ ﴿است، از مسجد، مدرسه و سایر مواهب الهی برخوردار شوید: 
ی و تکامل در حدوِد امکانات  خاندان ما اکنون می

ّ
توانند زندگی آبرومندی نموده و در راه ترق

 قدم بردارند.

حادی که  -۴
ّ
نجات از اختالف کلمه و فتنۀ شیطانی که میاِن من و برادرانم فتنه کرد و صفا و ات

د و مرا به عنوان زرخرید داشتیم از بین برد و به القاء حسد، برادرانم را وادار کرد که مرا دور کنن

ام چه حوادِث تلخی به وجود آورد. اینک جدایی ما تبدیل به  شکسته بفروشند و برای پدِر دل

وصال شده و روابِط من و برادرانم به صلح و یکرنگی برقرار شده و تیرگی و کدورِت ما تبدیل به 

ن َ�ۡعدِ  ِمنۢ ﴿دوستی و عالقمندی شده است. 
َ
ۡيَ�ٰ  نََّزغَ  أ  .﴾إِۡخَوِ�ٓ  َوَ�ۡ�َ  بَۡيِ�  نُ ٱلشَّ

پرسید که برگوی برادران با تو چه کردند؟  از یوسف در اخبار است که در اینجا یعقوب

 وقت آن 
ً
یوسف سزاوار ندید که درِد دِل پدر را تجدید کند و برادران را خجالت دهد، گفت: ای پدر فعال

 است به شکر اشتغال ورزیم نه به شکایت.

خدای لطیِف حکیم و دانا دربارۀ ما هر چه مصلحت بوده بر اساس حکمت و علم انجام و باالخره 

 داده و نباید الطاف او را فراموش کرد.

های نفسانی و شیطانی که خدا یوسف را حفظ کرد و نجات داد این است که چون  و یکی از فتنه

نکرد و از آلودگِی عشق که یک بیماری یوسف دارای معرفت و محّبت الهی بود او را به عشق زلیخا مبتال 

شدید نفسانی است محفوظ داشت. یکی از آثاِر ایمان و محّبِت خدا، این است که انسان عشِق مفرط و 

 نیرو  ماده پیدا نمی انگیز نسبت به موجودات عالم محّبِت جنون
ً
کند زیرا وقتی نور ایمان در دل انسان شدیدا

وار دنبال آن بدود. این است  یهای عالم ماّده انسان را فریب دهد و دیوانهگذارد نمایشات و زیبای گرفت نمی

م«در صفات مؤمنین به خدا فرموده:  که علی يُنِهِ هُ يفِ أَعْ ا دُونَ رَ مَ غُ مْ فَصَ هِ سِ الِقُ يفِ أَنْفُ خَ ظُمَ الـْ  . !*"»عَ

____________________ 
 »  خالق نزدشان بزرگ و باعظمت است و به این دلیل دیگران در چشم آنان کوچک و ناچیزند.« -١
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رِ «از عشق پرسیدند؟ فرمود:  و از امام صادق نْ ذِكْ لَتْ عَ لُوبٌ خَ بَّ  هللاِ ا قُ ا اهللاُ حُ هَ اقَ أَذَ فَ

ه ِ ريْ  »بخشد. دلهایی که از یاد خدا تهی شدند شیرینی محّبت دیگران در آن، اثر می« :!*"» غَ

آمدند که  طبِق بعضی از تواریخ، خانداِن یعقوب، هفتاد و سه و یا هفتاد و پنج نفر به شمار می

که صدر اعظم مصر بود با تحصیل اجازه  بزرگ ایشان بود و حضرت یوسف حضرت یعقوب

از پادشاه مصر، سرزمین جوشن را که مرتع و چراگاه خوبی بود در اختیاِر ایشان گذاشت که در آنجا 

ه
ّ
برادران  های خود را به چرا ببرند و پدِر بزرگوار خود را در کاخ مخصوص جای داد، و مسکن کنند، و گل

 ست تا چه اندازه وارد کارهای دولتی شدند یا خیر؟به کارهای خود پرداختند. و معلوم نی

حضرت  پس از صد و چهل سال در بستر احتضار افتاد. طولی نکشید که حضرت یعقوب

را نزد او حاضر کرد. و حضرت  افرائیم و منسیبه بالین او حاضر بود، و فرزندان خود  یوسف

 یعقوب ایشان را برکت داد. 

در حضور تمام فرزندانش وصّیِت مهّمی ایراد کرد که در در حال احتضار،  حضرت یعقوب

ذکر شده و به فرزندانش فرمود: پس از فوِت من چه را خواهید  ۱۳۳و  ۱۳۲قرآن مجید سورۀ بقره آیۀ 

پرستید؟ عرض کردند: خدایی که معبود تو و ملجأ تو و پدرانت اسحاق، اسماعیل و ابراهیم بوده. این 

فرزندانش مالزِم توحید و خداپرستی باشند و دیانِت توحید را که وسیلۀ عّزت وصّیت را نمود برای آنکه 

از دنیا رفت با  باشد حفظ کنند. و چون حضرت یعقوب و سعادِت آنها در دنیا و آخرت می

 صد و بیست سال، عمر کرد. تشریفاِت کاملی جنازۀ او را به خاک سپردند. و خود حضرِت یوسف

وِ�لِ  ِمن وََعلَّۡمَتِ�  ٱلُۡمۡلكِ  ِمنَ  ِ� َءاتَۡيتَ  قَدۡ  َرّبِ ﴿
ۡ
َحادِيِث�  تَأ

َ
َ�َٰ�ٰتِ  فَاِطرَ  ٱۡ� �ِض  ٱلسَّ

َ
 َوٱۡ�

نَت 
َ
ِۦ أ ۡ�َيا ِ�  َوِ�ّ ۡ�ِۡقِ�  ُمۡسلِٗما تََوفَِّ�  َوٱ�ِخَرةِ�  ٱ�ُّ

َ
ٰلِِح�َ  َو�   ]۱۰۱:یوسف[ ﴾١٠١ بِٱل�َّ

تعبیر و تأویِل مشکالت را به من آموختی، پروردگارا تو پادشاهی به من عطا کردی و ترجمه: 
ای ایجاد کنندۀ آسمانها و زمین تویی صاحب اختیاِر من در دنیا و آخرت، مرا مسلمان از دنیا 

 )۱۰۱ببر و به شایستگان ملحق فرما.(
با همۀ ریاست و گرفتاری، به حکومت و مقام آلوده نشد و از یاد  دل بیداِر حضرت یوسفنکات: 

ت مناجات با خدا خدا غافل نگ
ّ

شت. در وقتی که در اوج قدرت است دلش از نور ایمان لبریز بود، و از لذ

های فریبندۀ ریاست دِل  شوند و جلوه دست نکشید. ولی مردم دنیاپرست به اندک ریاستی از خدا غافل می

کند:  و عرض میشمَرد  کشد. ولی فرزند یعقوب، خود را ناچیز می لرزاند و به دنبال خود می آنان را می

____________________ 
 )١/١٤٠( علل الشرائع) و همچنین در: ٦٦٨، ص: ٩٥(الـمجلس:  األماليابن بابویه قمی،  -١
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 مشکالت را تو به من عنایت کردی و زمام اختیار من به دست 
ّ

خدایا این ریاست و فرمانفرمایی و علِم حل

کنم و خود را  قدرت توست و ولِیّ امر من در دنیا و آخرت تویی، و من که برای خود لیاقتی فکر نمی

ر ضمِن کالم خود اشاره کرده که این ُملک دانم خودت مرا در زمرۀ صالحین به شمار آور. و د شایسته نمی

پایان تو هیچ است. و همچنین علمی  و پادشاهی را که تو به من عنایت کردی در مقابِل قدرت و ملک بی

انتهای تو. و دیگر اشاره کرد به اینکه این  ای است در مقابِل علم و حکمت بی که به من عنایت کردی قطره

ام آنچه در اوست در مقابل تسلیم به حّق، چیزی نیست و همه فانی و کاروان هستی و این دنیا با تم

بودن و مطیع خدا بودن  خواهد مسلمان ارزش است، و آنچه مطلوب و با ارزش است که از خدا می بی

شدن و آخرِت ابدی و  دادن و به بندگان صالحین ملحق است. که این تسلیم به حق باقی باشد تا وقِت جان

 .﴾ُمۡسلِٗما تََوفَِّ� ﴿نی را در زیر سایۀ لطف الهی دریافتن: سعادِت جاویدا
که یکی از رسوالِن بزرِگ الهی است. ای کاش تماِم ریاست  این است مکتب حضرت یوسف

مآبان و قدرتمندان دنیا به آن حضرت اقتدا کنند و رجاِل زمامدار در حال زمامداری از خدا وحقایق 

 قدرتمندان و رؤسایی که  عالِم آخرت، آنی غفلت نورزند،
ً
و گوِل زرق و برق دنیا را نخورند. خصوصا

های  اند. و علم و قدرت که از سرمایه شرق و غرب جهان را از پلنگ صفتی خود به وحشت انداخته

 .!*"شود بزرگ بشر است در راه فنا ساختن مصرف می

کردند و مطابق این آیه عمل  نظر می اگر فرمانفرمایان بشری در کمالِت حضرت یوسف

کردند،  دادند و از وحشت خالص می ایمانی نجات می کردند، جهان را از جهل و ضعف و بی می

 در زماِن خود همین کار را کرد. چنانکه حضرت یوسف

مکتب تقوی، طهارت و خیرخواهی برای بشرّیت  پس روشن شد که مکتب حضرت یوسف

بشر را به هدایت و سعادت و خیِرخود راهنمایی کند، این قّصه و اخبار را به است، و خدا برای اینکه 

 رسول خود وحی نموده است.

�َبآءِ  ِمنۡ  َ�ٰلَِك ﴿
َ
يِۡهمۡ  ُكنَت  َوَما إَِ�َۡكۖ  نُوِحيهِ  ٱۡلَغۡيبِ  أ ْ  إِذۡ  َ�َ ۡ�َُعٓوا

َ
ۡمَرُهمۡ  أ

َ
 َوُهمۡ  أ

  ]۱۰۲:یوسف[  ﴾١٠٢َ�ۡمُكُرونَ 
از اخبار غیبی است که به تو وحی کردیم، و تو نزِد ایشان نبودی هنگامی این داستان ترجمه: 

 )۱۰۲نمودند.( که در کاِر خود اّتفاق کردند درحالیکه مکر می

____________________ 
های جدید حرسد به امریکا و مدیریت شیطانی آن اشاره دارد که با نیروی نظامی نابودکننده و سالبه نظر می -١

 .ویرانگرش سعی در تسلط بر تمام جهان دارد
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خیِز حضرت یوسف و خاندانش از جهات  این داستان شیرین، پرفایده، شورانگیز و عبرتنکات: 

د اهّمّیت دارد و مورد توّجه می
ّ

که اشاره به چیز با عظمت  ﴾َ�ٰلَِك ﴿باشد و لذا خدا با کلمۀ  متعد

  :کند آورده است وداللت بر عظمت می

 مصر و بنی -۱
ِ

 اسرائیل است. بهترین سنِد تاریخی و اوضاع

برای همۀ جوانان سرمشق، و کید و مکِر برادران و زلیخا و دیگران  وی و طهارت یوسفتق -۲

و به نتیجه نرسیدِن مکر، و به هدف نرسیدِن آنان، بهترین درِس عبرت است برای مردم دنیا 

 فرمانفرمایان.
ً
 خصوصا

 ت، فصاحت و شورانگیزی سرمقالۀ شعراء و نویسندگان است.ااز نظر ادبیّ  -۳

جاز راهنمای طالبیِن هدایت است، که خدا فرموده این یک خبر غیبی است، و این از نظر اع -۴

است زیرا نه او و نه مردِم دنیا از این سرگذشت با این  صاعجاز و دلیِل راستی و درستی محمد

العی نداشتند و تصّور نمی
ّ

شود کسی بدون وحی بتواند چنین  همه تفصیلی که در قرآن آمده اط

 ه مو طبق واقع بیان کند.تاریخی را مو ب

یا افراد  ص حال اگر کسی اشکال کند که بگوید همین قصۀ یوسف در تورات ذکر شده و محّمد

از اخبار غیبی؟ جواب این : اند، پس خبر غیبی نشد چگونه اینجا فرموده است دیگری از تورات گرفته

  :است که

 
ً
  : نکات و مطالبی که در این قّصه در قرآن بیان شدهاوال

ً
بسیاری از آن در تورات نیست خصوصا

کس صدق گفتار ما را بخواهد به کتاب  باشد در تورات نیست. هر مطالب مفیده که هدِف قرآن می

باشد و  آقای صالحی مراجعه کند که آنجا توضیح داده مطالبی که در قّصۀ یوسف می جماِل انسانّیت

 در تورات نبوده.

 
ً
کنید، این قّصه که در تورات آمده مخلوط است به بسیاری از اوهام و : شما به تورات مراجعه ثانیا

و مطالب برخالِف عقل و واقع. در حالیکه قرآن یک کلمه اوهام  نسبتهای زشت به حضرت یوسف

تعالی در  های قرآن، اکثر، اخباِر غیبی است مانند قصۀ نوح که حق و خرافات در این قّصه نیاورده. قصه

 فرموده:  ۴۹سورۀ هود آیۀ 

� ِمنۡ  َك تِلۡ ﴿
َ
ٓ أ ٓ  بِ َغيۡ لۡ ٱ ءِ َبا ٓ َ�عۡ  ُكنَت  َما َكۖ إَِ�ۡ  نُوِحيَها نَت  لَُمَها

َ
 ﴾َذاَ�ٰ  لِ َ�بۡ  ِمن ُمَك قَوۡ  َوَ�  أ

کنیم، و پیش از اینکه به تو وحی شود  ها از اخبار غیبی است که آن را به تو وحی می این قصه«
 ».دانستی و نه قومت نه تو آنها را می
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دانستند و اگر تورات و اهِل آن از این  و قوِم او این اخبار را طبق واقع نمی صرسول خداپس 

 دانستند. سوادی بودند چیزی نمی و قوِم او که مردِم بی صقصص چیزی بدانند ولی پیغمبِر اسالم

 
ً
به و قوِم او، اخبار غیبی است نه نسبت  صتوان گفت این اخبار نسبت به پیغمبر اسالم : میثالثا

سواد نداشت و کسی هم که او را از تورات و انجیل آگهی دهد نبود و تازه اگر  صدیگران، زیرا محمد

داد، من باب نمونه  های مخلوط به اوهامی که در تورات و انجیل است به او یاد می کسی هم بود قّصه

کرد. در  چوپانی میگوید یوسف هفده ساله با برادرانش  سفر پیدایش می ۳۷گوییم: در تورات باب  می

گوید: حضرت یعقوب  گوید: او در حال کودکی از برادران جدا شده است. در توراة می حالیکه قرآن می

گوید: خیر برادران با مکر او را  خودش به اصرار یوسف را به صحرا نزِد برادران فرستاد، ولی قرآن می

 ...... و.بردند و

دانای غیب  صغیبی به محّمد وحی شده، پس محمداگر کسی گوید: بنابراین، اینکه خبرهای 

 داند؟ غیب نمی صگوید: محمد است، پس چگونه در آیات دیگر می

وحی شده صحیح است،  صجواب این است که بعضی از اخبار غیب از طرف خدا به محّمد

به این اخبار غیب ولی کسی که خبر غیبی را به او گفتند، او اگر به آن اخبار ایمان آَوَرد و بپذیرد او مؤمن 

شود و لذا  توان گفت به هرکس خبری از غیب گفتند: او عالم به غیب می است نه عالِم به غیب. زیرا نمی

خبر داده شده او همه را به اّمت خود خبر داده و اّمِت او نیز به آن  صاخباری که از غیب به محّمد

باشند. پس  د بلکه مؤمن به همان اخبار غیبی میاخبار علم دارند، در حالیکه امت او عاِلِم به غیب نیستن

و علماء و صالحین اّمتش همه مؤمن به اخبار غیب هستند نه عالم به غیب. اینان عالم و  صمحّمد

مؤمن به اخبارند نه عالم به خود غیب. خبِر غیب غیر از خود غیب است. خدا عالم به غیب است و 

 دانند نه غیر آن. باری را که خدا بیان کرده میدیگران عالم به اخبار غیب. یعنی همان اخ

﴿ ٓ ۡ�َ�ُ  َوَما
َ
ۡجٍر�  ِمنۡ  َعلَۡيهِ  ُلُهمۡ  َٔ �َۡ�  َوَما ١٠٣ بُِمۡؤِمنِ�َ  َحَرۡصَت  َولَوۡ  ٱ�َّاِس  أ

َ
 إِ�َّ  ُهوَ  إِنۡ  أ

يِّن ١٠٤ ّلِۡلَ�ٰلَِم�َ  ذِۡكرٞ 
َ
َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َءايَةٖ  ّمِنۡ  َوَ�� �ِض  ٱلسَّ

َ
ونَ  َوٱۡ�  َ�ۡنَها وَُهمۡ  َعلَۡيَها َ�ُمرُّ

  ]۱۰۵-۱۰۳:یوسف[  ﴾١٠٥ ُمۡعرُِضونَ 

) و تو از ۱۰۳و بیشتر مردم اگرچه تو حرص به ایمانشان داشته باشی مؤمن نیستند(ترجمه: 
) و ۱۰۴خواهی، نیست این قرآن مگر تذکری برای جهانیان( ایشان در برابر رسالت مزدی نمی

گذرند در حالیکه از آنها  انها و زمین که بر آنها میهای هدایت در آسم چه بسیار از نشانه
 )۱۰۵روگردانند.(
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 صچون سورۀ یوسف با آن هدایت، فصاحت و دارای اخبار غیبی نازل شد، رسول خدانکات: 
انتظار داشت که مشرکین با نزول این سوره ایمان آورند ولی باز هم ایمان نیاوردند. با اینکه این سوره 

ار افسرده می می صدلیل بر صدق نبوت محمد
ّ

شد، زیرا آیاتی  باشد. و لذا آن حضرت از لجاجت کف

 کرد. که در دل سنگ اثر دارد در دل ایشان اثر نمی

 افسردگی و رف
ِ

 حرِص رسوِل خود به ایماِن ایشان فرموده کسانی که عمری به جهالت خدا برای رفع
ِ

ع

اند و چشم، گوش و دلشان از سخن حق اعراض دارد، معجزه در مزاجشان اثری  و به بطالت گذرانیده

ندارد، اگرچه تو سعی داری ایشان هدایت و ارشاد شوند ولی خیر سعی و حرص تو اثری ندارد. تو 

بده و دیگر کاری نداشته باش، زیرا این همه آیات توحید در مناظر آسمان و زمین وظیفۀ خود را انجام 

بینند، ندای توحید از همۀ موجودات بلند است ولی از مردم نادان چه سود که  موجود است که همه می

 گیرند. عبرت نمی

ۡ�َ�ُُهم يُۡؤِمنُ  َوَما﴿
َ
ِ  أ ۡ�ُِ�ونَ  وَُهم إِ�َّ  بِٱ�َّ مِ  ١٠٦ مُّ

َ
فَأ

َ
ْ أ ن ُنٓوا

َ
�َِيُهمۡ  أ

ۡ
 َعَذابِ  ّمِنۡ  َ�ِٰشَيةٞ  تَأ

 ِ وۡ  ٱ�َّ
َ
�َِيُهمُ  أ

ۡ
اَعةُ  تَأ  ]۱۰۷-۱۰۶:یوسف[  ﴾١٠٧ �َۡشُعُرونَ  َ�  َوُهمۡ  َ�ۡغَتةٗ  ٱلسَّ
-آورند مگر اینکه در همان حاِل ایمان مشرک و بیشتر اینان به خدا ایمان نمیترجمه: 

فروگیرنده ایشان را فراگیرد و یا ساعت قیامت  ) آیا ایمن هستند از اینکه یک عذاب۱۰۶اند(
 )۱۰۷به ناگاه درآید در حالیکه ایشان متوّجه نباشند.(

 در این آیه بیان می در آیات سابقه بیان کرد که مردم گمراه ایمان نمینکات: 
ً
کند که آنان  آورند. فعال

اند و به درجات  واقعی را نیافتهاند زیرا توحید آورند و نامشان مؤمن است اکثرشان مشرک که ایمان می

اند. زیرا توحید بر چهار قسم است:  توحید آشنا نیستند و به خیال خود نام مسلمانی روی خود گذاشته

 توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی و توحید عبادی.

اقرار دارند و این مردم بعضی در تمام این چهار قسم شک دارند و یا منکرند. و بعضی به توحید ذاتی 

ولی به سه قسم دیگر اعتراف ندارند. و بعضی دو قسم آن را فهمیده و قبول دارند، ولی دو قسم دیگرش 

 دانند و یا منکرند. و بعضی سه قسم آنرا قبول کرده در قسم چهارم اشکال دارند. را نمی

اشکال و یا شک  به هرحال هر کس این چهار قسم در او کامل نباشد و در یکی از این چهار توحید

 داشته باشد موّحد واقعی نیست و در واقع مشرک است.

 مشرکین مکه توحید ذاتی و صفاتی را قبول داشتند ولی در توحید افعالی و عبادی لنگ بودند.

ذکر شده این است که انسان در محیط زندگی خود بسیار ناتوان  ۱۰۷یکی از دالئل توحید که در آیۀ 

نامالیمات و بالها و گرفتاریها احاطه ندارد آیا جز خدا کسی که احاطه به تمام  و عاجز است و به تمام
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آنها داشته باشد و جلو همه را بگیرد و هر آنی بشر را از تمام بدبختیها حفظ کند و درهای بدبختی و 

او دفاع باشد که در برابر حوادث از  بالها را به روی او ببندد آیا جز خدا کسی قادر به نگهداری او می

 کند؟ البّته نیست. پس باید ایمن نباشد و به خدا پناه ببرد.

ْ  َسبِيِ�ٓ  َ�ِٰذهِۦ قُۡل ﴿ ۡدُعٓوا
َ
ِۚ  إَِ�  أ ٰ  ٱ�َّ ۠  بَِصَ��ٍ  َ�َ نَا

َ
َبَعِ��  َوَمنِ  � ِ  َوُسۡبَ�ٰنَ  ٱ�َّ ٓ  ٱ�َّ ۠  َوَما نَا

َ
 ِمنَ  �

  ]۱۰۸:یوسف[  ﴾١٠٨ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ 
 راه من است که من و هرکس پیرو من است از روی بصیرت و بینش بگو: این، طریقه وترجمه: 

 

 )۱۰۸کنیم، و خدا منّزه است و من از مشرکین نیستم.( عقلی به سوی خدا دعوت می
 دلیل بر نکات: 

ً
در این آیه دو خصوصّیت برای دین اسالم و روش مسلمین ذکر کرده که ایضا

 حقانیت آن است: 

به سوی خدا است نه به سوی غیر او زیرا غیر خدا تمام مخلوق خدا : اینکه دعوت اسالم دعوت اول

 هستند و از خود چیزی نداشته و ندارند.

: این دعوت روی پایۀ عقل و بینایی عقلی است و توجه به خدا و دین باید از روی بصیرت عقلی دوم

 فت و تقلید در دین باطل است.باشد و گرنه به هر صدایی نباید گوش داد و به دنبال هر کس، نفهمیده نباید ر

﴿ ٓ رَۡسۡلَنا َوَما
َ
ۡهلِ  ّمِنۡ  إَِ�ِۡهم نُّوِ�ٓ  رَِجاٗ�  إِ�َّ  َ�ۡبلَِك  ِمن أ

َ
ۗ  أ فَلَمۡ  ٱۡلُقَرىٰٓ

َ
ْ  أ �ِض  ِ�  �َِسُ�وا

َ
 ٱۡ�

 ْ ِينَ  َ�ٰقَِبةُ  َ�نَ  َكۡيَف  َ�َينُظُروا ارُ  َ�ۡبلِِهۡمۗ  ِمن ٱ�َّ ِينَ  َخۡ�ٞ  ٱ�ِخَرةِ  َوَ�َ ْۚ  ّلِ�َّ َقۡوا َفَ�  ٱ�َّ
َ
 أ

 ]۱۰۹:یوسف[  ﴾١٠٩َ�ۡعقِلُونَ 
ها که به ایشان وحی فرستادیم، پس  و پیش از تو نفرستادیم جز مردانی از اهل قریهترجمه: 

آیا در زمین سیر نکردند تا نظر کنند و ببینند چگونه بوده سرانجام آنانکه پیش از ایشان 
برای آنان که تقوی پیشه کردند بهتر است، آیا عقل خود را به بودند، و بدون شک سرای دیگر 

 )۱۰۹اندازند.( کار نمی
همیشه منکرین نبوت توقع داشتند که فرستادۀ خدا مانند خودشان نباشد بلکه مجّرد از نکات: 

صفات بشری و مّتصف به صفات ملکی باشد و بلکه رسول خدا با خود خدا تناسبی داشته باشد، چون 

  د و المکان است، رسول او نیز تقریبا چنین باشد. و لذا حقخدا مجّر 
ً
تعالی قول ایشان رد کرده. مثال

گویند: چون ما لیاقت نداریم که مخلوِق خدا باشیم پس عقل مجرد و یا نور نبوت را خلق  ای می عده

رده و فرموده: ما تعالی در قرآن رد ک کرده و آن عقل و یا نور ما را خلق کرده است. و این سخنان را حق

 هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر اینکه بشری بوده مانند سایر افراد بشر، فقط چند صفت باید داشته باشد: 

 



 ٥٧  ادامه سورۀ یوسف

اند، حتی زنانی که با الهام و  : اینکه مرد باشد نه زن. البّته زنان برگزیده و مقّرِب خدا زیاد بودهاول

مانند حضرات مریم، ساره و آسیه. ولی  .اند بوده وحی الهی و، عالم غیب مربوط و مورد لطف پروردگار

 اند. ِسَمت سفارت و رسالت نداشته

 : رسوالن الهی باید مانند سایر افراد بشر از هر جهت بوده و امتیازی برای خود قایل نشوند.دوم

 : باید مورد وحی باشند و حقایق دینی را از خداوند به واسطۀ ملک و یا بدون واسطه بگیرند.سوم

 .: اینکه از اهل بیابان نبودند بلکه اهل قریه و شهرستان و میان اجتماع بودندهارمچ

﴿ ٰٓ ْ  ٱلرُُّسُل  َس  َٔ ٱۡسَتۡ�  إَِذا َح�َّ �َُّهمۡ  َوَظنُّٓوا
َ
ْ  قَدۡ  � نَا َجآَءُهمۡ  ُكِذبُوا َ  نَۡ�ُ ۖ  َمن َ�ُنّ�ِ ََّشآُء  َوَ�  �

ُسَنا يَُردُّ 
ۡ
  ]۱۱۰:یوسف[  ﴾١١٠ ٱلُۡمۡجرِِم�َ  ٱۡلَقۡومِ  َعنِ  بَأ

های نصرت الهی) به  تا وقتی که پیغمبران مأیوس شدند و گمان کردند که (وعدهترجمه: 
ایشان دروغ گفته شده، آنگاه بود که یاری ما آمد پس هرکه را خواستیم نجات دادیم و غضب 

 )۱۱۰شود.( ما از قوم مجرمین رد نمی
ی تاریخی میدر این آیه برای دلداری مؤمنین که امیدشنکات: 

ّ
فرماید:  ان بریده نشود یک مطلب کل

شود، یعنی مخالفین حق به مخالفت خود همیشه  شود ولی پاره نمی رشتۀ حق و حقیقت باریک می

اند که امیدشان از پیروزی و  شوند و رسوالن الهی چنان در فشار افتاده ادامه داده و گاهی هم پیروز می

های نصرِت خدا، در دنیا نیست بلکه مربوط به  ردند که وعدههدایت قوم قطع شده. و بلکه گمان ک

اند و چه بسیاری  قیامت است. ولی در آخرین لحظات، نصرت الهی رسیده و مردم سرکش مغلوب شده

 اند مانند قوم نوح، هود، صالح، شعیب و امثال ایشان. از آنان هالک شده

داد، شیوخ قبایِل  آور رخ می حوادث یأس در زمان پیغمبر اسالم، نسبت به رسول اسالم و اصحابش

کردند که خود را از خطر  عرِب مشرکین و یهود، مسلمین را تا سر حد اضمحالل و نابودی تعقیب می

 اسالم به خیال خود آسوده نمایند ولی طولی نکشید نصرت خدا رسید و اسالم قوی شد.

ٞ  قََصِصِهمۡ  ِ�  َ�نَ  لََقدۡ ﴿ ْوِ�  ِعۡ�َة
ُ
ۡلَ�ِٰب�  ّ�ِ

َ
ىٰ  َحِديٗثا َ�نَ  َما ٱۡ�  تَۡصِديقَ  َوَ�ِٰ�ن ُ�ۡفَ�َ

ِي ءٖ  ُ�ِّ  َوَ�ۡفِصيَل  يََديۡهِ  َ�ۡ�َ  ٱ�َّ  ]  ۱۱۱:یوسف[ ﴾١١١ يُۡؤِمُنونَ  ّلَِقۡو�ٖ  َورَۡ�َةٗ  وَُهٗدى َ�ۡ
به راستی که در داستانهای ایشان برای خردمندان عبرتی است، حدیث دروغین ترجمه: 

ن تصدیق کتب پیش از او و تفصیل هرچیزی و هدایت و رحمت است برای قوم با نبوده ولیک
 )۱۱۱ایمان.(
 هایی که میان مردم معمول است، چند قسم است:  ها و داستان تاریخنکات: 
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تی نسبت به سابقۀ خود، بزرگان خودبافته و بلکه چیزهای  تاریخهای افسانه -۱
ّ
ای که هر مل

زينة «اند و یا  کرده ماند تاریخهایی که اکثر شعراء به نظم در آوردهای به آن ضمیمه  العاه خارق

 .»املجالس ومعجزات جمعولة
تاریخ و داستانهای ُرّمانی که یک موضوعی را از خیاالت به هم ترکیب کند، و داستان ساختگی  -۲

 نگارش کند که مقصدی از نشر آن داشته باشد.

 ذکر شده ولی بدون فلسفه.تاریخهای عمومی که متن حوادث گذشته در آن  -۳

 این قسم قرآن مجید است که جامع  تاریخهای فلسفی و یا فلسفه -۴
ِ

های تاریخی که اهّم تواریخ

ها و داستانها اشاره به فلسفۀ آنها نموده و نتایج معنوی  فنون و علوم بشری است، در ضمن قّصه

 در آن ذکر شده.

 خرافات و دروغ در آن نیست. گویی است و ساختگی و داستانهای قرآن تمامش حقیقت

 قرآن مجید برای ذکر داستانهای خود چند هدف دارد: 

پند و عبرت برای ارباب بصیرت و خردمندان که آن را آئینه قرار دهند و نیک، بد و زشت و  -۱

 زیبای مطالب را به طور کامل درک نمایند.

 و اسالم. صگواه صادقی برای پیغمبر -۲

 ر مّریان بشری شدن.و سای صتسلیتی برای رسول خدا -۳

ی و تکمیل را نشان -۴
ّ
 دادن. مایۀ راهنمایی و هدایت و راه و روش ترق

شدن، و ارتباط و انس با تعلیمات ایشان گرفتن و  آشنا صبا راه و روش بزرگان دین و پیغمبران -۵

 به ایشان اقتداکردن و به سعادت نائل شدن.

ءٖ  ُ�ِّ  َوَ�ۡفِصيَل ﴿و مقصود از  باشد. در اینجا ترجمۀ  مربوط به دین است میچیزهایی که  ﴾َ�ۡ

 قمری. ۱۳۸۶شعبان المعظم  ۲۴سورۀ یوسف تمام شد به تاریخ دوشنبه 

 مؤلف. ا. ع. ب.

 

 



 
 
 

 سورة الرعد (مدنية وهي ثالث وأربعون آية)

 باشد میآیه  ۴۳سورۀ رعد مدنی و دارای

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ِيٓ  ٱۡلِكَ�ِٰب�  َءاَ�ُٰت  تِۡلَك  الٓٓمر� ﴿ نزَِل  َوٱ�َّ
ُ
ّ�َِك  ِمن إَِ�َۡك  أ ۡ�َ�َ  َوَ�ِٰ�نَّ  ٱۡ�َقُّ  رَّ

َ
 َ�  ٱ�َّاِس  أ

ُ  ١ يُۡؤِمُنونَ  ِي ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ  َرَ�عَ  ٱ�َّ ۖ  َ�َمدٖ  بَِغۡ�ِ  ٱلسَّ رَ  ٱۡلَعۡرِش�  َ�َ  ٱۡسَتَوىٰ  ُ�مَّ  تََرۡوَ�َها  وََسخَّ
ۡمَس  ۖ  ٱلشَّ ٞ  َوٱۡلَقَمَر َجلٖ  َ�ۡرِي ُ�ّ

َ
�ِ  � َسّ�ٗ ۡمرَ  يَُدبِّرُ  مُّ

َ
ُل  ٱۡ�  بِلَِقآءِ  َلَعلَُّ�م ٱ�َ�ٰتِ  ُ�َفّصِ

 ]۲-۱[الرعد:  ﴾٢ تُوقُِنونَ  َرّ�ُِ�مۡ 
میم، راء، این است آیات به نام خدای کامل الّذات و الّصفات رحمن رحیم. الف، الم، ترجمه: 

این کتاب و آنچه از پروردگارت به تو نازل شده حق است ولیکن بیشتر مردم ایمان 
ها را بدون ستونهایی که ببینید برافراشته سپس بر جهان  ) خدایی که آسمان۱آورند( نمی

یک تا مدتی نام برده شده جریان  هستی مسّلط شده و خورشید و ماه را مسخر کرده که هر
دهد، باشد که شما به مالقات  کند، این آیات را تفصیل می دارند، این امر را تدبیر می

 ). ۲پروردگارتان یقین کنید(
نزَِل ﴿  جملۀ:نکات: 

ُ
ّ�َِك  ِمن إَِ�َۡك  أ ، داللت دارد که آنچه از پروردگار نازل نشده از ﴾ٱۡ�َقُّ  رَّ

ها یا حق نیست و یا حق بودن آن مسلم  ها و فلسفه ها، قیاس قبیل روایات، حکایات، اشعار، خواب

ۡ�َ�َ ﴿نیست. جملۀ 
َ
، خبر الهی است که راهنمایان، طمع به ایمان همۀ مردم ﴾يُۡؤِمُنونَ  َ�  ٱ�َّاِس  أ

َ�َٰ�ٰتِ  َرَ�عَ ﴿به جملۀ: تعالی  نداشته باشند. و حق استدالل کرده برای توحید، زیرا این کرات  ﴾...ٱلسَّ

ق شده
ّ
یک از  اند اختصاص دادن و اختصاص پیدا کردن هر بزرگ که در فضای مخصوص به خود، معل

آنها به مکان و فضای مخصوص به خودش، ذاتی نیست زیرا اجسام متساوی هستند در احتیاج به مکان 

شود اجتماع تمام اجسام در مکان واحد  اجسام اختصاص به یک مکان داشته باشند، الزم میو اگر تمام 

ای الزم است که هر جسمی را به حّیزی (جا و مکانی)  و این محال است. پس اختصاص دهنده

های  دهد، زیرا این اجسام اختصاص ذاتی ندارند بلکه مرجع و مخّصصی آنها را به مکان اختصاص 
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صاص داده که قادر و قاهر بر تمام است، و اگر خدا هم حّیزی داشته باشد احتیاج دارد به خودشان اخت

وجودی که او را به حیزی اختصاص داده باشد و اختصاص او به حیزی معین دلیل بر حدوث است و 

 احتیاج به مخصصی دارد که آن مخصص خداست نه او. 

َ�َٰ�ٰتِ  َرَ�عَ ﴿پس  ره و جسمی که در فوق است محتاج به یک وجود قاهر داللت دارد که هر ک ﴾ٱلسَّ

توان گفت، آن  را می ﴾تََرۡوَ�َها َ�َمدٖ  بَِغۡ�ِ ﴿قادری است که او را به همان جای خودش اختصاص داده. 

 ای است که خدا آن را ایجاد کرده است.  توان گفت قوۀ جاذبه عمد قدرت الهی است، و می

مشاهد و  استوارا دلیل بر توحید قرار داده و این  ﴾...ٱۡسَتَوىٰ  ُ�مَّ ﴿و بدانکه خدای تعالی جملۀ 

معلوم کسی نیست تا دلیل باشد اگر مقصود استقرار خدا بر عرش باشد و عرش مکان معینی باشد دلیل 

 اعوجاج داشته پس استوا پیدا کرده! و به اضافه دلیل بر احتیاج او به مکان و حّیز  می
ً
شود که خدا قبال

قصود استیال و نفوذ اوست بر عوالم وجود بالقهر، الغلبه و التدبیر و این تدبیر مشاهد و است. پس م

  .!*"محسوس است و داللت بر توحید دارد

____________________ 
یکی از صفات ذاتی، ازلی و ابدی خداوند متعال است چنانکه از او جدا نشده و علم به  علو خداوند متعال بر کائنات -١

باال گوید: پروردگارا؛ مگر اینکه قبل از آن دستانش را آن در فطرت انسان نهفته است. چنانکه هرگز کسی نمی

گوید: در پرسی پروردگارت کجاست؟ مگر اینکه در پاسخ مینمی ی سلیم الفطرتهایک از انسانبرد. و از هیچ می

 کند. آسمان؛ یا اینکه با دست یا چشمش به آسمان اشاره می

دالیل  –ها و زمین، تنها از طریق سمع بر عرش پس از آفرینش آسمان متعال اما کسِب علِم استوای ذاتی خداوند

 شود. می تحصیل -صکتاب و سنت صحیح پیامبر اکرم

 او تعالی تابع مشیت و قدرت خداوند متعال و فعلی و سمعی ،خبری صفت استوای خداوند متعال بر عرش، صفت

خداوند رحمن بر عرش استوا « ]٥[طه:  ﴾٥َتَوىٰ سۡ ٱ َعۡرِش لۡ ٱَ�َ  َ�ٰنُ لرَّحۡ ٱ﴿فرماید: . خداوند متعال میباشد می

، ٥٤[األعراف:  ﴾َعۡرِش لۡ ٱَ�َ  َتَوىٰ سۡ ٱ ُ�مَّ ﴿: فرمایدمیز قرآن کریم، خداوند متعال ا ی دیگریجاو در پنج  .»نمود

 .»استوا نمودسپس بر عرش « ]٤، الحدید: ٤، السجدة: ٥٩، الفرقان: ٢، الرعد: ٣یونس: 

باشد. بغوی در اجماع سلف صالح میو استوا نزد سلف صالح امت عبارت است از علو و ارتفاع (بلندی) و این 

السماء: به  إلیالسماء یعنی ارتفع  إلیگویند: استوی ابن عباس و اکثر مفسران سلف می«گوید: تفسیر مشهورش می

 .»آسمان باال رفت

باالی هفت آسمان است؛ بر  او شناسیم کهپروردگارمان را چنین می«گوید: عالم ربانی می عبدالله بن مبارک، آن

ی، دارم[ »جداست؛ و اعتقاد و باور ما در این زمینه همچون جهمیه نیست. مبائن و ش قرار دارد؛ از خلقشعر

 بو العاليا«: گویدش میصحیحدر  یبخارامام  و .اند]روایت کرده إسناد صحیحا ب دیگران و یبیهق، اکمح

ماءگوید می  ؛ یعنی: عال: استویگویدمی و مجاهد باشد.می ) یافت  علو و ارتفاع( ارتفعبه معنای:  ؛: استوی إلی السَّ

  ».یافت  علو و ارتفاع  بر عرش( علی العْرش
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گویند: خداوند متعال بدون هرگونه تکییف بنابراین مذهب سلف از صحابه و تابعین و اهل علم این است که می

ال بر عرش خود استوی دارد و تحریف بر عرش قرار گرفت. خداوند متع زدن) (مثال (کیفیت قائل شدن) و تمثیل

یک از ی جالل و عظمت و کمال اوست. و استوای او تعالی بر عرش همچون استوای هیچچنانکه شایسته

مخلوقاتش نیست و استوای خداوند متعال حقیقی و نه مجازی است. اما کیفیت این استوا نزد ما مجهول است و 

متعال از کیفیت و چگونگی ذات خود خبر نداده است پس  که خداوند سوال کردن از کیفیت آن بدعت است؛ چرا

 ّمِنۡ  ءٖ �َِ�ۡ  يُطونَ ُ�ِ  َوَ� ﴿فرماید: که میچگونه برای ما ممکن است که کیفیت استوایش را بدانیم درحالی
/ چنانکه از امام مالک » د.نیاب و به چیزی از علم او، جز به آنچه بخواهد احاطه نمی« ]٢٥٥[البقرة:  ﴾ِعۡلِمهِۦٓ 

، «روایت شده چون در مورد استواء سوال شد، در پاسخ فرمود:  ْهول، واإليامن به واجبٌ لوم، والكيْف جمَ االستِواء معْ

ؤال عنْه بدعة استوا معلوم است و کیفیت آن مجهول؛ ایمان به آن واجب است و سوال کردن از (کیفیت) آن »: «والسُّ

 »بدعت است.

این مورد که استوای الله متعال بر عرش به معنای این باشد که الله متعال محدود است و عرش، او تعالی را اما در 

 َكِمۡثلِهِۦ لَۡيَس ﴿ی مخلوقات است، بر خداوند متعال الزم نیست چراکه گوییم: آنچه الزمهدربر گرفته است؛ می
 ۡ�َ ۖ ِميعُ ٱ وَُهوَ  ءٞ خداوند متعال بر » هیچ چیز همانند او نیست و او شنوای بیناست.« ]١١[الشوری:  ﴾ِص�ُ ۡ�َ ٱ لسَّ

یک از باشد و شبیه استوای هیچعرش استوا دارد، استوایی که شایسته و سزاوار جالل و عظمت او تعالی می

تر از عرش و هرچیزی است و عرش یا چیز دیگری او را احاطه نکرده و مخلوقات نیست؛ و خداوند متعال بزرگ

 گیرد. نمیدربر

آید چراکه و ذکر این نکته ضروری است که از استوای خداوند بر عرش، نیاز او تعالی به عرش الزم نمی

َ ٱ فَإِنَّ ﴿ اما خداوند متعال با » نیاز است. شک الله از جهانیان بی بی« ]٩٧[آل عمران:  ﴾َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱَغِ�ٌّ َعِن  �َّ

 دهد.  علم و حکمت خود آنچه را بخواهد چنانکه بخواهد، انجام می

 به استیال و چیرگی از چند جهت باطل است؛ ازجمله: ﴾ ٱلَۡعۡرِش َ�َ  ٱۡسَتَوىٰ ُ�مَّ ﴿اما تفسیر 

با اجماع صحابه و اجماع سلف  -ثانًیامخالف است.  قرآن کریم و احادیث صحیح این دیدگاه با ظاهر نص اوال:

اامت مخالف است. 
ً
در زبان عربی (استوی) به معنای (استولی = استیال) نیامده است. و آنچه در این مورد  -ثالث

عرش قبل از خلقت  -أ آید؛ از جمله:از چنین دیدگاهی امور باطلی الزم می -رابًعابدان استدالل شده ناقص است. 

که خداوند متعال خالق و ها و زمین در مالکیت خداوند نبوده و بعدا در تصرف او درآمده است. درحالیآسمان

 گویا آید که از کلمه (استولی) چنین بر می -بمالک هرچیزی است. و هرگز چیزی از مالکیت او خارج نیست. 

که خداوند استیال یافته و بر دیگری غلبه  ال و کشمکش وجود داشتهو غیر او جد بین خداوند متعال -نعوذبالله-

 .ده استنمو

، الحدید: ٤، السجدة: ٥٩، الفرقان: ٢، الرعد: ٣، یونس: ٥٤[األعراف:  ﴾َعۡرِش لۡ ٱَ�َ  َتَوىٰ سۡ ٱ ُ�مَّ ﴿پس آیۀ کریمه 

سپس . یعنی: »استوا کردسپس بر عرش «را مطابق عقیدۀ سلف صالح امت اسالمی، باید اینگونه ترجمه نمود:  ]٤

 .[ُمصحح]. والله تعالی أعلم. بر عرش قرار گرفت
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رَ ﴿و یکی دیگر از دالئل بر توحید جملۀ:  ۡمَس  َوَسخَّ باشد، زیرا اختصاص دادن  می ﴾...ٱلشَّ

صوص و راه مخصوص، احتیاج به یک مخصص خورشید و ماه و ستارگان را به حرکت دائم با مقدار مخ

َجلٖ ﴿باشد که قاهر و قادر بر هر چیز باشد. و مقصود از:  و مرجحی می
َ
َسّ�ٗ  ِ� ممکن است  ﴾...مُّ

سیر مخصوص در مدت مخصوص به مقدار مخصوص باشد و ممکن است تا مدت انهدام عالم، 

ی ال يشغله شأن عن شأن وال فعل عن سبحان القادر الذ«تکویر و وقوف کواکب باشد که قیامت است: 

 . »فعل

نکتۀ دیگر اینکه در اینجا الله، خود را مّتصف کرده به قدرت ترفیع سماوات و تدبیر امور، تا معلوم 

 لََعلَُّ�م﴿شود چنین قادری این آیات را تفصیل و ترتیب داده تا عظمت قرآن معلوم گردد. جملۀ: 
داللت دارد بر اینکه مذکور در این آیه چنانکه داللت بر توحید دارد داللت بر  ﴾تُوقُِنونَ  َرّ�ُِ�مۡ  بِلَِقآءِ 

م آنها، او قادر است بر حشر و نشر 
ّ

معاد نیز دارد. یعنی: آنکه قادر است بر خلق چنین اشیاء و تدبیر منظ

رسد؟ فرمود: چنانکه  دفعه می سؤال کردند که خدا چگونه حساب خالئق را یک چنانکه از علی

 .دفعة واحدةدهد  شنود و همه را جواب می و نداء ایشان را می !*"دفعه دهد یک آلن ایشان را روزی میا

ِي وَُهوَ ﴿ �َض  َمدَّ  ٱ�َّ
َ
نَۡ�ٰٗر�ۖ  َرَ�ِٰ�َ  �ِيَها وََجَعَل  ٱۡ�

َ
 َزوَۡجۡ�ِ  �ِيَها َجَعَل  ٱ�ََّمَ�ٰتِ  ُ�ِّ  َوِمن َو�

 � َۡل  ُ�ۡغِ�  ٱثۡنَۡ�ِ ۚ  ٱ�َّ ُرونَ  ّلَِقۡو�ٖ  �َ�ٰٖت  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  ٱ�ََّهاَر  ] ۳[الرعد: ﴾٣ َ�َتَفكَّ
های پا برجا و نهرها قرار داد و از تمام  و اوست خدایی که زمین را بگسترد و در آن کوهترجمه: 

ها  پوشاند، به راستی که در این ها در زمین جفت جفت قرار داد، روز را به شب می میوه
 ). ۳کنند( است برای قومی که تفکر میهایی نشانه

 تعالی اثبات صانع نموده به چهار چیز:  در این آیه حقنکات: 

به گستردن زمین که برای زمین حجم مخصوص و وسعتی قرار داده و آن را طوری گسترده که  – اول

 اده. ای مخصوص که محتاج به مخّصص است قرار د قابل زندگی باشد و تمام اینها را به اندازه

ها که آنها را در بعضی از جوانب زمین اختصاص داده و این خود محتاج به  به وجود کوه – دوم

مخّصص است و دیگر اینکه در آنها معادن فلزات، جواهر نفیسه، نفت و قیر، گوگرد و غیره است در حالی 

قاهری  که تاثیر خورشید در تمام زمین یک نحو است، و این اختصاصات به واسطۀ تقدیر و تدبیر قادر

کیلومتر مربع  ۵۱۰۶۰۷۰۰۰ند بر اینکه مساحت سطح کرۀ زمین در حدود ا است. دانشمندان امروزه قایل

بهاست.  ها و بقیه مساحت آ میلیون کیلومتر مربع مساحت خشکی ۱۵۰است که از این مقدار در حدود 

____________________ 

 .)٥٢٨(ص:  ÷های أمیر الـمؤمنین ، بخش حکمتنهج البالغةنگا:  -١
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آن به طور تقریب  میلیون کیلومتر مکعب، و وزن ۱۰۸۲۸۴۱گویند حجم کرۀ زمین در حدود  همچنین می

باشد. کرۀ زمین دارای یک  می ۵/۵باشد و وزن مخصوص زمین به طور متوسط  تریلیون تن می ۵۹۷۷

گردد و از این گردش شبانه روز پدید  ساعت یک دور به دور خود می ۲۴حرکت وضعی است که در 

زمین در یک مدار بیضی  باشد و به اضافه کیلومتر در هر ثانیه می ۳۱آید. سرعت این گردش در حدود  می

 ۶/۲۹گردد که حرکت انتقالی نام دارد و سرعت آن در این گردش در حدود  شکل به دور خورشید می

 ساعت است.  ۶روز و  ۳۶۵باشد. مدت حرکت انتقالی زمین  کیلومتر در ثانیه می

تصاعد شود و م نکتۀ دیگر آنکه به واسطۀ سنگین بودن و فشار کوه بخارهای زیر زمین حبس می

گردد و لذا  ها نهرها جاری می شود و از چشمه ها چشمه می گردد و از اطراف کوه به واسطۀ سوراخ می

نَۡ�ٰٗر� َرَ�ِٰ�َ ﴿خدا فرموده: 
َ
 . ﴾َو�

رود و به  جات و نباتات است که حبه زیر زمین می از دالیل اثبات صانع عجائب خلقت میوه –سوم

هایی که  شود به نام ساقه و ریشه و میوه دیگر از او خارج میواسطۀ رطوبت زمین دو رشتۀ برخالف یک

 ترنج پوست آن گرم و خشک است  باشد به وجود می دارای خواص و اثرات متضاده می
ً
آید. مثال

 انگور پوست 
ً
وگوشت آن گرم و تر است و ترشی آن سرد و خشک و هستۀ آن گرم و خشک است.  و مثال

د این طبایع آن سرد و خشک است و گوشت و آب 
ّ
آن گرم و تر است و هستۀ آن سرد و خشک است. تول

 مختلفه از حبه، به تدبیر حکیم قادر قاهری است. 

، دو صنف شیرین و ترش و یا سرد و ﴾ٱثۡنَۡ�ِ  َزوَۡجۡ�ِ ﴿اند مقصود از  مخفی نماند مفسرین گفته

 َزوَۡجۡ�ِ ﴿ظاهر است بلکه مقصود از گرم و یا سفید و سیاه و امثال اینها است. ولی تمام اینها بر خالف 
تعالی تصریح کرده به آن دو، و هرمیوه و گلی نر و  باشد و حق ، همان نر و ماده است که دو تا می﴾ٱثۡنَۡ�ِ 

 ماده دارد. البته خدای تعالی تمام موجودات را در عالم به طور زوج آفریده چنانکه فرموده: 

ِيٱ نَ َ�ٰ ُسبۡ ﴿  ٱ َخلَقَ  �َّ
َ
 !*"﴾ُ�ََّها جَ َ�ٰ زۡ ۡ�

ای) و  حتی دانشمندان امروزه، جهانی در مقابل این جهان قائلند به نام جهان ضد ماده (آنتی ماده

 های آن از کیهان و فضا آمده و دیده شده است.  گویند اشعه می

 این فقط خداست که مّتصف به فردانّیت است.  بنابر

____________________ 
ها و اصناف و انواع و اقسامی  دانند جفت ها و از موجوداتی که مردم نمی منزه آن خدائی که از نبات و از خود انسان« -١

 ].٣٦[یس: » کرده است. ایجاد
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. و تمام اینها برای قومی است که فکر خود را از دالیل اثبات صانع احوال شب و روز است چهارم

ُرونَ  ّلَِقۡو�ٖ ﴿به کار اندازند:   . ﴾َ�َتَفكَّ

�ِض  َوِ� ﴿
َ
َتَ�ٰوَِ�ٰتٞ  قَِطعٞ  ٱۡ� ٰتٞ  مُّ ۡعَ�ٰبٖ  ّمِنۡ  وََج�َّ

َ
 ِصۡنَوانٖ  وََ�ۡ�ُ  ِصۡنَوانٞ  َوَ�ِيلٞ  َوَزۡرعٞ  أ

ُل  َ�ِٰحدٖ  بَِمآءٖ  �ُۡسَ�ٰ  ٰ  َ�ۡعَضَها َوُ�َفّضِ ُ�ِل�  ِ�  َ�ۡعٖض  َ�َ
ُ
 ّلَِقۡو�ٖ  �َ�ٰٖت  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  ٱۡ�

ءَِذا قَۡولُُهمۡ  َ�َعَجبٞ  َ�ۡعَجۡب  ۞�ن ٤ َ�ۡعقِلُونَ 
َ
ءِنَّا تَُ�ٰبًا ُكنَّا أ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  َجِديٍد�  َخۡلقٖ  لَِ�  أ

ُ
 أ

ِينَ  ْ  ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  بَِرّ�ِِهۡمۖ  َ�َفُروا
ُ
ۡغَ�ُٰل  َوأ

َ
ۡ�نَ  ِ�ٓ  ٱۡ�

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  اقِِهۡمۖ أ

ُ
ۡصَ�ُٰب  َوأ

َ
 �ِيَها ُهمۡ  ٱ�َّارِ�  أ

ونَ    ]۵-۴[الرعد:  ﴾٥ َ�ِٰ�ُ
هایی است از انگورها، مزارع و  هایی است جنب یکدیگر و بوستان و در زمین قطعهترجمه: 

شوند به یک آب، و بعضی را  یک ریشه، که آب داده می درختان خرمای از یک ریشه و از غیر
دهیم، در این امور مسلمًا برای خردمندان آیاتی وجود  بر بعضی در میوه دادن برتری می

گویند: آیا چون خاک شدیم آیا  ) و اگر تعجب کنی پس تعجب است قول ایشان که می۴دارد(
پروردگارشان کافرند و ایشانند که غلها در شویم؟ ایشاننند که به  محققًا در خلقت تازه واقع می

 ). ۵باشد، و ایشان اهل آتشند که در آن ماندگارند( هاشان می گردن
های مجاور  در این آیه نیز دالیلی برای توحید و اثبات صانع آورده، که از آن جمله: زمیننکات: 

عضی سست و نرم و بعضی بینی ب یکدیگر که خورشیدشان یکی، و کواکبشان در تاثیر فرقی ندارد می

شود و  زار بعضی غیر آن، بعضی روییده می زار و بعضی خاک نرم، بعضی شوره سخت، بعضی شن

 شود. و این اختالف در صفات به تقدیر قادر علیم است.  بعضی روییده نمی

 داده شده، و از یک زمین و یک هوا استفادههایی که از یک آب، آب به اضافه در یک بوستان درخت

ت و خاصیت، به بار می اند میوه کرده
ّ

آورند. دو درخت انگور  های مختلف الّصفات در طعم، رنگ، لذ

جنب یکدیگر، یکی ترش مزه و یکی شیرین مزه، یکی سیاه و دیگری سرخ، یک شاخه گل بلکه یک 

هایت برگ گل طرفی از آن سیاه وطرف دیگری از آن سرخ است از آن سرخ است، با اینکه برگ گل در ن

م می
ّ
ر در این طرف و آن طرف آن فرقی نکند. پس مسل

ّ
شود که یک مدّبری غیر  لطافت است، و باید مؤث

از وسایل طبیعی دارد. با این همه آیات تعّجب است که چگونه کفار چنین قدرتی را باور نکرده و 

 باشند:  گویند چطور پس از خاک شدن ما زنده خواهیم شد؟!، و ایشان دارای سه صفت می می

: کافر به پروردگار و کافر به علم و قدرت و قول او هستند. و اّما انکار قدرت برای اینکه گویا خدا اول

کند، پس بدون  گویند: او به واسطۀ ابوین، سایر و سائل طبیعی ایجاد می دانند و یا می را فاعل موجب می
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داند، و یا اخبار او  ست و عاصی و مطیع را نمیگویند: خدا عالم به جزئّیات نی واسطه قادر نیست، و یا می

 دانند، پس در حقیقت خدای کامل الذات و الصفات را منکرند.  را که در کتب آسمانی گفته راست نمی

 : زنجیر جهل و تعصب در گردنشان بسته شده است. دوم

 وزخ نیست. شود غیر کافر مخلد در د : اینکه در دوزخ جاویدند. پس، از این آیه معلوم میسوم

ّيَِئةِ  َو�َۡسَتۡعِجلُونََك ﴿ و َر�ََّك  �نَّ  ٱلَۡمُثَ�ُٰتۗ  َ�ۡبلِِهمُ  ِمن َخلَۡت  َوَقدۡ  ٱۡ�ََسَنةِ  َ�ۡبَل  بِٱلسَّ ُ�َ 
ٰ  ّلِلنَّاِس  َمۡغفَِر�ٖ  ِينَ  َوَ�ُقوُل  ٦ ٱۡلعَِقابِ  لََشِديدُ  َر�ََّك  �نَّ  ُظۡلِمِهۡمۖ  َ�َ ْ  ٱ�َّ  لَۡوَ�ٓ  َ�َفُروا

نزَِل 
ُ
ۦٓۗ  ّمِن َءايَةٞ  َعلَۡيهِ  أ ّ�ِهِ ٓ  رَّ َما نَت  إِ�َّ

َ
ۖ  أ  ] ۷-۶[الرعد: ﴾٧ َهادٍ  قَۡو�ٍ  َولُِ�ِّ  ُمنِذرٞ

جویند، و حال آنکه پیش از ایشان  و از تو با شتاب بدی را قبل از خوبی میترجمه: 
هایی گذشته و به درستی که پروردگار تو برای مردم بر ستمشان صاحب آمرزش است،  عقوبت

گویند: چرا بر  ) و آنان که کافرند می۶و به راستی که پروردگار تو دارای عقاب سختی است(
ای، و برای هر  شود، همانا تو ترساننده ز پروردگارش نازل نمیای ا این رسول آیه و معجزه

 ). ۷قومی رهنمایی است(
خواستند نزول عذاب بود، و مقصود از حسنه؛ عافیت، راحت و  مقصود از بدی که مینکات: 

مۡ ﴿گفتند: بر ما عذاب نازل کن و از ما ایمان مخواه،  مهلت الهی بوده. کفار می
َ
 ِحَجاَرةٗ  َناَعلَيۡ  ِطرۡ فَأ

ٓ ٱ ّمِنَ  َما وِ  ءِ لسَّ
َ
ِ��ٖ  بَِعَذاٍب  تَِنائۡ ٱ أ

َ
هایی است که  ها، عذاب و عقوبت ﴾ٱلَۡمُثَ�ُٰت ﴿!! و مقصود از !*"﴾أ

 بر اقوام گذشته فرود آمده که موجب عبرت برای ایشان نشده.

نزَِل َعلَۡيهِ ﴿و جملۀ: 
ُ
خواستند، و خدا در  معجزه می صداللت دارد که از رسول خدا ﴾...لَۡوَ�ٓ أ

، و اما معجزه به اختیار و ارادۀ تو نیست. این آیه رد است بر کسانی منذریجواب ایشان فرموده فقط تو 

 اند.  که برای مرشدان، اقطاب و یا امامان هزاران معجزه جعل نموده

ِ ﴿بدانکه:  نَت ﴿رای که خبر است از ب ﴾ُمنِذرٞ ﴿، عطف است بر ﴾َهادٍ  قَۡو�ٍ  َولُِ�ّ
َ
پس معنی  ﴾أ

آن، واو استیناف باشد معنی » واو«باشی. و اگر  شود: تو منذری و تو برای هر قومی هادی می چنین می

ای است از  شود: تو منذری و برای هر قومی چه از گذشتگان و چه از آیندگان، هدایت کننده چنین می

 انبیاء و علماء. 

____________________ 
 ].٣٢[األنفال: » پس بر ما سنگی از آسمان بباران و یا بیاور ما را عذابی دردناک.« -١
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﴿ ُ نَ�ٰ  ُ�ُّ  َ�ِۡمُل  َما َ�ۡعلَمُ  ٱ�َّ
ُ
رَۡحامُ  تَغِيُض  َوَما أ

َ
ۚ  َوَما ٱۡ� ءٍ  َوُ�ُّ  تَۡزَداُد  بِِمۡقَدارٍ  ِعنَدُهۥ َ�ۡ

َ�َٰدةِ  ٱۡلَغۡيبِ  َ�ٰلِمُ  ٨ نۡ  ّمِنُ�م َسَوآءٞ  ٩ ٱلُۡمَتَعالِ  ٱۡلَكبِ�ُ  َوٱلشَّ َ�َّ  مَّ
َ
 َجَهرَ  َوَمن ٱۡلَقۡوَل  أ

ۡلِ  ُمۡسَتۡخفِۢ  ُهوَ  َوَمنۡ  بِهِۦ ِ  وََسارُِبۢ  بِٱ�َّ  ]۱۰-۸[الرعد:  ﴾١٠ ٱ�ََّهارِ ب

ها  شود و آنچه را رحم ای حامله می داند آنچه را که هر زنی و یا هر ماده خدا میترجمه: 
) دانای به غیب و آشکار بزرگ ۸افزایند و هر چیزی نزد او بمقدار است( کاهند و آنچه را می می

) یکسان است از شما نزد خدا آنکه گفت خود را پنهان کند و آنکه آن را ۹است و برتر است(
 ). ۱۰آشکار گرداند و آنکه در شب مخفی باشد و در روز آشکارا(

ر است بر اینکه خدا به تمام معلومات جزئی و کلی داناست، هر زنی و یا هر نکات: 
ّ
در این آیه تذک

رود و یا  ند دختر است یا پسر و یا نر است و یا ماده. به راه سعادت میدا شود می ای حامله می ماده

کند و یا به اصل خلقت  کاهد و ناقص می کند و یا از خود طفل می شقاوت، و آنچه رحم زن ساقط می

 شود. مختصر آنکه به تمام کیفّیات رحم داناست.  افزاید و یا دو قلو و سه قلو زیاد می آن می

ءٍ  َوُ�ُّ ﴿و جملۀ:  ، داللت دارد که هر چیز را به مقدار الزم خلق کرده و هر ﴾بِِمۡقَدارٍ  ِعنَدهُۥ َ�ۡ

شود.  شود و گر نه فاسد می چیز اندازه و مقدار دارد، و از آن اندازه که خلق فرموده کم و زیاد نمی

؛ روح انسان اندازه
ً
دارد. و مقصود از ای  موجودات مجردۀ از جسم و غیرمجرده، همه اندازه دارند. مثال

دانند. و مقصود از کبیر،  است حتی انبیاء و مالئکه نمیغیب، چیزی است که از نظر مخلوق پنهان 

 بزرگی مقدار و حجم نیست بلکه مقصود بزرگی قدرت و عظمت است. 

ۡمرِ  ِمنۡ  َ�َۡفُظونَُهۥ َخۡلفِهِۦ َوِمنۡ  يََديۡهِ  َ�ۡ�ِ  ّمِنۢ  ُمَعّقَِ�ٰتٞ  َ�ُۥ﴿
َ
ِۗ  أ َ  إِنَّ  ٱ�َّ ُ  َ�  ٱ�َّ  َما ُ�َغّ�ِ

ٰ  بَِقۡو�ٍ  ْ  َح�َّ وا ُ نُفِسِهۡمۗ  َما ُ�َغّ�ِ
َ
ٓ  بِأ َرادَ  �َذا

َ
ُ  أ ۥۚ  َمَردَّ  فََ�  ُسوٗٓء� بَِقۡو�ٖ  ٱ�َّ  ُدونِهِۦ ّمِن لَُهم َوَما َ�ُ

  ]۱۱[الرعد:  ﴾١١ َوالٍ  ِمن
فرشتگانی پی در پی از جلو او و از پشت سر او وجود دارد که به امر خدا او را حفظ ترجمه: 

دهد آنچه را که راجع به قومی است تا اینکه ایشان آنچه  کنند، به راستی که خدا تغییر نمی می
راجع به خودشان (و نفسانّیاتشان) است، تغییر دهند و چون خدا برای قومی بدیی را 

 ) ۱۱آن برگردانیدنی نیست و برای ایشان جز خدا هیچ سرپرستی نباشد(بخواهد، پس برای 
برای هر انسانی فرشتگانی مامورند که او را از آفات و حوادث گوناگون و فساد حفظ کنند؛ نکات: 

 طبق بسیاری از احادیث. 

 َ�ُۥ﴿همان فرشتگان باشد. و ممکن است جملۀ  ﴾ُمَعّقَِ�ٰتٞ ﴿بنابراین ممکن است مقصود از 
شود: نزد  که در آیۀ قبل ذکر شد. پس معنی چنین می ﴾بِٱ�ََّهارِ  َسارُِبۢ ﴿صفت باشد برای  ﴾ُمَعّقَِ�ٰتٞ 
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خدا یکسان است آن کس که خود را پنهان کند و آن کس که بیرون آید با گماشتگانی از جلو و عقب 

 باشند.  خود که حافظین او باشند، که همه مقهور ارادۀ حق می

توان ارادۀ حق را برگرداند. و  ، داللت دارد چون خدا ارادۀ سوءای کند نمی﴾َ�ُۥ َمَردَّ  فََ� ﴿جملۀ: 

، داللت دارد که ملت اسالم اکنون مورد غضب خدا و محل ﴾َوالٍ  ِمن ُدونِهِۦ ّمِن لَُهم َوَما﴿جملۀ: 

در  اند، و لذا علی باشند، زیرا والی ندارند و سرپرستی برای خود انتخاب نکرده ارادۀ سوء او می

مِ «نویسد:  جواب رسالت ابو درداء و ابو هریره به معاویه می كْ بُ يفِ حُ اجِ الْوَ ىلَ  اهللاِ وَ مِ عَ الَ ِسْ مِ اإلْ كْ وَ حُ

داً  وا يَ مُ دِّ قَ ثاً وَ الَ يُ دَ ثُوا حَ ْدِ الً وَ الَ حيُ مَ لُوا عَ مَ عْ مْ أَنْ الَ يَ هُ امُ وتُ إِمَ ا يَمُ دَ مَ عْ نيَ بَ لِمِ سْ الً وَ الَ  الْـمُ جْ وَ الَ رِ

 ْ وا بِيشَ ءُ بْدَ م يَ هِ سِ َنْفُ وا ألِ تَارُ ْ بْلَ أَنْ خيَ اً   ءٍ قَ امَ اند و بلکه به کلی  و چون مسلمین به این کار اقدام ننموده !*"»إِمَ

 اند.  تعالی واقع شده باشند طبق این آیه مورد غضب حق اطالع می از قوانین اسالمی بی

ِي ُهوَ ﴿ َق  يُِر�ُ�مُ  ٱ�َّ َحاَب  َوُ�نِشئُ  َوَطَمٗعا َخۡوٗفا ٱۡلَ�ۡ  ٱلرَّۡعدُ  َو�َُسّبِحُ  ١٢ ٱ�َِّقاَل  ٱلسَّ
َ�ِٰعقَ  َوُ�ۡرِسُل  ِخيَفتِهِۦ ِمنۡ  َوٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ  ِ�َۡمِدهِۦ  يَُ�ِٰدلُونَ  وَُهمۡ  �ََشآءُ  َمن بَِها َ�ُيِصيُب  ٱلصَّ

 �ِ  ِ  ]۱۳-۱۲[الرعد:  ﴾١٣ ٱلِۡمَحالِ  َشِديدُ  وَُهوَ  ٱ�َّ
نمایاند و ابرهای  اوست آنکه برق را برای ترسانیدن و برای امیدوار کردن به شما میترجمه: 

کند به ستایش او و فرشتگان از ترس او.  و  ) و رعد تسبیح می۱۲آورد ( سنگین بار را پدید می
خدا  رساند، و ایشان دربارۀ کس که بخواهد می فرستد، پس آن را به هر ها را می خدا صاعقه
 ). ۱۳کنند و عقوبت او سخت است( مجادله می

 تعالی در این آیات چند عدد از آیات قدرت خود را ذکر نموده:  حقنکات: 

 قبل از باریدن در هوا ابر ظاهر میاول: 
ً
ای که منتظر  شود، و چون برقی زد عده برق است که غالبا

اند و یا زراعت ایشان آب نخورده و یا  کاشتهشوند مانند آنان که در زمین چیزی  اند امیدوار میباران

اند برای ترسند مانند آنان که چیزی را در آفتاب گذاشته ای دیگر می هوای ایشان کثیف شده. و عده

شود. و اما آیات قدرت بودن برق، از این جهت  خشکاندن، و یا جنسی دارد که در میان باران فاسد می

یت با حرارت و آتش است که برق جنبۀ آتشی و حرارت دار
ّ

د و از میان ابرها که تر و رطوبت است و ضد

____________________ 

شان هیچ عملی انجام ندهند و بر مبنای حکم الله و حکم اسالم بر مسلمانان واجب است که پس از فوت امام«  -١

 »امامی را انتخاب کنند.چیزی نگویند و اقدام به کاری نکنند تا اینکه برای خود 

ْیٍس ) به نقل از کتاب ٣٣/١٤٤( بحار األنوارمجلسی، 
َ
ْیِم ْبِن ق

َ
، نوری طبرسی مستدرك الوسائل. و نگا:  ِهالِليِّ  ُسل

)٦/١٤( 
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و این دلیل بزرگی است بر عدم تصادف و وجود قادر » إیجاد الضد من الضد«گردد  دارد، ایجاد می

 آورد.  قاهری که آن را به وجود می

ز دریا از آیات قدرت خدا، ایجاد ابرهای سنگین است در جو هوا و باالی فضا، پس اگر ا :دوم

متصاعد شده دلیل است بر قدرتی که او را باال برده و اگر خود به خود در هوا ایجاد شده محتاج به 

رسد و  موجد حکیم قادری است. و به اضافه اگر از زمین یا از دریا متصاعد شده چون به فضای سرد می

والنی و گاهی غیر طوالنی، شود باید یک مرتبه بر زمین بریزد نه بطور مختلف گاهی ط تبدیل به آب می

 گاهی درشت و گاهی ریز. 

شود، در  : از آیات قدرت او، رعد است و رعد صدای غرشی است که در هوای ابری ایجاد میسوم

شود،  گویند: صوتی است که از فشار ابرها بر یکدیگر ایجاد می این رعد اقوالی است که بعضی می

راند. به هر حال ایجاد چنین صوتی داللت دارد بر  را میگویند: صدای ملکی است که ابرها  بعضی می

قدرتی که منزه است از جهل و عجز و دارای حکمت و تدبیر است، و همین داللت آن، تسبیح آن است. 

ِ  ِ�  يَُ�ِٰدلُونَ  َوُهمۡ ﴿و مقصود از جملۀ:  گویند و او را  ، کسانی است که دربارۀ وجود او سخن می﴾ٱ�َّ

پرسیدند: آیا خدا  صکه از رسول خدا اربد بن ربیعه وعامر بن طفیل شمرند، مانند:  مانند مخلوق می

 از مس است ویا از آهن؟! 

�  َدۡعَوةُ  َ�ُۥ﴿ ّقِ ِينَ  ٱۡ�َ ۡيهِ  َكَ�ِٰسِط  إِ�َّ  ءٍ �َِ�ۡ  لَُهم �َۡسَتِجيُبونَ  َ�  ُدونِهِۦ ِمن يَۡدُعونَ  َوٱ�َّ  َكفَّ
 َمن � َو� ١٤ َضَ�ٰلٖ  ِ�  إِ�َّ  ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  ُدَ�ٓءُ  َوَما بَِ�ٰلِغِهِۦۚ  ُهوَ  َوَما فَاهُ  ِ�َۡبلُغَ  ٱلَۡمآءِ  إَِ� 
َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  �ِض  ٱلسَّ

َ
  ]۱۵-۱۴[الرعد:  ﴾١٥ َوٱ�َصاِل۩ بِٱۡلُغُدّوِ  َوِظَ�ٰلُُهم َوَ�ۡرٗها َطوٗۡ�  َوٱۡ�

مخصوص اوست خواندن حق (یعنی خواندن دیگران باطل است و خواندن حقیقی ترجمه: 
خوانند، به هیچ چیزی برای ایشان اجابت  فقط خواندن خداست) و آنان که غیر او را می

کنند مگر اجابتی مانند کسی که دو کَفش را به سوی آب بگشاید تا برساند به دهان خود،  نمی
) و آنان که در ۱۴الی که رسانندۀ آن نیست، و نیست خواندن کفار مگر در گمراهی (در ح

هاشان، در بامداد و شبانگاه، خواه و ناخواه برای خدای سجده  ها و زمینند با سایه آسمان
 ). ۱۵کنند( می

دعاء باشد این آیه است که فرموده  یکی از آیاتی که صریح در کفر خواندن غیرخدا مینکات: 

ین خوانند و خواندنشان مانند آن کسی  در گمراهی است و در اول آیه شرح داده که غیرخدا را می کافر

 رسد.  است که کف خود را باز کرده به آب فرو برد و از آب بیرون آورد که به دهان او چیزی نمی
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ی آسمان و زمین سجدۀ تکوینی است که تمام جنبندگان و عقال ﴾...� َو�﴿و مقصود از: 

. یعنی خواه و ناخواه، کافر و طوع و کرهه باند برای خدا دارند و همه در پیشگاه خدا خاضع و تسلیم

 مسلمان. 

این است که آثار وجودی ایشان و تمام ذرات وجود ایشان حتی کمترین  ﴾َوِظَ�ٰلُُهم﴿و مقصود از: 

اند. و چون صبح و شام یعنی عصر آثار ایشان که سایه باشد در پیشگاه خدا خاضع و به امر خدا تسلیم

 . ﴾َوٱ�َصالِ  بِٱۡلُغُدّوِ ﴿شود لذا فرموده:  سایه نمایان می

َ�َٰ�ٰتِ  رَّبُّ  َمن قُۡل ﴿ � ٱلسَّ
َ
ۚ  قُلِ  ِض َوٱۡ� ُ َۡذتُم قُۡل  ٱ�َّ فَٱ�َّ

َ
ۡوِ�َآءَ  ُدونِهِۦٓ  ّمِن أ

َ
 َ�ۡملُِكونَ  َ�  أ

نُفِسِهمۡ 
َ
�ۚ  َوَ�  َ�ۡفٗعا ِ� ۡ�َ�ٰ  �َۡسَتوِي َهۡل  قُۡل  َ�ّٗ

َ
مۡ  َوٱۡ�َِص�ُ  ٱۡ�

َ
لَُ�ُٰت  �َۡسَتوِي َهۡل  أ  ٱلظُّ

 ۗ مۡ  َوٱ�ُّوُر
َ
ْ  أ ِ  َجَعلُوا َ�ٓءَ  ِ�َّ َ�ُ  ْ ُ  قُلِ  َعلَۡيِهمۚۡ  ٱۡ�َۡلقُ  فَتََ�َٰبهَ  َكَخۡلقِهِۦ َخلَُقوا  ُ�ِّ  َ�ٰلِقُ  ٱ�َّ

ءٖ  ٰرُ  ٱۡلَ�ِٰحدُ  وَُهوَ  َ�ۡ   ]۱۶[الرعد:  ﴾١٦ ٱۡلَق�َّ
ها و زمین؟ بگو: خدا، بگو آیا با این اقرار، شما غیر او و  بگو: کیست پروردگار آسمانترجمه: 

اید؟ بگو:  خودشان هم نیستند سرپرست گرفته تر از او را که صاحب نفع و ضرری برای پایین
ها و نور مساوی است. یا برای خدا شریکانی قرار  آیا کور و بینا مساوی است؟ آیا تاریکی

اند، پس آفرینش بر ایشان اشتباه شده، بگو: خدا خالق هر  اند که مانند آفریدِن او آفریده داده
 ). ۱۶چیزی است و اوست یکتای قهار(

ای چنین نیست، چون  مکّرر شده و هیچ آیه قلذکر شده و پنج عدد  قاف این آیه ده عدددر نکات: 

دهند مانند  این آیه در رد کسانی است که غیرخدا را برای خود سرپرست گرفته و محل توجه قرار می

ملت مسلمان زمان ما. خدا فرموده از ایشان سؤال کن: پروردگار جهان کیست، چون جواب روشن و 

ُ  قُلِ ﴿بوده که خداست، فرموده:  مسلم . سپس فرموده اگر چنین است، پس چرا موجودی را که ﴾ٱ�َّ

که برای خود نفع وضرر ندارد برای غیر  برای خود نفع و ضرری ندارد ولّی خود قرار داده اید در حالی

 نفع و ضرری نمی
ً
شود زیرا به  ائّمه نیز می تواند برساند. و مخفی نماند این آیه شامل انبیاء، اولیاء و یقینا

سورۀ جن  ۲۱مالک نفع و ضرر و خیر و رشد دیگران نیست چنانچه در آیه  صحکم قرآن پیغمبر خاتم

مۡ  َ�ٓ  إِّ�ِ  قُۡل ﴿فرموده: 
َ
  .﴾ارََشدٗ  َوَ�  �َ�ّٗ  َلُ�مۡ  لُِك أ

نَزَل ﴿
َ
َمآءِ  ِمنَ  أ ۡودِيَ� فََسالَۡت  َمآءٗ  ٱلسَّ

َ
ۡيُل  فَٱۡحَتَمَل  بَِقَدرَِها أ ۖ  َزَ�ٗدا ٱلسَّ ا�ِٗيا ا رَّ  يُوقُِدونَ  َوِممَّ

وۡ  ِحۡلَيةٍ  ٱبۡتَِغآءَ  ٱ�َّارِ  ِ�  َعلَۡيهِ 
َ
ُ  يَۡ�ُِب  َكَ�ٰلَِك  ّمِۡثلُُهۥۚ  َزَ�دٞ  َمَ�ٰعٖ  أ ۚ  ٱۡ�َقَّ  ٱ�َّ ا َوٱۡلَ�ِٰطَل مَّ

َ
 فَأ
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َ�دُ  ۖ  َ�َيۡذَهُب  ٱلزَّ ا ُجَفاٗٓء مَّ
َ
�ِض�  ِ�  َ�َيۡمُكُث  ٱ�َّاَس  يَنَفعُ  َما َوأ

َ
ُ  يَۡ�ُِب  َكَ�ٰلَِك  ٱۡ�  ٱ�َّ

ۡمَثاَل 
َ
ِينَ  ١٧ ٱۡ� ْ  لِ�َّ �  لَِرّ�ِِهمُ  ٱۡسَتَجابُوا ِينَ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ ْ  لَمۡ  َوٱ�َّ نَّ  لَوۡ  َ�ُۥ �َۡسَتِجيُبوا

َ
ا لَُهم أ  ِ�  مَّ

�ِض 
َ
ْ  َمَعُهۥ َوِمۡثلَُهۥ َ�ِيٗعا ٱۡ� ۦٓۚ  َ�ۡ�َتَدۡوا ْوَ�ٰٓ�َِك  بِهِ

ُ
َوٮُٰهمۡ  ٱۡ�َِسابِ  ُسوٓءُ  لَُهمۡ  أ

ۡ
 َجَهنَُّمۖ  َوَمأ

 ]۱۸-۱۷[الرعد:  ﴾١٨ ٱلِۡمَهادُ  َو�ِۡئَس 
هایی به اندازۀ گنجایش خود روان شدند،  آب را از آسمان نازل نموده پس رودخانهترجمه: 

پس این سیل کفی را بر روی خود برداشت، و نیز از آن (فلّزی) که برای به دست آوردن زینت 
گدازند، کفی مانند کف آب دارد. بدینگونه خدا حق و باطل را َمَثل  بر آتش مییا متاعی 

دهد در  رود و اّما آنچه برای مردم بهره می کف، به کناری رفته از بین میزند، پس اّما آن می
) برای آنان که پروردگار خود را ۱۷زند ( ها را می چنین مثلماند، بدینگونه خدا این زمین می

اند نیکی است و آنان که اجابت او نکردند محّققًا اگر تمام آنچه در زمین است و  هاجابت کرد
مانند آن با آن ملک ایشان باشد که (بخواهند در قیامت برای رهایی از عذاب)آن را فدا 
دهند(فایده برای ایشان ندارد) ایشانند که بر ایشان بدی حساب است و مأوای ایشان دوزخ 

 ). ۱۸است(است و آن بد بستری 
لی برای اهل حق و باطل و پیروان قرآن و منکرین آن زده و قرآن را که از نکات: 

َ
خدا در این آیات َمث

ها تشبیه کرده که  شود تشبیه کرده و قلوب را به وادی مقام عظمت او نازل شده به آبی که از آسمان نازل می

شود و همانطور که در هر وادی به  ا آبها مستقر میه ماند چنانکه در وادی در قلوب انوار علوم قرآن ثابت می

ها نیز به قدر ظرفیت هریک و به اندازۀ فهم و وسعت فکر آنها آب  ماند در دل قدر ظرفیت آن آب می

گیرد همانطور حقایق و انوار قرآن را  ها می ها و کاه گذارد. و چنانکه روی آبها را کف طهارت قرآن اثر می

رود و همچنین  گرفته و سد راه انوار قرآن شده، اما آخر کار آن خرافات از بین میخرافات و موهومات فرا

، این است ﴾ِحۡلَيةٍ  ٱبۡتَِغآءَ ﴿شود. و مقصود از:  است شکوک و شبهات که برای دلهای مؤمنین عارض می

ن جدا گذارند برای اینکه خالص آن را از غش آ که با آتش؛ طال، نقره، مس، روی و آهن را در آتش می

سازند و همچنین  ها می ها و متاع گیرند و پس از جدا شدن غش، زینت کنند، آن وقت کف روی آن را می

 گردد.  ها می است انوار قرآن و حقایق چون از غش خرافات جدا شود زینت و سعادت انسان

َ�َمن﴿
َ
ٓ  َ�ۡعلَمُ  أ َما َّ�

َ
نزَِل  �

ُ
ّ�َِك  ِمن إَِ�َۡك  أ ۡ�َ�ٰٓۚ  ُهوَ  َكَمنۡ  ٱۡ�َقُّ  رَّ

َ
رُ  إِ�ََّما أ ْ  َ�َتَذكَّ ْولُوا

ُ
ۡلَ�ٰبِ  أ

َ
 ٱۡ�

ِينَ  ١٩ ِ  بَِعۡهدِ  يُوفُونَ  ٱ�َّ ِينَ  ٢٠ ٱلِۡميَ�ٰقَ  يَنُقُضونَ  َوَ�  ٱ�َّ ٓ  يَِصلُونَ  َوٱ�َّ َمرَ  َما
َ
ُ  أ ن بِهِۦٓ  ٱ�َّ

َ
 أ

ِينَ  ٢١ ٱۡ�َِسابِ  ُسوٓءَ  َوَ�َخافُونَ  َر�َُّهمۡ  َوَ�ۡخَشۡونَ  يُوَصَل  ْ  َوٱ�َّ وا  َرّ�ِِهمۡ  وَۡجهِ  ٱبۡتَِغآءَ  َصَ�ُ
 ْ قَاُموا

َ
لَٰوةَ  َوأ ْ  ٱلصَّ نَفُقوا

َ
ا َوأ � َرزَۡقَ�ُٰهمۡ  ِممَّ ّيَِئةَ  بِٱۡ�ََسَنةِ  َوَ�ۡدرَُءونَ  وََعَ��َِيةٗ  ِ�ّٗ ْوَ�ٰٓ�َِك  ٱلسَّ

ُ
 أ
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ارِ  ُ�ۡقَ�  لَُهمۡ  ُٰت  ٢٢ ٱ�َّ ۡزَ�ِٰجِهمۡ  َءابَآ�ِِهمۡ  ِمنۡ  َصلَحَ  َوَمن يَۡدُخلُوَ�َها َعۡدنٖ  َج�َّ
َ
ٰتِِهۡمۖ  َوأ  َوُذّرِ�َّ

ُ�مۚۡ  بَِما َعَلۡيُ�م َسَ�ٰمٌ  ٢٣ بَابٖ  ُ�ِّ  ّمِن َعلَۡيِهم يَۡدُخلُونَ  َوٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ  ارِ  ُ�ۡقَ�  فَنِۡعمَ  َصَ�ۡ  ٱ�َّ
 ]۲۴-۱۹[الرعد:   ﴾٢٤

حق است مانند  داند که آنچه به سوی تو از پروردگارت نازل شده آیا کسی که میترجمه: 
) آنانکه به پیمان خدا وفا ۱۹شوند( کسی است که کور است، همانا خردمندان متذکر می

کنند آنچه را خدا به وصل کردنش  ) و آنان که وصل می۲۰شکنند( کنند و آن پیمان را نمی می
ب ) و آنان که برای طل۲۱ترسند و از بدی حساب در خوفند ( فرمان داده و از پروردگارشان می

ایم در پنهان و  توجه پروردگارشان صبر کردند و نماز را بر پا داشتند و از آنچه روزی ایشان کرده
کنند، ایشانند که برایشان عاقبت(نیک)آن سرای آشکار انفاق کرده و بدی را با نیکی دفع می

کس شایسته باشد از پدرانشان، همسرانشان و  های دائمی که خودشان و هر ) باغ۲۲است (
) (گویند) ۲۳شوند ( شوند و فرشتگان از هر دری بر ایشان وارد می رزندانشان وارد آنها میف

 ). ۲۴سالم بر شما به سبب آنچه صبر کردید پس چه خوب است عاقبت آن سرای(

ۡ�َ�ٰٓ  ُهوَ  َكَمنۡ ﴿نکات: 
َ
 خبر باشد و از انوار وحی، کس از قرآن بی ، داللت دارد که هر﴾أ

 

اطالع باشد کور است یعنی کوِر باطنی، بنابر این آیه، ملت کنونی اسالم اکثر  نزول قرآن و آیات آن بی

، شامل عهود شرعی و عهود فطری ایمانی و عهد اهللاکور و از دانستن آیات وحی بدورند. و مقصود از 

ی از تمام بدیهاست. و نقض آن در ارتکاب آن است. و مقصود از 
ّ
ٓ  ِصلُونَ يَ ﴿انزجار جبل وصل  ﴾...َما

و پیوند نمودن با هر چه خدا به پیوند آن فرمان داده، از صلۀ به رحم خویشان و برادران اسالمی، عیادت 

مریض، کمک به فقراء، ادای زکات، خودداری از آزار، افشای سالم، تشییع جنازۀ مسلمان، رسانیدن 

ْ ﴿د از: خیر و دفع شر از مردم با ایمان و غیر اینها... و مقصو وا ، این است که ﴾َرّ�ِِهمۡ  وَۡجهِ  ٱبۡتَِغآءَ  َصَ�ُ

 بِٱۡ�ََسَنةِ  َوَ�ۡدرَُءونَ ﴿صبر آنان بر واجبات و ترک محرمات، طلب رضای خدا و توجه او باشد. 
ّيَِئةَ   اگر کسی فحش داد در مقابل فحش ندهد بلکه او را دعا کند و با زبان خیر ﴾ٱلسَّ

ً
، این است که مثال

کنند ولی وظیفۀ  ای از روحانی نمایان پشت سر اینجانب بدگویی می هدایت طلبد کما اینکه عده برای او

این حقیر دعا و طلب هدایت آنان از خداست. و یا اینکه منظور از جملۀ فوق آنست که اگر خود 

َت َسيِّ «فرمود:  صمرتکب عصیانی گردد فوری توبه کند. رسول خدا
ْ
َحَسَنًة َئًة فاْ�َمْل جِبَْنبِها إذا َعِمل
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. و اگر قدرت دارد از کسی که او را آزار کرده عفو کند، مگر آنکه طرف جری گردد و همچنین !*"»َ�ْمُحَها

 . !+"اگر کسی از خویشان با او قطع مراوده کرده، او اقدام به وصل کند و هکذا

ِينَ ﴿ ِ  َ�ۡهدَ  يَنُقُضونَ  َوٱ�َّ ٓ  َوَ�ۡقَطُعونَ  يَ�ٰقِهِۦمِ  َ�ۡعدِ  ِمنۢ  ٱ�َّ َمرَ  َما
َ
ُ  أ ۦٓ  ٱ�َّ ن بِهِ

َ
 يُوَصَل  أ

�ِض  ِ�  َو�ُۡفِسُدونَ 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ٱۡ�

ُ
ارِ  ُسوٓءُ  َولَُهمۡ  ٱللَّۡعَنةُ  لَُهمُ  أ ُ  ٢٥ ٱ�َّ  �ََشآءُ  لَِمن ٱلّرِۡزَق  يَۡبُسُط  ٱ�َّ

 ۚ ْ  َو�َۡقِدُر ۡ�َيا بِٱۡ�ََيٰوةِ  َوفَرُِحوا ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةُ  َوَما ٱ�ُّ  ]۲۶-۲۵[الرعد: ﴾٢٦ َمَ�ٰعٞ  إِ�َّ  ٱ�ِخَرةِ  ِ�  ٱ�ُّ
شکنند و آنچه را که خدا به وصل آن امر  و آنان که پیمان خدا را پس از بستن آن میترجمه: 

کنند، لعنت برایشان است و برایشان بدی آن سرای  کنند و در زمین فساد می نموده قطع می
گیرد، و به زندگانی  دهد روزی را برای آنکه بخواهد و(یا) تنگ می ) خدا وسعت می۲۵است(

 ). ۲۶دنیا خوشند و حال آنکه نیست زندگانی دنیا در جنب آخرت مگر بهرۀ کمی(

ٓ ﴿پیمان الهی همان پیمان بر توحید، نبوت و معاد است چنانکه در آیۀ قبل بیان شد. جملۀ: نکات:   َما
َمرَ 

َ
ُ  أ ن بِهِۦٓ  ٱ�َّ

َ
شود از قبیل صلۀ رسول و  ، عام است و بر آنچه وصل آن الزم است اطالق می﴾يُوَصَل  أ

، این است که خدا ﴾ِميَ�ٰقِهِۦ َ�ۡعدِ  ِمنۢ ﴿محبت او و محبت جمیع مسلمین و مؤمنین. و مراد از کلمۀ: 

ت به کفر پیمان فطری را مؤکد نموده به دالئل عقلی و سمعی دیگر. و مقصود از فساد در زمین، همان دعو

 هاست.  و شرک و قوانین غیر الهی و ظلم به نفوس و تخریب بالد و ایجاد خرافات و بدعت

ُ ﴿و جملۀ:  ، گویا جواب کسی است که بگوید اگر برای ﴾َوَ�ۡقِدرُ  �ََشآءُ  لَِمن ٱلّرِۡزَق  يَۡبُسُط  ٱ�َّ

، و فساد در زمین لعنت و نکبت است، پس چرا بعضی از چنین ما امر الله بوصلهشکستن پیمان و قطع 

 تعالی جواب داده که وسعت رزق مربوط به ایمان و کفر نیست.  کسان در دنیا در ناز و نعمتند؟ حق

____________________ 
تخریج أحادیث « در یراقع» را از بین ببرد.چون گناهی را مرتکب شدی، در کنار آن عمل نیکی انجام ده تا آن« -١

کسی است که  در میان راویان آن وروایت کرده است. معاذ  از اإلیمانشعب  را درآن یبیهق« گوید:می» اإلحیاء

که معاذ را مالقات روایت کرده است درحالیمعاذ  ازعطاء بن یسار را از آن یطبران واسمی از وی برده نشده است. 

 ش:، )٥/١٦٩( متفاوت روایت کرده است یلفظا ب سندالـم درامام أحمد  رامانند آن وگویم: می »نکرده است.

است ضعیف این روایت و إسناد باشد مین لغیره َس َح این روایت «گوید: و محقق آن شعیب ارنؤوط می ).٢١٨١٩(

 ».أشیاخ شمر بن عطیة تجهالبه خاطر 

َفضائِل أْن تَِصَل َمْن َ�َطعَك وُ�ْعِطَي َمْن َحرَ «چنانکه در حدیث وارد شده:  -٢
ْ
َن َظلََمَك أفضُل ال »: مك وتَْصَفَح عمَّ

برترین اعمال آن است که با کسی که پیوند خویشاوندی را قطع نموده، ارتباط برقرار کنی و به کسی که تو را محروم «

 اند.را روایت کردهأحمد و طبرانی آن» کرده، عطا کنی و از کسی که بر تو ظلم کرده، گذشت کنی.
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ِينَ  َوَ�ُقوُل ﴿ ْ  ٱ�َّ نزَِل  لَۡوَ�ٓ  َ�َفُروا
ُ
ّ�ِهِۦۚ  ّمِن َءايَةٞ  َعلَۡيهِ  أ َ  إِنَّ  قُۡل  رَّ َ  َمن يُِضلُّ  ٱ�َّ  َشآءُ �

نَاَب  َمنۡ  إَِ�ۡهِ  َوَ�ۡهِديٓ 
َ
ِينَ  ٢٧ � ْ  ٱ�َّ ِۗ  بِِذۡ�رِ  قُلُوُ�ُهم َوَ�ۡطَم�ِنُّ  َءاَمُنوا َ�  ٱ�َّ

َ
ِ  بِِذۡ�رِ  �  َ�ۡطَم�ِنُّ  ٱ�َّ

ِينَ  ٢٨ ٱۡلُقلُوُب  ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ٰلَِ�ِٰت  وََعِملُوا   ]۲۹-۲۷[الرعد: ﴾٢٩ ابٖ  َٔ َ�  وَُحۡسنُ  لَُهمۡ  ُطوَ�ٰ  ٱل�َّ
شود؟ بگو: همانا خدا  ای از پروردگارش بر او نازل نمی گویند چرا معجزه و کفار میترجمه: 

کند کسی را که به سوی او  کند، و به سوی خود هدایت می کس را بخواهد گمراه می هر
) همانان که ایمان آورده و دلهاشان به یاد خدا آرامش دارد، آگاه باش فقط ۲۷بازگشت کند (

اند،  ) آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته را انجام داده۲۸شود( دلها آرام میبه یاد خدا 
 ). ۲۹زندگی پاکیزه و عاقبت نیکویی برای ایشان است(

تعالی در  آید؟ حق ای نمی معجزه صگفتند: چرا برای محمد کفار به عنوان استهزاء مینکات: 

کس طالب هدایت باشد خدا او را  ، هرفرماید: هدایت و ضاللت به دست خداست جواب ایشان می

آوردند،  کند زیرا انبیاء سابقین با اینکه دارای معجزه بودند باز مردم ایمان نمی بدون معجزه هدایت می

پس مردم باید فواید ایمان را در نظر بگیرند و ایمان آورند. از فواید ایمان به خدا همین بس که ایمان به 

است. هر چه از دنیا از دست مؤمن برود و هر چه در شدائد گرفتار شود  خدا و یاد او موجب آرامش دل

داند آنچه صالح اوست خدا مقرر  بازد، زیرا توکل او بر خداست و می باز امید به خدا دارد و خود را نمی

تواند جبران کند. طوبی را درختی  کرده، چه سختی باشد و چه راحتی، و آنچه از دست او برود خدا می

 اند ولی اینجا عیش طیب است.  های بهشت گفته رختاز د

رَۡسۡلَ�َٰك  َكَ�ٰلَِك ﴿
َ
ةٖ  ِ�ٓ  أ مَّ

ُ
ٓ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  أ َممٞ  َ�ۡبلَِها

ُ
ْ  أ َۡتلَُوا ِيٓ  َعلَۡيِهمُ  ّ�ِ ٓ  ٱ�َّ وَۡحۡيَنا

َ
 َوُهمۡ  إَِ�َۡك  أ

 

ُۡت  َعلَۡيهِ  ُهوَ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  َرّ�ِ  ُهوَ  قُۡل  بِٱلرَّ�ۚ  يَۡ�ُفُرونَ  نَّ  َولَوۡ  ٣٠ َمَتابِ  �َ�ۡهِ  تََو�َّ
َ
 قُۡرَءاٗنا أ

َۡت  َباُل  بِهِ  ُسّ�ِ وۡ  ٱۡ�ِ
َ
َعۡت  أ �ُض  بِهِ  ُ�ّطِ

َ
وۡ  ٱۡ�

َ
�  بِهِ  ُ�ِّمَ  أ ِ  بَل ٱلَۡمۡوَ�ٰ َّ ۡمرُ  ّ�ِ

َ
ۗ  ٱۡ� فَلَمۡ  َ�ِيًعا

َ
 أ

ِينَ  ِس  َٔ يَاْۡ�  ْ  ٱ�َّ ن َءاَمُنٓوا
َ
ُ  �ََشآءُ  لَّوۡ  أ ۗ  ٱ�َّاَس  لََهَدى ٱ�َّ ِينَ  يََزاُل  َوَ�  َ�ِيٗعا ْ  ٱ�َّ  َ�َفُروا

ْ  بَِما تُِصيُبُهم وۡ  قَارَِعةٌ  َصَنُعوا
َ
ٰ  َدارِهِمۡ  ّمِن قَرِ�ٗبا َ�ُلُّ  أ ِ�َ  َح�َّ

ۡ
ِۚ  وَۡعدُ  يَأ َ  إِنَّ  ٱ�َّ  ُ�ۡلُِف  َ�  ٱ�َّ

  ]۳۱-۳۰[الرعد:  ﴾٣١ ٱلِۡميَعادَ 
اند برای  را در میان امتی که پیش از آنان امتهایی بوده و گذشتهبدینگونه فرستادیم تو ترجمه: 

ایم در حالی که ایشان به خدای  اینکه تالوت کنی برای ایشان آنچه را به تو وحی نموده
ام و به  رحمان کافرند. بگو: اوست پروردگارم، نیست معبود و ملجأی جز او بر او توکل کرده

ها و یا قطعه قطعه  ی باشد که سیر داده شود به آن کوه) و اگر قرآن۳۰سوی اوست بازگشتم(

 



 تابشی از قرآن    ٧٤

ها تکّلم شود (ایمان نخواهد آورد) بلکه تمام امر برای خدا و  شود به آن زمین و یا به آن با مرده
خواست تمام  مخصوص اوست، پس آیا مؤمنین مأیوس نشدند و ندانستند که اگر خدا می

اند و یا  رسد به سبب آنچه کرده ای می کوبندهرهمکرد و همواره به کفار د مردم را هدایت می
شود تا اینکه وعدۀ خدا بیاید، به درستی که خدا  ای نزدیک سرای ایشان وارد می کوبنده

 ). ۳۱کند( نسبت به وعدۀ خود خالف نمی
اند و فقط با آوردن قرآن و تالوت آن  بدینگونه یعنی بدون آوردن معجزاتی که درخواست کردهنکات: 

 تورا فرستادیم تا برای ایشان آیات را بخوانی. 

ِ  ُفُرونَ يَ�ۡ  َوُهمۡ ﴿و مقصود از جملۀ:   گفتند: رحمن چیست؟ ، قریش است که می﴾لرَّ�ٱب

�َسۡ  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ َوَما﴿
َ
  لَِما ُجدُ �

ۡ
، گویند: این آیات در صلح حدیبیه نازل شد، !*"﴾�ُ�ُفورٗ  َوَزاَدُهمۡ  ُمُرنَاتَأ

 صو مشرکین نوشته شود، رسول خدا صوقتی که خواستند کتاب صلح و قراردادی بین رسول خدا
ا مَ «. ُسَهیل بن َعمرو که نمایندۀ مشرکین بود گفت: �سم اهللا الرمحن الرحيمفرمود: بنویس؛  به علی

فُ  رِ َنَ إِالَّ  نَعْ محْ ةِ  الرَّ مَ بُ الْيَامَ احِ اب ما رحمن را نمی« :، یعنی»صَ
ّ

، بنویس »شناسیم به جز مسیلمۀ کذ

َهَذا َما «فرمود: بنویس:  صنوشتند. سپس رسول خدا و اینطور زمان جاهلیت می »سمك اللّهماب«

حَ 
َ
ٌد َرُسوُل اهللا َصال ْيِه ُ�َمَّ

َ
دانستیم و با تو جنگ کرده و  سول خدا میمشرکین گفتند: اگر ما تو را ر ،» َعل

دُ َهذَ «لیکن بنویس:  کردیم، ستمگر بودیم، و از خانۀ خدا منع می ْيِه ُ�َمَّ
َ
َح َعل

َ
 .»اهللا بن َ�ْبدِ  ا َما َصال

خواهند، بنویسند. پس این  اصحاب عرض کردند: اجازه بده ما با ایشان جنگ کنیم، فرمود: نه، آنچه می

 . !+"آیات نازل شد

ای از کفار که پشت کعبه  الله بی أبی امیۀ مخزومی و عده نازل شد دربارۀ ابوجهل، عبد ۳۱و اما آیۀ 

های  خواهی از تو پیروی کنیم، به واسطۀ قرآن کوه که اگر می صنشستند و فرستادند نزد رسول خدا

ه وسعت پیدا کند و برای ما در 
ّ
ها و نهرها  آن چشمهمکه را حرکت بده و از ما دور کن تا زمین تنگ مک

تر نیستی نزد پروردگارت که  قرار بده تا درختکاری و زراعت کنیم، زیرا که به گمان خود از داود پست

ها را تسخیر کرد که با او تسبیح گویند. و یا باد را مسخر کن تا ما را به سوی شام ببرد و  خدا برای او کوه

ی سلیمان این کارها شد و تو گمان داری که نزد خدا پس از انجام حوائج ما را برگرداند چنانکه برا

____________________ 
 ].٦٠[الفرقان: » کنی سجده کنیم؟ و زیاد شد ایشان را نفرت. ه ما را امر میو رحمن چیست؟ آیا برای آنچ« -١

الجامع ). و قرطبي، ٤٤٦-١٦/٤٤٥( جامع البیاناند. به عنوان مثال نگا: طبری، را ذکر کردهای از مفسران آنعده -٢

 ).٩/٣١٨( ألحکام القرآن
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ت قصی را زنده کن تا از او سؤال کنیم آیا آنچه تو می پست
ّ

گویی حق  تر از سلیمان نیستی. و برای ما جد

تر نیستی، لذا  است یا باطل و عیسی این کار را کرده و تو به عقیدۀ خودت نزد پروردگارت از او پست

 ه اگر با قرآن این کارها انجام شود باز ایمان نخواهند آورد. ک !*"این آیه نازل شد

ار؛ بالها، حوادث و قحطی، مصیبت ﴾قَارَِعةٌ ﴿و مقصود از 
ّ

های جنگ و کشتار است  برای کف

های هیدروژنی مقصود باشد.  مانند برخورد با لشکر اسالم و هالکت ایشان در بدر و ممکن است بمب

شوی به همین نزدیکی به دیار  خطاب باشد یعنی تو نازل می تاء ﴾�ٗباقَرِ  َ�ُلُّ ﴿ تاءو ممکن است 

 .!+"ایشان، و مراد فتح مکه باشد

ۡملَۡيُت  َ�ۡبلَِك  ّمِن بُِرُسلٖ  ٱۡسُتۡهزِئَ  َولََقدِ ﴿
َ
ِينَ  فَأ ْ  لِ�َّ َخۡذُ�ُهۡمۖ  ُ�مَّ  َ�َفُروا

َ
 َ�نَ  فََكۡيَف  أ

َ�َمنۡ  ٣٢ ِعَقابِ 
َ
ٰ  قَآ�ِمٌ  ُهوَ  أ ْ  َكَسَبۡتۗ  بَِما َ�ۡف� ُ�ِّ  َ�َ ِ  وََجَعلُوا َ�ٓءَ  ِ�َّ وُهمۚۡ  قُۡل  ُ�َ مۡ  َسمُّ

َ
 أ

�ِض  ِ�  َ�ۡعلَمُ  َ�  بَِما ونَُهۥ ُٔ ُ�َنّ�ِ 
َ
م ٱۡ�

َ
ِينَ  ُزّ�ِنَ  بَۡل  ٱۡلَقۡوِل�  ّمِنَ  بَِ�ِٰهرٖ  أ ْ  لِ�َّ  َمۡكُرُهمۡ  َ�َفُروا

 ْ وا بِيِل�  َعنِ  َوُصدُّ ُ  يُۡضلِلِ  َوَمن ٱلسَّ َُّهمۡ  ٣٣ َهادٖ  ِمنۡ  َ�ُۥ َ�َما ٱ�َّ ۖ  ٱۡ�ََيٰوةِ  ِ�  َعَذابٞ  ل ۡ�َيا  ٱ�ُّ
ۖ  ٱ�ِخَرةِ  َولََعَذاُب  َشقُّ

َ
ِ  ّمِنَ  لَُهم َوَما أ  ] ۳۴-۳۲[الرعد: ﴾٣٤ َواقٖ  ِمن ٱ�َّ

و به تحقیق به پیغمبران پیش از تو استهزاء شد پس من به کفار مهلت دادم و بعد ترجمه: 
) آیا کسی که او ناظر است بر ۳۲عذاب کردم، پس چگونه بوده عقاب من(ایشان را دچار 

کسی به آنچه کسب کرده (مانند کسی است که چنین نیست) و قرار دادند برای خدا  هر
داند و یا به  دهید او را به آنچه او در زمین نمی شریکانی، بگو آنها را نام ببرید، بلکه خبر می

بلکه زینت داده شده برای کفار حیلۀ ایشان و باز داشته  گویید)ظاهر از سخن (چیزی می
) ایشان در ۳۳ای برای او نیست( شدند از راه و کسی که خدا گمراهش کند هدایت کننده

  .)۳۴تر است و برای ایشان دافع و حافظی نیست( دنیا عذابی دارند و عذاب آخرت سخت

ۡملَۡيُت ﴿نکات: 
َ
دهد و راه کفر و فسق را برای  کفار مهلت می تعالی به داللت دارد که حق ﴾...فَأ

 نماید.  دارد، ولی یک مرتبه ایشان را گرفتار عذاب می ایشان باز می

____________________ 
 ).٣١٩ – ٩/٣١٨( الجامع ألحکام القرآنقرطبی،  -١

) به روشن  -٢
ّ

ـُحل
َ
  گردد که به آن وعده داده شدند.و مصائبی بازمی» القارعة«است که ضمیر به کار رفته در فعل (ت

 



 تابشی از قرآن    ٧٦

َ�َمنۡ ﴿و مقصود از جملۀ: 
َ
ٰ  قَآ�ِمٌ  ُهوَ  أ ، احتجاج است بر اینکه آیا ﴾َكَسَبۡت  بَِما َ�ۡف� ُ�ِّ  َ�َ

داند و  احوال مصالح، منافع و مضار آنان را می خدایی که بر تمام نفوس نگهبان، حاضر و ناظر است و

 دهد مانند مخلوقی است که چنین صفاتی ندارد.  رساند و ایشان را جزا و کیفر می به ایشان می

وُهمۡ  قُۡل ﴿و مراد از جملۀ:  ، تحقیر است یعنی آن مخلوقی که شما به آن توجه دارید نام ﴾...َسمُّ

این است که چنین چیزی که  ﴾َ�ۡعلَمُ  َ� ﴿تند یا خیر؟ و مقصود از برید تا معلوم شود آیا قابل توجه هس

دانست، خدا چنین شریکی را موجود  شریک خدا باشد وجود ندارد و اگر وجود داشت، خدا می

فرماید، در گفتن آسان است و در ظاهِر سخن به هر مخلوقی نام  داند پس وجود ندارد، سپس می نمی

 قۀ زبان است. گذارند، ولی به لقل خالق می

َثُل ﴿ ۖ  َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي ٱلُۡمتَُّقوَنۖ  وُِعدَ  ٱلَِّ�  ٱۡ�َنَّةِ  مَّ نَۡ�ُٰر
َ
ُ�لَُها ٱۡ�

ُ
ۚ  َدآ�ِمٞ  أ  ُ�ۡقَ�  تِۡلَك  َوِظلَُّها

ِينَ  ْۚ  ٱ�َّ ِينَ  ٣٥ ٱ�َّارُ  ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  وَُّ�ۡقَ�  ٱ�ََّقوا ٓ  َ�ۡفرَُحونَ  ٱۡلِكَ�َٰب  َءاَ�ۡيَ�ُٰهمُ  َوٱ�َّ نزَِل  بَِما
ُ
 إَِ�َۡكۖ  أ

ۡحَزابِ  َوِمنَ 
َ
ٓ  قُۡل  َ�ۡعَضُهۥۚ  يُنِكرُ  َمن ٱۡ� َما ِمۡرُت  إِ�َّ

ُ
نۡ  أ

َ
ۡ�ُبدَ  أ

َ
َ  أ ۡ�ِكَ  َوَ�ٓ  ٱ�َّ

ُ
ْ  إَِ�ۡهِ  بِهِۦٓۚ  أ ۡدُعوا

َ
 أ

 ]۳۶-۳۵[الرعد:  ﴾٣٦ ابِ  َٔ َ�  �َ�ۡهِ 
مثل بهشتی که به متقین وعده داده شده، این است که نهرها از زیر آن جاری است ترجمه: 

میوه و سایۀ آن دائمی است، این است عاقبت آنان که پرهیز کردند و عاقبت کافرین آتش 
ایم از آنچه به تو نازل شده خوشحالند و از میان  ) و آنان که به ایشان کتاب داده۳۵است(

از آن را منکرند، بگو همانا مأمورم که خدا را عبادت کنم و شریک  احزاب کسانیند که بعضی
 ). ۳۶کنم و فقط به سوی اوست بازگشتم( برای او نیاورم فقط به سوی او دعوت می

ُ�لَُها﴿جملۀ نکات: 
ُ
، داللت دارد که درختان بهشت همواره سبز، خرم و دارای میوه ﴾َدآ�ِمٞ  أ

رود.  شود و لذت آن از بین نمی ن و مزه و طعم آن زایل نمیهای آن قابل خورد است و همیشه میوه

داللت دارد که در بهشت، گرمی خورشید، سردی هوا و تاریکی وجود ندارد. و مقصود از  ﴾َوِظلَُّها﴿

ِينَ ﴿جملۀ:  مردمی است که تورات و انجیل داشتند که ایشان به نزول قرآن  ﴾ٱۡلِكَ�َٰب  َءاَ�ۡيَ�ُٰهمُ  َوٱ�َّ

و بسیاری از ایشان ایمان آوردند. زیرا قرآن مصدق کتب ایشان بوده، و لذا در آیۀ آخر این  خوش بودند

 سوره شهادت ایشان را برای صدق رسالت کافی دانسته است. 

نَزۡلَ�ٰهُ  َوَ�َ�ٰلَِك ﴿
َ
ۚ  ُحۡكًما أ ا َبۡعَت  َولَ�ِنِ  َعَر�ِّيٗ ۡهَوآَءُهم ٱ�َّ

َ
 لََك  َما ٱۡلعِۡلمِ  ِمنَ  َجآَءكَ  َما َ�ۡعدَ  أ

ِ  ِمنَ  رَۡسۡلَنا َولََقدۡ  ٣٧ َواقٖ  َوَ�  َوِ�ّٖ  ِمن ٱ�َّ
َ
ۡزَ�ٰٗجا لَُهمۡ  وََجَعۡلَنا َ�ۡبلَِك  ّمِن رُُسٗ�  أ

َ
ۚ  أ  َوُذّرِ�َّٗة
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ن لِرَُسولٍ  َ�نَ  َوَما
َ
ِ�َ  أ

ۡ
ِۗ  �ِإِۡذنِ  إِ�َّ  يَةٍ � يَأ َجلٖ  لُِ�ِّ  ٱ�َّ

َ
ْ  ٣٨ كَِتابٞ  أ ُ  َ�ۡمُحوا  آءُ �َشَ  َما ٱ�َّ

ۥٓ  َوُ�ۡثبُِتۖ  مُّ  وَِعنَدُه
ُ
  ]۳۹-۳۷[الرعد:  ﴾٣٩ ٱۡلِكَ�ٰبِ  أ

و بدین گونه آن را فرمانی عربی نازل کردیم و محققًا اگر پس از آنکه مقداری از علم ترجمه: 
ها و هواهای ایشان بنمایی، برای تو از جانب خدا نه سرپرستی و نه  برای تو آمد، پیروی میل

) و به تحقیق پیش از تو پیامبرانی فرستادیم و برای ایشان زنان و ۳۷نگهبانی خواهد بود(
ای بیاورد مگر به ارادۀ خدا برای هر  ار دادیم و هیچ رسولی را تمّکن نبود که معجزهفرزندان قر 

گذارد و نزد اوست اصل  کند آنچه بخواهد و ثابت می ) خدا محو می۳۸مدتی کتابی است(
 ). ۳۹کتاب(

نَزۡلَ�ٰهُ  َوَ�َ�ٰلَِك ﴿مقصود از نکات: 
َ
قبول تشبیه دارد این است که نزول قرآن که موجب  کافکه  ﴾أ

باشد که بعضی پذیرفتند و خوشحال شدند  ای است مانند کتب سایر انبیاء می ای و انکار عده عده

َبۡعَت  َوَل�ِنِ ﴿وبعضی بر عکس. جملۀ  ۡهَوآَءُهم ٱ�َّ
َ
داللت دارد که پیروی فتاوی در دین جایز  ﴾...أ

داللت دارد که هیچ پیامبری  ﴾...لَِرُسولٍ  َ�نَ  َوَما﴿و باید طبق علم رفتار نمود. جملۀ  !*"نیست

تواند ایجاد معجزه کند مگر اینکه خدا خود اراده کند و ایجاد نماید و سرد و سالمت شدن آتش  نمی

برای ابراهیم و اژدها شدن عصا برای موسی و سایر معجزات انبیاء همه و همه به اذن یعنی به ارادۀ خدا 

ِ ﴿کند. و مقصود از جمله  دا معجزه میبوده است که برای خاطر اثبات نبوت هرپیامبری خ َجلٖ  لُِ�ّ
َ
 أ

گوید، واقع  گفتند: چرا عذاب کفار و فتح مسلمین که محمد می می رِدّ بر کفار است که ﴾...كَِتابٞ 

فرماید: هر حادثه وقت معینی دارد، چنانکه بشر مدتی باید نطفه باشد سپس علقه  شود! خدا می نمی

سد، و همچنین است مردن و زنده شدن و به هالکت رسیدن و پیروز شدن، شود و هکذا تا به انسانیت بر

ْ ﴿تمام اینها در کتاب الهی مقدر و محفوظ است. جملۀ:  ُ  َ�ۡمُحوا داللت دارد بر  ﴾َوُ�ۡثبُِت  �ََشآءُ  َما ٱ�َّ

 تواند محو کند و آنچه بخواهد مقدر کند و سلسلۀ علل را از علیت تعالی مقدرات را می اینکه حق

 بیندازد و برای هر حادثه علتی ایجاد کند. 

____________________ 
منظور پیروی کورکورانه از فتاوی  -چنانکه اقوال مولف در جاهای دیگر بر این مساله داللت دارند–روشن است  -١

گاهی از دلیل می اوی با وجود جهل به قرآن و سنت؛ چراکه تمام این باشد. و این یعنی تقلید محض از فتبدون آ

کند و پیروی از آن جایز نیست چنانکه آیات زیادی بر این نیاز نمیموارد ظن و گمان است که انسان را از حق بی

 اند.   له تصریح کردهأمس
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ا �ن﴿ ِي َ�ۡعَض  نُرَِ�نََّك  مَّ وۡ  نَعُِدُهمۡ  ٱ�َّ
َ
َينََّك  أ  ٱۡ�َِساُب  وََعلَۡيَنا ٱۡ�ََ�ٰغُ  َعلَۡيَك  فَإِ�ََّما َ�َتوَ�َّ

وَ  ٤٠
َ
ْ  لَمۡ  أ نَّا يََرۡوا

َ
�  �ِ

ۡ
�َض  نَأ

َ
ۚ  ِمنۡ  نَنُقُصَها ٱۡ� ۡطَرافَِها

َ
ُ  أ  وَُهوَ  ِ�ُۡكِمهِۦۚ  ُمَعّقَِب  َ�  َ�ُۡ�مُ  َوٱ�َّ

ِينَ  َمَكرَ  َوقَدۡ  ٤١ ٱۡ�َِسابِ  َ�ِ�عُ  ۖ  ٱلَۡمۡكرُ  فَلِلَّهِ  َ�ۡبلِِهمۡ  ِمن ٱ�َّ  ُ�ُّ  تَۡ�ِسُب  َما َ�ۡعلَمُ  َ�ِيٗعا
ٰرُ  َوَسَيۡعلَمُ  َ�ۡفٖس�  ارِ  ُ�ۡقَ�  لَِمنۡ  ٱۡلُك�َّ  ]۴۲-۴۰[الرعد:  ﴾٤٢ ٱ�َّ

ایم نشان دهیم یا تو را بمیرانیم پس همانا  آنچه به آنان وعده داده مقداری ازو اگر ترجمه: 
پردازیم به زمین و از  می ) و آیا ندیدند که ما۴۰وظیفۀ تو رسانیدن است و حساب با ماست(

ای نیست و او زود به حساب  کند برای حکم او رد کننده کنیم و خدا حکم می اطرافش کم می
قیق آنان که پیش از ایشان بودند مکر کردند پس جزاء همۀ مکرها فقط ) و به تح۴۱رسد( می

 ). ۴۲به اختیار خداست و به زودی کفار خواهند دانست که عاقبت آن سرای برای کیست(

ا �ن﴿جملۀ: نکات:  فرماید  برای تهدید کفار، تسلیت پیامبر و تقویت اوست که می ﴾نُرَِ�نََّك  مَّ

ایم از فتح و ظفر مسلمین، ذلت و اسارت و قتل کافرین قبل از  کرده  چه بنمایانیم به ایشان آنچه وعده

وفات تو و یا پس از وفات تو به وعدۀ خود عمل کنیم، مساوی است برای ما که خداییم، ولی تو 

این است که جزای مکر همه با خدا  ﴾َ�ِيٗعا ٱلَۡمۡكرُ  فَلِلَّهِ ﴿بالغ. و مقصود از ای نداری جز ا وظیفه

نَّا﴿است. و مقصود از جملۀ: 
َ
�  �ِ

ۡ
�َض  نَأ

َ
ۡطَرافَِها ِمنۡ  نَنُقُصَها ٱۡ�

َ
ای  این است که ما زمین را به عده ﴾أ

اطراف آن گرفته به کس دیگر  سپاریم و از گیریم و به کسان دیگر می دهیم و به تدریج از آن عده می می

ه را از دست مشرکین خارج کرد و به دست مسلمین دادیم.  واگذار می
ّ
 کنیم، چنانکه اطراف مک

ِينَ  َوَ�ُقوُل ﴿ ْ  ٱ�َّ ِ  َكَ�ٰ  قُۡل  ُمۡرَسٗ�ۚ  لَۡسَت  َ�َفُروا  ِعنَدهُۥ َوَمنۡ  َوَ�ۡيَنُ�مۡ  بَۡيِ�  َشِهيَدۢ� بِٱ�َّ
 ]۴۳[الرعد:  ﴾٤٣ ٱۡلِكَ�ٰبِ  ِعۡلمُ 

گویند: تو پیامبر نیستی، بگو خدا و کسی که نزد او علم کتاب  آنان که کافرند میترجمه: 
 ). ۴۳است برای شهادت بین من و بین شما کافی است(

فرماید به ایشان بگو خدا شهادت بر رسالت  گفتند: تو رسول خدا نیستی، خدا می کفار مینکات: 

 اهل کتاب برای اثبات رسالت من کافی است.  دهد، و شهادت خدا و علمای من می

حال باید دید شهادت خدا چگونه و کی و کجا بوده است، پس بدان که شهادت خدا برای اثبات 

آورد تا آن  ای را به وجود می کند و معجزه رسول همان ایجاد معجزه است که خدا خرق عادت می

علمای یهود و  ﴾ٱۡلِكَ�ٰبِ  ِعۡلمُ  ِعنَدهُۥ َوَمنۡ ﴿تصدیقی باشد برای رسالت رسوالن. و مقصود از 

و هرکس به تورات و انجیل دانا بوده  صباشند که کتاب آنان خبر داده از رسالت رسول خدا نصاری می
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داده و هر  صدانسته که محمد رسول خدا است که خدا در این سه کتاب شهادت بر رسالت محمد می

انجیل که آنها نیز از طرف  سومتورات و  دومقرآن که معجزه است.  یکیسه کتاب از پروردگار است. 

سورۀ إسراء  ۹۶خداست. پس قول توراۀ و انجیل نیز برگشت به شهادت الهی است. و مطابق آیۀ 

 ِعنَدهُۥ َمنۡ ﴿اند مقصود از  شهادت إلهی کافی است. بعضی از خرافاتیان طبق اخباری مجعوله گفته
است! و این صحیح نیست زیرا مشرکین کسانی بودند که  ی بن ابی طالب، عل﴾ٱۡلِكَ�ٰبِ  ِعۡلمُ 

خود رسول خدا را قبول نداشتند، چگونه شهادت طفلی که در خانۀ رسول بزرگ شده بپذیرند؟! و این 

، و اگر این !*"که حرف جر باشد، آمده ِمن، به کسر میم ﴾هُ ندَ ن عِ مِ ﴿باشد. و به قرائتی  معقول نمی

ن«شود ظاهر است که شاهد بر رسالت محمد فقط خداست. و اما اگر قرائت مختار  موصوله باشد،  »مَ

اری و امثال ایشان باشند که طبق کتاب 
ّ

ممکن است مقصود سلمان فارسی، عبدالله بن سالم، تمیم الد

 . صآسمانی خبر دادند به رسالت حضرت محمد

تعالی، همان خبر عالوه بر حقپس نظر صحیح و قول درست همانست که شاهد بر رسالت محمد 

 فرماید:  سورۀ شعراء که می ۱۹۷او در کتاب سابقین و اطالع علمای بنی اسرائیل باشد، مانند: آیۀ 

 ٱ ُزُ�رِ  َلِ�  ۥ�نَّهُ ﴿
َ
لِ�َ ۡ� وَ  ١٩٦ وَّ

َ
َُّهمۡ  يَُ�ن لَمۡ  أ ن َءايَةً  ل

َ
ْ ُعلََ�ٰٓ  ۥَلَمهُ َ�عۡ  أ ٰٓ إِسۡ  بَِ�ٓ  ُؤا   ﴾ءِيَل َ�

اسرائیل نشانۀ صدق او  های سابقین بوده، آیا دانستن دانشمندان بنی در نوشتهاین بیان «
 ».نبوده است

 فرموده:  ۵۳و  ۵۲و در سورۀ قصص آیۀ 

ِينَ ٱ﴿ ْ قَالُوٓ  ِهمۡ َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  �َذا ٥٢ ِمُنونَ يُؤۡ  ۦبِهِ  ُهم ۦلِهِ َ�بۡ  ِمن َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ َ�ٰ َءاَ�يۡ  �َّ  ۦٓ بِهِ  َءاَمنَّا ا
ٓ  ِمن قُّ �َۡ ٱ إِنَّهُ  ّ�َِنا  !+"﴾رَّ

 فرموده:  ۴۷و در سورۀ عنکبوت آیۀ 

ِينَ ٱفَ ﴿  !,"﴾ۦبِهِ  ِمُنونَ يُؤۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ َ�ٰ َءاَ�يۡ  �َّ

____________________ 
ت. و این قرائت از علی بن باشد. و نیز (َوِمْن) به کسر میم قرائت شده اسقرائت مشهور (َوَمْن) به فتح میم می -١

، ابن جّنی الـمحتسبو از برخی از تابعین روایت شده است. نگا:  شطالب و ابن عباس و ابی بن کعب  ابی

)٢/٣٥٨.(  

آورند، و چون بر ایشان تالوت شود گویند به آن  آنان که پیش از قرآن کتابشان دادیم همانان به این کتاب ایمان می«  -٢

 ].٥٣-٥٢[القصص: » ا که حق و از طرف پروردگار ما است.ایمان آوردیم زیر

 ].٤٧[العنکبوت: » آورند. ایم به آن ایمان می پس آنان که به ایشان کتاب داده« -٣
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 فرموده:  ۱۵۷و در سورۀ اعراف آیۀ 

ِينَ ٱ﴿  ٱ �َِّ�َّ ٱ لرَُّسوَل ٱ يَتَّبُِعونَ  �َّ
ُ
�ۡ َّ ِيٱ ّ�ِ ٰ �َّوۡ ٱ ِ�  ِعنَدُهمۡ  ُتوً�اَمكۡ  ۥَ�ُِدونَهُ  �َّ  ةِ َرٮ

 !*"﴾ِ�يلِ ۡ�ِ ٱوَ 
 فرموده:  ۳۱و در سورۀ مدثر آیۀ 

ِينَ ٱ تَاَب يَرۡ  َوَ� ﴿ َّ�  ْ وتُوا
ُ
ۡ ٱوَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ  !+"﴾ِمُنونَ ُمؤۡ ل

 سورۀ انعام فرموده:  ۲۰و درآیۀ 

ِينَ ٱ﴿ �ۡ  رِفُونَ َ�عۡ  َكَما ۥرِفُونَهُ َ�عۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ َ�ٰ َءاَ�يۡ  �َّ
َ
� ٓ  !,"﴾َءُهمُۘ َنا

 در  ۸۱و سورۀ آل عمران آیۀ  ۱۴۶و همچنین در سورۀ بقره آیۀ 
ً
و بسیاری از آیات دیگر که غالبا

 ،﴾بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ مُ ِعلۡ  ۥِعنَدهُ  َوَمنۡ ﴿های مکی آمده و همه شاهد برآنست که مقصود از جملۀ:  سوره

 فرموده:  ۳۶باشد. و حتی در همین سورۀ رعد، چند آیه قبل از این آیه یعنی در آیۀ  علمای اهل کتاب می

ِينَ ٱوَ ﴿ ٓ  رَُحونَ َ�فۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ َ�ٰ َءاَ�يۡ  �َّ نِزَل  بَِما
ُ
 !-"﴾َك إَِ�ۡ  أ

 فرماید:  و در آخر سوره هم می

ِ  َكَ�ٰ ﴿ ِ ٱب  ﴾بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ مُ ِعلۡ  ۥِعنَدهُ  َوَمنۡ  َنُ�مۡ َوَ�يۡ  ِ� بَيۡ  �َشِهيدَۢ  �َّ
ق و مؤّید یکدیگر نیستند که علمای یهود و نصاری شهادت می

ّ
دادند که  آیا این آیات مصد

رسول از جانب خدا است، و بسیاری از ایشان نیز در همان زمان ایمان آوردند چنانکه در  صمحمد

 مُ ِعلۡ  ۥِعنَدهُ  َوَمنۡ ﴿سورۀ مائده آمده و گویای این حقیقت و واقعیت است که:  ۸۵تا  ۸۲آیات 
 باشد.  همان علمای انجیل و تورات می ﴾بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ

 مُ ِعلۡ  ۥِعنَدهُ  َوَمنۡ ﴿ظر نموده گفت: مقصود از توان از این همه آیات صرف ن بنابراین نمی
توان به  است که در حین نزول بسیاری از این آیات هنوز مکلف نشده بود. آیا می ، علی﴾بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ

اند با قرآن بازی نموده و گفت: خدا به کفار  و کذابین بوده ةغال وسیلۀ اخبار مجعوله که راویان آن از

____________________ 
» شان در تورات و انجیل.یابند او را که نوشته شده نزد ای سوادی که می کنند این پیامبر خبرگیر بی آنانکه پیروی می« -١

 ].١٥٧[األعراف: 

 ].٣١[المدثر: » و اهل کتاب و مؤمنین شک نکنند.« -٢

 ].٢٠[األنعام: » شناسند. شناسند این کتاب را چنانکه پسران خودشان را می آنانکه کتاب بر ایشان آمده می« -٣

 ].٣٦[الرعد: » ایم از آنچه به تو نازل شده خوشحالند. و آنانکه به ایشان کتاب داده« -٤

 



 ٨١  سورة الرعد

فرموده اگر رسالت محمد را باور ندارید از طفلی که در خانۀ او بزرگ شده بپرسید و شهادت او را 

والیت تکوینی بتراشند، از  ة از بیان این قبیل خرافات آنست که برای علیغالبپذیرید؟! مقصود 

در جلد  »نادر فيه ذكر الغيب«اند روایت کافی است در باب  آن تمّسک نمودهمهمترین روایاتی که به 

که سدیر گفته من و ابوبصیر و یحیی البزاز و داود بن کثیر در مجلس امام صادق بودیم  ۲۵۷اول، ص 

الَ «که:  هُ قَ ْلِسَ ذَ جمَ امَّ أَخَ لَ بٌ فَ غْضَ وَ مُ هُ جَ إِلَيْنَا وَ رَ َقْ  :إِذْ خَ بَاهْ ألِ جَ ا عَ مُ يَ لَ عْ ا يَ ! مَ يْبَ مُ الْغَ لَ عْ ا نَ ونَ أَنَّ مُ عُ زْ امٍ يَ وَ

يُوتِ الدَّ  تُ يفِ أَيِّ بُ لِمْ امَ عَ نِّي فَ بَتْ مِ رَ هَ ةَ فَ نَ تِي فُالَ يَ ارِ بِ جَ ْ تُ بِرضَ مْ َ دْ مهَ يْبَ إِالَّ اهللاُ لَقَ تا آخر آن  !*"»ار...الْغَ

مُ الْكِتَابِ وَ «گوید حضرت فرمود:  که می لْ ا اهللاِ عِ نَ نْدَ هُ عِ لُّ ، پس این قبیل روایات قطع نظر از ضعف !+"»كُ

شود گفت: مردمی که در اول بعثت خود  سند، متن آنها دارای ضد و نقیض است. آیا با این روایات می

کنند؟ در  پیامبر را قبول ندارند چون علی شهادت دهد قبول کنند؟ آیا گویندۀ این کالم را مسخره نمی

منکرین نبوت خود را حواله به علمای یهود و  صهد بسیاری است که رسول خداتاریخ اسالم شوا

و اسالم او و شهادت بر رسالت رسول خدا است. ولی  عبدالله بن سالمنصاری داده. از آن جمله قضّیۀ 

برای اثبات نبّوت خود مردم را حواله به  صکوچکترین دلیل و خبری وجود ندارد که رسول خدا

را به خدایی برسانند و والیت تکوینی  . حّتی بعضی از آقایان که خواسته علیداده باشد علی

اند با استدالل به روایات مجعوله این آیه را دلیل بگیرند  اند، خواسته برای او بتراشند و بر ما رد نوشته

ار وقتی از پیامبربرای والیت تکوینی علی
ّ

ش دلیلی بر رسالت ص. در جواب ایشان باید گفت: کف

خواهند، پیامبر در جواب کفار، باید برای رسالت خود دلیل بیاورد، نه آنکه به جای دلیل، ایشان را  می

 خود پیامبر را  حواله به علی
ً
دهد، و یا دلیلی بر اثبات والیت تکوینی علی بیاورد، کفاری که اصال

کنند مقصودشان چیست؟  ی میبه پیامبری قبول نداشتند. معلوم نیست این آقایان که با آیات قرآن باز

را ثابت کنند، این را که کسی منکر نیست تا به  خواهند وجوب والیت یعنی دوستی علی اگر می

ثابت  صرا پس از پیامبر خواهند زمامداری و خالفت علی استدالل محتاج باشد، و اگر می

او را به تخت خالفت نشانید، و  را زنده کرد و توان علی کنند، تازه اینهم فایدۀ عملی ندارد زیرا نمی

خواهید برای علی والیت تکوینی برای جهان هستی ثابت کنند که علی، قیوم، خالق و رازق  اگر می

____________________ 
که خشمگین بود؛ چون مجلس وی آغاز گردید فرمود: عجیب است اقوامی که گمان درحالیبه سوی ما خارج شد « -١

داند؛ تصمیم گرفتم فالن کنیزم را تنبیه کنم که از من فرار کرد دانیم؛ جز خداوند کسی غیب نمیکنند ما غیب میمی

 .»های خانه است...یک از اتاقدانم در کداماکنون نمی

 .»به خدا که تمام آن نزد ماست گندعلم کتاب؛ و سو« -٢
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اش فقط شرک به خدا و خسران قیامت خواهد بود، و به عالوه اگر آن امام  جهان باشد، این هم نتیجه

بخشد.  د و مقداری از والیت خود را به ایشان نمیای ندار چنین والیتی داشته باشد به حال ایشان فایده

 روند.  گویا ایشان به دنبال عقل خود نمی

مردم دانشمندی باشد که علمی  ﴾بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ مُ ِعلۡ  ۥِعنَدهُ  َوَمنۡ ﴿و ممکن است مقصود از جملۀ: 

به قرآن و فصاحت و بالغت و رموز علمی آن دارند که ایشان گواهی بر رسالت آن حضرت خواهند داد. 

 در اینجا تمام شد ترجمۀ سورۀ رعد.

 



 
 
 

 سورة إبراهيم (مكية وهي اثنتان ومخسون آية)

 باشد آیه می ۵۲ابراهیم مکی و دارای سورۀ 

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

نَزۡلَ�ٰهُ  كَِ�ٌٰب  الٓر� ﴿
َ
لَُ�ٰتِ  ِمنَ  ٱ�َّاَس  ِ�ُۡخرِجَ  إَِ�َۡك  أ  ِصَ�ِٰط  إَِ�ٰ  َرّ�ِِهمۡ  �ِإِۡذنِ  ٱ�ُّورِ  إَِ�  ٱلظُّ

ِ  ١ ٱۡ�َِميدِ  ٱۡلَعزِ�زِ  ِي ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َما َ�ُۥ ٱ�َّ �ِض�  ِ�  َوَما ٱلسَّ
َ
 ِمنۡ  ّلِۡلَ�ٰفِرِ�نَ  َوَوۡ�لٞ  ٱۡ�

ِينَ  ٢ َشِديدٍ  َعَذابٖ  ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةَ  �َۡسَتِحبُّونَ  ٱ�َّ ونَ  ٱ�ِخَرةِ  َ�َ  ٱ�ُّ ِ  َسبِيلِ  َعن َوَ�ُصدُّ  ٱ�َّ
ۚ  َوَ�ۡبُغوَ�َها ْوَ�ٰٓ�َِك  ِعوًَجا

ُ
 ] ۳-۱إبراهیم:[  ﴾٣ بَعِيدٖ  َضَ�ٰ� ِ�  أ

به نام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. الف. الم. راء. این قرآن کتابی ترجمه: 
ها خارج کرده به طرف نور  است که بر تو نازل کردیم تا مردم را به ارادۀ پروردگارشان از تاریکی

ها و زمین است متعلق به  ) خدایی که هرچه در آسمان۱ببری به راه خدای عزیز ستوده(
دهند و  ) آنانکه زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح می۲وای بر کافرین از عذابی  سخت ( اوست و

جویند ایشان در گمراهی دوری  دارند و کجی راه خدا را می مردم را از راه خدا باز می
 ). ۳هستند(
است و مقصود از نور؛ توحید، راه راست،  مقصود از ظلمات تاریکی کفر، شرک و خرافاتنکات: 

. و ظلمات ﴾ٱۡ�َِميدِ  ٱۡلَعِز�زِ  ِصَ�ٰطِ  إَِ�ٰ ﴿ت و سعادت است چنانکه در عطف بیان نور فرموده: هدای

د و راه حق یکی است. و راه حق، نور است  آورده، ولی نور را مفرد، برای اینکه راه را جمع
ّ

های باطل متعد

کارهای او قبیح نیست، پس او برای اینکه راه خدای عزیز حمید است که عزیر و قادر است بر هر چیز و 

فین ایمان را خواسته است.  ﴾َرّ�ِِهمۡ  �ِإِۡذنِ ﴿ستوده است. 
ّ
 داللت دارد که خدا ارادۀ ایمان نموده و از مکل

 و استحباب به معنی طلب  ﴾�َۡسَتِحبُّونَ ﴿و 
ّ

باشد. انسان گاهی چیزی را دوست  می نیامحبۀ الد

خواهد که  باشد مانند کسی که میل به حرام دارد، ولی نمی دارد ولیکن میل ندارد آن چیز محبوب او می

حرام محبوب او باشد. اّما اگر کسی چیزی را دوست داشت و محبت آن را طالب بود او کمال رغبت و 
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شده که داللت بر کمال و نهایت  ﴾�َۡسَتِحبُّونَ ﴿محبت را نسبت به آن چیز دارد، لذا در این آیه تعبیر به 

داللت دارد که دنیای مذموم آنست که آن را بر آخرت ترجیح بدهی  ﴾ٱ�ِخَرةِ  َ�َ ﴿مۀ رغبت دارد. و کل

 اگر ترجیح ندهد مذموم نیست. و مقصود از جملۀ 
ّ
این است که میل دارند راه  ﴾ِعوًَجا َوَ�ۡبُغوَ�َها﴿و إال

نمایند تا کسی به آن  کنند و حیله می خدا را کج نشان دهند و لذا شبهات و شکوکی در آن القاء می

 بوده است.  »يبغون هلا«در اصل  ﴾َوَ�ۡبُغوَ�َها﴿رغبت نکند، و 

﴿ ٓ رَۡسۡلَنا َوَما
َ
َ  قَۡوِمهِۦ بِلَِسانِ  إِ�َّ  رَُّسولٍ  ِمن أ ُ  َ�ُيِضلُّ  لَُهۡمۖ  ِ�ُبَّ�ِ  َمن َوَ�ۡهِدي �ََشآءُ  َمن ٱ�َّ

 ۚ   ]۴إبراهیم:[  ﴾٤ ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعِز�زُ  وَُهوَ  �ََشآُء
و هیچ رسولی را نفرستادیم مگر به زبان قومش تا اینکه برای ایشان بیان کند، پس ترجمه: 

کس را که بخواهد و اوست عزیز  کند هر کس را بخواهد و  هدایت می کند هر خدا گمراه می
 ). ۴حکیم(

 داللت دارد که حقایق شرعّیه نداریم و آنچه در شرع آمده تما ﴾قَۡوِمهِۦ بِلَِسانِ  إِ�َّ ﴿نکات: 
ً
ما

 صکه محمد ﴾قَۡوِمهِۦ بِلَِسانِ ﴿اند به جملۀ  حقائق لغوّیه است. و بعضی از اشخاص استدالل کرده
اند معجزه بودن قرآن را طوائف دیگر جز عرب  مبعوث است فقط به قوم خودش که عرب باشند و گفته

که: مقصود از فهمند و قرآن حجت بر غیرعرب نیست. جواب ایشان داده شده به این دانند و نمی نمی

باشد نه تمام مردم، به دلیل آیات دیگری که دربارۀ انبیاء نازل شده و  همان اهل شهر او می ﴾قَۡوِمهِۦ﴿

مبعوث بر  صاطالق بر اهل ایشان شده نه بر تمام اهل زبان او. و اّما اینکه محمد ﴾قَۡوِمهِۦ﴿کلمۀ 

 ن آیه، مانند آیۀ:شود قطع نظر از ای تمام بشر است از آیات دیگر استفاده می

َهاَ�ٰٓ  قُۡل ﴿ ُّ�
َ
ِ ٱ رَُسوُل  إِّ�ِ  �َّاُس ٱ �  . ]۱۵۸[األعراف:   !*"﴾َ�ِيًعا ُ�مۡ إَِ�ۡ  �َّ

 و آیۀ: 

ٰٓ  نُّ �ِۡ ٱوَ  �ُس ۡ�ِ ٱ َتَمَعتِ جۡ ٱ لَّ�ِنِ  قُل﴿ ن َ�َ
َ
  أ

ۡ
ْ يَ�   َ�  َءانِ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  لِ بِِمثۡ  تُوا

ۡ
 َ�نَ  َولَوۡ  ۦلِهِ بِِمثۡ  تُونَ يَ�

 .]۸۸[اإلسراء:   !+"﴾٨٨ �َظِه�ٗ  ٖض ِ�َعۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ 

____________________ 
 » بگو آهای مردم براستی که من رسول خدایم به سوی همه شما.«  -١

بگو اگر جن و انس اجتماع کنند بر اینکه بمانند این قرآن بیاورند بمانندش نیاورند و اگر چه بعضی بعض دیگر را « -٢

 »پشتیبان باشند.
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 که تحدی شده با جن و انس. و آیۀ:

رۡ ﴿
َ
 .]۷۹[النساء:   !*"﴾رَُسوٗ�  لِلنَّاِس  َك َ�ٰ َسلۡ َوأ

 و آیۀ: 

﴿ ٓ رۡ  َوَما
َ
 .]۱۰۷[األنبیاء:   !+"﴾١٠٧ َلِم�َ َ�ٰ ّلِلۡ  ةٗ رَۡ�َ  إِ�َّ  َك َ�ٰ َسلۡ أ

این است که قوم او بهتر بفهمند و بر  ﴾قَۡوِمهِۦ بِلَِسانِ ﴿و همچنین آیات دیگر. و مقصود از جملۀ: 

 اسرار و حقائق شرع واقف شوند و از غلط و خطا مصون بمانند. 

رَۡسۡلَنا َولََقدۡ ﴿
َ
نۡ  َ�ٰتَِنآ � ُموَ�ٰ  أ

َ
ۡخرِجۡ  أ

َ
ُلَ�ٰتِ  ِمنَ  قَۡوَمَك  أ يَّٮٰمِ  َوَذّكِۡرُهم ٱ�ُّورِ  إَِ�  ٱلظُّ

َ
 بِ�

 ِۚ ْ  لَِقۡوِمهِ  ُموَ�ٰ  قَاَل  �ذۡ  ٥ َشُكورٖ  َصبَّارٖ  ّلُِ�ِّ  �َ�ٰٖت  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  ٱ�َّ ِ  نِۡعَمةَ  ٱۡذُكُروا  ٱ�َّ
�َٮُٰ�م إِذۡ  َعلَۡيُ�مۡ 

َ
ُونَ  ٱۡلَعَذابِ  ُسوٓءَ  �َُسوُمونَُ�مۡ  فِرَۡعۡونَ  َءالِ  ّمِنۡ  أ ٓ  َوُ�َذّ�ِ ۡ�َنا

َ
 َءُ�مۡ �

ّ�ُِ�مۡ  ّمِن بََ�ٓءٞ  َ�ٰلُِ�م َوِ�  �َِسآَءُ�مۚۡ  َو�َۡسَتۡحُيونَ    ]۶-۵إبراهیم:[  ﴾٦ َعِظيمٞ  رَّ
ها  و به یقین موسی را با آیات خودمان فرستادیم که بیرون آور قومت را از تاریکیترجمه: 

بسوی نور و روزهای خدا را به یادشان آور بدرستی که در آن البته آیاتی است برای هر 
) و هنگامی که موسی به قوم خود گفت: بیاد آرید نعمت خدا را بر ۵صبرکنندۀ شکرگزاری(

کردند  ا از آل فرعون نجات داد که شما را به بدی عذاب شکنجه میخودتان هنگامی که شما ر 
گذاشتند (برای بیگاری) و در این امر بالء  کردند و زنان شما را زنده می و پسران شما را ذبح می

 ). ۶بزرگی از پروردگارتان وجود داشت(
ن آور، برای تسکین قلب و ها بیرو تعالی به رسول خود فرموده مردم را از تاریکی پس از آنکه حقنکات: 

دهد. و مقصود  ثبات قدم او در شدائد، کیفّیت صبر انبیاء و شدائد ایشان را در مقابل قوم خودشان تذکر می

يَّٮٰمِ ﴿از 
َ
�  ِ انبیاء بوده از قبیل روزهای شکنجۀ بنی اسرائیل و روزهای نزول   روزهای سختی و خوشی ﴾ٱ�َّ

 ی سخت صبر کنند و روزهای راحت و نعمت شکر گزارند. که باید در روزها» سلوی«و » ّن مَ «

ذَّنَ  �ذۡ ﴿
َ
زِ�َدنَُّ�ۡمۖ  َشَكۡرُ�مۡ  لَ�ِن َر�ُُّ�مۡ  تَأ

َ
 َوقَاَل  ٧ لََشِديدٞ  َعَذاِ�  إِنَّ  َ�َفۡرُ�مۡ  َولَ�ِن َ�

ْ  إِن ُموَ�ٰٓ  نُتمۡ  تَۡ�ُفُرٓوا
َ
�ِض  ِ�  َوَمن أ

َ
َ  فَإِنَّ  َ�ِيٗعا ٱۡ� لَمۡ  ٨ َ�ِيدٌ  َلَغِ�ٌّ  ٱ�َّ

َ
تُِ�مۡ  �

ۡ
ْ  يَأ  َ�َبُؤا

ِينَ  ِينَ  َوَ�ُمودَ  وََ�دٖ  نُوحٖ  قَۡومِ  َ�ۡبلُِ�مۡ  ِمن ٱ�َّ ۚ  إِ�َّ  َ�ۡعلَُمُهمۡ  َ�  َ�ۡعِدهِمۡ  ِمنۢ  َوٱ�َّ ُ  َجآَءۡ�ُهمۡ  ٱ�َّ
____________________ 

 »سالت.وما تو را فرستادیم برای مردم بعنوان ر« -١

 »و نفرستادیم تو را مگر رحمتی برای جهانیان.« -٢
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ْ  بِٱۡ�َّيَِ�ٰتِ  رُُسلُُهم ٓوا يِۡدَ�ُهمۡ  فََردُّ
َ
ۡفَ�ٰهِِهمۡ  ِ�ٓ  �

َ
ْ  أ ٓ  َ�َفۡرنَا إِنَّا َوقَالُٓوا رِۡسۡلُتم بَِما

ُ
 لَِ�  �نَّا بِهِۦ أ

ا َشّكٖ  ٓ  ّمِمَّ  ] ۹-۷إبراهیم:[  ﴾٩ ُمرِ�بٖ  إَِ�ۡهِ  تَۡدُعوَ�َنا
ها را)  و هنگامی که پروردگارتان اعالن مؤّکد نمود که اگر شکر گزارید محققًا (نعمتترجمه: 

) و موسی گفت: اگر ۷است( کنم و اگر کفران کنید محققًا عذاب من سخت برای شما زیاد می
) آیا برای شما خبر ۸نیاز و ستوده است( شما و تمام اهل زمین کافر شوید پس محققًا خدا بی

آنان که پیش از شما بودند نیامد خبر قوم نوح، عاد، ثمود و آنان که پس از ایشان بودند که 
روشن آمدند پس ایشان های  شان با دلیل داند، رسوالن شماره و احوال ایشان را جز خدا نمی

های خود را به دهانشان بردند و گفتند: به راستی که ما به آنچه شما برای آن فرستاده  دست
 ). ۹آور است( خوانید در شکیم شکی که تهمت اید کافریم و ما از آنچه ما را به آن می شده

ذَّنَ ﴿ نکات:
َ
ذَّنَ ﴿یک معنی دارد، ولی  آذنبا  ﴾تَأ

َ
کید است. و  ﴾تَأ از باب تفّعل و آن اعالن با تأ

های منعم را بشناسد و به آن اعتراف کند و آن  مقصود از شکر در این آیات این است که انسان نعمت

ها را در مصرفی که منعم معین فرموده صرف کند. و شکی نیست بندۀ شکور نسبت به موالی  نعمت

است، و چنین صفتی منبع تمام خیرات َعم او قدردانخود یعنی خدا بیشتر محبت دارد و نسبت به نِ 

 لََغِ�ٌّ ﴿کشاند. و کلمۀ  خواهد شد، و او را از توّجه به غیرخدا منصرف خواهد کرد و او را به سعادت می
 ، داللت دارد که: ﴾َ�ِيدٌ 

ــــد ــــافر گردن ــــات ک ــــۀ کائن ــــر جمل  گ
 

ــــرد  ــــیند گ ــــاش ننش ــــن کبری ــــر دام  ب
 

ُ  إِ�َّ  َ�ۡعلَُمُهمۡ  َ� ﴿و جملۀ:  داللت دارد که هیچ کس حتی پیغمبر اسالم عدد انبیاء و افراد  ﴾ٱ�َّ

گوید  داند جز خدا. پس این آیه مخالف است با آن اخباری که می ها و احوال آنان را نمی امت

دارد، زیرا شمارۀ انبیاء و احوال أمم  »يوم القيامة! ون إىلعلم به ماكان وما يك«و یا امام،  صخدا رسول

ْ ﴿طبق این آیه علم به آنها ندارد. و مقصود از  صاست که رسول خدا »ما كان«گذشتۀ آنان از  ٓوا  فََردُّ
يِۡدَ�ُهمۡ 

َ
ۡفَ�ٰهِِهمۡ  ِ�ٓ  �

َ
ۡفَ�ٰهِِهمۡ  ِ�ٓ ﴿اگر ضمیر  ﴾أ

َ
ها  ها را به دندان برگردد به اقوام، این است که دست ﴾أ

گذاشتند برای تعّجب و جلوگیری از سخن انبیاء به  ز کثرت خشم و یا در دهان خود میگزیدند ا می

ۡفَ�ٰهِِهمۡ  ِ�ٓ ﴿اشاره و یا جلوگیری از خنده و یا به عنوان استهزاء. و اگر ضمیر 
َ
برگردد به انبیاء، معنی  ﴾أ

بیاء و منع تبلیغ، و گذاشتند برای ممانعت از سخن ان های خود را در دهان انبیاء می چنین است که دست

 گذاشتند.  یا خود انبیاء دست بر دهان می
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ِ�  رُُسلُُهمۡ  قَالَۡت ﴿
َ
ِ  أ َ�َٰ�ٰتِ  فَاِطرِ  َشّكٞ  ٱ�َّ �ِض�  ٱلسَّ

َ
 ّمِن لَُ�م ِ�َۡغفِرَ  يَۡدُعوُ�مۡ  َوٱۡ�

َرُ�مۡ  ُذنُو�ُِ�مۡ  َجلٖ  إَِ�ٰٓ  َوُ�َؤّخِ
َ
�  أ َسّ�ٗ ْ  مُّ نُتمۡ  إِنۡ  قَالُٓوا

َ
ن تُرِ�ُدونَ  ّمِۡثلَُنا �ََ�ٞ  إِ�َّ  أ

َ
ونَا أ  تَُصدُّ

ا تُونَا َءابَآُؤنَا َ�ۡعُبدُ  َ�نَ  َ�مَّ
ۡ
بِ�ٖ  �ُِسۡلَ�ٰنٖ  فَ�   ]۱۰إبراهیم:[  ﴾١٠ مُّ

ها و  دهندۀ آسمان رسوالن ایشان گفتند: آیا در خدا شکی است (خدائی) که هستیترجمه: 
دهد و  رزد و شما را تا مدت معینی مهلت میخواند تا از گناهان شما بیام زمین است شما را می
خواهید ما را  اندازد، قوم گفتند: شما نیستید مگر بشری مانند ما که می مرگ شما را عقب می

 ). ۱۰پرستیدند باز دارید، پس دلیل روشنی برای ما بیاورید( از پرستش آنچه پدران ما می

ِ� ﴿جملۀ: نکات: 
َ
ِ  أ داللت دارد که در وجود خدای عالم قادر شکی نیست، یعنی  ﴾...َشّكٞ  ٱ�َّ

 می فطری هر بشری است لذا اگر به طفل سیلی بزنی فریاد می
ً
داند یک فاعل  کند چرا زدی، یعنی فطرتا

مختاری سیلی به او زده و فطرتا درخواست دارد که جزائی به زنندۀ سیلی داده شود و وجدان او به جزاء 

کند که باید قانون و مقّننی باشد که کمیت جزاء را  یگر اینکه فطرت او قضاوت میکند، و د قضاوت می

نُتمۡ  إِنۡ ﴿معین کند. و جملۀ: 
َ
داللت دارد که کفار سه دلیل داشتند بر نفی نبوت انبیاء. و  ﴾ّمِۡثلَُنا �ََ�ٞ  إِ�َّ  أ

ن که در تمام ماهیت متساویند اینکه تمام افراد انسااول: ای بیش نبود:  این سه دلیل ایشان هرسه شبهه

ممکن نیست چنین تفاوتی پیدا کنند که یکی رسول از طرف خدا گردد و از غیب خبر گیرد و با فرشتگان 

گفتند: بعید است که هزاران نفر از آباء و اجداد و علما و بزرگان ما  : تقلید، که میدوممربوط باشد. شبهۀ 

: اینکه شک داشتند در اینکه این سومما را فهمیده باشد. شبهۀ نفهمیده باشند و این یک نفر بطالن راه 

ای که دلخواه ما  تری و معجزه گفتند: دلیل روشن دالئل انبیاء داللت بر صدق ایشان دارد یا خیر؟پس می

 دهد:  تعالی از قول انبیاء جواب هر سه شبهۀ ایشان را در آیۀ ذیل می . حق!*"است بیاورید

ۡنُ  إِن رُُسلُُهمۡ  لَُهمۡ  قَالَۡت ﴿ َ  َوَ�ِٰ�نَّ  ّمِۡثُلُ�مۡ  �ََ�ٞ  إِ�َّ  �َّ ٰ  َ�ُمنُّ  ٱ�َّ  ِمنۡ  �ََشآءُ  َمن َ�َ
ٓ  َ�نَ  َوَما ِعَبادِهۦِۖ  ن َ�َا

َ
�َِيُ�م أ

ۡ
ِۚ  �ِإِۡذنِ  إِ�َّ  �ُِسۡلَ�ٰنٍ  نَّأ ِ  َوَ�َ  ٱ�َّ ِ  ٱ�َّ  ١١ ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  فَۡلَيَتَو�َّ

ٓ  َوَما �َّ  َ�َا
َ
�  َ ِ  َ�َ  َ�َتَو�َّ ۚ  َهَدٮَٰنا َوقَدۡ  ٱ�َّ نَّ  ُسُبلََنا ٰ  َوَ�َۡصِ�َ َ�َ  ٓ ۚ  َما ِ  َوَ�َ  َءاَذۡ�ُتُمونَا  ٱ�َّ
 ِ ُونَ  فَۡلَيَتَو�َّ   ]۱۲-۱۱إبراهیم:[  ﴾١٢ ٱلُۡمَتَوّ�ِ
رسوالن ایشان گفتند: نیستیم ما مگر بشری مانند شما ولیکن خدا بر هرکس از ترجمه: 

کند) و ما قدرتی نداریم که برای شما گذارد(و او را نبی می که بخواهد منت میبندگانش 

____________________ 
 ) به اختصار و تصـرف اندک استفاده کرده است.١٩/٩٥فخر رازی ( الکبیر مولف در بیان این شبهات از تفسیر -١
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) و چرا ۱۱ای بیاوریم مگر به ارادۀ خدا و ایمان آورندگان باید فقط بر خدا توکل کنند( معجزه
های خودمان هدایت کرد و البته ما بر آزار شما  صبر  توکل بر خدا نکنیم و حال آنکه ما را به راه

 ). ۱۲کنندگان توکل کنند( م کرد و بر خدا باید توکلخواهی
َ  َوَ�ِٰ�نَّ ﴿نکات:  ٰ  َ�ُمنُّ  ٱ�َّ این جمله جواب است در مقابل کفار که  ﴾ِعَباِدهۦِۖ  ِمنۡ  �ََشآءُ  َمن َ�َ

گوید: امکان دارد خدا بر بشری منت گذارد و او را به وحی  گفتند: شما مانند ما بشری هستید! که می می

اند، آیا فقط این  متاز گرداند. و اما شبهۀ دوم کفار این بود؛ تمام گذشتگان و دانشمندان ما آیا نفهمیدهخود م

رسول فهمیده؟ جواب آن نیز جواب شبهۀ اول است که ممکن است خدا بر بشری منت گذارد و او را به 

گاه سازد. و اما شبهۀ سوم که دلیل روشن  َ�نَ  َوَما﴿بیاورد، پس جملۀ: ای  تر و معجزه بطالن عقائد شما آ
 ٓ  کشیم.  زنیم و می گفتند: می جواب آنست. و اما باقی آیه جواب است بر تهدید قوم که می ﴾...َ�َا

ِينَ  َوقَاَل ﴿ ْ  ٱ�َّ ٓ  ّمِنۡ  َ�ُۡخرَِجنَُّ�م لُِرُسلِِهمۡ  َ�َفُروا �ِضَنا
َ
وۡ  أ

َ
ۖ  ِ�  َ�َُعوُدنَّ  أ ۡوَ�ٰٓ  ِملَّتَِنا

َ
 إَِ�ِۡهمۡ  فَأ

ٰلِِم�َ  َ�ُۡهلَِ�نَّ  َر�ُُّهمۡ  �َض  َولَنُۡسِكَننَُّ�مُ  ١٣ ٱل�َّ
َ
 َمَقاِ�  َخاَف  لَِمنۡ  َ�ٰلَِك  َ�ۡعِدهِمۚۡ  ِمنۢ  ٱۡ�

ْ  ١٤ وَِ�يدِ  وََخاَف   ِمن َو�ُۡسَ�ٰ  َجَهنَّمُ  َوَرآ�ِهِۦ ّمِن ١٥ َعنِيدٖ  َجبَّارٍ  ُ�ُّ  وََخاَب  َوٱۡسَتۡفَتُحوا
آءٖ  �ِيهِ  �ُِسيُغُهۥ يََ�ادُ  َوَ�  َ�َتَجرَُّعُهۥ ١٦ َصِديدٖ  مَّ

ۡ
 بَِمّيِٖت�  ُهوَ  َوَما َمَ�نٖ  ُ�ِّ  ِمن ٱلَۡمۡوُت  َوَ�أ

 ]۱۷-۱۳إبراهیم:[   ﴾١٧ َغلِيٞظ  َعَذاٌب  َوَرآ�ِهِۦ َوِمن
و آنان که کافر بودند به رسوالن خود گفتند: بدون شک شما را از سرزمین خود اخراج ترجمه: 

اینکه به کیش ما برگردید. پس پروردگارشان به ایشان وحی کرد که البته کنیم و یا  می
) و البته شما را پس از ایشان ساکن آن سرزمین سکونت ۱۳کنیم ( ستمگران را هالک می

) و ۱۴دهیم، این بهره برای کسی است که از مقام من بترسد و از وعدۀ عقابم بهراسد(می
) در پیش روی او دوزخ ۱۵هر سرکش حق ناپذیری( پیامبران طلب فتح کردند و نومید شد

) جرعه جرعه نوشد و به آسانی فرو نبرد و ۱۶است و از آب زرداب جراحت به او نوشانده شود(
 ). ۱۷از هر طرف او را مرگ برسد در حالی که نمیرد و از پس و پیش او عذابی است سخت(

ادند لذا اهل باطل جرئت دارند و به چون در هر زمانی اهل حق کم و اهل جهل و باطل زینکات: 

گویند  کس حقی را اظهار کند، او را بد می پردازند، چنانکه زمان ما نیز چنین است که هر سفاهت و تهدید می

. و !*"]۱۷۳[الصافات:  ﴾لِبُونَ َ�ٰ لۡ ٱ لَُهمُ  ُجنَدنَا �نَّ ﴿نمایند ولی در عین حال خدا فرموده:  و تهدید می

____________________ 
 »و حقا که لشکر ما همان پیروزانند.« -١
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، مقام عظمت و یا پیشگاه مقدس الهی است در محکمۀ قیامت. بعضی ﴾َمَقاِ� ﴿مقصود از کلمۀ: 

﴿ ْ  اند که خطاب الهی به انبیاء باشد.  را بکسر تاء خوانده و فعل امر دانسته ﴾َوٱۡستَۡفتَُحوا

َثُل ﴿ ِينَ  مَّ ْ  ٱ�َّ ۡعَ�ٰلُُهمۡ  بَِرّ�ِِهۡمۖ  َ�َفُروا
َ
ۡت  َكَرَمادٍ  أ  �َّ  َ�ِصٖف�  �ٍ يَوۡ  ِ�  ٱلّرِ�حُ  بِهِ  ٱۡشَتدَّ

ا َ�ۡقِدُرونَ  ْ  ِممَّ ٰ  َكَسُبوا َ�َ  � ءٖ َ�ُٰل  ُهوَ  َ�ٰلَِك  َ�ۡ لَمۡ  ١٨ ٱۡ�َِعيدُ  ٱلضَّ
َ
نَّ  تَرَ  �

َ
َ  أ  َخلَقَ  ٱ�َّ

َ�َٰ�ٰتِ  �َض  ٱلسَّ
َ
�  َوٱۡ�   إِن بِٱۡ�َّقِ

ۡ
تِ  يُۡذهِۡبُ�مۡ  �ََشأ

ۡ
ِ  َ�َ  َ�ٰلَِك  َوَما ١٩ َجِديدٖ  ِ�َۡلقٖ  َوَ�أ  ٱ�َّ

 ]۲۰-۱۸إبراهیم:[  ﴾٢٠ بَِعزِ�زٖ 
اند اعمال ایشان مانند خاکستری است که  داستان آنان که به پروردگارشان کافر شدهترجمه: 

اند قدرت ندارند  در روزی طوفانی بادی سخت به آن بوزد، بر چیزی از آنچه کسب کرده
ها و  دا آسمان) آیا ندیدی که خ۱۸شوند)، این خود گمراهی دوری است (مند نمی(وبهره

برد و مخلوق جدیدی  زمین را به حق (نه بباطل و بیهوده) آفریده، اگر بخواهد شما را می
 ). ۲۰) و این(کار) بر خدا دشوار نیست(۱۹آورد( می

اعمال کفار به تودۀ خاکستری که باد آن را نابود و متفرق سازد تشبیه شده، وجه  ۱۸در آیۀ نکات: 

فایده بودن خاکستری که پراکنده  فایده بودن آنست مانند نابودی و بی شبه در اینجا نابودی اعمال و بی

نیز داللت  ۲۰و  ۱۹ۀ خورد و کسی نتواند آن را جمع کند و از آن بهره برد. و آی شده که به هیچ دردی نمی

تعالی بردن و نابود کردن موجودات و ایجاد کردن معدوم است  دارد که یکی از صفات اختصاصی حق

 دانند ولی خدا فرموده بر خدا مشکل و دشوار نیست.  که فالسفه محال و یا مشکل می

﴿ ْ ِ  َوَ�َرُزوا ْ  َ�َقاَل  َ�ِيٗعا ِ�َّ ُؤا َعَ�ٰٓ ِينَ  ٱلضُّ ْ ٱۡسَتۡكَ�ُ  لِ�َّ نُتم َ�َهۡل  َ�َبٗعا لَُ�مۡ  ُكنَّا إِنَّا ٓوا
َ
 أ

ۡغُنونَ  ِ  َعَذاِب  ِمنۡ  َ�نَّا مُّ �  ِمن ٱ�َّ ءٖ ۡ�َ  ْ ُ  َهَدٮَٰنا لَوۡ  قَالُوا ٓ  َسَوآءٌ  لََهَديَۡ�ُٰ�ۡمۖ  ٱ�َّ  َعلَۡيَنا
 ٓ َجزِۡ�َنا

َ
مۡ  أ

َ
نَا أ ِيٖص  ِمن َ�َا َما َصَ�ۡ  ]۲۱إبراهیم:[  ﴾٢١ �َّ
و تمامًا از قبور برای امر خدا بیرون آیند. پس آنان که ضعیفند به آنان که بزرگی کردند ترجمه: 

اید و از ما  گویند که ما تابع شما بودیم پس آیا شما چیزی از عذاب خدا را از ما دفع کننده
کنید، گویند: اگر خدا ما را هدایت کرده بود ما هم شما را هدایت کرده بودیم  کفایت می

 ). ۲۱است بر ما چه جزع کنیم و یا صبر نماییم برای ما جای گریزی نیست(مساوی 
این آیه داللت بر حرمت تقلید دارد، یعنی هرگاه مرجع، گمراه بود و یا حکمی بر خالف ما نکات: 

دین او روز قیامت نمی
ّ
توانند وزر و وبال خود را به گردن مرجع خود بگذارند،  أنزل الله داد، پیروان و مقل
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نُتم َ�َهۡل ﴿اگر به مرجع بگویند  و
َ
ۡغُنونَ  أ ِ  َعَذابِ  ِمنۡ  َ�نَّا مُّ ءٖ  ِمن ٱ�َّ توانید عذاب  ، آیا شما می﴾َ�ۡ

 گویند: برای ما و شما فراری از عذاب نیست.  را از ما کفایت کنید؟ آن بزرگان می

بزرگان خود افتاده و  خبر مانده و هردسته به دنبال با بودن چنین آیاتی در قرآن چگونه مسلمین بی

 اند به بهانۀ تقلید و یا سکوت مرجع.  است پذیرفته عقائد و اعمال خرافی را که ضد قرآن

ۡيَ�ٰنُ  َوقَاَل ﴿ ا ٱلشَّ ۡمرُ  ُقِ�َ  لَمَّ
َ
َ  إِنَّ  ٱۡ� ۡخلَۡفُتُ�ۡمۖ  َووََعدتُُّ�مۡ  ٱۡ�َقِّ  وَۡعدَ  وََعَدُ�مۡ  ٱ�َّ

َ
 فَأ

ٓ  ُسۡلَ�ٰنٍ  ّمِن َعلَۡيُ�م ِ�َ  َ�نَ  َوَما ن إِ�َّ
َ
ْ  تَلُوُموِ�  َفَ�  ِ��  فَٱۡسَتَجۡبُتمۡ  َدَعۡوتُُ�مۡ  أ  َولُوُمٓوا

نُفَسُ�م� 
َ
ٓ  أ ا ۠  مَّ نَا

َ
ٓ  بُِمۡ�ِِخُ�مۡ  � نُتم َوَما

َ
ٓ  َ�َفۡرُت  إِّ�ِ  بُِمۡ�ِِ�َّ  أ ۡ�ُتُمونِ  بَِما َ�ۡ

َ
ۗ  ِمن أ إِنَّ  َ�ۡبُل

ٰلِِم�َ  ِ�مٞ  َعَذاٌب  لَُهمۡ  ٱل�َّ
َ
  ]۲۲راهیم:إب[  ﴾٢٢ أ

و چون کار گذشت، شیطان گوید: به درستی که خدا شما را وعدۀ حقی داد و من ترجمه: 
شما را وعده دادم پس با شما خالِف وعده کردم و مرا بر شما تسّلطی نبود جز اینکه شما را 
دعوت کردم پس مرا اجابت کردید پس مرا مالمت نکنید و خودتان را مالمت کنید من 

رس من نیستید. به راستی که من به آنچه از پیش (در دنیا)    فریادرس شما نیستم و شما فریاد
مرا شریک خدا ساختید کافرم (قبول ندارم) به راستی که ستمگران برایشان عذاب دردناک 

 ). ۲۲است (

ا﴿جملۀ نکات:  ۡمرُ  ُقِ�َ  لَمَّ
َ
داللت دارد که چون کار از کار گذشت و تکلیف دوزخی و  ﴾ٱۡ�

ق گرفت، بحث و عداوت شیطان و پیروانش بهشتی معلوم شد و حکم خ
ّ
دا به عذاب و یا ثواب تعل

طی  ﴾ُسۡلَ�ٰنٍ  ّمِن َعلَۡيُ�م ِ�َ  َ�نَ  َوَما﴿شروع خواهد شد. و جملۀ: 
ّ
داللت دارد بر اینکه شیطان تسل

ْ ﴿رود به دلیل جملۀ:  بر بشر ندارد، بشر به میل نفس خود به خطا می نُفَسُ�م َولُوُمٓوا
َ
ه. و در این آی ﴾أ

ٓ  َ�َفۡرُت  إِّ�ِ ﴿مقصود از جملۀ:  ۡ�ُتُمونِ  بَِما َ�ۡ
َ
، اینست که پیش از شما کافر شدم به آن ﴾َ�ۡبُل  ِمن أ

ٓ ﴿اید در اطاعت. و ممکن است کلمۀ  خدائی که مرا شریک او قرار داده ٓ ﴿در  ﴾َما ۡ�ُتُمونِ  بَِما َ�ۡ
َ
را  ﴾أ

شود من به شرک آوردن شما در اینکه مرا مانند خدا مطاع قرار  مصدرّیه بگیریم، پس معنی چنین می ماء

، همین دنیاست که در دنیا شیطان را ﴾َ�ۡبُل ﴿دادید، کافرم و این شرک شما را قبول ندارم. و مقصود از 

 شود اطاعت غیرخدا یک نوع از شرک است.  ُمطاع قرار دادند. معلوم می

دۡ ﴿
ُ
ِينَ  ِخَل َوأ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ٰلَِ�ٰتِ  وََعِملُوا ٰتٖ  ٱل�َّ نَۡ�ٰرُ  َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي َج�َّ

َ
 �ِيَها َ�ِٰ�ِينَ  ٱۡ�

لَمۡ  ٢٣ َسَ�ٰمٌ  �ِيَها َ�ِيَُّتُهمۡ  َرّ�ِِهۡمۖ  �ِإِۡذنِ 
َ
ُ  َ�ََب  َكۡيَف  تَرَ  �  َكَشَجَر�ٖ  َطّيَِبةٗ  َ�َِمةٗ  َمَثٗ�  ٱ�َّ
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ۡصلَُها َطّيَِبةٍ 
َ
َمآءِ  ِ�  َوفَرُۡ�َها ثَابِتٞ  أ ُ�لََها تُۡؤِ�ٓ  ٢٤ ٱلسَّ

ُ
ۗ  �ِإِۡذنِ  ِحي� ُ�َّ  أ ُ  َوَ�ۡ�ُِب  َرّ�َِها  ٱ�َّ

ۡمَثاَل 
َ
ُرونَ  لََعلَُّهمۡ  لِلنَّاِس  ٱۡ�  ِمن ٱۡجُتثَّۡت  َخبِيَثةٍ  َكَشَجَر�ٍ  َخبِيَثةٖ  َ�َِمةٍ  َوَمَثُل  ٢٥ َ�َتَذكَّ

�ِض  فَۡوقِ 
َ
  ]۲۶-۲۳إبراهیم:[  ﴾٢٦ قََرارٖ  ِمن لََها َما ٱۡ�

هایی شوندکه از  اند وارد بهشتو آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته را انجام دادهترجمه: 
جا به ارادۀ پروردگارشان جاودانند. تحّیت ایشان در آنجا سالم آن است، درآنها نهرها جاری زیر

) آیا ندیدی چگونه خدا مثل زده است کلمۀ پاکیزه را مانند درخت پاکیزه، اصل و ۲۳است(
) میوۀ خود را در هر زمانی به ارادۀ ۲۴های آن در آسمان است( ریشۀ آن ثابت و شاخه

) و َمَثل کلمۀ ۲۵زند که ایشان پند گیرند( دم میها برای مر  آورد و خدا َمَثل پروردگارش می
کن شده باشد که قراری برای آن  خبیثه مانند درخت خبیثی است که از روی زمین ریشه

 ). ۲۶نباشد(
چون فرجام پیروان رؤساء و شیاطین را بیان کرد، در این آیات به سرانجام اهل ایمان اشاره نکات: 

ۡدِخَل ﴿کرده و فرموده: 
ُ
به ضم همزه که فعل مجهول باشد و مقصود آن که ایشان را با تشریفات  ﴾...َوأ

و  »ال إله إال اهللا«، کلمۀ: کلمۀ پاکیزهوارد بهشت کنند نه آنکه خودشان به بهشت در آیند. و مقصود از 

است از اعمال حسنه، عبادات و ها و شاخ و برگ آن پیدا و عبارت ل توحید است که ریشۀ آن در اعماق د

عبارت است از کفر و شرک که شاخ و برگ آن  کلمۀ خبیثه،مات به بندگان خدا و اخالق زیبا. و اّما خد

ریشه که  باشد، چنانکه درخت بی نتایج سّیئه، اخالق رذیله، اعمال زشت، اذیت و آزار و ظلم و ستم می

می در خیر ندارد و دهد، کفر و شرک نیز چنین است، انسان مشرک ثبات قد قرار ندارد و میوۀ خوب نمی

 هر روز متمایل به یک بت و یا باب الحوائجی است. 

ُ  يُثَّبُِت ﴿ ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ  ِ�  ٱ�َّابِِت  بِٱۡلَقۡولِ  َءاَمُنوا ُ  َوُ�ِضلُّ  ٱ�ِخَرةِ�  َوِ�  ٱ�ُّ  ٱ�َّ
ٰلِِمَ�ۚ  ُ  َوَ�ۡفَعُل  ٱل�َّ لَمۡ  ٢٧ �ََشآءُ  َما ٱ�َّ

َ
ِينَ  إَِ�  تَرَ  ۞� ْ  ٱ�َّ لُوا ِ  نِۡعَمَت  بَدَّ ْ  ُ�ۡفٗر� ٱ�َّ َحلُّوا

َ
 َوأ

ۖ  َجَهنَّمَ  ٢٨ ٱۡ�ََوارِ  َدارَ  قَۡوَمُهمۡ  ْ  ٢٩ ٱۡلَقَرارُ  َو�ِۡئَس  يَۡصلَۡوَ�َها ِ  وََجَعلُوا نَداٗدا ِ�َّ
َ
ْ  أ ُِضلُّوا  َعن ّ�ِ

ْ  قُۡل  َسبِيلِهِۦۗ   ]۳۰-۲۷إبراهیم:[   ﴾٣٠ ٱ�َّارِ  إَِ�  َمِصَ�ُ�مۡ  فَإِنَّ  َ�َمتَُّعوا
دارد به سبب قول ثابت در زندگی دنیا و  اند ثابت قدم می خدا آنان را که ایمان آوردهترجمه: 

) آیا کسانی را ۲۷کند( گذارد و خدا آنچه بخواهد می در آخرت و ستمگران را به گمراهی می
رای هالکت فرود که نعمت خدا را به کفر تبدیل کردند ندیدی کسانی که قوم خود را به س

) و برای خدا ۲۹شوند در حالی که بد جای قراری است( ) یعنی دوزخ وارد آن می۲۸آوردند(
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مانندها قرار دادند تا از راه او گمراه گردانند. بگو کامرانی کنید زیرا که بازگشت شما بسوی 
 ). ۳۰آتش است(

ُ  يُثَّبُِت ﴿جملۀ نکات:  اهل توحید را از لغزش و از کفر حفظ  تعالی دل داللت دارد که حق ﴾...ٱ�َّ

دهد، برخالف آنان که به خدا ایمان ندارند که همواره متزلزل و  های فکری نجات می کند و از تزلزل می

ای نیستند، موّحدین وقت رفتن از دنیا و همچنین وقت زنده شدن برای حضور در قیامت در  در عقیده

شود (به برکت کلمۀ توحید) و مأمورین قبض  نجاتشان میحفظ إلهی بوده و عقیدۀ ثابت ایشان باعث 

کنند. و در حدیثی آمده که چون فرزند آدم به آخرین ساعات دنیا  روح کلمۀ توحید را به آنان یادآوری می

شود پس توجهی به مال خود  و اولین ساعات آخرت برسد، مال و فرزند و عمل او در نظرش مجسم می

اهللاِ«کند و بگوید:  يصً إِ  وَ رِ لَيكَ حَ نْتُ عَ كَ  اينِّ كُ نْدَ امَ يلِ عِ  !+"»كی كفنخذ منّ «گوید:  در جواب می !*"؟»فَ

بًّا وَ  َواهللاِ «پس توجهی به فرزندش کند و گوید:  ِ مْ حمُ نْتُ لَكُ ا إِينِّ كُ ذَ امَ يا فَ امِ م ملَحَ لَيكُ مْ  يلعَ كُ نْدَ در  !,"؟»عِ

پس توّجهی به عمل خود کند و  ،میکن در آن پنهان میرا  آییم و تو گویند: ما تا لب قبر می جواب می

كَ  َواهللاِ «بگوید:  نْدَ ا يلِ عِ ذَ امَ يالً فَ قِ َّ ثَ يلَ نْتُ عَ كُ داً وَ اهِ لَيكَ لَزَ نْتُ عَ گوید: من قرین  در جواب می !-"؟»إِينِّ كُ

شد فرشتگان تو و با تو هستم در قبر و حشر و نشر تا در محضر پروردگار و محکمۀ او، پس اگر موحد با

و اگر غیر موّحد باشد  !."ها برای قبض روح او حاضر شوند رحمت با بهترین عطرها و نیکوترین منظره

  برعکس آن.

ِينَ  ّلِعَِبادِيَ  قُل﴿ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا لَٰوةَ  يُقِيُموا ْ  ٱلصَّ ا َوُ�نفُِقوا � َرزَۡقَ�ُٰهمۡ  ِممَّ  َ�ۡبلِ  ّمِن وََعَ��َِيةٗ  ِ�ّٗ
ن

َ
ِ�َ  أ

ۡ
ُ  ٣١ ِخَ�ٌٰل  َوَ�  �ِيهِ  َ�ۡيعٞ  �َّ  يَۡومٞ  يَأ ِي ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ  َخلَقَ  ٱ�َّ �َض  ٱلسَّ

َ
نَزَل  َوٱۡ�

َ
 ِمنَ  َوأ

َمآءِ  ۡخَرجَ  َمآءٗ  ٱلسَّ
َ
رَ  لَُّ�ۡمۖ  رِۡزٗقا ٱ�ََّمَ�ٰتِ  ِمنَ  بِهِۦ فَأ  ٱۡ�َۡحرِ  ِ�  ِ�َۡجرِيَ  ٱۡلُفۡلَك  َلُ�مُ  َوَسخَّ

ۡمرِهۦِۖ 
َ
رَ  بِأ نَۡ�ٰرَ  مُ لَ�ُ  َوَسخَّ

َ
رَ  ٣٢ ٱۡ� ۡمَس  لَُ�مُ  َوَسخَّ �  َوٱۡلَقَمرَ  ٱلشَّ رَ  َدآ�َِبۡ�ِ َۡل  لَُ�مُ  َوَسخَّ  ٱ�َّ

____________________ 
 »به خدا سوگند من نسبت به تو حریص بودم اکنون من نزد تو چه دارم؟« -١

 »کفنت را از من بگیر.« -٢

 »به خدا سوگند من دوستدار شما و حامی و پشتیبان شما بودم اکنون نزد شما چه دارم؟« -٣

 »ارم؟دادم و بر من سنگین بود اکنون نزد تو چه دبه خدا سوگند که من به تو رغبتی نشان نمی« -٤

ْیِنّي، الکافي، -٥
َ
ل

ُ
تِهـبَابُ أَنَّ الْ  ک وْ بْلَ مَ هُ قَ لُ مَ عَ هُ وَ دُ لَ وَ هُ وَ الُ هُ مَ ثَّلُ لَ مَ يِّتَ يُ  )١٣٣ -٣/٢٣١( مَ
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ِ  ّمِن َوَءاتَٮُٰ�م ٣٣ َوٱ�ََّهارَ  ۚ  َما ُ�ّ ۡ�ُُموهُ
َ
ْ  �ن َس� وا ِ  نِۡعَمَت  َ�ُعدُّ ۗ  َ�  ٱ�َّ ٓ �َ�ٰنَ  إِنَّ  ُ�ُۡصوَها  ٱۡ�ِ

ارٞ  لََظلُومٞ    ]۳۴-۳۱إبراهیم:[  ﴾٣٤ َكفَّ
ایم  اند بگو: نماز را برپا دارند و از آنچه روزی ایشان کرده به بندگانم که ایمان آوردهترجمه: 

) ۳۱پنهانی و آشکارا انفاق کنند قبل از اینکه روزی بیاید که در آن داد و ستد و دوستی نیست، (
ها را برای روزی  و با آن میوهها و زمین را آفرید و از آسمان آب را نازل کرد  خداست که آسمان

شما از زمین درآورد و برای شما کشتی را مسخر کرد تا در دریا به امر او روان شود و نهرها را برای 
) و برای شما این آفتاب و ماه را مسخر کرد که هر دو پیوسته روانند و برای ۳۲شما مسخر کرد (

ه خواستید داد و اگر نعمت خدا را ) و به شما هر چ۳۳شما این شب و روز را مسخر کرد (
 ). ۳۴کننده است( بشمارید، به شماره نیاورید. به درستی که این انسان ستمکار و کفران

ْ ﴿نکات:  ْ ﴿ ﴾يُقِيُموا که امر غایب است  »لينفقوا« و» ليقيموا«به معنی؛  ۳۱در آیۀ  ﴾َوُ�نفُِقوا

تعالی در این  و لذا مجزوم شده است به حذف نون. و حق ﴾قُل﴿ع شود برای قباشد تا جواب وا می

َ�َٰ�ٰتِ  َخلَقَ ﴿های عمدۀ آشکارای خود را شمرده و از جملۀ  آیات ده قسم از نعمت شروع  ﴾...ٱلسَّ

ۡ�ُُموهُ  َما ُ�ِّ  ّمِن﴿کرده تا 
َ
که داللت دارد هر چه مورد احتیاج بشر بوده خدا به او عطا فرموده و  ﴾َس�

های او را بشمارید، قدرت شمارش آنها را ندارید. آری چنین است هر  اگر بخواهید نعمتسپس فرموده 

  نفسی که فرو می
ّ

که در هر نفسی دو نعمت بلکه ی یح ذات. جاحیات و چون بیرون آید مفّر  رود ممد

توان تمام نعم ظاهری، باطنی، بدنی، روحی و دینی را شماره کرد؟ ولی  صدها نعمت باشد کی می

 کند.  ن در عوض شکر، کفران میانسا

ن َوَ�ِ�َّ  َوٱۡجُنۡبِ�  َءاِمٗنا ٱۡ�ََ�َ  َ�َٰذا ٱۡجَعۡل  َرّبِ  إِبَۡ�ٰهِيمُ  قَاَل  �ذۡ ﴿
َ
ۡعُبدَ  أ ۡصَنامَ  �َّ

َ
 َرّبِ  ٣٥ ٱۡ�

ۡضلَۡلنَ  إِ�َُّهنَّ 
َ
�  فَإِنَُّهۥ تَبَِعِ�  َ�َمن ٱ�َّاِس�  ّمِنَ  َكثِٗ�� أ  رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  فَإِنََّك  َعَصاِ�  َوَمنۡ  ِمّ�ِ

٣٦  ٓ �ََّنا ٓ  رَّ ۡسَكنُت  إِّ�ِ
َ
ْ  َر�ََّنا ٱلُۡمَحرَّمِ  بَۡيتَِك  ِعندَ  َزۡرٍع  ذِي َ�ۡ�ِ  بَِوادٍ  ُذّرِ�َِّ�  ِمن أ  ِ�ُقِيُموا

لَٰوةَ  ۡ�  فَٱۡجَعۡل  ٱلصَّ
َ
 �َۡشُكُرونَ  َلَعلَُّهمۡ  ٱ�ََّمَ�ٰتِ  ّمِنَ  َوٱۡرزُۡ�ُهم إَِ�ِۡهمۡ  َ�ۡهوِيٓ  ٱ�َّاِس  ّمِنَ  َدةٗ  ِٔأ

 ]۳۷-۳۵إبراهیم:[   ﴾٣٧
و یادآور هنگامی که ابراهیم گفت: پروردگارا این شهر را محل امن قرار ده. و مرا و ترجمه: 

ها بسیاری از  ) پروردگارا به درستی که این بت۳۵فرزندانم را دور بدار از اینکه بتان را بپرستیم(
من پیروی کند، او از من است و آنکه مرا عصیان کند پس کس از  مردم را گمراه کردند، پس هر

) پروردگارا به راستی که من بعضی از ذرّیۀ خود را ساکن نمودم ۳۶محققًا تو آمرزندۀ رحیمی(
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های  در وادی و دامن کوهی بدون زراعت، نزد خانۀ محترم تو؛ تا نماز را برپا دارند. پس دل
ها به ایشان روزی ده، باشد که ایشان  نما و از میوهبرخی از مردم را به سوی ایشان متمایل 

 ). ۳۷شکرگزاری کنند(
به اینکه شهر مکه، شهر امن و امان باشد و  اگر کسی اشکال کند که درخواست ابراهیمنکات: 

ه جنگ
ّ
ها واقع شده و فرزندان او  فرزندانش بت پرست نباشند عملی نیست و عملی نشد! زیرا در مک

دند. جواب این است که دعای ابراهیم مستجاب نشد ولی نتیجۀ دعای او این شد که اکثر بت پرست بو

ه و از نپرستیدن بت خرسند و از خالف 
ّ
مردم حجاز و اوالد او بفهمند حضرت ابراهیم از امن بودن مک

ۡضلَۡلنَ ﴿. و ضمیر در !*"آن بیزار است
َ
باشند به  گردد به بتها با اینکه بتها غیر ذوی العقول می بر می ﴾أ

اند، چنانکه در سورۀ انبیاء نیز از قول ابراهیم  ها تمثالهایی برای انبیاء و صلحاء بوده اعتبار اینکه این بت

ِ َ�ٰ  َما﴿آمده که به قوم خود فرمود:  نُتمۡ  لَِّ�ٓ ٱ �ََّما�ِيُل ٱ ِذه
َ
ٰ  لََها أ مخفی نماند چون طائفۀ  .!+"﴾ِكُفونَ َ�

ه بودند و اینان از فامیل
ّ
هاجر بودند، لذا حضرت ابراهیم هاجر را به آنجا   جرهم در حول و حوش مک

 .!,"آب و علف تنها بگذارد آورد و إال عقالنی نیست که بچۀ خود را در بیابانی بی

﴿ ٓ ِ  َ�َ  َ�َۡ�ٰ  َوَما ُ�ۡعلُِنۗ  َوَما ُ�ِۡ�  َما َ�ۡعلَمُ  إِنََّك  َر�ََّنا ءٖ  ِمن ٱ�َّ �ِض  ِ�  َ�ۡ
َ
ِ�  َوَ�  ٱۡ�

َمآءِ  ِ  ٱۡ�َۡمدُ  ٣٨ ٱلسَّ ِي ِ�َّ ۚ  إِۡسَ�ِٰعيَل  ٱۡلِكَ�ِ  َ�َ  ِ�  َوَهَب  ٱ�َّ َ�ٓءِ  لََسِميعُ  َرّ�ِ  إِنَّ  �ۡسَ�َٰق  ٱ�ُّ
لَٰوةِ  ُمقِيمَ  ٱۡجَعۡلِ�  َرّبِ  ٣٩ �  َوِمن ٱلصَّ يَّ  ِ�  ٱۡغفِرۡ  َر�ََّنا ٤٠ ُدَ�ٓءِ  َ�َقبَّۡل وَ  َر�ََّنا ُذّرِ�َِّ�  َولَِ�ِٰ�َ

   ]۴۰-۳۸إبراهیم:[  ﴾٤١ ٱۡ�َِساُب  َ�ُقومُ  يَۡومَ  َولِۡلُمۡؤِمنِ�َ 
کنیم و بر  داریم و آنچه آشکار می دانی آنچه ما پنهان می پروردگارا به راستی که تو میترجمه: 

ستایش مخصوص خدایی است که به من ) ۳۸خدا چیزی در زمین و آسمان پوشیده نیست(
در پیری اسماعیل و اسحاق را بخشید به درستی که پروردگارم به طور مسّلم شنوندۀ 

ما  ) پروردگارا مرا برپا دارندۀ نماز قرار بده و بعضی از فرزندانم را نیز، پروردگار۳۹دعاست(

____________________ 
 -١٩/١٠٤فخر رازی (مفاتیح الغیب اند به عنوان مثال نگا: تفسیر مفسران به این اشکال در تفاسیرشان پاسخ داده -١

فتح القدیر ) چاپ دار الفکر؛ و تفسیر ٢/٥٤١ابن کثیر (تفسیر القرآن العظیم، ة؛ و ) چاپ دارالکتب العلمی١٠٥

 چاپ دار الفکر. )،٣/١١٢شوکانی (

 ].٥٢[األنبیاء: » ها اعتکاف دارید.ها چیست که شما برای پرستش آن این مجسمه« -٢

هاجر از قبیله جرهم است؟ گذشته از باشد. چه دلیلی وجود دارد که روشن است که این ادعا نیازمند بازنگری می -٣

ها خبر نداد که این، نص قرآن با این مسأله مخالف است. عالوه بر این چرا ابراهیم به سوی قبیله جرهم نرفت و به آن

 هاجر نزد بیت الله الحرام است تا نزد وی رفته و به امور وی بپردازند؟
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روزی که حساب بر پا شود  ما، مرا و والدینم و مؤمنین را در ) پروردگار۴۰دعای مرا بپذیر (
 ). ۴۱بیامرز (
حضرت ابراهیم قبل از هر دعایی از خدا امنّیت خواست سپس دعاهای دیگر را، معلوم نکات: 

ها است. از بعضی دانشمندان سؤال کردند: صحت بهتر است و یا  شود امن و امنیت بهترین نعمت می

اگر پای گوسفندی بشکند، پس از زمانی  امنیت؟ در جواب گفت: امنیت! و دلیل بر آن این است که

. و مقصود از !*"خورد تا بمیرد شود ولی اگر آن را با گرگی در یکجا نگهداری، چیزی نمی خوب می

اینست که در سن پیری خدا به او فرزند داد چنانکه در سورۀ هود آیۀ  ﴾...ٱۡلِكَ�ِ  َ�َ  ِ�  وََهَب ﴿جملۀ: 

مۀ سورۀ ۷۲
ّ

 یوسف ذکر کردیم. و در مقد

َ  َ�َۡسَ�َّ  َوَ� ﴿ ا َ�ٰفًِ�  ٱ�َّ ٰلُِمونَۚ  َ�ۡعَمُل  َ�مَّ ُرُهمۡ  إِ�ََّما ٱل�َّ بَۡ�ٰرُ  �ِيهِ  �َۡشَخُص  ِ�َۡو�ٖ  يَُؤّخِ
َ
 ٱۡ�

ۡ�  َطۡرُ�ُهۡمۖ  إَِ�ِۡهمۡ  يَۡرتَدُّ  َ�  رُُءوِسِهمۡ  ُمۡقنِِ�  ُمۡهِطعِ�َ  ٤٢
َ
نِذرِ  ٤٣ َهَوآءٞ  َدُ�ُهمۡ  َِٔوأ

َ
 يَۡومَ  ٱ�َّاَس  َوأ

�ِيِهمُ 
ۡ
ِينَ  َ�َيُقوُل  ٱۡلَعَذاُب  يَأ ْ  ٱ�َّ ٓ  َظلَُموا ٓ  َر�ََّنا ۡرنَا ّخِ

َ
َجلٖ  إَِ�ٰٓ  أ

َ
ِۡب  قَرِ�بٖ  أ

 َونَتَّبِعِ  َدۡعَوتََك  �ُّ
 ۗ وَ  ٱلرُُّسَل

َ
ْ  لَمۡ  أ ۡقَسۡمُتم تَُ�ونُٓوا

َ
 َمَ�ِٰ�نِ  ِ�  َوَسَكنُتمۡ  ٤٤ َزَوالٖ  ّمِن لَُ�م َما َ�ۡبُل  ّمِن أ

ِينَ  ْ  ٱ�َّ نُفَسُهمۡ  َظلَُمٓوا
َ
َ  أ ۡ�َنا بِِهمۡ  َ�َعۡلَنا َكۡيَف  لَُ�مۡ  َوتَبَ�َّ ۡمَثاَل  لَُ�مُ  َوَ�َ

َ
 َوَقدۡ  ٤٥ ٱۡ�

 ْ ِ  وَِعندَ  َمۡكَرُهمۡ  َمَكُروا وَل  َمۡكرُُهمۡ  َ�نَ  �ن َمۡكرُُهمۡ  ٱ�َّ َباُل  ِمۡنهُ  لَِ�ُ  ﴾٤٦ ٱۡ�ِ
 ] ۴۶-۴۲إبراهیم:[  

کنند همانا حساب  گمان مبر که خدا غافل است از آنچه ستمگران عمل میو البته ترجمه: 
روز) باشتاب ) (درآن۴۲اندازد( ماند عقب می ها باز می ایشان را برای روزی که در آن روز چشم

گردد و دلهایشان تهی  به سویشان بر نمیان ششمچدوند در حالی که سرها رو به باال است  می
ان از روزی که عذاب بر ایشان بیاید پس ستمگران بگویند پروردگارا ) و مردم را بترس۴۳است(

کنیم و رسوالن را پیروی خواهیم کرد،  تا مدت نزدیکی ما را تمدید کن که دعوتت را اجابت می
) و خود ساکن ۴۴خوردید که برایتان زوالی نیست( گفته شود آیا شما نبودید که قبًال قسم می

جایگاه آنان که به خودشان ستم کردند و برای شما معلوم شد شدید و نشستید در مساکن و 
) و به تحقیق مکر خود را انجام ۴۵ها زدیم( که چگونه با ایشان رفتار کردیم و برای شما َمَثل

 ). ۴۶ها از آن زائل شود( دادند و نزد خداست جزای مکر ایشان و مکرشان چنین نبود که کوه

____________________ 
 ) استفاده کرده است.١٩/١٣٥زی (فخر را تفسیر الکبیرمولف در بیان این مسأله از  -١
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باشد به لغت قریش و این  می ناکسی رءوسهم ﴾رُُءوِسِهمۡ  ُمۡقنِِ� ﴿مقصود از جملۀ: نکات: 

، این است که از ترس چشم خود را ﴾َطۡرُ�ُهمۡ  إَِ�ِۡهمۡ  يَۡرتَدُّ  َ� ﴿احتمالی است. و مقصود از جملۀ: 

گفتند: برای ما زوال و  این است که می ،﴾َزَوالٖ  ّمِن َلُ�م َما﴿دهد. و مقصود از جملۀ  حرکت نمی

ْ ﴿انتقالی از این سرا به سرای دیگر نیست. و جملۀ:  داللت دارد که ایشان هرچه  ﴾...َمۡكرَُهمۡ  َمَكُروا

کوشیدند و مکر و کیدشان را به کار انداختند و مکرشان برای  صتوانستند برای از بین بردن رسول خدا

و کوه وقار و کوه استقامت را از بین ببرند، ولی موفق نشدند، و این این بود که کوه رسالت و کوه صبر 

 . !*"باشد می ما کاندر اینجا بمعنی؛  ﴾َ�نَ  إِن﴿مثلی است برای تهویل. و 

َ  َ�َۡسَ�َّ  فََ� ﴿ ۥٓۚ  وَۡعِدهِۦ ُ�ۡلَِف  ٱ�َّ َ  إِنَّ  رُُسلَُه ُل  يَۡومَ  ٤٧ ٱنتَِقا�ٖ  ُذو َعِز�زٞ  ٱ�َّ �ُض  ُ�َبدَّ
َ
 ٱۡ�

�ِض  َ�ۡ�َ 
َ
َ�َٰ�ُٰتۖ  ٱۡ� ْ  َوٱلسَّ ِ  َوَ�َرُزوا ارِ  ٱۡلَ�ِٰحدِ  ِ�َّ �ِ�َ  يَۡوَم�ِذٖ  ٱلُۡمۡجرِِم�َ  َوتََرى ٤٨ ٱۡلَقهَّ َقرَّ  مُّ

ۡصَفادِ  ِ� 
َ
ا�ِيلُُهم ٤٩ ٱۡ� ُ  ِ�َۡجِزيَ  ٥٠ ٱ�َّارُ  وُُجوَهُهمُ  َوَ�ۡغَ�ٰ  قَِطَرانٖ  ّمِن َ�َ  َ�ۡفٖس  ُ�َّ  ٱ�َّ

َ  إِنَّ  َكَسَبۡتۚ  امَّ  ْ  ّلِلنَّاِس  بََ�ٰغٞ  َ�َٰذا ٥١ ٱۡ�َِسابِ  َ�ِ�عُ  ٱ�َّ ْ  بِهِۦ َوِ�ُنَذُروا �ََّما َوِ�َۡعلَُمٓوا
َ
 ُهوَ  �

رَ  َ�ِٰحدٞ  إَِ�ٰهٞ  كَّ ْ  َوِ�َذَّ ْولُوا
ُ
ۡلَ�ٰبِ  أ

َ
 ]۵۲-۴۷إبراهیم:[   ﴾٥٢ ٱۡ�

ای که به رسوالنش داده خالف کند زیرا خدا عزیزی  پس گمان مبر که خدا وعدهترجمه: 
) روزی که این زمین به غیر این زمین و این آسمان به غیر اینها تبدیل ۴۷است صاحب انتقام(

) در آن روز گنهکاران را ۴۸شود و از قبرها بیرون آیند برای حضور به امر خدای یکتای قهار(
هایشان را  ) پیراهن ایشان از قطران است و آتش صورت۴۹اند( ا بسته شدهبینی که در غله می

) تا خداوند هرکسی را مطابق آنچه کسب کرده جزا دهد به راستی که خدا سریع ۵۰بپوشد(
) این قرآن بیان کافی و رساست برای مردم و باید به آن ترسانیده شوند و ۵۱الحساب است(

 ). ۵۲ا و تا خردمندان متوجه شوند(بدانند که همانا او الهی است یکت

ُل  يَۡومَ ﴿نکات:  �ُض  ُ�َبدَّ
َ
�ِض  َ�ۡ�َ  ٱۡ�

َ
داللت دارد که زمین محشر غیر این زمین است.  ﴾ٱۡ�

شود که  غیرّیت آن یا به صورت است و یا به ماّده و یا به هر دو، اگر به صورت باشد معنی چنین می

شود، و اگر به ماّده  رود و زمین صاف می ها از بین می ا و درهه کند، یعنی کوه صورت این زمین تغییر می

کند. و جملۀ:  شود و خدا زمین دیگری خلق می شود که زمین معدوم می باشد معنی چنین می

____________________ 
باشد و اسم آن ضمیر (الشأن) می» إنَّ «در اینجا نافیة نیست، بلکه مخفف از  »إْن «این دیدگاه نادرست است. « -١

 »ها زایل شوند.شان چنین بود که از مکرشان کوهباشد. و معنای جمله چنین است: شأن و حالمحذوف می

 



 ٩٧  سورة إبراهیم

﴿ ْ ْ ﴿و همچنین  ﴾بِهِۦ َوِ�ُنَذُروا رَ ﴿و همچنین  ﴾...َوِ�َۡعلَُمٓوا كَّ در اینها الم  المممکن است  ﴾...ِ�َذَّ

تعلیل باشد، یعنی، این قرآن نزولش برای این است که به مردم برسد تا به آن انذار شوند تا بدانند که 

ر شوند، و ممکن است در هر سه مورد الم امر غایب باشد چنانکه در ترجمه ذکر 
ّ
خدا یکتاست تا متذک

 شد. 

 شود:  به هرحال از این آیه چند چیز استفاده می

 نکه داللت دارد که این قرآن در تمام ما یحتاج إلیه الّناس از امور دین کافی است. : ایاول

: اینکه بیانش رسا و مفهوم است و احتیاج به غیر ندارد، منتهی این است که باید هر طالبی جد دوم

 و جهد کند و دامن همت به کمر زند و مقداری عربی و زبان عرب را بداند تا بفهمد. 

به برکت و به سبب همین قرآن است زیرا و  و ارشاد او به واسطه صانذار رسول خدا : اینکهسوم

ْ ﴿فرموده:   کند.  بر این معنی داللت می ﴾بِهِۦ﴿در  باء ، و﴾بِهِۦ َوِ�ُنَذُروا

ْ ﴿تعالی از مردم توحید و علم آن را خواسته به دلیل جملۀ:  : اینکه حقچهارم �ََّما َوِ�َۡعلَُمٓوا
َ
ٰ  ُهوَ  �  هٞ إَِ�

اند خدا از نصاری تثلیث خواسته و از زنادقه و مجوس  ، و این رد است بر اهل جبر که گفته﴾َ�ِٰحدٞ 

 شرک تثنیه را خواسته. 

رَ ﴿: اینکه به جملۀ پنجم كَّ ْ  َوِ�َذَّ ْولُوا
ُ
ۡلَ�ٰبِ  أ

َ
ر، تدّبر و تفّهم را خواسته و عقل ﴾ٱۡ�

ّ
، از تمام بشر تذک

ر را ندارد.را برای ایشان حّجت قرار داده 
ّ
 است زیرا غیر از خردمند امکان تدّبر و تفک

 





 
 
 

 سورة احلجر (مكية وهي تسع وتسعون آية)

 باشد آیه می ۹۹سورۀ حجر مکی و دارای 

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

بِ�ٖ  َوقُۡرَءانٖ  ٱۡلِكَ�ٰبِ  َءاَ�ُٰت  تِۡلَك  الٓر� ﴿ َ�َما ١ مُّ ِينَ  يََودُّ  رُّ ْ  ٱ�َّ ْ  لَوۡ  َ�َفُروا  ُمۡسلِِم�َ  َ�نُوا
ْ  َذرُۡهمۡ  ٢ ُ�لُوا

ۡ
ْ  يَأ ۖ  َوُ�ۡلِهِهمُ  َوَ�َتَمتَُّعوا َمُل

َ
ٓ  ٣ َ�ۡعلَُمونَ  فََسۡوَف  ٱۡ� ۡهلَۡكَنا َوَما

َ
 إِ�َّ  َقۡرَ�ةٍ  ِمن أ

ۡعلُومٞ  كَِتابٞ  َولََها ا ٤ مَّ ةٍ  ِمنۡ  �َۡسبِقُ  مَّ مَّ
ُ
َجلََها أ

َ
 ]۵-۱[الحجر: ﴾٥ ِخُرونَ  ٔۡ �َۡسَ�  َوَما أ

) ۱است آیات این کتاب و قرآن روشن(به نام خدای رحمن رحیم. الف. الم. راء. اینترجمه: 
) واگذار ایشان را تا بخورند و ۲بسا آنان که کافر شدند آرزو کنند که کاش مسلمان بودند(

) و ما هالک نکردیم ۳کامرانی کنند و آروز مشغولشان کند که به زودی خواهند دانست(
ی از اجل خود پیشی ) هیچ امت۴ای بود معلوم( ای را مگر در حالی که برای آن نوشته قریه

 ). ۵نگیرد و پس نماند(

َ�َما﴿کند. و جملۀ:  برای تنکیر و داللت بر عظمت آن می ﴾قُۡرَءانٖ ﴿تنوین نکات:   ﴾...يََودُّ  رُّ
روایت  صداللت دارد بر اینکه زمانی خواهد رسید که کفار آرزوی اسالم داشته باشند. از رسول خدا

ار به شده که چون اهل آتش در دوزخ وارد شون
ّ

د بسیاری از ایشان از اهل قبله و مسلمانند، آن وقت کف

گویند: مگر شما مسلمان نبودید؟ گویند: چرا، گویند: پس اسالم برای شما فایده نداد، زیرا  مسلمین می

شما با ما وارد آتشید! گویند: برای ما گناهانی است که به واسطۀ آنها گرفتار شدیم، پس خدای تعالی 

ياليتنا كنّا «گویند:  ید: هرکس مسلمان است از دوزخ خارج شود، در آن هنگام کفار میفرما امر می

َمُل  َوُ�ۡلِهِهمُ ﴿. و جملۀ: !*"»مسلمني
َ
، داللت دارد که آرزوهای دنیوی باعث هالکت انسان ﴾ٱۡ�

 معالـم التنزیل) و بغوی در ١٧/٦١( جامع البیانحدیث را مفسرانی چون طبری در  این» ای کاش مسلمان بودیم.« -١

اند. و ) نقل کرده١٩/١٥٤( تفسیر الکبیر) و فخر رازی در ٥/٣٣١( الکشف والبیاندر  نیشاپوری یثعلب) و ٤/٣٦٨(

 درحاکم  و )٤٠٦-١/٤٠٥( السنة درابن أبي عاصم اند. و ها روایت کردهدیگر مفسرین این حدیث را از آن

____________________ 
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نََتاِن «فرمود:  صشود، چنانکه رسول خدا می
ْ
َملَ�ْهَرُم اْ�ُن آَدَم َو�َِشبُّ �ِيِه اث

َ ْ
ِْرُص َوُطوُل األ

ْ
، و !*"» احل

دُّ «فرموده:  علی  يَصُ وَ بَاعَ الْـهَ َنَّ اتِّ لِ ألِ َمَ طُولُ األْ  وَ وَ بَاعُ الْـهَ نَانِ اتِّ مُ اثْ يْكُ لَ فُ عَ وَّ َ ا أَختَ فَ مَ وَ إِنَّ أَخْ

ةَ  رَ خِ نْيسِ اآلْ لِ يُ َمَ طُولَ األْ قِّ وَ نِ الْـحَ ۡعلُومٞ  كَِتابٞ  َولََها﴿. و مقصود از جملۀ: !+"»عَ ، این است که ﴾مَّ

تعالی برای هر قومی اجل و سرنوشت معینی مهلت دادن خدا به کفار باعث غرور ایشان نگردد زیرا حق

 رسد.  معینی به ایشان میقرار داده و عذاب دنیا و مرگ در وقت 

﴿ ْ َها َوقَالُوا ُّ�
َ
� ِي َ�ٰٓ تِيَنا َما لَّوۡ  ٦ لََمۡجُنونٞ  إِنََّك  ٱّ�ِۡكرُ  َعلَۡيهِ  نُّزَِل  ٱ�َّ

ۡ
 ُكنَت  إِن بِٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ  تَأ

ِٰد�ِ�َ  ِمنَ  ُِل  َما ٧ ٱل�َّ ْ  َوَما بِٱۡ�َقِّ  إِ�َّ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةَ  ُ�َ�ّ نَظرِ�نَ  إِٗذا َ�نُٓوا  ]۸-۶[الحجر: ﴾٨ مُّ
) ۶ای ( نهو گفتند: ای کسی که این ذکر (یعنی قرآن) بر او نازل شده محققًا تو دیواترجمه: 

کنیم مگر  ) ما فرشتگان را نازل نمی۷آوری اگر تو از راستگویانی( چرا برای ما فرشتگان را نمی
 ). ۸هنگام ایشان مهلت داده نباشند(به حق و درآن

ر به خدا و احکام الهی است، در اینجا  ذکرهای قرآن  یکی از نامنکات: 
ّ
است زیرا قرآن سبب تذک

تِيَنا َما لَّوۡ ﴿نامیده شده سبب به نام مسبب. و مقصود از جملۀ: 
ۡ
، این است که چرا ﴾بِٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ  تَأ

آوری تا شهادت به صدق ادعای تو بدهند؟ جواب ایشان را خدا داده که اگر مالئکه  فرشتگان را نمی

وقت لغو و باطل خواهد بود و حال باید به صورت مردی بیایند باز کفار تصدیق نخواهند کرد آن  بیایند

کنیم نه به باطل. و ممکن است بگوییم درخواست کفار این بوده که  آن که ما مالئکه را به حق نازل می

اند. و را تخریج نکردهاست و شیخین آنصحیح این روایت : گویدمی ورا روایت کرده ) آن٢/٤٤٢( الـمستدرك

را روایت ی آنطبران« گوید:می )٧/٤٥( مجمع الزوائد در یهیثمذهبی در التلخیص با وی موافقت کرده است. 

 »است. : متروكگویددر مورد وی می أبوداود  ی وجود دارد کهخالد بن نافع اشعردر میان راویان آن  و کرده است

، ٣/١١٥( الـمسندرا در أحمد آن» شود: حرص و آرزوی طوالنی.شود و دو چیز همراه وی پیر میآدمیزاد پیر می« -١

ِْرُص  :اثنتانَ�ْهَرُم اْ�ُن آَدَم وتبىق منه «) با الفاظی شبیه به این روایت کرده و عبارت آن چنین است: ١٦٩، ١١٩
ْ
احل

 
َ
و مسلم در صحیحش (کتاب » ماند: حرص و آرزو.شود و دو چیز همراه وی باقی میآدمیزاد پیر می»: «ُل مَ واأل

اند: ) و ترمذی و ابن ماجه با الفاظی نزدیک به این روایت کرده١٠٤٧الزکاة/باب کراهة الحرص علی الدنیا، ش: 

ُعُمرِ  :اثْنَتَانِ  َ�ْهَرُم اْ�ُن آَدَم َو�َِشبُّ ِمنْهُ «
ْ
ِْرُص ىلَعَ ال

ْ
ِْرُص ىلَعَ الَْماِل َواحل

ْ
شود و دو خصلت آدمیزاد پیر می»: «احل

 » شوند: حرص بر مال و عمر.همراه وی پیر می

ترسم: پیروی از هوا و هوس و آرزوهای طوالنی؛ پیروی از هوی و بیش از هرچیزی در مورد دو خصلت بر شما می« -٢

 »برد.دارد و آرزوی طوالنی آخرت را از یاد انسان میاز حق بازمیهوس انسان را 

ْیِنّي، ٨٤ – ٨٣(ص:  ÷های أمیر الـمؤمنین ، بخش خطبهنهج البالغة 
َ
ل

ُ
 ) ٨/٥٨( الکافي)؛ و ک
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مالئکه بیایند دیگر شوند؟ جواب ایشان این بوده که اگر  چرا مالئکه برای انزال عذاب بر تو نازل نمی

ْ  َوَما﴿مهلتی برای شما نخواهد بود:  نَظرِ�نَ  إِٗذا َ�نُٓوا  . ﴾مُّ

ۡ�َا َ�ۡنُ  إِنَّا﴿   ]۹[الحجر:  ﴾٩ لََ�ٰفُِظونَ  َ�ُۥ �نَّا ٱّ�ِۡكرَ  نَزَّ
گمان که ما البته آن را  به درستی که ما خودمان این قرآن را نازل کردیم و بیترجمه: 

 ). ۹نگهبانیم(

کید داللت دارد بر اینکه خدا حافظ قرآن ﴾لََ�ٰفُِظونَ  َ�ُۥ �نَّا﴿جملۀ: نکات:  ، با قید چند تأ

کید دارد.  »إنّ «، کلمۀ اولاست:  الم  سوم، ﴾َ�ُۥ﴿الم  دوم،که از حروف مشّبهۀ بالفعل و داللت بر تأ

م مع الغیر و آوردن آ پنجم،تعبیر کردن این مطلب به جملۀ اسمّیه.  چهارم،. ﴾لََ�ٰفُِظونَ ﴿
ّ
وردن متکل

که داللت دارد بر اینکه ما که خداییم و دارای تمام و کمال قدرت و علم هستیم آن  حافظونلفظ جمع 

 کنیم.  را حفظ می

و این آیه دلیل محکمی است بر اینکه قرآن از زیاده و نقصان و از ورود باطل بر آن مصون است، و 

ا آخر روزگار که امت اسالمی دسته دسته آن را حفظ کنند و هر عصر تعالی متکفل به حفظ آن شده ت حق

کند و از کهنه  برای عصر دیگر نقل کنند تا حجت تمام باشد و نیز خدا قرآن را از کید کفار حفظ می

ِ ٱ� ﴿دارد و این آیه دلیل است بر اینکه آیۀ:  شدن و اندراس آن را نگه می جزء  ﴾لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

 قرآن است و زیاده نشده.

رَۡسۡلَنا َولََقدۡ ﴿
َ
لِ�َ  ِشَيعِ  ِ�  َ�ۡبلَِك  ِمن أ وَّ

َ
�ِيِهم َوَما ١٠ ٱۡ�

ۡ
ْ  إِ�َّ  رَُّسولٍ  ّمِن يَأ  بِهِۦ َ�نُوا

 ةُ ُسنَّ  َخلَۡت  َوَقدۡ  بِهِۦ يُۡؤِمُنونَ  َ�  ١٢ ٱلُۡمۡجرِِم�َ  قُلُوبِ  ِ�  �َۡسلُُكُهۥ َكَ�ٰلَِك  ١١ �َۡسَتۡهزُِءونَ 
لِ�َ  وَّ

َ
َمآءِ  ّمِنَ  بَاٗ�ا َعلَۡيِهم َ�َتۡحَنا َولَوۡ  ١٣ ٱۡ� ْ  ٱلسَّ ْ  ١٤ َ�ۡعرُُجونَ  �ِيهِ  َ�َظلُّوا َما لََقالُٓوا  إِ�َّ

بَۡ�ُٰرنَا ُسّكَِرۡت 
َ
ۡسُحوُرونَ  قَۡومٞ  َ�ۡنُ  بَۡل  � َمآءِ  ِ�  َجَعۡلَنا َولََقدۡ  ١٥ مَّ َٰها بُُروٗجا ٱلسَّ  َوَز�َّ�َّ
ِٰظرِ�نَ  َق  َمنِ  إِ�َّ  ١٧ رَِّجي�ٍ  َشۡيَ�ٰنٖ  ُ�ِّ  ِمن وََحفِۡظَ�َٰها ١٦ لِل�َّ ۡمعَ  ٱۡسَ�َ ۡ�َبَعُهۥ ٱلسَّ

َ
 ِشَهابٞ  فَ�

بِ�ٞ    ]۱۸-۱۰[الحجر:  ﴾١٨ مُّ
) و  ۱۰های سابقین (پیامبرانی) فرستادیم ( و به تحقیق پیش از تو در میان فرقهترجمه: 

های  ) بدین گونه آن را در دل۱۱کردند( مگر اینکه به او استهزاء میپیامبری برای ایشان نیامد 
آورند و به تحقیق روش پیشینیان (نیزچنین)  ) به آن ایمان نمی۱۲آوریم( کاران در می گنه

) هرآینه ۱۴) و اگر بر ایشان دری از آسمان باز کنیم که همواره در آن باال روند(۱۳گذشت(
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) و به تحقیق در آسمان ۱۵ایم( م بلکه ما گروهی سحر شدهبندی شده ایبگویند که ما چشم
) آن را از هرشیطان رانده ۱۶ایم و آن را برای بینندگان زینت دادیم( هایی قرار داده برج

) مگر آنکه بدزدی گوش فرا دهد که شهابی آشکارا بدنبالش ۱۷ای حفظ کردیم( شده
 ). ۱۸آید(

کنند به  باشد که اگر به تو استهزا می لداری او میو د صاین آیات برای تسلیت رسول خدانکات: 

گردد به قرآن و ذکر، یعنی به واسطۀ  بر می ﴾�َۡسلُُكُهۥ﴿کردند و ضمیر  سایر انبیاء نیز استهزاء می

کند به قول طرفین و  های مجرمین توجه می فرستادن رسول، استهزاء، لجاجت و غوغا کردن کفار، دل

داللت دارد که اگر کفار  ﴾بَاٗ�ا َعلَۡيِهم َ�َتۡحَنا َولَوۡ ﴿د. و جملۀ: شو سخن خدا بر قلوب وارد می

ها را مشاهده کنند، و خود به کروات باال رفت و آمد کنند باز ایمان نخواهند آورد و  ملکوت آسمان

 اند و باز هم از دهند مانند زمان ما که مسیحیان به کروات باال دست یافته عقائد خرافی را از دست نمی

خرافات خود دست بردار نیستند. و مقصود از بروج در آسمان، همان ستارگانی است که به شکل برج 

َق  َمنِ  إِ�َّ ﴿رسد. و جملۀ:  گانه به نظر می دوازده ۡمعَ  ٱۡسَ�َ داللت دارد که شیاطین باال  ﴾...ٱلسَّ

ب خود اخدا آنان را با شهکردند که  اند و از وحی و یا خبرهایی از فرشتگان، چیزهایی درک می رفته می

 رانده است. 

�َض ﴿
َ
ۡلَقۡيَنا َمَدۡدَ�َٰها َوٱۡ�

َ
�َبۡتَنا َرَ�ِٰ�َ  �ِيَها َو�

َ
ءٖ  ُ�ِّ  ِمن �ِيَها َوأ ۡوُزونٖ  َ�ۡ  وََجَعۡلَنا ١٩ مَّ

ءٍ  ّمِن �ن ٢٠ بَِ�ٰزِ�ِ�َ  َ�ُۥ لَّۡسُتمۡ  َوَمن َمَ�ٰيَِش  �ِيَها لَُ�مۡ   َوَما آ�ُِنُهۥَخزَ  ِعنَدنَا إِ�َّ  َ�ۡ
ۥٓ  ُ�ُِ ۡعلُو�ٖ  بَِقَدرٖ  إِ�َّ  ُ�َ�ّ رَۡسۡلَنا ٢١ مَّ

َ
نَزۡ�َا لََ�ٰقِحَ  ٱلّرَِ�ٰحَ  َوأ

َ
َمآءِ  ِمنَ  فَأ ۡسَقۡيَ�ُٰكُموهُ  َمآءٗ  ٱلسَّ

َ
 فَأ

 ٓ نُتمۡ  َوَما
َ
ۦ َ�َۡحنُ  �نَّا ٢٢ بَِ�ِٰز�ِ�َ  َ�ُۥ أ  َعلِۡمَنا َولََقدۡ  ٢٣ ٱۡلَ�ٰرِثُونَ  َوَ�ۡنُ  َونُِميُت  نُۡ�ِ

 َحِكيمٌ  إِنَُّهۥ َ�ُۡ�ُُهمۚۡ  ُهوَ  َر�ََّك  �نَّ  ٢٤ ِخرِ�نَ  ٔۡ ٱلُۡمۡسَ�  َعلِۡمَنا َولََقدۡ  ِمنُ�مۡ  ٱلُۡمۡسَتۡقِدِم�َ 
 ]۲۵-۱۹[الحجر:  ﴾٢٥ َعلِيمٞ 

های ثابت را در آن انداختیم و در آن از هر چیزی وزن  و زمین را گشایش دادیم و کوهترجمه: 
) و در آن وسایل روزی را برای شما وبرای کسی ۱۹شده و مقدار معّیِن سنجیده شده رویاندیم(

) و چیزی نیست مگر اینکه نزد ما است ۲۰دهید قرار دادیم ( که شما روزی او را نمی
) و بادها را در حالی که آبستنند ۲۱کنیم( را جز به اندازۀ معلومی نازل نمیهای آن و آن  خزینه

(و یا برای آبستن کردن) فرستادیم پس نازل کردیم از آسمان آب را پس شما را به آن سیراب 
میرانیم و  کنیم و می ) و به درستی که ما زنده می۲۲داران آن نیستید( نمودیم و شما خزینه
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روندگان از شما را و به تحقیق دانستیم پس  ) و به تحقیق دانستیم پیش۲۳ماییم ارث برنده(
کند ایشان را به راستی که او حکیم  ) و به درستی که پروردگارت او محشور می۲۴ماندگان را(

 ). ۲۵داناست(

ءٖ  ُ�ِّ  ِمن﴿مقصود از جملۀ: نکات:  ۡوُزونٖ  َ�ۡ ، این است که هر گیاهی، هر درختی و هر چیز ﴾مَّ

ها باشد، همه را خدا به اندازۀ معین متناسب و به قدر احتیاج  نی که در هوا و در زمین و یا کوهستانمعد

 معین تر، آن رویانیده نه زیادتر و نه کم
ّ

طور که حکمت اقتضا کرد و همچنین علل و اسباب آنها را به حد

 تابش آفتاب و بارانیدن باران را به 
ً
ای قرار داد که معلول آنها را کافی  اندازهو اندازۀ معین قرار داده، مثال

باشد، این  کم موصوله عطف به ضمیر ﴾َمن﴿، اگر ﴾بَِ�ٰزِ�ِ�َ  َ�ُۥ لَّۡسُتمۡ  َوَمن﴿باشد. و مراد از جملۀ: 

دهید، یعنی برای نوکر، کلفت و  است که قرار دادیم برای شما و برای کسی که شما روزی او را نمی

باشد، معنی  ﴾َمَ�ٰيَِش ﴿و وسایل زندگی آنان قرار دادیم، و اگر عطف به  حیوانات شما، زمین را محل

شود: قرار دادیم برای شما وسائل زندگی و قرار دادیم برای شما نوکر، کلفت، خادم و حیوانات  چنین می

د از داللت دارد که هر چیزی را خدا ایجا ﴾َخَزآ�ُِنُهۥ ِعنَدنَا﴿را که شما رازق آنان نیستید. و جملۀ: 

کند که مقصود خزائن قدرت باشد و به قدر و اندازۀ معلومی که حکمت اقتضا کند نازل  عدم می

به معنی؛ حامل و آبستن است که بادها ابر را جمع کنند تا از آن باران  القحجمع  ﴾لََ�ٰقِحَ ﴿کند. و  می

شود که  بمعنای؛ ملقح باشد که در لغت آمده به معنی آبستن کنندگان اشجار و نباتات می القحآید و اگر 

ۦ َ�َۡحنُ  �نَّا﴿کند از نر آنها به مادۀ آنها. و جملۀ:  تخم اشجار را تلقیح می داللت دارد  ﴾َونُِميُت  نُۡ�ِ

یر فصل پس از ضمیر که زنده کردن و میرانیدن منحصر به ذات پروردگار است، به دلیل آوردن ضم

آیندگان. و  ﴾ِخرِ�نَ  ٔۡ ٱلُۡمۡسَ� ﴿، ممکن است گذشتگان باشند و ﴾ٱلُۡمۡسَتۡقِدِم�َ ﴿وصل. و مقصود از 

آهنگان در صفوف  ممکن است گذشتگان از خود آنان و آیندگان از خود آنان باشد. و ممکن است پیش

مین در صف جماعت  می ندجنگ و متأخرین آنان باشد. و یا متقدمین در خیر وآنان که ک
ّ

باشند ویا متقد

رین آنان باشد و مقصود این باشد که ما حال و نّیت پیش رونده و به دنبال رونده را می
ّ

دانیم یعنی  و متأخ

دانیم و ممکن است مراد و مرید باشد.  نّیت آنکه در صف اول جماعت و یا صف دوم جماعت است می

  و بلکه تمام این معانی مذکوره باشد.
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�َ�ٰنَ  َخلَۡقَنا َولََقدۡ ﴿ ۡسُنونٖ  َ�َإٖ  ّمِنۡ  َصۡلَ�ٰلٖ  ِمن ٱۡ�ِ  ِمن َ�ۡبُل  ِمن َخلَۡقَ�ٰهُ  َوٱۡ�َآنَّ  ٢٦ مَّ
ُمومِ  نَّارِ  � َ�ٰلِقُۢ  إِّ�ِ  لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ  َر�َُّك  قَاَل  �ذۡ  ٢٧ ٱلسَّ ۡسُنونٖ  َ�َإٖ  ّمِنۡ  َصۡلَ�ٰلٖ  ّمِن �ََ�ٗ  ٢٨ مَّ

ۡ�ُتُهۥ فَإَِذا وِ�  ِمن �ِيهِ  َوَ�َفۡخُت  َسوَّ ْ  رُّ   ]۲۹-۲۶[الحجر: ﴾٢٩ َ�ِٰجِدينَ  َ�ُۥ َ�َقُعوا
) و پری را ۲۶گرفته آفریدیم ( و هرآینه بتحقیق انسان را از گل خشک از الی سیاه بوترجمه: 

درستی ) و هنگامی که پروردگارت به مالئکه گفت: به ۲۷پیش ازآن، از آتش سوزان آفریدیم(
) پس چون او را معتدل ۲۸ام بشری را از گل خشک از الی سیاه بو گرفته( ه من آفرینندهک

 ). ۲۹کنان( نمودم و از روحم در آن دمیدم بیفتید برای او سجده

�َ�ٰنَ ﴿نکات:    از ﴾ٱۡ�ِ
ُ
 مایل به انس با دیگر از افراد هم نسا

ً
جنس خود  مشتق است، و لذا فطرتا

ۡسُنونٖ  َ�َإٖ  ّمِنۡ  َصۡلَ�ٰلٖ  ِمن﴿باشد. جملۀ:  می تعالی حضرت آدم را از گل و  ، داللت دارد که حق﴾مَّ

گشته یعنی خشکیده خلق نموده، سپس در آن روح دمیده  صلصال ای که مدتی مانده و الی گندیده

آدم ها قبل از خلقت  ، داللت دارد که خلقت پریان و جن مدت﴾َ�ۡبُل  ِمن َخلَۡقَ�ٰهُ  َوٱۡ�َآنَّ ﴿است. 

وِ�  ِمن﴿بوده. و مقصود از کلمۀ:  ، اثبات شرافت و اهمیت روح است که اضافه به یاء متکلم شده ﴾رُّ

 . بيت اهللاو  شهر اهللاست و این اضافه، اضافۀ تشریفی است مانند اضافه در 

ۡ�َُعونَ  ُ�ُُّهمۡ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ  فََسَجدَ ﴿
َ
ٓ  ٣٠ أ َ�ٰٓ  إِبۡلِيَس  إِ�َّ

َ
ن �

َ
ِٰجِدينَ  َمعَ  يَُ�ونَ  أ  َقاَل  ٣١ ٱل�َّ

إِبۡلِيُس  �َّ  لََك  َما َ�ٰٓ
َ
ِٰجِدينَ  َمعَ  تَُ�ونَ  � ُ�ن لَمۡ  قَاَل  ٣٢ ٱل�َّ

َ
ۡسُجدَ  أ

َ
 ِمن َخلَۡقَتُهۥ لِبََ�ٍ  ّ�ِ

ۡسُنونٖ  َ�َإٖ  ّمِنۡ  َصۡلَ�ٰلٖ   إَِ�ٰ  ٱللَّۡعَنةَ  َعلَۡيَك  �نَّ  ٣٤ رَِجيمٞ  فَإِنََّك  ِمۡنَها فَٱۡخُرجۡ  قَاَل  ٣٣ مَّ
نِظۡرِ�ٓ  َرّبِ  َقاَل  ٣٥ ٱّ�ِينِ  يَۡومِ 

َ
 يَۡومِ  إَِ�ٰ  ٣٧ ٱلُۡمنَظرِ�نَ  ِمنَ  فَإِنََّك  قَاَل  ٣٦ ُ�ۡبَعُثونَ  يَۡومِ  إَِ�ٰ  فَأ

  ]۳۸-۳۰[الحجر:  ﴾٣٨ ٱلَۡمۡعلُومِ  ٱلَۡوۡقتِ 
) مگر ابلیس که نخواست با ۳۰پس از آن مالئکه همگی تمامشان سجده کردند(ترجمه: 

) ۳۲باشی؟( کنان نمی ) خدا گفت: ای ابلیس چه شده ترا که با سجده۳۱کنان باشد( سجده
ای سجده  گفت: من حاضر نبودم برای بشری که او را از گل خشک از الی گندیده آفریده

) و به درستی که بر ۳۴ای( ) خدا گفت: پس، از آن درجه بیرون رو زیرا تو رانده شده۳۳کنم(
) گفت: پروردگارا پس مرا مهلت ده تا روزی که برانگیخته ۳۵(تو لعنت است تا روز جزاء

 ). ۳۸) تا روز وقت معلوم(۳۷شدگانی( ) خدا فرمود: محققا تو از مهلت داده۳۶شوند(
توان آن را لمس کرد و مباشرت نمود ولی شیطان موجودی است که  بشر جسمی است که مینکات: 

و لذا حاضر نشد برای آدم سجده کند زیرا او نظر به  تر از بشر است از عنصر آتش خلق شده ولی لطیف
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خبر بود. شیطان مهلت خواست تا روز  جسم تیره و تار بشر نمود و از روح او که از عالم قدس است بی

تعالی فرمود ترا مهلت  مرد تا روز جزاء، ولیکن حق نمی داد تا روز جزا باید جزا و اگر خدا او را مهلت می

، زیرا مکلف اگر بداند تا چه وقت زنده است صالح او نیست و باعث طغیان و غرور دادم تا وقت معلوم

شود ولیکن خدا انتهای زمان او را برای او معین نکرد تا همواره در ترس و اضطراب باشد. و  او می

  عند املخاطب.است نه  معلوم عند املتكلّمیعنی  معلوم عند اهللامقصود از وقت معلوم، 

ٓ  َرّبِ  قَاَل ﴿ ۡغَوۡ�تَِ�  بَِما
َ
َزّ�َِنَّ  أ

ُ
�ِض  ِ�  لَُهمۡ  َ�

َ
ۡغوَِ�نَُّهمۡ  ٱۡ�

ُ
ۡ�َِع�َ  َوَ�

َ
 ِمۡنُهمُ  ِعَباَدكَ  إِ�َّ  ٣٩ أ

َّ  ِصَ�ٌٰط  َ�َٰذا قَاَل  ٤٠ ٱلُۡمۡخلَِص�َ   إِ�َّ  ُسۡلَ�ٰنٌ  َعلَۡيِهمۡ  لََك  لَۡيَس  ِعَباِدي إِنَّ  ٤١ ُمۡسَتقِيمٌ  َ�َ
َبَعَك  َمنِ  ۡ�َِع�َ  لََموِۡعُدُهمۡ  َجَهنَّمَ  �نَّ  ٤٢ ٱۡلَغاوِ�نَ  ِمنَ  ٱ�َّ

َ
بَۡ�ٰبٖ  َسۡبَعةُ  لََها ٤٣ أ

َ
 بَاٖب  ّلُِ�ِّ  �

ۡقُسومٌ  ُجۡزءٞ  ّمِۡنُهمۡ   ]۴۴-۳۹[الحجر:   ﴾٤٤ مَّ
گفت: پروردگارا، به سبب اینکه مرا گمراه کردی البته البته در زمین (گناه را) برایشان ترجمه: 

) مگر بندگان خالص شدۀ تو از میان ایشان ۳۹ه همگی ایشان را گمراه کنم(زینت دهم و البتّ 
) همانا نیست برای ۴۱) خدا فرمود: این راهی است مستقیم که بر عهدۀ من است بیان آن (۴۰(

گاه  ) و به درستی که دوزخ وعده۴۲تو بر بندگانم تسّلطی مگر آن گمراهانی که تو را پیروی کنند(
 ). ۴۴ای از ایشان قسمت شده( ) برای آن هفت در است برای هر دری پاره۴۳همۀ ایشان است(

ٓ  َرّبِ ﴿جملۀ: نکات:  ۡغَوۡ�تَِ�  بَِما
َ
، داللت دارد که شیطان گمراهی خود را به خدا نسبت داده و ﴾أ

خواسته بگوید چون خدا مرا امر کرد به سجود آدم، وسایل گمراهی مرا فراهم نمود؟ جواب او این  می

است که گمراهی تو از حسد و تکّبر خودت بود نه از امر به سجود، زیرا خدا مالئکه را نیز امر به سجود 

، داللت ﴾ٱلُۡمۡخلَِص�َ  ِمۡنُهمُ  ِعَباَدكَ  إِ�َّ ﴿امر وسیلۀ گمراهی ایشان نشد. وجملۀ:  نمود، پس چرا این

دانسته که کید و مکر او در بندگان  دارد که شیطان خواسته دروغگو نشود و قول او دروغ نگردد، زیرا می

 لَۡيَس  ِعَباِدي إِنَّ ﴿تر است. جملۀ:  خالص اثر نکند. پس آنکه احتراز از دروغ ندارد از شیطان پست
داللت دارد که خدا شیطان را مسلط بر بنی آدم ننمود و بنی آدم به اختیار خود عصیان را  ﴾...لََك 

اشاره به کجاست؟ مورد اختالف شده،  ﴾...ِصَ�ٌٰط  َ�َٰذا﴿کند. و اسم اشاره در جملۀ:  انتخاب می

، یعنی راه اخالص، راه مستقیم به شود محتمل است اشاره به اخالص باشد که از مخلصین استفاده می

بَۡ�ٰبٖ  َسۡبَعةُ  لََها﴿سوی من، و روندۀ آن بر من وارد شود. جملۀ: 
َ
، داللت دارد بر اینکه جهنم هفت ﴾�

 اند. از علی اند، و هر دربی را باالی درب دیگر گفته ای خوانده درب دارد و هر دری را به نام طبقه
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نَّ «روایت شده که فرمود:  هَ ةُ أَبْوابٍ أَنَّ جَ بْعَ ا سَ قَ   مَ هلَ وْ ا فَ هَ بَاقٍ بَعْضُ ا لَظَى   أَطْ هَ قَ وْ فَ نَّمُ وَ هَ ا جَ هَ لُ فَ أَسْ بَعْضٍ فَ

ة يَ اوِ ا الْـهَ هَ قَ وْ فَ ريُ وَ
عِ ا السَّ هَ قَ وْ فَ يمُ وَ حِ ا الْـجَ هَ قَ وْ فَ رُ وَ قَ ا سَ هَ قَ وْ فَ ةُ وَ طَمَ ا الْـحُ هَ قَ وْ فَ  . !*"»وَ

ٰٖت  ِ�  ٱلُۡمتَّقِ�َ  إِنَّ ﴿  ُصُدورِهِم ِ�  َما َونَزَۡ�َنا ٤٦ َءاِمنِ�َ  �َِسَ�ٰ�ٍ  ٱۡدُخلُوَها ٤٥ وَُ�ُيونٍ  َج�َّ
ٰ  إِۡخَ�ٰنًا ِغّلٍ  ّمِنۡ  رٖ  َ�َ َتَ�ٰبِلِ�َ  ُ�ُ ُهمۡ  َ�  ٤٧ مُّ  ٤٨ بُِمۡخرَِج�َ  ّمِۡنَها ُهم َوَما نََصبٞ  �ِيَها َ�َمسُّ

ٓ  ِعَبادِيٓ  ۞َ�ّبِئۡ  ِ�ّ
َ
نَا �

َ
نَّ  ٤٩ لرَِّحيمُ ٱ ٱۡلَغُفورُ  �

َ
ِ�مُ  ٱۡلَعَذاُب  ُهوَ  َعَذاِ�  َوأ

َ
 ﴾٥٠ ٱۡ�

  ]۵۰-۴۵[الحجر:  

) به سالمت وارد آن شوید ۴۵هایند( ها و چشمه به درستی که پرهیزکاران در میان باغترجمه: 
ها  ایم به حال برادرانه بر تخت های ایشان از کینه بود کنده ) و آنچه در سینه۴۶در حال أمن(

رسد، و ایشان از آن خارج شدنی  ) در آنجا زحمت و رنجی به ایشان نمی۴۷برابر یکدیگرند(
) و حقیقتًا عذابم همان عذاب ۴۹بندگانم را خبر ده که حقا منم آمرزندۀ رحیم() ۴۸نیستند(

 ). ۵۰دردناک است(
ٰتٖ ﴿ نکات: باشد، پس چنانکه برای دوزخ هفت طبقه بود برای بهشت نیز  می ۀجنّ جمع  ﴾َج�َّ

های  است و چشمه عینجمع  ﴾ُ�ُيونٍ ﴿باشد. و همچنین  هشت در و یا هشت طبقه و درجه می

د است. و جملۀ: 
ّ

ُهمۡ  َ� ﴿و جملۀ:  ﴾...َونَزَۡ�َنا﴿بهشت نیز متعد داللت دارد که برای اهل  ﴾....َ�َمسُّ

بهشت نه عذاب روحی است و نه عذاب جسمی، زیرا اهل دنیا برای تحصیل مقامات آن مبتال به رنج و 

یز فراهم است و احتیاج به گرفتاری باشند ولی برای اهل بهشت همه چ های روحی و جسمی می عذاب

ِ�مُ  ٱۡلَعَذاُب ﴿ها ندارند. و ذکر  ها و درد و رنج و سختی
َ
در آیات  ﴾ٱلرَِّحيمُ  ٱۡلَغُفورُ ﴿پس از  ﴾ٱۡ�

برای آنست که بندگان به رحمت خدا مغرور نشوند و خیال نکنند که چون خدا رحیم است هر  ۵۰و۴۹

 ٱۡلَعَذاُب ﴿است، عذاب او هم  ﴾ٱلرَِّحيمُ  ٱۡلَغُفورُ ﴿توانند بکنند خیر چنین نیست اگر  گناهی می

____________________ 

ها جهنم است و باالتر از آن لظی و به همین ترتیب ترین آنجهنم هفت در دارد که بر روی یکدیگر قرار دارند؛ پایین« -١

). و در ٢٤٦-٨/٢٤٥( بحاراألنوار، یجملس». حطمه و سقر و جحیم و سعیر و هاویه بر روی یکدیگر قرار دارد

)  و... و ١٠/٣٠( اجلامع ألحكام القرآن)؛ قرطبی، ٥/٣٤٢( الكشف والبيانمصادر اهل سنت: ثعلبی نيشاپوری، 

). و مهچون اين روايت از ابن عباس و ابن جريج و ضحاك نيز روايت ١٠٧ -١٧/١٠٦( البيان جامعنگا: طربی، 

 شده است. 
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ِ�مُ 
َ
ْ لَُموٓ عۡ ٱ﴿است چنانکه در آیۀ دیگر فرموده:  ﴾ٱۡ� نَّ  ا

َ
َ ٱ أ نَّ  عَِقابِ لۡ ٱ َشِديدُ  �َّ

َ
َ ٱ َوأ  رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

 آید.  شود ذکر جهنم نیز به دنبال آن می . و در آیات قرآن وقتی ذکر بهشت می]۹۸المائدة: [ !*"﴾٩٨

ْ  إِذۡ  ٥١ إِبَۡ�ٰهِيمَ  َضۡيِف  َعن َونَّبِۡئُهمۡ ﴿ ْ  َعلَۡيهِ  َدَخلُوا  ٥٢ وَِجلُونَ  ِمنُ�مۡ  إِنَّا قَاَل  َسَ�ٰٗما َ�َقالُوا
 ْ ُكَ  إِنَّا تَوَۡجۡل  َ�  قَالُوا ُ�ُموِ�  قَاَل  ٥٣ َعلِي�ٖ  بُِغَ�ٰ�ٍ  نُبَّ�ِ ۡ َّ�َ�

َ
�  ٰٓ ن َ�َ

َ
ِ�َ  أ سَّ  فَبِمَ  ٱۡلِكَ�ُ  مَّ

ونَ  ُ ْ  ٥٤ تُبَّ�ِ َ�َٰك  قَالُوا ۡ  رَّۡ�َةِ  ِمن َ�ۡقَنُط  َوَمن قَاَل  ٥٥ ٱۡلَ�ٰنِِط�َ  ّمِنَ  تَُ�ن فََ�  بِٱۡ�َقِّ  �َ�َّ
آلُّونَ  إِ�َّ  َرّ�ِهِۦٓ  َها َخۡطُبُ�مۡ  َ�َما قَاَل  ٥٦ ٱلضَّ ُّ�

َ
ْ  ٥٧ ٱلُۡمۡرَسلُونَ  � ٓ  قَالُٓوا ا ٓ  إِ�َّ رِۡسۡلَنا

ُ
 قَۡو�ٖ  إَِ�ٰ  أ

ۡرِِم�َ  ُّ� ٥٨  ٓ وُهمۡ  إِنَّا لُوٍط  َءاَل  إِ�َّ ۡ�َِع�َ  لَُمَنجُّ
َ
تَُهۥ إِ�َّ  ٥٩ أ

َ
ٓ  ٱۡمَر� ۡرنَا  لَِمنَ  إِ�ََّها قَدَّ

  ]۶۰-۵۱[الحجر:  ﴾٦٠ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ 
) هنگامی که بر او وارد شدند پس سالم ۵۱و ایشان را از میهمانان ابراهیم خبر ده(ترجمه: 

) گفتند: نترس به تحقیق ما تو را به پسر ۵۲گفتند، گفت: بدرستی که ما از شما ترسناکیم(
با اینکه پیری مرا عارض گشته  دهید ) گفت: آیا مرا بشارت می۵۳دهیم( دانایی بشارت می

) گفتند: تو را طبق واقع بشارت دادیم پس از ناامیدان ۵۴دهید( پس به چه چیز بشارت می
) گفت: ۵۶) گفت: و کیست که ناامید گردد از رحمت پروردگارش جز گمراهان(۵۵مباش(

ده ) گفتند که: ما به سوی قوم گنهکاران فرستا۵۷پس چیست مقصود شما ای فرستادگان(
) جز زن او را که او را از ۵۹( ایم ) مگر پیروان لوط که ما تمامشان را نجات دهنده۵۸شدیم (

 ). ۶۰ماندگان با کّفار مقدر نمودیم(

 ِمنُ�مۡ  إِنَّا﴿شود. و جملۀ:  ، مصدر و اسم جنس است، اطالق بر جمیع می﴾َضۡيِف ﴿نکات: 
مالئکه را که بر او وارد شدند و آنها را پذیرایی و استقبال  داللت دارد که حضرت ابراهیم ﴾وَِجلُونَ 

شناخت، پس رسوالن الهی همه چیز را ندانند. و حضرت ابراهیم از مالئکۀ میهمان ترسید  نموده بود نمی

گیر نشود و البد  خواهد نمک  زیرا آنان دست به طعام ابراهیم دراز نکردند و میهمانی که طعام میل نکند می

 ق است. ا، حضرت اسح﴾َعلِي�ٖ  بُِغَ�ٰ�ٍ ﴿وئی در حق میزبان نموده است. و مقصود از خیال س

ا﴿ نَكُرونَ  قَۡومٞ  إِنَُّ�مۡ  قَاَل  ٦١ ٱلُۡمۡرَسلُونَ  لُوٍط  َءاَل  َجآءَ  فَلَمَّ ْ  ٦٢ مُّ  بَِما ِجۡئَ�َٰك  بَۡل  قَالُوا
 ْ ونَ  �ِيهِ  َ�نُوا َ�ۡيَ�َٰك  ٦٣ َ�ۡمَ�ُ

َ
ۡ�ِ  ٦٤ لََ�ِٰدقُونَ  �نَّا بِٱۡ�َقِّ  َو�

َ
ۡهلَِك  فَأ

َ
ۡلِ  ّمِنَ  بِقِۡطعٖ  بِأ  ٱ�َّ

ۡدَ�َٰرُهمۡ  َوٱتَّبِعۡ 
َ
َحدٞ  ِمنُ�مۡ  يَۡلَتفِۡت  َوَ�  أ

َ
ْ  أ ٓ  ٦٥ تُۡؤَمُرونَ  َحۡيُث  َوٱۡمُضوا  َ�ٰلَِك  إَِ�ۡهِ  َوَقَضۡيَنا

____________________ 
 »بدانید که خدا شدیدالعقاب و اینکه خدا آمرزنده رحیم است.« -١
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ۡمرَ 
َ
نَّ  ٱۡ�

َ
ُؤَ�ٓءِ  َدابِرَ  أ ۡصبِِح�َ  َمۡقُطوعٞ  َ�ٰٓ هۡ  وََجآءَ  ٦٦ مُّ

َ
ونَ  ٱلَۡمِديَنةِ  ُل أ  إِنَّ  قَاَل  ٦٧ �َۡسَتۡبِ�ُ

ُؤَ�ٓءِ  ْ  ٦٨ َ�ۡفَضُحونِ  فََ�  َضۡيِ�  َ�ٰٓ َ  َوٱ�َُّقوا ْ  ٦٩ ُ�ُۡزونِ  َوَ�  ٱ�َّ وَ  قَالُٓوا
َ
 َعنِ  َ�ۡنَهَك  لَمۡ  أ

ُؤَ�ٓءِ  قَاَل  ٧٠ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ   َ�ۡعَمُهونَ  َسۡكَرتِِهمۡ  لَِ�  إِ�َُّهمۡ  لََعۡمُركَ  ٧١ َ�ٰعِلِ�َ  ُكنُتمۡ  إِن َ�َناِ�ٓ  َ�ٰٓ
  ]۷۲-۶۱[الحجر:  ﴾٧٢

گفت: به درستی که شما گروهی لوط   )۶۱پس چون فرستادگان به آل لوط رسیدند(ترجمه: 
) ۶۳م(ای داشتند (یعنی عذاب را) آورده ) گفتند: بلکه آنچه را که در آن شک می۶۲اید( ناشناخته

) پس اهل خود را َسیر بده و ۶۴همانا ما راستگویانیم(و برای تو حق را (یعنی عذاب را) آوردیم و 
هایی از شب و قفای ایشان برو و احدی از شما توّجهی به عقب نیفکند و بروید  بیرون َبر در پاره

) و وحی کردیم به سوی او این امر را که دنبالۀ این قوم بریده شده ۶۵اید( به جایی که امر شده
) ۶۷کردند ( ) و اهل شهر آمدند در حالی که شادی می۶۶در حالی که به صبح وارد شوند (

) و از خدا بترسید و مرا خوار ۶۸گفت: به درستی که ایشان میهمانان منند مرا رسوا مسازید (
) گفت: اینان دختران منند ۷۰) گفتند: آیا ترا نهی از حمایت اهل جهان نکردیم(۶۹مکنید(

 ). ۷۲ن در مستی خود حیرانند() به جان تو که ایشا۷۱اگر شما قصدی دارید(

نَكُرونَ  قَۡومٞ  إِنَُّ�مۡ ﴿حضرت لوط به فرشتگان گفت: نکات:  زیرا چنین هیئتی را ندیده بود به  ﴾مُّ

ْ  بَِما﴿کرد. و مقصود از جملۀ  ایمان و لذا تعجب می ادب و بی آن مؤّدبی. هر چه دیده بود بی  �ِيهِ  َ�نُوا
ونَ  ترسانید و در صورت بقاء  مردم را از عذاب خدا می حضرت لوطعذاب الهی بود، چون  ﴾َ�ۡمَ�ُ

قسم  ﴾....لََعۡمُركَ ﴿داد و ایشان در این وعده شک داشتند. و جملۀ:  در کفر، به ایشان وعدۀ عذاب می

و کاف خطاب تواند قسم بخورد ولی بندگان باید فقط به او قسم بخورند،  است، خدا به هرچیز می

تعالی محمد را گرامی  شود که حق این خطاب، خطاب به محمد باشد، دلیل می اگر ﴾....لََعۡمُركَ ﴿

به حضرت لوط باشد این جمله  ﴾....َلَعۡمُركَ ﴿داشته که به جان او قسم خورده است. و اگر خطاب 

، قوم حضرت لوط ﴾َ�ۡعَمُهونَ  َسۡكَرتِِهمۡ  لَِ�  إِ�َُّهمۡ ﴿قول فرشتگان است. و بنابراین مقصود از جملۀ: 

 گردد به مشرکین مکه.  بر ﴾إِ�َُّهمۡ ﴿است که در سکرت کفر بودند، و بنابر اول ممکن است ضمیر 

َخَذۡ�ُهمُ ﴿
َ
ۡيَحةُ  فَأ ۡمَطۡرنَا َسافِلََها َ�ٰلَِيَها فََجَعۡلَنا ٧٣ ُمۡ�ِ�ِ�َ  ٱلصَّ

َ
 ّمِن ِحَجاَرةٗ  َعلَۡيِهمۡ  َوأ

يلٍ  ِم�َ  ٖت �َ�ٰ  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  ٧٤ ِسّجِ قِي�ٍ  لَبَِسبِيلٖ  ��ََّها ٧٥ ّلِۡلُمَتوَّسِ  �يَةٗ  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  ٧٦ مُّ
  ]۷۷-۷۳[الحجر:  ﴾٧٧ ّلِۡلُمۡؤِمنِ�َ 
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) پس باالی آن را ۷۳شدند( پس آن صیحه ایشان را گرفت در حالی که داخل روز میترجمه: 
) به درستی که در ۷۴هایی از سنگ گل باراندیم ( زیر آن قرار دادیم و بر ایشان سنگ

) و به درستی که آن بالد ۷۵هایی است برای اهل فراست( این(سرگذشت)، هرآینه نشانه
ای  ) به راستی که در این نشانه۷۶ورد رفت و آمد است(هرآینه برسرراهی است که همواره م

 ). ۷۷برای مؤمنین است(
گویند که صدای صیحۀ بزرگی را شنیدند و از ترس هالک سدوم بالد حضرت لوط را نکات: 

قِي�ٍ  لَبَِسبِيلٖ ﴿شدند. و مقصود از جملۀ:  ، این است که بالد مخروبۀ ایشان سر راه حجاز به سوی ﴾مُّ

مواره مردم رفت و آمد دارند و باید از آنها عبرت گیرند. البته مؤمنین را نشانۀ عبرت و شام است که ه

بیداری است، ولی کفار چنین قضایا را حمل به تصادف کرده و یا از اتصاالت و قرانات کواکب 

 دانند.  می

ۡصَ�ُٰب  َ�نَ  �ن﴿
َ
يَۡ�ةِ  أ

َ
بِ�ٖ  َ�ِإَِما�ٖ  �َُّهَما� ِمۡنُهمۡ  َفٱنَتَقۡمَنا ٧٨ لََ�ٰلِِم�َ  ٱۡ�  َولََقدۡ  ٧٩ مُّ

َب  ۡصَ�ُٰب  َكذَّ
َ
ْ  َءاَ�ٰتَِنا َوَءاَ�ۡيَ�ُٰهمۡ  ٨٠ ٱلُۡمۡرَسلِ�َ  ٱۡ�ِۡجرِ  أ ْ  ٨١ ُمۡعرِِض�َ  َ�ۡنَها فََ�نُوا  َوَ�نُوا
َبالِ  ِمنَ  َ�ۡنِحُتونَ  َخَذۡ�ُهمُ  ٨٢ َءاِمنِ�َ  ُ�ُيوتًا ٱۡ�ِ

َ
ۡيَحةُ  فَأ ٓ  ٨٣ ُمۡصبِِح�َ  ٱلصَّ ۡ�َ�ٰ  َ�َما

َ
 َ�ۡنُهم أ

ا ْ  مَّ َ�َٰ�ٰتِ  َخلَۡقَنا َوَما ٨٤ يَۡ�ِسُبونَ  َ�نُوا �َض  ٱلسَّ
َ
ٓ  َوَما َوٱۡ� �  إِ�َّ  بَۡيَنُهَما اَعةَ  �نَّ  بِٱۡ�َّقِ  ٱلسَّ

 ۖ ۡفحَ  فَٱۡصَفحِ  ��َِيةٞ ٰقُ  ُهوَ  َر�ََّك  إِنَّ  ٨٥ ٱۡ�َِميَل  ٱلصَّ  ]۸۶-۷۸[الحجر:  ﴾٨٦ ٱۡلَعلِيمُ  ٱۡ�َ�َّ
) پس، از ایشان انتقام کشیدیم و به ۷۸و به درستی که مردم اهل أیکه ستمکار بودند(ترجمه: 

) و بتحقیق مردمان اهل حجر فرستادگان ۷۹درستی که آن دو هر آینه برسرراهی است روشن(
) و از ۸۱کردند( ) و آیات خود را برای ایشان آوردیم پس اعراض از آنها می۸۰را تکذیب کردند(

) پس آن صیحه ایشان را گرفت در ۸۲تراشیدند در حالی که ایمن بودند( هایی میها خانه کوه
) و ۸۴کردند ( ) پس کفایت از ایشان نکرد آنچه را که کسب می۸۳کردند( حالی که صبح می

گمان ساعت قیامت آمدنی  ها، زمین و آنچه را بین آنهاست نیافریدیم مگر بحق و بی آسمان
) به درستی که پروردگارت همان ۸۵ر آزار مردم) گذشت کن گذشتن نیکی (است پس(دربراب

 ). ۸۶آفرینندۀ داناست(
است و بیشه جایی است شبیه جنگل که درخت زیاد  بیشهدر لغت فرس به معنی؛  أیکهنکات: 

داشته باشد، و أیکه، محلی بوده نزدیک َمدَین که حضرت شعیب به هر دو جا مأمور بوده. و جملۀ: 

بِ�ٖ  َ�ِإَِما�ٖ  �َُّهَما�﴿ شود به راهی که مسافر را به مقصد  ، داللت دارد بر اینکه امام گفته می﴾مُّ

ۡصَ�ُٰب ﴿اند و مقصود از  بر سر چنین راهی بوده سدومکند. و شهر أیکه و  راهنمایی می
َ
قوم  ﴾ٱۡ�ِۡجرِ  أ
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نام آن وادی بوده که ایشان مسکن  جرِح  گفتند و میقوم ثمود باشد که ایشان را  صالح پیامبر می

داللت دارد که ایشان را غیر از صالح پیغمبرهای متعددی بوده و همه را  ﴾ٱلُۡمۡرَسلِ�َ ﴿اند. و کلمۀ  داشته

َ�َٰ�ٰتِ  َخلَۡقَنا َوَما﴿تکذیب کردند. و جملۀ:  �َض  ٱلسَّ
َ
ٓ  َوَما َوٱۡ� �  إِ�َّ  بَۡيَنُهَما ، داللت دارد بر ﴾بِٱۡ�َّقِ

بیهوده هالک نکرده بلکه طبق حکمت، ایشان را برای عبادت  خدا مردم را بیهوده نیافریده، و اینکه

 ورسیدن به کمال و اختیار آفریده و هدف خلقت تکامل بشر است و رسیدن به درجات أخروی. 

نَّ  َ�  ٨٧ ٱۡلَعِظيمَ  َوٱۡلُقۡرَءانَ  ٱلَۡمَثاِ�  ّمِنَ  َسۡبٗعا َءاَ�ۡيَ�َٰك  َولََقدۡ ﴿  َمتَّۡعَنا َما إَِ�ٰ  َ�ۡينَۡيَك  َ�ُمدَّ
ۡزَ�ٰٗجا بِهِۦٓ 

َ
ٓ  َوقُۡل  ٨٨ لِۡلُمۡؤِمنِ�َ  َجَناَحَك  َوٱۡخفِۡض  َعلَۡيِهمۡ  َ�َۡزنۡ  َوَ�  ّمِۡنُهمۡ  أ نَا إِّ�ِ

َ
 ٱ�َِّذيرُ  �

ٓ  ٨٩ ٱلُۡمبِ�ُ  نَزۡ�َا َكَما
َ
ِينَ  ٩٠ ٱلُۡمۡقتَِسِم�َ  َ�َ  أ ْ  ٱ�َّ  ﴾٩١ ِعِض�َ  ٱۡلُقۡرَءانَ  َجَعلُوا

  ]۹۱-۸۷[الحجر:  

) البّته ۸۷و به یقین و بدون شک هفت آیه از دوتاییها و قرآن کریم را به تو دادیم(ترجمه: 
ایم به آن اصناف کفار را مگشای و بر ایشان اندوه  مند گردانیده چشمانت را به سوی آنچه بهره

) و بگو که من خودم ترسانندۀ ۸۸(مخور و برای مؤمنین تواضع کن و بالت را بینداز و فرود آور
) (و ما بر مخالفان عذاب فرستیم) چنانکه (عذاب را) برآنان که قسمت کردند (ویا ۸۹آشکارم(

 ). ۹۱جزء جزء قرار دادند( که قرآن را پاره پاره و) آنان۹۰قسم خوردند) نازل نمودیم(

 سورۀ ﴾ٱلَۡمَثاِ�  ّمِنَ  َسۡبٗعا﴿مقصود از کلمۀ: نکات: 
ً
است که هفت آیه است از  حمد، ظاهرا

شود، و آیات آن عبارتست از ثناء مکرر و درخواست مکرر،  ها، زیرا در نماز دو مرتبه خوانده می دوتائی

 مکّرر شده دو مرتبه دو مرتبه. در این صورت 
ً
از  نمِ نصف آن ثناء و نصف آن دعاء و کلمات آن غالبا

سور قرآن است که مواعظ و قصص آن  ﴾ٱلَۡمَثاِ� ﴿است. و بعضی گفته:  برای بیان ﴾ٱلَۡمَثاِ�  ّمِنَ ﴿

، برای تبعیض ﴾ٱلَۡمَثاِ�  ّمِنَ ﴿از  منهای حوامیم و بنابراین  های طوال و یا سوره مکرر شده از سوره

شود. و مقصود از  عطف عام بر خاص می ﴾َسۡبٗعا﴿بر   ﴾ٱۡلُقۡرَءاَن ٱۡلَعِظيمَ ﴿گردد و عطف  می

 عده ﴾ٱلُۡمۡقتَِسِم�َ ﴿
ً
های مکه را بین خود تقسیم کرده بودند و  ای از مشرکین بودند که راه ظاهرا

کردند که با محمد سخن مگوئید و به سخن او مغرور نشوید، و  آمدند سر راه مردم و سفارش می می

ِينَ ﴿ایشان شانزده و یا چهل نفر بودند. و مقصود از جملۀ:  ْ  ٱ�َّ ، آنان که قرآن ﴾ِعِض�َ  ۡرَءانَ ٱۡلقُ  َجَعلُوا

گفتند جزئی از آن سحر وجزء دیگر شعر وجزء دیگر اساطیر  را تقسیم کرده جزء جزء نموده بودند ومی

ای نیزباشد به اینکه نباید قرآن را جزء جزء وپاره پاره یعنی باشد. و شاید آیه اشاره و جزء دیگر افترا می
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ً
آنانی بودند که قسم خورده بودند که  ﴾ٱلُۡمۡقتَِسِم�َ ﴿د مقصود از ان پاره نمود. وبعضی گفته ۱۲۰ مثال

شبانه بریزند و حضرت صالح را به قتل برسانند که خدا ایشان را عذاب نمود و فرشتگان ایشان را با 

 تیرهای عذاب، عذاب نمودند. ولی این قول در اینجا موافق با آیات نیست.

  لَنَُّهمۡ  َٔ لَنَۡ�  فََوَرّ�َِك ﴿
َ
ا ٩٢ ۡ�َعِ�َ أ ْ  َ�مَّ ۡعرِۡض  تُۡؤَمرُ  بَِما فَٱۡصَدعۡ  ٩٣ َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا

َ
 َعنِ  َوأ

ِينَ  ٩٥ ٱلُۡمۡسَتۡهزِءِينَ  َكَفۡيَ�َٰك  إِنَّا ٩٤ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ِ  َمعَ  َ�َۡعلُونَ  ٱ�َّ ۚ  إَِ�ًٰها ٱ�َّ  فََسۡوَف  َءاَخَر
نََّك  َ�ۡعلَمُ  َوَلَقدۡ  ٩٦ َ�ۡعلَُمونَ 

َ
 ّمِنَ  َوُ�ن َرّ�َِك  ِ�َۡمدِ  فََسّبِحۡ  ٩٧ َ�ُقولُونَ  بَِما َصۡدُركَ  يَِضيقُ  �

ِٰجِدينَ  ٰ  َر�ََّك  َوٱۡ�ُبدۡ  ٩٨ ٱل�َّ �َِيَك  َح�َّ
ۡ
 ] ۹۹-۹۲[الحجر:  ﴾٩٩ ٱۡ�َِق�ُ  يَأ

) از ۹۲پس قسم به پروردگارت که البته البته تمام ایشان را بازپرسی خواهیم نمود(ترجمه: 
نایی کن و اعت  آشکار کن آنچه را مأموری و اعراض کن از مشرکین (بی ) پس۹۳کردند( آنچه می

) ۹۵) بدرستی که ما تو را کفایت کردیم از شر استهزاءکنندگان را(۹۴جواب ایشان را مده)(
دهند پس به زودی خواهند  آنان که با خدا إله (من یلجأ إلیه فی الحوائج) دیگری را قرار می

شود به واسطۀ آنچه  دانیم سینۀ تو تنگ می ست که ما می) و مسلم و محقق ا۹۶دانست(
) و ۹۸کنندگان باش( ) پس با حمد پروردگارت تسبیح او نما و از سجده۹۷گویند( می

 ). ۹۹پروردگارت را عبادت و بندگی کن تا مرگ تو بیاید(

ۡ�َعِ�َ  لَنَُّهمۡ  َٔ لَنَۡ� ﴿جملۀ: نکات: 
َ
خواهد کرد ولی در ، داللت دارد که خدا از همه بازپرسی ﴾أ

ٓ  َوَ�  إِ�ٞس  ۦٓ بِهِ َذ� َعن ُل  َٔ �ُۡ�  �َّ  َم�ِذٖ َ�َيوۡ ﴿فرموده:  ۳۹سورۀ الرحمن آیۀ  که داللت دارد از  !*"﴾نّٞ َجا

شود ولی به عنوان تقریع، تعیین کیفر و ثواب  گناهان جن و انس سؤال و بازپرسی به عنوان استفهام نمی

کردند و  را استهزاء می ص، کسانی بودند که رسول خدا﴾ٱلُۡمۡسَتۡهزِءِينَ ﴿ خواهد شد. و مقصود از

گفتند: نزد او نروید او دیوانه است و ایشان عدۀ زیادی بودند که در باطل  نمودند و به مردم می تحقیر می

عاص بن وائل، ولید بن مغیره، أبو زمعه ورزیدند و معروفین از ایشان عبارتند از:  خود تعصب می

 از !+"ود بن المطلب، أسود بن عبد یغوث، حارث بن قیس و حارث بن طالطلهأس
ً
، و اینان تماما

____________________ 
 ].٣٩[الرحمن: » آن روز از گناهش سؤال نشود نه از انسان و نه از جان.« -١

أنساب «آمده است. بالذری در کتابش » بن الغیطلةالحارث «، »بن الطالطلةالحارث «در برخی از منابع به جای  -٢

گوید: وی گوید: شنیدم که کسی میکلبی می«گوید: می» مالك بن الطالطلة«در شرح حال » األشراف

دچار اشتباه شدند و  ابن الطالطلة و ابن الغیطلةها در مورد باشد. و این چیزی نیست. و آنمی حارث بن طالطلة

 و معنای سخن وی این است که اسم درست ابن الطالطله مالک است نه حارث.» اند.هریک را دیگری معرفی کرده
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در مسجد  صاغنیاء و متولیان بتها بودند و خدا اینان را هالک نمود. روایت شده که روزی رسول خدا

غول شدند، آمدند و سخنانی ناروا گفتند و به طواف مش مستهزئینالحرام نشسته بود و پنج نفر از همین 

من مأمورم شر ایشان را کفایت کنم پس اشاره کرد به ساق پای ولید بن  ،جبرئیل گفت: یا رسول الله

مغیره و به کف پای عاص بن وائل و به دماغ حارث بن قیس و به صورت اسود بن عبد یغوث و به چشم 

و او دردی رسیده و اسود بن مطلب. و این پنج تن به همان اشارت مبتال شده و هریک به همان عض

کشید چون به دکان تیر تراشی  از روی تکّبر جامه بر زمین می ولیدموجب هالک او شد، و از جمله 

رسید و پیکانی به دامن او آویخت و وی از روی تکبر نظر نکرد که آن تیر را از جامه باز کند و لذا ساق 

، خاری به کف پای او عاصخ رفت. و اّما وی را مجروح کرد و رگ شریان او را برید و به همین به دوز

از بینی او چرک روان شد تا جان داد. و اّما  حارثخلید و پای او ورم کرد و سبب مرگ او شد. و اّما 

، مرض استسقاء گرفت و سر و صورت او ورم کرد و صورت بر زمین زد تا هالک أسود بن عبدیغوث

رد و خاری از درخت بر روی او نشست و همان شد و گویند در زیر درختی سر او بر آن درخت خو

نابینا گردید و از غضب سر خود را بر زمین زد تا جانش بدر  أسود بن مطلبوسیلۀ هالک او شد. و اما 

. نویسنده گوید: زمان ما هرکس بخواهد حقی را بیان کند و آیات قرآن را به مردم برساند یک عده !*"آمد

 از قرآن بدور و از حق کورند، او را  دکانواعظ و مقدسان  ،عالم نما ،خوان روضه
ً
دار متعّصب که مجموعا

. و صکوبند مانند مستهزئین زمان رسول خدا زنند و بهر نحوه او را می ها می استهزاء کرده و تهمت

خود اینجانب کتبی خطی نوشته بودم که منحصر به نسخۀ واحده بود و مکرر از اطاقم سرقت کرده و 

شود، چون  اند. و مقصود از یقین دراینجا، موت است که سبب یقین می های زیادی به من زده تتهم

نماید، پس اینجا اطالق مسّبب بر سبب شده است.  کسی که مرد یقین به عالم دیگر و غیب عالم می

تِ «فرمود:  علی نْ املَوْ كِ مِ بَهَ بِالشَّ ينًا أَشْ قِ أَيْتُ يَ ا رَ  .!+"»مَ

____________________ 
مانند این لفظ و سیاق را در هیچ مرجعی نیافتم. اما در مراجع مختلف با الفاظ نزدیک به این آمده است. به عنوان  -١

و...  و تفسیر عیاشیقمی  تفسیر علی بن ابراهیم) و بنگر به تفسیر این آیه در ٤٩ -١٨/٤٨( بحار األنوارمثال نگا: 

 .)١٠/٦٢( تفسیر قرطبی) و ١٥٧ -١٧/١٥٤( تفسیر طبری) و ١/٤١٠( سیرة ابن هشامو در مصادر اهل سنت: 

 »ام.تر به شک، از مرگ ندیدهتر و نزدیکهیچ یقینی را شبیه« -٢

 



 
 
 

 سورة النحل (مكية وهي مائة وثامن وعرشون آية)

 باشد آیه می ۱۲۸سورۀ نحل مکی و دارای 

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ا �ُۡ�ُِ�وَن ﴿ ِ فََ� �َۡسَتۡعِجلُوُهۚ ُسۡبَ�َٰنُهۥ َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ ۡمُر ٱ�َّ
َ
َ�ٰٓ أ

َ
وِح  ١� ُِل ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكَة بِٱلرُّ ّ�َ�ُ

نَا۠ فَٱ�َُّقوِن 
َ
� ٓ نَُّهۥ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ

َ
نِذُرٓواْ �

َ
ۡن أ

َ
ۦٓ أ ِ ٰ َمن �ََشآُء ِمۡن ِعَبادِه ۡمرِهِۦ َ�َ

َ
  ]۲-۱[النحل: ﴾٢ِمۡن أ

آید پس آن را با شتاب مخواهید، منزه است او و بنام خدای رحمن رحیم. امرخدا میترجمه: 
کس از  ) فرشتگان را با وحی، به امرخود بر هر۱دهند( برتر است از آنچه شریک او قرار می

کند که بترسانید که إلهی (ملجأی) جز من نیست پس بپرهیزید از  بندگانش بخواهد نازل می
 ). ۲من(

ترسانید از عذاب و نکبت دنیا و آخرت، اّما عذاب دنیا از  مردم را می صچون رسول خدانکات: 

قتل، ذلت، تفرقه و زیردستی و اّما عذاب آخرت که معلوم است، ولی اهل مکه از وعد و وعید رسول 

ۡمُر ﴿تعالی جواب داده  گفتند: پس کو و چه شد و چرا نیامد؟ حق دیدند و می چیزی نمی صخدا
َ
َ�ٰٓ أ

َ
�

 ِ کنند. لفظ ماضی ذکر می یعنی امر خدا آمدنی است زیرا در زبان عربی، آیندۀ محقق الوقوع را به ﴾ٱ�َّ

های تو راست  گفتند: اگر وعده بنابراین، آینده آمدنی و حتمی است پس عجله مکنید. و چون کفار می

تعالی جواب داده: خدا منزه است از اینکه مخلوق او دخالت در  ها شفعای ما هستند، حق باشد این بت

تند: تو چگونه فهمیدی که خدا وعد و وعیدی گف کار او نماید و در امور او شرکت کند. و چون کفار می

وِح ِمۡن ﴿دارد و اسرار غیب را مشاهده کردی نه دیگری؟ خدا جواب داده که:  ُِل ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكَة بِٱلرُّ ّ�َ�ُ
ٰ َمن �ََشآُء ِمۡن ِعَباِدهِۦٓ  ۡمرِهِۦ َ�َ

َ
و مقصود از مالئکه، ممکن است جبرئیل با همراهانش باشد از  ﴾أ

ی، وممکن است خود جبرئیل باشد، و اگر چه جبرئیل مفرد است ولی از او تعبیر به جمع مأمورین وح

باشد، چنانکه  شده برای ریاست او. و اّما روح اگرچه چندین معنی دارد، در این آیه به معنای وحی می
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ْمرِنَا﴿در آیۀ دیگر فرموده: 
َ
وَْحيَْنا إَِ�َْك ُروحاً ِمْن أ

َ
يُلِْ� ﴿، و در آیۀ دیگر فرموده: !*"﴾َوَ�َذلَِك أ

 ِ ْمرِهِ َ�َ َمْن �ََشاُء ِمْن ِعَبادِه
َ
وَح ِمْن أ شود برای اینکه  و اما اینکه به وحی الهی روح گفته می !+"﴾الرُّ

است کثیف ظلمانی، روح که به او دمیده شود زنده گردد و نورانی و آثار حیات و ای جسد انسانی مرده

ظاهر گردد. روح نیز نادان و تاریک است، نیروی عقل که به آن رسید، دارای  نور در حواس پنجگانه

عقل نیز در نورانیت و صفا کامل نیست تا وقتی که به ذات و شود. و  نورانیت زیادتر و درک بیشتری می

گاهی و صفای او کامل نمی گاه گردد و آ شود  صفات الهی معرفت پیدا کند و به عالم غیب و شهادت آ

ه وحی. پس، وحی روح است برای جهان عقلی و عقل روح است برای جهان ارواح آدمیت، و مگر ب

. و چون به وسیلۀ روح وحی قوۀ علمی و عملی انسان کامل !,"روح هم که حیاتست برای جنبش اجساد

۠ ﴿شود لذا در مقام علمی فرموده:  نَا
َ
� ٓ نَُّهۥ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ

َ
� ْ نِذُرٓوا

َ
ۡن أ

َ
قام عملی فرموده ، و در م﴾أ

. و چون وصول وحی به انبیاء به توسط فرشتگان است و لذا ایمان به فرشتگان مقدم بر ﴾فَٱ�َُّقونِ ﴿

ِ  َءاَمنَ  ُ�ٌّ ﴿ایمان به رسوالن شده چنانکه در سورۀ بقره فرموده:  ِ ٱب  ۦَوُ�ُتبِهِ  ۦ�َِكتِهِ َوَمَ�ٰٓ  �َّ
 .!-"﴾َورُُسلِهِ 

َ�َٰ�ِٰت ﴿ ا �ُۡ�ُِ�وَن َخلََق ٱلسَّ � تََ�َٰ�ٰ َ�مَّ �َض بِٱۡ�َّقِ
َ
�َ�َٰن ِمن �ُّۡطَفٖة فَإَِذا  ٣َوٱۡ� َخلََق ٱۡ�ِ

بِٞ�  ُ�لُوَن  ٤ُهَو َخِصيٞم مُّ
ۡ
ۖ لَُ�ۡم �ِيَها ِدۡفءٞ َوَمَ�ٰفُِع َوِمۡنَها تَأ نَۡ�َٰم َخلََقَها

َ
 ٥َوٱۡ�

ۡ�َقالَُ�ۡم إَِ�ٰ بََ�ٖ لَّۡم  ٦ُحوَن َولَُ�ۡم �ِيَها َ�َاٌل ِحَ� تُِر�ُحوَن وَِحَ� �َۡ�َ 
َ
َوَ�ِۡمُل �

نُفِس� إِنَّ َر�َُّ�ۡم لََرُءوٞف رَِّحيٞم 
َ
  ]۷-۳[النحل:  ﴾٧تَُ�ونُواْ َ�ٰلِغِيهِ إِ�َّ �ِِشّقِ ٱۡ�

و زمین را به حق و حکمتی محقق آفرید، برتر است او از آنچه شریک او ها  خدا آسمانترجمه: 
) و ۴انسان را از نطفه آفرید، پس ناگاه این انسان آشکارا بخصومت پرداخت() ۳دهند( قرار می

) و برای ۵خورید( هایی است و از آنها می چهارپایان را آفرید برای نفع شما، در آنها گرمی و بهره
آورید و هنگامی که به چرا  شما در آنها زینت و تجملی است هنگامی که از چراگاه می

____________________ 
 ].٥٢[الشوری: » کردیم قرآنی را از فرمان خودمان. گونه بسوی تو وحیو بدین« -١

 ].١٥[غافر: » کند. و وحی را از امر خود به هر کس بخواهد إلقا می«  -٢

 ) استفاده کرده است.٢٢٠ -١٩/٢١٩مولف این توضیح را از تفسیر الکبیر فخر رازی ( -٣

 ].٢٨٥[البقرة: .» هر یک به خدا و فرشتگان او و کتب او و رسوالن او ایمان دارند«  -٤
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توانستید ها نمی دارند و به شهری که جز بازحمت جان گران شما را برمی ) و بارهای۶برید( می
 ). ۷برند، به درستی که صاحب اختیار شما محققا مهربان رحیم است ( به آن برسید، می

پس از آنکه در آیۀ قبل هدف از ارسال رسل را بیان کرد که خداشناسی و تقوی است، در این نکات: 

ها و زمین که از چند جهت دلیل بر وجود فاعل  کند دالیل توحید را. اول خلقت آسمان آیات بیان می

 مختار قادری دارد: 

یص دادن آنها را ها و زمین دارای نهایت و حد معینی است و تخص از جهت اینکه حجم آسمان -۱

 گیری کرده. به حد معینی که نه کمتر شده و نه زیادتر، مخصصی الزم دارد که آن را اندازه

 از جهت نظم معین و تخصیص دادن آنها را به این نظم معین، ناظم مختار قادری الزم دارد. -۲

 از جهت حرکت که حرکت حادث است و محدثی الزم دارد. -۳

ای در عمق، و  ای از آنها در سطح واقع شده و پاره ند، پارهها و زمین دارای اجزای آسمان -۴

اختصاص هر جزئی به محل معین مخّصص قادر مختاری الزم دارد، و همین جهات در نطفه و 

، بیان نهایت پستی، و ﴾فَإَِذا ُهَو َخِصيمٞ ﴿سایر مخلوقات جاری است. و مقصود از جملۀ 

ت نطفه باشد چون ذرات نطفه با یکدیگر صف ﴾َخِصيمٞ ﴿نهایت قدرت اوست. و ممکن است 

کند در رسیدن به هدف انسانیت. و مقصود از  مسابقه دارند و گویا با هم مخاصمه می

 ، گرمی و گرم شدن بشر است به واسطۀ پشم و کرک و پوست چهارپایان. ﴾دِۡفءٞ ﴿

ۚ َوَ�ۡخلُ ﴿ َكُبوَها َوزِ�َنٗة ِ قَۡصُد  ٨ُق َما َ� َ�ۡعلَُموَن َوٱۡ�َۡيَل َوٱۡ�َِغاَل َوٱۡ�َِمَ� لَِ�ۡ َوَ�َ ٱ�َّ
ۡ�َِعَ� 

َ
بِيِل َوِمۡنَها َجآ�ِٞرۚ َولَۡو َشآَء لََهَدٮُٰ�ۡم أ َمآءِ َماٗٓءۖ لَُّ�م  ٩ٱلسَّ نَزَل ِمَن ٱلسَّ

َ
ِٓي أ ُهَو ٱ�َّ

اٞب َوِمۡنُه َشَجٞر �ِيهِ �ُِسيُموَن  ۡرَع  ١٠ّمِۡنُه َ�َ ۡ�ُتوَن َوٱ�َِّخيَل يُ�بُِت لَُ�م بِهِ ٱلزَّ َوٱلزَّ
ُروَن  ِ ٱ�ََّمَ�ِٰت� إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �يَٗة ّلَِقۡوٖ� َ�َتَفكَّ

ۡعَ�َٰب َوِمن ُ�ّ
َ
  ]۱۱-۸[النحل:  ﴾١١َوٱۡ�

ها، استرها و خرها را آفرید تا سوار آنها شوید و (شما را) آرایشی باشد و  و اسبترجمه: 
بر خداست معتدل کردن راه و بعضی از آن راه، انحراف ) و ۸دانید( آفریند آنچه را نمی می

) او آن خدایی است که ۹کند( دهندۀ از حق است و اگر خدا بخواهد همۀ شما را هدایت می
آب را از آسمان برای شما فرو فرستاد از آن است آشامیدنی و از آن است درخت که در آن 

آب برای شما کشت و زیتون و درختان  رویاند به آن ) می۱۰چرانید( (چهارپایان خود را) می
است برای گروهی که ای گمان در آن نشانه ها، بی خرما و انگورها و از همۀ میوه

 ). ۱۱بیندیشند(
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َكُبوَها﴿جملۀ: نکات:  داللت دارد که اسب، استر و االغ برای سواری خلق شده نه برای  ،﴾لَِ�ۡ

اند بر حرمت گوشت آنها. و جملۀ:  ای از فقها به این آیه استدالل کرده خوردن گوشت آنها، و لذا پاره

بِيلِ ﴿ ِ َقۡصُد ٱلسَّ داللت دارد که بر خدا الزم است راه حق و باطل را برای بندگان خود بیان  ﴾َوَ�َ ٱ�َّ

ُرونَ ﴿کند. و جملۀ  ، داللت دارد بر اینکه انسان باید در قدرت نمایی خدا در حیوانات و ﴾ّلَِقۡوٖ� َ�َتَفكَّ

اشجار و خلقت آسمان و زمین فکر کند. اختصاص دادن هر عضوی از اعضای انسان به محلی که 

 هست مخصص قادر مختاری الزم دارد. 

َۡل َوٱ�ََّهاَر ﴿ َر لَُ�ُم ٱ�َّ ۡمرِهِۦٓۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك وََسخَّ
َ
َ�ُٰتۢ بِأ ۖ َوٱ�ُُّجوُم ُمَسخَّ ۡمَس َوٱۡلَقَمَر َوٱلشَّ

ۥٓۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �يَٗة ّلَِقۡوٖ�  ١٢�َ�ٰٖت ّلَِقۡوٖ� َ�ۡعقِلُوَن  ۡلَ�ٰنُُه
َ
�ِض ُ�َۡتلًِفا �

َ
 لَُ�ۡم ِ� ٱۡ�

َ
َوَما َذَرأ

ُروَن  كَّ رَ  ١٣يَذَّ ِي َسخَّ ْ ِمۡنُه ِحۡلَيٗة  َوُهَو ٱ�َّ ا َو�َۡسَتۡخرُِجوا ْ ِمۡنُه َ�ۡٗما َطرِّ�ٗ ُ�لُوا
ۡ
ٱۡ�َۡحَر ِ�َأ

ۡلَ�ٰ  ١٤تَۡلبَُسوَ�َهاۖ َوتََرى ٱۡلُفۡلَك َمَواِخَر �ِيهِ َوِ�َۡبَتُغواْ ِمن فَۡضلِهِۦ َولََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُروَن 
َ
َو�

نَۡ�ٰرٗ 
َ
ن تَِميَد بُِ�ۡم َو�

َ
�ِض َرَ�ِٰ�َ أ

َ
وََعَ�َٰ�ٰٖت� َو�ِٱ�َّۡجِم  ١٥� َوُسُبٗ� لََّعلَُّ�ۡم َ�ۡهَتُدوَن ِ� ٱۡ�

  ]۱۶-۱۲[النحل:  ﴾١٦ُهۡم َ�ۡهَتُدوَن 
و برای نفع شما شب و روز و خورشید و ماه را رام کرد و ستارگان به فرمان او مسّخرند ترجمه: 

ت برای گروه اسهای قدرت فاعل مختاری به درستی که در اینها محققا آیات و نشانه
های آن گوناگون است،  ) و آنچه را برای شما در زمین آفرید، در حالی که رنگ۱۲خردمندان(

) و اوست که دریا را ۱۳به درستی که در این، نشانۀ قدرت است برای گروهی که متذّکر شوند(
و  پوشید بیرون بیاورید تسخیر کرد تا از آن گوشتی تازه بخورید و از آن زیوری را که می

) و ۱۴بینی و تا بجوئید از فضل او و شاید شما شکر کنید( ها را شکافندگان در دریا می کشتی
هایی را تا  های استواری را افکند که مبادا شما را بلرزاند و انداخت شهرها و راه در زمین کوه

 ). ۱۶ند(یاب ) و در زمین عالماتی نهاد و به وسیلۀ ستاره ایشان راه می۱۵شاید شما راه یابید(

َر َلُ�مُ ﴿در جملۀ:  المنکات:  برای نفع است، یعنی خدا مسخر نموده برای نفع شما نه  ﴾...َوَسخَّ

اینکه خدا مسخر شما کرده باشد، بلکه مسخر شما نکرده، مسخر امر خودش است و لذا فرموده: 

﴿ ِ ۡمرِه
َ
َ�ُٰتۢ بِأ گویند خالق اشیاء طبیعت  ه میرد است بر طبیعیین ک ﴾....ُ�َۡتلًِفا﴿. و جملۀ: ﴾ُمَسخَّ

 یک برگ گل داخل آن زرد  است! در این آیه می
ً
گوید: طبیعت واحده باید اثر واحده داشته باشد، مثال

است و سطح خارج آن سرخ است و اگر مؤثر آن طبیعت بود باید داخل و خارج آن فرقی نداشته باشد و 

اجور، و حتی یک انگور آب آن یک خاصیت دارد، های جورو های مختلفه و رنگ یا در بستان واحد میوه
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ر فاعل مختاری است که هر  .. معلوم می.پوست آن خاصیت ضد آن و حبۀ آن خاصیت دیگر و
ّ
شود مؤث

ا﴿و جملۀ: . !*"کدام اینها را اثر مخصوص داده ْ ِمۡنُه َ�ۡٗما َطرِّ�ٗ ُ�لُوا
ۡ
داللت دارد که تمام  ﴾ِ�َأ

حیوانات دریایی گوشتشان حالل است مگر اینکه مضر و یا از خبائث باشد. و فرقی میان ماهی 

ا﴿اطالق دارد. و اینکه فرموده:  ﴾َ�ۡٗما﴿دار و پولک ندار نیست زیرا  پولک ، چون در مقام ﴾َ�ۡٗما َطرِّ�ٗ

ا﴿مّنت بوده و گوشت تازه بیشتر لذت دارد قید  آورده و گر نه گوشت خشکیده و ماهی شور که  ﴾َطرِّ�ٗ

ن پیدا کند و مضر گردد. و مقصود از  آن را با دود می
ّ

ِحۡلَيٗة ﴿خشکانند حرام نیست مگر اینکه تعف
هایی  کنند از لؤلؤ و مرجان و یا علف ، همان زیورها و چیزهایی است که از دریا خارج می﴾تَۡلبَُسوَ�َها

، داللت دارد بر جواز راه یافتن به ﴾وََعَ�َٰ�ٰٖت� َو�ِٱ�َّۡجِم ُهۡم َ�ۡهَتُدونَ ﴿لۀ: کنند. و جم که آن را لباس می

 های زمین و یا ستارگان و اعتماد بر داللت ستارگان بر جهت پیدا کردن قبله.  توّسط نشانه

ُروَن ﴿ فََ� تََذكَّ
َ
َ�َمن َ�ۡلُُق َكَمن �َّ َ�ۡلُُقۚ أ

َ
واْ نِۡعَمةَ  ١٧أ َ  �ن َ�ُعدُّ ِ َ� ُ�ُۡصوَهاۗٓ إِنَّ ٱ�َّ ٱ�َّ

وَن َوَما ُ�ۡعلُِنوَن  ١٨لََغُفورٞ رَِّحيٞم  ُ َ�ۡعلَُم َما �ُِ�ُّ ِ َ�  ١٩َوٱ�َّ ِيَن يَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱ�َّ َوٱ�َّ
يَّ  ٢٠ا وَُهۡم ُ�ۡلَُقوَن  ٔٗ َ�ۡلُُقوَن َشۡ� 

َ
ۡحَيآءٖ� َوَما �َۡشُعُروَن �

َ
ۡمَ�ٌٰت َ�ۡ�ُ أ

َ
 ٢١اَن ُ�ۡبَعُثوَن أ

وَن  ۡسَتۡكِ�ُ ٞ َوُهم مُّ نِكَرة ِيَن َ� يُۡؤِمُنوَن بِٱ�ِخَرةِ قُلُوُ�ُهم مُّ َ�  ٢٢إَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۚ فَٱ�َّ
وَن َوَما ُ�ۡعلُِنوَنۚ إِنَُّهۥ َ� ُ�ِبُّ ٱلُۡمۡسَتۡكِ�ِ�َن  َ َ�ۡعلَُم َما �ُِ�ُّ نَّ ٱ�َّ

َ
  ]۲۳-۱۷ل:[النح ﴾٢٣َجَرَم أ

کند آیا متذکر  کند مانند کسی است که خلق نمی پس آیا کسی که خلق میترجمه: 
) و اگر نعمت خدا را بشمارید شمارۀ آن را به اتمام نرسانید به درستی که البته ۱۷شوید( نمی

کنید و آنچه را آشکار  داند آنچه پنهان می ) و خدا می۱۸خدا آمرزندۀ رحیم است(
کنند و خود  خوانند چیزی را خلق نمی آنانی را که غیر از خدا میو ) ۱۹دارید( می

) خدای شما ۲۱شوند( کنند که کی برانگیخته می ) مردگانی غیرزنده و درک نمی۲۰مخلوقند(
آورند دلهاشان انکارکننده و خود  ملجأی است یگانه پس آنان که به آخرت ایمان نمی

داند به  کنند خدا می دارند و آنچه آشکار می ) ناگزیر اینکه آنچه پنهان می۲۲سرکشانند(
 ). ۲۳دارد( درستی که او سرکشان را دوست نمی

____________________ 
) به صورت مختصر و با تصرف استفاده کرده ٤ – ٢٠/٣فخر رازی ( تفسیر الکبیرمولف در توضیح این مطلب از  -١

 است.

 



 تابشی از قرآن    ١١٨

َ�َمن َ�ۡلُقُ ﴿مقصود از جملۀ: نکات: 
َ
این است که غیر خالق را با خالق مساوی ندانید و در  ﴾....أ

ٓ ﴿حوائج و پرستش توجه به غیر خالق بر خالف عقل و تفکر است. و جملۀ:  ، داللت دارد ﴾َ� ُ�ُۡصوَها

وَن َوَما ﴿ها را چگونه تواند. و جملۀ:  ها را نتواند پس شکر نعمت که بنده چون شمارۀ نعمت َما �ُِ�ُّ
داند تو راست  دلیل دیگری است بر اینکه توجه به غیر خدا که از باطن انسان خبر ندارد و نمی ﴾ُ�ۡعلُِنونَ 

ِ ﴿ه بعد که فرموده ب ۲۰گویی و یا دروغ، سزاوار نیست. و در آیات  می ِيَن يَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱ�َّ َوٱ�َّ
يَّاَن ُ�ۡبَعُثونَ  ٢٠ا وَُهۡم ُ�ۡلَُقوَن  ٔٗ َ� َ�ۡلُُقوَن َشۡ� 

َ
ۡحَيآءٖ� َوَما �َۡشُعُروَن �

َ
ۡمَ�ٌٰت َ�ۡ�ُ أ

َ
داللت دارد ، ﴾أ

چه وقت خواهد  که هر کس چیزی خلق نکند و خود مخلوق باشد و بمیرد و نداند روز بعث و قیامت

اند که خود مخلوقند و خالق نبوده و از دنیا رفته و  بود نباید او را خواند، و تمام انبیاء و اولیاء چنین بوده

به  صدانستند که قیامت چه وقت خواهد شد، بنابر این خواندن آنان شرک است و رسول خدا نمی

و آیات  ۱۸۷نکه در سورۀ اعراف آیۀ صریح قرآن وفات کرده و از وقت بعث و قیامت خبر نداشت چنا

اَعةِ ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ �َۡ� ﴿دیگر فرموده:  يَّانَ  لسَّ
َ
ٰ ُمرۡ  � ۖ َسٮ َما قُۡل  َها  .!*"﴾َرّ�ِ  ِعندَ  ُمَهاِعلۡ  إِ�َّ

لَِ� ﴿ وَّ
َ
َ�ِٰطُ� ٱۡ�

َ
نَزَل َر�ُُّ�ۡم قَالُٓواْ أ

َ
اَذآ أ ۡوَزارَُهمۡ  ٢٤�َذا �ِيَل لَُهم مَّ

َ
َ�ِملَٗة يَۡوَم  ِ�َۡحِملُٓواْ أ

َ� َسآَء َما يَزُِروَن 
َ
ِيَن يُِضلُّوَ�ُهم بَِغۡ�ِ ِعۡلٍ�� � ۡوَزارِ ٱ�َّ

َ
ِيَن ِمن  ٢٥ٱۡلقَِ�َٰمةِ َوِمۡن أ قَۡد َمَكَر ٱ�َّ

 ٰ تَٮ
َ
ۡقُف ِمن فَۡوقِِهۡم َو� ُ ُ�ۡنَ�َٰنُهم ّمَِن ٱۡلَقَواِعِد فََخرَّ َعلَۡيِهُم ٱلسَّ َ� ٱ�َّ

َ
ُهُم ٱۡلَعَذاُب َ�ۡبلِِهۡم فَ�

ِيَن ُكنُتۡم  ٢٦ِمۡن َحۡيُث َ� �َۡشُعُروَن  َ�ِٓءَي ٱ�َّ ۡ�َن ُ�َ
َ
ُ�مَّ يَۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمِة ُ�ۡزِ�ِهۡم َوَ�ُقوُل �

وَٓء َ�َ ٱۡلَ�ٰفِرِ�َن  وتُواْ ٱۡلعِۡلَم إِنَّ ٱۡ�ِۡزَي ٱۡ�َۡوَم َوٱلسُّ
ُ
ِيَن أ وَن �ِيِهۡمۚ قَاَل ٱ�َّ قُّ ٰٓ�َُ�٢٧﴾  

  ]۲۷-۲۴لنحل:[ا 
های پیشینیان  و چون به ایشان گفته شود پروردگار شما چه نازل کرده گویند: افسانهترجمه: 

) تا در روز قیامت بارهای سنگین خود را به طور کامل بر دوش گیرند و(نیز) بعضی از ۲۴را(
کردند، آگاه باش بد است آنچه بر دوش  بارهای سنگین کسانی را که ندانسته گمراهشان می

) به تحقیق آنان که پیش از ایشان بودند مکر کردند پس خدا بنیانشان را از ۲۵گیرند( می
ریشه بدر آورد و سقف را بر ایشان از باالی ایشان فرود آورد و عذاب از جایی به ایشان رسید که 

گوید: کجاست آن شریکان  و میکند  ) سپس روز قیامت ایشان را خوار می۲۶دانستند( نمی

____________________ 
» کنند که چه وقت وقوع آن است؟ بگو علم آن فقط نزد پروردگار من است. از تو درباره ساعت قیامت سؤال می«  -١

 ].١٨٧[األعراف: 
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من (به خیال شما) که دربارۀ ایشان به عداوت و طرفداری برخاسته بودید، آنانکه به ایشان 
 ). ۲۷دانش داده شده گویند: خواری و بدی امروز بر کافران است (

یا شان از ایشان جو راجع به بزرگان گمراهان است که زیردستان ﴾....�َذا �ِيَل لَُهم﴿نکات: 

های پیشینیان. و بدین واسطه  گفتند: چیزی نیست قرآن جز افسانه شدند که خدا چه نازل کرده؟ می می

 «فرمود:  صکشیدند چنانکه رسول خدا گناه خود و مراجعین خود را به دوش می
َ

�َُّما َداٍع َداَع إىِل
َ
�

ْن َ�نْ 
َ
ُجورِِهْم ِمْن َ�ْ�ِ أ

ُ
ُه ِمْثُل أ

َ
ل
َ
اتُّبَِع ف

َ
ُهَدى ف

ْ
ُجورِِهْم يَشْ ال

ُ
ٍة َواتُّبَِع  ُقَص ِمْن أ

َ
ل

َ
 َضال

َ
�َُّما َداٍع َداَع إىِل

َ
ٌء وَ�

ْوَزارِِهْم يَشْ 
َ
ْن َ�ْنُقَص ِمْن أ

َ
َبَعُه ِمْن َ�ْ�ِ أ ْوَزارِ َمِن ا�َّ

َ
ْيِه ِمْثَل أ

َ
إِنَّ َعل

َ
هر کسی که مردم را به « . یعنی:»ء ف

اند و چیزی از اجر پیروان  آنان که پیروی او کرده سوی هدایت دعوت کند و پیروی شود برای اوست اجر

شود، و هرشخصی که مردم را به سوی ضاللت بخواند پس پیروی شود بر اوست مانند گناه  کم نمی

وَن �ِيِهمۡ ﴿جملۀ:  !*".»کس که پیروی او کرده و از گناه پیروانش کم نشود هر قُّ ، داللت ﴾ُكنُتۡم �َُ�ٰٓ

کنند و برای شریکان خیالیشان که برای خدا  زرگانشان دفاع و طرفداری میدارد بر اینکه گمراهان از ب

  .زندرو اند با منکرین عداوت می آورده

﴿ ۚ ِۢۚ� بََ�ٰٓ لََم َما ُكنَّا َ�ۡعَمُل ِمن ُسوٓء ْ ٱلسَّ ۡلَقُوا
َ
نُفِسِهۡمۖ َف�

َ
ِيَن َ�َتَوفَّٮُٰهُم ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة َظالِِ�ٓ أ  إِنَّ ٱ�َّ

 َ ۢ بَِما ُكنُتۡم َ�ۡعَملُوَن ٱ�َّ ۖ فَلَبِۡئَس َمۡثَوى  ٢٨َعلِيُم بَۡ�َٰب َجَهنََّم َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها
َ
� ْ فَٱۡدُخلُٓوا

ِ�َن    ]۲۹-۲۸[النحل:  ﴾٢٩ٱلُۡمَتَكّ�ِ
-اند، پس آ کنند در حالی که به خود ستم کرده آنان که فرشتگان قبض روحشان میترجمه: 

ایم، آری، محققا خدا داناست به آنچه  د که ما عمل بدی نکردهنان از در تسلیم درآیند و گوین
) پس وارد درهای دوزخ شوید در حالی که در آن ماندنی هستید پس محققا ۲۸کردید( می

 ). ۲۹جایگاه متکبرین بد است(

برای  ای از فرشتگان مأمورند داللت دارد بر اینکه عده ﴾....َ�َتَوفَّٮُٰهُم ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ﴿جملۀ: نکات: 

قبض ارواح ستمگران و کافران. اما عدۀ دیگری از فرشتگان مأمورند برای قبض روح پاکان که در آیات 

ِۢ ﴿گویند:  بعد خواهد آمد. و اینکه کفار می گویند یا اینکه به نظر  ، یا دروغ می﴾َما ُكنَّا َ�ۡعَمُل ِمن ُسوٓء

 خودشان اعمال خودشان خوب بوده است. 

____________________ 
ام در ١٢/٢٣٠( مستدرك الوسائلنوری طبرسی،  -١ ْیخ َورَّ

َّ
اِطر) از الش

َ
ـخ

ْ
ْنِبیِه ال

َ
، با اختالف اندکی در الفاظ. و در ت

)؛ و حافظ ٢٠٥)، حدیث ش: (١/٧٥از أنس ( السننمصادر اهل سنت با این لفظ وارد شده است: ابن ماجه در 

 ».دلیل ضعف سعد بن سنان إسناد این روایت ضعیف است به«گوید: ) می١/٢٨بوصیری در الزوائد (
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ِينَ ﴿ ۡ�َيا َحَسَنةۚٞ  َو�ِيَل لِ�َّ ِ ٱ�ُّ ْ ِ� َ�ِٰذه ۡحَسُنوا
َ
ِيَن أ �ۗ ّلِ�َّ ْ َخۡ�ٗ نَزَل َر�ُُّ�ۡمۚ قَالُوا

َ
ٓ أ ْ َماَذا َقۡوا ٱ�َّ

اُر ٱ�ِخَرةِ َخۡ�ٞۚ َوَ�ِۡعَم َداُر ٱلُۡمتَّقَِ�  ُٰت َعۡدٖن يَۡدُخلُوَ�َها َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  ٣٠َوَ�َ َج�َّ
ۖ لَُهۡم �ِي نَۡ�ُٰر

َ
ُ ٱلُۡمتَّقَِ� ٱۡ� ِيَن َ�َتَوفَّٮُٰهُم ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة  ٣١َها َما �ََشآُءوَنۚ َكَ�ٰلَِك َ�ۡزِي ٱ�َّ ٱ�َّ

  ]۳۲-۳۰[النحل:  ﴾٣٢َطّيِبَِ� َ�ُقولُوَن َسَ�ٌٰم َعلَۡيُ�ُم ٱۡدُخلُواْ ٱۡ�َنََّة بَِما ُكنُتۡم َ�ۡعَمُلوَن 
روردگار شما چه نازل کرده؟ گویند: خیر را. برای و به آنان که پرهیزکارند گفته شود پترجمه: 

آنان که در این دنیا نیکی کردند، نیکی باشد و البته سرای آخرت بهتر است و البته چه 
شوند و از زیر آن برایشان  های دائمی که داخل آن می ) بهشت۳۰نیکوست سرای پرهیزگاران(
موجود است، بدین گونه خدا جزا شان در آنجا هر چه بخواهند  نهرها جاری است و  برای

کنند درحالی که  که فرشتگان قبض روحشان می) همان کسانی۳۱دهد پرهیزکاران را( می
گویند سالم و سالمت بر شما داخل بهشت شوید در مقابل آنچه عمل  پاکند، فرشتگان می

 ). ۳۲کردید ( می
نین الهی خوشبین و همه را خیر کنند به قوا آنان که پرهیزکارند و به وظایف خود عمل مینکات: 

دانند. ولی بر عکس آنان که حقه باز و عصیانکار هستند به آیات الهی و قوانین خدا بدبین هستند و  می

ْ ٱۡ�َنََّة بَِما ُكنُتۡم ﴿میل دارند با توجه به مقامات خیالی از کیفر خود بگریزند. و جملۀ:  ٱۡدُخلُوا
روند و به دست مالئکۀ رحمت قبض  نبیاء، اولیاء و صلحاء از دنیا می، داللت دارد که چون ا﴾َ�ۡعَملُونَ 

شود بروید در بهشت در مقابل عمل خود. پس روح انبیاء و صلحاء  شوند به ارواح ایشان گفته می می

شود نه در زیر خاک، نه در ضریح، نه در گنبد، نه در حرم و نه در دنیا. پس کسانی که  وارد بهشت می

باشد از این آیات قرآنی به کلی  کنند ارواح ایشان در آنجا می بر اولیا و صلحا و خیال میروند سر ق می

 اند.  اطالعند و به واسطۀ بعضی از اخبار جعلیه و گویندگان خرافی به خرافات افتاده بی

ۡمُر َرّ�َِكۚ كَ ﴿
َ
ِ�َ أ

ۡ
ۡو يَأ

َ
�َِيُهُم ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة أ

ۡ
ن تَأ

َ
ٓ أ ِيَن ِمن َ�ۡبلِِهۡمۚ َهۡل يَنُظُروَن إِ�َّ َ�ٰلَِك َ�َعَل ٱ�َّ

نُفَسُهۡم َ�ۡظلُِموَن 
َ
ْ أ ُ َوَ�ِٰ�ن َ�نُٓوا َصاَ�ُهۡم َسّ�ِ  ٣٣َوَما َظلََمُهُم ٱ�َّ

َ
ْ وََحاَق  َٔ فَأ اُت َما َعِملُوا

ا َ�نُواْ بِهِۦ �َۡسَتۡهزُِءوَن  ُ مَ  ٣٤بِِهم مَّ ُ�واْ لَۡو َشآَء ٱ�َّ َ�ۡ
َ
ِيَن أ ا َ�َبۡدنَا ِمن ُدونِهِۦ ِمن َوقَاَل ٱ�َّ

ِيَن ِمن َ�ۡبلِِهۡمۚ  � َكَ�ٰلَِك َ�َعَل ٱ�َّ ءٖ ۡمَنا ِمن ُدونِهِۦ ِمن َ�ۡ ُۡن َوَ�ٓ َءابَآُؤنَا َوَ� َحرَّ ءٖ �َّ ۡ�َ
 ]۳۵-۳۳[النحل:  ﴾٣٥َ�َهۡل َ�َ ٱلرُُّسِل إِ�َّ ٱۡ�ََ�ُٰغ ٱلُۡمبُِ� 

آیا در تصدیق نبوت انتظار دارند تا این که فرشتگان برای ایشان بیاید و یا امر ترجمه: 
پروردگارت بیاید بدینگونه رفتار کردند آنان که پیش از ایشان بودند و خدا به ایشان ستم نکرد 
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های بِد آنچه کردند به ایشان رسید و  ) پس نتیجه۳۳کردند( ولیکن خودشان به خود ستم می
) و آنان که مشرک شدند گفتند: اگر ۳۴کردند( طه کرد آنچه به آن استهزا میبه ایشان احا

خدا خواسته بود ما پرستش چیزی غیر او را نکرده بودیم نه ما و نه پدرانمان و چیزی را از 
کردیم بدین گونه رفتار کردند آنان که پیش از ایشان بودند، پس آیا  جانب او حرام نمی

 ). ۳۵رسانیدن آشکار هست( ای بر پیغمبران جز وظیفه
ار بر رسالت محمدنکات: 

ّ
گفتند: اگر مأمور از طرف  این بود که می صیکی از اشکاالت کف

گردد؟  شود و چرا فرمان الهی برای عذاب ما صادر نمی خداست چرا مالئکه برای تصدیق او نازل نمی

گفتند و مقصودشان هدایت نبود بلکه استهزاء  تعالی در جواب ایشان فرمود: أمم سابقه نیز چنین می حق

ْ بِهِۦ �َۡسَتۡهزُِءونَ ﴿بود به دلیل جملۀ:  ا َ�نُوا . اشکال دیگر کفار این بود که خدا ﴾وََحاَق بِِهم مَّ

دۀ او تعلق گرفته که ما و پدرانمان غیر خدا را بپرستیم و حالل و حرام از خودمان به نام خدا خواسته و ارا

جعل کنیم و اگر خدا کفر ما را خواسته، پیغمبر آمدن چه فایده دارد و باطل است؟ جواب ایشان در آیۀ 

پس او کفر کسی را  ها پیغمبر فرستاده و از بندگی غیرخود منع کرده، بعد آمده که خدا برای تمام امت

آید و  اراده نکرده است. نویسنده گوید: اگر خدا به ارادۀ تکوینی ارادۀ کفر بنده را کرده باشد جبر الزم می

آن باطل است، و اگر به ارادۀ تشریع کفر کسی را بخواهد باید در کتب خود ابالغ کند که مردم کافر 

 شده چنانکه در آیۀ ذیل آمده است: باشید و حال اینکه چنین ابالغی نشده بلکه برعکس 

﴿ ُ ۡن َهَدى ٱ�َّ ُٰغوَتۖ فَِمۡنُهم مَّ َ َوٱۡجَتنُِبواْ ٱل�َّ ِن ٱۡ�ُبُدواْ ٱ�َّ
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

 َولََقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ
�ِض فَٱنُظُرواْ َكۡيَف �َ 

َ
َ�ٰلَُةۚ فَِسُ�واْ ِ� ٱۡ� ۡت َعلَۡيهِ ٱلضَّ ۡن َحقَّ �َِ� َوِمۡنُهم مَّ َن َ�ٰقَِبُة ٱلُۡمَكّذِ

ِٰ�ِ�َن  ٣٦ ۖ َوَما لَُهم ّمِن �َّ َ َ� َ�ۡهِدي َمن يُِضلُّ ٰ ُهَدٮُٰهۡم فَإِنَّ ٱ�َّ ۡقَسُمواْ  ٣٧إِن َ�ۡرِۡص َ�َ
َ
َوأ

ا َوَ�ِٰ�نَّ  ُ َمن َ�ُموُتۚ بََ�ٰ وَۡعًدا َعلَۡيهِ َحّقٗ يَۡ�ٰنِِهۡم َ� َ�ۡبَعُث ٱ�َّ
َ
ِ َجۡهَد � ۡ�َ�َ ٱ�َّاِس  بِٱ�َّ

َ
أ

ُهۡم َ�نُواْ َ�ِٰذ�َِ�  ٣٨َ� َ�ۡعلَُموَن  َّ�
َ
ِيَن َ�َفُرٓواْ � ِي َ�َۡتلُِفوَن �ِيهِ َوِ�َۡعلََم ٱ�َّ َ لَُهُم ٱ�َّ ِ�ُبَّ�ِ

ن �َُّقوَل َ�ُۥ ُ�ن َ�َيُكوُن  ٣٩
َ
َرۡدَ�ُٰه أ

َ
ٍء إَِذآ أ   ]۴۰-۳۶[النحل:   ﴾٤٠إِ�ََّما قَۡوُ�َا لَِ�ۡ

و به تحقیق ما پیوسته در هر امتی پیغمبری را برانگیختیم، که خدا را پرستش کنید و جمه: تر 
از طاغوت (معبود و مطاعی غیر از خدا) اجتناب کنید، پس برخی از ایشان کسی است که 
خدا او را هدایت کرد و برخی از ایشان ضاللت برای او سزاوار شد، پس در زمین سیر کنید و 

) اگر بر هدایت کردنشان حریصی، پس محّققا ۳۶کنندگان چگونه بود( تکذیببنگرید عاقبت 
-وبه )۳۷را یاورانی نیست(کند و ایشان خدا کسی را که به گمراهی محکوم کرده هدایت نمی

انگیزد) (برمی انگیزد، آری جدی که خدا کسی را که بمیرد برنمیهای خدا قسم خورند قسم
) برای این که برای ایشان بیان ۳۸دانند( ولیکن بیشتر مردم نمیای است بر خدا ثابت  وعده
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) ۳۹اند( کردند و برای آنکه کفار بدانند که ایشان دروغگو بوده کند آنچه در آن اختالف می
 ). ۴۰اش کنیم، این است که بگوییم باش تا بشود(همانا فرمان ما به (ایجاد)چیزی چون اراده

ْ ﴿جملۀ: نکات:  ِن ٱۡ�ُبُدوا
َ
ُٰغوَت  أ َ َوٱۡجَتنُِبواْ ٱل�َّ ، داللت دارد که هدف از دعوت انبیاء دو ﴾ٱ�َّ

ٰ ُهَدٮُٰهمۡ ﴿چیز است. یعنی؛ پرستش خدا و دور شدن از شرک. و جملۀ:  داللت  ﴾...إِن َ�ۡرِۡص َ�َ

  کند و طبق قوانین مقررۀ خودکار می تعالی به درخواست رسول خود کار نمی دارد که حق
ً
در کند. مثال

خواست رسول، سّنت نباشد  کس طالب کند و هر کس طالب باشد او را هدایت می موضوع هدایت هر

ْ ﴿دهد. و جملۀ:  خدا را تغییر نمی ۡقَسُموا
َ
دانستند  تا آخر، داللت دارد که کفار چون محال می ﴾....َوأ

مت عود دهد، لذا با جد که خدای تعالی پس از تفرقۀ اجزاء بدن و اعدام شدن بشر دو مرتبه او را در قیا

 تعالی برای امکان عود سه جواب داده:  ها را. حق کند مرده خوردند که خدا زنده نمی و جهد قسم می

 اینکه خدا وعده کرده و تخلف وعده بر او محال است.  اول،

 برای جدا کردن مبطل از محق و ظالم از مظلوم و بیان عدم تساوی آنان در جزاء.  دوم،

از عدم هر چیزی را به وجود آورده، بنابر این در قیامت نیز پس » باش«خدا ابتدا به امر  اینکه سوم،

 تواند ایجاد کند.  از معدوم شدن می

کدام معدومات است یا موجودات؟ جواب گوییم: به هیچ ﴾ُ�ن﴿اگر کسی بگوید مخاطب امر 

  ﴾ُ�ن﴿ولیکن برای تمثیل و بیان به قدر عقول عرف است. و ممکن است بگوییم: اگر چه 
ً
لفظا

 خطاب است ولی به معنی اخبار از حدوث است. 

ۡجُر ٱ�ِخرَ ﴿
َ
ۖ َوَ� ۡ�َيا َحَسَنٗة ْ َ�َُبّوَِ�نَُّهۡم ِ� ٱ�ُّ ِ ِمۢن َ�ۡعِد َما ُظلُِموا ْ ِ� ٱ�َّ ِيَن َهاَجُروا  ةِ َوٱ�َّ

ۚ لَۡو َ�نُواْ َ�ۡعلَُموَن  ُ�َ�ۡ
َ
ُوَن  ٤١أ ٰ َرّ�ِِهۡم َ�َتَو�َّ واْ َوَ�َ ِيَن َصَ�ُ رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك  ٤٢ٱ�َّ

َ
َوَمآ أ

ۡهَل ٱّ�ِۡكرِ إِن ُكنُتۡم َ� َ�ۡعلَُموَن  َٔ إِ�َّ رَِجاٗ� نُّوِ�ٓ إَِ�ِۡهۡمۖ فَۡ� 
َ
ْ أ ُ�رِ�  ٤٣لُٓوا  بِٱۡ�َّيَِ�ِٰت َوٱلزُّ

ُروَن  َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِ�ِۡهۡم َولََعلَُّهۡم َ�َتَفكَّ نَزۡ�َآ إَِ�َۡك ٱّ�ِۡكَر ِ�ُبَّ�ِ
َ
  ]۴۴-۴۱[النحل:  ﴾٤٤َوأ

و کسانی که پس از ظلم به ایشان، در راه خدا هجرت کردند، البته ایشان را در دنیا ترجمه: 
) آنان که صبر نموده و بر ۴۱است اگر بدانند(جایگاه نیکو دهیم و محّققًا مزد آخرت بزرگتر 

) و پیش از تو نفرستادیم مگر مردانی را که به ایشان وحی ۴۲کنند( پروردگارشان توکل می
) (آن رسوالن را فرستادیم) ۴۳دانید( کردیم، پس بپرسید از اهل ذکر (تورات) اگر شما نمی می

را نازل کردیم تا برای مردم بیان کنی  های روشن و آیات وحی و به سوی تو این قرآن با دلیل
 ). ۴۴آنچه به ایشان نازل شده و شاید ایشان فکر کنند(
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ِ ﴿آیۀ: نکات:  ْ ِ� ٱ�َّ ِيَن َهاَجُروا   ﴾....َوٱ�َّ
َّ

بین فی الله از اصحاب نازل شده در حق معذ

ن حال هرچه خوردند که قیامتی نیست با ای ، چون مشرکین منکر قیامت بودند و قسم میصخدا رسول

ۀ زیادی بودند مانند: صهیب، عّمار، والدین  توانستند مسلمین را آزار می می
ّ

دادند و معذبین فی الله عد

او، بالل و خّباب، که خدای تعالی پس از هجرتشان ایشان را در شهری بهتر از مکه جای داد یعنی در 

را گرفتند برای اذیت، به اهل مکه مدینه که آب و هوای آن از مکه بهتر بود. روایت شده که صهیب 

گفت: من مرد پیری هستم اگر با شما باشم نفعی به شما نرسانم و اگر علیه شما باشم برای شما ضرری 

ندارد، پس شما مال مرا بگیرید و مرا رها کنید. ایشان مال او را گرفتند و او را رها کردند. او به سوی 

، ابوبکر به او گفت: بیع نافعی کردی. و روایت شده رسید صمدینه هجرت کرد و خدمت رسول خدا

خدا است در  ۀبگیر این وعد: گفت داد، می که عمر هرگاه به یکی از مهاجرین عطایی از بیت المال می

کر، مقصود از اهل ذکرد. و  و این آیه را قرائت می !*"دنیا و آنچه خدا برای شما ذخیره کرده افضل است

 است. اهل کتاب تورات و انجیل

﴿ ِ�ّ ْ ٱلسَّ ِيَن َمَكُروا ِمَن ٱ�َّ
َ
فَأ

َ
�َِيُهُم ٱۡلَعَذاُب ِمۡن  َٔ أ

ۡ
ۡو يَأ

َ
�َض أ

َ
ُ بِِهُم ٱۡ� ن َ�ِۡسَف ٱ�َّ

َ
اِت أ

ُخَذُهۡم ِ� َ�َقلُّبِِهۡم َ�َما ُهم بُِمۡعِجزِ�َن  ٤٥َحۡيُث َ� �َۡشُعُروَن 
ۡ
ۡو يَأ

َ
ٰ  ٤٦أ ُخَذُهۡم َ�َ

ۡ
ۡو يَأ

َ
أ

ءٖ َ�َتَفيَُّؤاْ ِظَ�ٰلُُهۥ  ٤٧َر�َُّ�ۡم لََرُءوٞف رَِّحيٌم  َ�َوُّٖف فَإِنَّ  ُ ِمن َ�ۡ َو لَۡم يََرۡواْ إَِ�ٰ َما َخلََق ٱ�َّ
َ
أ

ِ وَُهۡم َ�ِٰخُروَن  َّ ٗدا ّ�ِ َمآ�ِِل ُسجَّ َ�َٰ�ِٰت َوَما ِ�  ٤٨َعِن ٱۡ�َِمِ� َوٱلشَّ َو� � َما ِ� ٱلسَّ
�ِض ِمن َدآ

َ
وَن ٱۡ� َ�َافُوَن َر�َُّهم ّمِن فَۡوقِِهۡم َوَ�ۡفَعلُوَن َما  ٤٩بَّةٖ َوٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة وَُهۡم َ� �َۡسَتۡكِ�ُ

  ]۵۰-۴۵[النحل:  ﴾٥٠يُۡؤَمُروَن۩ 
اند از اینکه خدا به زمین فرو ها را انجام داده، ایمن شده آیا آنان که با مکر بدیترجمه: 

) و یا ایشان را در حال رفت و آمدشان ۴۵عذابی برایشان بیاید( بردشان و یا از جایی که ندانند
) و یا ایشان را برحال ترس و اضطراب گرفتار کند، ۴۶بگیرد و ایشان عاجزکنندۀ خدا نباشند (

) آیا دیده نیفکندند به آنچه ۴۷پس به درستی که پروردگار شما البته مهربان و رحیم است(
ها، در حالی که برای خدا  ردد از طرف راست و چپگ خدا خلق کرده که سایۀ آنها می

کند آنچه در  ) و برای خدا سجده می۴۸کنان هستند و در حالی که ایشان ذلیالنند( سجده

____________________ 
) ٣٤-٣٣/ ٢٠( تفسیر الکبیر (یا تفسیر مفاتیح الغیب) فخر رازیمؤلف این دو روایت و شرح آیه را با تصرف از  -١

 استفاده کرده است.
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ترسند  ) می۴۹ورزند( ها و آنچه در زمین است از جنبنده و فرشتگان و ایشان تکّبر نمی آسمان
 ). ۵۰آورند ( بجا میاز پروردگارشان که فوق ایشان است و آنچه مأمورند 

 تعالی کفار را به چهار چیز تهدید نموده:  حقنکات: 

 ، فرو بردن به زمین چنانکه برای قارون شد. اول

 ، از جایی که ندانند عذابی به ایشان برسد. دوم

، در حال گردش سفر و یا در حال رفت و آمد و یا در حال انقالب فکری و تفکر گرفتار و یا سوم

 عذابشان برسد. 

 ، پس از ترسانیدن و یا نقص از اطراف ایشان را عذاب کند. چهارم

، این است که تمام موجودات حتی کمترین آثارشان که سایه ﴾َ�َتَفيَُّؤاْ ِظَ�ٰلُُهۥ﴿و مقصود از جملۀ: 

باشد به امر خدا و در تحت قدرت او خاضعند. و مراد از سجدۀ غیرمکلفین، سجدۀ تکوینی است یعنی 

، فوقیت مکان نیست بلکه فوقّیت بالقهر و ﴾ّمِن فَۡوقِِهمۡ ﴿طبق قوانین الهی در کارند. و مقصود از کلمۀ: 

 شود، اگر چه ایشان مختار نیز هستند.  از این آیه عصمت مالئکه استفاده می باشد و الغلبه می

َٰي فَٱرَۡهُبوِن ﴿ � إِ�ََّما ُهَو إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞد فَإِ�َّ ْ إَِ�َٰهۡ�ِ ٱثۡنَۡ�ِ ُ َ� َ�تَِّخُذٓوا َوَ�ُۥ َما ِ�  ٥١َوقَاَل ٱ�َّ
 
َ
�ِض َوَ�ُ ٱّ�ِيُن َواِصًباۚ أ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ِ َ�تَُّقوَن ٱلسَّ ِۖ  ٥٢َ�َغۡ�َ ٱ�َّ َوَما بُِ�م ّمِن ّ�ِۡعَمةٖ فَِمَن ٱ�َّ

ُّ فَإَِ�ۡهِ تَۡ�  ُ�ُم ٱل�ُّ َّ َعنُ�ۡم إَِذا فَرِ�ٞق ّمِنُ�م  ٥٣ُروَن  َٔ ُ�مَّ إَِذا َمسَّ ُ�مَّ إَِذا َكَشَف ٱل�ُّ
 ]۵۵-۵۱[النحل: ﴾٥٥َتَمتَُّعواْ فََسۡوَف َ�ۡعلَُموَن ِ�َۡ�ُفُرواْ بَِمآ َءاَ�ۡيَ�ُٰهۡمۚ �َ  ٥٤بَِرّ�ِِهۡم �ُۡ�ُِ�وَن 

و خدا گفت دو اله را که دوتا است نگیرید، همانا او اله (ملجأ و معبود) یکتا است، پس ترجمه: 
ها و زمین است، و مخصوص  ) و برای او و ملک اوست آنچه در آسمان۵۱فقط از من بترسید(

) و هر نعمتی که با شما است ۵۲کنید( غیرخدا پرهیز میاوست دین و انقیاد دائمًا، پس آیا از 
) سپس چون ضرر را ۵۳نالید(از جانب خداست، سپس چون شما را ضرر برسد به سوی او می

) تا کفران ۵۴اند( از شما برطرف کرد ناگاه گروهی از شما به صاحب اختیار خود شریک قایل
 ) ۵۵که به زودی خواهید دانست(ایم، پس بهره برید  را داده آنچه ایشانبه  کنند

قبیح و زشت است لذا برای  ﴾إَِ�َٰهۡ�ِ ﴿چون محال است و به اضافه چون قول به  ﴾إَِ�َٰهۡ�ِ ﴿نکات: 

. و محالّیت آن برای آنست که دو إله اگر هر دو ﴾ٱثۡنَۡ�ِ ﴿نفرت دادن سامع قبح آن مکرر شده به کلمۀ: 

واجب بالذات باشند هر دو در وجوب ذاتی مشترکند و در تعیین خود متباین و متمایز خواهند شد پس 

و هرمرکبی ممکن است. دلیل دیگر اگر یکی از این دو  ما به التباینو  ما به المشارکۀشوند از  مرکب می
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سکون آن را پس اگر مراد هر دو حاصل شود محال است و اگر مراد  حرکت جسمی را بخواهد و دیگری

یکی حاصل شود و از دیگری نشود آن دیگری عاجز است و عاجز خدا نیست، و اگر مراد هیچ کدام 

توانند ملک خود را از  حاصل نشود هر دو عاجزند. دلیل دیگر، اگر دو إله باشد هر یک از این دو می

و اگر نتوانند نیز هر دو عاجزند و عاجز که  !*"یر؟ اگر بتوانند هر دو عاجزنددیگری مستور نماید یا خ

خدا نیست. پس محال است دو إله بودن. این وجود شریک برای خدا که ذاتا محال شد همچنین است 

َوَ�ُ ٱّ�ِيُن ﴿در صفات، افعال و در عبادت که آن هم قبیح و زشت و مستنکر است. و اینکه فرموده: 
 برای این است ممکن محتاج است دائما. ،!+"﴾ًباَواصِ 

ِ لَتُۡ� ﴿ ا َرزَۡقَ�ُٰهۡمۗ تَٱ�َّ وَن  َٔ َوَ�ۡجَعلُوَن لَِما َ� َ�ۡعلَُموَن نَِصيٗبا ّمِمَّ ا ُكنُتۡم َ�ۡفَ�ُ  ٥٦لُنَّ َ�مَّ
ا �َۡشَتُهوَن  ِ ٱۡ�ََ�ِٰت ُسۡبَ�َٰنُهۥ َولَُهم مَّ َ  ٥٧َوَ�ۡجَعلُوَن ِ�َّ نَ�ٰ َظلَّ  �َذا �ُّ�ِ

ُ
َحُدُهم بِٱۡ�

َ
أ

ا وَُهَو َكِظيٞم  ٰ  ٥٨وَۡجُهُهۥ ُمۡسَوّدٗ ُ�ۡمِسُكُهۥ َ�َ
َ
َ بِهِۦٓۚ � َ�َتَ�َٰرٰى ِمَن ٱۡلَقۡوِم ِمن ُسوٓءِ َما �ُّ�ِ

َ� َسآَء َما َ�ُۡكُموَن 
َ
َاِب� � ُهۥ ِ� ٱل�ُّ ۡم يَُدسُّ

َ
ِيَن َ� يُۡؤِمُنوَن بِٱ�ِخرَ  ٥٩ُهوٍن أ ۡوءِ� لِ�َّ ةِ َمَثُل ٱلسَّ

� وَُهَو ٱۡلَعزِ�ُز ٱۡ�َِكيُم  ٰ َ�ۡ
َ
ِ ٱلَۡمَثُل ٱۡ�   ]۶۰-۵۶[النحل: ﴾٦٠َوِ�َّ

دهند، به خدا  ایم قرار می دانند نصیبی از آنچه روزی ایشان نموده و برای آنچه نمیترجمه: 
دهند  ها قرار می ) و برای خدا دختر۵۶زنید( قسم البته سؤال کرده شوید از آنچه افتراء می

) و چون یکی از ایشان به ۵۷دهند) (منزه است او و برای خودشان آنچه میل دارند (قرار می
) از قوم ۵۸گردد در حالی که پر از خشم است( (توّلد) دختر بشارت داده شود رویش سیاه می

  ی نگهکند که) آیا با خوار شود از بشارت بدی که به او داده شده (فکر می خود پنهان می
) برای آنان که به آخرت ۵۹کنند( داردش و یا در خاک پنهانش کند آگاه باش بد حکمی می

 ). ۶۰ایمان ندارند َمَثل بد است و برای خدا َمَثل برتر و اوست عزیز حکیم(

____________________ 
 ) استفاده کرده است.٢٠/٤٨مولف در بیان این دالیل از تفسیر الکبیر فخر رازی ( -١

باشد. چنانکه : دائًما الزًما می﴾َواِصًبا﴿ باشد. ومعنایرمانبرداری و اخالص میمقصود از دین در اینجا اطاعت و ف -٢

بنابراین .» ها عذاب دایمی است و برای آن« ]٩[الصافات:  ﴾َواِصٌب  َعَذابٞ  َولَُهمۡ ﴿فرماید: خداوند متعال می

خداوند متعال فروتن، مطیع و معنای عبارت چنین است: هرآنچه در هستی وجود دارد، همواره و دائما در برابر 

 باشد. فرمانبردار می
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ها برگردد. و  ، ممکن است به مشرکین برگردد و ممکن است به بت﴾َ� َ�ۡعلَُمونَ ﴿ضمیر نکات: 

عبارت بود از مقداری از زراعت و چهار پایان خود مانند: بحیره،  !*"دادند بتها قرار می نصیبی که برای

سورۀ مائده ذکر شده و ممکن است بگوییم نصیبی از خلقت و  ۱۰۳سائبه، وصیله و حامی که در آیۀ 

ند و مانند دانست ها را مؤثر می پرستان که ستاره دانستند، مانند ستاره مدیریت جهان را برای غیرخدا می

دانستند و مانند شیعیان و صوفیان  پرستان که اولیاء خدا را که بتها مظاهر آنان بود مؤثر می بعضی از بت

َحُدُهم﴿. و جملۀ: !+"دانند را مؤثر می ینشدو مرکه اولیاء 
َ
َ أ راجع به زمان جاهلیت است  ﴾�َذا �ُّ�ِ

رد تا بداند چه فرزندی برای او آمده، اگر پسر بود ک که مردی در موقع زاییدن زن خود، خود را مخفی می

شد تا فکری کند که آیا  شد و برای مردم ظاهر نمی شد و اگر دختر بود افسرده و محزون می خوشحال می

 َواَرْ�ُت «دختر را در خاک کند و یا حبس کند و یا بکشد. روایت شده که قیس بن عاصم گفت: 
ِّ

إِ�

َبًة. َ�َقاَل : «ص ، َ�َقاَل »اِهلِيَّةِ َ�َماِ�َ َ�َناٍت يِف اجلَ 
َ
ْعتِق َ�ْن لُكِّ َواِحَدٍة ِمْنُهنَّ َر�

َ
 ُذو إِبٍِل، َ�َقاَل  :أ

ِّ
: صإِ�

 ِ عرض کرد من شیرینی  ص. و روایت شده که مردی به رسول خدا!,"»يًاْهِد َ�ْن لُكِّ َواِحَدٍة ِمْنُهنَّ َهدْ ا

ای  ام زیرا در جاهلیت دخترم را گفتم زینت کرد، پس او را بیرون بردم در میان دره اسالم را نچشیده

ای از  افتم بهره انداختم که بسیار عمیق بود، آن دختر گفت: پدر مرا کشتی، هر وقت یاد گفتار دخترم می

َا«برم، حضرت فرمود:  زندگی نمی
ْ

مَما اَكَن يِف اجل
َ

ای،  و در جاهلیت عده .!-"»ِهلِيَِّة َ�َقد َهَدَمُه اِإلسال

ای  ریختند و عده خوابانیده و خاک روی او می کردند و بعضی دیگر در قبر می دخترها را به دریا غرق می

ٰ ﴿کردند. و مقصود از:  کشتند و یا با خواری بزرگ می دیگر آنان را می َ�ۡ
َ
ِ ٱلَۡمَثُل ٱۡ� ت ، صفا﴾َوِ�َّ

استغناء عن املخلوق وعدم االحتياج إلی الولد واملكان واملصاحبة «کمال و جالل است مانند: 

____________________ 
 شرح این مطلب در پایان سوره انعام گذشت.  -١

شد: برخی از شیعیان و صوفیان؛ و این در حالی است که این ایراد بر مولف وارد است که تر آن بود که گفته میدقیق -٢

 دهد.در تمام احکامش تعمیم می

ای را آزاد ها بردهدر برابر هریک از آن«ر را زنده به گور کردم. پس رسول خدا فرمودند: در دوران جاهلیت هشت دخت« -٣

 »ها شتری قربانی کن.کن. وی گفت: من شتر دارم. رسول خدا فرمودند: در برابر هریک از آن

تفسیر مفاتیح ازی در تفسیر این آیه و دو روایت را مؤلف از فخر ر». کنداسالم آنچه را در جاهلیت بوده نابود می« -٤

جلد]، نوشته  ٢٠[در  اللباب في علوم الکتاب کند. و این دو روایت همچنین در تفسیر) نقل می٢٠/٥٥( الغیب

 آمده است.  ١٢/٩٠) :  هـ ٨٨٠ابن عادل عمر بن علی حنبلی دمشقی(ت بعد 
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ْ تَۡ�ِ  فََ� ﴿. و مقصود از جملۀ: !*"»وغريها ِ  ُ�وا  ٱ ِ�َّ
َ
، صفات تشبیه و عجز و مانند اینها !+"﴾َثالمۡ ۡ�

 است و یا مراد المثل، الند و الضد است. 

﴿ ُ َجٖل َولَۡو يَُؤاِخُذ ٱ�َّ
َ
رُُهۡم إَِ�ٰٓ أ ا تََرَك َعلَۡيَها ِمن َدآبَّةٖ َوَ�ِٰ�ن يَُؤّخِ ٱ�َّاَس بُِظۡلِمِهم مَّ

َجلُُهۡم َ� �َۡسَ� 
َ
� فَإَِذا َجآَء أ َسّ�ٗ ِ َما  ٦١ِخُروَن َساَعٗة َوَ� �َۡسَتۡقِدُموَن  ٔۡ مُّ َوَ�ۡجَعلُوَن ِ�َّ

لِۡسنَُتُهُم ٱۡلَكذِ 
َ
�َُّهم يَۡ�رَُهوَنۚ َوتَِصُف �

َ
نَّ لَُهُم ٱ�َّاَر َو�

َ
� َ� َجَرَم أ نَّ لَُهُم ٱۡ�ُۡسَ�ٰ

َ
َب أ

ۡفَرُطوَن  ۡعَ�ٰلَُهۡم َ�ُهَو  ٦٢مُّ
َ
ۡيَ�ُٰن أ َمٖ� ّمِن َ�ۡبلَِك فََز�ََّن لَُهُم ٱلشَّ

ُ
ٓ إَِ�ٰٓ أ رَۡسۡلَنا

َ
ِ لََقۡد أ تَٱ�َّ

ِ�ٞم 
َ
  ]۶۳-۶۱ل:[النح  ﴾٦٣َوِ�ُُّهُم ٱۡ�َۡوَم َولَُهۡم َعَذاٌب أ

و اگر خدا مردم را به سبب ستمگرِی ایشان مؤاخذه و عذاب کند بر روی زمین ترجمه: 
ای، پس چون  اندازد تا مدت معین نام برده شده ماند ولیکن عقب می ای نمی جنبنده

پسندند قرار  ) و برای خدا آنچه را نمی۶۱ای مؤّخر و مقدم نگردند( مدتشان برسد لحظه
کنند که نیکو (و یا عاقبت نیک) برای  دهد و تصور می ن دروغ را نسبت میدهند و زبانشا می

) به خدا ۶۲روند( ایشان است ناچار بدون شک آتش برای ایشان است و زودتر به آن می
هایی فرستادیم، پس شیطان اعمالشان  سوگند که محققًا (پیامبرانی) پیش از تو به سوی امت

(روز محشر) شیطان یار ایشان است و برای ایشان عذاب  را بر ایشان زینت داد، پس آن روز
 ). ۶۳دردناک است(

ا تََرَك َعلَۡيَها ِمن َدآبَّةٖ ﴿جملۀ: نکات:  ، داللت دارد که همۀ مردم ستمگرند حتی انبیاء، و ﴾مَّ

لیکن اگر در میان آباء و اجداد آنان ستمگر  ستمگر نیستند و ‡ممکن است بگوییم که خود انبیاء

آمدند و باعث هالکت تمام حیوانات  کرد دیگر انبیاء به وجود نمی خدای تعالی عذابشان می باشد و

شد. اگر کسی بگوید حیوانات که ستمی ندارند آنها چرا هالک گردند؟ جواب ایشان این است که؛  می

کفار شود. و مقصود  می کأن لم یکنحیوانات برای نفع بشر خلقت شده وقتی که بشر نباشد وجود آنها 

نَّ لَُهُم ٱۡ�ُۡسَ�ٰ ﴿از جملۀ: 
َ
، این بوده که پسر چون نیک است مال ما و دختر مال خداست. و ممکن ﴾أ

است مقصودشان این بوده باشد که عاقبت نیک یعنی بهشت مال ما است. اگر بگویی ایشان منکر 

که  صرسول خدا داشتند؟ جواب این است که در مقابل قیامت بودند، چگونه این سخن را اظهار می

 فرمود: بهشت مال مؤمنین است، ایشان مدعی بودند که بر فرض صدق محمد بهشت مال ما است.  می

____________________ 
 ...»نیازی از مخلوق و نیاز نداشتن به فرزند و مکان و همنشین و بی« -١

 ].٧٤[النحل: » پس برای خدا مثلها نزنید.« -٢

 



 تابشی از قرآن    ١٢٨

ْ �ِيهِ وَُهٗدى َورَۡ�َٗة ّلَِقۡوٖ� ﴿ ِي ٱۡخَتلَُفوا َ لَُهُم ٱ�َّ نَزۡ�َا َعلَۡيَك ٱۡلِكَ�َٰب إِ�َّ ِ�ُبَّ�ِ
َ
ٓ أ َوَما

نَزَل ِمنَ  ٦٤يُۡؤِمُنوَن 
َ
ُ أ ٓۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �يَٗة  َوٱ�َّ �َض َ�ۡعَد َمۡوتَِها

َ
ۡحَيا بِهِ ٱۡ�

َ
َمآءِ َماٗٓء فَأ ٱلسَّ

ا ِ� ُ�ُطونِهِۦ ِمۢن َ�ۡ�ِ فَۡرٖث  ٦٥ّلَِقۡوٖ� �َۡسَمُعوَن  ُّۡسقِيُ�م ّمِمَّ � ۖ نَۡ�ِٰم لَِعۡ�َٗة
َ
�نَّ لَُ�ۡم ِ� ٱۡ�

 ٰ ًَنا َخالِٗصا َسآ�ِٗغا ّلِل�َّ ۡعَ�ِٰب َ�تَِّخُذوَن ِمۡنُه  ٦٦رِ�َِ� َوَدٖ� �َّ
َ
َوِمن َ�َمَ�ِٰت ٱ�َِّخيِل َوٱۡ�

  ]۶۷-۶۴[النحل: ﴾٦٧َسَكٗر� َورِۡزقًا َحَسًناۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �يَٗة ّلَِقۡوٖ� َ�ۡعقِلُوَن 
و نازل نکردیم بر تو این کتاب را مگر برای اینکه برایشان بیان کنی آنچه را در آن ترجمه: 

) و خدا از آسمان آب ۶۴ختالف دارند و برای اینکه هدایت و رحمت باشد برای گروه مؤمنین(ا
را نازل کرد پس به واسطۀ آن، زمین را پس از موت آن، زنده کرد، به درستی که در آن، 

) و به درستی که برای شما در چهار پایان عبرتی ۶۵ای است برای گروهی بشنوند ( نشانه
های آنان است از میان سرگین و خون، شیر  شامانیم از آنچه در شکمآ است، به شما می

های درخت خرما و انگورها که از آن،  ) و از میوه۶۶خالصی را که گوارا است برای نوشندگان(
آورید در این کار نیز آیت قدرت حق است برای  آور و رزق نیکو به دست میهای مستی نوشابه

 ). ۶۷خردمندان(
این نیست که شیر وسط شکم و سرگین پایین  ﴾....ِمۢن َ�ۡ�ِ َفۡرٖث َوَدم﴿ز جملۀ: مقصود انکات: 

شود اجزاء کثیفۀ آن، و  و خون طرف باال است، بلکه مقصود این است که از اجزاء غذایی که سرگین می

خدا گردد،  شود و تبدیل به شیر می گردد، سپس از میان اجزاء خون تلطیف می اجزاء لطیفۀ آن خون می

گردد. و چون انسان  شیر را از میان اجزاء غلیظه تصفیه کرده و آنقدر تلطیف کرده که موافق بدن طفل می

غذائی خورد و یا آبی را آشامید خدا پایین معده را طوری قرار داده که بسته گردد چیزی از آن خارج 

 غذا هضم شود و تصفیه شدۀ آن جذب به سوی کبد شود، سپ
ً
س برای ثقلی که مانده نگردد تا کامال

منفذ پائین باز گردد و آن ثقل بیرون رود و این از عجائب خلقت و به تقدیر خدای حکیم است، پس 

بسته شدن و باز شدن پائین معده طبق حاجت و منفعت به تقدیر فاعل حکیمی است. و اگر برعکِس 

کند و  فۀ غذا را تبدیل به خون مییطای است که اجزاء ل و در کبد قوه گردید این بود موجب فساد بدن می

در وقتی که جنین در شکم مادر است از این خون مقداری نصیب او است، و چون طفل از رحم بیرون 

های کوچکی است و  گردد. و در سر پستان سوراخ گردد و وارد پستان می آید همان خون تبدیل به شیر می

ایت صفا و لطافت برسد تا برای طفل گوارا گردد. و کند تا بنه منافذ صغیره است که شیر را تصفیه می

 . !*"این قواعد ممکن نیست مگر از خدای قادر حکیمی

____________________ 
 )، به اختصار و اندکی تصـرف.٦٧-٢٠/٦٤، فخر رازی (تفسیر الکبیربرگرفته از  -١

 



 ١٢٩  سورة النحل

ا َ�ۡعرُِشوَن ﴿ َجرِ َوِممَّ َباِل ُ�ُيوٗتا َوِمَن ٱلشَّ ِِذي ِمَن ٱۡ�ِ ِن ٱ�َّ
َ
ۡوَ�ٰ َر�َُّك إَِ� ٱ�َّۡحِل أ

َ
ُ�مَّ  ٦٨َوأ

ِ ٱ�ََّمَ�ِٰت فَٱۡسلُِ� 
ۡلَ�ٰنُُهۥ ُ�ِ ِمن ُ�ّ

َ
َۡتلٌِف � اٞب �ُّ  ُسُبَل َرّ�ِِك ُذلُٗ�ۚ َ�ُۡرُج ِمۢن ُ�ُطونَِها َ�َ

ُروَن  ُ َخلََقُ�ۡم ُ�مَّ َ�َتَوفَّٮُٰ�ۡمۚ  ٦٩�ِيهِ ِشَفآءٞ ّلِلنَّاِس� إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �يَٗة ّلَِقۡوٖ� َ�َتَفكَّ َوٱ�َّ
ۡرَذِل ٱۡلُعمُ 

َ
ن يَُردُّ إَِ�ٰٓ أ َ َعلِيٞم قَِديٞر  ًٔ رِ لَِ�ۡ َ� َ�ۡعلََم َ�ۡعَد ِعۡلٖ� َشۡ� َوِمنُ�م مَّ  ﴾٧٠اۚ إِنَّ ٱ�َّ

  ]۷۰-۶۸[النحل:  

ها و از درخت و از آنچه از سقف  و پروردگارت به سوی زنبور عسل وحی نمود که از کوهترجمه: 
ت را به ا طاعت ها و راه پروردگار ) سپس بخور از تمام میوه۶۸ها بگیر ( زنند، خانه داربست می

آید که در آن برای مردم شفاء است به  های مختلف بیرون می بپو. از درون آنها شربتی با رنگ
) و خدا شما را آفرید ۶۹کنند( راستی که در این نشانۀ قدرت است برای گروهی که فکر می

پس از  شود تا ترین عمر برگشت می میراند و از شما کسی است که به فرومایه سپس شما را می
 ). ۷۰دانستن، چیزی را نداند به درستی که خدا دانای توانا است(

 وحی غریزی است که خدا چنین غریزه و عادتی در او نکات: 
ً
مقصود از وحی به زنبور عسل ظاهرا

دهان خود اشود بچشد و ب ها و شبنمی که روی آنها از هوا ایجاد می میوه ،ها ودیعه گذاشته که از گیاه

اند: وحی به آنها تشریعی و امر و نهی است،  گفتههای مسدس خود جمع کند. بعضی  در خانهبرداشته و 

زیرا ممکن است آنها دارای عقل باشند. ولی به نظر ما نظر اول صحیح است. به هرحال، زنبور عسل در 

عسل کنند و گاهی بیش از بیست هزار زنبور  ها و مناطق کوهستانی به حالت اجتماع زندگی می جنگل

شود و از سایر  کنند و بیشتر آنها ماده هستند و یک زنبور ماده که ملکه نامیده می در یکجا زندگی می

زنبورها بزرگتر است، رئیس و سرپرست آنها است. این ملکه از اواخر فروردین تا اواخر خرداد هر روز 

مکند،  ها را می آن شیرۀ گلگذارد، زنبورهای ماده دارای خرطومی هستند که با  تخم می ۱۵۰۰در حدود 

شود و از آنجا قسمتی وارد رودۀ زنبور  ها در کیسۀ عسل که در بدن زنبور جا دارد داخل می این شیره

شود، موم نیز از  ریزد که به تدریج غلیظ می های کندو می شود و باقی مانده را با دهان خود در خانه می

کند و زنبور آن را به وسیلۀ پاهای  دارد تراوش میهای مخصوصی که در شکم زنبورهای ماده جا  غده

سازد. زنبورهای نر کار  ای مسدس شکل می کند و با آن خانه برد و خمیر می عقبی خود به دهان می

برند و از  دهند. زنبورها فصل زمستان را در کندو بسر می کنند و فقط عمل توالد و تناسل را انجام می نمی

 رند. خو های ذخیره شده می عسل

باشد،  نشیند که مانند ترنجبین می ها می شود و در گلها و ورق میوه و بدانکه در هوا شبنمی ایجاد می

و خدا به زنبور عسل الهام نموده که با دهان آنها را برچیند و آن را غذای خود گرداند و چون سیر شد با 

 



 تابشی از قرآن    ١٣٠

مقصود از باطن دهان است و  ﴾....ُ�ُطونَِهاَ�ُۡرُج ِمۢن ﴿دهان خود بردارد و ببرد. و اینکه خدا فرموده: 

کند و آن قی عسل است. و این  گرداند و قی می ها را و از شکم بر می خورد شبنم اند: می بعضی گفته

شرابی که بنام عسل است، گاهی سرخ و گاهی زرد و گاهی سفید است، و این دلیل بر این است که از 

، دلیل است بر ﴾�ِيهِ ِشَفآءٞ ّلِلنَّاِس ﴿گ باشد. و جملۀ: طبع و طبیعت نیست و إال باید همه یکرن

داشتن اثر شفاء فی الجمله. و این تدبیراتی که خدا در تشکیالت زنبور عسل گذاشته از حالوت عسل و 

های مسدس ایشان، و هم در بزرگ شدن و پیر شدن انسان و  فواید آن و اختالف رنگ و تدبیرات در خانه

 ییر کردن، دلیل بر وجود قدرت قاهرۀ قادرۀ مدّبری است. از قّوه به ضعف تغ

ٰ َما ﴿ ْ بَِرآّدِي رِۡزقِِهۡم َ�َ لُوا ِيَن فُّضِ ٰ َ�ۡعٖض ِ� ٱلّرِۡزِق� َ�َما ٱ�َّ َل َ�ۡعَضُ�ۡم َ�َ ُ فَضَّ َوٱ�َّ
ِ َ�َۡحُدوَن  فَبِنِۡعَمِة ٱ�َّ

َ
ۚ أ يَۡ�ُٰنُهۡم َ�ُهۡم �ِيهِ َسَوآٌء

َ
ُ َجَعَل لَُ�م ّمِۡن  ٧١َملََكۡت � َوٱ�َّ

ّيَِ�ِٰت�  ۡزَ�ِٰجُ�م بَنَِ� وََحَفَدٗة َوَرزَقَُ�م ّمَِن ٱلطَّ
َ
ۡزَ�ٰٗجا وََجَعَل َلُ�م ّمِۡن أ

َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
أ

ِ ُهۡم يَۡ�ُفُروَن  فَبِٱۡلَ�ِٰطِل يُۡؤِمُنوَن َو�ِنِۡعَمِت ٱ�َّ
َ
  ]۷۲-۷۱[النحل:  ﴾٧٢أ

عضی از شما را بر بعض دیگر، پس آنان که برتری داده و خدا برتری داد در رزق بترجمه: 
شان در  ها و کنیزهای خود تا همه اند چنین نیست که رزق خودشان را برگردانند بر بنده شده

) و خدا برای شما از جنس ۷۱کنند( آن رزق مساوی شوند آیا پس به نعمت خدا انکار می
و نوادگان برای شما قرار داد و از چیزهای های شما پسران  ها قرار داد و از جفت خودتان جفت

آورند و به نعمت خدا ایشان کفر  پاکیزه شما را روزی داد پس آیا به باطل ایمان می
 ). ۷۲ورزند( می

یکی از حاالت انسان که داللت دارد بر دخالت ارادۀ خدا و تدبیر او، همین است که در این نکات: 

کند در طلب  ترین مردم سعی می وزی برتری دارند. گاهی زیرکآیات اشاره کرد که بعضی بر بعضی در ر

شود. پس  شود و گاهی احمق و جاهلترین مردم درهای رزق بر او باز می دنیا و چیز کمی عاید او می

می است غیبی که فرموده:   َنُهمبَيۡ  َناقََسمۡ  نُ َ�ۡ ﴿برحسب طمع، تدبیر و عقل نیست بلکه مقِسّ
عِيَشَتُهمۡ  �ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  مَّ  گوید:  . و لذا شافعی می!*"﴾َيا�ُّ

ـــــه ـــــاء وكون ـــــی القض ـــــدليل عل ـــــن ال  وم
 

 !+"بـــؤس اللبيـــب وطيـــب عـــيش األمحـــق 
 

____________________ 
 ].٣٢[الزخرف: » کنیم. شان در این زندگی دنیا قسمت میما وسائل زندگی ایشان را میان« -١

 )٢٠/٧٨( التفسیر الکبیربرگرفته از فخر الدین رازی،  -٢

 



 ١٣١  سورة النحل

 و شاعر دیگر گوید: 

ــــــه ــــــت مذاهب ــــــل أعي ــــــل عاق ــــــم عاق  ك
 

 كــــــم جاهــــــل جاهــــــل تلقــــــاه مرزوقــــــا 
 

ــــــائرة ــــــام ح ــــــرك األوه ــــــذی ت ــــــذا ال  ه
 

ــــــــديقا  ــــــــر زن ــــــــامل النحري ــــــــري الع  و ص
 

و این تفاوت رزق در مال تنها نیست بلکه تفاوت در زیرکی، بالهت، حسن و وجاهت و زشتی، 

قباحت، عقل، حماقت و سقم و صحت در میان مردم وجود دارد. یکی عقلش زیادتر، ولی رزقش 

کمتر، یکی حمقش زیادتر ولی عقلش کمتر و هکذا. چه بسیار اعیان و اشرافی که یک میوۀ معطر از 

ة وقويّ البنية«رود و چه بسیار فقیری که  پایین نمیگلویشان  است ولی غذای  »صحيح املزاج كامل القوّ

ْ ﴿آید. و این از قدرت الهی است. و مقصود از جملۀ:  سیر گیر او نمی لُوا ِيَن فُّضِ این است  ﴾....َ�َما ٱ�َّ

شریک قرار  که آنان که مالک همه چیز هستند هیچ وقت مملوک خود را با خودشان مساوی و

دهید، و  دهند، در این صورت شما مشرکین چگونه یک مخلوقی را با خالق مساوی قرار می نمی

گویند فالن بندۀ صالح که از  دهید، و مانند مشرکین زمان ما که می مخلوقی را شریک خالق قرار می

 نَ َ�ٰ ُسبۡ ﴿است.  مقدرات خود خبر ندارد به اذن خدا با افعال خدا و یا با بعضی از صفات او شریک
ِ ٱ ا �َّ ا َ�ٰ تََ�ٰ ﴿و  ﴾ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�مَّ  . ﴾يَِصُفونَ  َ�مَّ

�ِض َشۡ� ﴿
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ِ َما َ� َ�ۡملُِك لَُهۡم رِۡزٗقا ّمَِن ٱلسَّ ا َوَ�  ٔٗ َوَ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱ�َّ

ۡمَثاَلۚ إِنَّ  ٧٣�َۡسَتِطيُعوَن 
َ
ِ ٱۡ� نُتۡم َ� َ�ۡعلَُموَن فََ� تَۡ�ُِ�واْ ِ�َّ

َ
َ َ�ۡعلَُم َوأ ُ  ٧٤ٱ�َّ ۞َ�ََب ٱ�َّ

زَۡقَ�ُٰه ِمنَّا رِۡزقًا َحَسٗنا َ�ُهَو يُنفُِق ِمۡنُه ِ�ّٗ  ءٖ َوَمن رَّ ۡ�َ ٰ ۡملُوٗ� �َّ َ�ۡقِدُر َ�َ � َمَثً� َ�ۡبٗدا مَّ
ۡ�َ�ُُهۡم َ� 

َ
ِۚ بَۡل أ ُ َمَثٗ� رَُّجَلۡ�ِ  ٧٥ َ�ۡعلَُموَن وََجۡهًر�ۖ َهۡل �َۡسَتوُۥَنۚ ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ َوَ�ََب ٱ�َّ

ۡ�ٍ َهۡل 
ِت ِ�َ

ۡ
ههُّ َ� يَأ ۡ�َنَما يُوَّجِ

َ
ٰ َمۡولَٮُٰه � ءٖ َوُهَو َ�ٌّ َ�َ ۡ�َ ٰ بَۡ�ُم َ� َ�ۡقِدُر َ�َ

َ
� ٓ َحُدُهَما

َ
 أ

ۡسَتِقي ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ ُمُر بِٱۡلَعۡدِل وَُهَو َ�َ
ۡ
  ]۷۶-۷۳[النحل:  ﴾٧٦ٖ� �َۡسَتوِي ُهَو َوَمن يَأ

ها و  کنند غیرخدا را آنچه را که مالک چیزی از رزق ایشان از آسمان و عبادت میترجمه: 
 داند و شما می ) پس برای خدا َمَثلها نزنید زیرا خدا۷۳زمین نیست و توانایی ندارند (

که ما از کسیکاری توانا نیست و ) خدا َمَثلی زده: بندۀ مملوکی که بر هیچ۷۴دانید ( نمی
کند آیا این دو نفر  می ایم پس او پنهان و آشکار از آن انفاق جانب خود به او رزقی نیکو داده

) وخدا َمَثلی(دیگر) ۷۵دانند ( نمی مساویند ستایش مخصوص خدا است بلکه بیشتر ایشان
الی کاری قدرت ندارد واو بر مو زده: دو مردی که یکی از ایشان گنگ والل است که بر هیچ

 



 تابشی از قرآن    ١٣٢

که آورد، آیا او مساوی است با کسی نمی خودش بار گرانی است که هر جا او را بفرستد خیری
 ).۷۶کند و بر راه راست قرار دارد؟ ( می به عدالت امر

شود هرمعبودی که از جماد باشد و یا از حیوان و یا از  ، شامل می﴾َما َ� َ�ۡملُِك ﴿کلمۀ: نکات: 

که برای عقالء است. پس به صریح قرآن که خدا به  ﴾َوَ� �َۡسَتِطيُعونَ ﴿عقالء و اولیاء به دلیل ضمیر 

مۡ  َ�ٓ  إِّ�ِ  قُۡل ﴿رسول خود فرموده: 
َ
در این پیامبر با جمادات دیگر  ،!*"﴾ارََشدٗ  َوَ�  �َ�ّٗ  َلُ�مۡ  لُِك أ

 فََ� ﴿جهت مساوی است که مالک نفع و ضرری برای کسی نیست و توانایی این کار را ندارد. و جملۀ: 
ْ تَۡ�ِ  ِ  ُ�وا  ٱ ِ�َّ

َ
، داللت دارد که نباید خدا را تشبیه به خلق نمود و فالن مخلوق را برای او مثل ﴾َثالمۡ ۡ�

کند برای اینکه اولیا و  . پس کسی که خدا را تشبیه به شاه میال مثل لهآورد، زیرا او احدی است که 

رسد چنانکه به شاه  گوید: دست ما به خدا نمی صلحا را در کار خدا دخالت دهد مانند اینکه می

رسد! پس باید نزد مقربان او برویم و آنان را واسطه و یا شفیع بگردانیم در قضاء حوائج و غفران گناه  نمی

ِل باطل و ناروا و دلیل بر خدانشناسی است زیرا خدا مانند شاه نیست، از جهاتی:  و امثال آن!..
َ
 که این َمث

گاه است.  -  شاه از دل رعیت خبر ندارد ولی خدا آ

 شاه از رعیت خود دور و فاصله دارد و خدا چنین نیست.  -

 شناسد.  شناسد ولی خدا می شاه صادق و کاذب را نمی -

 .. .خدا محتاج نیست. وشاه محتاج به وزیر است و  -

مۡ  ادٗ َ�بۡ ﴿و مقصود از جملۀ:  همین است که  ﴾...َمَثٗ� رَُّجَلۡ�ِ ﴿و جملۀ:  ﴾....ِدرَ�قۡ  �َّ  لُوٗ� مَّ

خالق را با مخلوق و قادر را با عاجز مساوی قرار ندهید و آن را به این تشبیه نکنید و صفات آن را از این 

 نخواهید. 

﴿ ٰ�َ ِ َ�ۡيُب ٱلسَّ َ َوِ�َّ ۡقَرُبۚ إِنَّ ٱ�َّ
َ
ۡو ُهَو أ

َ
اَعةِ إِ�َّ َ�َۡمِح ٱۡ�ََ�ِ أ ۡمُر ٱلسَّ

َ
ٓ أ �ِض� َوَما

َ
َ�ِٰت َوٱۡ�

ءٖ قَِديٞر  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ َ�ٰتُِ�ۡم َ� َ�ۡعلَُموَن َشۡ�  ٧٧َ�َ مَّ

ُ
ۡخرََجُ�م ّمِۢن ُ�ُطوِن أ

َ
ُ أ ا وََجَعَل  ٔٗ َوٱ�َّ

بَۡ�َٰر وَ 
َ
ۡمَع َوٱۡ� ۡ� لَُ�ُم ٱلسَّ

َ
 ]۷۸-۷۷[النحل:  ﴾٧٨َدةَ لََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُروَن  ِٔ ٱۡ�

ها و زمین و نیست فرمان قیامت مگر مانند چشم  و مخصوص خداست غیب آسمانترجمه: 
های مادرانتان  ) و خدا شما را از شکم۷۷به هم زدن و یا نزدیکتر. زیرا خدا بر هر چیز تواناست(

ها قرار داد شاید  ها و دل دانستید و برای شما گوش و چشم بیرون آورد درحالی که چیزی نمی
 ). ۷۸شما شکرگزارید(

____________________ 
 ].٢١[الجن: » و که محققا من مالک ضرر و نفعی برای شما نیستم.بگ« -١
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ِ َ�ۡيُب ﴿در نکات:  ، داللت دارد بر اینکه علم غیب به لله، تقدیم جار و مجرور یعنی کلمۀ ﴾ِ�َّ

موجودات زمینی و آسمانی منحصر به خدا است. این آیه داللت دارد بر کمال علم و قدرت خدا. اّما 

�ِض ﴿علم او بدلیل: 
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ِ َ�ۡيُب ٱلسَّ اَعةِ إِ�َّ ﴿و به دلیل: و اّما قدرت ا ﴾َوِ�َّ ۡمُر ٱلسَّ

َ
ٓ أ َوَما

زدن و یا کمتر دلیل بر قدرت  ای به مانند چشم به هم زیرا ایجاد قیامت در لحظه ﴾...َ�َۡمِح ٱۡ�ََ�ِ 

، داللت دارد بر اینکه هر بشری حتی انبیاء چون از ﴾ا ٔٗ َ� َ�ۡعلَُموَن َشۡ� ﴿نهایت اوست. و جملۀ  بی

گوید: فالن بندۀ صالح در شکم  روایاتی که میاین  دانند. بنابر شوند چیزی نمی شکم مادران خارج می

مادر سخن با مادر گفته و یا دارای علم بود، از جعلیات و خرافات دروغگویان است و بر ضد قرآن 

د کتب آسمانی را خوانده و یا دانسته است. خدا ملت ما را از خرافات  جعل شده که علی
ّ
بعد از تول

 گویان نجات دهد و هدایت کند.  شر خرافه و از

ۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �َ�ٰ ﴿ ُ َمآءِ َما ُ�ۡمِسُكُهنَّ إِ�َّ ٱ�َّ َ�ٰٖت ِ� َجّوِ ٱلسَّ ۡ�ِ ُمَسخَّ لَۡم يََرۡواْ إَِ� ٱلطَّ
َ
ٖت �

ُ َجَعَل لَُ�م ّمِۢن ُ�ُيوتُِ�ۡم َسَكٗنا وََجَعَل لَ�ُ  ٧٩ّلَِقۡوٖ� يُۡؤِمُنوَن  نَۡ�ِٰم َوٱ�َّ
َ
م ّمِن ُجلُودِ ٱۡ�

َ�ٰثٗ 
َ
ٓ أ ۡشَعارَِها

َ
ۡوَ�ارَِها َوأ

َ
ۡصَوافَِها َوأ

َ
وَ�َها يَۡوَم َظۡعنُِ�ۡم َوَ�ۡوَم إِقَاَمتُِ�ۡم َوِمۡن أ ا ُ�ُيوٗتا �َۡسَتِخفُّ

ا َخلََق ِظَ�ٰٗ� وََجَعَل لَُ�م ّمَِن ٱ�ِۡ  ٨٠َوَمَ�ًٰعا إَِ�ٰ ِحٖ�  ُ َجَعَل لَُ�م ّمِمَّ ۡ�َ�ٰٗنا َوٱ�َّ
َ
َباِل أ

َسُ�ۡمۚ َكَ�ٰلَِك يُتِمُّ نِۡعَمَتُهۥ 
ۡ
وََجَعَل لَُ�ۡم َسَ�ٰ�ِيَل تَقِيُ�ُم ٱۡ�َرَّ وََسَ�ٰ�ِيَل تَقِيُ�م بَأ

  ]۸۱-۷۹[النحل: ﴾٨١َعلَۡيُ�ۡم َلَعلَُّ�ۡم �ُۡسلُِموَن 
اند، جز خداوند کسی آنها را آیا به سوی پرندگان رام شده در فضای آسمان نگاه نکردهترجمه: 

های قدرت است برای گروهی که ایمان  دارد، به درستی که در این، نشانه نگه نمی
های  هایتان محل آرامشی قرار داد و برای شما از پوست ) و خدا برای شما از خانه۷۹آورند( می

های  ندنتان، و از پشمیابید آنها را روز کوچتان و روز ما ها قرار داد که سبک می چهارپایان خانه
) و خدا ۸۰های آنها و موهای آنها اثاث زندگی و مایۀ تجارت قرار داد تا هنگامی( آنها و کرک

ها قرار داد و برای شما  ها النه ها قرار داد و برای شما از کوه برای شما از آنچه آفریده سایبان
هایی که شما را از آسیب جنگ  دارد و پیراهن ها قرار داد که شما را از گرما نگه می پیراهن

 ). ۸۱کند تا شما مطیع و تسلیم شوید( حفظ کند بدینگونه خدا نعمتش را بر شما تمام می
یکی از آیات قدرت حق این است که پرندگان را طوری قرار داده که بتوانند در فضای آسمان نکات: 

ها مانند پاروهایی که قایق رانان در  لروند بدون پر زدن و بعضی با زدن با ها صاف می پرواز کنند. بعضی

های خود را  روند و هوا را طوری رقیق قرار داده که پرندگان به آسانی پرواز کنند، و به آسانی بال میان آب می

ُ�ُيوٗتا ﴿حرکت دهند و سینۀ مرغان را مانند سینۀ کشتی مخروطی قرارداده که هوا را بشکافد. و مقصود از 
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وَ�َها وََسَ�ٰ�ِيَل ﴿ساختند، و مقصود از  هایی است که اعراب از پوست حیوانات می خیمه ،﴾�َۡسَتِخفُّ
َسُ�مۡ 

ۡ
 کرد.  های جنگی است که آنها را از طعن ضرب و نیزه و شمشیر حفظ می ، زره﴾تَقِيُ�م بَأ

ِ  ٨٢فَإِن تََولَّۡواْ فَإِ�ََّما َعلَۡيَك ٱۡ�ََ�ُٰغ ٱلُۡمبُِ� ﴿ ۡ�َ�ُُهُم  َ�ۡعرِفُوَن نِۡعَمَت ٱ�َّ
َ
ُ�مَّ يُنِكُروَ�َها َوأ

ْ َوَ� ُهۡم  ٨٣ٱۡلَ�ٰفُِروَن  ِيَن َ�َفُروا ٖة َشِهيٗدا ُ�مَّ َ� يُۡؤَذُن لِ�َّ مَّ
ُ
ِ أ

َوَ�ۡوَم َ�ۡبَعُث ِمن ُ�ّ
ُف َ�ۡنُهۡم َوَ� ُهۡم يُنَظرُ  ٨٤�ُۡسَتۡعَتُبوَن  ِيَن َظلَُمواْ ٱۡلَعَذاَب فََ� ُ�َفَّ  ﴾٨٥وَن �َذا رََءا ٱ�َّ

  ]۸۵-۸۲[النحل:  

پس اگر (با این همه نعمت إلهی) روگردانیدند (بر تو عتابی نیست) پس همانا بر تو ترجمه: 
کنند و بیشتر  شناسند سپس آن را انکار می ) نعمت خدا را می۸۲فقط رسانیدن است آشکارا (

نکه کافرند اذن سخن ) و روزی که برانگیزیم از هر امتی گواهی، سپس به آنا۸۳ایشان کافرند(
) و چون ستمگران عذاب را ببینند پس از ۸۴داده نشود و نه ایشان را اجازۀ رضاجویی دهند (

 ). ۸۵ایشان تخفیف داده نشود و نه ایشان مهلت داده شوند(
ها و آیات وجود خود را نشان داده برای ایمان کفار، به  خدای تعالی پس از آن که نعمتنکات: 

شود جز  ای جز ابالغ نداری. پس معلوم می دهد که اگر اعراض کردند تو وظیفه رسول خود تسلیت می

و ای برای انبیاء نیست. و اما دخالت در امور تکوین و تشریع به ایشان واگذار نشده  ابالغ وظیفه

ةٖ َشِهيٗدا﴿برخالف وظیفۀ ایشان است. و جملۀ  مَّ
ُ
ِ أ

، داللت دارد که انبیاء روز قیامت گواهی ﴾ِمن ُ�ّ

اند. همچنین هریک از انبیاء گواه اّمت خودند در قیامت به های خدا را به مردم رساندهدهند که پیاممی

اند. و  و افعالی که زمان حیاتشان دیده اند، یعنی اعمال آنقدر که در میان امت خود بوده و مشاهده کرده

 نیست. ‡ گواهی قیامت منحصر به انبیاء

ْ مِ ﴿ ِيَن ُكنَّا نَۡدُعوا َ�ُٓؤنَا ٱ�َّ ُؤَ�ٓءِ ُ�َ ْ َر�ََّنا َ�ٰٓ َ�َٓءُهۡم قَالُوا َ�ُ ْ ُ�وا َ�ۡ
َ
ِيَن أ ن �َذا رََءا ٱ�َّ

ۡلَقۡواْ إَِ�ِۡهُم ٱۡلَقۡوَل إِنَُّ�ۡم لَ 
َ
لََمۖ َوَضلَّ َ�ۡنُهم  ٨٦َ�ِٰذبُوَن ُدونَِكۖ فَ� ِ يَۡوَم�ٍِذ ٱلسَّ ۡلَقۡواْ إَِ� ٱ�َّ

َ
َو�

وَن  ْ َ�ۡفَ�ُ ا َ�نُوا ِ زِۡدَ�ُٰهۡم َعَذاٗبا فَۡوَق ٱۡلَعَذاِب  ٨٧مَّ واْ َعن َسبِيِل ٱ�َّ ْ َوَصدُّ ِيَن َ�َفُروا ٱ�َّ
  ]۸۸-۸۶[النحل:  ﴾٨٨بَِما َ�نُواْ ُ�ۡفِسُدوَن 

هنگامی که مشرکین شریکان اختراعی خود را ببینند، گویند پروردگارا اینهایند و ترجمه: 
خواندیم، پس آن شرکاء به ایشان گویند که شما  شریکانی که ما عادت داشتیم غیر تو را می

) و ایشان در آن روز تسلیم خدا شوند (سر تسلیم فرود آورند) و آنچه افترا ۸۶دروغگویانید(
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) آنان که کافر شدند و از راه خدا باز داشتند، ایشان را ۸۷گم شود( بستند از نظرشان می
 ). ۸۸کردند( سبب آنچه فساد میعذابی باالی عذاب بیافزاییم به

باشند که روز قیامت  مقصود از این شرکایی که در این آیات ذکر شده أولیاء خدا و بزرگان مینکات: 

 صوغگویانید. اگر کسی بگوید در زمان رسول خداگویند شما در به متوسلین و خوانندگان خود می
  که چنین آیات نازل شده کسی اولیاء و بزرگان را مانند زمان ما نمی

ً
خواند؟ جواب این است که؛ اوال

را ها  کردند بت خواندند و آنانکه بتها را خوانده و یا عبادت می ای مالئکه و مسیح و سایر انبیاء را می عده

دانستند و نظرشان و توجه واقعیشان به صاحبان تماثیل بوده است. بنابراین اینکه  می تمثال بزرگان گذشته

باشد زیرا زمان سابق توجه به أولیاء و خواندن بزرگان  ها می اند: مقصود از این آیات بت مفسرین گفته

 اند.  اند، و به آیات دیگر نیز توجه ننموده معمول نبوده، به حقیقت آیه متوجه نشده

� وَ ﴿ ُؤَ�ِٓء ٰٓ�َ ٰ نُفِسِهۡمۖ وَِجۡئَنا بَِك َشِهيًدا َ�َ
َ
ةٖ َشِهيًدا َعلَۡيِهم ّمِۡن أ مَّ

ُ
ِ أ

َ�ۡوَم َ�ۡبَعُث ِ� ُ�ّ
ٰى لِۡلُمۡسلِِمَ�  ءٖ وَُهٗدى َورَۡ�َٗة َو�ُۡ�َ ۡ�َ ِ

ۡ�َا َعلَۡيَك ٱۡلِكَ�َٰب تِۡبَ�ٰٗنا ّلُِ�ّ َ  ٨٩َونَزَّ ۞إِنَّ ٱ�َّ
ُمُر بِٱۡلعَ 

ۡ
� يَأ ۡدِل َوٱۡ�ِۡحَ�ِٰن �يَتآيِٕ ذِي ٱۡلُقۡرَ�ٰ َوَ�ۡنَ�ٰ َعِن ٱۡلَفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكرِ َوٱۡ�َۡ�ِ

ُروَن  يَۡ�َٰن َ�ۡعَد  ٩٠يَعُِظُ�ۡم لََعلَُّ�ۡم تََذكَّ
َ
ْ ٱۡ� ِ إَِذا َ�َٰهد�ُّۡم َوَ� تَنُقُضوا ْ بَِعۡهِد ٱ�َّ ۡوفُوا

َ
َوأ

َ َ�ۡعلَُم َما َ�ۡفَعلُوَن تَۡوكِيِدَها َوقَۡد َجَعۡلتُ  َ َعَلۡيُ�ۡم َكفِيً�ۚ إِنَّ ٱ�َّ   ]۹۱-۸۹[النحل: ﴾٩١ُم ٱ�َّ
و روزی که در هر امتی گواهی بر ایشان از خودشان برانگیزیم و تورا بر ایشان گواه ترجمه: 

و هدایت  بیاوریم. و این کتاب را بر تو فرود آوردیم که بیان است برای هر چیزی (از امور دینی)
) به درستی و تحقیق که خدا به عدل و احسان و ۸۹و رحمت و بشارت است برای مسلمین(

دهد  کند، شما را پند می کند و از فحشاء، منکر و ستم نهی می بخشش به خویشان امر می
ها را پس از  ) و به پیمان خدا وفا کنید چون پیمان بستید و قسم۹۰شاید شما پند گیرید(

راستی خدا اید. به ن مشکنید وحال آنکه شما خدا را بر خود کفیل نمودهمحکم کردن آ
 ). ۹۱کنید( داند آنچه می می

مقصود از گواه بر هر اّمتی ممکن است انبیاء باشند و ممکن است خود افراد برای یکدیگر نکات: 

که گواه  شهادت دهند. اگر کسی بگوید گواه باید عادل باشد و هر فردی عادل نیست؟ جواب آنست

دهند بر فسق خودشان، عادل  قیامت احکام گواه دنیا را ندارد زیرا زبان و دست و پا که گواهی می

مادامی که در میان  صباشند که رسول خدا می صنیستند. و مقصود از هؤالء معاصرین رسول خدا

ءٖ ﴿ایشان بود گواه بر ایشان بوده است. و  ۡ�َ ِ
که بیان هر چیزی از احکام دین  داللت دارد ﴾تِۡبَ�ٰٗنا ّلُِ�ّ

در قرآن است یا به صراحت و یا به تصویب. یعنی چون قرآن تصدیق و تصویب کرد کتب تورات و 
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انجیل را، هرچه در آنها بیان شده و نسخ نشده گویا در قرآن بیان شده است و همچنین احکام عقلیه و 

یه را. چون قرآن تصدیق و تصویب نموده، تمام  بیانات عقلی و سنت نبوی گویا در قرآن است سّنت نبّو

 بیان شده است. و جملۀ 
ً
ُمُر بِٱۡلَعۡدلِ ﴿و احکام دین در اینها کال

ۡ
َ يَأ داللت دارد به امر تمام  ﴾...إِنَّ ٱ�َّ

ها، زیرا عدل یا در عقاید است و یا در اعمال، اما عدل در عقاید همان  ها و نهی از تمام بدی خوبی

در توحید نه قایل به تعطیل باشی، نه قایل به تشبیه، نه قایل به نفی صفات باشی، نه اعتدال است که 

قایل به صفات حادثه. و در جبر و تفویض نه قایل به جبر محض باشی، نه قایل به تفویض محض، و در 

ر طو عصیان عبد نه قائل به عدم مؤاخذه گردی و نه قائل به خلود عاصی و همچنین در تکالیف و همین

. در این آیات »بالعدل قامت السموات واألرض«در شهوت، غضب و سایر صفات، چنانکه وارد شده 

 رازی ذکر شده فلیراجع.  نکات زیادی در تفسیر فخر

يَۡ�َٰنُ�ۡم َدَخَ�ۢ ﴿
َ
نَ�ٰٗثا َ�تَِّخُذوَن �

َ
ٍ� أ ْ َكٱلَِّ� َ�َقَضۡت َغۡزلََها ِمۢن َ�ۡعِد قُوَّ َوَ� تَُ�ونُوا

ُ بِهِۦۚ َوَ�ُبَّيَِنَّ لَُ�ۡم يَۡوَم  بَۡيَنُ�مۡ  ٍة� إِ�ََّما َ�ۡبلُوُ�ُم ٱ�َّ مَّ
ُ
ۡرَ�ٰ ِمۡن أ

َ
ٌة ِ�َ أ مَّ

ُ
ن تَُ�وَن أ

َ
أ

ٗة َ�ِٰحَدٗة َوَ�ِٰ�ن يُِضلُّ َمن  ٩٢ٱۡلقَِ�َٰمةِ َما ُكنُتۡم �ِيهِ َ�َۡتلُِفوَن  مَّ
ُ
ُ َ�ََعلَُ�ۡم أ َولَۡو َشآَء ٱ�َّ

ا ُكنُتۡم َ�ۡعَملُوَن  َٔ َمن �ََشآُءۚ َولَتُۡ�  �ََشآُء َوَ�ۡهِدي   ]۹۳-۹۲[النحل: ﴾٩٣لُنَّ َ�مَّ
و نباشید مانند آن زنی که رشتۀ خود را پس از بافتن و استحکام باز کرد و پاره پاره ترجمه: 

گردانید، که سوگندهای خود را (با شکستن آنها) وسیلۀ خدعه و فساد بین خودتان گیرید به 
کند  واسطۀ اینکه جماعتی پیدا شود زیادتر از جماعت دیگر، همانا خدا شما را مبتال به آن می

) و اگر خدا ۹۲اید( کرده کند آنچه را که در آن اختالف می رای شما روز قیامت بیان میو البته ب
کند و هر که را  بخواهد البته شما را یک امت قرار دهد ولیکن هر که را بخواهد گمراه می

 ). ۹۳کنید( کند و البته سؤال کرده شوید از آنچه می بخواهد هدایت می
خدا عهد بسته و به آن وفا نکرده تشبیه نموده به آن زنی که نامش  تعالی مکلفی را که با حقنکات: 

کردند  دادند و محکم می ریست و آن را تاب می نشست نصف روز پشم می بود و با کنیزانش می »یطهر«

يَۡ�َٰنُ�ۡم َدَخَ�ۢ ﴿نمودند. و مقصود از:  کردند و پاره پاره می و سپس همه را باز می
َ
َ�تَِّخُذوَن �

خوردند که با یکدیگر همزیستی  این است که اعراب زمان جاهلیت با جماعتی سوگند می ﴾...مۡ بَۡيَن�ُ 

شد از سوگند خود صرفنظر کرده و با  تر و یا از حیث نفرات بیشتر پیدا می کنند و چون جماعتی قوی

 بستند و این دغلی و مکر بود.  جماعت دوم پیمان می
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يَۡ�َٰنُ�مۡ ﴿
َ
وَٓء بَِما َصَدد�ُّۡم  َوَ� َ�تَِّخُذٓواْ � َدَخَ�ۢ بَۡيَنُ�ۡم َ�َ�ِلَّ قََدُمۢ َ�ۡعَد ُ�ُبوتَِها َوتَُذوقُواْ ٱلسُّ

ِ َوَلُ�ۡم َعَذاٌب َعِظيٞم  ِ  ٩٤َعن َسبِيِل ٱ�َّ ِ َ�َمٗنا قَلِيً�ۚ إِ�ََّما ِعنَد ٱ�َّ واْ بَِعۡهِد ٱ�َّ َوَ� �َۡشَ�ُ
ِيَن  ٩٥لَُموَن ُهَو َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�عۡ  ِ بَاٖق� َوَ�َۡجزِ�َنَّ ٱ�َّ َما ِعنَدُ�ۡم يَنَفُد َوَما ِعنَد ٱ�َّ

ۡحَسِن َما َ�نُواْ َ�ۡعَملُوَن 
َ
ۡجرَُهم بِأ

َ
ٓواْ أ نَ�ٰ وَُهَو ُمۡؤِمٞن  ٩٦َصَ�ُ

ُ
ۡو أ

َ
َمۡن َعِمَل َ�ٰلِٗحا ّمِن َذَكٍر أ

ۡحَسِن َما َ�نُواْ َ�ۡعَملُوَن فَلَُنۡحيِيَنَُّهۥ َحَيٰوٗة َطّيَِبٗةۖ َوَ�َجۡ 
َ
ۡجرَُهم بِأ

َ
  ]۹۷-۹۴[النحل:  ﴾٩٧زِ�َنَُّهۡم أ

و سوگند خودتان را مکر و دغلی میان خودتان مگیرید تا قدمی پس از ثبات و ترجمه: 
اید بدی و گرفتاری بچشید. و برای اش بلغزد و به سبب اینکه از راه خدا بازداشتهاستواری

) و پیمان خدا را به بهای کمی معامله مکنید همانا آنچه نزد ۹۴شما عذاب بزرگی است(
) آنچه نزد شماست تمام و سپری ۹۵باشید(  خداست آن برای شما بهتر است اگر دانسته

د مزدشان را به شود و آنچه نزد خداست باقی و پاینده است و البته کسانی را که صبر کردن می
) هر کس از مرد یا زن در حالی که با ایمان ۹۶دهیم( اند جزا می کرده نیکوتر از آنچه عمل می

دهیم  دهیم و البته ایشان را جزا می باشد، عمل شایستۀ بکند پس البته او را زندگی پاکیزه می
 ) ۹۷اند( کرده پاداشی نیکوتر از آنچه می

ۢ ﴿جملۀ: نکات:  ، داللت دارد بر اینکه هرکس وارد مکر و دغلی شود به ﴾َ�ۡعَد ُ�ُبوتَِها َ�َ�ِلَّ قََدُم

ِ بَاقٖ ﴿شود. و جملۀ:  ها و انحطاط مبتال می لغزش ، داللت دارد بر ﴾َما ِعنَدُ�ۡم يَنَفُد َوَما ِعنَد ٱ�َّ

ِ ﴿اینکه  ِ  َوَما ِعندَ ﴿فرق دارد و از هم جدا است. و مقصود از  عند الناسو  ﴾ِعنَد ٱ�َّ عند و  ﴾ٱ�َّ

کنند به  نیست، بلکه عالم آخرت و عالم دیگر است و لذا باید به کسانی که استدالل می الرب دنیا

حۡ ﴿جملۀ: 
َ
ٓ أ گویند چون شهداء أحیاء (زنده)  برای خرافات خود و می !*"﴾زَقُونيُرۡ  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  ءٌ َيا

 باشند پس در دنیا به همۀ امور واردند. در جواب ایشان باید گفت:  می
ً
: ِصرف حیات داشتن دلیل بر اوال

  علم به همۀ امور نیست. و
ً
: حیات عند الرب غیر از حیات عندالخلق است. حیات نزد خدا همان ثانیا

ِ بَاقٖ وَ ﴿حیات باقیۀ اخروی  باشد و حیات اخروی مستلزم علم به امر دنیوی و اهل  می ﴾َما ِعنَد ٱ�َّ

َمۡن َعِمَل ﴿کند. و جملۀ:  نمی دنیا نیست. بنابراین حیات أخروی وهم حیات دنیوی اثبات علم
داللت دارد بر اینکه عمل صالح با ایمان نتیجۀ آن حیات طّیبه است. اما مقصود از این  ﴾...َ�ٰلِٗحا

شود. و اما زندگی طیبۀ دنیوی  یات طیبه، دنیوی است و یا أخروی؟ آیه اطالق دارد و شامل هردو میح

الدنيا إال عيش القانع وأما  ال يطيب عيش أحد يف«اند:  باید دانست که در قناعت است چنانکه گفته

____________________ 
 ].١٦٩عمران:  [آل». شوند اند نزد پروردگارشان روزی داده می بلکه زنده« -١
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بهتر از عیش کافر  . و دیگر اینکه عیش مؤمن به خدا،»الذل والكد والعناء احلريص فإنه يكون أبدا يف

داند و آن را صواب دانسته و به آن خشنود  است زیرا مؤمن تدبیر خدا را در رزق و زندگی خود مؤثر می

است به عکس کافر که چنین عقائدی ندارد و در تنگنای دنیا در حزن و اندوه است. چون توجه مؤمن به 

ا برای آن غصه و اندوه بخورد ولی کافر معارف حقه و عظمت إلهی است، دنیا در نظر او قدری ندارد ت

بازد و حیات خود را غیر از حیات طیبه  داند و به فوت چیزی از دنیا خود را می مادی این چیزها را نمی

 کند. و اما آخرت او که معلوم است.  می

ۡيَ�ِٰن ٱلرَِّجيِم ﴿ ِ ِمَن ٱلشَّ َت ٱۡلُقۡرَءاَن فَٱۡسَتعِۡذ بِٱ�َّ
ۡ
إِنَُّهۥ لَۡيَس َ�ُۥ ُسۡلَ�ٌٰن َ�َ  ٩٨فَإَِذا قََرأ

ُوَن  ٰ َرّ�ِِهۡم َ�َتَو�َّ ْ َوَ�َ ِيَن َءاَمُنوا ِيَن ُهم بِهِۦ  ٩٩ٱ�َّ ِيَن َ�َتَولَّۡونَُهۥ َوٱ�َّ إِ�ََّما ُسۡلَ�ُٰنُهۥ َ�َ ٱ�َّ
  ]۱۰۰-۹۸[النحل:  ﴾١٠٠ُمۡ�ُِ�وَن 

خدا از شیطان رانده شده (بگو  پس چون خواستی قرآن را قرائت کنی پناه بر بهترجمه: 
) براستی که برای او تسلطی نیست بر آنانکه ایمان ۹۸)(»أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم«

) همانا تسلط او بر کسانی است که او را دوست ۹۹اند( اند و بر پروردگارشان توکل نموده آورده
 ). ۱۰۰ند(آور  کنند و آنانکه خودشان به خدا شریک می دارند و اطاعت می می

ِ ﴿نکات:  ترسد و عاجز است  از شر شیطان می ص، داللت دارد که رسول خدا﴾فَٱۡسَتعِۡذ بِٱ�َّ

در  ﴾َرّ�ِِهمۡ ﴿گردد به  بر می ؛﴾بِهِۦ ُمۡ�ُِ�ونَ ﴿مگر اینکه پناه به خدا ببرد و خدا او را پناه دهد، و ضمیر 

ُونَ ﴿جملۀ  ٰ َرّ�ِِهۡم َ�َتَو�َّ و ممکن است به شیطان برگردد، یعنی به سبب وسوسۀ شیطان مشرک  ﴾َوَ�َ

 شوند.  می

﴿ 
َ
ِۢۚ  بَۡل أ نَت ُمۡفَ�

َ
َمآ أ ُِل قَالُٓواْ إِ�َّ ۡعلَُم بَِما ُ�َ�ّ

َ
ُ أ َ�َن َءايَٖة َوٱ�َّ ٓ َءايَٗة مَّ ۡ�َا ۡ�َ�ُُهۡم َ� �َذا بَدَّ

َ�ُۥ ُروُح ٱۡلُقُدِس  ١٠١َ�ۡعلَُموَن  ٰى  قُۡل نَزَّ ِيَن َءاَمُنواْ َوُهٗدى َو�ُۡ�َ ّ�َِك بِٱۡ�َّقِ ِ�ُثَّبَِت ٱ�َّ ِمن رَّ
ِي يُۡلِحُدوَن إَِ�ۡهِ  ١٠٢لِۡلُمۡسلِِمَ�  ۗ ّلَِساُن ٱ�َّ �َُّهۡم َ�ُقولُوَن إِ�ََّما ُ�َعّلُِمُهۥ �ََ�ٞ

َ
َولََقۡد َ�ۡعلَُم �

بٌِ�  ٞ مُّ ٞ َوَ�َٰذا لَِساٌن َعَرِ�ّ ۡعَجِ�ّ
َ
  ]۱۰۳-۱۰۱[النحل:  ﴾١٠٣أ

ای تبدیل کنیم و خدا داناتر است به آنچه نازل  ای به مکان و جای آیه و هر گاه آیهترجمه: 
) بگو آن را روح ۱۰۱دانند( کند، گویند همانا تویی افترا زننده، بلکه بیشتر ایشان نمی می

اند و تا  ان آوردهالقدس نازل کرده از جانب پروردگارت به حق تا ثابت بدارد آنان را که ایم
گویند همانا او  دانیم که ایشان می ) و به تحقیق می۱۰۲هدایت و بشارت باشد برای مسلمین(
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ن زبان آکنند اعجمی است و این قر  دهد، زبان آن کس که به او اشاره می را بشری یاد می
 ). ۱۰۳عربی آشکاری است(

را بیان کرده با جواب آن: یکی  صدتعالی در این آیات، شبهات منکرین به نبوت محم حقنکات: 

آورد غیر از آنچه  بعضی از اوقات آیات و احکامی می صاز اشکاالت مشرکین این بوده که چرا محمد

گذارد؟ جواب این است که خدای تعالی به اقتضای احوال  آیات و احکام قبلی میجای ه قبال آورده و ب

گفتند:  کند. شبهۀ دیگر ایشان این بوده که می ل میبرای تثبیت قلوب مؤمنین و هدایت ایشان چنین ناز

محمد این آیات و قصص قرآنی را از مرد اعجمی گرفته و به نام خود در آورده، حال آن مرد غیرعرب 

نامی که آهنگر بوده و نصرانی و اهل روم بوده، این آیات را به او یاد داده.  بلعامکیست بعضی گفتند 

بوده بنام  عین التمربه او یاد داده، بعضی گفتند: دو جوان نصرانی از اهل  سلمان فارسیبعضی گفتند: 

. به هرحال خدا جواب داده است که قرآن به زبان عربی فصیح است و مرد اعجمی خیرو  یسار

 تواند آن را بیاورد.  نمی

ِيَن َ� يُۡؤِمُنوَن �﴿ ُ إِنَّ ٱ�َّ ِ َ� َ�ۡهِديِهُم ٱ�َّ ِ�ٌم َ�ِٰت ٱ�َّ
َ
إِ�ََّما َ�ۡفَ�ِي  ١٠٤َولَُهۡم َعَذاٌب أ

ِيَن َ� يُۡؤِمُنوَن � ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱۡلَ�ِٰذبُوَن ٱلَۡكِذَب ٱ�َّ
ُ
ِۖ َوأ ِ ِمۢن َ�ۡعِد  ١٠٥َ�ِٰت ٱ�َّ َمن َ�َفَر بِٱ�َّ

يَ�ِٰن َوَ�ٰ�ِ  ۢ بِٱۡ�ِ ۡ�رَِه َوقَلُۡبُهۥ ُمۡطَم�ِنُّ
ُ
ۦٓ إِ�َّ َمۡن أ َح بِٱۡلُ�ۡفِر َصۡدٗر� َ�َعلَۡيِهۡم إِيَ�ٰنِهِ ن َ�َ ن مَّ

ِ َولَُهۡم َعَذاٌب َعِظيٞم  نَّ  ١٠٦َغَضٞب ّمَِن ٱ�َّ
َ
ۡ�َيا َ�َ ٱ�ِخَرةِ َوأ �َُّهُم ٱۡسَتَحبُّواْ ٱۡ�ََيٰوَة ٱ�ُّ

َ
َ�ٰلَِك بِ�

َ َ� َ�ۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلَۡ�ٰفِرِ�َن  ِيَن َطَبعَ  ١٠٧ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ٱ�َّ
ُ
بَۡ�ٰرِهِۡمۖ  أ

َ
ٰ قُلُو�ِِهۡم وََسۡمعِِهۡم َو� َ�َ ُ ٱ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلَۡ�ٰفِلُوَن 
ُ
وَن  ١٠٨َوأ �َُّهۡم ِ� ٱ�ِخَرةِ ُهُم ٱۡلَ�ِٰ�ُ

َ
  ]۱۰۹-۱۰۴[النحل:  ﴾١٠٩َ� َجَرَم �

برای کند و  آورند خدا ایشان را هدایت نمی محققًا کسانی که به آیات خدا ایمان نمیترجمه: 
بندند که به آیات خدا ایمان  ) همانا کسانی دروغ می۱۰۴ایشان عذاب دردناکی است(

) کسی که به خدا کافر شود پس از ایمانش، نه آنکه ۱۰۵آورند و ایشانند خود دروغگویان( نمی
مجبور شود و دلش به ایمان آرام شده باشد، ولیکن کسی که سینه را به کفر باز نمود پس بر 

) این به سبب این است که ۱۰۶خشمی از خدا و برای ایشان است عذابی بزرگ( ایشان است
) آنان ۱۰۷کند( ایشان اختیار کردند دنیا را بر آخرت و اینکه خدا قوم کافرین را هدایت نمی

کسانی اند که خدا بر دلهاشان و گوششان و چشمانشان مهر نهاده و آنان خود 
 ). ۱۰۹آخرت خود زیانکارانند() ناچار که ایشان در ۱۰۸خبرانند( بی

ِيَن َ� يُۡؤِمُنونَ ﴿جملۀ: نکات:   َمن ِديَ�هۡ ﴿گوید:  شرح است برای آیاتی که می ﴾...إِنَّ ٱ�َّ
 ٓ ٓ  َمن يُِضلُّ ﴿: گوید آیاتی که می و ﴾ء�ََشا کس کفر و  این در هدایت الهی جبر نیست، هر . بنابر﴾ء�ََشا

 



 تابشی از قرآن    ١٤٠

َما َ�ۡفَ�ِي﴿کند. و جملۀ:  ایمانی را به اختیار خود انتخاب کند خدا او را هدایت نمی بی داللت  ﴾...إِ�َّ

اند. و جملۀ:  به آیات الهی یعنی قرآن ایمان نیاورده گویند، نام دین میه ها ب دارد که گویندگانی که دروغ

ۦٓ ﴿ ِ ِمۢن َ�ۡعِد إِيَ�ٰنِهِ ۡ�رِهَ  َمن َ�َفَر بِٱ�َّ
ُ
داللت دارد که مسلمان اگر از ترس قتل کفر  ﴾...إِ�َّ َمۡن أ

بگوید ولی دل او به ایمان مطمئن باشد ایرادی بر او نیست، یعنی؛ تقیه جایز است، مانند عّمار که پس 

از قتل و شهادت والدینش به دست مشرکین، آنچه مشرکین به او پیشنهاد کرده بودند او گفت و خود را 

 ! !*"داد. اما تقیه از کفار مجاز است نه از مسلمیننجات 

ْ إِنَّ َر�ََّك ِمۢن َ�ۡعِدهَ ﴿ ٓوا ْ َوَصَ�ُ ْ ُ�مَّ َ�َٰهُدوا ْ ِمۢن َ�ۡعِد َما فُتُِنوا ِيَن َهاَجُروا ا ُ�مَّ إِنَّ َر�ََّك لِ�َّ
ِ� ُ�ُّ َ�ۡفٖس تَُ�ِٰدُل َعن �َّۡفِسَها وَ  ١١٠لََغُفوٞر رَِّحيٞم 

ۡ
ا َعِملَۡت وَُهۡم ۞يَۡوَم تَأ ٰ ُ�ُّ َ�ۡفٖس مَّ تَُو�َّ

ِ  ١١١َ� ُ�ۡظلَُموَن 
�ِيَها رِزُۡ�َها رََغٗدا ّمِن ُ�ّ

ۡ
ۡطَم�ِنَّٗة يَأ ُ َمَثٗ� قَۡر�َٗة َ�نَۡت َءاِمَنٗة مُّ َوَ�ََب ٱ�َّ

ُ ِ�َاَس ٱۡ�ُوِع َوٱۡ�َوۡ  َ�َٰ�َها ٱ�َّ
َ
ِ فَأ ۡ�ُعِم ٱ�َّ

َ
   ﴾١١٢ِف بَِما َ�نُواْ يَۡصَنُعوَن َمَ�ٖن فََ�َفَرۡت بِ�

 ]۱۱۲-۱۱۰[النحل: 
سپس پروردگارت محققًا برای کسانی که هجرت کردند بعداز آنکه عذاب شدند سپس ترجمه: 

) ۱۱۰جهاد کردند و صبر نمودند به درستی که پروردگارت پس از آن آمرزندۀ رحیم است(
کند و به هرکس جزای تمام آنچه را عمل کرده داده  کس از خود دفاع می روزی بیاید که هر

ای را که در أمن و اطمینان بود روزی  ) و خدا َمَثلی زده قریه۱۱۱شود و به ایشان ستم نشود(
های خدا کافر شد پس خدا به آنان لباس  آمد، پس به نعمت فراوان او از هر مکانی می

 ). ۱۱۲کردند( گرسنگی و خوف را چشانید به واسطۀ آنچه می
ْ ﴿مقصود از جملۀ: نکات:  اند که مانند: خّباب، بالل، عّمار، ، کسانی﴾َهاَجُرواْ ِمۢن َ�ۡعِد َما فُتُِنوا

صهیب و مانند ایشان که پس از آنکه مبتال به اذیت و آزار کفار شدند هجرت کردند و به اضافه در راه 

 ﴾....قَۡرَ�ةٗ ﴿ای که چون مبتال به عذاب شدند مرتد گشتند. و مقصود از:  خدا جهاد کردند نه مانند عده
نازل شده که ایشان در أمن بودند از جنگ و جدال و در اطمینان  اگرچه عام باشد ولی دربارۀ اهل مکه

____________________ 

ۡوِ�َآَء ِمن ُدوِن  ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ لُۡمۡؤِمُنونَ ٱ�َّ َ�تَِّخِذ ﴿گويد: آل عمران می ٢٨فخر رازی در تفسري آيه  -١
َ
َوَمن  لُۡمۡؤِمنَِ�ۖ ٱأ

ِ ٱَ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك فَلَيَۡس ِمَن  ْ ِمۡنُهۡم ُ�َقٮٰةٗ  �َّ ن َ�تَُّقوا
َ
ٓ أ ٍء إِ�َّ ظاھر آیه بیانگر این « ]٢٨[آل عمران:  ﴾..ِ� َ�ۡ

این است که  /که غلبه یافتند حالل است اما مذھب شافعی  کافرانیمطلب است که تقیه تنھا در برابر 
یان مسلمانان ھمانند وضعیت میان مسلمانان و مشرکان شد، در این شرایط برای چون وضعیت در م

 )٨/١٤( الكبري التفسـري نگا: »حفاظت از جان تقیه حالل است.
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بودند و از جهت لطافت هوا احتیاج به نقل و انتقال به جای دیگر نداشتند و نیز رزق ایشان از اطراف 

گفته، برای اینکه از بس جوع ایشان شدید و کامل بود  ﴾ِ�َاَس ٱۡ�ُوِع َوٱۡ�َۡوِف ﴿آمد. اما اینکه  می

 کند.  ز هر طرف به ایشان جوع و خوف احاطه کرده مانند لباس که به انسان احاطه میگویا ا

َخَذُهُم ٱۡلَعَذاُب َوُهۡم َ�ٰلُِموَن ﴿
َ
بُوهُ فَأ ا  ١١٣َولََقۡد َجآَءُهۡم رَُسوٞل ّمِۡنُهۡم فََكذَّ ْ ِممَّ فَُ�ُوا

 ِ ْ نِۡعَمَت ٱ�َّ ُ َحَ�ٰٗ� َطّيِٗبا َوٱۡشُكُروا َم  ١١٤ إِن ُكنُتۡم إِيَّاهُ َ�ۡعُبُدوَن َرزَقَُ�ُم ٱ�َّ إِ�ََّما َحرَّ
ِ بِهۦِۖ َ�َمِن ٱۡضُطرَّ َ�ۡ�َ بَاٖغ َوَ�  هِلَّ لَِغۡ�ِ ٱ�َّ

ُ
ٓ أ َم َوَ�َۡم ٱۡ�ِ�ِ�رِ َوَما  َعلَۡيُ�ُم ٱلَۡمۡيَتَة َوٱ�َّ

َ َ�ُفورٞ رَِّحيٞم    ]۱۱۵-۱۱۳[النحل:  ﴾١١٥َ�دٖ فَإِنَّ ٱ�َّ
و به تحقیق که رسولی از خودشان برایشان آمد او را تکذیب کردند، پس عذاب ایشان ترجمه: 

) پس، از آنچه خدا شما را روزی کرده و حالل و ۱۱۳را بگرفت در حالی که ستمگر بودند(
) همانا (خداوند) بر ۱۱۴پرستید( پاکیزه است، بخورید. و نعمت خدا را شکر کنید اگر او را می

و گوشت خوک و آنچه برای غیرخدا به آن بانگ زده شده (نام برده شده) شما مردار و خون 
حرام نموده، پس هرکس مضطر شد در حالی که ستمکار نباشد و تجاوز(از حد ضرورت) 

 ). ۱۱۵ننماید پس محققا خدا آمرزندۀ رحیم است(

عذاب و گرسنگی و باشند که مبتال به  اهل مکه می ﴾...َولََقۡد َجآَءُهمۡ ﴿مقصود از جملۀ: نکات: 

پیغام دادند که ما  صقحطی شدند و حتی هفت سال قحطی ایشان طول کشید، تا آنکه به رسول خدا

فال ما چه تقصیر دارند؟ سپس ایم، اگر ما مشرکیم اط مبتال به شدائد و گرسنگی و قحطی شده

م حمل نموده و ببرند. ایشان را دعا کرد و به مردم اجازه داد که برای مشرکین آذوقه و طعا صخدا رسول

 شود و آیه مطلق است.  اگر چه مورد نزول مخّصص نمی

﴿ ِ ْ َ�َ ٱ�َّ وا َۡفَ�ُ لِۡسنَُتُ�ُم ٱۡلَكِذَب َ�َٰذا َحَ�ٰٞل َوَ�َٰذا َحَرامٞ ّ�ِ
َ
ْ لَِما تَِصُف � َوَ� َ�ُقولُوا

ِ ٱۡلَكِذَب َ� ُ�فۡ  وَن َ�َ ٱ�َّ ِيَن َ�ۡفَ�ُ َمَ�ٰٞع قَلِيٞل َولَُهۡم َعَذاٌب  ١١٦لُِحوَن ٱۡلَكِذَبۚ إِنَّ ٱ�َّ
ِ�ٞم 

َ
ۡمَنا َما قََصۡصَنا َعلَۡيَك ِمن َ�ۡبُلۖ َوَما َظلَۡمَ�ُٰهۡم َوَ�ِٰ�ن َ�نُٓواْ  ١١٧أ ِيَن َهاُدواْ َحرَّ َوَ�َ ٱ�َّ

نُفَسُهۡم َ�ۡظلُِموَن 
َ
  ]۱۱۸-۱۱۶[النحل:  ﴾١١٨أ

ئید این حالل و این حرام است تا اینکه دروغ را بر سازد مگو و بادروغی که زبانتان میترجمه: 
) مایۀ دنیا کم ۱۱۶شوند( بندند رستگار نمی خدا ببندید، محققا آنان که بر خدا دروغ می

) و بر یهودیان حرام کردیم آنچه را پیشتر بر تو ۱۱۷است و برای ایشان عذاب دردناک است (
 ). ۱۱۸کردند( شان بر خودشان ستم میبیان کردیم و ما به ایشان ستم نکردیم ولیکن ای
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ها بر  ها و حالل علمای یهود نیز مانند مشرکین و روحانی نمایان اسالم به سلیقۀ خود حرامنکات: 

فرماید ما  می ۱۱۸محرمات را ذکر نمود و سپس در آیۀ  ۱۱۵تعالی در آیۀ  کردند. حق دین خدا اضافه می

ستم خودشان. و آنچه مشرکین و یهود از محرمات برای خود بر یهود چیزهائی را حرام کردیم به واسطۀ 

ٓ  قُل﴿زیاد کرده بودند در آیۀ  ِجدُ  �َّ
َ
ٓ  ِ�  أ وِ�َ  َما

ُ
ُ ٱ َجَعَل  َما﴿و در آیۀ:  ]۱۴۵نعام: [األ !*"	﴾...إَِ�  أ َّ� 

ٓ  َ�َِ��ٖ  ِمنۢ   بیان شده مراجعه شود. ]۱۰۳: ةمائد[ال !+"﴾...�َِبةٖ َوَ�َسا

ۡصلَُحٓواْ إِنَّ َر�ََّك ِمۢن ُ�مَّ إِنَّ ﴿
َ
وَٓء ِ�ََ�ٰلَةٖ ُ�مَّ تَابُواْ ِمۢن َ�ۡعِد َ�ٰلَِك َوأ ِيَن َعِملُواْ ٱلسُّ َر�ََّك لِ�َّ

 ]۱۱۹[النحل:  ﴾١١٩َ�ۡعِدَها َلَغُفورٞ رَِّحيٌم 
سپس محقق است که پروردگار تو نسبت به آنان که کار بدی از روی جهالت و نادانی ترجمه: 

انجام داده و بعد از آن توبه کرده و اصالح نمودند البته پروردگارت پس از آن آمرزندۀ رحیم 
 ). ۱۱۹است(

الت، حقنکات: 
ّ
ار بر خدا در محرمات و محل

ّ
کید بیا پس از بیان افتراء کف ن کرده تعالی با چندین تأ

 اند.  باشد و اگر چه عمری بر کفر و معاصی بسر برده که اگر توبه و اصالح کنند، قابل عفو و گذشت می

ِ َحنِيٗفا َولَۡم يَُك ِمَن ٱلُۡمۡ�ِ�َِ� ﴿ َّ ٗة قَانِٗتا ّ�ِ مَّ
ُ
ۡ�ُعِمهِ� ٱۡجَتبَٮُٰه  ١٢٠إِنَّ إِبَۡ�ٰهِيَم َ�َن أ

َ
َشاكِٗر� ّ�ِ

ۡسَتقِيٖ� وََهَدٮُٰه إَِ�ٰ ِصَ�ٰ  ٰلِِحَ�  ١٢١ٖط مُّ ۡ�َيا َحَسَنٗةۖ �نَُّهۥ ِ� ٱ�ِخَرةِ لَِمَن ٱل�َّ َوَءاَ�ۡيَ�ُٰه ِ� ٱ�ُّ
ِن ٱتَّبِۡع ِملََّة إِبَۡ�ٰهِيَم َحنِيٗفاۖ َوَما َ�َن ِمَن ٱلُۡمۡ�ِ�َِ�  ١٢٢

َ
وَۡحۡيَنآ إَِ�َۡك أ

َ
 ﴾١٢٣ُ�مَّ أ

  ]۱۲۳-۱۲۰[النحل:  

که ابراهیم اّمتی بود (امت به معنی جماعت و به معنی پیشوا نیز آمده) مطیع براستی ترجمه: 
های او شکرگزار بود، خدا او را برگزید و او  ) برای نعمت۱۲۰خدا و حق پذیر و از مشرکین نبود(

) و او را در دنیا نیکی دادیم و محققًا او در آخرت البته از ۱۲۱را به راه راست هدایت کرد(
) سپس وحی نمودیم به سوی تو که پیروی کن کیش ابراهیم حق پذیر ۱۲۲ت(شایستگان اس

 ). ۱۲۳را و او از مشرکین نبود(

ةٗ ﴿جملۀ: نکات:  مَّ
ُ
، داللت دارد که اگر یک نفر بر راه حق باشد همان یک نفر ﴾إِنَّ إِبَۡ�ٰهِيَم َ�َن أ

توجه داشت چنانکه حضرت شود و نباید به تنهایی او و به کثرت مخالفین او  جماعتی محسوب می

____________________ 
 ...»یابم در آنچه بسوی من وحی شده  بگو نمی« -١

 ...»خدا مشروع قرار نداده بحیره را و نه سائبه را « -٢
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ابراهیم یک نفر و مخالفین او هزاران نفر دانا و غیردانا بودند ولیکن عجب باید کرد از مسلمین زمان ما 

با داشتن قرآن از روش قرآن و دستور آن اعراض دارند تا یک نفر عالم موحد بخواهد حقیقتی را بیان کند 

گویند آیا این همه مردم نفهمیدند و  کوبند و می و را میبه عنوان اینکه مقابل و مخالف او زیاد است ا

خیزند چنانکه مرحوم سید اسد الله  فهمد و به این بهانه به جنگ با حق بر می فقط این یک نفر می

خارقانی، مرحوم سنگلجی، مرحوم خالصی و امثال ایشان که مخالف زیاد داشتند با مخالفت روحانی 

. خود نویسنده بعضی از حقائق قرآن مانند توحید در عبادات را اظهار نمایان حق ایشان پامال گردید

خورند به مخالفت پرداخته و حتی از فتوای کفر من نیز ابا نکردند! و  داشتم تمام آنان که از شرک نان می

 اند.  اند و این بدعت و کفر را همه پذیرفته اسالم را که دین واحد است به مذاهب گوناگون در آورده

 تعالی ده وصف برای حضرت ابراهیم آورده:  بدان که در این آیات حق

 اینکه او به تنهایی امت و جماعت است.  اول،

 او قانت، خاضع و مطیع خداست.  دوم،

 حنیف یعنی؛ متمایل به حق و حق پذیر و راستگراست.  سوم،

 مشرک نیست و یا غرق توحید است.  چهارم،

خورد تا مهمانی پیدا کند، فرشتگانی را به صورت بشر دید و  ا نمیشاکر است چنانکه او غذ پنجم،

 دعوتشان کرد. 

 . ﴾ٱۡجَتبَٮٰهُ ﴿خدا او را برگزیده  ششم،

 به راه راست هدایتش کرده.  هفتم،

ۡ�َيا َحَسَنةٗ ﴿در دنیا ثروت و نام نیک و لسان صدق به او داده:  هشتم، و مسلمین  ﴾َوَءاَ�ۡيَ�ُٰه ِ� ٱ�ُّ

يمفرستند  دنیا بر او و صلوات و درود می اهِ رَ آلِ إِبْ يمَ وَ اهِ رَ ىلَ إِبْ يْتَ عَ لَّ امَ صَ  . ) (كَ

ٰلِِح�َ ﴿نهم،    .﴾ِ� ٱ�ِخَرةِ لَِمَن ٱل�َّ
 بر پیغمبر اسالم و سایر مسلمین متابعت او را الزم شمرده.  دهم،

ِيَن ٱخۡ ﴿ ۡبُت َ�َ ٱ�َّ َتلَُفواْ �ِيهِ� �نَّ َر�ََّك َ�َۡحُ�ُم بَۡيَنُهۡم يَۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمِة �ِيَما إِ�ََّما ُجعَِل ٱلسَّ
ٱۡدُع إَِ�ٰ َسبِيِل َرّ�َِك بِٱۡ�ِۡكَمةِ َوٱلَۡموِۡعَظةِ ٱۡ�ََسَنةِ� َوَ�ِٰدلُۡهم بِٱلَِّ�  ١٢٤َ�نُواْ �ِيهِ َ�َۡتلُِفوَن 

ۡعلَُم بِمَ 
َ
ۡحَسُنۚ إِنَّ َر�ََّك ُهَو أ

َ
ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِديَن ِ�َ أ

َ
 ﴾١٢٥ن َضلَّ َعن َسبِيلِهِۦ َوُهَو أ

 ]۱۲۵-۱۲۴[النحل:  
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همانا شنبه بر آنانکه در آن اختالف کردند قرار داده شد و محققا پروردگار تو روز قیامت ترجمه: 
) دعوت کن به سوی راه ۱۲۴اند( کرده کند در آنچه در آن اختالف می بین ایشان حکم می

پروردگارت با حکمت و موعظۀ نیکو و با ایشان به نیکوترین وجه جدال کن، به درستی که 
 ). ۱۲۵ناتر است به آنکه از راه او گم شده و او به طالبین هدایت داناتر است(پروردگارت خود دا

روز  صامر کرده در حالی که محمد را به متابعت ملت ابراهیم صچون خدا محمدنکات: 

جمعه را برای عبادت اختصاص داده، آیا ابراهیم نیز روز جمعه در ملتش بوده یا خیر؟ و اگر روز جمعه 

هود روز شنبه را انتخاب کردند؟ جواب داده شده در آیۀ فوق که روز شنبه برای یهود بوده، پس چرا ی

به قوم خود گفت: در هر هفته روزی را تعطیل برای عبادت  انتخاب شد برای اینکه حضرت موسی

کند و آن روز جمعه است، یهود نپذیرفتند و گفتند: آن روزی که خدا از آفرینش فارغ شد ما آن روز را 

نصارا را  دهیم، خدا همان روز را برای ایشان قرار داد، سپس حضرت عیسی ز فراغ از کار قرار میرو

خواهیم عید یهود پس از عید ما باشد و ما یکشنبه را انتخاب  أمر کرد به روز جمعه، گفتند: ما نمی

ـُجُمَعِة  اهللاإِنَّ «فرموده:  صکنیم. پس چنانکه رسول خدا می
ْ
َتَب يَْوَم ال

َ
ُفوا ك

َ
اْخَتل

َ
َنا ف

َ
ْبل

َ
ىلَعَ َمْن اَكَن �

َُهوُد َغًدا َوانلََّصاَرى َ�ْعَد َغدٍ  اهللا�ِيِه َوَهَدانَا  َا �ِيِه َ�َبٌع، ايلْ
َ

انلَّاُس نل
َ
ُ، ف

َ
 . !*"»هل

، به حکمت یعنی به دالیل عقلی یقینی و این اولو بدانکه خدای تعالی برای دعوت دستور داده: 

، دعوت به موعظۀ حسنه و آن ذکر دالئل ظنی و اقناعی و احساساتی دومبرای دعوت دانشمندان است. 

خیزد، به طریق احسن باید با  که به مغالطه و مخاصمه بر میاست و آن برای عوام است. و اما برای کسی

ه مقدمات مسلمۀ عند المخاطب را ذکر کند بدون اینکه از او مجادله کرد. و طریق أحسن آنست ک

 باطلی تأیید شود و بدون اینکه باطلی تصدیق گردد. ولی خدا مجادله را مقابل دعوت ذکر کرده است. 

ِٰ�ِ�َن ﴿ ُ�ۡم لَُهَو َخۡ�ٞ ّلِل�َّ َوٱۡصِ�ۡ  ١٢٦�ۡن َ�َ�ۡبُتۡم َ�َعاقُِبواْ بِِمۡثِل َما ُعوقِۡبُتم بِهِۦۖ َولَ�ِن َصَ�ۡ
ا َ�ۡمُكُروَن  ِۚ َوَ� َ�َۡزۡن َعلَۡيِهۡم َوَ� تَُك ِ� َضۡيٖق ّمِمَّ َ َمَع  ١٢٧َوَما َصۡ�َُك إِ�َّ بِٱ�َّ إِنَّ ٱ�َّ

ِۡسُنوَن  ِيَن ُهم �ُّ ِيَن ٱ�ََّقواْ وَّٱ�َّ  ]۱۲۸-۱۲۶[النحل:   ﴾١٢٨ٱ�َّ

اید عقاب کنید و اگر مورد عقوبت قرارگرفتهو اگر عقاب کردید پس به مانند آنچه شما ترجمه: 
) و صبر پیشه کن و صبرتو جز به ۱۲۶صبر نمائید البته این برای صبرکنندگان بهتر است(

____________________ 

همانا خداوند متعال روز جمعه را بر کسانی که پیش از ما بودند نوشته بود که در آن اختالف کرده و خداوند ما را به « -١

آن رهنمون کرد؛ و مردم در این مورد از ما پیروی کرده و یهود فردای آن روز و نصاری پس فردای آن روز را اختیار 

 )٢٠/١٣٧فخر رازی ( تفسري الكبريبرگرفته از » کردند.
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) به درستی که ۱۲۷یاری خدا نیست و بر ایشان محزون مباش و از نیرنگشان در فشار مباش(
 . )۱۲۸خدا با صاحبان تقوی و با همان کسانی است که نیکوکارند(

و در جنگ احد نازل شده، چون اند این آیات دربارۀ قتل حضرت حمزه و مثلۀ ا گفتهنکات: 

دید او را ُمثله کردند فرمود: به خدا سوگند از ایشان هفتاد نفر به جای تو مثله خواهم  صخدا رسول

ملی در تمام . ولی بهتر این است که بگوئیم این آیات دستورالع!*"نمود، پس جبرئیل این آیات را آورد

موارد برای مسلمین است که نهی شده از زیاده روی در عقاب، منتهی در جنگ احد این آیه قرائت شده 

 و قضیۀ احد در تحت عموم آیه داخل است.

____________________ 
، ابن عادل دمشقی اللباب في علوم الکتاب. ومانند آن در تفسیر: ٢٠/١٤١فخر رازی:  تفسیر الکبیربرگرفته از  -١

 .٢/٣٨٦: السیرة الحلبیةو ...؛ و نگا:  ٥/١٧٩سیوطی: الدر الـمنثور ؛ و تفسیر ١٢/١٨٨حنبلی: 

 





 
 
 

 عرشة آية) إحدسورة اإلرساء (مكية وهي مائة و

 باشد آیه می ۱۱۱دارای  سورۀ اسراء مکی و

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ِي ﴿ ۡقَصا ٱ�َّ
َ
ٰى بَِعۡبِدهِۦ َ�ۡٗ� ّمَِن ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�ََراِم إَِ� ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ� َ�ۡ

َ
ِٓي أ ُسۡبَ�َٰن ٱ�َّ

ِميُع    ]۱[اإلسراء:   ﴾١ٱۡ�َِصُ� َ�َٰرۡ�َنا َحۡوَ�ُۥ لُِ�َِ�ُهۥ ِمۡن َءاَ�ٰتَِناۚٓ إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ
به نام خدای رحمن رحیم. منزه است آن(خدایی) که بندۀ خود را شبی از مسجد ترجمه: 

الحرام به سوی مسجد اقصی سیر داد آن مسجدی که اطرافش را با برکت قرار دادیم، تا 
 ). ۱بعضی از آیاتمان را به او بنمایانیم. به درستی که فقط خدا شنوای بیناست(

 ، چند معنی دارد: ﴾ُسۡبَ�ٰنَ ﴿گویند.  این سوره را سورۀ بنی اسرائیل نیز مینکات: 

 تنزیه و دوری.  -۱

نَّهُ  َ�ٓ فَلَوۡ ﴿شود مانند؛  تسبیح حق می ةصالزیرا در ضمن  ةصال -2
َ
ۡ ٱ ِمنَ  َ�نَ  ۥ� . !*"﴾ُمَسّبِِح�َ ل

 .]۱۴۳الصافات: [

وۡ  َقاَل ﴿ استثناء و إن شاء الله، مانند: -3
َ
لَمۡ  َسُطُهمۡ أ

َ
قُل �

َ
  .]۲۸القلم: [ !+"﴾�َُسّبُِحونَ  َ� لَوۡ  لَُّ�مۡ  أ

ولی در این آیه از سورۀ إسراء، مقصود همان معنی اول است که؛ منزه و دور دانستن خداست از 

ٰى بَِعۡبِدهِۦ َ�ۡٗ� ﴿جهل و عجز و سایر صفات امکانی. و از جملۀ:  َ�ۡ
َ
شود که سیر  ، استفاده می﴾أ

در شب بوده و دیگر اینکه خدا او را سیر داده نه اینکه خود سیر کرده باشد. و جملۀ:  صرسول خدا

ۡقَصا﴿
َ
 صرسول خدا (رفتن به شب) داللت دارد که إسراء ﴾ّمَِن ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�ََراِم إَِ� ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�

ه تا بیت المقدس بوده. و آیا از مسجد بوده و یا از خانه 
ّ
ظاهر این است که از داخل  أم هانی،از شهر مک

  ، استفاده﴾ّمَِن ٱلَۡمۡسِجدِ ﴿مسجد بوده اگر چه از مجاور مسجد هم باشد، اشکالی ندارد. از کلمۀ 

 »بود. پس اگر او از تسبیح گویان نمی« -١

 »گوئید. گفت: آیا به شما نگفتم چرا تسبیح حق نمیتر ایشان  عاقل« -٢

____________________ 
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َ�َٰرۡ�َنا ﴿و در آِن واحد دو مکان ندارد. و جملۀ:  مکان دارد یعنی یک مکان صشود که رسول خدا می
ها.  با برکت است از جهت انهار، اشجار و نعمت، داللت دارد که اطراف مسجد بیت المقدس ﴾َحۡوَ�ُۥ

ٓ ﴿و جملۀ:  ، داللت دارد که هدف از این اسراء، ارائۀ آیات إلهی به رسول بوده است ﴾لُِ�َِ�ُهۥ ِمۡن َءاَ�ٰتَِنا

ِميُع ٱۡ�َِص�ُ ﴿و جملۀ   ، داللت دارد که سمیع و بصیر مطلق فقط خداست. ﴾إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ

�َّ َ�تَِّخُذواْ ِمن ُدوِ� َو�ِيٗ� َوَءاتَۡيَنا ﴿
َ
ٰٓءِيَل � َِ�ٓ إِۡسَ�  ٢ُموَ� ٱۡلِكَ�َٰب وََجَعۡلَ�ُٰه ُهٗدى ّ�ِ

ٰٓءِيَل ِ� ٱۡلِكَ�ِٰب  ٣ُذّرِ�ََّة َمۡن َ�َۡلَنا َمَع نُوٍح� إِنَُّهۥ َ�َن َ�ۡبٗدا َشُكوٗر�  َوقََضۡيَنآ إَِ�ٰ بَِ�ٓ إِۡسَ�
�
َ
� َكبِٗ�� َ�ُۡفِسُدنَّ ِ� ٱۡ� َ�ۡ�ِ َوَ�َۡعلُنَّ ُعلُّوٗ ولَٮُٰهَما َ�َعۡثَنا  ٤ِض َمرَّ

ُ
فَإَِذا َجآَء وَۡعُد أ

ۡفُعوٗ�  � َوَ�َن وَۡعٗدا مَّ ْ ِخَ�َٰل ٱّ�ِيَارِ ٖس َشِديٖد فََجاُسوا
ۡ
ْوِ� بَأ

ُ
ٓ أ َا ُ�مَّ  ٥َعلَۡيُ�ۡم ِعَباٗدا �َّ

 
َ
ةَ َعلَۡيِهۡم َوأ ۡ�َ�َ نَِفً�ا َرَدۡدنَا لَُ�ُم ٱۡلَكرَّ

َ
ۡمَ�ٰٖل َوَ�نَِ� وََجَعۡلَ�ُٰ�ۡم أ

َ
إِۡن  ٦ۡمَدۡدَ�ُٰ�م بِأ

ُ�ۡم فََلَهاۚ فَإَِذا َجآَء وَۡعُد ٱ�ِخَرةِ �
ۡ
َس�

َ
نُفِسُ�ۡمۖ �ۡن أ

َ
ۡحَسنُتۡم ِ�

َ
ۡحَسنُتۡم أ

َ
اْ وُُجوَهُ�ۡم أ

َل َمرَّ  وَّ
َ
ْ ٱلَۡمۡسِجَد َكَما َدَخلُوهُ أ ْ تَۡتبًِ�ا َوِ�َۡدُخلُوا ْ َما َعلَۡوا وا ُ ن  ٧�ٖ َوِ�ُتَّ�ِ

َ
َعَ�ٰ َر�ُُّ�ۡم أ

 ]۸-۲[اإلسراء:  ﴾٨يَرَۡ�َُ�ۡمۚ �ۡن ُعد�ُّۡم ُعۡدنَاۚ وََجَعۡلَنا َجَهنََّم لِۡلَ�ٰفِرِ�َن َحِصً�ا 
یل و موسی را کتاب دادیم و آن را هدایتی برای بنی اسرائیل قرار دادیم که غیر مرا وکترجمه: 
) ای فرزندان آنان که با نوح (بر کشتی) حملشان کردیم محققا او بندۀ شکرگزاری ۲نگیرید(

) و در کتاب (تورات) به بنی اسرائیل اعالم نمودیم که البته در زمین دو مرتبه فساد ۳بود(
) پس چون نوبت نخستین آن دو فرارسد، ۴خواهید کرد و البّته طغیان خواهید طغیان بزرگی(

ها  ی از خود را برضّد شما برانگیزیم که صاحبان سطوت سختی باشند پس تا درون خانهبندگان
) سپس بازآوریم برای شما حمله و نصرت بر ایشان را ۵جستجو کنند و این وعده شدنی بود(

(و شمارا برآنان غلبه دهیم) و شما را بااموال و فرزندان مدد نماییم و شما را (ازحیث نفرات) 
اید و اگر بد کردید به  ) اگر نیکی کردید به خودتان نیکی کرده۶ری قرار دهیم(شمارۀ زیادت

(نوبت بعدی مجازات شما فرارسد، باز بندگانی را  اید، پس چون وعدۀ دیگر آیدخود کرده
هایتان را زشت سازند و تا داخل مسجد شوند چنانکه بار اّول برضّد شما برانگیزیم) تا چهره

) شاید ۷ه گردانند آنچه را که بر آن غالب شوند به نهایت تباهی(داخل شدند و تا تبا
پروردگارتان برشما رحم کند واگر(به گناه) عودکنید ما نیز(به کیفر) عود خواهیم کرد و دوزخ 

 ). ۸ایم(را برای کافران محبس قرار داده

 



 ١٤٩  سورة اإلسراء

فسادشان زیاد شد به  داللت دارد که یهود و بنی اسرائیل دو مرتبه ﴾...َ�ُۡفِسُدنَّ ﴿ جملۀنکات: 

ای از مردم با سطوت و با شوکت بر آنان مسلط شدند و  طوری که در هر مرتبه برحسب وعدۀ الهی عده

های ایشان قتل و غارت را رسانیدند. نوبت اول، ممکن است  ایشان را کشتند و اسیر کردند و تا کنج خانه

صَّ «بگوییم زمان غلبۀ 
َ
 ن

ُ
بر ایشان بوده. و زمان دوم سلطان قسطنطنیه. و یا زمان اول زمان  »رُبخت

بوده است. به هرحال در هر مرتبه از یهود قتل و غارت عمومی شد و چنان شد که  جالوتحضرت داود، 

ۡحَسنُتمۡ ﴿از تورات نیز اثری نماند و مسجد بیت المقدس مخروبه گردید. و جملۀ: 
َ
ۡحَسنُتۡم أ

َ
 ﴾...إِۡن أ

را در ترجمه  ﴾اْ �﴿؛ الم ت خطاب به یهود بوده و ممکن است خطاب به مسلمین باشد. وممکن اس

ْ ﴿ و در ﴾ِ�َۡدُخلُوا﴿امر باشد در اینجا و هم در  المجاره و اگر  المعلت گرفتیم یعنی  الم وا ُ ، باز ﴾َوِ�ُتَّ�ِ

 بمعنی؛ محصور است.  ﴾َحِصً�ا﴿کند. و کلمۀ  از جهت معنی اشکالی پیدا نمی

نَّ ﴿
َ
ٰلَِ�ِٰت أ ِيَن َ�ۡعَملُوَن ٱل�َّ ُ ٱلُۡمۡؤِمنَِ� ٱ�َّ ۡقَوُم َوُ�بَّ�ِ

َ
 إِنَّ َ�َٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن َ�ۡهِدي لِلَِّ� ِ�َ أ

ۡجٗر� َكبِٗ�� 
َ
ِ�ٗما ٩لَُهۡم أ

َ
ۡ�َتۡدنَا لَُهۡم َعَذابًا أ

َ
ِيَن َ� يُۡؤِمُنوَن بِٱ�ِخَرةِ أ نَّ ٱ�َّ

َ
َوَ�ۡدُع  ١٠ َوأ

�َ�ُٰن َعُجوٗ�  ِ ُدَ�َٓءهُۥ بِٱۡ�َۡ�ِ� َوَ�َن ٱۡ�ِ ّ �َ�ُٰن بِٱل�َّ   ]۱۱-۹[اإلسراء: ﴾١١ٱۡ�ِ
کند و مؤمنانی را که  تر است هدایت می به درستی که این قرآن به آنچه درستترجمه: 

محققا ) و ۹دهد که برای ایشان اجر بزرگی است( کنند بشارت می های شایسته می عمل
) و انسان ۱۰ایم( آورند برای ایشان عذاب دردناکی مهیا کرده آنانکه به آخرت ایمان نمی

 ). ۱۱کند شر را مانند درخواست او خیر را و انسان عجول بوده است( درخواست می

ترین عقاید و اعمال را قرآن نشان داده است.  داللت دارد که صحیح ﴾إِنَّ َ�َٰذا ٱۡلُقۡرَءانَ ﴿نکات: 

منتهی این است که ملت اسالم در قرآن تدّبر نکرده و عقاید و اعمال خود را از قرآن نگرفته، بلکه از 

به  ﴾يَۡدعُ ﴿کتب بزرگان خود گرفته و لذا در بسیاری از موارد به گمراهی و غلط رفته است. و کلمۀ 

باشد، چنانکه مورد توافق تمام قراء است و ما نیز طبق همین  می دعوو ضم عین از مادۀ سکون دال 

الم الفعل نوشته نشده است. در صورتی که طبق قواعد باید نوشته  واوترجمه کردیم. و در کتابت قرآن 

بعد  کردند نوشته نبوده استنساخ می صشود چون در قرآن صحابه و تابعین که از روی قرآن رسول خدا

اند و این دلیل بر این است که  از ایشان برای اینکه تغییر و تصرفی در چگونگی کتابت قرآن نشود ننوشته

 در حفظ و نقل قرآن چنانکه بوده، مواظبت شده است. 
ً
 کامال
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ٓ َءايََة ٱ﴿ ِۡل وََجَعۡلَنا ٓ َءايََة ٱ�َّ � َ�َمَحۡونَا َۡل َوٱ�ََّهاَر َءايَتَۡ�ِ َۡبَتُغواْ وََجَعۡلَنا ٱ�َّ ٗة ّ�ِ �ََّهارِ ُمۡبِ�َ
ۡلَ�ُٰه َ�ۡفِصيٗ�  ءٖ فَصَّ نَِ� َوٱۡ�َِساَبۚ َوُ�َّ َ�ۡ ّ�ُِ�ۡم َوِ�َۡعلَُمواْ َعَدَد ٱلّسِ  ﴾١٢فَۡضٗ� ّمِن رَّ

  ]۱۲[اإلسراء:  

و شب و روز را دو آیت و نشانۀ قدرت و دلیل خلق بر مصالح دین و دنیا قرار دادیم پس ترجمه: 
آیۀ شب را تاریک نمودیم و آیۀ نهار را روشنی قرار دادیم تا از فضل پروردگار خودتان بجویید و 

 ). ۱۲ها و حساب را بدانید و هر چیزی را توضیح دادیم توضیح کاملی( تا شمارۀ سال

ۡلِ َ�َمحَ ﴿نکات:   «در اینجا بمعنی  محو، ﴾ۡونَآ َءايََة ٱ�َّ
ً
باشد یعنی؛ شب را محو  می» جعلناها محوا

کند. یعنی آن را مظلم قرار دادیم. پس آن  کننده و تاریک قرار دادیم. یعنی؛ شب اشیاء را از نظر محو می

تعالی و  ت و تدبیر منظم حقرا برطرف کرده و روز را روشنی و وسیلۀ بینایی قرار دادیم، و اینها نشانۀ قدر

تواند به کسب و کار و راحتی  دلیل بر حکمت اوست. به اضافه به واسطۀ آمدن شب و روز انسان می

تواند ساعات و هفته و ماه و سال را به  بپردازد و به واسطۀ ماه و خورشید و هالل و بدر شدن ماه می

 . »سبحان اخلالق املدبّر«حساب در آورد. 

لَۡزۡمَ�ُٰه َ�ٰٓ�َِرهُۥ ِ� ُ�ُنقِهۦِۖ َوُ�ۡرُِج َ�ُۥ يَۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمةِ كَِ�ٰٗبا يَۡلَقٮُٰه َمنُشوًرا َوُ�َّ إِ ﴿
َ
 ١٣�َ�ٍٰن �

 كَِ�َٰبَك َكَ�ٰ بَِنۡفِسَك ٱۡ�َۡوَم َعلَۡيَك َحِسيٗبا 
ۡ
ِن ٱۡهَتَدٰى فَإِ�ََّما َ�ۡهَتِدي ِ�َۡفِسهۦِۖ  ١٤ٱۡقَرأ مَّ

ٰ َ�ۡبَعَث َوَمن َضلَّ فَإِ�َّمَ  �َِ� َح�َّ ۡخَرٰىۗ َوَما ُكنَّا ُمَعّذِ
ُ
ٞ وِۡزَر أ ۚ َوَ� تَزُِر َوازَِرة ا يَِضلُّ َعلَۡيَها

 ]۱۵-۱۳[اإلسراء:  ﴾١٥رَُسوٗ� 
و خیر و شر هر انسانی را مالزم گردنش نمودیم و برای او در روز قیامت کتابی را بیرون ترجمه: 

کنندۀ  ) کتابت را بخوان امروز نفس تو بر خودت حساب۱۳بیند( آوریم که آن را گشوده می می
) هرکس هدایت یابد پس همانا برای خودش هدایت یافته و هرکس گمراه شد ۱۴کافی است(

ای گناه دیگری را بر ندارد و ما  شود و هیچ بردارنده دش گمراه میپس همانا علیه خو
 ). ۱۵کننده نباشیم تا بفرستیم رسولی را( عذاب

باشد. خدا  پرنده می طائرشده و  طائردر اینجا عمل انسان است که تشبیه به  ﴾َ�ٰٓ�َِرهُۥ﴿نکات: 

را  طائرزم اوست و از او جدا نشود. و فرماید: پروندۀ عمل مانند پرنده به گردن صاحبش چسبیده و مال می

اند، بخت خوب و بد دارد. نیک بختی و بدبختی، چون عمل انسان سبب  به معنی بخت نیز گرفته

اند. و  گفته طائرشود، اطالق مسبب بر سبب شده و سبب را که عمل باشد  نیکبختی و بدبختی او می

وشی که در نفس انسان از تکرار عمل حاصل شده، این است که اوصاف و نق ﴾...َوُ�ۡرُِج َ�ُۥ﴿معنی؛ 
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ٰ َ�ۡبَعَث ﴿شود. و جملۀ:  روز قیامت از عمق روح و بدن به صورت کتابی خارج می �َِ� َح�َّ َوَما ُكنَّا ُمَعّذِ
کند، و تا پیامبر نفرستد و رضا و  جهت کسی را عذاب نمی ، داللت دارد بر عدل الهی که بی﴾رَُسوٗ� 

کند. اگر کسی بگوید: پس عقل چه کاره است؟ آیا خدا به  غضب الهی را به مردم نرساند عذابی نمی

 کند؟ جواب این است که؛ احکام عقلّیه برای جلب نفع و دفع ضرر باقی واسطۀ حکم عقل عذاب نمی

است و هر چه عقل حکم کند اثر وضعی آن مترتب خواهد شد. اّما عذاب أخروی و یا عذاب دنیوی إلهی 

داللت دارد که هیچ کس را برای گناه  ﴾...َوَ� تَِزرُ ﴿لطفا قبل از بعثت رسول برداشته شده است. و جملۀ: 

شد که گناه و مؤاخذه کنند، مگر اینکه شخصی به اجبار سبب عمل دیگری شده با کس دیگر عذاب نمی

کند و مّیت را به گریۀ اهلش نباید  بر سبب خواهد بود. اما خدا اطفال را به گناه و کفر پدران عذاب نمی

ُب « صعذاب کند. و روایت رسول خدا َُعذَّ
َ

َميَِّت يل
ْ
ْهلِه إِنَّ ال

َ
 ، صّحت و سقمش معلوم نیست. » بُِباَكءِ أ

ن �ُّۡهلَِك ﴿
َ
ٓ أ َرۡدنَا

َ
ٓ أ ۡرَ�َٰها �َذا ْ �ِيَها فََحقَّ َعلَۡيَها ٱۡلَقۡوُل فََدمَّ َمۡرنَا ُمۡ�َ�ِيَها َ�َفَسُقوا

َ
َقۡرَ�ًة أ

ۡهلَۡكَنا ِمَن ٱۡلُقُروِن ِمۢن َ�ۡعِد نُوٖح� َوَ�َ�ٰ بَِرّ�َِك بُِذنُوِب ِعَبادِهِۦ َخبَِ�ۢ�  ١٦تَۡدِمٗ�� 
َ
َوَ�ۡم أ

  ]۱۷-۱۶[اإلسراء:  ﴾١٧بَِصٗ�� 
ایم  ای را که بزرگان و متنعمان ایشان را فرمان داده اراده کنیم هالکت قریه و چونترجمه: 

پس در آن قریه نافرمانی کنند در نتیجه حکم به عذاب بر آن قریه ثابت شود پس از آن 
های پس از نوح را هالکت  ) و چه بسیار از مردم قرن۱۶هالکشان کنیم هالکت کاملی(

 ). ۱۷به گناهان بندگانش آگاه و بیناست( ایم و بس است که پروردگارت کرده
َمۡرنَا ُمۡ�َ�ِيَها﴿جملۀ: نکات: 

َ
یعنی چون بزرگان و ثروتمندان قریه  ﴾قَۡرَ�ةً ﴿، صفت است برای ﴾أ

 از ایشان پیروی کنند و این باعث میبه
ً
شود  جای اطاعت از ما، نافرمانی کنند و زیردستان آنان نیز قهرا

که خدا ارادۀ عذاب و هالکت ایشان کند. پس اشکال نشود به اینکه چگونه خدا ارادۀ هالکت ایشان 

داللت دارد که غیر از خدا  ﴾...َوَ�َ�ٰ بَِرّ�َِك ﴿کند. و جملۀ  کند و وسایل هالکت ایشان را فراهم می می

گاهی ندارد، پس روایاتی که می گوید اعمال بندگان را فالن  احدی از مخلوق به گناهان بندگان او آ

 مجعول و برخالف قرآن و برخالف عدالت  داند و یا برای او می پیامبر و یا فالن بندۀ صالح می
ً
برند تماما

َمۡرنَا﴿و ستارّیت حق است. 
َ
  ؛معنیه ب ﴾أ

َّ
ثَّ «نیز آمده است یعنی؛  رناکث دَ الْ كَ دَ ا عَ نَ قُواـرْ سَ فَ فِنيَ فَ َ رتَ  ،!*"»مُ

ْرَناهای عرب،  که در یکی  از لغات و لهجه مَّ
َ
رنابه معنی   آَمْرنا وأ

َّ
 .!+"باشدمی کث

____________________ 
 کنند.دادیم که نافرمانی یعنی تعداد متنعمان را افزایش  -١

 اما قرائتی شاذ است. -٢

 



 تابشی از قرآن    ١٥٢

ۡلَنا َ�ُۥ �ِيَها َما �ََشآُء لَِمن نُّرِ�ُد ُ�مَّ ﴿ ن َ�َن يُرِ�ُد ٱۡلَعاِجلََة َعجَّ َجَعۡلَنا َ�ُۥ َجَهنََّم مَّ
ۡدُحوٗر�  ْوَ�ٰٓ�َِك  ١٨يَۡصلَٮَٰها َمۡذُموٗما مَّ

ُ
َراَد ٱ�ِخَرةَ وََسَ�ٰ لََها َسۡعَيَها وَُهَو ُمۡؤِمٞن فَأ

َ
َوَمۡن أ

ۡشُكوٗر�  ُؤَ�ٓءِ ِمۡن َ�َطآءِ َرّ�َِكۚ َوَما َ�نَ  ١٩َ�َن َسۡعُيُهم مَّ ُؤَ�ٓءِ َوَ�ٰٓ َ�َطآُء  ُ�ّٗ نُِّمدُّ َ�ٰٓ
  ]۲۰-۱۸[اإلسراء:  ﴾٢٠َرّ�َِك َ�ُۡظوًرا 

کنیم آنچه بخواهیم برای هر  کس دنیا را بخواهد برای او در این دنیا تعجیل می هرترجمه: 
دهیم که به آن در آید در حالی که نکوهش و  کس بخواهیم سپس برای او دوزخ را قرار می

) و هرکس سرای دیگر را بخواهد و برای آن سعی خود را به انجام رساند ۱۸رانده شده باشد(
دهیم آنان  ) همه را مدد می۱۹باشد پس آنان سعیشان مورد تشکر است(در حالی که او مؤمن 

و آنان (یعنی دنیا طلبان و آخرت طلبان) را از عطاء پروردگارت و عطاء پروردگارت باز داشته و 
 ). ۲۰ممنوع نبوده است(

ن َ�َن يُرِ�ُد ٱۡلَعاِجلَةَ ﴿جملۀ: نکات:  َراَد ٱ�ِخَرةَ ﴿ ﴾....مَّ
َ
ت دارد که هرکس دالل ،﴾َوَمۡن أ

َما ﴿دهد. و جملۀ  هرچه بخواهد وسائل آن را خدا برای او فراهم کرده هرقدر خدا بخواهد به او می
فایده نیست ولی به هدف رسیدن و تمام مقصود را درک  ، داللت دارد که سعی بی﴾�ََشآُء لَِمن نُِّر�دُ 

داللت دارد که مدد کفار و مؤمنین همه با  ﴾...ُ�ّٗ نُِّمدُّ ﴿کردن و رسیدن منوط است به خواست خدا. 

خداست و دیگری نیست که بتواند مدد به کسی بدهد یعنی مدد دهندۀ غیبی منحصر به خداست، پس 

ورند و هنوز  ، در گمراهی و شرک غوطهیا علی مددگویند:  خواهند و یا می کسانی که از غیرخدا مدد می

توان به عنوان  اند، ولی از کسی که زنده و حاضر باشد می را درک نکرده ﴾�يَّاَك �َۡسَتعِ�ُ ﴿معنی؛ 

 تعاون مدد خواست، آن هم نه مدد تکوینی. 

ۡ�َ�ُ َ�ۡفِضيٗ� ﴿
َ
ۡ�َ�ُ َدَرَ�ٰٖت َوأ

َ
ٰ َ�ۡعٖض� َوَل�ِخَرُة أ ۡلَنا َ�ۡعَضُهۡم َ�َ  ٢١ٱنُظۡر َكۡيَف فَضَّ

ِ إَِ�ًٰها َءاخَ  ُۡذوٗ� �َّ َ�َۡعۡل َمَع ٱ�َّ ٓ  ٢٢َر َ�َتۡقُعَد َمۡذُموٗما �َّ ْ إِ�َّ �َّ َ�ۡعُبُدٓوا
َ
۞َوقََ�ٰ َر�َُّك �

َُّهمَ  ُهَما فََ� َ�ُقل ل ۡو ِ�َ
َ
ٓ أ َحُدُهَما

َ
ا َ�ۡبلَُغنَّ ِعنَدَك ٱۡلِكَ�َ أ ۚ إِمَّ ًنا يِۡن إِۡحَ�ٰ ّفٖ إِيَّاهُ َو�ِٱۡلَ�ِٰ�َ

ُ
ٓ أ ا

َُّهَما  ّلِ ِمَن ٱلرَّۡ�َةِ َوُقل رَّّبِ  ٢٣قَۡوٗ� َكرِ�ٗما َوَ� َ�ۡنَهۡرُهَما َوقُل ل َوٱۡخفِۡض لَُهَما َجَناَح ٱ�ُّ
  ]۲۴-۲۱[اإلسراء:  ﴾٢٤ٱرَۡ�ُۡهَما َكَما َر�ََّياِ� َصغِٗ�� 

بنگر چگونه بعضی از ایشان را بر بعضی برتری دادیم و محققًا سرای دیگر درجاتش ترجمه: 
) با خدا ملجأ دیگری قرار مده پس نکوهش شده و ۲۱بزرگتر و برتری آن بیشتر است(

) و پروردگار تو حکم کرده که جز او را نپرستیدن و به والدین ۲۲نشینی( واگذاشته شده می

 



 ١٥٣  سورة اإلسراء

نکوئی نمودن که اگر یکی از ایشان و یا هردوشان نزد تو به پیری برسند به آنان اف مگو و 
روی مهربانی برای ایشان بال تواضع را ) و از ۲۳زجرشان مده و با ایشان خوش گفتار باش(

 ). ۲۴فرود آور و بگو پروردگارا ایشان را رحمت کن چنانکه مرا در حال خردی تربیت کردند(

ۡلَنا﴿نکات:  داللت دارد که خدا بعضی از افراد انسان را در دنیا بر بعضی دیگر برتری داده.  ﴾...فَضَّ

اّما از چه جهت برتری داده، در آیه ذکر نشده، اطالق دارد، البته مؤمن را بر کافر و مشرک برتری داده. آن را 

 نها حکمتی دارد.کند بر تارک سعی برتری داده. پیغمبر را بر غیر او برتری داده. البته ای که سعی می

 ندانـــــد بنـــــده اســـــرار خـــــدا را
 

 نزیبـــــــد گفـــــــتن چـــــــون و چـــــــرا را 
 

 دهد.  ش مییکس را بقدر لیاقتش و بقدر سع ولی مسلم این است که هر   

ٰ�َِ� َ�ُفوٗر� ﴿ َّ�
َ
ْ َ�ٰلِِحَ� فَإِنَُّهۥ َ�َن لِۡ� ۡعلَُم بَِما ِ� ُ�ُفوِسُ�ۡمۚ إِن تَُ�ونُوا

َ
�ُُّ�ۡم أ  ٢٥رَّ

ۡر َ�ۡبِذيًرا َوَءاِت  بِيِل َوَ� ُ�َبّذِ ُهۥ َوٱلِۡمۡسِكَ� َوٱۡ�َن ٱلسَّ رِ�َن َ�نُٓواْ  ٢٦َذا ٱۡلُقۡرَ�ٰ َحقَّ إِنَّ ٱلُۡمَبّذِ
ۡيَ�ُٰن لَِرّ�ِهِۦ َكُفوٗر�  َ�ِٰطِ�� َوَ�َن ٱلشَّ ا ُ�ۡعرَِضنَّ َ�ۡنُهُم ٱبۡتَِغآَء رَۡ�َةٖ ّمِن  ٢٧إِۡخَ�َٰن ٱلشَّ �مَّ

ّ�َِك تَ  ۡيُسوٗر� رَّ َُّهۡم قَۡوٗ� مَّ   ]۲۸-۲۵[اإلسراء: ﴾٢٨رُۡجوَها َ�ُقل ل
پروردگار شما به آنچه در نفسهای شماست داناتر است، اگر شایسته باشید، به ترجمه: 

) و حق نزدیکان و مسکین و ابن ۲۵درستی که او برای بازگشت کنندگان آمرزنده است (
کنندگان برادران شیطانند و شیطان برای  سراف ) که ا۲۶السبیل را بده و به اسراف مکوش(

) و اگر از ایشان اعراض کردی برای طلب رحمت از پروردگار ۲۷پروردگارش کفران پیشه است(
 ). ۲۸گو باش و به آسانی سخن بگو( که به آن امیدواری، پس برای ایشان نرم

ۡعلَُم بَِما ِ� ُ�ُفوِسُ�مۡ ﴿جملۀ: نکات: 
َ
�ُُّ�ۡم أ ، داللت دارد که خدایی که هستی به ما داده از ﴾رَّ

خود ما داناتر است به خصوصیات، صفات قلبی و خیاالت نفسانی ما. بنابراین دستوراتی که داده برای 

اصالح ما، باید بدانیم، چون داناتر است به ذات و صفات ما، پس به اصالح ما نیز داناتر است. و 

ُهۥَوَءاِت َذا ٱۡلُقۡرَ�ٰ حَ ﴿جملۀ:  ، داللت ندارد که حق ذی القربی چه مقدار است، و لذا شافعی ﴾قَّ

ایشان وجوبش ثابت نیست. و تبذیر عبارت است از  گفته: انفاق بر اوالد و والدین واجب است و بر غیر

 مصرف کردن مال در غیر اطاعت خدا، ولی در طاعت خدا هر قدر انسان خرج کند تبذیر نباشد. 

ُۡسوًرا َوَ� َ�َۡعۡل يَ ﴿  ٢٩َدَك َمۡغلُولًَة إَِ�ٰ ُ�ُنقَِك َوَ� تَۡبُسۡطَها ُ�َّ ٱۡلبَۡسِط َ�َتۡقُعَد َملُوٗما �َّ
َوَ� َ�ۡقُتُلٓواْ  ٣٠إِنَّ َر�ََّك يَۡبُسُط ٱلّرِۡزَق لَِمن �ََشآُء َوَ�ۡقِدُرۚ إِنَُّهۥ َ�َن بِِعَبادِهِۦ َخبَِ�ۢ� بَِصٗ�� 

ۡوَ�َٰدُ�ۡم َخۡشَيَة إِ 
َ
ُۡن نَۡرزُُ�ُهۡم �يَّاُ�ۡمۚ إِنَّ َ�ۡتلَُهۡم َ�َن ِخۡ� أ َوَ� َ�ۡقَرُ�واْ  ٣١ا َكبِٗ��  ٔٗ ۡمَ�ٰٖق� �َّ

 



 تابشی از قرآن    ١٥٤

� َوَمن  ٣٢ٱلّزَِ�ٰٓۖ إِنَُّهۥ َ�َن َ�ِٰحَشٗة وََسآَء َسبِيٗ�  ُ إِ�َّ بِٱۡ�َّقِ َم ٱ�َّ َوَ� َ�ۡقُتلُواْ ٱ�َّۡفَس ٱلَِّ� َحرَّ
 ﴾٣٣ٗما َ�َقۡد َجَعۡلَنا لَِوِ�ِّهِۦ ُسۡلَ�ٰٗنا فََ� �ُۡ�ِف ّ�ِ ٱۡلَقۡتِل� إِنَُّهۥ َ�َن َمنُصوٗر� قُتَِل َمۡظلُو

  ]۳۳-۲۹[اإلسراء: 

و دست خود را بستۀ به گردنت قرار مده و آن را مگشا تمام گشودن که بنشینی ترجمه: 
رکس بخواهد روزی را ) به درستی که پروردگارت برای ه۲۹مالمت شده و از کار مانده(

) و اوالد خود را از ترس ۳۰گیرد زیرا او به بندگانش آگاه و بیناست( گشاید و(یا) تنگ می می
دهیم به درستی که کشتن ایشان خطایی است  تنگدستی مکشید ما آنان و شما را روزی می

رمی را ) و نفس محت۳۲) و به زنا نزدیک نشوید زیرا آن کاری زشت و بد راهی است(۳۱بزرگ(
که خدا حرام کرده مکشید مگر به حق و آنکه مظلوم کشته شود پس به تحقیق برای ولی او 

روی کند، زیرا او یاری شده قدرت و تسلطی (برقصاص) قرار دادیم پس نباید در کشتن زیاده
 ). ۳۳است(

خطاب به انسان است که باید دست او مانند انسان دست شکسته که به  ﴾...َوَ� َ�َۡعۡل ﴿نکات: 

دهد. و همچنین زیاد  گردن بسته شده، وبال گردنش نباشد که برای انفاق دست خود را حرکت نمی

ْ ﴿دست باز نباشد که هر چه دارد انفاق کند.  خطاب به پدران است. و ابرار کسانی  ﴾...َوَ� َ�ۡقُتلُٓوا

والد و آباء نیکی نمایند. اما به اوالد برای آنکه آنان در نهایت ضعف و احتیاجند و کافلی باشند که به ا

اعتنائی به اوالد مستلزم خرابی عالم و نسل آدم است و قتل اوالد اگر  جز والدین ندارند و به اضافه بی

ر دختران است، این برای خوف فقر باشد این بدگمانی به خدا و قادر ندانستن اوست، و اگر برای غیرت ب

کشت برای عجز دختران از جنگ و  سعی در تخریب عالم و نسل آدم است. ولی عرب دختران را می

کفو و این ننگی بود برای ایشان. به  قتل و غارت و برای آنکه چون فقیر بودند نکاح نشوند برای غیر

ت 
ّ

هرحال اقتضای رحمت و شفقت این است که دختر نیز مانند پسر است و باید در زیر پر و بال شفق

  .!*"»التّعظيم ألمر اهللا، والشفقة خللق اهللا«پرورش یابد و برای انسان دو چیز الزم است: 

ۡوفُواْ بِٱۡلَعۡهدِ� إِنَّ ٱۡلَعۡهَد َوَ� َ�ۡقَرُ�واْ َماَل ٱۡ�َتِيِم إِ�َّ بِٱلَّ ﴿
َ
ۥۚ َوأ هُ ُشدَّ

َ
ٰ َ�ۡبلَُغ أ ۡحَسُن َح�َّ

َ
ِ� ِ�َ أ

ۡحَسُن  ٣٤وٗ�  ُٔ َ�َن َمۡ� 
َ
ۡوفُواْ ٱۡلَكۡيَل إَِذا ِ�ُۡتۡم َوزِنُواْ بِٱۡلقِۡسَطاِس ٱلُۡمۡسَتقِيِم� َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ

َ
َوأ

وِ�ٗ� 
ۡ
ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َن  َوَ� َ�ۡقُف َما لَۡيَس لََك  ٣٥تَأ

ُ
ۡمَع َوٱۡ�ََ�َ َوٱۡلُفَؤاَد ُ�ُّ أ بِهِۦ ِعۡلٌمۚ إِنَّ ٱلسَّ

َباَل  ٣٦وٗ�  ُٔ َ�ۡنُه َمۡ�  �َض َوَلن َ�ۡبلَُغ ٱۡ�ِ
َ
ۖ إِنََّك لَن َ�ۡرَِق ٱۡ� �ِض َمرًَحا

َ
َوَ� َ�ۡمِش ِ� ٱۡ�

____________________ 
 »تعظیم و بزرگداشت امر الهی و مهربانی و دلسوزی با خلق خدا.« -١

 



 ١٥٥  سورة اإلسراء

ۡوَ�ٰٓ إَِ�َۡك َر�َُّك ِمَن  ٣٨وٗها ُ�ُّ َ�ٰلَِك َ�َن َسّيُِئُهۥ ِعنَد َرّ�َِك َمۡكرُ  ٣٧ُطوٗ� 
َ
ٓ أ ا َ�ٰلَِك ِممَّ

ۡدُحوًرا  ِ إَِ�ًٰها َءاَخَر َ�ُتۡلَ�ٰ ِ� َجَهنََّم َملُوٗما مَّ    ﴾٣٩ٱۡ�ِۡكَمةِ� َوَ� َ�َۡعۡل َمَع ٱ�َّ

 ]۳۹-۳۴[اإلسراء: 
خود برسد و  و نزدیک مال یتیم نشوید جز به طریقی که آن بهتر است تا اینکه به رشدترجمه: 

) و چون به کیل چیزی را ۳۴به پیمان وفا کنید زیرا که از پیمان بازخواست خواهد شد (
بسنجید کیل تمام بدهید و به ترازوی درست و قپان صحیح وزن کنید که این بهتر و عاقبتش 

 ) و به دنبال آنچه علم نداری مرو زیرا گوش و چشم و دل هر یک از اینها مورد۳۵نیکوتر است(
) و از راه کبر و ناز در زمین راه مرو زیرا تو زمین را هرگز نشکافی و هرگز ۳۶ُپرسش خواهد بود(

) این از ۳۸) هریک از این کارها بدش نزد پروردگارت ناپسند است(۳۷ها نرسی( به درازی کوه
چیزهای حکمتی است که پروردگارت به تو وحی کرده و با خدا مقصود و معبود دیگری قرار 

 ). ۳۹که مالمت شده و رانده شده در دوزخ افکنده شوی ( مده

، به صاحب العهد کان مسئوال، این است که ﴾وٗ�  ُٔ إِنَّ ٱۡلَعۡهَد َ�َن َمۡ� ﴿مقصود از جملۀ: نکات: 

ؤال«، این باشد که ﴾وٗ�  ُٔ إِنَّ ٱۡلَعۡهَد َ�َن َمۡ� ﴿حذف مضاف، و ممکن است معنی  ، »كان مورداً للسّ

ئل یعنی؛  خييل إن العهد رجل ويسئل عنه «. و ممکن است استعارۀ تخییلیه باشد یعنی؛ عن صاحبهسُ

ْ بِٱۡلِقۡسَطاِس ﴿. و این جمله داللت دارد بر وجوب وفا به تمام عقود. »تبكيتا للناكث َوزِنُوا
فاوت ، یکی از اوامری است که در قرآن مکّرر شده و شارع به آن اهمیت داده، اگر چه ت﴾ٱلُۡمۡسَتقِيمِ 

حاصله به سبب نقصان کیل و وزن کم باشد ولی عقابش شدید است، برای اینکه محل احتیاج جمیع 

باشد. و باید نفوس آلوده نشود به سرقت مقدار حقیر و احتراز شدید بشود تا  مردم در جمیع حاالت می

هر کاسبی که به  مردم چشم طمع به مال یکدیگر نداشته باشند و بایع و مشتری خیالشان راحت باشد، و

امانت و احتراز از چنین خیانت معروف شد، در مدت کمی دارای اموال کثیره خواهد شد. و البته خدا 

ِ ٱبَقِيَُّت ﴿دهد چنانکه حضرت شعیب فرمود:  هم برکت می َوَ� َ�ۡقُف َما لَۡيَس ﴿. و ﴾َخۡ�ٞ لَُّ�مۡ  �َّ
. و جملۀ: إال ما استخرج بالدليلو تقلید جایز نیست ، دلیل است بر اینکه پیروی ظن ﴾ِعۡلمٌۚ  ۦلََك بِهِ 

﴿ ٰ ٓ  لَِك َ� ا وۡ  ِممَّ
َ
کس به آن  ، داللت دارد که قرآن حکمت است، و هر﴾َمةكۡ ۡ�ِ ٱ ِمنَ  َر�َُّك  َك إَِ�ۡ  َ�ٰٓ أ

گاه و عمل کند به خیر کثیر رسیده است چنانکه  َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱ َت يُؤۡ  َوَمن﴿فرموده:  ۲۶۹در سورۀ بقره آیۀ   آ
وِ�َ  َ�َقدۡ 

ُ
 .﴾�َكثِ�ٗ  �َخۡ�ٗ  أ

 



 تابشی از قرآن    ١٥٦

ََذ ِمَن ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ إَِ�ًٰثاۚ إِنَُّ�ۡم َ�َُقولُوَن قَۡوً� َعِظيٗما ﴿ ۡصَفٮُٰ�ۡم َر�ُُّ�م بِٱۡ�َنَِ� َوٱ�َّ
َ
فَأ

َ
 ٤٠أ

ُرواْ َوَما يَزِ�ُدُهۡم إِ�َّ ُ�ُفوٗر�  كَّ ۡ�َنا ِ� َ�َٰذا ٱۡلُقۡرَءاِن ِ�َذَّ ۥٓ َءالَِهةٞ  ٤١َولََقۡد َ�َّ قُل لَّۡو َ�َن َمَعُه
ْ إَِ�ٰ ذِي ٱۡلَعۡرِش َسبِيٗ�  ۡ�َتَغۡوا �  ٤٢َكَما َ�ُقولُوَن إِٗذا �َّ ا َ�ُقولُوَن ُعلُّوٗ ُسۡبَ�َٰنُهۥ َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ

ٍء إِ  ٤٣َكبِٗ��  ۚ �ن ّمِن َ�ۡ �ُض َوَمن �ِيِهنَّ
َ
ۡبُع َوٱۡ� َ�َٰ�ُٰت ٱلسَّ �َّ �َُسّبُِح ِ�َۡمِدهِۦ �َُسّبُِح َ�ُ ٱلسَّ

  ]۴۴-۴۰[اإلسراء:  ﴾٤٤َوَ�ِٰ�ن �َّ َ�ۡفَقُهوَن �َۡسبِيَحُهۡمۚ إِنَُّهۥ َ�َن َحلِيًما َ�ُفوٗر� 
آیا پروردگارتان شما را به (داشتن) پسران برگزید و از فرشتگان برای خود دخترانی ترجمه: 

ته در این قرآن به صور گوناگون ) و الب۴۰گویید( گرفت؟! به حقیقت شما سخنی بزرگ می
) بگو اگر ۴۱افزاید ایشان را مگر نفرت( (حقایق را) بیان کردیم تا پند گیرند ولی نمی

خدایان) به سوی خدای صورت (آنهای دیگری بود درآن گویند با خدا، إله که می چنان آن
) ۴۳گویند برتری بزرگی( ) او منزه و برتر است از آنچه می۴۲صاحب عرش راهی جسته بودند(

های هفتگانه و زمین و کسانی که در آنهاست و نیست  دهد آسمان شهادت بر تنزیه او می
تی فهمید به درس کند ولیکن تسبیح ایشان را نمی چیزی مگر اینکه به ستایش او تسبیح می

 ) ۴۴که او بردبار و آمرزنده باشد(
دانستند و معتقد بودند که  مشرکین از دختر عار داشتند و با این حال خدا را دارای دختر مینکات: 

فرماید این گفتار شما سخن باطل بزرگی است زیرا خدا  تعالی جل شأنه می فرشتگان، دختران خدایند! حق

ْ ﴿اید. و جملۀ:  ستهرا نعوذ بالله ناقص و کمتر از خود دان ۡ�تََغۡوا ممکن است اشاره باشد به دلیل  ﴾...إِٗذا �َّ

کردند. و ممکن است  کردند و بر عرش قدرت تکیه می های متعدده بر یکدیگر غلبه می تمانع یعنی این إله

ربی با خواهید اگر از اینها کاری ساخته بود خود راه تق ها تقرب می اشاره باشد به اینکه شما از این إله

� َكبِٗ��﴿کردند. و کلمۀ:  خدای رب العرش پیدا کرده و برای خود مقامی کسب می ، داللت دارد بر ﴾ُعلُّوٗ

و مخفی نماند که  بین ممکن الذات و واجب الذات و بین القدیم و الحادث، و الغنی و المحتاج.بعد زیاد 

نفهمیدن مقال آنها جرم نیست و لذا در مقصود از تسبیح موجودات و حمد آنها تسبیح مقالی نیست زیرا 

، و اگر مقالی بود ﴾�َّ َ�ۡفَقُهونَ ﴿، و به عالوه خدا فرموده: ﴾إِنَُّهۥ َ�َن َحلِيًما َ�ُفوٗر�﴿آخر آیه فرموده: 

باشد. و همچنین  و تسبیح حالی موجودات مانند تحمید آنها می .»ال تسمعون تسبيحهم«فرموده بود 

َجرُ ٱوَ  مُ �َّجۡ ٱوَ ﴿سورۀ رحمن فرموده: سجدۀ اشیاء چنانکه در  توان تدّبر  پس آنچه را می .!*"﴾ُجَدانِ �َسۡ  لشَّ

 کرد و عدم تدّبر باعث بر عدم فهم شده و خدا مشرکین را مذّمت کرده همان تسبیح حالی است. 

____________________ 
 ].٦[الرحمن: » کنند. و گیاه و درخت سجده می« -١

 



 ١٥٧  سورة اإلسراء

ِيَن َ� يُۡؤِمُنوَن ﴿ َت ٱۡلُقۡرَءاَن َجَعۡلَنا بَۡيَنَك َوَ�ۡ�َ ٱ�َّ
ۡ
ۡسُتوٗر� �َذا َقَرأ  ٤٥بِٱ�ِخَرةِ ِحَجاٗ�ا مَّ

ن َ�ۡفَقُهوُه َوِ�ٓ َءاَذانِِهۡم َوۡقٗرۚ� �َذا َذَكۡرَت َر�ََّك ِ� ٱۡلُقۡرَءا
َ
ِ�نًَّة أ

َ
ٰ قُُلو�ِِهۡم أ ِن وََجَعۡلَنا َ�َ

ۡدَ�ٰرِهِۡم ُ�ُفوٗر� 
َ
ٰٓ أ ۡعلَُم بَِما �َۡسَتِمُعونَ  ٤٦وَۡحَدهُۥ َولَّۡواْ َ�َ

َ
ُۡن أ بِهِۦٓ إِۡذ �َۡسَتِمُعوَن إَِ�َۡك �ۡذ  �َّ

ۡسُحوًرا  ٰلُِموَن إِن تَتَّبُِعوَن إِ�َّ رَُجٗ� مَّ ُ�واْ لََك  ٤٧ُهۡم َ�َۡوىٰٓ إِۡذ َ�ُقوُل ٱل�َّ ٱنُظۡر َكۡيَف َ�َ
ۡمَثاَل فََضلُّواْ فََ� �َۡسَتِطيُعوَن َسبِيٗ� 

َ
 ]۴۸-۴۵[اإلسراء: ﴾٤٨ٱۡ�

آورند پردۀ نهانی  بخوانی بین تو و بین آنان که ایمان به آخرت نمیو چون قرآن را ترجمه: 
های قرار دادیم تا آن را نفهمند و در  های ایشان پوشش ) و بر دل۴۵دهیم( (نادیدنی) قرار می

-گوشهاشان سنگینی نهادیم و چون پروردگارت را در قرآن تنها به یاد آری با نفرت پشت می
دارند ما داناتریم برای چه منظور  ) وقتی که به سوی تو گوش می۴۶کنند (تا قرآن را نشنوند) (

کنید  گویند پیروی نمی دهند و(نیز)آنگاه که ایشان در رازند، آنگاه که ستمگران می گوش می
ها زدند پس گمراه شدند که راهی را  ) بنگر چگونه برای تو َمَثل۴۷ای را( مگر مرد سحر شده

 ). ۴۸(برای هدایت) نتوانند یافت (
کشیدند و یا  زدند، و سوت می آمدند دست می کرد، می قرائت قرآن می صچون رسول خدانکات: 

 زن ابولهب می اشعاری می
ً
، و !*"»مذمما أتينا ودينه قلينا وأمره عصينا«خواند:  آمد و می خواندند مثال

لذا فرموده:  و صچون تعصب و عناد پرده و حجابی نامرئی بوده میان مشرکین و میان رسول خدا

ۡسُتوٗر�﴿ ِ�نَّةً ﴿، یعنی حجابا غیرمرئّیا. و مقصود از جملۀ: ﴾ِحَجاٗ�ا مَّ
َ
ٰ قُلُو�ِِهۡم أ  ﴾...وََجَعۡلَنا َ�َ

های اینان در پناه کفر و تعّصب رها شده، و خدای تعالی تعصب ایشان را ستر بر  همین است که دل

اند، چون اینها را خدا وسیلۀ ستر قرار داده و  ار کردهدلهاشان قرار داده همان تعصب و کفری که خود اختی

  .﴾وََجَعۡلَنا﴿لذا فرموده: 

ءِنَّا لََمۡبُعوثُوَن َخۡلٗقا َجِديٗدا ﴿
َ
ءَِذا ُكنَّا ِعَ�ٰٗما َوُرَ�ًٰتا أ

َ
ْ أ ۡو  ٤٩َوقَالُٓوا

َ
ْ ِحَجاَرةً أ ۞قُۡل ُكونُوا

ا يَۡ�ُ�ُ ِ�  ٥٠َحِديًدا  ۡو َخۡلٗقا ّمِمَّ
َ
ِي َ�َطَرُ�ۡم أ ۖ قُِل ٱ�َّ ُصُدورُِ�ۡمۚ فََسَيُقولُوَن َمن يُعِيُدنَا

ن يَُ�وَن قَرِ�ٗبا 
َ
�ٖ� فََسيُۡنغُِضوَن إَِ�َۡك رُُءوَسُهۡم َوَ�ُقولُوَن َمَ�ٰ ُهَوۖ قُۡل َعَ�ٰٓ أ َل َمرَّ وَّ

َ
 ٥١أ

ِثۡ    ]۵۲-۴۹[اإلسراء:  ﴾٥٢ُتۡم إِ�َّ قَلِيٗ� يَۡوَم يَۡدُعوُ�ۡم فَتَۡسَتِجيُبوَن ِ�َۡمِدهِۦ َوَ�ُظنُّوَن إِن �َّ
____________________ 

 الجامع ألحکام القرآننگا: قرطبی، » سر برتافتیم.فرمانش از  ورزیدیم و یوبا دینش کینه ودشمن نزد ما آمدهمذمم « -١

 ) به اختصار و اندکی تصرف.٢٢١-٢٠/٢٢٠( مفاتیح الغیب)؛ و فخر رازی، ١٠/٢٦٩(

 



 تابشی از قرآن    ١٥٨

های پوسیده و ریزه ریزه شدیم آیا برانگیخته و زندۀ به  گفتند: آیا چون ما استخوان وترجمه: 
) و یا مخلوقی از آنچه در ذهن ۵۰) بگو: سنگ باشید و یا آهن(۴۹خلق جدیدی خواهیم شد(

گرداند؟  گویند: چه کس ما را بر می ن میآید (قطعًا زنده خواهید شد) پس از آ شما بزرگ می
جنبانند و  بگو: آنکه شما را اولین مرتبه ایجاد کرد. پس از آن سرهاشان را به سوی تو می

) روزی که شما را بخوانند که با ۵۱گویند: چه وقت خواهد بود؟ بگو: شاید نزدیک باشد( می
 ). ۵۲مگر اندکی(اید  برید که درنگ نکرده ستایش وی اجابت کنید و گمان می

خواندند و یک دلیل ایشان  گرفتند و او را مسحور می را به استهزاء می صچون رسول خدانکات: 

گوید چون ما پوسیده و ذّرات متفرقه شدیم دو مرتبه زنده خواهیم شد.  گفتند: او می این بود که می

نزدیک است شما اگر سنگ خدای تعالی در جواب گوید: استخوان پوسیده که حیات داشته و به حیات 

و آهن هم باشید که به حیات بسیار دور است، باز خدا قدرت دارد که سنگ و آهن را زنده کند زیرا به 

 عناصر پراکندۀ اجسام شما احاطه دارد و قدرت بر احیاء نیز دارد. 

ۡيَ�َٰن يََ�ُغ ﴿ ۡحَسُنۚ إِنَّ ٱلشَّ
َ
ْ ٱلَِّ� ِ�َ أ ۡيَ�َٰن َ�َن َوقُل ّلِعَِبادِي َ�ُقولُوا بَۡيَنُهۡمۚ إِنَّ ٱلشَّ

بِيٗنا  � مُّ �َ�ِٰن َعُدّوٗ بُۡ�ۡمۚ َوَمآ  ٥٣لِۡ�ِ  ُ�َعّذِ
ۡ
ۡو إِن �ََشأ

َ
 يَۡرَ�ُۡ�ۡم أ

ۡ
ۡعلَُم بُِ�ۡمۖ إِن �ََشأ

َ
�ُُّ�ۡم أ رَّ

رَۡسۡلَ�َٰك َعلَۡيِهۡم َو�ِيٗ� 
َ
�ِض� وَ  ٥٤أ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ۡعلَُم بَِمن ِ� ٱلسَّ

َ
ۡلَنا َ�ۡعَض َوَر�َُّك أ َلَقۡد فَضَّ

ٰ َ�ۡعٖض� َوَءاتَۡيَنا َداوُۥَد َزُ�وٗر�  ۧ ٱ�َّبِّ�ِ    ] ۵۵-۵۳[اإلسراء:   ﴾٥٥َن َ�َ
و به بندگانم بگو که بگویند آنچه را که آن نیکوتر است، زیرا شیطان میان آنان فتنه (و ترجمه: 

) پروردگار شما ۵۳است(افکند به درستی که شیطان برای انسان دشمن آشکاری  دشمنی)می
کند و  کند و یا اینکه عذابتان می به شما داناتر است اگر بخواهد رحمتش را شامل حالتان می

ها و زمین است  ) و پروردگارت به هرکه در آسمان۵۴ما تو را وکیل بر ایشان نفرستادیم(
 ). ۵۵زبور دادیم(داناتراست و به یقین ما بعضی پیغمبران را بر بعضی برتری دادیم و به داود 

ممکن است است کفار باشد و ممکن است مؤمنین و ممکن است  ﴾ّلِعَِبادِي﴿مقصود از نکات: 

أعم باشد، هرکدام باشد صحیح است، مقصود این است که سخن خود را در دعوت به هدایت نیکوتر 

مراه کردن، همانطور شود برای فتنه و فساد گ کنند و مخلوط به فحش و سب نکنند که شیطان را بهانه می

ِ  َرّ�َِك  َسبِيلِ  إَِ�ٰ  عُ دۡ ٱ﴿که فرموده:  ۡ ٱوَ  َمةِ كۡ ۡ�ِ ٱب  َوَ� ﴿، و فرموده: ]۱۲۵النحل: [ !*"﴾َسَنةِ �َۡ ٱ ِعَظةِ َموۡ ل
ْ ِدلُوٓ تَُ�ٰ  هۡ  ا

َ
ِ  إِ�َّ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ َل أ حۡ  ِ�َ  لَِّ� ٱب

َ
  .]۴۶العنکبوت: [ !+"﴾َسنُ أ

____________________ 
 »دعوت کن بسوی راه پروردگارت به حکمت و موعظة نیکو.« -١

 »که نیکوتر است.و با اهل کتاب مجادله مکنید جز بطریقی « -٢

 



 ١٥٩  سورة اإلسراء

ِيَن زََ�ۡمُتم ﴿ ِ َعنُ�ۡم َوَ� َ�ۡوِ�ً� قُِل ٱۡدُعواْ ٱ�َّ ّ  ٥٦ّمِن ُدونِهِۦ فََ� َ�ۡملُِكوَن َكۡشَف ٱل�ُّ
ۡقَرُب َوَ�رُۡجوَن رَۡ�ََتُهۥ َوَ�َخا

َ
ُهۡم أ ُّ�

َ
ِيَن يَۡدُعوَن يَۡبَتُغوَن إَِ�ٰ َرّ�ِِهُم ٱلۡوَِسيلََة � ْوَ�ٰٓ�َِك ٱ�َّ

ُ
فُوَن أ

ۥٓۚ إِنَّ َعَذاَب َرّ�َِك َ�َن َ�ُۡذورٗ    ] ۵۷-۵۶[اإلسراء:  ﴾٥٧� َعَذابَُه
 برید (ازآنها کاری برایتان ساخته است) بگو غیر از خدا آن کسانی را که گمان میترجمه: 

 

دار نیستند نه بر طرف کردن ضرر را از شما و نه تغییر دادن  بخوانید، آنان مالک و عهده
خوانند، هرکدامشان که مقّربتراند، خود  کسانی را که ایشان (آنان را به معبودی) می) آن۵۶را(

ترسند به  جویند و به رحمت او امیدوارند و از عذاب او می به سوی پروردگارشان وسیله می
 ). ۵۷درستی که عذاب پروردگارت حذر شدنی بوده است(

مانند اهل زمان ما در عبادت برای خدا  مشرکین مکه توحید عبادی ایشان خراب بود یعنینکات: 

کردند، حاجت  کردند همانطوری که برای خدا قربانی می آورند مثال قربانی برای غیرخدا می شریک می

خواستند، در بلّیات، خدا و غیرخدا را برای کشف  خواستند همانطوری که از خدا می از غیرخدا می

بیند قسمت مهمی از آیات قرآن رد است بر شرک در  میخواندند. اگر کسی در قرآن تدبر کند  ضرر می

توحید عبادی، در همین آیۀ فوق خدا مذمت کرده از آنان که غیرخدا را یعنی بزرگان و مقربین إلهی را 

فرماید آنان کاشف ضرر و  خواندند که برای ایشان کشف ضرر نمایند و یا تغییر بدهند، خدا می می

اند، آن بزرگان خود به دنبال وسیله  دار این کار نشده د و مالک و عهدهتغییر دهندۀ احوال شما نیستن

رحمت خدا برسند و یا از عذاب او برهند و معلوم است چنین کسانی که رجاء به رحمت ردند تا به گ می

جان مانند بت نبوده و بلکه نزدیکترین  پروردگار داشته و از عذاب او خائف بوده به هیچ وجه موجود بی

ربترین بندگان بودند که خدا فرموده قابل خواندن نیستند. با این تفصیل که در این قبیل آیات داده و مق

شده باز ملت اسالم متوجه نیستند و به هزاران بهانه بلکه لجاجت، بزرگان دینی خود را که بیش ازهزار 

دانند، آیا این  باب الحوائج میخوانند و آنان را  اند می سال است از دنیا رفته و به عالم دیگر منتقل شده

وهلذا «شرک چگونه از میان مسلمین نرفته و با این آیات واضحۀ قرآن، میان مسلمین مانده است. 

 ! »فليتعجب املتعجبون

بُوَها َعَذاٗبا َشِديٗد�ۚ َ�نَ ﴿ ۡو ُمَعّذِ
َ
َ�ٰلَِك  �ن ّمِن قَۡرَ�ٍة إِ�َّ َ�ُۡن ُمۡهلُِكوَها َ�ۡبَل يَۡوِم ٱۡلقَِ�َٰمِة أ

لُوَنۚ َوَءاتَۡيَنا  ٥٨ِ� ٱۡلِكَ�ِٰب َمۡسُطوٗر�  وَّ
َ
َب بَِها ٱۡ� ن َكذَّ

َ
ٓ أ ن نُّۡرِسَل بِٱ�َ�ِٰت إِ�َّ

َ
َوَما َمَنَعَنآ أ

ٗة َ�َظلَُمواْ بَِهاۚ َوَما نُۡرِسُل بِٱ�َ�ِٰت إِ�َّ َ�ۡوِ�ٗفا    ] ۵۹-۵۸[اإلسراء:  ﴾٥٩َ�ُموَد ٱ�َّاقََة ُمۡبِ�َ

 



 تابشی از قرآن    ١٦٠

کنندۀ آنیم پیش از روز قیامت و یا آن را عذاب  ای نیست مگر اینکه ما هالک و قریهجمه: تر 
) و مانع ما نشد از فرستادن آیات مگر ۵۸خواهیم کرد عذاب سختی این در کتاب نوشته شده(

تکذیب پیشینیان به آن آیات، و آن شتر را در حالی که بینا کننده بود به قوم ثمود دادیم پس 
 ). ۵۹فرستیم آیات را مگر برای ترسانیدن( تم کردیم و نمیبه آن س

بُوَها﴿. و مقصود از »مهلكو أهلها باملوت« ، این است که﴾ُمۡهلُِكوَها﴿مقصود از نکات:  ، ﴾ُمَعّذِ

های دنیوی است که  و عذاب استیصال همان عذاب ،»أهلها بعذاب االستيصال معذبو«این است که 

ٓ ﴿أمم قبلی مبتال شدند یعنی مستأصل و بیچاره شدند.  داللت دارد بر اینکه  ﴾...َوَما َمَنَعَنا

شود برای همان که أمم قبل از  ای که مردم بخواهند و لو ممکن الوجود باشد باز اجابت نمی هرمعجزه

اتیان شد یا ایمان نیاوردند و یا پس از ایمان برگشتند. پس اعجاز  ها خواستند و چون اسالم چنین معجزه

 قرآن برای مسلمین کافی است. 

َرۡ�َ�َٰك إِ�َّ فِۡتَنٗة ّلِلنَّ ﴿
َ
َحاَط بِٱ�َّاِس� َوَما َجَعۡلَنا ٱلرُّۡءيَا ٱلَِّ�ٓ أ

َ
اِس �ۡذ قُۡلَنا لََك إِنَّ َر�ََّك أ

َجَرَة ٱلَۡمۡلُعونََة ِ� ٱلۡ    ] ۶۰[اإلسراء:  ﴾٦٠ُقۡرَءاِن� َوُ�َّوُِ�ُهۡم َ�َما يَزِ�ُدُهۡم إِ�َّ ُطۡغَ�ٰٗنا َكبِٗ�� َوٱلشَّ
راستی پروردگارت به مردم احاطه دارد. و آن  آر) هنگامی که برای تو گفتیم به و (به یادترجمه: 

رؤیایی را که به تو نمودیم و (نیز)آن درخت لعن شدۀ در قرآن را قرار ندادیم مگر برای ابتال و 
 ). ۶۰افزاید ایشان را مگر طغیان بزرگی( ترسانیم پس نمی امتحان مردم. و ما ایشان را می

ی و ترغیب رسول خدانکات: 
ّ
نازل شده، چون کفار از او معجزاتی که خدا  صاین آیه برای تسل

شد،  خواستند و عدم ایجاد چنین معجزه موجب طعن و تمسخر و نفور ایشان می دانست می صالح نمی

فرماید: تو را باکی نباشد و به تبلیغ ادامه بده چنانکه به واسطۀ رؤیای تو و به واسطۀ ذکر  تعالی می حق

ای  شوند، و در عین حال صدمه عدم اتیان به معجزه نیز آزمایش میشجرۀ زقوم آزمایش شدند، به واسطۀ 

مورد اختالف است که چه بوده؟ ممکن است همان  صبه تو نخواهند زد. و اما رؤیای رسول خدا

گفتند: چگونه  ای راجع به آن نازل شد، مشرکین می رؤیای شب معراج باشد. و اما شجرۀ زقوم، چون آیه

سورۀ  ۶۳تعالی در آیۀ  خورد، چنانکه حق باشد با اینکه درخت را آتش میدر دوزخ ممکن است درخت 

ٰ  َنةٗ فِتۡ  َهاَ�ٰ َجَعلۡ  إِنَّا﴿صافات فرموده:  اند: رؤیا و شجرۀ ملعونه خوابی است  بعضی گفته .!*"﴾لِِم�َ ّلِل�َّ

 گردانند.  روند و مردم را به قهقرا بر می دید بوزینگان بر منبر او باال می صکه رسول خدا

____________________ 
 ].٦٣[الصافات: » حقا که آن را بالئی قرار دادیم برای ستمگران« -١
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ۡسُجُد لَِمۡن َخلَۡقَت ِطيٗنا ﴿
َ
ٓ إِبۡلِيَس قَاَل َءأ �ۡذ قُۡلَنا لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱۡسُجُدواْ �َدَم فََسَجُدٓواْ إِ�َّ

َّ لَ�ِ  ٦١ ۡمَت َ�َ ِي َكرَّ رََءۡ�َتَك َ�َٰذا ٱ�َّ
َ
ۥٓ قَاَل أ ۡحَتنَِ�نَّ ُذّرِ�ََّتُه

َ
ۡرتَِن إَِ�ٰ يَۡوِم ٱۡلقَِ�َٰمةِ َ� خَّ

َ
ۡن أ

ۡوفُوٗر�  ٦٢إِ�َّ قَلِيٗ�   ٦٣قَاَل ٱۡذَهۡب َ�َمن تَبَِعَك ِمۡنُهۡم فَإِنَّ َجَهنََّم َجَزآؤُُ�ۡم َجَزاٗٓء مَّ
ۡجلِۡب َعلَۡيِهم 

َ
ِ�َۡيلَِك َورَِجلَِك وََشارِۡ�ُهۡم ِ� َوٱۡسَتۡفزِۡز َمِن ٱۡسَتَطۡعَت ِمۡنُهم بَِصۡوتَِك َوأ

ۡيَ�ُٰن إِ�َّ ُغُروًرا  ۡوَ�ِٰد وَِعۡدُهۡمۚ َوَما يَعُِدُهُم ٱلشَّ
َ
ۡمَ�ِٰل َوٱۡ�

َ
إِنَّ ِعَبادِي لَۡيَس لََك  ٦٤ٱۡ�

   ]۶۵-۶۱[اإلسراء: ﴾٦٥َعلَۡيِهۡم ُسۡلَ�ٰٞنۚ َوَ�َ�ٰ بَِرّ�َِك َو�ِيٗ� 
م که برای آدم سجده کنید، پس سجده کردند جز ابلیس، و چون فرشتگان را گفتیترجمه: 

ای  (آنگاه) گفت: آیا دیده و متوجه شده )۶۱گفت: آیا سجده کنم برای آنکه از ِگل آفریدی(
ای محققا اگر مرا تا روز قیامت مهلت دهی البته تمام  این است آن که بر من برتری داده

) (خدا) گفت: برو هر کس ۶۲کمی از ایشان را (فرزندانش را بیراه کنم (و به هالکت برم) مگر 
) و هرکدام از ایشان را که ۶۳از ایشان پیرو تو گردد محققا دوزخ جزای شماست جزای تمامی(

بتوانی به صدایت جنبش ده و با سواران و پیادگانت بر ایشان بتاز و در اموال و اوالدشان 
) به ۶۴دهد مگر برای فریب ( ده نمیشریک شو و ایشان را وعده بده. و شیطان ایشان را وع

 ). ۶۵درستی که تو را بر بندگانم تسلطی نیست و پروردگارت برای کفالت کافی است (

اهم ؛﴾َجَزآؤُُ�مۡ ﴿مقصود از کلمۀ: نکات:   ﴾َجَزآؤُُ�مۡ ﴿باشد که از باب تغلیب  می ،جزاؤك وإيّ

ۡجلِۡب َعلَۡيِهم ﴿فرموده. و مقصود از جملۀ: 
َ
، این است که با تمام قوا هرکار ﴾ِ�َۡيلَِك َورَِجلَِك َوأ

، این است که ایشان را ترغیب کن به عقائد باطله و مغرور ﴾إِ�َّ ُغُروًرا﴿توانی بکن. و مقصود از  می

ه، که اول گردان به خرافات و اعمال زشت و نفرت ده ایشان را از اعتقادات صحیحه و 
ّ

اعمال حق

دهد و  کند. و انواع لذت را وعده می کند و سپس نفی مضّرت از معاصی می میو معاد  تشکیک در مبدأ

افکند و  کند و آرزوهای باطله به دل می ای در این عبادات نیست و از توبه امروز و فردا می گوید فایده می

علّو  کند: به قضاء شهوت و کند و به هرحال به سه چیز دعوت می وعدۀ شفاعت اولیاء را به او تزریق می

مقام و طلب ریاست، در حالی که لذات دنیا پوچ و مشترک بین حیوانات است و به اضافه زودگذر و 

ات کثیره می
ّ

 گردد.  شود و به اضافه موجب حسرت و فقر و امراض و پیری می موجب مشق

ِي يُزِۡ� لَُ�ُم ٱۡلُفۡلَك ِ� ٱۡ�َۡحِر ِ�َۡبَتُغواْ ِمن فَۡضلِهِۦٓۚ ﴿ �ُُّ�ُم ٱ�َّ إِنَُّهۥ َ�َن بُِ�ۡم رَِحيٗما  رَّ
٦٦  ِ ا َ�َّٮُٰ�ۡم إَِ� ٱۡلَ�ّ ۖ فَلَمَّ ٓ إِيَّاهُ ُّ ِ� ٱۡ�َۡحِر َضلَّ َمن تَۡدُعوَن إِ�َّ ُ�ُم ٱل�ُّ �َذا َمسَّ

�َ�ُٰن َكُفوًرا  ۡعَرۡضُتۡمۚ َوَ�َن ٱۡ�ِ
َ
ۡو يُ  ٦٧أ

َ
ِ أ ن َ�ِۡسَف بُِ�ۡم َجانَِب ٱۡلَ�ّ

َ
ِمنُتۡم أ

َ
فَأ

َ
ۡرِسَل أ
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ْ لَُ�ۡم َو�ِيً�  ۡخَرٰى  ٦٨َعلَۡيُ�ۡم َحاِصٗبا ُ�مَّ َ� َ�ُِدوا
ُ
ن يُِعيَدُ�ۡم �ِيهِ تَاَرًة أ

َ
ِمنُتۡم أ

َ
ۡم أ

َ
أ

ْ لَُ�ۡم َعلَۡيَنا  َ�ُ�ِۡسَل َعلَۡيُ�ۡم قَاِصٗفا ّمَِن ٱلّرِ�ِح َ�ُيۡغرِقَُ�م بَِما َ�َفۡرُ�ۡم ُ�مَّ َ� َ�ُِدوا
   ]۶۹-۶۶إلسراء:[ا  ﴾٦٩بِهِۦ تَبِيٗعا 

راند تا از فضل او بجویید زیرا او به شما  پروردگار شما برای شما کشتی را در دریا میترجمه: 
خوانید گم و  ) و چون شما را ضرری در دریا برسد هر که را غیر او می۶۶رحیم بوده است(

انسان فراموش گردد؛ پس زمانی که شما را به سوی خشکی نجات داد، روی گردان شوید. و 
) آیا ایمن شدید از اینکه درکناری از خشکی شما را فرو برد و یا بر شما ۶۷ناسپاس بوده است(

) آیا ایمن ۶۸تندبادی را بفرستد که سنگ ریزه بر شما بریزد، سپس برای خود وکیلی نیابید(
تد شدید از اینکه مرتبۀ دیگر شما را به دریا برگرداند پس بر شما باد سخت شکننده را بفرس

اید شمارا غرق کند سپس نیابید برای خودتان علیه ما به آن  پس به سبب آنچه کفران کرده
 ). ۶۹طرفداری(غرق هیچ

روان شدن کشتی در دریا اگر چه به واسطۀ ناخدا است ولی خدای تعالی آب و هوا و کشتی نکات: 

ٓ إِيَّاهُ  َضلَّ ﴿را رام او قرار داده، پس گویا خدا کشتی را رانده است. و جملۀ:  ، داللت ﴾َمن تَۡدُعوَن إِ�َّ

شد برعکس  خواندند و غیرخدا از نظرشان محو می دارد که مشرکین در موقع خطر دریا فقط خدارا می

 خوانند!!  خوانند بلکه به عنوان توسل مخلوقات را می مشرکین زمان ما که در موقع خطر نیز خدا را نمی

ۡمَنا بَِ�ٓ َءادَ ﴿ ۡلَ�ُٰهۡم َولََقۡد َكرَّ ّيَِ�ِٰت َوفَضَّ ِ َوٱۡ�َۡحرِ َوَرزَۡقَ�ُٰهم ّمَِن ٱلطَّ َم وََ�َۡلَ�ُٰهۡم ِ� ٱۡلَ�ّ
ۡن َخلَۡقَنا َ�ۡفِضيٗ�  ٰ َكثِ�ٖ ّمِمَّ   ]۷۰[اإلسراء:  ﴾٧٠َ�َ

و به تحقیق پیوسته که ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و ایشان را در خشکی و دریا ترجمه: 
ها روزی دادیم و ایشان را بر بسیاری از کسانی که خلق  حمل نمودیم و ایشان را از پاکیزه

 ). ۷۰ایم برتری دادیم برتری نمایانی( نموده
ا تمیز دهد و به خط است که علوم را گرامی داشتن بنی آدم به عقل است که صواب را از خطنکات: 

داند برای دیگران بیان کند و درد و الم خود را بگوید. و مقصود  کند و به نطق است که آنچه می ضبط می

ۡن َخلَۡقَنا َ�ۡفِضيٗ� ﴿از  ٰ َكثِ�ٖ ّمِمَّ ۡلَ�ُٰهۡم َ�َ توان  ، تفضیل بنی آدم بر غیر مالئکه است زیرا می﴾َوفَضَّ

 مالئکۀ مقربین. گفت: مالئکه اف
ً
 ضل از بنی آدم است خصوصا
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ْوَ�ٰٓ�َِك َ�ۡقَرُءوَن كَِ�َٰبُهۡم ﴿
ُ
وِ�َ كَِ�َٰبُهۥ �َِيِمينِهِۦ فَأ

ُ
نَا� �ِإَِ�ِٰمِهۡمۖ َ�َمۡن أ

ُ
َوَ� يَۡوَم نَۡدُعواْ ُ�َّ �

ۡ�َ�ٰ َ�ُهَو ِ� ٱ�ِخَرةِ  ٧١ُ�ۡظلَُموَن فَتِيٗ� 
َ
َضلُّ َسبِيٗ�  َوَمن َ�َن ِ� َ�ِٰذهِۦٓ أ

َ
ۡ�َ�ٰ َوأ

َ
 ﴾٧٢أ

  ]۷۲-۷۱[اإلسراء:  

خوانیم پس آنان که کتابشان به دست  روزی که هر مردمی را با پیشوایشان میترجمه: 
ای ستم  خوانند کتابشان را و به اندازۀ شکاف هسته راستشان داده شود پس ایشان می

 ). ۷۲تر است( و گمراه ) و آنکه در اینجا کور باشد پس او در آخرت کور۷۱نشوند(
اند چه امام هدایت باشد و چه پیشوای  امام مردم کسی است که مردم به دنبال او رفتهنکات: 

ضاللت، نبی هر امتی امام ایشان است و در قیامت امام مردم ممکن است پروندۀ اعمال ایشان باشد به 

وِ�َ كَِ�َٰبُهۥ �َِيمِ ﴿قرینۀ جملۀ بعد که فرموده: 
ُ
، داللت ﴾َ�ۡقَرُءوَن كَِ�َٰبُهمۡ ﴿و جملۀ  .﴾ينِهِۦَ�َمۡن أ

خوانند با  خوانند. حال اگر کسی بگوید: چرا فقط ایشان می دارد که اصحاب یمین کتاب خود را می

اینکه هر کس باید کتاب خود را بخواند؟ جواب این است که اصحاب الشمال، چون نظر به کتاب خود 

نانکه به خوبی نتوانند قرائت کرد. اما اصحاب یمین خوشند و به کنند ترس بر ایشان مستولی گردد، چ

ْ ٱَهآُؤُم ﴿گویند:  طور کامل قرائت کنند و به اهل محشر نیز می   .!*"﴾١٩كَِ�ٰبَِيۡه  ۡقَرُءوا

ۥۖ ﴿ ٓ إَِ�َۡك ِ�َۡفَ�َِي َعلَۡيَنا َ�ۡ�َهُ وَۡحۡيَنا
َ
ِٓي أ ْ َ�َۡفتُِنونََك َعِن ٱ�َّ َُذوَك �ن َ�ُدوا َّ� �ٗذا �َّ

ن ثَبَّۡتَ�َٰك لََقۡد كِدتَّ تَرَۡ�ُن إَِ�ِۡهۡم َشۡ�  ٧٣َخلِيٗ� 
َ
َذۡقَ�َٰك  ٧٤ا قَلِيً�  ٔٗ َولَۡوَ�ٓ أ

َ إِٗذا �َّ
ونََك  ٧٥ِضۡعَف ٱۡ�ََيٰوةِ َوِضۡعَف ٱلَۡمَماِت ُ�مَّ َ� َ�ُِد لََك َعلَۡيَنا نَِصٗ��  �ن َ�ُدواْ لَيَۡسَتفِزُّ

ۖ �ٗذا �َّ يَۡلَبُثوَن ِخَ�َٰفَك إِ�َّ َقلِيٗ�  �ِض ِ�ُۡخرُِجوَك ِمۡنَها
َ
رَۡسۡلَنا  ٧٦ِمَن ٱۡ�

َ
ُسنََّة َمن قَۡد أ

 ]۷۷-۷۳[اإلسراء:  ﴾٧٧َ�ۡبلََك ِمن رُُّسلَِناۖ َوَ� َ�ُِد لُِسنَّتَِنا َ�ۡوِ�ً� 
ایم  و محققًا نزدیک بود که تو را به فتنه اندازند و از آنچه به سوی تو وحی کردهترجمه: 

) و اگر ۷۳منصرف سازند تا اینکه بر ما غیر آن را افترا بندی و در این هنگام تو را دوست گیرند(
نه اینکه تو را ثابت(قدم) داشتیم محّققًا نزدیک بود به سوی ایشان مقدار اندکی میل 

چشاندیم سپس  آنگاه تو را دو چندان عذاب زندگی و دو چندان عذاب ممات می) ۷۴نمائی(
) و محققًا نزدیک بود که تو را از این ۷۵یافتی( ای در دفع عذاب ما نمی برای خود یاری کنند

کردند مگر  سرزمین(مکه) بلغزانند تا تو را از آن خارج کنند و در آن هنگام پس از تو درنگ نمی

____________________ 
 ].١٩[الحاقة: » آهای بیائید کتاب مرا بخوانید.« -١
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یابی برای  روش کسانی از پیامبرانمان که قبل از تو فرستادیم، و نمی )(همچون)۷۶کمی(
 ). ۷۷دستور و روش ما تغییری(

گذاریم  گفتند: ما نمی صسبب نزول این آیات این بوده که مشرکین به رسول خدانکات: 

فکر کرد چه اشکال دارد من  صحجراالسود را استالم کنی تا اینکه بتان ما را استالم کنی، رسول خدا

استالم بتان را کنم با اینکه در دل از آنها انکار دارم! و دیگر اینکه مشرکین گفتند: تو متعّرض به آلهۀ ما 

میل کرد پیشنهاد ایشان را بپذیرد، و دیگر اینکه واردین  صنشو ما هم با تو مجالست کنیم، رسول خدا

آورند قبض کنند و گفتند: سپس آنها را  یی که برای بتانشان میقوم ثقیف یکسال مهلت خواستند تا هدایا

. به هرحال این آیات رسول !*"خواست آنان را مهلت دهد صآوریم، رسول خدا شکنیم و اسالم می می

را نهی از پیروی مشرکین کرده و نهی نموده از میل ایشان، زیرا این کارها از کسی که خدا به او  صخدا

ود قرار داده بسیار زشت و موجب ازدیاد عذاب است، چنانکه در آیه اشاره شده، و وحی کرده و رسول خ

 حتی مشرکین میل داشتند او را خارج کنند خدا او را امر به استقرار نموده است. 

ِۡل َوقُۡرَءاَن ٱۡلَفۡجرِ� إِنَّ قُۡرَءاَن ٱۡلفَ ﴿ ۡمِس إَِ�ٰ َغَسِق ٱ�َّ لُوِك ٱلشَّ لَٰوةَ ِ�ُ قِِم ٱلصَّ
َ
ۡجرِ َ�َن أ

ُۡموٗدا  ٧٨َمۡشُهوٗدا  ن َ�ۡبَعَثَك َر�َُّك َمَقاٗما �َّ
َ
ۡد بِهِۦ نَافِلَٗة لََّك َعَ�ٰٓ أ ِۡل َ�َتَهجَّ  ٧٩َوِمَن ٱ�َّ

نَك ُسۡلَ�ٰٗنا  ُ ۡخرِۡجِ� ُ�َۡرَج ِصۡدٖق َوٱۡجَعل ّ�ِ ِمن �َّ
َ
ۡدِخۡلِ� ُمۡدَخَل ِصۡدٖق َوأ

َ
َوقُل رَّّبِ أ

 ]۸۱-۷۸[اإلسراء: ﴾٨١ۡل َجآَء ٱۡ�َقُّ َوزََهَق ٱۡلَ�ِٰطُلۚ إِنَّ ٱۡلَ�ِٰطَل َ�َن زَُهوٗقا َوقُ  ٨٠نَِّصٗ�� 
نماز را از وقت میل و زوال خورشید تا تاریکی شب برپا دار و (نیز) قرائت فجر را (یعنی ترجمه: 

ش به ) و بعضی از شب را بیدار با۷۸نمازصبح را). زیرا قرائت فجر مشهود(فرشتگان) است(
) و بگو پروردگارا ۷۹ای بدهد( نماز تا برای تو نافله باشد شاید که پروردگارت تو را مقام ستوده

مرا داخل کن داخل شدن به راستی(ونیک) و خارج کن خارج شدن به راستی. و برایم از نزد 
) و بگو حق آمد و باطل از بین رفت زیرا باطل از بین ۸۰دهنده( خود قرار ده تسلطی یاری

 ). ۸۱رفتنی است(

ۡمِس ﴿نکات:  لُوِك ٱلشَّ را که به معنی زوال و میل خورشید است بعضی به معنی غروب آن  ﴾ِ�ُ

ن َ�ۡبَعَثَك ﴿اند. جملۀ  اند و بعضی به معنی زوال و میل از وسط النهار که ظهر باشد گرفته گرفته
َ
َعَ�ٰٓ أ

ُۡموٗدا نماز شب زیرا مقام محمود را فرع و نتیجۀ آن قرار داده ، داللت دارد بر اهمیت ﴾َر�َُّك َمَقاٗما �َّ

____________________ 
 ) به اختصار و تصرف.٣٠٠ -١٠/٢٩٩( الجامع ألحکام القرآننگا: قرطبی،  -١
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کید شده است. و مقصود از  صاست. و بر رسول خدا نماز شب واجب بوده و بر أمتش نیز بسیار تأ

ۡخرِۡجِ� ُ�َۡرَج ِصۡدقٖ ﴿
َ
در آیه، دخول در هر کاری است چه وارد شدن در کارها و  ﴾ُمۡدَخَل ِصۡدٖق َوأ

 ها و همچنین خروج زیرا آیه اطالق دارد.  چه در شهرها و مکان چه در اطاعت و عبادت و

ٰلِِمَ� إِ�َّ َخَساٗر� ﴿ ُِل ِمَن ٱۡلُقۡرَءاِن َما ُهَو ِشَفآءٞ َورَۡ�َةٞ ّلِۡلُمۡؤِمنَِ� َوَ� يَزِ�ُد ٱل�َّ  ٨٢َوُ�َ�ّ
ۡعَرَض َوَ� 

َ
�َ�ِٰن أ ۡ�َعۡمَنا َ�َ ٱۡ�ِ

َ
� ٓ ُّ َ�َن َ� ا ِ�َانِبِهِۦ � َٔ �َذا ُه ٱل�َّ ٞ  ٨٣وٗسا  ُٔ َذا َمسَّ قُۡل ُ�ّ

ۡهَدٰى َسبِيٗ� 
َ
ۡعلَُم بَِمۡن ُهَو أ

َ
ٰ َشاِ�َتِهِۦ فََر�ُُّ�ۡم أ وِح� قُِل  َٔ َو�َۡ�  ٨٤َ�ۡعَمُل َ�َ لُونََك َعِن ٱلرُّ

وتِيُتم ّمَِن ٱۡلعِۡلِم إِ�َّ قَلِيٗ� 
ُ
ۡمِر َرّ�ِ َوَمآ أ

َ
وُح ِمۡن أ   ]۸۵-۸۲إلسراء:[ا  ﴾٨٥ٱلرُّ

افزاید  کنیم از قرآن آنچه را که آن شفا و رحمت است برای مؤمنین و نمی و نازل میترجمه: 
) و چون نعمتی بر انسان بدهیم اعراض کند و روبرگرداند و چون ۸۲ستمگران را مگر زیان(

ش و کند بر راه و روش خود ) بگو هر کسی عمل می۸۳شری به او برسد مأیوس و ناامید باشد(
پرسند بگو روح  ) و تو را از روح می۸۴تر است( پروردگار شما داناتر است به آنکه راهش درست

 ). ۸۵از امر پروردگار من است و به شما از دانش داده نشده مگر اندکی(
 قرآن شفاء برای امراض روحی است. و امراض روحی دو قسم است: نکات: 

 عقاید باطله.  اول:

 اخالق رذیله.  دوم:

و قرآن راه معالجۀ هر دو را بیان کرده و شفا را بر رحمت مقدم داشته زیرا باید ابتدا از مرض معالجه 

کرد و جان خود را از موانع سعادت تخلیه کرد، سپس او را به کماالت و تکامل آراسته نمود. و مقصود از 

ۡمِر َرّ�ِ ﴿
َ
وُح ِمۡن أ ، این است که روح از عالم خلق نیست بلکه از عالم امر است، عالم خلق ﴾قُِل ٱلرُّ

وتِيُتم ّمَِن ٱۡلعِۡلِم إِ�َّ قَلِيٗ� ﴿عالم اجسام است و عالم امر عالم مجّردات و جواهرات. 
ُ
، داللت ﴾َوَمآ أ

 دارد که علم بشری حتی پیغمبر، در پیش علم خدا بسیار ناچیز و اندک است. 

وَۡحۡيَنآ إَِ�َۡك ُ�مَّ َ� َ�ُِد لََك بِهِۦ َعلَۡيَنا َو�ِيً� َولَ�ِن ِشۡئنَ ﴿
َ
ِٓي أ إِ�َّ رَۡ�َٗة  ٨٦ا َ�َۡذَهَ�َّ بِٱ�َّ

ّ�َِكۚ إِنَّ َفۡضلَُهۥ َ�َن َعلَۡيَك َكبِٗ��    ]۸۷-۸۶[اإلسراء:  ﴾٨٧ّمِن رَّ
سپس برای خود مدافعی بریم  و اگر بخواهیم البته آنچه را به سوی تو وحی کردیم میترجمه: 

) مگر رحمتی از پروردگارت زیرا فضل او بر تو ۸۶که با ما مخاصمه و بازخواست کند نیابی(
 ). ۸۷بزرگ بوده است(
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پس از آنکه بیان کرد که علم کمی به رسول عطا شده، در این آیات فرموده همین کم را اگر نکات: 

ولی فضل و رحمت پروردگارت بر تو بسیار است که بریم که کم را فراموش کنی  بخواهیم از ذهن تو می

 علم را به تو داده و در ذهن تو باقی گذاشته است. 

﴿ َ تُوَن بِِمۡثلِهِۦ َول
ۡ
تُواْ بِِمۡثِل َ�َٰذا ٱۡلُقۡرَءاِن َ� يَ�

ۡ
ن يَ�

َ
ٰٓ أ نُّ َ�َ �ُس َوٱۡ�ِ ۡو قُل لَّ�ِِن ٱۡجَتَمَعِت ٱۡ�ِ

َ�ٰٓ  ٨٨َ�َن َ�ۡعُضُهۡم ِ�َۡعٖض َظِهٗ�� 
َ
ِ َمَثٖل فَ�

ۡ�َنا لِلنَّاِس ِ� َ�َٰذا ٱۡلُقۡرَءاِن ِمن ُ�ّ َولََقۡد َ�َّ
ۡ�َ�ُ ٱ�َّاِس إِ�َّ ُكُفوٗر� 

َ
�ِض يَ�ُبوً�  ٨٩أ

َ
ٰ َ�ۡفُجَر َ�َا ِمَن ٱۡ�  ٩٠َوقَالُواْ لَن نُّۡؤِمَن لََك َح�َّ

ِيٖل وَِعَنٖب َ�تُ  ۡو تَُ�وَن لََك َجنَّةٞ ّمِن �َّ
َ
نَۡ�َٰر ِخَ�ٰلََها َ�ۡفِجً�ا أ

َ
َر ٱۡ� ۡو �ُۡسقَِط  ٩١َفّجِ

َ
أ

ِ َوٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ قَبِيً�  ِ�َ بِٱ�َّ
ۡ
ۡو تَأ

َ
َمآَء َكَما زََ�ۡمَت َعلَۡيَنا كَِسًفا أ ۡو يَُ�وَن لََك َ�ۡيٞت  ٩٢ٱلسَّ

َ
أ

َمآءِ َولَن نُّۡؤِمَن لُِر�ِّيَِك  ۡو تَۡرَ�ٰ ِ� ٱلسَّ
َ
ۥۗ ُقۡل ّمِن زُۡخُرٍف أ ۡقَرُؤُه َِل َعلَۡيَنا كَِ�ٰٗبا �َّ ّ�َ�ُ ٰ َح�َّ

� رَُّسوٗ�   ]۹۳-۸۸[اإلسراء: ﴾٩٣ُسۡبَحاَن َرّ�ِ َهۡل ُكنُت إِ�َّ �ََ�ٗ
بگو اگر جن و انس اجتماع کنند بر اینکه به مانند این قرآن بیاورند به مانندش نیاورند ترجمه: 

) و به تحقیق ما برای مردم در این قرآن از هر ۸۸د(و اگر چه بعضی بعض دیگر را پشتیبان باشن
) و گفتند: هرگز به تو ایمان ۸۹مثلی بیان کردیم پس بیشتر مردم نخواستند مگر کفران را(

) و یا برای خودت بوستانی از خرما و ۹۰ای را بشکافی( آوریم تا از زمین برای ما چشمه نمی
) و یا بیفکنی بر ما ۹۱ی شکافتن حسابی(انگور داشته باشی که در میان آن نهرها بشکاف

ای در حالی که آسمان پاره پاره باشد و یا بیاوری خدا و فرشتگان  آسمان را چنانکه گمان برده
ای بشود از طال و یا در آسمان باال روی و هرگز به باال  ) و یا برای تو خانه۹۲را جلو ما فوج فوج(
که قرائت کنیم نازل گردانی. بگو: منزه است  آوریم تا بر ما کتابی را رفتنت ایمان نمی

 ). ۹۳آور هستم( پروردگارم آیا من جز بشری پیغام

باشد و با بودن این  داللت دارد که قرآن معجزۀ کافیۀ باقیه می ﴾...لَّ�ِِن ٱۡجَتَمَعتِ ﴿جملۀ: نکات: 

 خواستند:  معجزه احتیاج به معجزۀ دیگری نیست. ولی مشرکین شش معجزۀ دیگری می

 آب مکه برای ما چشمه روان سازی.  اینکه از زمین بیاّول: 

 باغی از درختان خرما و انگور به وجود آوری که در وسط آن نهرها جاری باشد. دوم: 

ای و  ها را پاره پاره گردانی و بر سر ما بزنی و ما را هالک گردانی چنانکه گمان کرده آسمانسوم: 

ٓ ٱ إَِذا﴿ای:  گفته َما ۡت ٱ ءُ لسَّ ٓ ٱ إَِذا﴿ و ]۱نشقاق: اإل[ !*"﴾�َشقَّ َما   .]۱نفطار: اإل[ !*"﴾نَفَطَرۡت ٱ ءُ لسَّ

____________________ 
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 خدا و فرشتگان را بیاوری که ما ببینیم که برای تو شهادت به رسالت دهند. چهارم: 

 ای از طال ایجاد کنی.  خانهپنجم: 

آوریم  ها باال روی و ما به صرف باال رفتن تو ایمان نمی نردبانی ایجاد کنی و با آن به آسمانششم: 

 مگر اینکه بر ما کتابی فرود آوری که آن را بخوانیم. 

خواهید من ناتوانم زیرا جز بشری  تعالی در جواب ایشان فرموده: بگو اگر این چیزها را از من می حق

هید خدا منزه است از کارهای لغو و بیهوده و محال زیرا به وجود قرآن معجزه خوا نیستم و اگر از خدا می

ق یافته دیگر به این چیزها احتیاجی نیست، و خدا مطیع من و شما نبوده است. رجوع شود به 
ّ

تحق

 در جلد اول.  ۲۵مقدمۀ 

﴿ 
َ
ٓ أ ْ إِۡذ َجآَءُهُم ٱلُۡهَدىٰٓ إِ�َّ ن يُۡؤِمُنٓوا

َ
� رَُّسوٗ� َوَما َمَنَع ٱ�َّاَس أ ٗ�ََ� ُ َ�َعَث ٱ�َّ

َ
� ْ  ٩٤ن قَالُٓوا

َمآءِ َملَٗ� رَُّسوٗ�  ۡ�َا َعلَۡيِهم ّمَِن ٱلسَّ �ِض َمَ�ٰٓ�َِكةٞ َ�ۡمُشوَن ُمۡطَم�ِّنَِ� َلَ�َّ
َ
  قُل لَّۡو َ�َن ِ� ٱۡ�

ِ َشِهيَدۢ� بَۡيِ� َوَ�ۡيَنُ�ۡمۚ إِنَُّهۥ َ�َن بِِعبَ  ٩٥  ﴾٩٦ادِهِۦ َخبَِ�ۢ� بَِصٗ�� قُۡل َكَ�ٰ بِٱ�َّ
  ]۹۶-۹۴[اإلسراء:  

چیز مردم را در وقتی که هدایت برایشان آمد از ایمان آوردن باز نداشت جز و هیچترجمه: 
جای بشر) ) بگو: اگر در زمین (به۹۴اینکه گفتند: آیا خدا بشری را برای رسالت فرستاده؟(

ای را برای  رفتند، محققًا بر ایشان از آسمان فرشته فرشتگانی بودند که با حال اطمینان راه می
) بگو: خدا برای شهادت بین من و بین شما کافی است زیرا او به ۹۵رسالت نازل کرده بودیم(
 ). ۹۶بندگانش آگاه و بیناست(

ک باشد، خدا سه  خدا رسولی می گفتند: اگر در این آیات از شبهۀ کفار که مینکات: 
َ
فرستد باید مل

 جواب داده: 

 آنکه چون دانسته شد هدایت به واسطۀ معجزات است چه بشر رسول باشد و چه ملک. اول: 

اینکه اگر اهل زمین همه ملک بودند باید رسول ایشان نیز ملک باشد زیرا جنس به جنس دوم: 

 تر است.  مایل

شود، دیگر گفتن  ادت دهد به واسطۀ معجزه، رسالت ثابت میشهادت الهی چون خدا شهسوم: 

م و تکبر است
ّ
 . !+"این که باید رسول ملک باشد تحک
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 تابشی از قرآن    ١٦٨

ۡوِ�َآَء ِمن ُدونِهۦِۖ َوَ�ُۡ�ُُهۡم يَۡوَم ﴿
َ
ُ َ�ُهَو ٱلُۡمۡهَتدِ� َوَمن يُۡضلِۡل فَلَن َ�َِد لَُهۡم أ َوَمن َ�ۡهِد ٱ�َّ

 ٰ َوٮُٰهۡم َجَهنَُّمۖ ُ�ََّما َخَبۡت زِۡدَ�ُٰهۡم َسِعٗ�� ٱۡلقَِ�َٰمةِ َ�َ
ۡ
أ اۖ مَّ  ٩٧وُُجوهِِهۡم ُ�ۡمٗيا َوُ�ۡ�ٗما َوُصّمٗ

�َُّهۡم َ�َفُرواْ �
َ
ءِنَّا لََمۡبُعوثُوَن َخۡلٗقا َ�ٰلَِك َجَزآؤُُهم بِ�

َ
ءَِذا ُكنَّا ِعَ�ٰٗما َوُرَ�ًٰتا أ

َ
ْ أ َ�ٰتَِنا َوقَالُٓوا

  ٩٨َجِديًدا 
َ
ن َ�ۡلَُق ِمۡثلَُهۡم ۞أ

َ
ٰٓ أ �َض قَادٌِر َ�َ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ِي َخلََق ٱلسَّ َ ٱ�َّ نَّ ٱ�َّ

َ
َو لَۡم يََرۡواْ أ

ٰلُِموَن إِ�َّ ُكُفوٗر�  َ� ٱل�َّ
َ
َجٗ� �َّ َرۡ�َب �ِيهِ فَ�

َ
  ]۹۹-۹۷[اإلسراء:  ﴾٩٩وََجَعَل لَُهۡم أ

هدایت و راه یافته است و هرکه را خدا  کس را خدا هدایت کند پس او طالب و هرترجمه: 
گمراه کند پس هرگز برای آنان دوستانی دربرابر او نیست و روز قیامت آنان را به رو درافتاده و 

کنیم. جای ایشان دوزخ است هرگاه حرارتش فرونشیند،  کوران و گنگان و کران محشور می
ان برای آنکه ایشان به آیات ما ) این است جزای ایش۹۷کنیم ( شعله و سوزش آن را زیاد می

های پوسیده و ریزه ریزه شدیم آیا محّققا ما به  کافر شدند و گفتند: آیا چون ما استخوان
ها و زمین را آفریده  ) آیا ندیدند آن خدایی که آسمان۹۸آفرینش جدیدی زنده خواهیم شد(

ده که در آن شکی نیست، توانا است که بیافریند مانند ایشان را و برای ایشان مدتی قرار دا
 ). ۹۹پس ستمگران اباء کردند مگر از کفران(

، داللت دارد بر اینکه هر کس طالب هدایت شد خدا او را هدایت ﴾َ�ُهَو ٱلُۡمۡهَتدِ ﴿جملۀ: نکات: 

ٓ  َمن ِديَ�هۡ ﴿کند، پس آیات دیگر فرموده:  می شود که هدایت  ، به واسطۀ این آیه روشن می﴾ء�ََشا

ن َ�ۡلَُق ِمۡثلَُهمۡ ﴿ باشد. و جملۀ: خواست خودش میکس گرو  هر
َ
، احتمال دو معنی دارد، ولی ﴾أ

 معنی اول ظاهرتر است: 

ایشان را بمیراند و مانند ایشان تواند  ها و زمین است، می اینکه خدایی که قادر به خلقت آسماناول: 

 ابتداء است. را بیافریند یعنی ایشان را در قیامت عود بدهد چون اعاده مانند 

اینکه مانند ایشان بندگانی غیر ایشان بیافریند که همه او را بشناسند و به توحید و قدرت او دوم: 

 گردد به کفار.  برمی ﴾ِمۡثلَُهمۡ ﴿اعتراف کنند. و در هرصورت ضمیر 

ۡمَسۡكُتۡم َخۡشَيةَ ﴿
َ ٓ إِٗذا �َّ نُتۡم َ�ۡملُِكوَن َخَزآ�َِن رَۡ�َِة َرّ�ِ

َ
�َ�ُٰن  قُل لَّۡو أ نَفاِق� َوَ�َن ٱۡ�ِ ٱۡ�ِ

ٰٓءِيَل إِۡذ َجآَءُهۡم َ�َقاَل َ�ُۥ  َٔ َولََقۡد َءاتَۡيَنا ُموَ�ٰ �ِۡسَع َءاَ�ٰتِۢ َ�ّيَِ�ٰٖت� فَۡ�  ١٠٠َ�ُتوٗر�  ۡل بَِ�ٓ إِۡسَ�
ُظنَُّك َ�ُٰموَ�ٰ َمۡسُحوٗر� 

َ
نَزَل  ١٠١فِرَۡعۡوُن إِّ�ِ َ�

َ
ٓ أ ُؤَ�ٓءِ إِ�َّ َربُّ  قَاَل لََقۡد َعلِۡمَت َما ٰٓ�َ

ُظنَُّك َ�ِٰفرَۡعۡوُن َمۡثُبوٗر� 
َ
�ِض بََصآ�َِر �ّ�ِ َ�

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ن �َۡسَتفِزَُّهم ّمَِن  ١٠٢ٱلسَّ

َ
َراَد أ

َ
فَأ
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َعُهۥ َ�ِيٗعا  ۡغَرۡقَ�ُٰه َوَمن مَّ
َ
�ِض فَأ

َ
ٰٓءِيَل ٱۡسكُ  ١٠٣ٱۡ� �َض َوقُۡلَنا ِمۢن َ�ۡعِدهِۦ ِ�َِ�ٓ إِۡسَ�

َ
ْ ٱۡ� ُنوا

  ]۱۰۴-۱۰۰[اإلسراء: ﴾١٠٤فَإَِذا َجآَء وَۡعُد ٱ�ِخَرةِ ِجۡئَنا بُِ�ۡم لَفِيٗفا 
شدید، محّققًا باز هم از ترِس خرج  بگو: اگر شما خزائن رحمت پروردگارم را مالک میترجمه: 

موسی  ) و به تحقیق به۱۰۰کردید و انسان بخیل بوده است( کردن (و فقیرشدن)، امساک می
وقتی که نزد بنی اسرائیل آمد، ُنه نشانۀ روشن دادیم پس از بنی اسرائیل بپرس. و فرعون به او 

) (موسی) گفت: ۱۰۱ای( کنم که سحر شده گفت: بدرستی که من تو را ای موسی گمان می
ها و زمین برای اینکه  ای که این آیات را نازل نکرده مگر پروردگار آسمان به تحقیق دانسته

) ۱۰۲کنم ( ائل بصیرت باشد و به درستی که من تو را ای فرعون هالک شده گمان میوس
سرزمین بیرون کند، پس ما او را و کسانی که با او بودند پس فرعون خواست ایشان را از آن

سرزمین ساکن شوید، ) و پس از او به بنی اسرائیل گفتیم: در آن۱۰۳همه را غرق نمودیم(
 ). ۱۰۴گر فرارسد شما را با هم آمیخته بیاوریم(پس چون وعدۀ سرای دی

دانست آیات بینات حضرت موسی از  داللت دارد که فرعون می ﴾لََقۡد َعلِۡمَت ﴿جملۀ: نکات: 

های دینی  کرد مانند بسیاری از مردم زمان ما که دکان طرف خداست، ولی برای حفظ ریاست اقرار نمی

کنند. و  دانند ولی برای حفظ مریدان اقرار نمی ه حق را میکنی ک دارند، در موقع بحث با آنان حس می

، این است که روز قیامت کافر و مسلم و مؤمن و مشرک همه ﴾ِجۡئَنا بُِ�ۡم لَفِيٗفا﴿مقصود از جملۀ: 

 گردند.  شوند و سپس در آنجا از یکدیگر جدا می با هم و مخلوط به یکدیگر محشور می

﴿ ِ نَزۡلَ�ُٰه َو�
َ
� َونَِذيٗر� َو�ِٱۡ�َّقِ أ ٗ رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ ُمبَّ�ِ

َ
ٓ أ ۗ َوَما َوُقۡرَءاٗنا فََرۡقَ�ُٰه  ١٠٥ٱۡ�َّقِ نََزَل

ۡلَ�ُٰه تَِ��ٗ�  ٰ ُمۡكٖث َونَزَّ هُۥ َ�َ ٱ�َّاِس َ�َ
َ
ِيَن  ١٠٦ِ�َۡقَرأ ْۚ إِنَّ ٱ�َّ ۡو َ� تُۡؤِمُنٓوا

َ
ْ بِهِۦٓ أ قُۡل َءاِمُنوا

ْ ٱۡلعِۡلَم ِمن َ�بۡ  وتُوا
ُ
َوَ�ُقولُوَن ُسۡبَ�َٰن َرّ�َِنآ  ١٠٧لِهِۦٓ إَِذا ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيِهۡم � � � أ

ۡذقَاِن َ�ۡبُكوَن َوَ�زِ�ُدُهۡم ُخُشوٗ�۩  ١٠٨إِن َ�َن وَۡعُد َرّ�َِنا لََمۡفُعوٗ� 
َ
وَن لِۡ�  ﴾١٠٩َوَ�ِخرُّ

  ]۱۰۹-۱۰۵[اإلسراء:  

حق نازل نمودیم و به حق نازل شده، و نفرستادیم تو را مگر برای اینکه و آن را به ترجمه: 
) و قرآن را جزء جزء نازل کردیم تا آن را به مهلت و آرامی ۱۰۵دهنده و ترساننده باشی( بشارت

) بگو: ایمان بیاورید به آن و ۱۰۶بر مردم قرائت کنی و آن را نازل نمودیم نازل کردن تدریجی(
اند، چون (قرآن) برآنان  محققا آنانکه پیش از آمدن قرآن دانش عطا شده یا ایمان نیاورید

گویند: منزه است صاحب  ) و می۱۰۷کنان ( افتند سجده هاشان به رومی تالوت شود بر زنخ
ها  افتند بر زنخ ) و به رو می۱۰۸اختیار ما، به درستی که وعدۀ پروردگار ما انجام شدنی است(

 ). ۱۰۹افزاید( یگریند و خضوع ایشان م می
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فرماید: این قرآن طبق حق  پس از آنکه شبهات و ناسپاسی کفار را بیان کرد، در این آیات مینکات: 

ای نداری،  وظیفه، وظیفه و حقیقت نازل شده و تو ای رسول برای بشارت و انذار مأموری و تو غیر از این

گفتند: چون به  یج نازل کرده ولی کفار میخواهد بپذیرد و یا نپذیرد و قرآن را خدا به تدر کس می هر

 تدریج نازل شده شاید محمد خودش آن را ساخته زیرا اگر از جانب خدا بوده خدا عاجز نبود

توانست یک مرتبه همۀ قرآن را نازل کند و لذا خدا جواب داده که نزول تدریجی مصلحتی داشته و  می

اند با شنیدن آیات آن، حق بودن آن  از نزول قرآن بودهاگر کفار ایمان نیاورند اشخاص دانشمندی که قبل 

 شوند.  افتند و برای او خاضع می کنند و در پیشگاه صاحب قرآن به سجده می را درک می

� َوَ� َ�َۡهۡر ﴿ ۡسَمآُء ٱۡ�ُۡسَ�ٰ
َ
ْ فَلَُه ٱۡ� ا تَۡدُعوا يّٗا مَّ

َ
ْ ٱلرَّۡحَ�َٰنۖ � وِ ٱۡدُعوا

َ
َ أ ْ ٱ�َّ قُِل ٱۡدُعوا

ا  ١١٠بَِصَ�تَِك َوَ� ُ�َافِۡت بَِها َوٱۡ�َتِغ َ�ۡ�َ َ�ٰلَِك َسبِيٗ�  ِي لَۡم َ�تَِّخۡذ َوَ�ٗ ِ ٱ�َّ َوقُِل ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ
ُه تَۡ�بَِ�ۢ�  ۡ ۖ َوَ�ّ�ِ ّلِ ٞ ّمَِن ٱ�ُّ ُۥ َوِ�ّ ُۥ َ�ِ�ٞك ِ� ٱلُۡمۡلِك َولَۡم يَُ�ن �َّ  ﴾١١١َولَۡم يَُ�ن �َّ

   ]۱۱۱-۱۱۰[اإلسراء:  

بگو: الله را بخوانید و یا رحمن را بخوانید، هر کدام را که بخوانید (خوب است) برای ترجمه: 
دو های نیک، و  نمازت را بلند و آشکار مکن و آن را زیاد آهسته مخوان و راهی میان این اوست نام

و شریکی ) و بگو ستایش مخصوص خدایی است که فرزندی نگرفت و در ملک برای ا۱۱۰بجوی(
 ). ۱۱۱نبود و برای او یاور و سرپرستی از خواری نبود و او را بزرگ بدار بزرگ داشت کاملی(

خواند،  گوید خدای من واحد است در حالی که دو کس را می گفتند: محمد می مشرکین مینکات: 

فرماید: چه الله را بخوانید و چه رحمن را، ذات او  تعالی می گوید و گاهی رحمن! حق گاهی الله می

  شود: یکی است یعنی مسّمی واحد است و اگر چه اسماء متعدد باشد. از این آیه مطالبی استفاده می

اینکه اسماء متعدده اگر خوانده شود، ولی مقصود مسمای واحد باشد اشکالی ندارد زیرا شرک اول: 

 نیست، اما اگر فقط اسم را بدون توجه به مسمی بخوانند جایز نیست و شرک است زیرا اسماء متعدد است. 

 اینکه قبل از دعا باید اسماء حسنای الهی ذکر شود. دوم: 

 غیر نیک بر خدا اطالق نگردد.  های اینکه نامسوم: 

َ� ﴿داللت دارد که باید در نماز و دعا فریاد نکرد و به قرینۀ مقابلۀ آن با  ﴾...َ� َ�َۡهرۡ ﴿و جملۀ: 
، ﴾َ� ُ�َافِۡت بَِها﴿شود که جهر کمی جایز و از بین بین است. و معنی  استفاده می ﴾...ُ�َافِۡت بَِها

نخواند و نماز را طوری قرائت نکند که گوش خودش نشنود بلکه بین بین  اینست که زیاد مخفیانه خدا را

 را مراعات کند که نه زیاد باشد صوت او و نه زیاد کم که خودش هم نشود.

 



 
 
 

 سورة الكهف (مكية وهي مائة وعرش آيات)

 باشد آیه می ۱۱۰سورۀ کهف مدنی و دارای 

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ُۥ ِعوََجۜا ﴿ ِ ٱۡلِكَ�َٰب َولَۡم َ�َۡعل �َّ ٰ َ�ۡبِده نَزَل َ�َ
َ
ِٓي أ ِ ٱ�َّ ٗسا  ١ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ

ۡ
ُنِذَر بَأ َ�ّيِٗما ّ�ِ

ِيَن َ�ۡعَملُوَن  َ ٱلُۡمۡؤِمنَِ� ٱ�َّ نُۡه َوُ�بَّ�ِ ُ ۡجًرا َحَسٗنا َشِديٗدا ّمِن �َّ
َ
نَّ لَُهۡم أ

َ
ٰلَِ�ِٰت أ  ٢ٱل�َّ

بَٗدا 
َ
ِٰكثَِ� �ِيهِ �  ]۳-۱[الکهف:   ﴾٣�َّ

نام خدای کامل الذات والصفات رحمن رحیم. ستایش برای خدایی است که بر بندۀ بهترجمه: 
کتاب) برپادارنده ) در حالی که (این۱خود این کتاب را نازل کرد و برای آن کجی قرار نداد(

کنند  ت، تا از عذاب سختی که از نزد او است بترساند و تا مؤمنینی  را که کارهای شایسته میاس
 ). ۳) به مانند در آن همیشه (۲بشارت دهد که برای ایشان اجری نیکو است(

چون نزول قرآن نعمت بزرگی بوده، خدای تعالی برای نازل نمودن آن خود را حمد نموده تا نکات: 

داللت دارد که قرآن  ﴾ِعوََجا﴿بندگان متوجه باشند و قدر آن را بدانند و خدا را ستایش نمایند. و کلمۀ: 

ه عالوه بر اینکه داللت دارد ک ﴾َ�ّيِٗما﴿شود. و کلمۀ  کتابی است کامل و نقص و کجی در آن یافت نمی

ُنِذرَ ﴿ الماز خود نگهبان است. و باشد و بر کتب آسمانی قبل  کامل است مکمل غیر نیز می ِ�ّ﴾ ،

 داللت دارد که کارهای خدا بیهوده و عبث نیست بلکه او حکیم است و از انزال کتاب هدفی دارد. 

ا ﴿ ُ َوَ�ٗ ََذ ٱ�َّ ْ ٱ�َّ ِيَن قَالُوا ا ٤َوُ�نِذَر ٱ�َّ لَُهم بِهِۦ ِمۡن ِعۡلٖ� َوَ� �بَآ�ِِهۡمۚ َكُ�َۡت َ�َِمٗة  مَّ
ۡفَ�ٰهِِهۡمۚ إِن َ�ُقولُوَن إِ�َّ َكِذٗبا 

َ
ٰٓ َءاَ�ٰرِهِۡم إِن لَّۡم  ٥َ�ُۡرُج ِمۡن أ فَلََعلََّك َ�ِٰخٞع �َّۡفَسَك َ�َ

َسًفا 
َ
  ]۶-۴[الکهف:  ﴾٦يُۡؤِمُنواْ بَِ�َٰذا ٱۡ�َِديِث أ

) نیست برای ایشان به این (اّدعا) ۴ساند آنان را که گفتند: خدا فرزند گرفته(و بتر ترجمه: 
ای که از دهنهاشان خارج  دانشی و نه برای پدرانشان(دانشی است). بزرگ است کلمه

) پس شاید تو با اندوه زیاد جان خود را هالک کنی در پی ۵گویند مگر دروغی( گردد و نمی می
 ). ۶ن تازه ایمان نیاورند (ایشان اگر ایشان به این سخ
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انذار در آیۀ اول عام بوده برای هرکفر و عصیانی، ولی انذار در این آیات مخصوص کسانی نکات: 

اند، چون گناه بزرگی بوده فلذا به خصوص ذکر شده. شبیه به گناه  است که برای خدا فرزند قائل شده

د. زیرا همانطور که فرزند داشتن برای خدا دهن ایشان گناه کسانی است که برای خدا جانشین قرار می

 فرزند داشتن برای جانشین شدن 
ً
محال و نقص است، جانشین داشتن نیز محال و نقص است، و اصال

ا لَُهم بِهِۦ ِمۡن ِعۡلٖ� ﴿دانشی است که خدا فرموده:  از پدر است همانطوری که آن سخن از روی بی مَّ
دانشی است. بدانکه کذب را دو جور معرفی  جانشین نیز از روی بی همانطور قول به ﴾َوَ� �بَآ�ِِهمۡ 

اند: یکی گفته؛ کذب سخنی است مخالف واقع باشد و صاحبش بداند که مخالف واقع است. و  کرده

إِن َ�ُقولُوَن إِ�َّ ﴿دیگری گفته؛ کذب سخن مخالف واقع است چه گوینده بداند و چه نداند. جملۀ: 
کید می﴾َكِذٗبا  ند قول دوم را. ک ، تأ

ۡحَسُن َ�َمٗ� ﴿
َ
ُهۡم أ ُّ�

َ
ََّها ِ�َۡبلُوَُهۡم � �ِض زِ�َنٗة ل

َ
�نَّا لََ�ٰعِلُوَن َما  ٧إِنَّا َجَعۡلَنا َما َ�َ ٱۡ�

  ]۸-۷[الکهف:  ﴾٨َعلَۡيَها َصعِيٗدا ُجُرًزا 
بیازماییم که  به راستی که ما آنچه را روی زمین است زینت آن قرار دادیم تا ایشان راترجمه: 

) و به راستی که ما قرار خواهیم داد آنچه را بر ۷یک از ایشان از جهت عمل نیکوترند(کدام
 ). ۸زمین است خاک ساده(

های زمین را ایجاد کرده  تعالی حیوانات و اشجار و سبزی داللت دارد که حق ﴾ِ�َۡبلُوَُهم﴿نکات: 

ا بدکار و بیهوده نیافریده و از آفرینش هدفی داشته. برای بشر تا بشر را بیازماید که نیکوکار است ی

خواهد شد و برای قیامت بدون  ﴾اَصفٗ َصفۡ  اقَا�ٗ ﴿، داللت دارد که دو مرتبه زمین ﴾َصعِيٗدا ُجُرًزا﴿

 گردد.  زینت می

ْ ِمۡن َءاَ�ٰتَِنا َعَجًبا ﴿ ۡصَ�َٰب ٱۡلَكۡهِف َوٱلرَّ�ِيِم َ�نُوا
َ
نَّ أ

َ
ۡم َحِسۡبَت أ

َ
  ٩أ

َ
َوى ٱۡلفِۡتَيُة إَِ� إِۡذ أ

ۡمرِنَا رََشٗدا 
َ
نَك رَۡ�َٗة وََهّيِۡئ َ�َا ِمۡن أ ُ ٰٓ َءاَذانِِهۡم  ١٠ٱۡلَكۡهِف َ�َقالُواْ َر�ََّنآ َءاتَِنا ِمن �َّ ۡ�َنا َ�َ فََ�َ

ۡحَ�ٰ لِمَ  ١١ِ� ٱۡلَكۡهِف ِسنَِ� َعَدٗدا 
َ
يُّ ٱۡ�ِۡز�َۡ�ِ أ

َ
َمٗدا ُ�مَّ َ�َعۡثَ�ُٰهۡم ِ�َۡعلََم أ

َ
   ﴾١٢ا َ�ُِثٓواْ أ

  ]۱۲-۹[الکهف: 
) هنگامی که آن ۹آور ما بودند( بلکه پنداشتی که اصحاب کهف و رقیم از آیات عجبترجمه: 

کهف پناه گرفتند و گفتند: پروردگارا از نزد خود به ما رحمتی بده و برای ما از جوانان به سوی 
های چندی  بر گوشهاشان در آن کهف سال) پس زدیم ۱۰کار ما راه هدایتی آماده گردان(
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) سپس ایشان را برانگیختیم تا بدانیم کدامیک از دو ۱۱(یعنی خواب را برآنان چیره کردیم) (
 ).۱۲گروه، مدت درنگ ایشان را بهترشماره کرده است(

را آزار  صرسول خدا نضر بن حارث، این بود که سبب نزول قّصۀ اصحاب کهفنکات: 

در  صنمود و چون رسول خدا از شیاطین قریش بود و با آن حضرت دشمنی میکرد و او یکی  می

گفت: بیایید  آمد و می شد، او می کرد و از أمم قبلی در قرآن ذکر می مجلسی ذکر خدا و قرائت قرآن می

کرد.  من خبری بهتر از خبر او بخوانم، سپس شروع به بیان قصۀ سالطین فارس، رستم و اسفندیار می

قریش او را فرستادند نزد علمای مدینه که احوال محمد را بیان کند و چون نزد علمای یهود  پس از آن

باشد چیزی به ایشان بیاموزند برای دفع محمد. بزرگان از دانشمندان یهود گفتند: از محمد  علم أنبیاء می

 از سه چیز سؤال کنید: 

 ن مردم بیرون رفتند. از جوانانی که برای حفظ دین خود در روزگار پیشین از میا -۱

 و از مردی که به مشارق و مغارب زمین رسید خبر او چگونه بود؟  -۲

 و از روح سؤال کنید که آن چیست؟  -۳

اگر محمد جواب صحیح بدهد پیامبر است و گرنه خیر. چون به مکه برگشتند به مردم گفتند: ما 

چه یهود گفته بودند بیان کردند. پس ایم که تکلیف بین ما و بین محمد را معلوم کند، و آن چیزی آورده

 آمدند آن را سؤال کردند.  صنزد رسول خدا

دهم. و إن شاء الله را (اگر خدا بخواهد) نگفت! و لذا تا  فرمود: فردا جواب می صرسول خدا

نتوانست جواب دهد و بدین سبب اهل مکه بر او  صپانزده روز و یا تا چهل روز وحی نیامد و محمد

. و کهف !*"را سرزنش کردند تا اینکه جبرئیل سورۀ کهف را آورد که جواب ایشان بود جری شده و او

ۡصَ�َٰب ﴿جای وسیعی است که در شکاف کوه باشد و اگر کوچک باشد آن را غار گویند. و جملۀ: 
َ
أ

باشد.  أصحاب الرقیم، که با واو عاطفه آمده، ممکن است اصحاب الکهف غیر از ﴾ٱۡلَكۡهِف َوٱلرَّ�ِيمِ 

لوحی بوده از سنگ و یا از مس و یا از طال که قصۀ اصحاب کهف و عدد ایشان و  رقیم اند بعضی گفته

است که  مرقومبه معنی  رقیماسماء ایشان در آن نقش بوده و به درب غار آویخته و یا نصب شده، و یا 

ه اصحاب رقیم سه نفر نقل شده ک ص. و روایتی نیز از رسول خدا!+"خبر ایشان در آن رقم شده بود

____________________ 
 ) به اختصار و تصرف اندک.٢١/٨٢( مفاتیح الغیب)؛ و فخر رازی، ١٧/٥٩٣( جامع البیاننگا: طبری،  -١

 جریح ،مجروح نکه بهچنا، تبدیل شده است فعیل بر وزن باشد سپسمی : مرقومآن صلا است؛ فعیلبر وزن الرقیم:  -٢

 باشد.نوشتن می» الکتابة« به معنای» الرقم« و تعالم خط و به معنای» الّرقم« و شود.گفته می قتیل ،مقتولبه  و

 .کذا وکذا رقمُت  شود:چنانکه چون چیزی نوشته شود گفته می
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بودند که در سفری باران بر ایشان بارید و پناه به غاری بردند ناگهان سنگی بزرگ از باال بر در غار افتاد و 

راه خروج را بر ایشان مسدود کرد. ایشان مضطرب و امیدشان از خروج ناامید شد و گفتند: جز تضرع و 

هر یک از ما عملی خالص برای خدا کرده آن را شفیع ای نیست. سپس گفتند:  زاری به درگاه خدا چاره

 خود گرداند نزد خدا تا فرجی حاصل شود: 

کردند یکی از ایشان در خشم  دانی که کارگرانی داشتم برایم کار می یکی از آنان گفت: خدایا تو می

زرگ شد و از آن شد و مزد خود نگرفته رفت، من مزد او را بچه گاوی خریدم و در میان گله رها کردم تا ب

ای گردید پس از روزگاری آمد و گفت: مرا بر تو حقی است مزدم را بده. چون او  ها متولد شد تا گله بچه

را شناختم دست او را گرفتم و به صحرا بردم و گفتم: این گله گاوها از توست. گفت: ای مرد مرا مسخره 

دانی که من  را به وی تسلیم کردم، خدایا اگر میکرده ای؟ گفتم: سبحان الله و قصه را با وی گفتم و همه 

ای باز  این کار را برای رضای تو کردم، ما را از این ورطه نجات بخش، ناگهان سنگ تکانی خورد و روزنه

 شد. 

دیگری گفت: خدایا در سال قحطی زنی با جمال نزد من آمد که گندم گیرد برای دفع گرسنگی  -

خود و اطفالش، گفتم: من گندم به تو نفروشم تا مرا به وصال خود برسانی. او نپذیرفت و چندین 

مرتبه از گرسنگی رفت و برگشت و من به آن ترحم نکردم و از او وصل خواستم تا مرتبۀ چهارم 

شد، چون خواستم با او همبستر شوم دیدم میلرزد، گفتم: چه حال داری؟ گفت: از خدا  حاضر

ترسد، ولی تو با  ترسم. من با خود گفتم: ای ظالم این زن با اینکه مضطر شده از خدا می می

خواست به او  ترسی؟ پس از او برخاستم و زیاده از آنچه می وجود نعمت اختیار از خدا نمی

و را رها کردم، خدایا اگر این کار برای تو بود، ما را فرجی ببخش از این تنگنای فی گندم دادم و ا

 الحال، مقداری از سنگ جدا شد و غار روشن گردید. 

مرد سوم گفت: خدایا مرا والدین کبیرین بود و من دارای گوسفند بودم، چون شام شد قدری شیر  -

ینکه از تلف گوسفندانم خائف بودم، از بالین سر اند و با ا برای ایشان تهیه کردم، دیدم خوابیده

ایشان بر نخاستم تا صبح، چون بیدار شدند، شیر را به ایشان خورانیدم و پی کار خود رفتم. 

خدایا اگر برای رضای تو کردم ما را از این گرفتاری نجات بخش. پس سنگ بر طرف شد، و هر 

 . !*"سه نفر از غار بیرون آمدند

____________________ 
اند. و همچنین بسیاری از روایت کردهرا از ابن عمر و ابوهریره این داستان مشهور است و بخاری و مسلم و نسائی آن -١

اند. و در را با الفاظ نزدیک و شبیه به هم اما با اندکی اختالف در الفاظی که مولف ذکر نموده، روایت کردهمفسران آن

شیخ  و؛ ١٨٥ -١/١٨٤، »الخصال« شکتاب در) یویه قمبشیخ صدوق (ابن بامصادر شیعه نیز وارد شده است: 
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 اصحاب کهف
: چنان است که: اهل انجیل طغیان کرده و از حدود کتاب آسمانی خود قدم بیرون ا قصۀ کهفو ام

نهادند، فواحش، بت پرستی و قربانی برای غیر خدا در میان ایشان رواج گردید و سلطانی داشتند بنام 

کشت تا  کرد و موحدین را می پرستی مجبور می که ستمگر بود و مردم را به بت طغیانوسیا  دقیانوس

اینکه شش نفرجوان نورسیده که از بزرگان شهر بودند در بیابانی به دور هم جمع شدند و به تضرع و 

زاری دفع شر او را از خدا خواستند. دقیانوس مطلع شد و ایشان را احضار کرد و تهدید نمود که اگر به 

خدا را نپرستیم، دقیانوس گفت: شما جوانید چند روزی  کشم. گفتند: ما جز ین من نباشید شما را مید

دهم اگر دست بر ندارید کشته خواهید شد. ایشان در خفاء همدیگر را مالقات کرده و  شما را مهلت می

و به کوهی رفتند. در بین فرار را بر قرار اختیار کردند. و هریک از منزل خود زاد و توشه و پولی برداشته 

راه شبانی را دیدند با سگی، شبان از حال ایشان مطلع شد و گفت: من نیز با شما هم عقیده و همراهم، 

ایشان هرچه سگ او را زجر کردند که از خود برانند سگ جدا نشد، پس او را با خود بردند تا به 

توان به آن پناه برد، پس به اندرون غار  ه میدانم ک کوهستان رسیدند، شبان گفت: من در اینجا غاری می

بود که هر  تملیخارفتند و سگ بر در غار خوابید، ایشان مشغول عبادت شدند و نفقۀ ایشان به دست 

تعالی  ها سر به سجده نهادند. حق آورد، تا روزی پس از عبادت رفت و مایحتاج را می روز به شهر می

سال خوابیدند، دقیانوس ایشان را طلبید و نیافت، پدران ایشان را  ۳۰۹خواب را بر ایشان مسلط کرد تا 

گویند به  اند، می دانیم کجا رفته اند، ما نمی های ما را برداشته و رفته بگرفت و مؤاخذه کرد، گفتند: مال

اند، دقیانوس دستور داد درب غار آنان را مسدود کردند تا ایشان به گرسنگی و  کوهستان میان غاری رفته

تشنگی بمیرند، چوپانی آن سد را خراب کرد تا برای گوسفندان خود آغلی تهیه کند ولی از ترس صرف 

سال که بیدار شدند به هم سالم کردند و خیال کردند هنوز یک روز و یا نیم روز  ۳۰۹نظر کرد. پس از 

گفتند: خدا  اند و اند. چند نفرشان حدس زدند که مدت زیادی است به خواب رفته است که خوابیده

روی برای آوردن طعام،  داناتر است به مدت توقف و خواب ما. سپس به تملیخا گفتند: به شهر می

باشد یا نه؟ تملیخا چند درهمی برداشت و از کوه سرازیر و به  تحقیق کن ببین دقیانوس در تعقیب ما می

رسان به شهر آمد، دید مردم طرف شهر آمد و دید شهر تغییر کرده و برخالف روز گذشته شده، ترسان ت

شناخت، با خود  فرستند تعجب وی بیشتر شد و کسی را نمی همه بر دین عیسی شده و بر او درود می

. افسوسبینم. از مردی پرسید: نام این شهر چیست؟ گفت:  ام و یا خواب می گفت: من اشتباه کرده

از جیب بیرون آورد تا طعامی اند. درهمی  بدانست که شهر همان شهر است، ولی مردم عوض شده

، ثعلبی نیشاپوری الکشف والبیان. اما لفظی را که مولف ذکر نموده در تفسیر ٣٩٦ :ص ،»األمالي« در یطوس

 را به اختصار و اندکی تصرف ذکر کرده است.باشد که آن) می١٤٦-٦/١٤٥(
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ای؟ گفت: تو را با این چه کار  بخرد، فروشنده، درهم او را دید سکۀ دقیانوس است، گفت: از کجا آورده

است بگیر و طعام ده، فروشنده به دیگری نشان داد تا منتشر شد، گفتند: شاید گنجی پیدا کرده او را نزد 

برند، ترس وی بیشتر شد و با خدا مناجات  نزد دقیانوس میحاکم شهر بردند. تملیخا تصّور کرد او را 

برد از شر او. چون او را نزد حاکم بردند دید دقیانوس نیست، مطمئن شد و دراهم  کرد و به او پناه می می

ای؟ تملیخا گفت: من  را به حاکم نمودند. حاکم گفت: ای مرد جوان راست بگو این گنج کجا یافته

ام. گفتند: تو کیستی و نام پدرت چیست؟ نام  این درم را از خانۀ پدرم بیرون آوردهخبر از گنج ندارم و 

گوید، گفتند: شاید دیوانه است. جمعی گفتند: ابله است،  خود و پدرش را گفت، ندانستند چه می

خواهی به طراری کار را از پیش بری و  بعضی گفتند: طرار است. باألخره حاکم بر او بانگ زد که تو می

سال است که این درهم را سکه  ۳۰۹گنج را تنها بخوری، اگر اقرار نکنی تو را شکنجه خواهیم داد 

پرستید راست بگویید:  اند و از این سکه در شهر ما نیست. تملیخا گفت: شما را به خدایی که می زده

قیانوس سال است از زمان د ۳۰۹دقیانوس کجا است؟ گفتند: ما در روی زمین دقیانوسی نداریم، 

گویید، اما بدانید ما چند نفر یار بودیم که از ترس  گذرد. تملیخا گفت: شما با من راست نمی می

ام به  کرد، رفتیم در غاری خوابیدیم، من امروز آمده دقیانوس فرار کردیم، زیرا ما را از دین مسیح منع می

کنید بیائید تا غار  ام و اگر باور نمی تهزنید که من گنج یاف شهر برای ایشان طعام برم، اکنون مرا تهمت می

گوید و این آیت إلهی  را به شما نشان دهم، چون حاکم شهر این بشنید، گفت: همانا این مرد راست می

است. پس با اهل شهر بیرون آمدند تا به کوه رسیدند. تملیخا گفت: شما مکث کنید تا من بروم رفقایم 

شت نکنند. چون تملیخا از هر روز دیرتر آمد رفقای او تصور کردند را خبر کنم تا از این جمع بسیار وح

کردند، چون تملیخا بیامد و این خبر را به  که او دستگیر شده و به فکر گرفتاری خود همدیگر را وداع می

ایشان رسانید به فکر فرو رفتند، در این اثناء اهل شهر رسیدند و از حال ایشان متعجب شدند و لوحی را 

ها و نسب ایشان را نوشته که در فالن تاریخ در عهد دقیانوس، جوانان بدین شکل و  د که در آن نامدیدن

اند و اکنون که دیدند هیئت ایشان تغییر نکرده  هیئت از فتنۀ شاه وقت گریخته و در این غار پنهان شده

به سلطان آن مملکت  اند قادر است. پس تعالی بر احیاء موتی چنانکه بوده یقین کردند بر اینکه حق

 پادشاه صالحی بود که از خدا خواسته بود قدرت خود را به 
ً
نوشتند که بیاید و قدرت حق را بنگرد و اتفاقا

او و منکرین قیامت نشان دهد، چون شاه صالح این قدرت را دید، خدای را سجده کرد و شکر نمود و 

خواهیم ما را به  کنیم و از خدا می اع میبسیار گریست، پس از آن اصحاب کهف گفتند: ما شما را ود

های قیمتی و  حالت اول برگرداند و پهلو به زمین گذارده و جان تسلیم کردند. پادشاه دستور داد تا جامه

تابوت زرین برای ایشان بسازند، ولی خواب دیدند که به او گفتند: اصحاب کهف را به حال خود بگذار، 
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د و خداوند خواست رعب آنان را در دل مردم افکند و از چشم خالیق پس ایشان را به حال خود گذاشتن

 .!*"مستور دارد

مۡ ﴿و جملۀ: 
َ
از شنیدن قصۀ اصحاب  صداللت دارد که یهودیان و خود رسول خدا ﴾...ُتمۡ َحِسبۡ  أ

پنداری، در حالی که در  تعالی فرموده تو این قصه را از آیات عجیب ما می نمودند. حق کهف تعجب می

يُّ ﴿قدرت ما و در جنب آیات دیگر عجبی ندارد. و مقصود از جملۀ:  جنب
َ
، ممکن است ﴾َ�ۡ�ِ زۡ ۡ�ِ ٱ أ

دو حزبی باشد از مسلمین و یا از مردم دیگر که اختالف در مدت مکث اصحاب کهف داشتند. و 

دانستند چقدر خواب ایشان طول  ممکن است دو حزب عبارت باشد از خود اصحاب کهف که نمی

عۡ  َر�ُُّ�مۡ ﴿کشیده و یکدستۀ ایشان گفتند: 
َ
ۡحَ�ٰ ﴿. و کلمۀ ﴾ُتمۡ َ�ِثۡ  بَِما لَمُ أ

َ
ممکن است فعل  ﴾أ

 ماضی باشد و ممکن است اسم تفضیل باشد و اشکالی ندارد. 

 بحث تحقیقی
باشد نه کار مخلوق، شکی نیست، زیرا آنکه قوانین  در اینکه معجزه و خرق عادت کار خدا می   

گری، تواند آن را دگرگون سازد و علل را از علیت بیندازد و خرق عادت کند نه دی طبیعی را ایجاد کرده می

تعالی این کار را فقط برای شهادت به صدق انبیاء و تصدیق به سفارت ایشان نموده و اما برای  و حق

ای از اهل سنت و همچنین شیعیان امامیه به آیات قصۀ  دیگران ثابت نیست. صوفیه و همچنین عده

ن وقت هر طائفه برای توان کراماتی قائل شد، آ اند که برای اولیا و ائمه می اصحاب کهف استدالل کرده

 کذب است، حتی برای  بزرگان خودشان هزاران کرامات و معجزات جعل کرده
ً
اند که اکثر آنها یقینا

 برای فرعون و  کنند امکان معجزه و کرامت قائل شده اند و یا می کسانی که ادعای الوهیت کرده
ً
اند. مثال

کنند چه به  ادعای والیت و تقرب به خدا میاند. و اما برای کسانی که  دجال خوارق عادات قائل شده

 کسانی که معجزات و یا بگو کراماتی  دروغ و چه به راستی، آیا می
ً
توان کراماتی قائل شد یا خیر؟ و ثانیا

گوید: کرامات بزرگان  کنند مانند آنکه شیعه می برای بزرگان خود قائلند هر دسته تکذیب دستۀ دیگر می

گویند: کرامات بزرگان شیعه دروغ است، و همچنین  س اهل سنت میاهل سنت دروغ است! و برعک

گویند: کرامات بزرگان صوفیه دروغ است! و یا کرامات بزرگان مسیحی و یا بودائی و یا ِفَرِق  می شیعیان

گویند: کرامات بزرگان اهل اسالم دروغ است! ما باید به بینیم اگر دلیل  دیگر دروغ است! و آنان می

. و تازه اگر امکان آن را پذیرفتیم وإال فالقرآنی بر اثبات کرامات داریم امکان آن را بپذیریم عقلی و یا 

____________________ 
) با حذف و تلخیص و ١٥٨تا  ٦/١٤٨ثعلبی نیشاپوری (الکشف والبیان مولف این داستان را با این سیاق از تفسیر  -١

 تصرفات اندک نقل کرده است. اختصار و
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شود مگر کسی خود حّسا بیند. اما قصۀ اصحاب کهف داللت بر کرامات اولیاء  وقوع آن ثابت نمی

: ندارد زیرا: 
ً
 توان به ایشان قیاس کرد. و  أولیاء دیگر را نمیاوال

ً
ع قصۀ اصحاب کهف و : پس از وقوثانیا

شود آنان از اولیاء خدا بودند اما پس از وفاتشان، ولی کسانی که زنده بودند و یا در  نقل قرآن، معلوم می

:  باشند، همین ادعا دلیل بر خودخواهی و عدم تقرب ایشان است. و حال مدعی تقرب به خدا می
ً
ثالثا

ایشان باشد ثابت نشده، بلکه خرق  در قصۀ اصحاب کهف کرامتی برای ایشان به طوری که فضل

 عادتی برای خدا اثبات شده و این مربوط به اصحاب کهف نیست. 

 مخالف عقل و راویان  به هرحال، کرامات بسیاری هر مذهبی برای بزرگان خود ذکر کرده
ً
اند که اکثرا

 رسول خدا ایمان بوده تقوی و بی آنان خود بی
ً
از ترس مردم مخفی پس از آنکه در غار ثور  صاند، مثال

شد و بعد از سه روز با زحمت و رنج بسیاری به سوی مدینه مسافرت کرد، با آنکه پیغمبر بود طی 

طی األرض  اند. علی شده قائل »طی األرض«و صوفیه برای صدها نفر األرض نداشت، اما شیعه 

کرد برای رفتن از مدینه به مدائن برای نماز برجنازۀ سلمان، حضرت جواد از مدینه به طوس طی األرض 

. محمد اسلم طوسی طی األرض کرد از نیسابور به مصر، و کرد برای نماز به جنازۀ حضرت رضا

شیر ندرید، اما در هزاران صدمه و توهین کردند و هیچ کس را  ص... و یا اینکه به رسول خدا.هکذا

کننده را  توهین کردند فوری صورِت شیِر پرده، شیر حقیقی شد و توهین مجلسی به حضرت رضا

کشت و پاره پاره کرد، در صورتی که جزای توهین کشتن نیست. و یا خانۀ کعبه به استقبال فالن مرشد 

وجود کرامت و ایجاد کرامت  نیامد! و به اضافه صآمد در صورتی که خانۀ کعبه به استقبال رسول خدا

شود و خود آن قطع طریِق عبودّیت و ذلت در پیشگاه احدیت است،  و معجزه باعث غرور ولی خدا می

 کند.  کسی که خود را اهل کرامت بداند خوشحال خواهد شد، و این خوشی او را از خدا دور می

 
ً
ند که خدا برای اثبات آن منصب : اولیایی که پیغمبر نباشند از طرف خدا منصب خصوصی ندارثانیا

 برای ایشان خرق عادت کند. 

 
ً
: فرح به کرامت، فرح به غیر خدا و فرح به مخلوق است و فرح به مخلوق حجاب از حق و ثالثا

 حقیقت است. 

 
ً
: کسی که به واسطۀ عمل خود مستحق کرامت شود، برای عمل خود قیمتی قائل شده و نزد او رابعا

تعالی هیچ و بلکه  ل آنکه تمام اعمال و طاعات بندگان در مقابل جالل و کرم حقعملش وقعی دارد و حا

کند تا خدا به او کرامت عنایت کند  قصور و تقصیر است، و به واسطۀ عمل، کسی بر خدا حقی پیدا نمی

 اگر عمل را مور
ّ
 نشانی قبول عمل این است که به نظر عامل نیاید و آن را فراموش کند و اال

ً
د نظر و اصال

 قرار دهد و خیال کند کار مهمی کرده آن عمل قبول نخواهد شد. 
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ً
: ذل و تواضع موجب تقرب عبد به خداست و اگر کرامتی از او به وجود آید موجب تکبر و خامسا

بزرگ دانستن خودش گردد و این دلیل بر عدم والیت است، چنانکه ابلیس و بلعم باعور و سایر علمای 

هب دیگر به واسطۀ همین تکبر و خودخواهی، مذموم و مرجوم شدند که خدا در حق بنی اسرائیل و مذا

ٰ لۡ ٱ ِمنَ  َوَ�نَ  َ�َ َتكۡ سۡ ٱ﴿ابلیس فرموده:   َكَمَثلِ  ۥَ�َمَثلُهُ ﴿و در حق بلعم فرمود:  ،!*"﴾ِفرِ�نَ�
ِينَ ٱ َتلََف خۡ ٱ َوَما﴿، و در حق علماء فرموده: !+"﴾بِ َ�ۡ لۡ ٱ َّ�  ْ وتُوا

ُ
ٓ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  إِ�َّ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ  َءُهمُ َجا

ۢ َ�غۡ  مُ عِلۡ لۡ ٱ  !," .﴾َنُهمۡ بَيۡ  �َي

 
ً
دارد  داند ولِیّ خداست یا خیر؟ اگر بداند که خدا او را دوست می ، ولِیّ خدا آیا خود میسادسا

 موجب تکبر او خواهد شد. 

در دعای کمیل عرض  دانستند و نباید بدانند و لذا علی پس اولیاء خدا، خود را ولِیّ خدا نمی

کرد. و خود را  دانست این دعا را نمی ، و اگر خود را ولِیّ خدا می»من أوليائك ياللهم اجعلن«کند:  می

دانست به دلیل هزاران کلماتی که در دعاهای او وارد است، و خود ادعا نکرد که من  مقصر و گنهکار می

عیان پیروی او را ولی خدا و منصوص ولِیّ خدا و یا منصوب و منصوص از طرف خدا و رسولم، 
ّ

ولی مد

اند، ولی باید دانست چون  دانند، و آیات و روایاتی را در این باره تأویل کرده از جانب خدا و رسول می

را دوست خدا خوانده، ما او را از دوستان  رسد علی که از وحی به او خبری می صرسول خدا

 باور کردن چیزهایی که دلیل محکمی از عقل و قرآن ندارد. به هرحال بسیار مشکل است دانیم.  خدا می

نَا آ�ِيَك ﴿اند به قّصۀ مریم و قصۀ:  مدعیان کرامت اولیاء استدالل کرده
َ
ِعنَْدهُ ِعلٌْم ِمَن الِْكَتاِب �

آوردن عرش بلقیس، در حالی که اینها داللت بر مقصد ایشان ندارد زیرا قصۀ مریم دلیل بر  !-"﴾بِهِ 

بوده و او پیامبر است، و غیر انبیاء که منصبی ندارند قیاس به انبیاء نشوند. و  رت عیسیکرامت حض

ِي ِعنَْدهُ ِعلٌْم ِمَن الِْكَتابِ ﴿آوردن تخت بلقیس و  باشد و او  سلیمان ، محتمل است حضرت!."﴾ا�َّ

یغمبری بوده و مربوط به هم باشد تازه او نیز پ آصف برخیاای بوده و اگر  نیز پیامبر است، و یا کار فرشته

____________________ 
 ].٧٤[ص: » تکبر نموده و از کافران گردید.« -١

 ].١٧٦[األعراف: » مثل او مانند مثل سگ است.« -٢

» شان برای ستم بین خودشان بود.و آنانکه به ایشان کتاب داده شده، اختالف نکردند مگر پس از دانستن، و اختالف« -٣

 ].١٩عمران:  [آل
 ].٤٠[النمل:» آورم. دانشی از کتاب بود گفت: من آن را مینزد وی « -٤

 ].٤٠[النمل: » آنکه نزد وی دانشی از کتاب بود.« -٥
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توان ثابت کرد. ولِیّ خدا کسی است که خدا او را دوست  غیر انبیاء نیست، و مطلب را با قیاس نمی

بدارد نه اینکه او خدا را دوست داشته باشد، و محبت خدا امری است سّری و کسی نباید از آن اطالعی 

شود، زیرا طاعات  بت و عداوت حق نمیداشته باشد، حتی خود ولی، زیرا طاعات و معاصی موجب مح

و به اضافه طاعات و معاصی قابل  !*"و معاصی حادث است و حادثات در ذات احدیث تأثیری ندارد

محو و ابطال است، ممکن است عاصی روزی مطیع شود و توبه کند و مطیع روزی عاصی گردد، 

 ل تصدیق نیست!.. هرچیزی موقوف بر خاتمه است. پس کرامات اولیاء به طور کلی قاب

ْ بَِرّ�ِِهۡم َوزِۡدَ�ُٰهۡم ُهٗدى ﴿ ُهۡم فِۡتَيٌة َءاَمُنوا � إِ�َّ ُهم بِٱۡ�َّقِ
َ
ُۡن َ�ُقصُّ َعلَۡيَك َ�َبأ َوَرَ�ۡطَنا  ١٣�َّ

ْ ِمن ُدونِهِۦٓ  �ِض َلن نَّۡدُعَوا
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ْ َر�َُّنا َربُّ ٱلسَّ ْ َ�َقالُوا ٰ قُلُو�ِِهۡم إِۡذ قَاُموا ۖ لََّقۡد  َ�َ إَِ�ٰٗها

ٓ إِٗذا َشَطًطا  تُوَن َعلَۡيِهم �ُِسۡلَ�ٰ�  ١٤قُۡلَنا
ۡ
ۖ لَّۡوَ� يَ� ْ ِمن ُدونِهِۦٓ َءالَِهٗة َُذوا ُؤَ�ٓءِ َقۡوُمَنا ٱ�َّ ٰٓ�َ

ِ َكِذٗبا  ٰى َ�َ ٱ�َّ ِن ٱۡ�َ�َ ۡظلَُم ِممَّ
َ
� َ�َمۡن أ ٖ  ]۱۵-۱۳[الکهف: ﴾١٥َ�ّ�ِ

خوانیم، به راستی که ایشان جوانانی بودند  را مطابق واقع بر تو میما قصه و خبر آنان ترجمه: 
شان را قوی های ای ) و دل۱۳که به پروردگار خود ایمان آوردند و ما هدایت ایشان را افزودیم (

____________________ 
سخن مولف در این زمینه نیاز به توضیح دارد. و من بر این باورم که منظور وی این بوده که: محبت خداوند یا دشمنی  -١

تر و قبل  پیش -با علم شامل و کامل خود–ته است. چراکه خداوند او با بنده از اعمال کنونی و حادث وی پیشی گرف

های بنده مطلع بوده است. و تردیدی نیست که سبب این محبت یا از آفرینش بنده از فرمانبرداری یا نافرمانی

گاه بوده است؛ /باشد. و یقینا مولف عداوت، اعمال بنده از فرمانبرداری و نافرمانی وی می چگونه  از این مساله آ

 فرماید:   کنند از جمله اینکه میها آیه بر آن داللت میکه دهچنین نباشد درحالی

حۡ ﴿
َ
ْۚ َوأ َ ٱ إِنَّ  ِسُنٓوا ۡ ٱُ�ِبُّ  �َّ  »دارد. و نيكی كنيد؛ مهانا اهللا نيكوكاران را دوست می« ]١٩٥[البقرة:  ﴾ُمۡحِسنِ�َ ل

َ ٱإِنَّ ﴿ ٰ�ِ�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ ۡ ٱَوُ�ِحبُّ  �َّ�َّ  را پاکان) نیز( و دارد الله توبه کنندگان را دوست می« ]٢٢٢[البقرة:  ﴾ّهِرِ�نَ ُمَتطَ ل

 »دارد. می دوست

َ ٱفَإِنَّ ﴿ ۡ ٱُ�ِبُّ  �َّ  .»را دوست دارد یزگارانالله پره گمان یب« ]٧٦[آل عمران:  ﴾ُمتَّقِ�َ ل

ُ ٱوَ ﴿ ِٰ�ِ�نَ ٱُ�ِبُّ  �َّ  »و اهللا شكيبايان را دوست دارد.« ]١٤٦[آل عمران: ﴾ ل�َّ

ُ ٱوَ ﴿ �ِي�ٍ  �َّ
َ
اٍر أ  »دارد. و الله هیچ (انسان) ناسپاس گنهکاری را دوست نمی« ]٢٧٦[البقرة:  ﴾َ� ُ�ِبُّ ُ�َّ َكفَّ

َ ٱفَإِنَّ ﴿   الله کافران را دوست نمی« ]٣٢[آل عمران: ﴾ َ�ٰفِرِ�نَ لۡ ٱَ� ُ�ِبُّ  �َّ
ً
 »دارد. قطعا

ُ ٱوَ ﴿ ٰلِِم�َ ٱَ� ُ�ِبُّ  �َّ    »دارد. و الله ستمکاران را دوست نمی« ]١٤٠عمران:  [آل﴾ ل�َّ

 و آیات در این زمینه بسیارند.
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ها و زمین  نمودیم آنگاه که قیام کردند و گفتند: پروردگار و صاحب اختیار ما پروردگار آسمان
خوانیم (که اگر غیر او را در حوائج بخوانیم) محققا سخنی  در حوائج نمیاست هرگز غیر او را 

اند چرا برای  ) اینان قوم مایند که غیر خدا را آلهه گرفته۱۴ایم( به خطا و دور از صواب گفته
 ). ۱۵آورند، پس کیست ظالمتر از آنکه بر خدا به دروغ افتراء بندد( خود دلیل روشنی نمی

، داللت دارد که چون این جوانان ایمان به خدا آوردند، خدا ایمان و ﴾َوزِۡدَ�ُٰهۡم ُهٗدى﴿نکات: 

ٰ ﴿که ایمان به خدا آورد چنین است. و مقصود از جملۀ:  هدایتشان را زیاد نمود و هر َوَرَ�ۡطَنا َ�َ
دلشان را قوی  ، این است که صبر و یقین را به دل ایشان بستیم، کنایه از این است که﴾قُلُو�ِِهمۡ 

ْ ﴿گردانیدیم. و جملۀ:   قیام کردند و گفتند: ما دین  ﴾...إِۡذ قَاُموا
ً
داللت دارد که در مقابل دقیانوس علنا

خوانیم. از این جمالت باید عبرت گیرند آن  تو را قبول نداریم و ما خدا پرستیم و در دعا غیرخدا را نمی

کنند. و  ن بزرگان دین و یا مقّربین، و خود را مشرک میخوانند به عنوا کسانی که در دعا غیرخدا را می

ٖ ﴿جملۀ:  تُوَن َعلَۡيِهم �ُِسۡلَ�ٰ� َ�ّ�ِ
ۡ
کند  ، داللت دارد که تقلید باطل است و هرکس هرچه می﴾لَّۡوَ� يَ�

 باید دلیل داشته باشد. 

ْ إَِ� ﴿ ا ۥٓ ُو
ۡ
َ فَأ ۡ�ُُموُهۡم َوَما َ�ۡعُبُدوَن إِ�َّ ٱ�َّ  ٱۡلَكۡهِف يَنُ�ۡ َلُ�ۡم َر�ُُّ�م ّمِن �ذِ ٱۡ�َ�َ

ۡمرُِ�م ّمِۡرفَٗقا 
َ
ۡمَس إَِذا َطلََعت تََّ�َٰوُر َعن  ١٦رَّۡ�َتِهِۦ َوُ�َهّيِۡئ لَُ�م ّمِۡن أ ۞َوتََرى ٱلشَّ

 ٰ َماِل وَُهۡم ِ� فَۡجَو�ٖ ّمِۡنُهۚ َ� لَِك ِمۡن َكۡهفِِهۡم َذاَت ٱۡ�َِمِ� �َذا َغَرَ�ت �َّۡقرُِضُهۡم َذاَت ٱلّشِ
ۡرِشٗدا  ُ َ�ُهَو ٱلُۡمۡهَتدِ� َوَمن يُۡضلِۡل فَلَن َ�َِد َ�ُۥ َوِ�ّٗا مُّ ِۗ َمن َ�ۡهِد ٱ�َّ   ﴾١٧َءاَ�ِٰت ٱ�َّ

  ]۱۷-۱۶[الکهف: 

پرستیدند کناره گرفتید پس به سوی کهف جای  و چون از ایشان و از آنچه غیرخدا میترجمه: 
از رحمت خود بگستراند و برای شما در کارتان نفع و گشایشی گیرید تا پروردگارتان برای شما 

بینی که چون طلوع کند از غارشان به جانب راست میل کند  ) و خورشید را می۱۶آماده کند(
و چون غروب کند بگردد به جانب چپ آن و حال آنکه ایشان در جای فراخ از غارند، این از 

وست راه یابنده و آنکه را گمراه کند پس هرگز برای که را هدایت کند ا آیات إلهی است، خدا هر
 ). ۱۷یابی( ای نمی او یاور ارشاد کننده

، داللت دارد بر حسن هجرت و فرار از ﴾يَنُ�ۡ لَُ�ۡم َر�ُُّ�م ّمِن رَّۡ�َتِهِۦ﴿جملۀ: نکات: 

ۡمَس ﴿دارالکفر. و جملۀ:  داللت دارد که درب آن غار رو به شمال بوده که هر کس بر در  ﴾َوتََرى ٱلشَّ

تابد  تابد به طرف راست وارد شوندۀ به غار، و طرف عصر می بیند وقت طلوع؛ خورشید می غار باشد می
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ن و وزیدن نسیم روح افزا بر  ﴾َ�ٰلَِك ﴿به طرف چپ. و کلمۀ: 
ّ

اشاره است به حفظ آنان از فساد و تعف

 ای بوده است.  ، داللت دارد که وسط غار جای گشاده﴾ُهۡم ِ� فَۡجَو�ٖ ّمِۡنهُ وَ ﴿ایشان. و جملۀ: 

َماِل� َوَ�ُۡبُهم َ�ِٰسٞط ﴿ ۚ َوُ�َقّلُِبُهۡم َذاَت ٱۡ�َِمِ� َوَذاَت ٱلّشِ ۡ�َقاٗظا وَُهۡم ُرقُودٞ
َ
َوَ�َۡسُبُهۡم �

َۡت  لَۡعَت َعلَۡيِهۡم لََو�َّ َوَ�َ�ٰلَِك  ١٨ِمۡنُهۡم فَِراٗر� َولَُملِۡئَت ِمۡنُهۡم رُۡعٗبا ذَِراَ�ۡيهِ بِٱلۡوَِصيِد� لَوِ ٱطَّ
ۡو َ�ۡعَض 

َ
يَۡوٖ�� َقالُواْ َ�َعۡثَ�ُٰهۡم ِ�َتََسآَءلُواْ بَۡيَنُهۡمۚ قَاَل قَآ�ِٞل ّمِۡنُهۡم َ�ۡم َ�ِۡثُتۡمۖ قَالُواْ َ�ِۡثَنا يَۡوًما أ

 
َ
ۡعلَُم بَِما َ�ِۡثُتۡم فَٱۡ�َعُثٓواْ أ

َ
ۡزَ�ٰ َر�ُُّ�ۡم أ

َ
َهآ أ ُّ�

َ
َحَدُ�م بَِورِقُِ�ۡم َ�ِٰذهِۦٓ إَِ� ٱلَۡمِديَنةِ فَۡلَينُظۡر �

َحًدا 
َ
ۡف َوَ� �ُۡشِعَرنَّ بُِ�ۡم أ تُِ�م بِرِۡزٖق ّمِۡنُه َوۡ�ََتلَطَّ

ۡ
إِ�َُّهۡم إِن َ�ۡظَهُرواْ  ١٩َطَعاٗما فَۡلَيأ

ۡو يُِعيُدوُ�ۡم ِ� ِملَّتِهِ 
َ
بَٗدا َعلَۡيُ�ۡم يَۡرُ�ُوُ�ۡم أ

َ
  ]۲۰-۱۸[الکهف:  ﴾٢٠ۡم َوَلن ُ�ۡفلُِحٓواْ إًِذا �

پنداری درحالی که خفتگانند و به جانب راست و جانب چپ  و ایشان را بیدار میترجمه: 
گردانیمشان و سگشان دو ساعدش را به آستانۀ آن غار گسترده، اگر بر آنان مطلع شوی  می

) و بدینگونه ایشان ۱۸دنشان دلت ازترس پر شود (کنی و از دیالبته از آنان برای فرار پشت می
ای از ایشان گفت: چه اندازه درنگ  را برانگیختیم تا بین خود از یکدیگر سؤال کنند، گوینده

ایم یک روز و یا بعضی از روز، گفتند: پروردگارتان داناتر است به  اید؟ گفتند: درنگ کرده کرده
را با این درهمتان به سوی شهر بفرستید تا که بنگرد اید، پس یکی از خودتان  آنچه درنگ کرده

تر است پس از آن برای شما خوراکی بیاورد و باید نرمی کند و شما را  کدام آنها طعامی پاکیزه
) زیرا ایشان اگر بر شما دست یابند سنگسارتان ۱۹به احدی نیاگاهاند (آگاهی ندهد)(

 ). ۲۰نند آنگاه هرگز رستگار نخواهید شد(گردا کنند و یا شما را در کیش خودشان برمی می

ْ َر�ُُّ�ۡم ﴿و جملۀ: . ﴾ىُهدٗ  ُهمۡ َ�ٰ َوزِدۡ ﴿عطف است بر جملۀ:  ﴾َوَ�َ�ٰلَِك ﴿نکات:  قَالُوا
ۡعلَمُ 

َ
داللت دارد که چند نفری از ایشان آثار تغییر و درازی مو و ناخن در خود دیدند و حس  ﴾...أ

کردند که باید مدتی خفته باشند و لذا گفتند: خدا داناتر است به مقدار درنگ ما. و مقصود ایشان از 

ْ ﴿ورق، ورق سیم و زر بوده است. جملۀ  ُهۡم إِن َ�ۡظَهُروا ار بر مسلمین داللت دارد که اگر ک ﴾...إِ�َّ
ّ

ف

گردانند مسلمین را به ملت و دین خودشان و باعث  کنند مسلمین را و یا برمی دست یابند یا نابود می

 عذاب ابدی خواهد شد. 

ٓ إِۡذ ﴿ اَعَة َ� َرۡ�َب �ِيَها نَّ ٱلسَّ
َ
ِ َحّقٞ َوأ نَّ وَۡعَد ٱ�َّ

َ
ْ أ نَا َعلَۡيِهۡم ِ�َۡعلَُمٓوا ۡ�َ�ۡ

َ
َوَ�َ�ٰلَِك أ

ْ َ�َتَ�ٰ  ِيَن َغلَُبوا ۡعلَُم بِِهۡمۚ قَاَل ٱ�َّ
َ
�ُُّهۡم أ ۡمرَُهۡمۖ َ�َقالُواْ ٱۡ�ُنواْ َعلَۡيِهم ُ�ۡنَ�ٰٗناۖ رَّ

َ
ٰٓ زَُعوَن بَۡيَنُهۡم أ َ�َ 
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ۡسِجٗدا  ۡمرِهِۡم َ�َتَِّخَذنَّ َعلَۡيِهم مَّ
َ
ابُِعُهۡم َ�ُۡبُهۡم َوَ�ُقولُوَن َ�َۡسةٞ  ٢١أ َسَيُقولُوَن ثََ�َٰثةٞ رَّ

تِِهمسَ  ۡعلَُم بِعِدَّ
َ
ٓ أ ِ�ّ ا  ادُِسُهۡم َ�ُۡبُهۡم رَۡ�َۢ� بِٱۡلَغۡيِب� َوَ�ُقولُوَن َسۡبَعةٞ َوثَاِمُنُهۡم َ�ُۡبُهۡمۚ قُل رَّ مَّ

َحٗدا 
َ
 ﴾٢٢َ�ۡعلَُمُهۡم إِ�َّ قَلِيٞلۗ فََ� ُ�َمارِ �ِيِهۡم إِ�َّ ِمَراٗٓء َ�ِٰهٗر� َوَ� �َۡسَتۡفِت �ِيِهم ّمِۡنُهۡم أ

  ]۲۲-۲۱الکهف:[  

و بدین گونه (مردم را) مطلع گردانیدیم بر ایشان تا بدانند که وعدۀ خدا حق است و ترجمه: 
کردند،  اینکه در ساعت قیامت شکی نیست هنگامی که بین خودشان در امر ایشان نزاع می

ه بر پس گفتند: بر ایشان ساختمانی بنا کنید، پروردگار ایشان داناتر است به ایشان، آنان ک
) خواهند گفت: ۲۱سازیم( امر ایشان غالب شدند گفتند: البته بر باالی ایشان مسجدی می

گویند: پنج نفر بودند ششم ایشان سگشان،  سه نفر بودند چهارمی ایشان سگشان، و می
گویند: هفت نفر بودند و هشتم ایشان سگشان، بگو پروردگارم  سنگ انداختن به غیب، و می

داند ایشان را مگر کمی. پس دربارۀ ایشان جدال مکن مگر  به شمارۀ ایشان داناتر است نمی
 ). ۲۲جدال ظاهری، و دربارۀ ایشان از احدی از اینان فتوی مخواه(

عاد جسمانی اختالف ای بودند که در حشر م در زمان بیدار شدن اصحاب کهف عدهنکات: 

فرماید:  خواست این مطلب را برای مردم روشن کند، خدا می داشتند، پادشاهی بود صالح و از خدا می

نَا َعلَۡيِهمۡ ﴿ ۡ�َ�ۡ
َ
، پس خدا مردم را مطلع گردانید بر احوال کهف تا به حشر و معاد جسمانی یقین ﴾أ

ۡمرَهُ ﴿کنند. در ضمیرهای 
َ
گردد، ظاهر کالم این  ، اختالف است که به کجا بر می﴾مۡ َ�َتَ�ٰزَُعوَن بَۡيَنُهۡم أ

گردد به مردمی که شک در حشر معاد جسمانی داشتند. و باز اختالف است که نزاع  است که برمی

 ایشان در چه بوده؟ ممکن است بگوییم نزاعشان در همان روز حشر بوده و ممکن است به قرینۀ

﴿ ْ ایشان خواب است یا  ۀ ثانِی مّر اصحاب کهف بوده که خوابیدن  بگوییم که نزاعشان در امر ﴾َ�َقالُوا

ای که اهل هدایت بودند گفتند: جلوی غار را بنا کنیم و غار را ببندیم و گفتند  مرگ؟ به هرحال عده

ۡعلَُم بِِهمۡ ﴿
َ
�ُُّهۡم أ گاهتر است. ولی عدۀ دیگر که اکثریت داشتند  ﴾رَّ یعنی؛ پروردگارشان به امر ایشان آ

 بر گورشان مسجد بسازیم.  گفتند:

اند: که  ای از نصاری به نام یعقوبیه گفته باید دانست که در عدد اصحاب کهف اختالف بوده: طایفه

ایشان با سگشان چهار نفر بودند، عدۀ دیگر به نام طائفۀ نسطوریه گفتند: با سگشان شش نفر بودند، 

شود که قول أخیر صحیح است  ه استفاده میگفتند: با سگشان هشت نفر بودند. از آی ولی مسلمین می

ابُِعُهمۡ ﴿آورده، ولی بر سر  ﴾َوثَاِمُنُهمۡ ﴿بر سر  واوزیرا  حالیه  واونیاورده و این  ﴾َسادُِسُهمۡ ﴿و  ﴾رَّ
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کید و تحقق دارد. و دیگر اینکه دو قول اول را  !*"است دانسته یعنی؛  ﴾رَۡ�َۢ� بِٱۡلَغۡيبِ ﴿و داللت بر تأ

تعالی تمام اقوال  نخوانده. و چون حق  ﴾رَۡ�َۢ� بِٱۡلَغۡيبِ ﴿مدرک و بدون علم، ولی قول سوم را  قول بی

. !+"و باطل شد، قول سوم صحیح است ﴾رَۡ�َۢ� بِٱۡلَغۡيبِ ﴿باطله و حقه را ذکر کرده، دو قول اول که 

اب کهف از وزراء و ندمای دقیانوس بودند سه شود چنانکه روایاتی نیز وارد شده که خود اصح معلوم می

نشستند و سه نفر دست چپ او و با چوپانی که با ایشان همراه شد هفت نفر  نفر دست راست او می

 واوآورند، لذا اینجا  می» واو«شدند و چون عدد هفت در میان عرب داللت بر کثرت دارد پس از آن  می

. و خدا سگ ایشان را نیز برای مجاورت با ایشان از ایشان به ﴾ُهمۡ َوثَاِمُنُهۡم َ�ۡبُ ﴿آورده و فرموده: 

 حساب آورده و هشتم ایشان شمرده چنانکه شاعری گوید: 

 پســــر نــــوح بــــا بــــدان بنشســــت
 

ـــــــد  ـــــــم ش ـــــــّوتش گ ـــــــدان نب  خان
 

 ســـگ اصـــحاب کهـــف روزی چنـــد
 

 پـــــی مـــــردم گرفـــــت و مـــــردم شـــــد 
 

ا َ�ۡعلَُمُهۡم إِ�َّ ﴿و ال یخفی در جملۀ:  ، اگر قلیل را که مستثنی است بدون ذکر مستثنی منه ﴾قَلِيلٞ مَّ

دانند مگر کمی  شود عدد اصحاب کهف را مردم نمی و حکم فاعل را دارد، فاعل قرار دادیم استفاده می

بود و چند نفر اصحاب او که از آن جناب شنیده و علم حاصل  صاز ایشان و آن کم رسول خدا

برگردد، معنی  اللهباشد که به  یعلمعل قرار ندادیم بلکه فاعل ضمیر در را فا ﴾قَلِيلٞ ﴿کردند، و اگر 

باشد، یعنی هر  داند ایشان را مگر کم، یعنی، در علم خدا عدد ایشان کم می شود: خدا نمی چنین می

باشند و در این  یکی از اقوال، صحیح باشد در واقع عدد ایشان کم بوده زیرا بندگان صالح کم می

 قلیال. باشد یعنی نصب قلیل میصورت مناسب 

____________________ 
باشد چنانکه در این جمالت مشهود منظور از واو حالیه: واوی است که بر جمله وارد شده و بیانگر حالت آن می -١

مررت بزید وفي یده « و »که کسی همراه او بود.آمد درحالیمردی نزد من »: «جاءني رجل ومعه آخر«است: 

ٓ ﴿فرماید: و از این قبیل است کالم الهی که می» که شمشیری در دست داشت.نزد زید رفتم درحالی»: «سیف  َوَما
ۡهلَۡكَنا

َ
ۡعلُومٞ  كَِتابٞ  َولََها إِ�َّ  قَۡرَ�ةٍ  ِمن أ را هالک نکردیم  و ما (اهل) هیچ دیار (و شهر)ی« ]٤[الحجر:  ﴾٤مَّ

 »مگر اینکه (مهلت و) اجلی معین (و معلوم) داشت.

فخر رازی  تفسیر الکبیرشان بود از ها سگها هفت نفر بودند و هشتمین آنمولف در بیان این موارد و ترجیح اینکه آن -٢

 ) به اختصار و تصرف استفاده کرده است.١٠٦-٢١/١٠٥(
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�ََّك إَِذا �َِسيَت  ٢٣َوَ� َ�ُقولَنَّ لَِشاْۡيٍء إِّ�ِ فَاِعٞل َ�ٰلَِك َغًدا ﴿ ۚ َوٱۡذُكر رَّ ُ ن �ََشآَء ٱ�َّ
َ
ٓ أ إِ�َّ

ۡقَرَب ِمۡن َ�َٰذا رََشٗدا 
َ
ن َ�ۡهِديَِن َرّ�ِ ِ�

َ
َث ِماْئَةٖ ِسنَِ� َوَ�ُِثواْ ِ� َكۡهفِِهۡم ثََ�ٰ  ٢٤َوقُۡل َعَ�ٰٓ أ

ۡسِمۡعۚ  ٢٥َوٱۡزَداُدواْ �ِۡسٗعا 
َ
بِۡ�ۡ بِهِۦ َوأ

َ
�ِض� �

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ْۖ َ�ُۥ َ�ۡيُب ٱلسَّ ۡعلَُم بَِما َ�ُِثوا

َ
ُ أ قُِل ٱ�َّ

َحٗدا 
َ
ٖ َوَ� �ُۡ�ُِك ِ� ُحۡكِمهِۦٓ أ   ]۲۶-۲۳[الکهف:  ﴾٢٦َما لَُهم ّمِن ُدونِهِۦ ِمن َوِ�ّ

) مگر آنکه (بگویی: ۲۳و البته در هیچ چیز مگو که من آن را فردا بجا خواهم آورد(ترجمه: 
اگر)خدا بخواهد و پروردگارت را به یاد آور هرگاه نسیان کردی و بگو امید است که پروردگارم 

) و در غارشان سیصد سال ماندند و ُنه سال زیاد ۲۴مرا به هدایت نزدیکتری هدایت نماید(
ها و زمین، او  خدا داناتر است به آنچه ماندند، مخصوص اوست غیب آسمان ) بگو۲۵کردند(

کند در حکم  عجیب بینا و شنوایی است، نیست برای ایشان جز او سرپرستی و شریک نمی
 ). ۲۶خود احدی را(

ل: إ«یکی از دو چیز باید تقدیر گرفت:  ﴾....َوَ� َ�ُقولَنَّ لَِشاْۡيٍء إِّ�ِ ﴿در جملۀ: نکات:  ال أن اوّ

إال أن «شود:  که چنین می ،»أن يأذن لك«را مقدر بگیریم و یا جملۀ:  تقولیعنی کلمۀ  ،»تقول إن شاء اهللا

تر است و مورد نزول این است  اند مناسب . تقدیر اول با مورد نزولی که ذکر کرده»يشاء اهللا أن يأذن لك

ز آنها قصۀ اصحاب کهف بود، از سه چیز سؤال کردند که یکی ا صکه چون مشرکین از رسول خدا

دهم و إن شاء الله را نگفت، خدا فرموده: مگو چیزی را فردا  فرمود: فردا جواب می صرسول خدا

، داللت دارد که ﴾َما لَُهم ّمِن ُدونِهِۦ ِمن َوِ�ّٖ ﴿دهم مگر اینکه بگوئی إن شاء الله. جملۀ:  انجام می

َحٗدا﴿: سرپرست تکوینی برای آنان جز خدا نبوده. وجملۀ
َ
داللت دارد که  ﴾َوَ� �ُۡ�ُِك ِ� ُحۡكِمهِۦٓ أ

هیچ کس در صدور حکم با خدا شرکت ندارد نه رسوالن الهی و نه غیر ایشان، پس آنچه عوام 

 کفر است.  !السالم عليك يا رشيك القرآنگویند:  می

﴿ ِ َل لَِ� وِ�َ إَِ�َۡك ِمن كَِتاِب َرّ�َِكۖ َ� ُمَبّدِ
ُ
ٓ أ َ�ٰتِهِۦ َوَلن َ�َِد ِمن ُدونِهِۦ ُمۡلَتَحٗدا َوٱتُۡل َما

ۥۖ َوَ� َ�ۡعُد  ٢٧ ِيَن يَۡدُعوَن َر�َُّهم بِٱۡلَغَدٰوةِ َوٱۡلَعِ�ِّ يُرِ�ُدوَن وَۡجَهُه َوٱۡصِ�ۡ َ�ۡفَسَك َمَع ٱ�َّ
ۡ�َفۡلَنا قَ 

َ
ۡ�َياۖ َوَ� تُِطۡع َمۡن أ َبَع َهَوٮُٰه َ�ۡيَناَك َ�ۡنُهۡم تُرِ�ُد زِ�َنَة ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ ۡلَبُهۥ َعن ذِۡكرِنَا َوٱ�َّ

ۡمُرهُۥ ُفُرٗطا 
َ
 ]۲۸-۲۷[الکهف:  ﴾٢٨َوَ�َن أ

و آنچه را به سوی تو وحی شده از کتاب پروردگارت بخوان و در آن تدبر کن، برای ترجمه: 
) و خود را نگهدار با آنان که به ۲۷کننده نیست، و پناهی جز او هرگز نیابی( کلمات او تبدیل
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خواهند و دو چشمت را از ایشان  خوانند و رضای او را می صبح و شام پروردگارشان را می
مگردان که زینت زندگی دنیا بخواهی و اطاعت مکن از کسی که دل او را از یادمان غافل 

 ). ۲۸وی کرده و کار او زیاده روی است(کردیم و او هوای خود را پیر 
قرائت أعم از تالوت است، و تالوت أخص، تالوت مخصوص به قرائت کتاب خدا و تدبر نکات: 

َل لَِ�َِ�ٰتِهِۦ﴿در آن است. و جملۀ:  تواند کلمات قرآن را تغییر دهد  ، داللت دارد که کسی نمی﴾َ� ُمَبّدِ

، داللت دارد که جز خدا ﴾َولَن َ�َِد ِمن ُدونِهِۦ ُمۡلَتَحٗدا﴿ملۀ: های إلهی را تبدیل نماید. و ج و فرمان

  ﴾...َوٱۡصِ�ۡ َ�ۡفَسَك ﴿گاهی نیست. و جملۀ:  پناهگاه و تکیه
ً
تا آخر، راجع به قریش است که مجتمعا

 خواهی ما به تو ایمان آوریم و نزد تو مراوده کنیم، این فقراء را از نزد گفتند: اگر می صبه رسول خدا

خودت طرد کن، در این آیه جواب ایشان است که طرد ایشان روا نیست بلکه همواره باایشان ودر کنار 

ۡ�َفۡلَنا﴿ایشان باش و توجه به کالم قریش خطاست. و مقصود از جملۀ: 
َ
بَّ « ؛﴾...أ ا حَ نيَا إنّ مُ الدُّ يهِ لَ بْنَا عَ

ا موَ تِهِ لَ فْ لِكَ إلی غَ رَّ ذَ م «، و یا: »نْجَ كنَاهُ رَ افِالً تَ ف«و  »غَ م يفِ غَ كنَاهُ رَ متَ  باشد.  می »الَهتِ

ٰلِِمَ� نَاًرا﴿ ۡ�َتۡدنَا لِل�َّ
َ
آ أ ّ�ُِ�ۡمۖ َ�َمن َشآَء فَۡلُيۡؤِمن َوَمن َشآَء فَۡلَيۡ�ُفۡرۚ إِ�َّ  َوقُِل ٱۡ�َقُّ ِمن رَّ

ْ بَِمآءٖ َكٱلُۡمهۡ  ْ ُ�َغاثُوا ۚ �ن �َۡسَتِغيُثوا ادُِ�َها َحاَط بِِهۡم ُ�َ
َ
اُب أ َ ۚ بِۡئَس ٱل�َّ ِل �َۡشوِي ٱلۡوُُجوهَ

ۡحَسَن  ٢٩وََسآَءۡت ُمۡرَ�َفًقا 
َ
ۡجَر َمۡن أ

َ
ٰلَِ�ِٰت إِنَّا َ� نُِضيُع أ ْ ٱل�َّ ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا إِنَّ ٱ�َّ

نَۡ�ُٰر ُ�َلَّۡوَن  ٣٠َ�َمً� 
َ
ُٰت َعۡدٖن َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتِِهُم ٱۡ� ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهۡم َج�َّ

ُ
َساوَِر ِمن أ

َ
�ِيَها ِمۡن أ

تَِّ�  ٖق مُّ � ّمِن ُسنُدٖس �ۡستَۡ�َ َرآ�ِِك� نِۡعَم  َِٔذَهٖب َوَ�ۡلبَُسوَن �َِيابًا ُخۡ�ٗ
َ
َ� �ِيَها َ�َ ٱۡ�

  ]۳۱-۲۹[الکهف: ﴾٣١ٱ�ََّواُب وََحُسَنۡت ُمۡرَ�َفٗقا 
ورد و هرکس خواهد و بگو: این حق از پروردگار شماست، پس هرکس خواهد ایمان آترجمه: 

ایم که سرا پردۀ آن به ایشان احاطه  کافر شود، به راستی که برای ستمگران آتشی را مهیا کرده
ها را  شوند به آبی مانند فلز گداخته که صورت کرده و اگر فریادرسی بجویند فریادرسی می

ورده و ) محققا کسانی که ایمان آ۲۹بریان کند، بد است آن شراب و بد آرامگاهی است(
که عمل نیک آورد ضایع  اند در واقع ما اجر کسی های شایسته انجام داده عمل
های همیشگی است که از زیرشان نهرها جاری  ) آنانند که برایشان بهشت۳۰سازیم( نمی

پوشند  های سبز سندس و استبرق می است، در آنجا از دستبندهای طال زیور شوند و از جامه
 ). ۳۱گاهی( اند خوب ثوابی است و خوب تکیه تکیه زدهها  در حالی که بر تخت
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و  ﴾فَۡلُيۡؤِمن﴿های  دلیل بر آزادی و اختیار است. و صیغه ﴾...َ�َمن َشآَء فَۡلُيۡؤِمن﴿جملۀ: نکات: 

جامه، دیبای حریر و  ﴾ُسنُدٖس ﴿برای تهدید است نه برای امر تخییری. و مقصود از  ﴾فَۡلَيۡ�ُفر﴿

ابریشمی کلفت. و فرق بین اریکه  و جامه، دیبای حریر ،﴾إِۡستَۡ�َق﴿ ابریشمی نازک است. و مقصود از

َرآ�ِكِ ﴿جمع آن  زیرا اریکه کهو سریر عام و خاص است. 
َ
 گویند: که در است، سریری را می ﴾ٱۡ�

 حجلۀ داماد گذارند. 

َثٗ� ﴿ ۡعَ�ٰٖب وََحَفۡفَ�ُٰهَما بَِنۡخٖل َوٱۡ�ِۡب لَُهم مَّ
َ
َحِدهَِما َجنَّتَۡ�ِ ِمۡن أ

َ
رَُّجلَۡ�ِ َجَعۡلَنا ِ�

ُ�لََها َولَۡم َ�ۡظلِم ّمِۡنُه َشۡ�  ٣٢وََجَعۡلَنا بَۡيَنُهَما َزرٗۡ� 
ُ
ۡرنَا  ٔٗ ِ�َۡتا ٱۡ�َنَّتَۡ�ِ َءاتَۡت أ ۚ َوفَجَّ ا

َعزُّ َوَ�َن َ�ُۥ َ�َمٞر  ٣٣ِخَ�ٰلَُهَما َ�َهٗر� 
َ
ۡ�َ�ُ ِمنَك َماٗ� َوأ

َ
نَا۠ أ

َ
ۥٓ � َ�َقاَل لَِ�ِٰحبِهِۦ َوُهَو ُ�َاوُِرهُ

بَٗدا  ٣٤َ�َفٗر� 
َ
ۦٓ � ِ ن تَبِيَد َ�ِٰذه

َ
ُظنُّ أ

َ
َۡفِسهِۦ قَاَل َمآ أ ُظنُّ  ٣٥َوَدَخَل َجنََّتُهۥ وَُهَو َظالِٞم ّ�ِ

َ
َوَمآ أ

اَعَة قَآ�َِمٗة َولَ�ِن رُّدِدتُّ إَِ�ٰ رَ  � ّمِۡنَها ُمنَقلَٗبا ٱلسَّ ِجَدنَّ َخۡ�ٗ
َ
قَاَل َ�ُۥ َصاِحُبُهۥ َوُهَو  ٣٦ّ�ِ َ�

ٮَٰك رَُجٗ�  ِي َخَلَقَك ِمن تَُراٖب ُ�مَّ ِمن �ُّۡطَفةٖ ُ�مَّ َسوَّ َ�َفۡرَت بِٱ�َّ
َ
ۥٓ أ ِٰكنَّا۠ ُهَو  ٣٧ُ�َاوُِرهُ َّ�

َحٗدا 
َ
ٓ أ ۡ�ُِك بَِرّ�ِ

ُ
ُ َرّ�ِ َوَ�ٓ أ ُ َ� قُوَّةَ إِ�َّ َولَوۡ  ٣٨ٱ�َّ َ�ٓ إِۡذ َدَخۡلَت َجنََّتَك قُۡلَت َما َشآَء ٱ�َّ

ا  قَلَّ ِمنَك َماٗ� َوَوَ�ٗ
َ
نَا۠ أ

َ
ِۚ إِن تََرِن � � ّمِن َجنَّتَِك َوُ�ۡرِسَل  ٣٩بِٱ�َّ ن يُۡؤ�َِ�ِ َخۡ�ٗ

َ
ٓ أ َ�َعَ�ٰ َرّ�ِ

َمآِء َ�ُتۡصبَِح َصعِ  ۡو يُۡصبَِح َمآؤَُها َغۡوٗر� فَلَن �َۡسَتِطيَع  ٤٠يٗدا َزلًَقا َعلَۡيَها ُحۡسَباٗ�ا ّمَِن ٱلسَّ
َ
أ

ٰ  ٤١َ�ُۥ َطلَٗبا  نَفَق �ِيَها َوِ�َ َخاوَِ�ٌة َ�َ
َ
ٓ أ ٰ َما ۡيهِ َ�َ ۡصَبَح ُ�َقّلُِب َكفَّ

َ
ِحيَط بَِثَمرِهِۦ فَأ

ُ
َوأ

َحٗدا 
َ
ٓ أ ۡ�ِۡك بَِرّ�ِ

ُ
ونَُهۥ ِمن ُدوِن  ٤٢ُعُروِشَها َوَ�ُقوُل َ�ٰلَۡيتَِ� لَۡم أ ُۥ فَِئةٞ يَنُ�ُ َولَۡم تَُ�ن �َّ

ا  ِ َوَما َ�َن ُمنَتِ�ً � ُهَو َخۡ�ٞ ثََواٗبا وََخۡ�ٌ ُ�ۡقٗبا  ٤٣ٱ�َّ ِ ٱۡ�َّقِ  ﴾٤٤ُهَنالَِك ٱلَۡوَ�َٰيُة ِ�َّ
  ]۴۴-۳۲[الکهف:  

ر قرار دادیم و و بزن برایشان َمَثل دو مردی که برای یکی از آنان دو باغی از انگوترجمه: 
) هر دو ۳۲اطراف آن را به درخت خرما پوشاندیم و بین آن دو باغ را کشتزار قرار دادیم(
) و برای ۳۳بوستان میوۀ خود را داده و چیزی از آن نکاستند و میان آن دو نهری روان نمودیم(

مرا از تو  کرد گفت که: او ثمری داشت پس به رفیق خود در حالی که با او پی در پی گفتگو می
) و به بوستانش داخل شد در حالی که به خود ستم ۳۴مال بیشتر و ازحیث نفرات عزیزترم (

کنم قیامت بر پا شود و  ) و گمان نمی۳۵برم این هرگز تمام شود( کرد، گفت: گمان نمی می
) دوستش ۳۶یابم ( اگر به سوی پروردگارم برگردانیده شوم البته جای بازگشت بهتر از این می
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کرد: آیا به آن که تو را از خاک آفریده سپس از نطفه  به او گفت درحالی که با او گفتگو می
) لیکن من معتقدم که آن خدا است ۳۷سپس تو را به صورت مردی معتدل نموده کافری (

) و چرا وقتی داخل بوستانت شدی ۳۸کنم( پروردگارم و احدی را شریک پروردگارم نمی
بینی که از تو در  (ماشاءالله) و نیست نیرویی مگربه خدا اگر مرا می نگفتی آنچه خدا خواسته

) پس شاید پروردگارم مرا بهتر از بوستان تو بدهد و بر آن (باغ تو) ۳۹مال و فرزند کمترم(
) و یا به صبح آب آن فرو رود که ۴۰ای از آسمان بفرستد که صباح زمینی ساده گردد( صاعقه

) و (سرانجام عذاب) به میوۀ آن(باغش) احاطه شد که وقت ۴۱هرگز نتوانی آن را بجویی (
مالید) بر آنچه در آن باغ خرج کرده  گردانید (و از تأسف به هم می صبح دو دست خود را می

گفت: ای کاش به پروردگارم احدی  بود در حالی که آن باغ بر داربستهایش فروافتاده بود و می
گروهی نبود که یاریش کنند جز خدا. و خود نیز ) و برای او ۴۲را شریک ننموده بودم(

) اینجاست که سرپرستی حقیقی برای خداست او خوب است ۴۳دهندۀ خود نبود ( یاری
 ). ۴۴اوخوب است برای عاقبت بندگان( برای دادن ثواب و پاداش و

گفتند: فقرا را رها کن و  چون در آیات قبل کفار قریش را جواب داد در گفتۀ ایشان که مینکات: 

تعالی در این آیات مثل دو رفیقی که یکی از  وقتی برای ما معین کن و به ثروت خودشان نازیدند، حق

ۡ�َ�ُ ﴿اعتباری ثروت. جملۀ:  ایشان فقیر و دیگری غنی بود به میان آورده برای بی
َ
۠ أ نَا

َ
و  ﴾... ِمنَك �

َ�َفۡرَت ﴿جواب آن به جملۀ 
َ
داللت دارد که بالیدن به ثروت دنیا در حقیقت کفر است. و  ﴾....أ

ٓ ﴿جملۀ:  ۡ�ُِك بَِرّ�ِ
ُ
، داللت دارد که توجه به مال و منال دنیا در حقیقت شرک به خداست. و ﴾َوَ�ٓ أ

ُ ﴿جملۀ  وقت توجهش به مال و منال و ثروت دنیا شد ، داللت دارد که انسان هر﴾قُۡلَت َما َشآَء ٱ�َّ

ُ َ� قُوَّةَ إِ�َّ بِٱ�َّ ﴿باید فوری متوجه خدا گردد و بگوید:  ِ ﴿. و جملۀ: ﴾َما َشآَء ٱ�َّ ُهَنالَِك ٱلَۡوَ�َٰيُة ِ�َّ
 دلیل است بر انحصار والیت تکوینی به خدای دائمی.  ﴾ٱۡ�َقِّ 

َثَل ٱۡ�ََيٰوةِ ﴿ �ِض  َوٱۡ�ِۡب لَُهم مَّ
َ
َمآءِ فَٱۡخَتلََط بِهِۦ َ�َباُت ٱۡ� نَزۡلَ�ُٰه ِمَن ٱلسَّ

َ
ۡ�َيا َكَمآٍء أ ٱ�ُّ

ۡقَتِدًرا  ءٖ مُّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ َ�َ ُ ۡصَبَح َهِشيٗما تَۡذُروهُ ٱلّرَِ�ُٰحۗ َوَ�َن ٱ�َّ

َ
ٱلَۡماُل َوٱۡ�َُنوَن زِ�َنُة  ٤٥فَأ

 ٰ ۡ�َياۖ َوٱۡلَ�ٰقَِ�ُٰت ٱل�َّ َمٗ� ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ
َ
  ]۴۶-۴۵[الکهف:﴾٤٦لَِ�ُٰت َخۡ�ٌ ِعنَد َرّ�َِك ثََواٗبا وََخۡ�ٌ أ

و برای ایشان َمثل زندگی دنیا را بزن مانند آبی است که آن را از آسمان نازل کردیم ترجمه: 
پس به وسیلۀ آن روئیدنی زمین(چنان رشد و انبوه شد که) با هم درآمیخت، و (سرانجام) 

) ۴۵گردید که بادها آن را پراکنده کنند، و خدا بر هرچیزی توانا بوده است( خشک و ریزه ریزه
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این مال و فرزندان زینت زندگانی دنیاست و آنچه از کارهای شایسته که باقی ماندنی است 
 ). ۴۶بهتر است نزد پروردگارت از جهت پاداش و بهتر است از جهت امیدواری(

ل دی ﴾...َوٱۡ�ِۡب ﴿جملۀ: نکات: 
َ
ثباتی آن، پس  اعتباری و بی گری است برای پستی دنیا و بیَمث

اغنیای مشرکین نباید به سبب آن بر فقراء تکّبر ورزند. چون بارانی ببارد گیاهان سبز و خرم شود ولی به 

ای گویدت خیز،  زودی آن گیاهان خشک و خورد و پراکنده گردد مانند دنیا که تا جای خود را گرم کرده

باشد. و نباید خردمند به آن دل ببندد و به  مال و فرزند که سریع الزوال و االنقضاء میو همچنین است 

آن افتخار کند. ولی آنچه برای خدا انجام داده از عمل صالح، آن ثوابش باقی و به آن امیدی هست. در 

ست، اند: تسبیحات اربعه مراد ا اینکه باقیات صالحات چیست اقوال و روایاتی است: بعضی گفته

اند: هر قول وعملی که صالح و برای خدا باشد. و  اند: پنج نماز فریضه است، بعضی گفته بعضی گفته

 هو الحق. 

َحٗدا ﴿
َ
َ�ُٰهۡم فَلَۡم ُ�َغادِۡر ِمۡنُهۡم أ �َض بَارَِزٗة وََحَ�ۡ

َ
َباَل َوتََرى ٱۡ� ُ ٱۡ�ِ وَُعرُِضواْ  ٤٧َوَ�ۡوَم �َُسّ�ِ

ا  ٰ َرّ�َِك َصّفٗ َۡعَل لَُ�م َ�َ لَّن �َّ
َ
ِۢۚ� بَۡل زََ�ۡمُتۡم � ة َل َمرَّ وَّ

َ
لََّقۡد ِجۡئُتُمونَا َكَما َخلَۡقَ�ُٰ�ۡم أ

وِۡعٗدا  ا �ِيهِ َوَ�ُقولُوَن َ�َٰوۡ�لََتَنا َماِل  ٤٨مَّ َوُوِضَع ٱۡلِكَ�ُٰب َ�َ�َى ٱلُۡمۡجرِِمَ� ُمۡشفِقَِ� ِممَّ
�ۗ َوَ� َ�َٰذا ٱۡلِكَ�ِٰب َ� ُ�َغادُِر َصِغَ�ٗة  ْ َحاِ�ٗ ْ َما َعِملُوا ۚ َووََجُدوا ۡحَصٮَٰها

َ
ٓ أ َوَ� َكبَِ�ًة إِ�َّ

َحٗدا 
َ
 ]۴۹-۴۷[الکهف:  ﴾٤٩َ�ۡظلُِم َر�َُّك أ

بینی و ایشان را محشور کنیم و  دهیم و زمین را ظاهرمی و روزی که کوهها را سیر میترجمه: 
دگارت عرضه شوند (و به ایشان گفته ) و صف کشیده بر پرور ۴۷احدی از ایشان را وانگذاریم(

شود) به تحقیق آمدید نزد ما بدانگونه که اول بار شما را آفریدیم (یعنی برهنه و بدون مال و 
) و کتاب اعمال ۴۸منال) بلکه گمان داشتید که برای شما وعده گاهی قرار نخواهیم داد(

گویند: ای وای بر ما این  می نهاده شود پس مجرمین را ببینی از آنچه در آن است ترسناکند و
کتاب را چه باشد که کوچک و بزرگی را واگذار نکرده مگر آنکه آن را در شمار آورده، و آنچه را 

 ). ۴۹کند( عمل کردند حاضر یابند و پروردگارت به احدی ستم نمی

َباَل ﴿ممکن است مقصود از جملۀ: نکات:  ُ ٱۡ�ِ ت منتشره، سیر به عدم باشد و یا به ذرا ،﴾�َُسّ�ِ

تِ ﴿چنانکه در سورۀ واقعه فرموده:  ٓ  فََ�نَۡت  ٥ ا�َسّٗ  َباُل �ِۡ ٱ َو�ُسَّ � ءٗ َهَبا . و مقصود از جملۀ: !*"﴾اَبثّٗ مُّ

�َض بَارِزَةٗ ﴿
َ
ها و اشجار روی آن باقی  ها، کوه ، این است که چیزی از عمارات، کاخ﴾َوتََرى ٱۡ�

____________________ 
 ].٦-٥[الواقعة: » پس چون غبار پراکنده گردد. ی شودها (درهم کوبیده و) متالش و کوه « -١
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داللت دارد که گناهان بر دو قسم است؛ صغیره و کبیره،  ﴾...َصغَِ�ةٗ َ� ُ�َغادُِر ﴿ماند. و جملۀ:  نمی

اند: کبیره آنست که عقاِب فاعِل آن را از ثواب او زیادتر کند وصغیره آنست که عقاب او  بعضی گفته

 . دوم: اول تعظیم ألمر اللهاند که: طاعات منحصر است در دو قسم:  کمتر باشد. و بعضی گفته
ّ

ت شفق

تر باشد کبیره است و هرچه اضرار آن  این هر چه منشأ آن گردد که جهل بالله قوی . بنابراللهعلی خلق 

تر و اضرار به خلق کمتر باشد  به غیر اقوی و اکثر باشد آن کبیره است. ولی اگر جهل به خدا ضعیف

ْ ﴿صغیره است. و البته اقوال دیگری نیز در اینجا هست. جملۀ:  � َووََجُدواْ َما َعِملُوا ، داللت ﴾َحاِ�ٗ

يَماَن «فرمود:  صبر تجّسم اعمال دارد. و رسول خدا
َ
ٌة: يَوُسَف َوُسل

َ
ث

َ
ال

َ
ُ�َاِسُب انلَّاُس يِف الِقْياَمِة ىلَعَ ث

تِ� 
َ
؟ َ�َيُقول: َجَعل َك َ��ِّ

ُ
وِك: َما ُشْغل

ُ
يُوَب، ُ�َقاُل لِلَمْمل

َ
َ�ْبًدا  َ�َبداً. َ�َيْدُعو يُوُسَف َو�َُقول: اَكَن َهَذا وَأ

اَل َشغَ 
َ
إَِذا ق

َ
 انلَّارِ، ُ�مَّ يَدُعو بَالُمبَت� ف

َ
لَِم يَمَنُعُه َذلَِك َ�ْن ِعَباَديِت. َ�ُيؤَمَر بِِه إىِل

َ
َك، ف

ُ
ءِ ِمْثل

َ
ْتِ� بِابلَال

َ
ل

اَل 
َ
يَمان. َوق

َ
ُك َ�ُيدىْع �ُِسل

ْ
ْتِ� الُمل

َ
 بِالَملِِك َ�َيُقول َشَغل

َ
يُوب، ُ�مَّ يُؤ�

َ
 صُداع أ

َ
َدَما َ�ْبٍد  : ال

َ
تَُزوُل ق

هُ وََ�ْن َما
َ

بْال
َ
َناهُ وََ�ْن َشَبابِِه �ِيَما أ

ْ
�
َ
ِ �ِيَما أ ْرَ�ٍع َ�ْن ُ�ُمرِه

َ
َل َ�ْن أ

َ
ِقَياَمِة َحىتَّ �ُْسأ

ْ
ْ�َن يَْوَم ال

َ
هِلِ ِمْن أ

ْ�َفَقُه 
َ
تََسَبُه َو�ِيَما أ

ْ
ِمهِ اك

ْ
يَف َعِمَل بِهِ  وََ�ْن ِعل

َ
 . !*"»ك

﴿ ِ ۡمِر َرّ�ِهِۦٓۗ �ۡذ قُۡلَنا ل
َ
ّنِ َ�َفَسَق َ�ۡن أ ٓ إِبۡلِيَس َ�َن ِمَن ٱۡ�ِ ۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱۡسُجُدواْ �َدَم فََسَجُدٓواْ إِ�َّ

ٰلِِمَ� بََدٗ�  ۢۚ� بِۡئَس لِل�َّ ۡوِ�َآَء ِمن ُدوِ� وَُهۡم لَُ�ۡم َعُدوُّ
َ
ۥٓ أ َ�َتتَِّخُذونَُهۥ َوُذّرِ�ََّتُه

َ
ۡشَهد�ُُّهمۡ  ٥٠أ

َ
آ أ  ۞مَّ

نُفِسِهۡم َوَما ُكنُت ُمتَِّخَذ ٱلُۡمِضّلَِ� َعُضٗدا 
َ
�ِض َوَ� َخۡلَق أ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� َوَ�ۡوَم َ�ُقوُل  ٥١َخۡلَق ٱلسَّ

____________________ 

شود:  گیرند: یوسف و سلیمان و ایوب؛ به برده گفته میمردم در روز قیامت در مقایسه با سه نفر مورد محاسبه قرار می« -١

سف را ای قرار داده بودی؛ پس (خداوند متعال) یوگوید: مرا بردهچه چیزی تو را از من به خود مشغول کرد؟ می

شود تا  ای چون تو بود. پس چرا بردگی او را از عبادت من بازنداشت. پس دستور داده میگوید: این بردهفراخوانده و می

گوید: مرا به مصیبت دچار نمودی؛ خوانند و چون میبه آتش انداخته شود. سپس کسی را که به بیماری مبتال بوده فرامی

-گوید: پادشاهی مرا به خود مشغول کرد. پس سلیمان را فرامیآورند و میپادشاه را میشود. سپس ایوب فراخوانده می
دارد تا اینکه در مورد چهار چیز مورد باز خواست یمنبر  یبنده در روز قیامت گامفرمودند:  صخوانند. و رسول خدا 

به  یف کرده، از ثروتش که از چه راهصر یکرده، از جوانیش که در چه راه یرا چگونه سپرقرار گیرد: از عمرش که آن

 .»مصرف نموده و از علمش که چه قدر به آن عمل کرده است یدست آورده و در چه راه

 گوید: اینرا روایت کرده است. و می) با الفاظی نزدیک به این و تقدیم و تأخیر در جمالت آن٢٤١٧( السننترمذی در 

 السنن؛ و دارمی در )٣٤٦٩٤(، )٧/١٢٥( الـمصنفدر ابن أبی شیبة را است. و مانند آن ن صحیحَس حدیث َح 

و... روایت  )٧٤٣٤(، )١٣/٤٢٨( مسندشدر  أبویعلی و؛ )١٧٨٥(، )٢/٢٨٦( شعب اإلیمان در يبیهق)؛ و ٥٣٧(

 اند.کرده

 



 ١٩١  سورة الکهف

ۡو�ِٗقا  ْ لَُهۡم وََجَعۡلَنا بَۡيَنُهم مَّ ِيَن زََ�ۡمُتۡم فََدَعوُۡهۡم َفلَۡم �َۡسَتِجيُبوا َ�ٓءَِي ٱ�َّ َ�ُ ْ َورََءا  ٥٢نَاُدوا
 ۡ َواقُِعوَها َولَۡم َ�ُِدواْ َ�ۡنَها َمۡ�ِٗفا ٱل �َُّهم مُّ

َ
  ]۵۳-۵۰[الکهف:  ﴾٥٣ُمۡجرُِموَن ٱ�َّاَر َ�َظنُّٓواْ �

و هنگامی که به مالئکه گفتیم برای آدم سجده کنید، پس سجده کردند جز ابلیس ترجمه: 
و فرزندان او را جز من که از جن بود، پس از امر پروردگارش فاسق شد (ونافرمانی کرد)، آیا او 

اند، برای ستمگران (شیطان به گیرید و حال آنکه ایشان برای شما دشمن دوستان خود می
ها و زمین ایشان را گواه نگرفتیم و  ) در خلقت آسمان۵۰ای است(جای خداوند) چه بد مبادله

دا فرماید ) و روزی که خ۵۱کنندگان را مددکار( نه در آفرینش خودشان و من نگرفتم گمراه
کردید ندا کنید، پس ندا کنند ایشان را و آنان برای ایشان  شریکانی را که برای من گمان می

کاران آتش را که دیدند خواهند  ) و گنه۵۲جواب ندهند و میانشان جای هالکت قرار دادیم(
 ). ۵۳دانست که در آن واقع خواهند شد و جای برگشتی از آن نیابند(

آیات به معنی نهایت تواضع است نه به معنی پیشانی بر زمین گذاشتن، زیرا سجده در این نکات: 

نِّ ﴿مالئکه مانند آدم پیشانی ندارند. جملۀ:  ، داللت دارد که ابلیس از صنف جن بوده نه ﴾َ�َن ِمَن ٱۡ�ِ

ک بوده و در مورد سجده بر آدم
َ
 از صنف ملک، پس آنچه در خطبۀ قاصعه ذکر شده که شیطان از نوع مل

بِني«مالئکه را به دو نوع تقسیم کرده و آورده است که:  رَّ قَ تَهُ الْـمُ ئِكَ الَ لِكَ مَ َ بِذَ تَربَ يزَ « ،!*"» ثُمَّ اخْ لِيَمِ

ين ِ ربِ تَكْ سْ نَ الْـمُ مْ مِ نْهُ عِنيَ مِ اضِ تَوَ نَّةَ «: گوید تا آنجا که می !+"» الْـمُ لَ الْـجَ خِ هُ لِيُدْ انَ بْحَ انَ اهللاُ سُ ا كَ الَّ مَ اً  كَ بَرشَ

لَكاً  ا مَ نْهَ جَ بِهِ مِ رَ رٍ أَخْ ، و مطالب دیگر ضد قرآنی که در این خطبه آمده، به نظر ما جعلی بوده و !,"»بِأَمْ

کنند. و البته در نهج  نیست و به عالوه بر اینکه مالئکه عصیان نمی خطبۀ مزبور قطعا از علی

 . شود ندرت مطالب ضد قرآنی دیگر نیز یافت میالبالغه به

ۡشَهد�ُُّهۡم َخۡلقَ ﴿ جملۀ:
َ
آ أ داللت دارد که خدا ستمگران را در آفرینش گواه خود نگرفته، ولی  ﴾...مَّ

تعالی احدی را گواه نگرفته عقال و نقال، چنانکه حضرت سجاد در دعای روز دوشنبه  باید دانست که حق

ي « فرموده: هللاَِِّ الَّذِ دُ مْ دْ الْـحَ هِ ْ يُشْ اً ملَ دَ األَرضَ أَحَ واتِ وَ مْ نيَ فَطَرَ السَ  ص، ولی در کافی باب مولد النبی»حِ
 از قول  ۵حدیث 

ُ
َوَما ُكنُت ﴿ ت روایتی نقل کرده که خدا، محمد، علی و فاطمه را گواه گرفته است!الغ

  کنندگان کمک گرفت. ، داللت دارد که در هیچ کاری نباید از گمراه﴾ُمتَِّخَذ ٱلُۡمِضّلَِ� َعُضٗدا

____________________ 
گاه نمود. -١  سپس فرشتگام مقرب را از این مسأله آ

 جدا کند. ها را از همتا اینکه متواضعان و مستکبران آن -٢

 کند.ای را از بهشت بیرون نمود، به آن وارد نمیهرگز خداوند بشری را با امری که به وسیله آن فرشته -٣
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ءٖ َجَدٗ� َولَ ﴿ ۡ�َ َ�َ�ۡ
َ
�َ�ُٰن أ ِ َمَثٖل� َوَ�َن ٱۡ�ِ

ۡ�َنا ِ� َ�َٰذا ٱۡلُقۡرَءاِن لِلنَّاِس ِمن ُ�ّ  ٥٤َقۡد َ�َّ
�َِيُهۡم ُسنَّةُ 

ۡ
ن تَأ

َ
ٓ أ ْ َر�َُّهۡم إِ�َّ ْ إِۡذ َجآَءُهُم ٱلُۡهَدٰى َو�َۡسَتۡغِفُروا ن يُۡؤِمُنٓوا

َ
 َوَما َمَنَع ٱ�َّاَس أ

لَِ�  وَّ
َ
�َِيُهُم ٱۡلَعَذاُب ُ�ُبٗ� ٱۡ�

ۡ
ۡو يَأ

َ
ِ�َن َوُمنِذرِ�َنۚ  ٥٥أ َوَما نُۡرِسُل ٱلُۡمۡرَسلَِ� إِ�َّ ُمبَّ�ِ

ْ ُهُزٗو�  نِذُروا
ُ
ٓ أ ْ َءاَ�ِٰ� َوَما َُذٓوا ۖ َوٱ�َّ ْ بِهِ ٱۡ�َقَّ ْ بِٱۡلَ�ِٰطِل ِ�ُۡدِحُضوا ِيَن َ�َفُروا َوُ�َ�ِٰدُل ٱ�َّ

  ]۵۶-۵۴[الکهف:  ﴾٥٦
های گوناگون در این قرآن برای مردم از هر َمَثلی بیان کردیم و  و به تحقیق به بیانترجمه: 

) و مردم را از ایمان باز نداشت آنگاه ۵۴جدل انسان و خصومت او از هر چیزی بیشتر است(
که برای ایشان هدایت آمد و از طلب مغفرت از پروردگارشان جلوگیری نکرد مگر برای اینکه 

) و پیامبران را ۵۵ای ایشان بیاید و یا عذاب روبرو ایشان را در یابد(روش گذشتگان بر 
نفرستادیم مگر اینکه بشارت دهند و بترسانند و آنان که کافرند به مخاصمۀ باطل پردازند تا به 

 ). ۵۶آن حق را از بین ببرند و آیات مرا با آنچه ترسانیده شدند به استهزاء گرفتند(

ۡ�َنا﴿و  ﴾نَّابَيَّ ﴿فرق بین جملۀ نکات:  ، این است که اول به معنای بیان کردن است، ولی ﴾َ�َّ

لِ�َ ﴿صرف به معنی بیانات متغّیر و جور واجور است. جملۀ:  وَّ
َ
�َِيُهۡم ُسنَُّة ٱۡ�

ۡ
ن تَأ

َ
ٓ أ را چنین  ﴾إِ�َّ

نتظار داشتند، اند؛ که مانع از ایمان مردم نشد جز آمدن عذابی که عادتا برای گذشتگان بود ا ترجمه کرده

یعنی عذاب بیچارگی در دنیا که آن را استیصال گویند. ولی به نظر ما ایمان نیاوردن مردم برای اقتدا 

کردن به عادت و روش سابقین است که همیشه عادت و روش مردم این بوده اگر خیرخواه و مصلحی 

اء گیرند و اهمیت ندهند چنانکه با خواسته ایشان را نجات دهد و از شر دکانداران برهاند او را به استهز

 ها زدند.  مؤلف همین کار را نموده و تهمت

ن ُذّكَِر �﴿ ۡظلَُم ِممَّ
َ
ٰ َوَمۡن أ ۚ إِنَّا َجَعۡلَنا َ�َ َمۡت يََداهُ ۡعَرَض َ�ۡنَها َو�َِ�َ َما قَدَّ

َ
َ�ِٰت َرّ�ِهِۦ فَأ

ن َ�ۡفَقُهوهُ َوِ�ٓ 
َ
ِ�نًَّة أ

َ
بَٗدا قُلُو�ِِهۡم أ

َ
َءاَذانِِهۡم َوۡقٗرۖ� �ن تَۡدُ�ُهۡم إَِ� ٱلُۡهَدٰى فَلَن َ�ۡهَتُدٓواْ إًِذا �

وِۡعٞد  ٥٧ َُّهم مَّ َل لَُهُم ٱۡلَعَذاَبۚ بَل ل َوَر�َُّك ٱۡلَغُفوُر ُذو ٱلرَّۡ�َةِ� لَۡو يَُؤاِخُذُهم بَِما َكَسُبواْ لََعجَّ
ْ ِمن ُدونِهِۦ َمۡو�ِٗ�  ْ وََجَعۡلَنا لَِمۡهلِِكِهم وَ  ٥٨لَّن َ�ُِدوا ا َظلَُموا ۡهلَۡكَ�ُٰهۡم لَمَّ

َ
تِۡلَك ٱۡلُقَرىٰٓ أ

وِۡعٗدا    ]۵۹-۵۷[الکهف:  ﴾٥٩مَّ
تر از آنکه به آیات پروردگارش تذکر داده شود و او از آنها اعراض کند و  و کیست ظالمترجمه: 

های اینان پوششی قرار  لآنچه به دو دست خود انجام داده فراموش کند؟ به راستی که ما بر د
دادیم که مبادا آن تذّکر را بفهمند و در گوشهای اینان سنگینی را، و اگر ایشان را به سوی 
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) و پروردگار تو آمرزندۀ صاحب رحمت ۵۷هدایت بخوانی در این هنگام هرگز هدایت نیابند(
تعجیل عذاب کند بلکه  اند مؤاخذه کند باید ایشان را به است، اگر ایشان را به آنچه انجام داده

ها را هالک نمودیم  ) و آن قریه۵۸برای ایشان وعده گاهی است که هرگز پناهی جز آن نیابند(
 ). ۵۹چون ستم کردند و برای هالک ایشان وعده گاهی قرار دادیم(

ۡظلَمُ ﴿جملۀ: نکات: 
َ
ی از آیات قرآن اعراض  شامل أّمت فعلی ما می ﴾...َوَمۡن أ

ّ
باشد که به کل

ای قرار گرفته که  های ایشان پرده اند حتی مقدسین ایشان و به واسطۀ اعراض و تعصب، روی دل کرده

فهمند و گوش باطنشان سنگین است، آری تعصب به مذهب و احادیث باطلۀ مذهبی و تصنیفها و  نمی

�ن تَۡدُ�ُهۡم إَِ� ﴿انع بزرگی برای فهم حقائق دین شده و به صریح این آیات اشعار مذهبی در زمان ما م
بَٗدا

َ
ْ إًِذا � صحیح است زیرا خدا هر چیزی را  ﴾َجَعۡلَنا﴿. و اینکه خدا فرموده: ﴾ٱلُۡهَدٰى فَلَن َ�ۡهَتُدٓوا

اینجا چون مردم به  آورد، در می علت چیزی قرار داده، چون أخذ به علت کردند خدا معلول را در پی آن

 شود.  و پوششی برای فهم است به ارادۀ خدا ایجاد می  تعصب مذهبی چنگ زدند معلول تعصب که پرده

ۡمِ�َ ُحُقٗبا ﴿
َ
ۡو أ

َ
بۡلَُغ َ�َۡمَع ٱۡ�َۡحَرۡ�ِن أ

َ
� ٰٓ بَۡرُح َح�َّ

َ
ا بَلََغا  ٦٠�ۡذ قَاَل ُموَ�ٰ لَِفَتٮُٰه َ�ٓ � فَلَمَّ

ٗ�ا َ�َۡمَع بَۡينِِهمَ  ََذ َسبِيلَُهۥ ِ� ٱۡ�َۡحِر َ�َ ا َجاَوَزا قَاَل لَِفَتٮُٰه َءاتَِنا  ٦١ا �َِسَيا ُحوَ�ُهَما َفٱ�َّ فَلَمَّ
ۡخَرةِ فَإِّ�ِ �َِسيُت  ٦٢َغَدآَءنَا لََقۡد لَقِيَنا ِمن َسَفرِنَا َ�َٰذا نََصٗبا  َوۡ�َنآ إَِ� ٱلصَّ

َ
رََءيَۡت إِۡذ أ

َ
قَاَل أ

 ٓ ََذ َسبِيلَُهۥ ِ� ٱۡ�َۡحرِ َعَجٗبا  ٱۡ�ُوَت َوَما ۥۚ َوٱ�َّ ۡذُكَرُه
َ
ۡن أ

َ
ۡيَ�ُٰن أ �َسىٰنِيُه إِ�َّ ٱلشَّ

َ
قَاَل َ�ٰلَِك  ٦٣أ

ٰٓ َءاثَارِهَِما قََصٗصا  ا َ�َ  ]۶۴-۶۰[الکهف:  ﴾٦٤َما ُكنَّا َ�ۡبِغ� فَٱۡرتَدَّ
محل جمع دو دریا و هنگامی که موسی به جوان خود گفت: راه را رها نکنم تا به ترجمه: 

) پس چون به محل جمع دو دریا رسیدند ماهی خود را ۶۰برسم و یا مقدار زیادی بروم(
) پس چون از آنجا گشتند ۶۱فراموش کردند پس او راه خود را در دریا گرفت و فرو رفت رفتنی(

) ۶۲به جوان خود گفت: بیاور صبحانۀ ما را که بتحقیق از این سفر خود به رنج رسیدیم(
فت: آیا دیدی هنگامی که به آن سنگ جای گرفتیم پس من ماهی را فراموش کردم و مرا از گ

یادآوری آن فراموشی نداد مگر شیطان و ماهی راه خود را در دریا به طور عجیب گرفت و رفت 
طلبیم پس جستجوکنان بر رّد پاهای خود  ) موسی گفت: این است آنچه را ما می۶۳(

 ). ۶۴برگشتند (
کردند  این قصه، قصۀ سومی است که خدا برای تنبیه کفاری که بر فقرای مسلمین فخریه مینکات: 

آورده که بدانند حضرت موسی با آن مقام، تکّبر نکرد و برای تواضع رفت به دنبال فهم حقائق از خضر. 

حاب اص و دیگر اینکه چون یهود به کفاری که گفته بودند اگر محمد شما را خبر بدهد از این قصۀ
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کهف، پیامبر خواهد بود و اگر نداند پیغمبر نیست، خدا در اینجا در جواب ایشان بیان کرده که رسول 

م مأمور  صخدا
ّ
الزم نیست به هر چیزی عالم باشد چنانکه موسی به همه چیز عالم نبود و برای تعل

اند: چون  اند و بعضی گفته شد نزد خضر برود. به هرحال سبب مأموریت موسی را مختلف نقل کرده

ید بندۀ الواح توراة بر او نازل شد و خدا با او تکلم کرد، به خود گفت: داناتر از من کیست؟ خطاب رس

خدایی که آن بنده ساکن جزائر دریا در مجمع البحرین است. و در روایتی چون به حضرت موسی علم 

داده شد گمان کرد کسی مانند او نیست و لذا در حالی که کنار دریا بود جبرئیل بود آمد و گفت: ای 

رود، پس بدان تو و دانش  می دارد و باال موسی بنگر به این مرغ صغیر که با منقار خود از آب دریا بر می

تو کمتر از این قطره است که این مرغ از دریا برداشته، در جنب معلومات الهی. اگر چه این روایت 

اشکالی دارد زیرا دریا محدود است و علم و معلومات إلهی محدود نیست. و در روایت دیگر حضرت 

ه سوی تو؟ خطاب رسید: آنکه به یاد من یک از بندگانت محبوبتر است بموسی از خدا سؤال کرد کدام

ات در قضاوت بهتر است؟ خطاب رسید: آنکه طبق واقع  باشد و مرا فراموش نکند. عرض کرد کدام بنده

جوید تا  حکم کند نه به میل خودش، عرض کرد کدام بنده داناتر است؟ خطاب رسید: آنکه علم را می

و را به هدایتی داللت و یا از ضاللتی برهاند، عرض به علم خود اضافه کند شاید به سخنی برسد که ا

کرد اگر در بندگانت داناتر از من هست مرا به او داللت کن، خطاب رسید: خضر! عرض کرد: کجا 

بیابم او را؟ خطاب رسید: بر ساحل دریا نزد سنگی. عرض کرد: چگونه آن را دریابم؟ خطاب رسید: در 

مراه خود ببر، هرکجا آن ماهی جستن کرد و به دریا رفت همانجا دار و ه میان ظرفی یک عدد ماهی نگه

آن مرد را خواهی یافت. و لذا حضرت موسی با شاگردش یوشع بن نون ظرفی را که در آن ماهی بود 

کند حرکت کردند و به  برداشتند و به طرف مجمع البحرین که دریای روم با دریای فارس مالقات می

جا ماهی جستن کرد به دریا، مرا خبر کن، اتفاقا به آنجا رسیدند و شاگردش گفت: مواظب باش هر

ماهی حرکت کرد و رفت به دریا، ولی یوشع فراموش کرد موسی را خبر کند تا مقداری راه رفته و خسته 

شدند، پس از آن نشستند برای خوردن غذا. معلوم شد ماهی به دریا رفته، یوشع گفت: همانجایی که 

دریا، ماهی جستن کرد، پس از آن برگشتند تا به همانجا رسیدند و خضر را مالقات سنگی بود در لب 

 . !*"ای پیچیده بر او سالم کرد و خود را معرفی نمود کردند و دید مردی خود را به جامه

____________________ 
و تفسیر فخر رازی  و تفسیر الکبیرثعلبی نیشاپوری  الکشف والبیانزمخشـری و تفسیر  کشافو  طبرینگا: تفسیر  -١

سران مذکور این قصه را در تفسیر آیات قصه موسی و خضر در سوره سیوطی و ... مف الدر الـمنثورو تفسیر  ابن کثیر

 اند.کهف نقل کرده
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نَّ ﴿ ُ قَاَل َ�ُۥ ُموَ�ٰ  ٦٥ا ِعلٗۡما فَوََجَدا َ�ۡبٗدا ّمِۡن ِعبَادِنَآ َءاَ�ۡيَ�ُٰه رَۡ�َٗة ّمِۡن ِعنِدنَا وََعلَّۡمَ�ُٰه مِن �َّ
ا ُعلِّۡمَت رُۡشٗدا  ن ُ�َعلَِّمِن ِممَّ

َ
ٰٓ أ تَّبُِعَك َ�َ

َ
�  ٦٦َهۡل � َوَ�ۡيَف  ٦٧قَاَل إِنََّك لَن �َۡستَِطيَع َمِ�َ َصۡ�ٗ

 � ٰ َما لَۡم ُ�ِۡط بِهِۦ ُخۡ�ٗ ُ َصابِٗر�  ٦٨تَۡصِ�ُ َ�َ ۡمٗر� قَاَل َستَِجُدِ�ٓ إِن َشآَء ٱ�َّ
َ
ۡعِ� لََك أ

َ
َوَ�ٓ أ

ۡحِدَث لََك مِۡنُه ذِۡكٗر�  َٔ قَاَل فَإِِن ٱ�َّبَۡعتَِ� فََ� �َۡ�  ٦٩
ُ
ٰٓ أ ٍء َح�َّ  ]۷۰-۶۵[الکهف: ﴾٧٠لِۡ� َعن َ�ۡ

ای از بندگان ما را یافتند که ما از جانب خود رحمتی به او داده و او را از نزد  پس بنده ترجمه:
) موسی به او گفت: آیا از تو پیروی کنم بر اینکه بیاموزی مرا ۶۵یم(خود دانشی آموخته بود
) و ۶۷) او گفت: محققا تو نخواهی توانست با من صبر نمایی(۶۶ای( هدایتی از آنچه آموخته

) او گفت: اگر خدا خواسته باشد مرا صابر ۶۸کنی بر آنچه به آن آگاه نیستی( چگونه صبر می
) او گفت: پس اگر پیروی من نمودی چیزی ۶۹نافرمانی نکنم(خواهی یافت و تو را در کاری 

 ). ۷۰از من سؤال مکن تا خود از آن برای تو بیانی کنم(

ٓ ﴿ جملۀ:نکات:  ، داللت دارد که آن شخصی که حضرت موسی او را یافت از ﴾َ�ۡبٗدا ّمِۡن ِعَبادِنَا

نَّا رَۡ�َٗة ﴿بندگان و یا فرشتگان مطیع و مقرب إلهی بوده و جمالت:  ُ ّمِۡن ِعنِدنَا وََعلَّۡمَ�ُٰه ِمن �َّ
تَّبُِعَك ﴿ و ﴾ِعۡلٗما

َ
مۡ  َ�نۡ  ۥُتهُ َ�َعلۡ  َوَما﴿ ،﴾...َهۡل �

َ
، داللت دارد که آن شخص سفیر إلهی و ﴾ِريأ

کی بوده. و باید دانست که میان مردم از علِم وحی به علم لدّنی تعبیر می
َ
گویند:  شود، می پیغمبر و یا مل

نَّا﴿لدّنی دارد و این شهرت از جملۀ: فالن کس علم  ُ به وجود آمده، چون خدا  ﴾وََعلَّۡمَ�ُٰه ِمن �َّ

نَّا﴿ فرموده ُ . به هرحال وحی مخصوص انبیاء و مالئکه است و علوم أئمه و سایر علماء را ﴾ِمن �َّ

  توان علم لدّنی نامید. نمی
م آداب و شرایطی است که اکث

ّ
ر بلکه تمام آن را حضرت موسی رعایت بدان که از برای تعلیم و تعل

ک و یا حضرت خضر و یا هر
َ
م که مل

ّ
کس بوده او نیز مراعات نموده. ما در اینجا به بعضی  کرده و آن معل

 کنیم:  از آدابی که در آیه اشاره شده اشاره می

م قرار دهد چنانکه حضرت موسی گفته: -۱
ّ
م باید خود را تابع میل و ارادۀ معل

ّ
َهۡل ﴿ متعل

تَّبُِعَك 
َ
�...﴾  

م باید در امور تعلیمی از استاد اجازه دریافت کند چنانکه حضرت گفته:  -۲
ّ
َهۡل ﴿متعل

تَّبُِعَك 
َ
�...﴾  

م باید به نادانی خود اقرار داشته باشد چنانکه حضرت موسی گفته:  -۳
ّ
ن ُ�َعّلَِمنِ ﴿متعل

َ
  ﴾...أ
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ن ﴿ د او محرز باشد به دلیلمتعلم باید استاد خود را دانا بداند و به علم او اقرار و نز -۴
َ
أ

  ﴾...ُ�َعّلَِمنِ 
م کند نه تمام آن را چنانکه موسی  -۵

ّ
م باید متواضع باشد و درخواست مقداری از علم معل

ّ
متعل

ا ُعّلِۡمَت ﴿ گوید: می ای  اینجا برای تبعیض است یعنی بعضی از آنچه دانا شده در نمِ ، و ﴾ِممَّ

  و مانند فقیر درخواست کند.
م باید -۶

ّ
 خواهد فرا گیرد نافع و موجب رشد بداند چنانکه موسی آن علمی را که می متعل

ا ُعّلِۡمَت رُۡشٗدا﴿ گوید: می   .﴾ِممَّ
م باید هر دو بدانند که همان -۷

ّ
م و معل

ّ
طوری که خدا به معلم علمی بدون منت داده، معلم متعل

ا ُعّلِۡمَت ﴿ باید منت نگذارد چنانکه فرموده:   .﴾ِممَّ
مین یاد دهد به دلیل معلم بداند ک -۸

ّ
ن ﴿ه شکر نعمت خدا بر علم همین است که بر متعل

َ
أ

ا ُعّلِۡمَت    .﴾ُ�َعّلَِمِن ِممَّ
م بداند که -۹

ّ
دَ صَ « متعل قْ ا فَ فً رْ نِي حَ لَّمَ نْ عَ ينِ مَ ا ريَّ بْدً م بندۀ خداست و »عَ

ّ
، همانطوری که معل

م شده و در این جهت 
ّ
م از معل

ّ
م از خدا، او نیز متعل

ّ
ن ُ�َعّلَِمِن ﴿ شباهت دارند به دلیلمتعل

َ
أ

ا ُعّلِۡمَت   .﴾ِممَّ

م باشد و در مقام نزاع و اعتراض نباشد به دلیل:  -۱۰
ّ
م باید تسلیم معل

ّ
تَّبُِعَك ﴿متعل

َ
  ﴾....َهۡل �

تَّبُِعَك ﴿و متابعت او از معلم مطلق باشد نه مقید چنانکه 
َ
  اطالق دارد. ﴾َهۡل �

م هر قدر عالم باشد و هرقدر -۱۱
ّ
م  متعل

ّ
وجاهت و ریاست و قدرت داشته باشد باز در مقابل معل

باید خود را جاهل و حقیر بشمرد چنانکه حضرت موسی با داشتن مقام نبّوت و ریاست باز 

تَّبُِعَك ﴿ خود را جاهل و کوچک نشان داد و گفت:
َ
 . ﴾َهۡل �

م نمی -۱۲
ّ
م خود در آنچه معل

ّ
م أعلم باشد از معل

ّ
ِم او واجد د یعنی در علومدان اگر متعل

ّ
ی که معل

م جاهل است خود را بزرگ نشمرد و کوچک بداند.
ّ
  نیست باز باید در علمی که متعل

م، به دلیل -۱۳
ّ
م باید اّول خود را خادم قرار دهد سپس متعل

ّ
تَّبُِعَك ﴿ متعل

َ
که بعد از این  ﴾َهۡل �

ن ُ�َعّلَِمنِ ﴿ جمله گفته:
َ
ٰٓ أ َ�َ﴾.  
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م فقط -۱۴
ّ
م باید مقصد او از تعل

ّ
ن ُ�َعّلَِمنِ ﴿ علم باشد نه مال و جاه: متعل

َ
ٰٓ أ تَّبُِعَك َ�َ

َ
، و ﴾َهۡل �

اهاً « :نگفت االً أَوْ جَ ِ مَ طِنيَ لَی أَن تُعْ  .»عَ

م باید برای گرفتن علم صبر و حوصله داشته باشد به دلیل -۱۵
ّ
ُ ﴿ متعل َسَتِجُدِ�ٓ إِن َشآَء ٱ�َّ

 .﴾َصابِٗر�

م نکند در امور تع -۱۶
ّ
ۡمٗر�﴿ لیمی بدلیل:باید نافرمانی معل

َ
ۡعِ� لََك أ

َ
  .﴾َوَ�ٓ أ

م برای او بیان کند بدون سؤال، و سؤال پی در پی نکند به دلیل: -۱۷
ّ
 فََ� ﴿ باید بگذارد معل

 

ءٍ  َٔ �َۡ�   .﴾ۡلِ� َعن َ�ۡ
م هست که در ترجمۀ آیات بعدی خواهد آمد. 

ّ
م و معل

ّ
 و البّته آداب دیگری نیز برای متعل

ۡهلََها لََقۡد ِجۡئَت َشۡ� فَٱنَطلََقا ﴿
َ
َخَرۡ�َتَها ِ�ُۡغرَِق أ

َ
فِيَنةِ َخَرَ�َهاۖ قَاَل أ ٰٓ إَِذا َر�َِبا ِ� ٱلسَّ ا  ًٔ َح�َّ

�  ٧١إِۡمٗر�  قُۡل إِنََّك لَن �َۡسَتِطيَع َمِ�َ َصۡ�ٗ
َ
لَۡم أ

َ
قَاَل َ� تَُؤاِخۡذِ� بَِما �َِسيُت َوَ�  ٧٢قَاَل �

ۡمرِي 
َ
� تُۡرهِۡقِ� ِمۡن أ َ�َتۡلَت َ�ۡفٗسا َز�ِيَّ�  ٧٣ُعۡ�ٗ

َ
ٰٓ إَِذا لَقَِيا ُغَ�ٰٗما َ�َقَتلَُهۥ قَاَل أ فَٱنَطلََقا َح�َّ

�  ٧٤ا نُّۡ�ٗر�  ٔٗ بَِغۡ�ِ َ�ۡفٖس لََّقۡد ِجۡئَت َشۡ�  قُل لََّك إِنََّك لَن �َۡسَتِطيَع َمِ�َ َصۡ�ٗ
َ
لَۡم أ

َ
۞َقاَل �

٧٥  ِۢ ء ۡ�َُك َعن َ�ۡ
َ
ّ�ِ ُعۡذٗر� قَاَل إِن َس� ُ  ﴾٧٦َ�ۡعَدَها فََ� تَُ�ِٰحۡبِ�� قَۡد بََلۡغَت ِمن �َّ

  ]۷۶-۷۱[الکهف:   
پس روانه شدند تا اینکه سوار در کشتی شدند، او آن را شکافی داد (سوراخ کرد) ترجمه: 

) ۷۱موسی گفت: آیا آن را شکافتی تا اهل آن را غرق کنی، به راستی که چیز عجیبی آوردی(
) موسی گفت: مرا به نسیانم ۷۲توانی کرد (ا نگفتم که تو هرگز با من صبر نمیگفت: آی

) پس روانه شدند تا آنکه غالمی را مالقات ۷۳مؤاخذه مکن و کارم را بر من سخت مگیر (
گناهی را بدون اینکه کسی را کشته  کردند پس او را به قتل رسانید، موسی گفت: آیا نفس بی

گمان تو با من  ) گفت: آیا برای تو نگفتم که بی۷۴نکری را آوردی(باشد کشتی محققًا چیز م
) موسی گفت: پس از این اگر از چیزی از تو پرسیدم دیگر با من همراه مباش ۷۵صبر نکنی (

 ). ۷۶محققا از جانب من معذور خواهی بود(
ک، مأمورّیت به باطن امور داشته ولی  شود که خضر از این آیات استفاده مینکات: 

َ
و یا مل

حضرت موسی مأمور به احکام ظاهری بوده است. به هرحال چون حضرت موسی با حضرت خضر و 

ک سه کار و یا سه مأمورّیت را انجام داده و در این سه کار مراعات 
َ
ک همراه شدند، مل

َ
 األهّم یا مل

 را نموده:  فاألهّم 
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کشتی را سوراخ کرد زیرا در واقع یا باید کشتی را سالم بگذارد در این صورت  کار او این بود کهاول: 

کرد و این کشتی را که از یک عده مساکین بود  های سالم را تصاحب می سلطان غاصبی بود که کشتی

کرد و این کاری بود که خضر را مسؤولّیتی نبود، ولی مهمتر این بود که کشتی را سوراخ  نیز تصاحب می

تا آن مساکین به کسب خود ادامه دهند و سلطان غاصب آن را تصرف نکند و این مهمتر بود فلذا کند 

 این امر أهم را انجام داد. 

کار او این بود که غالمی را که نزدیک تکلیف و یا مکلف بود به قتل رسانید زیرا آن غالم اگر دوم: 

شد والدین او به  شانید و درواقع اگر کشته میک ماند خود و والدین خود را به طغیان و کفر می زنده می

رفت، و این کار شدند و خود آن غالم مبتال به کفر و طغیان نشده از دنیا می کفر و طغیان کشانده نمی

اهم بود نسبت به حیات او زیرا أقل ضرر را بود. اگر کسی اشکال کند که قتل غالم قصاص قبل از 

غالمی را که عاقبت به شر است بکشد، در حالی که این کار جنایت است و به اضافه باید خضر هر

منافات با تکالیف اختیاریه دارد؟ جواب این است که؛ آن عبد معلوم نیست خضر باشد و چنانکه گفتیم 

کی بوده مانند عزرائیل که هزاران طفل را بعد از بلوغ و یا قبل از بلوغ قبض روح می
ّ
کند و نباید به او  مل

ا ُل  َٔ �ُۡ�  َ� ﴿دهد  یرا به امر عزیز حکیم این کار را انجام میاعتراض کرد ز  . ]۲۳نبیاء: اإل[ ﴾َعلَ�فۡ  َ�مَّ

را در ترجمۀ آیات بعد ذکر خواهیم نمود. اما نکات تعلیم و تعلم و آدابی که در این  سوم و اّما کار

 آیات اشاره شده است: 

م باید مطیع معلم باشد مادامی که عصیان خدا به -۱۸
ّ
وجود نیاید اما اگر معلم خواست  متعل

مرتکب گناهی شود متعلم باید اعتراض کند، چون در اینجا ملک ویا حضرت خضر مرتکب 

اعتراض کرد، پس آنچه  کارهایی شدکه به ظاهر عصیان خدا بود، لذا حضرت موسی

از گویند: مرید نباید به مرشد اعتراض کند! صحیح نیست. بلکه مرید اگر عصیانی  صوفیه می

 مرشد دید باید شرعا، هم ایراد کند و هم از ارادت او دست بر دارد.
م باید در اموری که وجه شرعی آن را نمی -۱۹

ّ
داند و در ظاهر خالف شرع است، از معلم  متعل

َخَرۡ�َتَها﴿ به طور استفهام انکاری گفت: پرسش کند، چنانکه حضرت موسی
َ
 و یا ﴾...أ

َ�َتۡلَت َ�ۡفٗسا﴿
َ
 .و هکذا ﴾....أ

َوَ� تُۡرهِۡقِ� ﴿ گفت: معلم باید نسبت به متعلم سختگیر نباشد و لذا حضرت موسی -۲۰
� ۡمِري ُعۡ�ٗ

َ
  .﴾ِمۡن أ

 



 ١٩٩  سورة الکهف

معلم باید دارای عفو و بخشش باشد و به نسیان و امثال آن متعلم را مؤاخذه نکند چنانکه  -۲۱

  .﴾َ� تَُؤاِخۡذِ� بَِما �َِسيُت ﴿ گفت: حضرت موسی
که برخالف اوامر معلم عمل کرده باشد معلم را معذور بدارد چنانکه  متعلم باید در موردی -۲۲

ّ�ِ ُعۡذٗر�﴿ گوید: حضرت موسی می ُ   .﴾قَۡد بَلَۡغَت ِمن �َّ
 البته سایر آداب تعلیم و تعلم در آیات بعد خواهد آمد. 

﴿ 
َ
ۡهلََها فَ�

َ
ٓ أ ۡهَل قَۡرَ�ٍة ٱۡسَتۡطَعَما

َ
ٓ أ َ�َيا

َ
� ٓ ٰٓ إَِذا ن يَُضّيُِفوُهَما فَوََجَدا �ِيَها فَٱنَطلََقا َح�َّ

َ
ْ أ بَۡوا

ۡجٗر� 
َ
ۥۖ قَاَل لَۡو ِشۡئَت َ�ََّخۡذَت َعلَۡيهِ أ قَاَمُه

َ
ن يَنَقضَّ فَأ

َ
قَاَل َ�َٰذا فَِراُق  ٧٧ِجَداٗر� يُرِ�ُد أ

ا  لَۡيهِ َصۡ�ً وِ�ِل َما لَۡم �َۡسَتِطع عَّ
ۡ
نَّبُِئَك بَِتأ

ُ
  ]۷۸-۷۷[الکهف:  ﴾٧٨بَۡيِ� َوَ�ۡينَِكۚ َس�

ای شدند از اهل آن طعام خواستند، ایشان از  پس روانه شدند تا وارد به اهل قریهترجمه: 
نوازی آنان خودداری کردند، پس دیواری را در آن یافتند که مشرف به انهدام بود، عالم  مهمان

خواستی بر این کار اجری  آن را برپا داشت و محکم نمود، موسی گفت: اگر می
) عالم گفت: این است باعث جدائی بین من و بین تو به زودی تو را خبر ۷۷گرفتی( می
 ).۷۸دهم به حقیقت آنچه بر آن صبر نتوانستی( می

با آن عالم وارد شدند به شهر انطاکّیه و یا شهر دیگری که خدا آن را در  حضرت موسینکات: 

 يَتِيَمۡ�ِ  َمۡ�ِ لُِغَ�ٰ ﴿آیات بعد در جملۀ: اینجا قریه نامیده برای انجام ندادن وظیفۀ مهمان نوازی، ولی در 
ۡ ٱ ِ�  شود مهمان نوازی نکردن و خودداری از اطعام به واردین  آن را شهر نامیده، معلوم می ﴾...َمِديَنةِ ل

ر شده، و لذا در حکایات آمده که اهل آن شهر چون از نزول  باشد که اینجا حق کار زشتی می
ّ
تعالی متذک

های نفیس و طال و  برای دفع رسوایی خود وکالیی با مقداری از بارهای پارچه این آیات مطلع شدند

نپذیرفت و  صفرستادند که این آیات را از قرآن حذف کند، رسول خدا صجواهر نزد رسول خدا

َل  َ� ﴿فرمود:  ِ ٱ ِت لَِ�َِ�ٰ  ُمَبّدِ ْ ﴿. سپس تقاضا کردند که کلمۀ: ﴾�َّ بَۡوا
َ
تبدیل به کند و باء را أتوا را  ﴾�

فرمود: کذب داخل در کالم خدا امکان ندارد،  صتاء نماید برای دفع مالمت از آن شهر. رسول خدا

به کار عالم ایراد کرد  . به هرحال چون مرتبۀ سوم حضرت موسی!*"زیرا منافات با ألوهّیت او دارد

نمودی، عالم  طعام ما می گرفتی و صرف که ما گرسنه بودیم خوب بود تو برای تعمیر این دیوار مزدی می

____________________ 
) به اختصار و تصـرف. این داستان عجیب است ٢١/١٥٧، فخر رازی (مفاتیح الغیببنگر به اصل این حکایت در:  -١

 رسد بدور از واقعیت باشد بلکه قطعا باطل است.و به نظر می
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گفت: بنا نبود بدون اذن پرسش کنی و لذا سزاوار است از هم جدا شویم ولی حقیقت کارهایم را برای 

 کنم:  تو بیان می

لِٞك ﴿ ِ�يَبَها َوَ�َن َوَرآَءُهم مَّ
َ
ۡن أ

َ
َردتُّ أ

َ
فِيَنُة فََ�نَۡت لَِمَ�ِٰكَ� َ�ۡعَملُوَن ِ� ٱۡ�َۡحرِ فَأ ا ٱلسَّ مَّ

َ
أ

ُخُذ ُ�َّ َسفِيَنٍة َغۡصٗبا 
ۡ
ن يُۡرهَِقُهَما ُطۡغَ�ٰٗنا  ٧٩يَأ

َ
بََواهُ ُمۡؤِمَنۡ�ِ فََخِشيَنآ أ

َ
ا ٱۡلُغَ�ُٰم فََ�َن � مَّ

َ
َوأ

ا  ٨٠َوُ�ۡفٗر�  ۡقَرَب رُۡ�ٗ
َ
� ّمِۡنُه َزَ�ٰوٗة َوأ ن ُ�ۡبِدلَُهَما َر�ُُّهَما َخۡ�ٗ

َ
ٓ أ َرۡدنَا

َ
َداُر فََ�نَ  ٨١فَأ ا ٱۡ�ِ مَّ

َ
 َوأ

ن
َ
َراَد َر�َُّك أ

َ
بُوُهَما َ�ٰلِٗحا فَأ

َ
َُّهَما َوَ�َن �  لُِغَ�َٰمۡ�ِ يَتِيَمۡ�ِ ِ� ٱلَۡمِديَنِة َوَ�َن َ�َۡتُهۥ َك�ٞ ل

وِ�ُل 
ۡ
ۡمِري� َ�ٰلَِك تَأ

َ
ّ�َِكۚ َوَما َ�َعۡلُتُهۥ َ�ۡن أ ُهَما َو�َۡسَتۡخرَِجا َك�َُهَما رَۡ�َٗة ّمِن رَّ ُشدَّ

َ
 َماَ�ۡبلَُغآ أ

 � لَۡيهِ َصۡ�ٗ   ]۸۲-۷۹[الکهف:  ﴾٨٢لَۡم �َۡسِطع عَّ
خواستم  کردند، پس من  اما آن کشتی، از آِن چند نفر مسکین بود که در دریا کار میترجمه: 

گرفت  آن را معیوب کنم چون در پیش راه ایشان شاهی بود که هر کشتی را به غصب می
) و اما آن غالم، پدر و مادر او دارای ۷۹(خواستم معیوب شود که شاه در آن طمع نکند) (

) پس خواستیم که ۸۰که آن دو را به طغیان و کفر وارد کند(ایمان بودند پس ترسیدیم 
پروردگارشان برای ایشان تبدیل کند به فرزندی بهتر از او از جهت پاکی و از جهت نزدیکی به 

) و اما آن دیوار از مال دو بچۀ یتیمی بود در آن شهر و زیر آن گنجی از آنان بود و ۸۱رحم (
وردگار تو خواست آن دو یتیم به نیروی خود برسند و گنج ای بود، پس پر  پدرشان مرد شایسته

خود را بیرون برند برای رحمتی از پروردگارت و آن را از رأی خود بجا نیاوردم، اینست حقیقت 
 ). ۸۲آنچه بر آن صبر نتوانستی(

 در این آیات باقی آداب معلم و متعلم بیان شده: نکات: 

صل نشده که به تلخی و شر برسد از او جدا شود معلم باید تا بین او و شاگردش چیزی حا -۲۳

   .﴾نَِك َوَ�يۡ  ِ� بَيۡ  فَِراُق  َذاَ�ٰ ﴿چنانکه عالم فرمود: 
معلم باید مضایقه از تعلیم حقائق نکند و حقائق مفیده را برای متعلم بیان کند چنانکه عالم  -۲۴

نَّبُِئَك ﴿ گوید: می
ُ
  َس�

ۡ
 .﴾...وِ�لِ بَِتأ

و شبهه نگذارد خصوصا در امور دینی اگر در شبهه افتاده زودتر معلم باید متعلم را در اشکال  -۲۵

نَّبُِئَك ﴿ شبهۀ او را رفع کند چنانکه عالم گفت:
ُ
  و به زودی شبهۀ او را دفع کرد. ﴾َس�

معلم باید مراعات قوۀ فکرّیۀ متعلم را بکند و طوری بیان کند که او توانایی درک را داشته باشد  -۲۶

  کند. و اّما برای موسی بیان میچنانکه عالم با بیان اّما 
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عالم باید چیزی را که متعلم تاب و طاقت آن را ندارد اظهار نکند چنانکه اگر عالم در مورد  -۲۷

ا« گفت: کشتی می يبَهَ عِ بُّكَ أَن يُ ادَ رَ ِ�يَبَها﴿ و لذاپذیرفت  ، موسی نمی»أَرَ
َ
ۡن أ

َ
َردتُّ أ

َ
 ﴾فَأ

خدا، اگر چه به امر خدا این کار را کرده بود و به گفت. و ارادۀ عیب را به خود نسبت داد نه به 

  ارادۀ خدا بود.
عالم باید به تدریج حقائق غیرقابل قبول را به متعلم بیاموزد نه یک مرتبه که متعلم فرار کند و  -۲۸

کم ارادۀ  لذا در این آیات کارهایی که به حسب ظاهر بد بود آن عالم به خود نسبت داد و کم

َردتُّ ﴿ آورد: کار اول را که مستقال به خود نسبت داد و گفت:خدا را به میان 
َ
پس از آنکه  ﴾فَأ

متعلم فهمید کار اول مصلحتی داشته، در کار دوم ارادۀ خدا را به ارادۀ خود ضمیمه نمود و 

َردۡ ﴿ گفت:
َ
ٓ فَأ ، و چون متعلم فهمید این دو کار مصلحت داشته، کار سوم را مستقال به ارادۀ ﴾نَا

َرادَ ﴿ :گفت اول می داد. اما اگر از خدا نسبت
َ
م باور نمی﴾َر�َُّك  فَأ

ّ
کرد و به بدبینی  ، متعل

  افزود. می
تعالی گردد چنانکه  عالم باید طوری مطالب را بیان نکند که باعث بدبینی متعلم نسبت به حق -۲۹

  عالم همین کار را کرد.
  ند تا بر ایمان او بیفزاید.عالم باید مصالح تکالیف و مصالح تکوین را به متعلم گوشزد ک -۳۰

گویند  شود که مسکین به کسی می ، استفاده می﴾رِ حۡ ۡ�َ ٱ ِ�  َملُونَ َ�عۡ  ِك�َ لَِمَ�ٰ  فََ�نَۡت ﴿از جملۀ: 

ای دارد ولی وافی به مخارج او نیست. و فقیر کسی است که حال او بدتر باشد.  که کسب و کار و سرمایه

ا ٱۡلُغَ�ٰمُ ﴿و از جملۀ:  مَّ
َ
شود که غالم به تکلیف رسیده بود و کارهای برخالفی انجام  استفاده می ﴾َوأ

داده که خدا خواسته او را تبدیل کند، روایت شده که از آن والدین پس از آن غالم دختری به وجود آمد 

د شد که باعث هدایت مردم بسیاری شد. و از جملۀ: 
ّ
بُوُهمَ  َوَ�نَ ﴿که از او پیغمبر و پیغمبرانی متول

َ
 ا�

دهد، و  شود که خدا به برکت والد صالح، فرزند او را مشمول عنایت خود قرار می استفاده می ﴾الِحٗ َ�ٰ 

به برکت آن مرد صالح آنجا را مدینه نامیده و گنج اوالد او را محفوظ داشته تا فرزندان او به رشد خود 

شود که آن مرد صالح  علوم میبرسند. روایت شده بین آن دو غالم و آن والد صالح هفت واسطه بود. م

 ایشان بوده و به جد اطالق 
ّ

شود. در روایتی آمده که آن گنج لوحی بوده که در آن  نیز می» أب«جِد

رِ «جمالتی مکتوب بوده که مجازا بر آنها اطالق گنج شده، و کلمات این است:  دَ نُ بِالْقَ مِ ؤْ بْتُ ملَِنْ يُ جِ عَ

نُ  ْزَ يْفَ حيَ باً لِ «، » كَ جَ تْعَبُ مَ ـعَ يْفَ يَ قِ كَ زْ نَ بِالرِّ قَ باً «، »نْ أَيْ جَ حُ مَ ـلِ عَ رَ فْ يْفَ يَ تِ كَ وْ نَ بِالْـمَ قَ باً «، »نْ أَيْ جَ عَ
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لُ  فُ غْ يْفَ يَ ابِ كَ سَ ِ نُ بِاحلْ مِ ؤْ مۡ  َ�نۡ  ۥُتهُ َ�َعلۡ  َوَما﴿. و از جملۀ: »ملَِنْ يُ
َ
شود که آن عالم، به  معلوم می ﴾ِريأ

 کرده و پیغمبر و یا ملک بوده است.  وحی این کارها را می

ْ َعلَۡيُ�م ّمِۡنُه ذِۡكًرا  َٔ َو�َۡ� ﴿ تۡلُوا
َ
� قُۡل َس� نَّا َ�ُۥ ِ�  ٨٣لُونََك َعن ذِي ٱۡلَقۡرَ�ۡ�ِ إِنَّا َمكَّ

ءٖ َسبَٗبا  ۡ�َ ِ
�ِض َوَءاَ�ۡيَ�ُٰه ِمن ُ�ّ

َ
�ۡ  ٨٤ٱۡ�

َ
ۡمِس  ٨٥َبَع َسبًَبا فَ� ٰٓ إَِذا بَلََغ َمۡغرَِب ٱلشَّ َح�َّ

 ٓ ا َب �مَّ ن ُ�َعّذِ
َ
ٓ أ ا ۖ قُۡلَنا َ�َٰذا ٱۡلَقۡرَ�ۡ�ِ إِمَّ  وََجَدَها َ�ۡغُرُب ِ� َ�ۡ�ٍ َ�َِئةٖ َووََجَد ِعنَدَها قَۡوٗما

ن َ�تَِّخَذ �ِيِهۡم ُحۡسٗنا 
َ
ا َمن َظلََم فََسۡوَف ُ�َعذِّ  ٨٦أ مَّ

َ
بُُهۥ قَاَل أ بُُهۥ ُ�مَّ يَُردُّ إَِ�ٰ َرّ�ِهِۦ َ�ُيَعّذِ

� َوَسَنُقوُل َ�ُۥ ِمۡن  ٨٧َعَذاٗبا نُّۡ�ٗر�  ا َمۡن َءاَمَن وََعِمَل َ�ٰلِٗحا فَلَُهۥ َجَزآًء ٱۡ�ُۡسَ�ٰ مَّ
َ
َوأ

 � ۡمرِنَا �ُۡ�ٗ
َ
 ]۸۸-۸۳[الکهف:  ﴾٨٨أ

) ۸۳او بر شما تالوت خواهم کرد( کنند بگو: ذکری از و تو را از ذوالقرنین سؤال میترجمه: 
ای ) پس او وسیله۸۴ای دادیم (محققًا ما او را در زمین تمّکن دادیم و از هرچیزی به او وسیله

) تا آنکه چون به محل غروب خورشید رسید یافت آن را که در ۸۵را(برای سفر) دنبال کرد(
ی ذوالقرنین یا اینکه عذاب کرد و نزد آن قومی را یافت، گفتیم: ا چشمۀ گل آلود غروب می

) ذوالقرنین گفت: اما ۸۶گیری( کنی و یا اینکه دربارۀ ایشان راه و روش نیک درپیش می می
کنیم سپس به سوی پروردگارش رد شود پس او را  آنکه ستم کند پس به زودی او را عذاب می

برای اوست  ) و اما آنکه ایمان آورد و عمل شایسته کند پس۸۷به عذاب شدیدی عذاب کند(
 ). ۸۸جزای نیک و برای او فرمان آسان خود را صادر خواهیم کرد(

اند؟ محل اختالف است، مشرکین به  که بوده و چرا او را ذوالقرنین گفته ذوالقرنیندر این که نکات: 

پرسیدند. از این آیات  صتحریک یهود یکی از موارد سؤالشان قصۀ ذوالقرنین بوده که از رسول خدا

ی و  استفاده می
ّ
نی داشته و سلطنت او به شرق و غرب رسیده و وسایلی برای هرگونه ترق

ّ
شود که او تمک

 از جملۀ: 
ً
شود  معلوم می ﴾...َ�َٰذا ٱۡلَقۡرَ�ۡ�ِ ﴿تحّرکی برای او فراهم آمده و نیز از این آیات خصوصا

ۡ�َبَع َسبًَبا﴿ه. و جملۀ مخاطب إلهی و پیغمبر او بوده و مورد وحی بود
َ
که خدا در مدح او فرموده  ﴾فَ�

 سالطین دینی باید در تهیۀ اسباب کوتاهی نکنند و اسباب ترقی و تعالی 
ً
داللت دارد که هرکس خصوصا

اند. ممکن است برای اینکه دو قرن  امت را فراهم کرده و آن را دنبال کنند. و اّما چرا ذوالقرنین به او گفته

ده و یا اینکه باالی تاج خود دو شاخ نصب کرده بوده و یا غیر اینها. و اشکالی به جملۀ: سلطنت کر

کند، جواب این  اند که خورشید در چشمۀ گل آلود غروب نمی کرده ﴾وََجَدَها َ�ۡغُرُب ِ� َ�ۡ�ٍ َ�َِئةٖ ﴿

یا چنین دید. و کند بلکه فرموده: ذوالقرنین چنین یافت و  است که خدا نفرموده در چشمه غروب می
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کند و خصوصا فرموده  بیند خورشید از دریا طلوع و به دریا غروب می البّته کسی که کنار دریا است می

 نزد آن چشمه و یا نزد غروب خورشید قومی را دید. 

ۡ�َبَع َسبًَبا ﴿
َ
ٰ قَۡوٖ�  ٨٩ُ�مَّ � ۡمِس وََجَدَها َ�ۡطلُُع َ�َ ٰٓ إَِذا بََلَغ َمۡطلَِع ٱلشَّ َُّهم ّمِن َح�َّ لَّۡم َ�َۡعل ل

 � �  ٩٠ُدونَِها ِسۡ�ٗ يۡهِ ُخۡ�ٗ َحۡطَنا بَِما َ�َ
َ
ۡ�َبَع َسبًَبا  ٩١َكَ�ٰلَِكۖ َوقَۡد أ

َ
ٰٓ إَِذا بَلََغ َ�ۡ�َ  ٩٢ُ�مَّ � َح�َّ

يِۡن وََجَد ِمن ُدونِِهَما قَۡوٗما �َّ يََ�اُدوَن َ�ۡفَقُهوَن قَۡوٗ�  دَّ ْ َ�َٰذا ٱلۡ  ٩٣ٱلسَّ َقۡرَ�ۡ�ِ إِنَّ قَالُوا
ن َ�َۡعَل بَۡيَنَنا َوَ�ۡيَنُهۡم 

َ
ٰٓ أ �ِض َ�َهۡل َ�َۡعُل لََك َخرًۡجا َ�َ

َ
ُجوَج ُمۡفِسُدوَن ِ� ٱۡ�

ۡ
ُجوَج َوَمأ

ۡ
يَأ

ا  ۡجَعۡل بَۡيَنُ�ۡم َوَ�ۡيَنُهۡم َرۡدًما  ٩٤َسّدٗ
َ
ٍ� أ ِ�يُنوِ� بُِقوَّ

َ
ّ�ِ �ِيهِ َرّ�ِ َخۡ�ٞ فَأ  ٩٥قَاَل َما َمكَّ

ٰٓ إَِذا َجَعلَُهۥ نَاٗر� قَا ْۖ َح�َّ َدَ�ۡ�ِ قَاَل ٱنُفُخوا ٰٓ إَِذا َساَوٰى َ�ۡ�َ ٱلصَّ َل َءاتُوِ� ُزَ�َر ٱۡ�َِديدِ� َح�َّ
ۡفرِۡغ َعلَۡيهِ قِۡطٗر� 

ُ
ن َ�ۡظَهُروهُ َوَما ٱۡسَتَ�ُٰعواْ َ�ُۥ َ�ۡقٗبا  ٩٦َءاتُوِ�ٓ أ

َ
قَاَل َ�َٰذا  ٩٧َ�َما ٱۡسَ�ُٰعٓواْ أ

ا رَۡ�َ  َٓءۖ َوَ�َن وَۡعُد َرّ�ِ َحّقٗ � َفإَِذا َجآَء وَۡعُد َرّ�ِ َجَعلَُهۥ َد�َّ ِ�ّ   ]۹۸-۸۹[الکهف:  ﴾٩٨ةٞ ّمِن رَّ
) تا چون رسید به محل طلوع خورشید دید خورشید ۸۹سپس در پی سببی افتاد ( ترجمه:

) بدین ۹۰اده بودیم(کند که برای ایشان دربرابر خورشید ساتری قرار ند طلوع بر قومی می
) سپس به دنبال سببی ۹۱گونه بود و به تحقیق ما محیط و آگاه بودیم به آنچه نزد او بود (

) تا رسید میان دو سد، نزد آن دو سد قومی را دید که نزدیک نبود سخنی را بفهمند ۹۲رفت (
در زمین  جیأجوج و مأجو  ، حقیقتاذو القرنین) گفتند: ای ۹۳فهمیدند)( (یعنی به سختی می

فساد کنندگانند پس آیا برای تو خراجی قرار دهیم بر اینکه بین ما و بین ایشان سدی قرار 
) گفت: آنچه پروردگارم مرا در آن تمکن داده بهتر است پس مرا به نیرو مدد کنید که ۹۴دهی(

ها را های آهن را بیاورید تا آنکه (آن ) نزد من پاره۹۵بین شما و بین ایشان سدی قرار دهم(
میان دو کوه قرارداد و)بین دو برآمدگی کوه را مساوی کرد، گفت: (آتش) بدمید تا آنکه 

) پس (درنتیجه ۹۶آن(آهن) را آتش نمود، گفت: برایم مس گداخته بیاورید تا بر آن بریزم(
) گفت: این ۹۷یأجوج و مأجوج) نتوانستند که از آن باال روند و نتوانستند آن را سوراخ کنند(

تی است از پروردگارم که چون وعدۀ پروردگارم آید آن را ریز ریز مساوی زمین کند و وعدۀ رحم
 ). ۹۸پروردگارم حق بوده است(

چنانکه در فرهنگ قرآن آقای صدر بالغی توضیح داده شده مقصود از ذوالقرنین شخص نکات: 

یای سیاه در آن سلسله باشد و اوست که سدی بنا کرده در سرزمین میان دریای خزر و در ش میوکور

های قفقاز که خود دیواری بوده طبیعی میان شمال و جنوب و فقط یک راه که بنام تنگۀ داریال نامیده  کوه
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تاکنون دیوار آهنین موجود است، و قوم یاکوک و ماگوگ  !*"شده، در همانجا در نزدیکی تفلیس

آوردند، و  و به طرف غرب و جنوب هجوم میکردند  اند که از این راه هجوم به آسیا می هائی بوده وحشی

ش بوده که غرب و شرق را گرفته و سپس به واز بقیۀ همان قوم لشکر مغول و چنگیزخان بوده. و کور

اند: ذوالقرنین لقب  طرف شمال حمله برده و آن سد را ساخته است. ولی بعضی از مفسرین گفته

 صنی از معجزات قرآن است که به محمد امیباشد. به هرحال این خبر قرآ می !+"اسکندر مقدونی
 نازل شده است. 

ورِ فََجَمۡعَ�ُٰهۡم َ�ۡٗعا ﴿ وََعَرۡضَنا  ٩٩َوتََرۡ�َنا َ�ۡعَضُهۡم يَۡوَم�ِٖذ َ�ُموُج ِ� َ�ۡعٖض� َونُفَِخ ِ� ٱلصُّ
ۡ�ُيُنُهۡم ِ� ِغطَ  ١٠٠َجَهنََّم يَۡوَم�ِٖذ ّلِۡلَ�ٰفِرِ�َن َعۡرًضا 

َ
ِيَن َ�نَۡت أ ْ َ� ٱ�َّ آٍء َعن ذِۡكرِي َوَ�نُوا

  ]۱۰۱-۹۹[الکهف:  ﴾١٠١�َۡسَتِطيُعوَن َسۡمًعا 
روز بعضی از ایشان در بعضی دیگر موج زنند و در صـور دمیده  و واگذاشتیم در آنترجمه: 

) ۱۰۰) و در آن روز دوزخ را بر کافران عرضه کنیم(۹۹شـود پس ایشان را به خوبی جمع کنیم(
دیدند) و چنین بوده که توانائی  آنان که چشمانشان از یاد من در پرده بوده (و حقائق را نمی

 ). ۱۰۱(شنیدن نداشتند

این است که در روز بستن سد جمعیت یاگوگ و ماکوک را  ﴾...َناَوتََر�ۡ ﴿مقصود از جملۀ: نکات: 

رها کردیم بجوشند میان خودشان، ولی روزی که نفخ صور شود همه را جمع و احضار خواهیم کرد و 

از نکرده و از دوزخ را به ایشان عرضه خواهیم کرد، و همۀ آنانی که اعراض کردند و چشم خود را ب

 شنیدن سخن حق گوششان سنگین بوده و حق پوشی کرده، کافر و سزاوار دوزخند. 

____________________ 
 باشد. ترین شهرهای آن میگرجستان امروزی و بزرگ تختپای »تبیلیسي«آن شهر  -١

پرستی تعدادی از مفسران بر این باورند که محال است ذوالقرنین اسکندر مقدونی بوده باشد چراکه اسکندر بت -٢

مشرک و پادشاهی ظالم و فاسق بود از این جهت امکان ندارد خداوند متعال وی را در کتابش مورد ستایش قرار داده 

» کورش یا ذو القرنین«باشد. بلکه ذوالقرنین کوروش است چنانکه بعضی از محققین بر این باورند. رک: کتاب 

 ». أبوالکالم آزاد«نوشته 

ذوالقرنین باشد هم جای تردید است چراکه روایاتی بر این مبنا که او هم بت پرست بوده موجود  ،البته اینکه کورش

کند هم نیا تحقیق دارد با عنوان ذوالقرنین که در آن از نظر تاریخی اثبات می است. در این مورد فریدون اسالم

 قدونی و هم کورش بت پرست بودند. اسکندر م

 



 ٢٠٥  سورة الکهف

ۡ�َتۡدنَا َجَهنََّم ﴿
َ
ٓ أ ا ۚ إِ�َّ ۡوِ�َآَء

َ
ْ ِعَبادِي ِمن ُدوِ�ٓ أ ن َ�تَِّخُذوا

َ
ْ أ ِيَن َ�َفُرٓوا فََحِسَب ٱ�َّ

َ
أ

  ١٠٢لِۡلَ�ٰفِرِ�َن نُُزٗ� 
َ
ۡعَ�ًٰ� قُۡل َهۡل نُنَّبُِئُ�م بِٱۡ�

َ
ِيَن َضلَّ َسۡعُيُهۡم ِ�  ١٠٣ۡخَ�ِ�َن أ ٱ�َّ

ُهۡم ُ�ِۡسُنوَن ُصۡنًعا  َّ�
َ
ۡ�َيا َوُهۡم َ�َۡسُبوَن � ِيَن َ�َفُرواْ � ١٠٤ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ ْوَ�ٰٓ�َِك ٱ�َّ

ُ
َ�ِٰت َرّ�ِِهۡم أ

ۡعَ�ٰلُُهۡم َفَ� نُقِيُم لَُهۡم يَۡوَم ٱلۡ 
َ
َ�ٰلَِك َجَزآؤُُهۡم َجَهنَُّم بَِما  ١٠٥قَِ�َٰمِة َوۡزٗنا َولَِقآ�ِهِۦ فََحبَِطۡت أ

َُذٓواْ َءاَ�ِٰ� َورُُسِ� ُهُزًوا    ]۱۰۶-۱۰۲[الکهف:  ﴾١٠٦َ�َفُرواْ َوٱ�َّ
آیا آنان که حق را پوشانیده گمان کردند که بندگان مرا که غیر منند سرپرستانی ترجمه: 

) بگو آیا شما ۱۰۲خ را برای کافران آماده ساختیم(بگیرند به حالشان نافع است، محققا ما دوز 
) آنان که سعیشان درزندگی دنیا گم ۱۰۳را خبر دهم به آنانکه زیان اعمالشان زیادتر است (

) ایشان آنانند ۱۰۴کنند( پندارند که کار خوبی می شده وغرق گردیده و حال آنکه ایشان می
دند، پس اعمالشان هدر گردیده، پس روز که به آیات پروردگارشان و به مالقات او کافر ش

) این جهّنم جزای ایشان است به سبب آنکه ۱۰۵کنیم( قیامت برای ایشان وزنی برپا نمی
 ). ۱۰۶کافر شدند و آیات و رسوالن مرا به استهزاء گرفتند (

این آیات در مذّمت و کفر کسانی است که غیرخدا را برای خود سرپرست و همه کاره و ولی نکات: 

اند. تعّجب  به نام اولیا برای خودشان قاضی الحاجات و ارباب قرار دادهرا  اان خدگکه بند دانند و آنان می

ی ازاین آیات بی
ّ
ت ما به کل

ّ
خبرند،  این است که زمان ما با بودن چنین آیاتی درقرآن، مراجع روحانی مل

ینی و منشأ ادارۀ همۀ جهان و افراد چنانکه یکی از این مراجع فتوی داد که؛ امامان شیعه، اولیاء تکو

انسان هستند و ملت نادان این فتوی را از او پذیرفتند و در حقیقت تماما به کفر وارد شدند و در عین 

آورند  آن چیزی است که برای مهمان مقدمه می لُز نُ  دانند! و معنی حال خود را مسلمان و تابع قرآن می

 بنمایند.  ی بهتری از اویاز رفع خستگی پذیرا حضر گویند تا پسا که در عرف آن را م

ُٰت ٱلۡفِۡرَدۡوِس نُُزً� ﴿ ٰلَِ�ِٰت َ�نَۡت لَُهۡم َج�َّ ِيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ ٱل�َّ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها َ�  ١٠٧إِنَّ ٱ�َّ
ن تَنَفَد قُل لَّۡو َ�َن ٱۡ�َۡحُر ِمَداٗدا لَِّ�َِ�ِٰت َرّ�ِ َ�َ  ١٠٨َ�ۡبُغوَن َ�نَۡها ِحَوٗ� 

َ
فَِد ٱۡ�َۡحُر َ�ۡبَل أ

�ََّمآ إَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ  ١٠٩َ�َِ�ُٰت َرّ�ِ َولَۡو ِجئۡنَا بِِمۡثلِهِۦ َمَدٗدا 
َ
نَا۠ �ََ�ٞ ّمِثۡلُُ�ۡم يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ �

َ
قُۡل إِ�ََّمآ �

 ِ َحَدۢ� َ�ِٰحٞدۖ َ�َمن َ�َن يَرُۡجواْ لَِقآَء َر�ِّهِۦ فَلۡيَۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰل
َ
   ﴾١١٠ٗحا َوَ� �ُۡ�ِۡك بِعِبَاَدةِ َر�ِّهِۦٓ أ

   ]۱۱۰-۱۰۷[الکهف: 
های فردوس برای  های شایسته انجام دادند باغ به راستی آنان که ایمان آورده و عملترجمه: 

) بگو اگر ۱۰۸) در آنها جاوید بمانند و تحولی از آن نجویند(۱۰۷ایشان ماحضری بوده است(
ت پروردگارم مرکبی باشد حتما دریا تمام شود پیش از آنکه کلمات پروردگارم دریا برای کلما
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) بگو همانا من بشری مانند شمایم به سوی ۱۰۹تمام بشود و اگر چه بمانند آن مدد آوریم(
شود که فقط إله شما یک إله است، پس آنکه امیدوار مالقات پروردگارش باشد  من وحی می

 ). ۱۱۰به بندگی پروردگارش احدی را شریک ننماید( باید عمل کند عملی شایسته و

های فردوس ماحضری است و پس از آن الطاف و عنایاتی  داللت دارد که باغ ﴾نُُزً� ﴿کلمۀ نکات: 

که به معنی تحول و انتقال است داللت دارد  ﴾ِحَوٗ� ﴿است برای مؤمنین علی قدر درجاتهم، و کلمۀ: 

ن انتهای درجۀ کمال است برای مؤمنین که پس از آن دیگر درجۀ که فردوس و عنایات إلهی بعد از آ

باالتری نیست تا مؤمن انتقال به آن را بجوید. و مقصود از کلمات پروردگار، مخلوقات و مقدرات و 

داللت دارد که از هر جهت پیغمبر مانند سایر افراد  ﴾�ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�مۡ ﴿باشد. و جملۀ:  های او می فرمان

بشر است مگر آنچه در آیات الهی استثناء باشد و آنچه استثنا شده جز وحی چیز دیگری نیست، پس 

َوَ� �ُۡ�ِۡك بِِعَباَدةِ ﴿اساس است. و جملۀ:  اند بی آنچه اهل غلو دربارۀ او و اوالد او گفته و جعل کرده
َحدَۢ 

َ
، داللت دارد که باید در عبادت کسی را شریک خدا قرار نداد حتی پیغمبر و امام را و چون ﴾�َرّ�ِهِۦٓ أ

دعا عبادت است پس غیرخدا را خواندن در دعا موجب شرک است. و باز تعجب است که امت اسالم 

در دعا  گویند ما اند و می خوانند، و دعاهایی جعل کرده آیات به این روشنی را نفهمیده و غیرخدا را می

خوانیم، جواب این است که این مدعای شما مدرکی از وحی و  اولیاء خدا را به عنوان واسطه و وسیله می

لْ «از ما أنزل الله ندارد  نَزِّ ْ يُ ا ملَ تُمْ مَ لْ قُ ا وَ لْطَانً يهِ سُ لَ ، و امری به خواندن وسیله و واسطه در دعا در »اهللاُ عَ

 شرع اسالم نداریم.

 



 
 
 

 سورة مريم (مكية وهي ثامن وتسعون آية)

 باشد آیه می ۹۸سورۀ مریم (علیها السالم) مکی و دارای 

ِ ٱ � لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
 

ا إِۡذ نَاَدٰى َر�َُّهۥ  ٢ذِۡكُر رَۡ�َِت َرّ�َِك َ�ۡبَدهُۥ َزَ�ِر�َّآ  ١ٓكهيٓعٓص ﴿  ]۳-۱:یم[مر﴾٣نَِدآًء َخفِّيٗ
) یادآوری رحمت پروردگارت ۱به نام خدای رحمن رحیم. کاف. ها. یا. عین. صاد.(ترجمه: 

 ). ۳) هنگامی بود که پروردگار خود را به ندای پنهانی خواند(۲بندۀ خود زکریا را(
چنانکه در اول سورۀ بقره ذکر شد حروف هجا برای معنی ذکر نشده بلکه برای ترکیب وضع  نکات:

 کافهای خدای تعالی دانسته و گوید:  شده، ولی در عین حال ابن عّباس این حروف را اشاره به اسم

نی؛ یع» صاد«یعنی؛ عالم بعباده، » عین«بندگانش،  ۀکنند یعنی؛ هدایت» ها«یعنی؛ کافی به بندگانش، 

را خبر  ﴾...إِۡذ نَاَدىٰ ﴿اختالف شده و ما آن را مبتدا گرفتیم و جملۀ:  ﴾ذِۡكرُ ﴿صادق. و در اعراب کلمۀ 

آن قرار دادیم. اگر کسی بگوید در ندا باید جهر و رفع صوت باشد چگونه حضرت زکرّیا ندای خفی 

 نموده است؟ جواب آنست که نداء با خدای غیر از نداء با مخلوق است. 

ا قَ ﴿ ُ�ۢن بُِدَ�ٓ�َِك َرّبِ َشقِّيٗ
َ
ُس َشۡيٗبا َولَۡم أ

ۡ
أ  ٤اَل َرّبِ إِّ�ِ وََهَن ٱۡلَعۡظُم ِمّ�ِ َوٱۡشَتَعَل ٱلرَّ

نَك َوِ�ّٗا  ُ ِ� َ�قِٗر� َ�َهۡب ِ� ِمن �َّ
َ
يَرِثُِ�  ٥�ّ�ِ ِخۡفُت ٱلَۡمَ�ِٰ�َ ِمن َوَرآِءي َوَ�نَِت ٱۡمَرأ

ا َوَ�رُِث ِمۡن َءاِل �َ    ]۶-۴:یم[مر  ﴾٦ۡعُقوَبۖ َوٱۡجَعۡلُه َرّبِ رَِضّيٗ
ور  گفت: پروردگارا به راستی که من استخوانم سست شده و سرم از پیری شعلهترجمه: 

) و به راستی که از بستگان پس از ۴ام( (سفید) شده و پروردگارا به خواندن تو شقی نبوده
) که از من ارث برد و از ۵ترسم و زنم نازا است، پس از نزد خود فرزندی مرا عطا کن( خودم می

 ). ۶پروردگارا او را پسندیده قرار ده(آل یعقوب ارث برد و 

داللت بر کمال ضعف و اظهار عجز دارد زیرا محکمترین  ﴾وََهَن ٱۡلَعۡظُم ِمّ�ِ ﴿جملۀ: نکات: 

ُ�ۢن ﴿اجزای بدن که استخوان باشد اگر سست شود سایر اعضاء به طریق اولی. و مراد از جملۀ: 
َ
َولَۡم أ
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ا اعتنائی تو هر  که چنین نبوده که به دعای من توجه نکنی و به واسطۀ بی، این است ﴾بُِدَ�ٓ�َِك َرّبِ َشقِّيٗ

عموزادگان و سایر بستگان بوده. و مقصود از  ؛﴾ٱلَۡمَ�ِٰ�َ ﴿شود. و مقصود از  بدبختی بر انسان وارد می

، اوالد یعقوب بن اسحق بن ابراهیم الخلیل است زیرا زکرّیا از اوالد رحبعیم بن ﴾َءاِل َ�ۡعُقوَب ﴿

رسد و حضرت  لیمان بن داود بوده که سلسلۀ نسبش به هارون برادر حضرت موسی بن عمران میس

از انبیاء بزرگ است که نام او هفت بار در  رسد. و زکریا نسبش به الوی بن یعقوب می موسی

سورۀ انبیاء. و مقصود از  ۸۹مریم و  ۷و۲انعام و در آیۀ  ۸۵آل عمران و در آیۀ  ۳۸و۳۷قرآن آمده: در آیۀ 

ا﴿این است که زنم پیر شده و نازا است. و مقصود از کلمۀ:  ﴾َ�قِٗر�﴿کلمۀ  ، این است که ﴾َرّبِ رَِضّيٗ

اند و البته پدر باید دعا کند فرزندش مرضِیّ داده زیرا انبیاء مورد رضایت حّق او را پیامبرخود قرار

 پروردگار باشد. 

ا ﴿ ُۥ ِمن َ�ۡبُل َسِمّيٗ َُك بُِغَ�ٍٰ� ٱۡسُمُهۥ َ�َۡيٰ لَۡم َ�َۡعل �َّ ٓ إِنَّا نُبَّ�ِ ٰ  ٧َ�َٰزَ�رِ�َّا َّ�
َ
قَاَل َرّبِ �

 �ِ
َ
ا  يَُ�وُن ِ� ُغَ�ٰٞم َوَ�نَِت ٱۡمَرأ قَاَل َكَ�ٰلَِك قَاَل  ٨َ�قِٗر� َوقَۡد بَلَۡغُت ِمَن ٱۡلِكَ�ِ ِعتِّيٗ

ٞ َوقَۡد َخلَۡقُتَك ِمن َ�ۡبُل َولَۡم تَُك َشۡ�  َّ َهّ�ِ   ]۹-۷:یم[مر  ﴾٩ا  ٔٗ َر�َُّك ُهَو َ�َ
دهیم به غالم و فرزندی که نام او یحیی است برای  ای زکرّیا به راستی تو را بشارت میترجمه: 

) زکریا گفت: پروردگارا برای من چگونه غالمی باشد و حال ۷او از پیش همنامی قرار ندادیم(
) خدا گفت: بدین ۸ام( آنکه زنم نازا شده و به تحقیق از پیری به نهایت ضعف و خشکی رسیده

ام و حال  گونه پروردگارت گفته است که آن بر من آسان است و به تحقیق از پیش تو را آفریده
 ). ۹چیزی نبودی( آنکه

شود به آن پسری که به ابتدای شهوت رسیده باشد و به مطلق پسر نیز گفته  غالم گفته مینکات: 

َوقَۡد َخلَۡقُتَك ِمن َ�ۡبُل ﴿به معنی؛ شکستگی و خرابی غیرقابل اصالح است. جملۀ:  عتيّ شود. و  می
رد شکسته و دلیل است بر اینکه خدا از عدم ، دلیل است بر آسانی خلق نطفه از زن و م﴾ا ٔٗ َولَۡم تَُك َشۡ� 

 تواند از حالت پیری ایجاد فرزند برای ابوین کند.  کند می کند و قدرتی که از عدم ایجاد می ایجاد می

ا ﴿ �َّ تَُ�ّلَِم ٱ�َّاَس ثََ�َٰث َ�َاٖل َسوِّ�ٗ
َ
ٓ َءايَٗةۖ قَاَل َءاَ�ُتَك � ٰ  ١٠قَاَل َرّبِ ٱۡجَعل ّ�ِ فََخَرَج َ�َ

ا  ن َسّبُِحواْ بُۡ�َرٗة وََعِشّيٗ
َ
وَۡ�ٰٓ إَِ�ِۡهۡم أ

َ
  ]۱۱-۱۰:یم[مر ﴾١١قَۡوِمهِۦ ِمَن ٱلِۡمۡحَراِب فَأ

ای قرار ده (که وقت ایجاد غالم را بدانم). خدا  زکریا گفت: پروردگارا برای من نشانهترجمه: 
 در مقابل قوم ) پس، از محراب۱۰گفت: نشانۀ تو سخن نگفتن تو با مردم است در سه شب (
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 ). ۱۱خود آمد و اشاره به ایشان نمود که صبح و شب خدا را منزه شمارید و تسبیح گویید(
ای خواست برای وقت ایجاد غالم، خدای تعالی به او  چون حضرت زکریا از خدا نشانهنکات: 

�َّ ﴿فرمود: نشانۀ تو این باشد که با مردم در سه شب نتوانی سخن بگویی. و جملۀ: 
َ
، ﴾تَُ�ّلَِم ٱ�َّاَس �

توانست سخن گوید جز به اشاره و رمز. و مقصود از سه شب، سه شبانه روز  داللت دارد که با مردم نمی

يَّاٍ� إِ�َّ َرْمزاً ﴿سورۀ آل عمران که فرموده:  ۴۱است به دلیل آیۀ 
َ
�َّ تَُ�ّلَِم ا�َّاَس ثَ�ثََة �

َ
  .!*"﴾آَ�ُتَك �

ا َ�َٰيۡحَيٰ ُخِذ ﴿ �ٖ� َوَءاَ�ۡيَ�ُٰه ٱۡ�ُۡ�َم َصبِّيٗ ا  ١٢ٱۡلِكَ�َٰب بُِقوَّ نَّا َوَزَ�ٰوٗةۖ َوَ�َن تَقِّيٗ ُ وََحَناٗ�ا ّمِن �َّ
ا  ١٣ يۡهِ َولَۡم يَُ�ن َجبَّاًرا َعِصّيٗ ۢ� بَِ�ِٰ�َ َوَسَ�ٌٰم َعلَۡيهِ يَۡوَم ُوِ�َ َوَ�ۡوَم َ�ُموُت َوَ�ۡوَم  ١٤َوَ�رَّ

ا    ]۱۵-۱۲:یم[مر  ﴾١٥ُ�ۡبَعُث َحّيٗ
) و در ۱۲ای یحیی کتاب را با جدّیت بگیر و او را در حال کودکی حکم عطا کردیم(ترجمه: 

) و در حالی که ۱۳حالی که دلسوز و مهربان از جانب ما بود و در حال پاکیزگی و بود پرهیزگار(
ست روزی ) و سالم و رحمت بر او۱۴نسبت به والدین خود نیکوکار بود و سرکش نافرمان نبود(

 ). ۱۵که تولد شد و روزی که بمیرد و روزی که برانگیخته شود در حال حیات(

ا﴿جملۀ: نکات:  تعالی مقام  طور که حق، داللت دارد بر اینکه همان﴾َوَءاَ�ۡيَ�ُٰه ٱۡ�ُۡ�َم َصبِّيٗ

بیا را به کند، ولی غیر ان کند در حال طفولیت نیز عطا می رسالت و نبوت را در حال چهل سالگی عطا می

ای ذکر  انبیا نتوان قیاس کرد، و او فاعل مختار است. در این آیات برای حضرت یحیی صفات حسنه

 شده: 

 تعالی شده بدون واسطۀ ملکی.  مخاطب حق -۱

حکم، حکمت و اند: مقصود از  دارای مقام و منصب نبوت و حکم بوده، اگرچه بعضی گفته -۲

ال او را برای بازی دعوت کردند، در جواب کاوت است چنانکه اطففهم است و یا عقل و ذ

، ولی آیه در نبوت ظهور دارد، زیرا آیه در مقام تثبیت شرافت برای او »ما للعب خلقنا«گفت: 

 باشد و شرافتی باالتر از نبوت نیست و مقام نبوت صالحیت دارد برای حکمرانی بر غیر.  می

 مهربان و دلسوز بوده نسبت به خود و أمت.  -۳

 با برکت بوده.  پاکیزه و -۴

ا﴿پرهیزکار از ترک واجب و فعل محرم بوده:  -۵  .﴾َوَ�َن تَقِّيٗ

____________________ 
 ].٤١عمران:  [آل» نشانه تو این است که سه روز با مردم جز به رمز سخن نگوئی.« -١
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 نسبت به والدین متواضع و نیکوکار بوده.  -۶

لِيمَ « سرکش نبوده بلکه متواضع بوده زیرا -۷ يفَ يَ لِ كَ امَ هُ بِالكَ بَّ فَ رَ رَ عَ لِّ وَ هُ بِالذُّ سَ فْ فَ نَ رَ قُ بِهِ نْ عَ

الُ  دَ اجلِ عُ وَ فُّ َ   .»الرتَّ
 معصوم از عصیان بوده.  -۸

  ﴾َوَسَ�ٌٰم َعلَۡيهِ يَۡوَم ُوِ�َ ﴿تعالی شده:  مورد سالم و عنایت حق -۹

ْحَياٌء ِعنَْد َرّ�ِِهْم يُْرزَقُونَ ﴿ دارای حیات بوده -۱۰
َ
  .!*"﴾أ

ا ﴿ �ِّيٗ ۡهلَِها َمَ�ٗ�ا َ�ۡ
َ
ََذۡت مِ  ١٦َوٱۡذُكۡر ِ� ٱۡلِكَ�ِٰب َمۡرَ�َم إِذِ ٱنتََبَذۡت ِمۡن أ ن ُدونِِهۡم فَٱ�َّ

� َسوِّ�ٗا  رَۡسۡلَنآ إَِ�َۡها ُروَحَنا َ�َتَمثََّل لََها �ََ�ٗ
َ
ُعوُذ بِٱلرَّ� ِمنَك إِن  ١٧ِحَجاٗ�ا فَأ

َ
ٓ أ قَاَلۡت إِّ�ِ

ا    ]۱۸-۱۶:یم[مر  ﴾١٨ُكنَت تَقِّيٗ
ای رفت در جایگاه  در این کتاب مریم را به یاد آر هنگامی که از اهل خود به کنارهترجمه: 

) و دربرابر آنان حجابی برخود گرفت، پس روح خود را به سوی او فرستادیم، پس ۱۶شرقی(
) مریم گفت: به راستی من از تو به خدای رحمن پناه ۱۷برای او مانند بشر معتدلی جلوه کرد(

 ). ۱۸هیزکاری(برم اگر تو پر  می
ۡهلَِها﴿نکات: 

َ
اش دور کرد و  داللت دارد که حضرت مریم خود را از خانواده ﴾...إِذِ ٱنتََبَذۡت ِمۡن أ

اند: برای آنکه حیض شده بود رفت کناری  به کناری رفت، اّما برای چه در آیه ذکر نشده، بعضی گفته

د. بعضی گفته اند: رفته بود خود را اند: تشنه بود رفت آب بخور غسل و تطهیر کند، و بعضی گفته

ا﴿شستشو بدهد. به هرحال کلمۀ  �ِّيٗ داللت دارد که به طرف شرق بیت المقدس رفته بود و  ﴾َمَ�ٗ�ا َ�ۡ

 همانا جبرئیل است.  ﴾ُروَحَنا﴿اند. و مقصود از  لذا نصاری مشرق بیت المقدس را قبله قرار داده

﴿ ِ ۠ رَُسوُل َرّ� نَا
َ
� ٓ َما ا قَاَل إِ�َّ َهَب لَِك ُغَ�ٰٗما َز�ِّيٗ

َ
ٰ يَُ�وُن ِ� ُغَ�ٰٞم َولَۡم  ١٩ِك ِ� َّ�

َ
قَالَۡت �

ا  ُك بَغِّيٗ
َ
ۥٓ َءايَٗة ّلِلنَّاِس  ٢٠َ�ۡمَسۡسِ� �ََ�ٞ َولَۡم أ ۖ َوِ�َۡجَعلَُه ٞ َّ َهّ�ِ قَاَل َكَ�ٰلِِك قَاَل َر�ُِّك ُهَو َ�َ

ۡقِضيّٗ  ۡمٗر� مَّ
َ
  ]۲۱-۱۹:یم[مر  ﴾٢١ا َورَۡ�َٗة ّمِنَّاۚ َوَ�َن أ

ای  (جبرئیل) گفت: همانا من فرستادۀ پروردگار تو هستم برای اینکه تو را غالم پاکیزهترجمه: 
شود و حال آنکه مرا بشری مس نکرده و  ) مریم گفت: چگونه برایم غالمی می۱۹ببخشم(

ن آسان است و ) (جبرئیل) گفت: پروردگارت این چنین فرموده که این بر م۲۰ام( بدکار نبوده
____________________ 

 ].١٦٩عمران:  [آل» شوند. اند نزد پروردگارشان روزی داده می زنده« -١
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برای آنکه او را آیتی برای مردم و رحمتی از جانب ما قرار دهیم و این فرمانی است انجام 
 ). ۲۱شده(

َهَب لَكِ ﴿جملۀ: نکات: 
َ
باشد، زیرا جبرئیل به امر خدا این کار را کرده  می ليهب اهللا ؛ به منزلۀ﴾ِ�

است و چون حضرت مریم به طور تعجب گفت: چگونه ممکن است بدون مِسّ بشری، خدا فرزندی به 

من بدهد جبرئیل گفت: خدا فرموده این عطا بر من آسان است زیرا خالقی که از عدم و بدون والدین 

شود این  فریند برای آنکه آن فرزند را آیتی قرار دهد. معلوم میتواند بیا بشری آفریده بدون پدر نیز می

 هایی برای تثبیت نبوت او.  کیفّیت برای حضرت عیسی ارهاص باشد یعنی نشانه

ا ﴿ َجآَءَها ٱلَۡمَخاُض إَِ�ٰ ِجۡذِع ٱ�َّۡخلَةِ قَالَۡت  ٢٢فََحَملَۡتُه فَٱنتََبَذۡت بِهِۦ َمَ�ٗ�ا قَِصّيٗ
َ
َفأ

ا َ�ٰلَۡيتَِ�  نِسّيٗ  ]۲۳-۲۲:یم[مر  ﴾٢٣ِمتُّ َ�ۡبَل َ�َٰذا َوُ�نُت �َۡسٗيا مَّ
) پس درد زائیدن ۲۲پس مریم به او باردار شد، پس او را به مکان دوری به کناری برد(ترجمه: 

شدۀ از  او را به تنۀ درخت خرما رسانید، گفت: ای کاش پیش از این مرده بودم و فراموش
 ). ۲۳یادرفته بودم(

ْحَصَنْت فَرَْجَها َ�َنَفْخَنا �ِيَها ِمْن ﴿سورۀ انبیا ذکر شده:  ۹۱نانکه در آیۀ چنکات: 
َ
َوالَِّ� أ

مقدر گرفت یعنی؛ در رحم  ﴾فََحَملَۡتهُ ﴿ قبل از »فنخ فيها«، در اینجا نیز باید جملۀ !*"﴾ُروِحَنا

َجآَءَها﴿ و فاء ﴾فَٱنتََبَذۡت ﴿ و از فاءحضرت مریم دمیده شد پس حامله گردید. 
َ
استفاده ﴾ ...فَأ

شود که بدون فاصله حامله شده و بدون گذشت مدتی زائیده و به هرحال به درخت خرمائی که تنۀ  می

 گوید.  آن مانده و شاخ و برگی نداشت پناه برد زیرا عرب تنۀ درخت خرما را جذع می

�َّ َ�َۡزِ� قَۡد َجَعَل َر�ُّكِ ﴿
َ
ا  َ�َناَدٮَٰها ِمن َ�ۡتَِهآ � َوُهّزِٓي إَِ�ِۡك ِ�ِۡذِع ٱ�َّۡخلَةِ  ٢٤َ�َۡتِك َ�ِّ�ٗ

ا  َحٗدا َ�ُقوِ�ٓ  ٢٥�َُ�ٰقِۡط َعلَۡيِك ُرَطٗبا َجنِّيٗ
َ
ا تََر�ِنَّ ِمَن ٱۡلبََ�ِ أ ِ� َوقَّرِي َ�ۡيٗناۖ فَإِمَّ فَُ�ِ َوٱۡ�َ

َ�ّلَِم ٱۡ�َۡوَم إِ 
ُ
ا إِّ�ِ نََذۡرُت لِلرَّ� َصۡوٗما فَلَۡن أ ۥۖ قَالُواْ  ٢٦�ِسّيٗ تَۡت بِهِۦ قَۡوَمَها َ�ِۡملُُه

َ
فَ�

ا  ٔٗ َ�َٰمۡرَ�ُم لََقۡد ِجۡئِت َشۡ�  ِك  ٢٧ا فَرِّ�ٗ مُّ
ُ
 َسوۡءٖ َوَما َ�نَۡت أ

َ
بُوِك ٱۡمَرأ

َ
ۡخَت َ�ُٰروَن َما َ�َن �

ُ
أ ٰٓ�َ

ا   ]۲۸-۲۴:یم[مر  ﴾٢٨بَغِّيٗ
به تحقیق پروردگارت از زیر(پای)تو نهری  پس از زیر او، او را ندا داد که محزون مباشترجمه: 
) پس ۲۵) و تنۀ درخت خرما را به سوی خود حرکت ده بر تو خرمای تازه فرو ریزد(۲۴قرار داد(

____________________ 
 ].٩١[األنبیاء: » و به یاد آر آن زنی را که فرج خود را نگاهداشت، پس از روح ما در آن دمیدیم.«  -١
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بخور و بیاشام و چشم را روشن کن، پس اگر یکی از افراد بشر را ببینی بگو که همانا من برای 
) پس او را نزد ۲۶گویم( نسانی سخن نمیاام پس امروز با هیچ ای نذر کرده خدای رحمن روزه

ای  قوم خود آورد در حالی که در آغوش گرفته بود، گفتند: ای مریم به تحقیق چیز تازه
 ). ۲۸) ای خواهر هارون پدرت مرد بدی نبود و مادرت بد کاره نبود(۲۷آوردی(
له، درختی منادی ندا که مریم را ندا کرد به ظاهر قرآن حضرت عیسی است. و جذع نخ نکات:

تعالی  شاخه و برگ بوده. حضرت مریم در اینجا چند معجزه را مشاهده کرد. و حق خشکیده و بی

ِ� ﴿را بر  ﴾فَُ�ِ ﴿ مقدم داشته زیرا زن نفساء احتیاجش به خرما بیشتر از آب است و نذر  ﴾ٱۡ�َ

شود در شرایع سابق  حضرت عبارت از صوم سکوت بوده که زبان خود را از سخن باز دارد. معلوم می

جایز بوده. اّما در شرع ما مورد اختالف است ولی حق آن است که اگر انسان مبتال باشد که با سفهاء 

ای شود برای فرار از سخن، چنین نذری جایز است. حال آیا  ید و صوم او وسیلهسخن بیهوده گو

ام و یا وقت نذر او پس از اخبار به نذر بوده؟ و الله  به اشاره گفت: من نذر کرده ‘حضرت مریم

ۡخَت َ�ُٰرونَ ﴿أعلم. 
ُ
أ  داللت دارد که برادری به نام هارون داشته که مرد صالحی بوده است.  ﴾َ�ٰٓ

﴿ 
َ
ا فَأ ِ َءاتَىِٰ�َ  ٢٩َشاَرۡت إَِ�ۡهِ� قَالُواْ َكۡيَف نَُ�ّلُِم َمن َ�َن ِ� ٱلَۡمۡهِد َصبِّيٗ قَاَل إِّ�ِ َ�ۡبُد ٱ�َّ

ا  َكٰوةِ َما  ٣٠ٱۡلِكَ�َٰب وََجَعلَِ� نَبِّيٗ لَٰوةِ َوٱلزَّ ۡوَ�ِٰ� بِٱلصَّ
َ
ۡ�َن َما ُكنُت َوأ

َ
وََجَعلَِ� ُمَباَرً� �

ا  ا  ٣١ُدۡمُت َحّيٗ ِ� َولَۡم َ�َۡعۡلِ� َجبَّاٗر� َشقِّيٗ ۢ� بَِ�ِٰ�َ َّ يَۡوَم ُوِ�تُّ َوَ�ۡوَم  ٣٢َوَ�رَّ َ�ُٰم َ�َ َوٱلسَّ
ا  ۡ�َعُث َحّيٗ

ُ
ُموُت َوَ�ۡوَم �

َ
  ]۳۳-۲۹:یم[مر  ﴾٣٣أ

پس مریم به آن طفل اشاره کرد، گفتند: چگونه تکلم کنیم کسی را که کودک در ترجمه: 
یسی گفت: به راستی که من بندۀ خدایم، او مرا کتاب داده و مرا پیامبر ) ع۲۹گهواره است(
) و مرا مبارک قرار داده هرجا که باشم و مرا به نماز و زکات سفارش کرده ۳۰نموده است(

) ۳۲) و مرا نیکوکار به مادرم قرار داد و مرا سرکش بدبخت قرار نداد(۳۱مادامی که زنده باشم(
 ). ۳۳وّلد شدم و روزی که بمیرم و روزی که زنده برانگیخته شوم(و سالم بر من روزی که ت

را توبیخ کردند، اشاره به عیسی کرد، سپس حضرت  ‘چون مردم حضرت مریمنکات: 

تواند به سخن آورد او را به سخن آورد. و ظاهر  به سخن آمد یعنی خدایی که هرچیزی را می عیسی

مالت، مانند سایر اطفال ساکت ماند و دیگر نتوانست مطلب این است که آن طفل پس از گفتن آن ج

گویند آن وقت به سخن آمد. ولی از جملۀ:  سخن گوید تا رسید به حدی که سایر اطفال سخن می

ۡ�َن َما ُكنُت ﴿
َ
ا﴿، و از جملۀ ﴾� توان استفاده کرد که در همان کودکی مأمور به  ، می﴾َما ُدۡمُت َحّيٗ

طفال ممتاز. و بنابراین مانند آنان ناتوان به تکلم نبوده است. و از جملۀ: نماز و زکات بوده و از سایر ا
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ا﴿ . و !*"شود به هیچ نحوی شود که تکلیف مادام الحیات است و ساقط نمی استفاده می ﴾َما ُدۡمُت َحّيٗ

ِ ﴿اینکه   گفته؛ برای رفع غلو در حق خود چنین گفته است.  ﴾إِّ�ِ َ�ۡبُد ٱ�َّ

وَن َ�ٰلَِك ِعيَ� ﴿ ِي �ِيهِ َ�ۡمَ�ُ ن َ�تَِّخَذ ِمن َوَ�ٖ�  ٣٤ٱۡ�ُن َمۡرَ�َمۖ قَۡوَل ٱۡ�َّقِ ٱ�َّ
َ
ِ أ َما َ�َن ِ�َّ

َما َ�ُقوُل َ�ُۥ ُ�ن َ�َيُكوُن  ۡمٗر� فَإِ�َّ
َ
ۥٓۚ إَِذا قََ�ٰٓ أ َ َرّ�ِ َوَر�ُُّ�ۡم  ٣٥ُسۡبَ�َٰنُه �نَّ ٱ�َّ

ۡسَتقِ   ]۳۶-۳۴:یم[مر   ﴾٣٦يٞم فَٱۡ�ُبُدوهُۚ َ�َٰذا ِصَ�ٰٞط مُّ
) برای ۳۴این است عیسی پسر مریم به گفتار حق، آن حقی که در آن شک دارند(ترجمه: 

نیست که فرزند بگیرد او منّزه است. زیرا چون امری را بخواهد انجام دهد همانا به  خدا سزاوار
ار شماست، پس ) و به راستی که خدا پروردگار من و پروردگ۳۵شود( گوید باش، پس می آن می

 ). ۳۶او را عبادت کنید، این است راه راست (

ِ ٱ دُ َ�بۡ  إِّ�ِ ﴿اشاره است به آن عیسی که گفته:  ﴾َ�ٰلَِك ﴿نکات:  ، یعنی عیسای واقعی آن است ﴾�َّ

گوید: که او ساحری بوده و نه آنچه نصاری  که طبق حق و حقیقت گفت: من بندۀ خدایم! نه آنچه یهود می

گویند: که فرزند خدا است، زیرا فرزند باید همجنس پدر باشد و خدا بشری همجنس عیسی نیست.  می

َ ﴿عالی باشد. ت به اضافه عیسی حادث است و محال است قدیمی مانند حق عطف است به  ﴾�نَّ ٱ�َّ

ِ ٱ دُ َ�بۡ  إِّ�ِ ﴿جملۀ:   ، یعنی حضرت عیسی گفت: من بندۀ خدایم و خدا پروردگار من و شماست. ﴾�َّ

ۡشَهِد يَۡوٍ� َعِظيٍ� ﴿ ْ ِمن مَّ ِيَن َ�َفُروا ۡحَزاُب ِمۢن بَۡينِِهۡمۖ فََوۡ�ٞل ّلِ�َّ
َ
ۡسِمۡع  ٣٧فَٱۡخَتلََف ٱۡ�

َ
أ

بِٖ� بِِهۡم وَ  ٰلُِموَن ٱۡ�َۡوَم ِ� َضَ�ٰٖل مُّ تُوَ�َناۖ َ�ِٰ�ِن ٱل�َّ
ۡ
بِۡ�ۡ يَۡوَم يَ�

َ
ةِ  ٣٨� نِذرُۡهۡم يَۡوَم ٱۡ�َۡ�َ

َ
َوأ

ۡمُر وَُهۡم ِ� َ�ۡفلَةٖ وَُهۡم َ� يُۡؤِمُنوَن 
َ
�َض َوَمۡن َعلَۡيَها �َ�َۡنا  ٣٩إِۡذ قُِ�َ ٱۡ�

َ
إِنَّا َ�ُۡن نَرُِث ٱۡ�

  ]۴۰-۳۷:یم[مر  ﴾٤٠وَن يُرَۡجعُ 
پس این احزاب میان خود اختالف نمودند پس وای به آنان که کافر شدند از حضور ترجمه: 

یند، لیکن ستمگران امروز در آ) چقدر ایشان شنوا و بینایند روزی که نزد ما می۳۷روز بزرگ(
) و بترسان ایشان را از روز حسرت وقتی که کار از کار گذشته، درحالی ۳۸گمراهی آشکارند(

کس روی  ) محّققًا ما زمین را با هر۳۹آورند( که ایشان(اکنون) در غفلت هستند و ایمان نمی
 ). ۴۰بریم و (همه) به سوی ما رجوع داده شوند( آن است به ارث می

____________________ 
و این ردی بر غالیان مبتدعی است که بر این باورند چون عارف به معرفت خداوند یا معرفت امام دست یابد، تکلیف  -١

 گردد. از او ساقط می
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ۡحَزاُب ﴿مقصود از ات: نک
َ
ۡسِمۡع بِِهۡم ﴿باشند. و جملۀ  های یهود و نصاری می فرقه ﴾ٱۡ�

َ
أ

بِۡ�ۡ 
َ
 ُصمّٞ ﴿، داللت دارد که کفار روز قیامت همه شنوا و بینایند و اما در آیاتی که فرموده: ﴾َو�

�َ�َۡنا ﴿لۀ: از حق و هدایتند. و مقصود از جم ﴾مٞ َوُ��ۡ  ُصمّٞ ﴿شوند، مقصود  محشور می ﴾مٞ َوُ��ۡ 
 تعالی مکانی ندارد.  باشد زیرا حق می »حكمنا وقضائنا ىلإ« ،﴾يُرَۡجُعونَ 

يٗقا نَّبِيًّا ﴿ بَِت لَِم َ�ۡعُبُد َما  ٤١َوٱۡذُكۡر ِ� ٱۡلِكَ�ِٰب إِبَۡ�ٰهِيَمۚ إِنَُّهۥ َ�َن ِصّدِ
َ
� �ِيهِ َ�ٰٓ

َ
إِۡذ قَاَل ِ�

بَِت إِّ�ِ قَۡد َجآَءِ� ِمَن ٱۡلعِۡلِم َما لَۡم  ٤٢ا  ٗٔ َعنَك َشۡ�  َ� �َۡسَمُع َوَ� ُ�ۡبِ�ُ َوَ� ُ�ۡغِ� 
َ
� ٰٓ�َ

ا  ۡهِدَك ِصَ�ٰٗطا َسوِّ�ٗ
َ
تَِك فَٱتَّبِۡعِ�ٓ أ

ۡ
ۡيَ�َٰن َ�َن لِلرَّ�  ٤٣يَأ ۡيَ�َٰنۖ إِنَّ ٱلشَّ بَِت َ� َ�ۡعُبِد ٱلشَّ

َ
� ٰٓ�َ

ا  ن َ�َمسَّ  ٤٤َعِصّيٗ
َ
َخاُف أ

َ
ٓ أ بَِت إِّ�ِ

َ
� ا َ�ٰٓ ۡيَ�ِٰن َوِ�ّٗ   ﴾٤٥َك َعَذاٞب ّمَِن ٱلرَّ� َ�َتُكوَن لِلشَّ

  ]۴۵-۴۱:یم[مر 
) وقتی که به پدرش ۴۱و به یاد آر در این کتاب ابراهیم را زیرا او پیغمبری راستگو بود(ترجمه: 

بیند و از تو چیزی را  شنود و نمی پرستی چیزی را که نمی گفت: ای پدر من برای چه می
ای پدر من، به درستی که مرا دانشی به دست آمده که تو را نیامده، پس ) ۴۲کند(  ت نمیکفای

) ای پدرمن، شیطان را مپرست زیرا ۴۳کنم( مرا پیروی کن که تو را به راه راست هدایت می
) ای پدر من حقیقتًا من خائفم که تو را از جانب ۴۴شیطان برای (خدای) رحمن نافرمان بود(

 ). ۴۵عذابی برسد پس برای شیطان دوستی باشی((خدای) رحمن 
که هدف از آن هدایت به مبدأ و معاد است  إ پس از ختم قصۀ حضرت زکریا و عیسینکات: 

که پدر عرب است و ملت، عظمت او را قبول داشتند. و  رجوع فرموده به قصۀ حضرت ابراهیم

قَۡد ﴿داللت دارد بر اینکه دین باید استداللی باشد نه تقلیدی. و در جملۀ:  ﴾...لَِم َ�ۡعُبدُ ﴿جملۀ: 
بَتِ ﴿داللت است بر اینکه دین باید علمی باشد. و کلمۀ:  ﴾َجآَءِ� ِمَن ٱۡلِعۡلمِ 

َ
� و تکرار آن داللت  ﴾َ�ٰٓ

 دارد بر رأفت و مدارا کردن ابراهیم نسبت به پدر خود و دلسوزی او برای پدرش. 

ا قَاَل ﴿ رُۡ�َنََّكۖ َوٱۡهُجۡرِ� َملِّيٗ
َ
إِبَۡ�ٰهِيُمۖ َل�ِن لَّۡم تَنَتهِ َ� نَت َ�ۡن َءالَِهِ� َ�ٰٓ

َ
َراِغٌب أ

َ
قَاَل  ٤٦أ

ا  � إِنَُّهۥ َ�َن ِ� َحفِّيٗ ٓ ۡسَتۡغفُِر لََك َرّ�ِ
َ
ۡ�َ�ِلُُ�ۡم َوَما تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  ٤٧َسَ�ٌٰم َعلَۡيَكۖ َسأ

َ
َوأ

ۡدُعو
َ
ِ َوأ ا ٱ�َّ ُ�وَن بُِدَ�ٓءِ َرّ�ِ َشقِّيٗ

َ
ٓ أ َّ�

َ
  ]۴۸-۴۶:یم[مر  ﴾٤٨اْ َرّ�ِ َعَ�ٰٓ �

ای؟ محققًا اگر خودداری  (آذر) گفت: آیا تو ای ابراهیم از خدایان من اعراض کردهترجمه: 
) (ابراهیم) ۴۶کنم و از من مدتی طوالنی دوری کن( رانم و سنگسارت می نکنی البته تو را می
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) ۴۷طلبم زیرا او به من مهربان است( بر تو به زودی از پروردگارم برایت آمرزش می گفت: سالم
خوانم، امید است که به  گیرم و پروردگارم را می خوانید کناره می و از شما و آنچه را غیرخدا می

 ). ۴۸خواندن پروردگارم بدبخت نباشم(
ت و حّتی رأفت پدری را واگذارد و چون آذر جواب منطقی نداشت، به توهین و تهدید پرداخنکات: 

نَيَّ یا نگفت  کنم. و مقصود از  رانم و سنگسارت می بلکه گفت: یا ابراهیم اگر دست بر نداری تو را می بُ

ا﴿ کند و گر نه اگر خدا دریغ  این است که خدا لطفش را از من به واسطۀ دعای من دریغ نمی ﴾َشقِّيٗ

 نماید من بدبخت خواهم بود و استغفار ابراهیم برای پدر برای امید به ایمان او بود. 

ۥٓ إِۡسَ�َٰق َوَ�ۡعقُ ﴿ ِ وََهۡبَنا َ�ُ لَُهۡم َوَما َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱ�َّ ا ٱۡ�َ�َ ا فَلَمَّ وَبۖ َوُ�ّٗ َجَعۡلَنا نَبِّيٗ
ا  ٤٩   ]۵۰-۴۹:یم[مر  ﴾٥٠َوَوَهۡبَنا لَُهم ّمِن رَّۡ�َتَِنا وََجَعۡلَنا لَُهۡم لَِساَن ِصۡدٍق َعلِّيٗ

پرستیدند کناره گرفت، به او اسحق و یعقوب  پس چون از ایشان و از آنچه غیرخدا میترجمه: 
) و برای ایشان از رحمت خود عطا نمودیم وبرای ۴۹(را عطا کردیم و همه را پیغمبر قرار دادیم

 ). ۵۰ای به راستی قراردادیم ( ایشان ذکِر خیِر بلندآوازه
تعالی برای اینکه حضرت ابراهیم از هر جهت به برهان پرداخت و ایستادگی در مقابل  حقنکات: 

ان عادت داد و بدنش را مشرکان کرد و دل خود را تسلیم به ایمان نمود و زبانش را به ذکر خدای سبح

آماده کرد برای آتش نمرودیان، و فرزندش را برای قربانی و مالش را برای میهمان، خدا هم به او مرحمت 

کرد عطای فراوان از نبّوت فرزندان و ذکر خیر او در آیندگان، یعنی در میان یهود و نصاری و مسلمانان. و 

ا﴿مخفی نماند  وصفی است یعنی؛ ثناء عالی ومدحی جاویدان  علي اسمی نیست بلکه علي، ﴾َعلِّيٗ

اسمی است که پدر او ابو طالب  علي، عليبرای ایشان قراردادیم، ولی بافندۀ دعای ندبه خیال کرده این 

  است!!..

ا ﴿ ۚ إِنَُّهۥ َ�َن ُ�َۡلٗصا َوَ�َن رَُسوٗ� نَّبِّيٗ َجانِِب  َوَ�َٰديَۡ�ُٰه ِمن ٥١َوٱۡذُكۡر ِ� ٱۡلِكَ�ِٰب ُموَ�ٰٓ
ا  ۡ�َ�ُٰه َ�ِّيٗ ۡ�َمِن َوقَرَّ

َ
ورِ ٱۡ� ا  ٥٢ٱلطُّ َخاهُ َ�ُٰروَن نَبِّيٗ

َ
  ]۵۳-۵۱:یم[مر ﴾٥٣َوَوَهۡبَنا َ�ُۥ ِمن رَّۡ�َتَِنآ أ

) و ۵۱و در این کتاب موسی را به یاد آور زیرا او خالص شده و رسولی رفیع الشأن بود(ترجمه: 
) و از رحمت ۵۲او را از طرف راست طور سینا ندا کردیم و برای گفتن راز او را مقّرب نمودیم(

 ). ۵۳خود برادرش هارون را در حال نبّوت به او بخشیدیم (
ولی به کسر نیز قرائت شده، اگر به فتح باشد به معنی؛  به فتح الم است ﴾ُ�ۡلَٗصا﴿کلمۀ نکات: 

شود که؛ او خود را برای بندگی  باشد و اگر به کسر باشد معنی چنین می می خالص شده و برگزیده شده
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ا﴿خالص نموده. و  به معنی؛ خبرگیر آمده، و به معنی؛ رفیع  نبّی  هر دو خبرند برای کاَن، و ﴾رَُسوٗ� نَّبِّيٗ

 آمده و ظاهر در این آیه به معنی؛ الشأن نیز 
ّ

 است.  أنرفیع الش

ا ﴿ ۚ إِنَُّهۥ َ�نََصادَِق ٱلۡوَۡعِد َوَ�َن رَُسوٗ� نَّبِّيٗ ُمُر  ٥٤َوٱۡذُكۡر ِ� ٱۡلِكَ�ِٰب إِۡسَ�ِٰعيَل
ۡ
َوَ�َن يَأ

ا  َكٰوةِ َوَ�َن ِعنَد َرّ�ِهِۦ َمۡرِضّيٗ لَٰوةَِوٱلزَّ ۡهلَُهۥ بِٱلصَّ
َ
  ]۵۵-۵۴:یم[مر  ﴾٥٥أ

و در این کتاب اسماعیل را به یاد آر زیرا او در وعدۀ خود راستگو بود و پیغمبری بود ترجمه: 
کرد و نزد پروردگارش پسندیده  ) و اهل خود را به نماز و زکات امر می۵۴رفیع الّشأن(

 ).۵۵بود(
قصۀ حضرت اسماعیل پنجمین قصۀ این سوره است و آیا این اسماعیل فرزند حضرت نکات: 

 همان فرزند ابراهیم است. و خدا برای او چندین اوصاف اب
ً
راهیم است و یا پیغمبر دیگری است؟ ظاهرا

 حمیده شمرده: 

اینکه او صادق الوعد بوده و این مطلق است چه در وعدۀ با خدا و چه در وعدۀ با خلق، و اّما اّول: 

داد و در مورد ذبح وعدۀ صبر به  م میوعدۀ با خدا، پس هرتکلیفی را که متعهد شده بود در موقع آن انجا

خود داد و وفاء کرد. و اما با خلق به کسی وعده کرد که منتظر او باشد و آن شخص فراموش کرد وی در 

 همان مکاِن قرارداد به انتظار او ماند تا او برای حاجتی به آنجا آمد و دید آن حضرت منتظر مانده است. 

 قدر. اینکه او رسولی بود رفیع الدوم: 

، و ممکن است  اینکه اهلش را أمر به نماز و زکات میسوم: 
ً
نمود و مراد از اهل، خانواده است ظاهرا

 اّمت و پیروانش باشد. 

 اینکه او نزد خدا پسندیده بود و این بزرگترین مدح آن حضرت است. چهارم: 

يٗقا ﴿ ا َوٱۡذُكۡر ِ� ٱۡلِكَ�ِٰب إِۡدرِ�َسۚ إِنَُّهۥ َ�َن ِصّدِ  ﴾٥٧َوَرَ�ۡعَ�ُٰه َمَ�نًا َعلِيًّا  ٥٦نَّبِّيٗ
 ]۵۷-۵۶:یم[مر 

) و باال ۵۶و در این کتاب ادریس را به یاد آر زیرا او بسیار راستگو بود و پیامبر بود (ترجمه: 
 ). ۵۷بردیم او را به مکان واالئی(

یس قّصۀ ادریس، ششمین قصۀ این سوره است و حضرتنکات:  و در تورات جد پدر نوح بوده  ادر

اند. و او اّولین خیاط  نیز ذکر نموده ولی از بس درس گرفته او را ادریس نامیده اخنوع و تواریخ نام او را

جامه بوده و خدا به او علم نجوم و حساب و هیئت تعلیم نموده و این معجزۀ او بوده است. و مقصود از 

است و یا مقامی، و آیا رفعت جسمی است و یا ، رفعت مکانی ﴾َوَرَ�ۡعَ�ُٰه َمَ�نًا َعلِيًّا﴿جملۀ: 
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روحی؟ مورد اختالف مفسرین است، و به نظر ما مناسب مقام نبوت همان رفعت مقامی و روحی 

 باشد. 

ُ َعلَۡيِهم ّمَِن ٱ�َّبِّ�ِ ﴿ ۡ�َعَم ٱ�َّ
َ
ِيَن � ْوَ�ٰٓ�َِك ٱ�َّ

ُ
ۡن َ�َۡلَنا َمَع نُوٖح وَ  ۧأ ِمن َن ِمن ُذّرِ�َِّة َءاَدَم َوِممَّ

ٓۚ إَِذا ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ُٰت ٱلرَّ�  ۡن َهَدۡ�َنا َوٱۡجَتبَۡيَنا ٰٓءِيَل َوِممَّ � ُذّرِ�َّةِ إِبَۡ�ٰهِيَم �ۡسَ�
  ]۵۸:یم[مر  ﴾٥٨� َوُ�ِ�ّيٗا۩ 

آنان که با  ایشانند آنان که خدا بر ایشان نعمت داد از پیامبران از ذرّیۀ آدم و از نسلترجمه: 
نوح بر کشتی حملشان کردیم و از ذرّیۀ ابراهیم و یعقوب و از کسانی که هدایتشان نمودیم و 

افتادند  شد به روی می برگزیدیمشان، چون بر ایشان آیات خدای رحمن تالوت می
 ). ۵۸کنان و گریان ( سجده

نمود، در اینجا به طور  ای از انبیاء را تذکر داد و مدحشان، به خصوصه پس از آنکه عدهنکات: 

دستجمعی مدحشان نموده و نسب ایشان را ذکر نموده که از نسل آدمند مانند حضرت ادریس و سایر 

انبیاء و بعضی از نسل نوح و پیروانش هستند، و بعضی از نسل ابراهیم و یعقوبند مانند حضرت 

ّوت و سایر ِنَعم دنیوی و اخروی رون و دیگران. و مقصود از إنعام الهی مقام نبااسماعیل و موسی و ه

است و از صفات مجموع ایشان آن بوده که در مقابل استماع آیات الهی خاضع، خاشع و گریان 

 اند.  بوده

َهَ�ِٰت� فََسۡوَف يَۡلَقۡوَن َ�يًّا ﴿ ْ ٱلشَّ َبُعوا لَٰوةَ َوٱ�َّ ْ ٱلصَّ َضاُعوا
َ
 ٥٩فََخلََف ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َخۡلٌف أ

ْوَ�ٰٓ�َِك يَۡدُخلُوَن ٱۡ�َنََّة َوَ� ُ�ۡظَلُموَن َشۡ� إِ�َّ َمن تَاَب وَ 
ُ
 ٦٠ا  ٔٗ َءاَمَن وََعِمَل َ�ٰلِٗحا فَأ

ا  �ِّيٗ
ۡ
ِٰت َعۡدٍن ٱلَِّ� وََعَد ٱلرَّۡحَ�ُٰن ِعَباَدُهۥ بِٱۡلَغۡيِب� إِنَُّهۥ َ�َن وَۡعُدهُۥ َمأ �َّ �َۡسَمُعوَن  ٦١َج�َّ

ۖ َولَهُ  ا �ِيَها لَۡغًوا إِ�َّ َسَ�ٰٗما تِۡلَك ٱۡ�َنَُّة ٱلَِّ� نُورُِث ِمۡن  ٦٢ۡم رِزُۡ�ُهۡم �ِيَها بُۡ�َرٗة وََعِشّيٗ
ا    ]۶۳-۵۹:یم[مر  ﴾٦٣ِعَبادِنَا َمن َ�َن تَقِّيٗ

هایی که نماز را ضایع و شهوات را پیروی  پس بعد از ایشان جانشین شدند جانشینترجمه: 
ر آنانکه توبه کنند و ایمان آورده و عمل ) مگ۵۹کردند و به زودی به(کیفر)گمراهی برسند(

) ۶۰شایسته را انجام دهند که آنان داخل بهشت گردند و در چیزی مورد ستم نشوند(
های دائمی که خدای رحمن به بندگانش به وعدۀ غیب وعده داد به راستی که وعدۀ او  بهشت

است روزی  شنوند مگر سالمی و برای ایشان ) در آنجا سخن لغوی نمی۶۱آمدنی است(
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که دهیم به کسی ) این است آن بهشتی که به بندگان خود ارث می۶۲ایشان در صبح وشام(
 ). ۶۳پرهیزکار باشد(

ِف صالح است و نکات: 
َ
ل

َ
ف به فتح الم خ

َ
ل

َ
به سکون الم خلِف طالح است و اینجا به  ﴾َخۡلٌف ﴿خ

پرستی کرده و به راه گمراهی رفتند.  سکون الم و مقصود از آن کسانیند که پس از انبیا آمدند و ترک خدا

ا﴿و مقصود از  ، رزق دائمی است، زیرا بهشت صبح و شام ندارد. و مقصود از ﴾بُۡ�َرٗة وََعِشّيٗ

 از نظر غایب است. و مقصود از  ﴾بِٱۡلَغۡيبِ ﴿
ً
، ﴾نُورُِث ِمۡن ِعَبادِنَا﴿وعدۀ بهشتی است که فعال

م« لِهِ مَ ن عَ ا مِ بَادِنَ ن عِ ثُ مِ شود بهشت  باشد به حسب ظاهر. به هرحال از آیات قرآن معلوم می می »نورِ

 باشد و جای افراد آلوده نیست.  جای مردم مّتقی و صالح می

يِۡديَنا َوَما َخۡلَفَنا َوَما َ�ۡ�َ َ�ٰلَِكۚ َوَما َ�َن َر�ُّ ﴿
َ
ۡمِر َرّ�َِكۖ َ�ُۥ َما َ�ۡ�َ �

َ
ُل إِ�َّ بِأ َك َوَما نَتََ�َّ

ا  �ِض َوَما بَۡيَنُهَما فَٱۡ�ُبۡدهُ َوٱۡصَطِ�ۡ لِِعَ�َٰدتِهِۦۚ َهۡل َ�ۡعلَُم َ�ُۥ  ٦٤�َِسّيٗ
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� رَّبُّ ٱلسَّ

ا   ]۶۵-۶۴:یم[مر  ﴾٦٥َسِمّيٗ
ت، به اختیار اوست آنچه جلو ما و گارد شویم مگر به أمر پرور  و ما(فرشتگان) نازل نمیترجمه: 

) ۶۴کننده و فراموشکار نیست( دو است، و پروردگار تو نسیان آنچه در پس ما و آنچه میان این
ها، زمین و آنچه بین آن دو است، پس او را عبادت کن و به بندگی صابر باش  پروردگار آسمان

 ). ۶۵دانی ( آیا برای او همنامی می

ُل ﴿ظاهر کالم این است که جملۀ: نکات:  ه در سورۀ سخن مالئکه باشد زیرا چنانک ﴾...َوَما نَتََ�َّ

کند، چون  گفتند خدا محمد را رها کرده و وداع نموده و دیگر به او وحی نمی ضحی آمده: کفار می

ای؟ جبرئیل  مدتی وحی نیامده بود. و چون جبرئیل بر او نازل شد حضرت رسول پرسید: چرا دیر آمده

شده که پروردگارت فراموشکار این کلمات را به اجازه و امر پروردگار برای او آورده و ضمنا به او خطاب 

نیست که تو را فراموش کند، ولی تو باید صبر و حوصله داشته باشی و ثبات قدم به خرج دهی و از گفتار 

ا﴿کفار دلتنگ نباشی. و جملۀ  های خدا مخصوص خودش  دارد که نام داللت ،﴾َهۡل َ�ۡعلَُم َ�ُۥ َسِمّيٗ

اطالق کرد و اگر گاهی در وحی اطالق شده، یا نام  های او را نباید به مخلوق باشد یعنی نام می

این کسی حق ندارد نام خدا را بر غیر او اطالق  مخصوص او نبوده و یا مجاز اطالق شده است، بنابر

ا﴿کند. و جملۀ  ؟! اگر چه استفهمام است ولی استفهام انکاری به معنی نفی ﴾َهۡل َ�ۡعلَُم َ�ُۥ َسِمّيٗ

 . »ميّاال تعلم له س«است، یعنی 
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ۡخَرُج َحيًّا ﴿
ُ
ءَِذا َما ِمتُّ لََسۡوَف أ

َ
�َ�ُٰن أ نَّا َخلَۡقَ�ُٰه  ٦٦َوَ�ُقوُل ٱۡ�ِ

َ
�َ�ُٰن � َو َ� يَۡذُكُر ٱۡ�ِ

َ
أ

�َُّهۡم َحۡوَل َجَهنََّم  ٦٧ا  ٔٗ ِمن َ�ۡبُل َولَۡم يَُك َشۡ�  َ�ِٰطَ� ُ�مَّ َ�ُۡحِ�َ �َُّهۡم َوٱلشَّ َفَوَرّ�َِك َ�َۡحُ�َ
ا ا  ٦٨ ِجثِّيٗ َشدُّ َ�َ ٱلرَّ� ِعتِّيٗ

َ
ُهۡم أ ُّ�

َ
ِ ِشيَعٍة �

ِيَن  ٦٩ُ�مَّ َ�َ�َِ�نَّ ِمن ُ�ّ ۡعلَُم بِٱ�َّ
َ
ُ�مَّ َ�َۡحُن أ

ا  ۡوَ�ٰ بَِها ِصلِّيٗ
َ
  ]۷۰-۶۶:یم[مر  ﴾٧٠ُهۡم أ

این ) آیا ۶۶گوید آیا چون بمیرم و به قبر روم زنده خارج خواهم شد ( و این انسان میترجمه: 
) پس قسم به ۶۷شود که ما از پیش او را آفریدیم در حالی که چیزی نبود( انسان متذّکر نمی

کنیم سپس در اطراف دوزخ در حالیکه به  می پروردگارت که البّته ایشان را با شیاطین محشور
) سپس از هر فرقه و پیروانی هرکدام از ایشان که بر ۶۸زانو درآمده اند احضارشان میکنیم (

) سپس محققا ما داناتریم به آنان که سزاوارترند ۶۹کنیم (دای رحمان سرکش ترند جدا ميخ
 )۷۰به ورود به دوزخ (

ار به صرف دلیل استبعاد منکر حشر و نشر قیامت بودند و لذا و به طور تعجب و استبعاد نکات: 
ّ

کف

به خلقت ایشان از عدم، به  کند تعالی در مقابل، استدالل می شود؟ حق گفتند: آیا چنین چیزی می می

ِ ِشيَعةٍ ﴿. و مقصود از ﴾ا ٔٗ َولَۡم يَُك َشۡ� ﴿دلیل جملۀ: 
ای است که پیروی  هر شیعه و دسته ﴾...ِمن ُ�ّ

قُوا دِيَنُهْم َوَ�نُوا ِشَيعاً ﴿اند چنانکه در آیات دیگر فرموده:  بزرگان خود نموده ِيَن فَرَّ و  .!*"﴾إِنَّ ا�َّ

 ﴿جملۀ: 
َ
ُهۡم أ ُّ�

َ
ا�   ﴾َشدُّ َ�َ ٱلرَّ� ِعتِّيٗ

ّ
داللت دارد که خدا بزرگانشان را که تمّرد بیشتری داشته و سد

زِْدنَاُهْم ﴿کند و مصداق  تر و موجب گمراهی پیروانش شده از میان آنان جدا می راه خدا شده و سرکش
 نماید.  می ﴾َعَذاباً فَْوَق الَْعَذابِ 

ا �ن ّمِنُ�ۡم إِ�َّ ﴿ ۡقِضّيٗ ٰ َرّ�َِك َحۡتٗما مَّ ۚ َ�َن َ�َ نََذُر  ٧١َوارُِدَها ْ وَّ ِيَن ٱ�ََّقوا ُ�مَّ ُ�َنّ�ِ ٱ�َّ
ا  ٰلِِمَ� �ِيَها ِجثِّيٗ   ]۷۲-۷۱:یم[مر  ﴾٧٢ٱل�َّ

شود و این بر پروردگارت حتم و شدنی  و احدی از شما نیست مگر اینکه وارد دوزخ میترجمه: 
دهیم و ستمگران را در آن به زانو در آمده  اند نجات می پرهیز کرده) سپس آنان را که ۷۱است(

 ). ۷۲کنیم( رها می
، داللت دارد که تمام افراد مؤمن و کافر وارد دوزخ ﴾�ن ّمِنُ�ۡم إِ�َّ َوارُِدَها﴿جملۀ: نکات: 

ولَ�َِك َ�نَْها ُمبَْعدُ ﴿تعالی دربارۀ مؤمنین فرموده:  شوند. اشکال شده که حق می
ُ
و فرموده:  !+"﴾ونَ أ

____________________ 
 ].١٥٩[األنعام: » شیعه شدند. ند دین خود را و شیعه فرقه ساخت براستی آنانکه فرقه « -١

 ].١٠١[األنبیاء: » اند. آنان از دوزخ دور شده« -٢
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وان گفت: مقصود از ت شوند؟ در جواب آن می پس چگونه وارد دوزخ می !*"﴾�َْسَمُعوَن َحِسيَسَها �﴿

وقتی نزدیک چاه آب آمد،  ؛ قرب دوزخ است چنانکه در سورۀ قصص راجع به حضرت موسیورود

ا َوَرَد َماَء َمْدَ�نَ ﴿خدا فرموده:  ، که مقصود آن نیست حضرت موسی به داخل چاه رفت. جواب ﴾َولَمَّ

کند و صداهای  تعالی آتش را از ایشان دور می شوند حق دیگر اینکه؛ باشد با اینکه حقیقتا وارد دوزخ می

سازش بیشتری دارد، و این ورود  ﴾ُ�َنّ�ِ ﴿رساند و این جواب با جملۀ  هولناک آن را به گوش آنان نمی

اینکه اهل آتش که خروج  دومگردد.  اینکه چون خارج شدند سرورشان زیادتر می لاو فوائدی دارد: 

گردد و بیشتر  شود و التذاذ مؤمنین به نعیم بهشت افزون می بینند غم و حزنشان زیاد می ایشان را می

 آورند.  شکر و حمد خدا را بجا می

يُّ ٱۡلَفرِ�َقۡ�ِ َخۡ�ٞ �َذا ُ�ۡتَ�ٰ َعَلۡيِهۡم َءاَ�ُٰتَنا َ�ّيَِ�ٰٖت قَاَل ﴿
َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنٓوا ْ لِ�َّ ِيَن َ�َفُروا ٱ�َّ

ۡحَسُن نَِديّٗا 
َ
َقاٗما َوأ َ�ٰٗثا َورِۡءٗيا  ٧٣مَّ

َ
ۡحَسُن أ

َ
ۡهلَۡكَنا َ�ۡبلَُهم ّمِن قَۡرٍن ُهۡم أ

َ
 ﴾٧٤َوَ�ۡم أ

  ]۷۴-۷۳:یم[مر  

کافر باشند به مؤمنین شود آنان که  و چون آیات روشن ما بر ایشان تالوت میترجمه: 
) و چه ۷۳مقام بهتر و مجلس نیکوتری دارد( گویند کدام یک از این دو فریق (ما و شما) می

 ). ۷۴های گذشته را هالک کردیم که آنان اثاث و منظرۀ بهتری داشتند( بسیار از مردم قرن
های  ده با لباسشد کفار خود را زینت کر وقتی آیات عذاب و ثواب بر کفار مکه قرائت مینکات: 

تر از شماییم و مجالس ما  گفتند: ما نزد خدا گرامی دیدند و مسلمین را در فشار و فقر، و لذا می فاخر می

 . !+"تر و آزادتر است. خدای تعالی آیات فوق را در جواب ایشان نازل نموده است پر نعمت

َ�ٰلَةِ فَۡلَيۡمُدۡد َ�ُ ٱلرَّۡحَ�ٰ ﴿ ا ٱۡلَعَذاَب قُۡل َمن َ�َن ِ� ٱلضَّ ۡواْ َما يُوَعُدوَن إِمَّ
َ
ٰٓ إَِذا َرأ �ۚ َح�َّ ُن َمدًّ

ۡضَعُف ُجنٗدا 
َ
َ�ٗ�ا َوأ ٞ مَّ اَعَة َفَسَيۡعلَُموَن َمۡن ُهَو َ�ّ ا ٱلسَّ ِيَن ٱۡهَتَدۡواْ  ٧٥�مَّ ُ ٱ�َّ َوَ�زِ�ُد ٱ�َّ

ٰلَِ�ُٰت َخۡ�ٌ ِعنَد َرّ�َِك ثََوابٗ  ا ُهٗدىۗ َوٱۡلَ�ٰقَِ�ُٰت ٱل�َّ َردًّ   ]۷۶-۷۵:یم[مر ﴾٧٦ا وََخۡ�ٞ مَّ
کس در گمراهی باشد باید خدای رحم او را مدد دهد مدد کافی تا وقتی که  بگو: هرترجمه: 

شوند؛ یا عذاب(دنیا) و یا قیامت را، پس به زودی خواهند دانست  ببینند آنچه وعده داده می
ای آنان که خواهان هدایتند ) و خدا بر ۷۵که چه کس جایش بدتر و لشکرش ناتوانتر است(

____________________ 
 ].١٠٢[األنبیاء: » شنوند. خروش آن را نمی«  -١

 )٥/٢٥٢بغوی (التنزیل،  ). و معالـم٢١/٢٤٥، فخر رازی (تفسیر الکبیربه عنوان مثال نگا:  -٢
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اش  افزاید و کردارهای شایسته که باقی بماند نزد پروردگارت پاداش بهتر و نتیجه هدایت می
 ). ۷۶تر است( خوب

دهد چه گمراهان و چه هدایت یافتگان،  خدای تعالی به حکم سّنت خود همه کس را مدد مینکات: 

م  ﴾فَۡلَيۡمُددۡ ﴿امر بیان کرده و فرموده: تعالی حتمی است به صیغۀ  و چون این امر نزد حق
ّ
تا شنونده مسل

يُّ ﴿بداند. و در مقابل کفار که گفتند: 
َ
َقامٗ  َخۡ�ٞ  َفرِ�َقۡ�ِ لۡ ٱ أ فََسَيۡعلَُموَن ﴿؟ خدا در اینجا فرموده ﴾امَّ

َ�ٗ�ا ٞ مَّ حۡ ﴿. و در مقابل گفتۀ ایشان: ﴾َمۡن ُهَو َ�ّ
َ
ۡضَعُف ﴿؟ فرموده: ﴾انَِديّٗ  َسنُ أ

َ
. و در مقابل ﴾ُجنٗداأ

حۡ ﴿گفتۀ ایشان 
َ
َ�ٰ  َسنُ أ

َ
ٰلَِ�ُٰت َخۡ�ٌ ِعنَد َرّ�َِك ﴿، فرموده: ﴾ايٗ َورِءۡ  اثٗ أ و مقصود  ﴾...َوٱلَۡ�ٰقَِ�ُٰت ٱل�َّ

ا﴿از جملۀ:  ط مؤمنین است بر ایشان. ﴾َعَذاَب لۡ ٱ إِمَّ
ّ
 ، ذلت، فقر، مرض، خوف دنیا و تسل

ِي َ�َفَر ﴿ فََرَءيَۡت ٱ�َّ
َ
ا �أ وَ�َ�َّ َماٗ� َوَوَ�ً

ُ
ََذ ِعنَد  ٧٧َ�ٰتَِنا َوقَاَل َ� ِم ٱ�َّ

َ
لََع ٱۡلَغۡيَب أ طَّ

َ
أ

ا  ٧٨ٱلرَّ� َ�ۡهٗدا  ۚ َسَنۡكُتُب َما َ�ُقوُل َوَ�ُمدُّ َ�ُۥ ِمَن ٱۡلَعَذاِب َمّدٗ َونَرِثُُهۥ َما َ�ُقوُل  ٧٩َ�َّ
تِيَنا فَۡرٗدا 

ۡ
ْ مِ  ٨٠َوَ�أ َُذوا � َوٱ�َّ ْ لَُهۡم ِعّزٗ َُكونُوا ِ َءالَِهٗة ّ�ِ ۚ َسَيۡ�ُفُروَن  ٨١ن ُدوِن ٱ�َّ َّ�َ

ا    ]۸۲-۷۷:یم[مر  ﴾٨٢بِعَِباَدتِِهۡم َوَ�ُ�ونُوَن َعلَۡيِهۡم ِضدًّ
کسی را که به آیات ما کافر شد و گفت: البته به من مال و فرزند داده آیا دیدی آنترجمه: 

) نه چنان ۷۸طالع یافته یا نزد خدای رحمن پیمانی گرفته() آیا بر غیب ا۷۷خواهد شد (
گوید ( و عذاب او را طوالنی کنیم) و شکنجۀ او را کشش دهیم  است، خواهیم نوشت آنچه می

) و غیر خدا ۸۰آید( گوید و تنها به سوی ما می بریم آنچه می ) و به ارث می۷۹کشش کاملی(
معبودان) بندگی ) نه چنین است به زودی(آن۸۱(معبودانی گرفتند تا برای ایشان عّزتی باشد

 ). ۸۲ایشان را انکار کنند و مخالف و ضد ایشان خواهندبود(
این آیات در حق ولید بن مغیره و عاص بن وائل نازل شده زیرا خّباب بن االرت گفت: من از نکات: 

، گفتم: ممکن نیست. عاص طلبی داشتم از او مطالبه کردم، گفت: نخواهم داد تا به محمد کافر شوی

گفت: اگر من بمیرم مبعوث خواهم شد؟ گفتم: بلی، گفت: چون مبعوث شوم برای من مال و فرزندی 

کنید در بهشت طال و نقره و حریر است من دین تو را  خواهد بود، به تو عطا خواهم کرد و شما گمان می

شدند و برای ایشان نذر و  گذشته متوسل می . و مشرکین به بتان و بزرگان و یا انبیای!*"از آنها خواهم داد

____________________ 
 )٢١/٢٤٩رازی (، فخر تفسیر الکبیر نگا:  -١
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فرماید: همان بزرگان بندگی  تعالی می خواندند تا موجب عزتشان گردد حق کردند و آنها را می نیاز می

 ایشان خواهند شد. 
ّ

 ایشان را نسبت به خودشان انکار خواهند کرد و بر ضد

َ�ِٰطَ� َ�َ ٱلۡ ﴿ رَۡسۡلَنا ٱلشَّ
َ
آ أ َّ�

َ
لَۡم تََر �

َ
� � ّزٗ

َ
فََ� َ�ۡعَجۡل َعلَۡيِهۡمۖ إِ�ََّما َ�ُعدُّ  ٨٣َ�ٰفِرِ�َن تَُؤزُُّهۡم أ

ا    ]۸۵-۸۴:یم[مر  ﴾٨٤لَُهۡم َعّدٗ
آیا ندیدی که ما شیاطین را بر کافران فرستادیم تا بجنبانند ایشان را جنبانیدن ترجمه: 

 ). ۸۴شماریم برایشان شمار کاملی( ) پس علیه ایشان شتاب مکن همانا می۸۳کاملی(

رَۡسۡلَنا﴿مقصود از نکات: 
َ
َ�ُعدُّ ﴿این است که ایشان را به وسوسۀ شیاطین واگذاشتیم و  ﴾...أ

 باشد.  می نعدّ أنفاسهم وساعات عمرهم، ويا أعامهلم،به معنی:  ﴾لَُهمۡ 

�َّ  ٨٦ُق ٱلُۡمۡجرِِمَ� إَِ�ٰ َجَهنََّم وِۡرٗدا َو�َُسو ٨٥يَۡوَم َ�ُۡ�ُ ٱلُۡمتَّقَِ� إَِ� ٱلرَّ� َوۡفٗدا ﴿
ََذ ِعنَد ٱلرَّ� َ�ۡهٗدا  َ�َٰعَة إِ�َّ َمِن ٱ�َّ  ]۸۷-۸۵:یم[مر  ﴾٨٧َ�ۡملُِكوَن ٱلشَّ

روزی که متقین را در حال سواری و احترام به سوی خدای رحمن محشور ترجمه: 
) مالک شفاعت ۸۶رانیم( ش می) و مجرمین را به سوی دوزخ در حال عط۸۵نیم(ک می

 ). ۸۷شوند مگر کسی که نزد (خدای) رحمن پیمانی گرفته است ( نمی

ْ ﴿فرماید:  است که می ۸۰این عهد و پیمان اشاره به عهد و پیمان در سورۀ بقره آیۀ  نکات:  لَن َوقَالُوا
َنا ٓ  �َّارُ ٱ َ�َمسَّ يَّامٗ  إِ�َّ

َ
عۡ  ا� ۚ مَّ َذۡ  قُۡل  ُدوَدٗة َّ�

َ
ِ ٱ ِعندَ  ُ�مۡ � ُ ٱ لَِف ُ�ۡ  فَلَن ادٗ َ�هۡ  �َّ مۡ  ۥٓۖ َدهُ َ�هۡ  �َّ

َ
 َ�ُقولُونَ  أ

ِ ٱ َ�َ  یهود گفتند که آتش ما را جز ایامی معدوده مس «. یعنی، ]۸۰[البقرة:  ﴾٨٠ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َما �َّ
پیمان خود اید؟ اگر چنین باشد خدا  نخواهد کرد بگو (ای محمد) آیا در نزد خدا پیمانی بدان گرفته

اید که  ؟ یعنی اگر با خدا چنین پیمانی بسته»دانید گویید بر خدا آنچه نمی را خالف نخواهد کرد، یا می

هرقدر شما جرم و گناه کردید باز هم مورد شفاعت و بخشش قرار گیرید البته خدا در آن صورت به 

 پیمان خود وفا خواهد کرد.

َذَ ﴿در حقیقت استثناء  استثناء منقطع است، یعنی چنین چیزی نبوده و خدا با کسی  ﴾...إِ�َّ َمِن ٱ�َّ

 پیمانی نبسته است. 

ا ﴿ ََذ ٱلرَّۡحَ�ُٰن َوَ�ٗ ْ ٱ�َّ ا  ًٔ لََّقۡد ِجۡئُتۡم َشۡ�  ٨٨َوقَالُوا ۡرَن ِمۡنُه  ٨٩ا إِّدٗ َ�َٰ�ُٰت َ�َتَفطَّ تََ�اُد ٱلسَّ
ا  َباُل َهدًّ �ُض َوَ�ِرُّ ٱۡ�ِ

َ
ن ٩٠َوتَنَشقُّ ٱۡ�

َ
ا  أ ْ لِلرَّ� َوَ�ٗ ن  ٩١َدَعۡوا

َ
َوَما يَ�َبِ� لِلرَّ� أ
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ا  ٓ َءاِ� ٱلرَّ� َ�ۡبٗدا  ٩٢َ�تَِّخَذ َوَ�ً �ِض إِ�َّ
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ۡحَصٮُٰهۡم  ٩٣إِن ُ�ُّ َمن ِ� ٱلسَّ

َ
لََّقۡد أ

ا  ُهۡم َعّدٗ   ]۹۵-۸۸:یم[مر  ﴾٩٥فَۡرًدا  َوُ�ُُّهۡم َءا�ِيهِ يَۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمةِ  ٩٤وََعدَّ
) ۸۹) هرآینه محققا چیز عجیبی آوردید(۸۸و گفتند: خدای رحمن فرزندی گرفته(ترجمه: 

ها  ها از این سخن چاک چاک شوند و از هم بپاشند و زمین بشکافد و کوه نزدیک است آسمان
) و برای خدای ۹۱که برای خدای رحمن فرزندی قائل شدند() از این۹۰در افتند و فرو ریزند(

ها و زمین نباشد مگر اینکه  ) کسی از ساکنین آسمان۹۲رحمن سزاوار نیست فرزندی گیرد(
) به تحقیق ایشان را ضبط کرده و ایشان را ۹۳برای (خدای) رحمن به عنوان بندگی بیاید(

 ). ۹۵به حضور او به تنهائی آیند() و همۀ آنان در روز رستاخیز ۹۴دقیقا شمرده است(
باشد که سخن رکیکی بسیار زشت گفته و خدا را نشناخته برای  این آیات راجع به نصاری مینکات: 

طورکه او فرزندی قائل شدند و همچنین رد است بر مردمی که برای خدا جانشین قائل شوند زیرا همان

اند چنین است، و  مردم عوام برای خدا ذکر کرده فرزند جانشین پدر ومورد عالقۀ پدر است جانشینی که

دانند بین  شمردند. و گویا مشرکین نمی هم این آیات رد است بر کسانی که مالئکه را دختران خدا می

فرزند و پدر توالد و تجزیه است و حتی گاهی پدر و فرزند فرسنگها از یکدیگر دور و از حال هم 

پندارهای جاهالنۀ خود، خدا را نشناخته و او را کوچک تصور اطالعند، پس در واقع مشرکین با  بی

  .!*"!!»ةواحلامق ةنعوذ باهللا من اجلهال«اند.  کرده

ا ﴿ ٰلَِ�ِٰت َسَيۡجَعُل لَُهُم ٱلرَّۡحَ�ُٰن ُوّدٗ ْ ٱل�َّ ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا َ�ُٰه  ٩٦إِنَّ ٱ�َّ ۡ فَإِ�ََّما �َ�َّ
َ بِهِ  ا بِلَِسانَِك ِ�ُبَّ�ِ ّٗ ۡهلَۡكَنا َ�ۡبلَُهم ّمِن قَۡرٍن َهۡل  ٩٧ٱلُۡمتَِّقَ� َوتُنِذَر بِهِۦ قَۡوٗما �ُّ

َ
َوَ�ۡم أ

ۡو �َۡسَمُع لَُهۡم رِۡ�َزۢ� 
َ
َحٍد أ

َ
   ]۹۸-۹۶:یم[مر  ﴾٩٨ُ�ِسُّ ِمۡنُهم ّمِۡن أ

 محققًا آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته را انجام دادند خدای رحمن به زودیترجمه: 
) پس جز این نیست که قرآن را به زبان تو آسان نمودیم ۹۶دهد (برای ایشان محّبتی قرار می

های  ) و چه بسیار از گروه۹۷تا به آن متقین را بشارت دهی و قوم لجوج و عنود را بترسانی(
یابی و یا صدایی از ایشان  پیش از ایشان را هالک کردیم آیا یکی از ایشان را می

  ).۹۸شنوی( می

____________________ 
 بریم.از جهالت و حماقت به خداوند پنا می -١
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مصدر و به معنی؛ دوستی است، یعنی در قلوب انبیاء و مالئکه و مؤمنین برای ایشان  ﴾ُودّٗ ﴿نکات: 

را به معنی محبوب گرفت که مصدر به معنی مفعول باشد، یعنی؛  ﴾ُودّٗ ﴿توان  دهیم و می محّبتی قرار می

 کنیم. دهیم و عطا می دارند برای ایشان قرار می آنچه متقین دوست می

 



 
 
 

 سورة طه (مكية وهي مائة ومخس وثالثون آية)

 باشد آیه می ۱۳۵سورۀ طه مکی و دارای 

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

نَزۡ�َا َعلَۡيَك ٱۡلُقۡرَءاَن لِتَۡشَ�ٰٓ  ١طه ﴿
َ
ٓ أ ۡن  ٣َ�َۡ�ٰ إِ�َّ تَۡذكَِرٗة لَِّمن  ٢َما تَ�ِ�ٗ� ّمِمَّ

َ�َٰ�ِٰت ٱۡلُعَ�  �َض َوٱلسَّ
َ
َ�َٰ�ِٰت  ٥ٱلرَّۡحَ�ُٰن َ�َ ٱۡلَعۡرِش ٱۡسَتَوٰى  ٤َخلََق ٱۡ� َ�ُۥ َما ِ� ٱلسَّ

ٰى  َ �ِض َوَما بَۡيَنُهَما َوَما َ�َۡت ٱل�َّ
َ
  ]۶-۱[طه:  ﴾٦َوَما ِ� ٱۡ�

) نازل نکردیم بر تو قرآن را تا به زحمت ۱(به نام خدای رحمن رحیم. طا. ها. ترجمه: 
) نزول آن از جانب کسی است که زمین و ۳) مگر یادآوری برای آنکه بترسد(۲بیفتی(
) ملک اوست ۵( )١() (خدای) رحمانی که بر عرش نافذ است۴های بلند را آفریده( آسمان

 ). ۶زمین است(ها و آنچه در زمین و آنچه ما بین این دو و آنچه زیر  آنچه در آسمان
طه از حروف مقطعه است چنانکه بیان شد حروف مقطعه برای چیزی وضع نشده، ولی  نکات:

 اند به طاهر و هادی و غیر آن.  بعضی آن را اشاره گرفته

های مبارک او  کرد به طوری که قدم برای تشکر از نزول وحی شبها عبادت می صچون رسول خدا

نَزۡ�َا َعلَۡيَك ٱۡلُقۡرَءاَن ﴿که رسول، خود را به تعب نیفکند فرموده: تعالی برای آن ورم کرده بود، حق
َ
ٓ أ َما

گفتند: نزول قرآن بر تو باعث شقاوت و زحمت تو شده که دین  . و بعضی از کفار به او می﴾لِتَۡشَ�ٰٓ 

فرماید: چنین نیست نزول قرآن باعث شقاوت و  پدرانت را ترک کنی و با مردم طرف شوی، خدا می

زحمت نیست بلکه باعث فوز، رستگاری و سعادت است. و ممکن است چون آن جناب برای قوم خود 

نَزۡ�َا َعلَۡيَك ٱۡلُقۡرَءاَن ﴿فرماید:  خورد و از این جهت در زحمت بود، خدا می د و تأسف میدلسوز بو
َ
َمآ أ

کرده شاید مسئول قوم خود باشد خدا  فکر می ص. و شاید رسول خدافالحيزنك كفرهم ؛﴾لِتَۡشَ�ٰٓ 

استوا بر عرش  خدای رحمان«بر اساس عقیدۀ سلف صالح امت اسالمی، آیۀ کریمه فوق را باید اینگونه ترجمه نمود:  -١

 (ُمصحح)صحح در حاشیه تفسیر آیه دوم از سوره رعد. تعلیق مُ . نگا: بر عرش قرار گرفت . یعنی:»کرد

____________________ 
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نَْت َعلَيِْهْم بَِو�ِيلٍ ﴿فرماید: راحت باش؛  می
َ
این سوره در اوایل بعثت نازل شده و و دیگر اینکه  .!*"﴾َما �

بقَ «دهد که:  مقهور و زیر سیطرۀ دشمنانش بود، خدا به او نوید می صرسول خدا لَی الَ تَظُنّ أَنَّكَ تَ ي عَ

رُ  لُو أَمْ عْ الَة بَلْ يَ هِ احلَ ذِ رُ هَ دَ رُ قَ ظْهِ يُ يًّ كَ وَ قِ الَ تَبقَی شَ مْ كَ وَ هِ جهان و ما . و مقصود از عرش، تمام !+"»ا بِنَظَرِ

 . !,"باشد که امر خدا بر آن نافذ است زیرا خدا مکان ندارد و محدود نیست سوی الله می

ۡخَ� ﴿
َ
َّ َوأ ۡسَمآُء ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  ٧�ن َ�َۡهۡر بِٱۡلَقۡوِل فَإِنَُّهۥ َ�ۡعلَُم ٱلّ�ِ

َ
ۖ َ�ُ ٱۡ� ُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو ٱ�َّ

 ]۸-۷[طه:   ﴾٨
) خدایی که ۷تر را ( داند پنهان و مخفی را آشکار کنی، پس محققًا او می و اگر قولتترجمه: 

 ). ۸های نیک( نیست الهی جز او، مخصوص اوست نام

داللت دارد که انسان عبادت خود را به جهر بخواند و یا آهسته،  ﴾...�ن َ�َۡهرۡ ﴿جملۀ: نکات: 

َّ ﴿از   داند. و مقصود کند خدا همه را می فرق نمی است که در فکر انسان باشد و یا رازی  چیزی ﴾ٱلّ�ِ

ۡخَ� ﴿که کسی آنرا نداند و 
َ
آن چیزهایی است که در نظر انسان بوده فراموش کرده و یا چیزهایی  ﴾أ

 إن وصلیه؛ ﴾...�ن َ�َۡهرۡ ﴿در جملۀ:  ﴾إِن﴿است که فکر کند تا به نظر او بیاید. ممکن است کلمۀ: 

داند. مختصر آنکه آیه  را می خفیأسر و آوری ولی خدا  گفتارت را به جهر می باشد، یعنی؛ اگرچه تو

بیان شد.  ۱۱۰و سورۀ إسراء آیۀ  ۱۸۰باشد. و اّما أسماء حسنی در سورۀ اعراف آیۀ  اشاره به ترک جهر می

 بیان خواهد شد.  ۲۴و هم در سورۀ حشر آیۀ 

تَٮَٰك َحِديُث ُموَ�ٰٓ ﴿
َ
ٓ إِۡذ رََءا نَ  ٩وََهۡل � ٓ َءا�َۡسُت نَاٗر� لََّعّ�ِ ْ إِّ�ِ ۡهلِهِ ٱۡمُكُثٓوا

َ
اٗر� َ�َقاَل ِ�

ِجُد َ�َ ٱ�َّارِ ُهٗدى 
َ
ۡو أ

َ
تَٮَٰها نُودَِي َ�ُٰموَ�ٰٓ  ١٠َءا�ِيُ�م ّمِۡنَها بَِقبٍَس أ

َ
� ٓ ا نَا۠  ١١فَلَمَّ

َ
� ٓ إِّ�ِ

ِس طُ   ]۱۲-۹[طه:   ﴾١٢ٗوى َر�َُّك فَٱۡخلَۡع َ�ۡعلَۡيَك إِنََّك بِٱلَۡوادِ ٱلُۡمَقدَّ

____________________ 
 »و تو بر ایشان کارساز و وکیل نیستی.« -١

گمان مبر که در این وضعیت خواهی ماند بلکه امر تو باال خواهد گرفت و قدر و منزلت تو آشکار خواهد شد و در « -٢

 »نظر آنان شقاوتمند باقی نخواهی ماند.

تعلیق مصحح در حاشیه تفسیر آخرین آیه از  باشد. نگا:می أ، عرش حقیقی خداوند رحمن عرشبلکه منظور از  -٣

باشد و بدور از هرگونه تکییف و سوره توبه؛ اما در مورد استواء الله متعال بر عرش چنانکه شایسته جالل او تعالی می

 تمثیل، مراجعه شود به تعلیق مصحح در حاشیه تفسیر آیه دوم از سوره رعد. [مصحح]
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اش گفت:  ) وقتی که آتشی را دید پس به خانواده۹و آیا خبر موسی برای تو آمده(ترجمه: 
ای برای شما بیاورم و یا بر آن آتش  اینجا بمانید زیرا من آتشی دیدم شاید من از آن شعله

خود ) به درستی که من ۱۱) پس چون نزد آن آمد ندا شد ای موسی(۱۰راهنمایی بیابم(
 ). ۱۲پروردگار توام، پس دو نعل خود را بکن زیرا که تو در وادی مقدس ُطوی هستی (

تَٮَٰك ﴿جملۀ: نکات: 
َ
م جواب داده نه سامع،  استفهام ﴾...وََهۡل �

ّ
حقیقی نیست و لذا خود متکل

اند که حضرت موسی از پدر زن خود اجازه گرفت به مصر برگردد  بلکه استفهام تقریری است. نوشته

برای دیدن مادرش، چون حرکت کرد در بیابان شب تار برفی عیال او زایید و راه را هم گم کرده بود پس 

فت، در این وقت آتشی را از دور دید به زن خود گفت: درنگ کنید چه خواست آتش روشن کند نگر هر

ْ ﴿به جملۀ:  ای  که جمع است برای احترام و تفخیم عیال خود. و گفت: شاید برای شما شعله ﴾ٱۡمُكُثٓوا

ی). زیرا از دروغ احتراز می
ّ
کرد.  کرد و چیزی را که یقین به وفای آن نداشت اظهار نمی از آن بیاورم (لعل

د از خلع نعلین، نعلین است و یا تطهیر باطن و یا قطع عالقۀ از زن و فرزند و یا ترک دنیا، به و مرا

 اند، ولی به ظاهر نعلین است.  اختالف گفته

تَُك فَٱۡسَتِمۡع لَِما يُوَ�ٰٓ ﴿ نَا ٱۡخَ�ۡ
َ
قِِم  ١٣َو�

َ
۠ فَٱۡ�ُبۡدِ� َوأ نَا

َ
� ٓ ُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ نَا ٱ�َّ

َ
لَٰوَة إِنَِّ�ٓ � ٱلصَّ

ۡخِفيَها ِ�ُۡجَزٰى ُ�ُّ َ�ۡف� بَِما �َۡسَ�ٰ  ١٤ِ�ِۡ�رِٓي 
ُ
َ�اُد أ

َ
اَعَة َءا�َِيٌة أ فََ�  ١٥إِنَّ ٱلسَّ

َبَع َهَوٮُٰه َ�َ�َۡدٰى  نََّك َ�ۡنَها َمن �َّ يُۡؤِمُن بَِها َوٱ�َّ   ]۱۶-۱۳[طه:  ﴾١٦يَُصدَّ
) به درستی که ۱۳شود گوش فرا ده ( ه وحی میام پس به آنچ و من تو را انتخاب کردهترجمه: 

) ۱۴منم خدایی که جز من الهی نیست، پس مرا پرستش کن و برای یاد من نماز را برپادار (
کس به  دارمش تا جزا داده شود هر محّققا ساعت قیامت آمدنی است، (زمان)آن را پنهان می

آن ایمان نیاورده و خواهش ) پس تو را از آن باز ندارد کسی که به ۱۵مقابل کوشش او(
 ). ۱۶شوی( وهوای(نفس) خود را پیروی کرده، که هالک می

تَُك ﴿نکات:  داللت دارد که مقام نبوت به انتخاب خداست نه به ریاضت و عبادت نبی. و  ﴾ٱۡخَ�ۡ

تَُك ﴿جملۀ  دلیل بر نهایت هیبت  ﴾َفٱۡسَتِمۡع لَِما يُوَ�ٰٓ ﴿دلیل بر کمال لطف است. و جملۀ  ﴾...ٱۡخَ�ۡ

و عظمت است یعنی من به تو لطف دارم، امیدوار باش و مهیا باش برای امر بزرگ مهمی و حواست را 

ُ ﴿جمع کن. و جملۀ  نَا ٱ�َّ
َ
داللت دارد بر تقدم توحید بر عبادت و تقدم اصل بر فرع و  ﴾...إِنَِّ�ٓ �

داللت دارد که نماز برای  ،﴾ِ�ِۡ�رِيٓ ﴿و جملۀ  داللت دارد بر استحقاق او به عبودیت به دلیل الوهیت.

. »إلطالق الكلّ علی أجزائه«یاد خدا کردن است و نماز مشتمل بر ذکر، و بلکه؛ خود صالة ذکر است 
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 كن ذاكرا يل. یعنی؛ ذكركأ اذكرين، یعنی؛ »إياك يأقم الصالة لذكر«و ممکن است معنی چنین باشد: 

، »و أقم الصالة حني تذكرها«. لوقت ذكريیعنی؛  »أوقات الصالةأقم الصالة يف «، و یا: غري ناس

الة فاقضها إذا ذكرهتا« یعنی؛   .»إذا نسيت الصّ

ۡخفِيَها﴿واجب است، پس معنی  من اهللا» كاد«و مخفی نماند 
ُ
َ�اُد أ

َ
. و »أنا أخفيها«یعنی؛  ﴾أ

َبَع َهَوٮٰهُ ﴿جملۀ  هواه فهو مذموم ومن اتّبع هوی غريه  من اتّبع«داللت بر مذمت تقلید دارد؛  ﴾...َوٱ�َّ

 . !*"»بطريق أولی!

ٰ َ�َنِ� َوِ�َ  ١٧َوَما تِۡلَك �َِيِمينَِك َ�ُٰموَ�ٰ ﴿ ُهشُّ بَِها َ�َ
َ
ُؤاْ َعلَۡيَها َوأ تََو�َّ

َ
قَاَل ِ�َ َعَصاَي �

ۡخَرٰى  َٔ �ِيَها َ� 
ُ
ۡلقَِها َ�ُٰموَ�ٰ  ١٨ارُِب أ

َ
ۡلَقٮَٰها فَإَِذا  ١٩قَاَل �

َ
قَاَل ُخۡذَها  ٢٠ِ�َ َحيَّةٞ �َۡسَ�ٰ فَ�

وَ�ٰ 
ُ
  ]۲۱-۱۷[طه:  ﴾٢١َوَ� َ�َۡفۖ َسُنِعيُدَها ِسَ�َ�َها ٱۡ�

) گفت: این عصای من است بر آن ۱۷و چیست این که به دست تو است ای موسی(ترجمه: 
ی ریزم و مرا در آن حوائج دیگر کنم و با آن برگ درختان را بر گوسفندانم می تکیه می

را افکند که ناگهان ماری شد که   ) پس آن۱۹) گفت: ای موسی بینداز آن را(۱۸است(
 ). ۲۱گردانیمش به خلقت اول( ) گفت: آن را بگیر و نترس که آن را بر می۲۰شتافت( می

استفهام حقیقی نیست بلکه تقریری است. حضرت موسی  ﴾...َوَما تِۡلَك �َِيِمينَِك ﴿جملۀ: نکات: 

م با محبوب بود و گرنه حق
ّ
تعالی پرسش از فوائد ننموده بود. و  فوائدی برای عصا شمرد و مقصود او تکل

ۡلقَِها﴿جملۀ 
َ
در آن شب سرمای تار برای این بود که حضرت موسی عادت کند و آزمایش شود که  ﴾...�

وَ�ٰ ﴿اخت خود نترسد. و جملۀ: اگر در پیش کاخ فرعون اند
ُ
داللت دارد که خدا  ﴾َسُنعِيُدَها ِسَ�َ�َها ٱۡ�

 نبوده است.  گرداند. پس این معجزه کار موسی عصا را اژدها کرده و هم به حال اول بر می

ۡخَرٰى ﴿
ُ
ُ�َِ�َك ِمۡن لِ  ٢٢َوٱۡضُمۡم يََدَك إَِ�ٰ َجَناِحَك َ�ُۡرۡج َ�ۡيَضآَء ِمۡن َ�ۡ�ِ ُسوٍٓء َءايًَة أ

 ]۲۴-۲۲[طه:  ﴾٢٤ٱۡذَهۡب إَِ�ٰ فِرَۡعۡوَن إِنَُّهۥ َطَ�ٰ  ٢٣َءاَ�ٰتَِنا ٱۡلُكۡ�َى 
و دستت را به سوی گریبان و بالت بر تا سفید و نورانی بدون عیبی بیرون آید درحالی ترجمه: 

) به سوی ۲۳) برای آنکه به تو بنمایانیم برخی از آیات بزرگمان را(۲۲که آیت دیگر باشد(
 ). ۲۴فرعون برو زیرا او سرکش شده(

____________________ 
هرکس از هوی و خوهشات نفسانی خود پیروی کند، سزاوار نکوهش است و هرکس از هوی و هوس دیگری پیروی « -١

 »کند به طریق اولی مذموم است.
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ۡخَرىٰ ﴿نکات: 
ُ
یدبیضاء بوده زیرا  داللت دارد که یکی از معجزات حضرت موسی ﴾َءايًَة أ

آورد دست او سفید و نورانی  برد و بیرون می گون بود و چون دست خود را زیر بغل فرو می موسی گندم

 گردید.  می

ۡح ِ� ﴿ ۡمرِي  ٢٥َصۡدرِي قَاَل َرّبِ ٱۡ�َ
َ
ۡ ِ�ٓ أ َ�ۡفَقُهواْ  ٢٧َوٱۡحلُۡل ُ�ۡقَدٗة ّمِن ّلَِساِ�  ٢٦َو�َّ�ِ

ۡهِ�  ٢٨قَۡوِ� 
َ
ِ�  ٢٩َوٱۡجَعل ّ�ِ َوزِ�ٗر� ّمِۡن أ

َ
ۡزرِي  ٣٠َ�ُٰروَن أ

َ
ۦٓ أ ۡ�ِۡ�ُه ِ�ٓ  ٣١ٱۡشُدۡد بِهِ

َ
َوأ

ۡمرِي 
َ
 ]۳۵-۲۵[طه: ﴾٣٥إِنََّك ُكنَت بَِنا بَِصٗ��  ٣٤ً�ا َونَۡذُكَرَك َكثِ  ٣٣َ�ۡ �َُسّبَِحَك َكثِٗ��  ٣٢أ

) و گره از ۲۶) و کار مرا آسان گردان(۲۵ام را بگشا( (موسی) گفت: پروردگارا سینهترجمه: 
) هارون برادرم ۲۹) و از اهلم برایم وزیری قرار داده(۲۸) تا گفتار مرا بفهمند(۲۷زبانم بگشا(

) تا تو را بسیار تسبیح ۳۲) و او را در کار من شریک نما(۳۱) پشتم را به او قوی گردان(۳۰را(
 ). ۳۵ای( ) زیرا تو به حال ما بینا بوده۳۴) و بسیار تو را یاد کنیم(۳۳کنیم(

آن آیات را دید و آن کلمات را شنید و فهمید که مبعوث شده به  چون حضرت موسینکات: 

 بر سرکشی چون فرعون، خطاب رسی
ً
ی« د:هدایت جهانیان خصوصا وسَ ا مُ ظْ ، يَ فَ احْ ي وَ مِ الَ عْ كَ مَ اسْ

نَّةً  تُكَ جُ لْبَسْ إِينِّ أَ ي وَ ِ بَرصَ ي وَ دِ عَكَ يَ إِنَّ مَ عِي وَ مْ سَ يْنِي وَ إِنَّكَ بِعَ الَتِي فَ سَ انْطَلِقْ بِرِ يَّتِي وَ صِ لْطَاينِ وَ نْ سُ  مِ

لْقٍ ضَ  ثُكَ إِىلَ خَ عَ ي أَبْ رِ ةَ يفِ أَمْ وَّ ا الْقُ َ لَ هبِ مِ تَكْ يَا لِتَسْ نْ هُ الدُّ تْ رَّ غَ ي وَ رِ كْ نَ مَ أَمِ تِي وَ مَ قِي بَطَرَ نِعْ لْ نْ خَ عِيفٍ مِ

الَ الْ  يتِ لَوْ مُ بِعِزَّ سِ إِينِّ أُقْ بُوبِيَّتِي، وَ رَ رُ أَنْكَ قِّي وَ دَ حَ حَ تَّى جَ قِي ـحَ لْ َ خَ بَنيْ يْنِي وَ عْتُ بَ ضَ ي وَ رُ الَّذِ ذْ الْعُ ةُ وَ جَّ حُ

بَّ  ةَ جَ تُ بِهِ بَطْشَ قَطَ ارٍ لَبَطَشْ سَ َّ وَ يلَ انَ عَ لَكِنْ هَ الَتِي وَ سَ نِّي رِ هُ عَ غْ بَلِّ يْنِي فَ نْ عَ هُ  ،مِ رْ ذِّ حَ بَادَيتِ وَ هُ إِىلَ عِ عُ ادْ وَ

إِنَّ  الً لَيِّنًا فَ وْ لْ لَهُ قَ قُ تِي. وَ مَ طْر نِقْ ي الَ يَ يَتَهُ بِيَدِ ينَاصِ سُ إِالَّ بِعِلْمِ تَنَفَّ الَ يَ ى ...فُ وَ وسَ تَ مُ كَ يْ . فَسَ لَ هِ عَ

امٍ  ةَ أَيَّ بْعَ مُ سَ الَ لَّمُ الَ  السَّ تَكَ الَ ءَ اثُمَّ جَ  يَ قَ لَكَ فَ بَّكَ  :هُ مَ بْ رَ ، حضرت موسی حوائج خود را که هشت !*"»أَجِ

  قسمت بود عرض کرد، پس در جواب او خطاب رسید.
____________________ 

ها) برو؛ تو زیر نظر من هستی و ای موسی، سخن مرا بشنو و وصیت مرا حفظ کن و با رسالت من (به میان آن« -١

مراه توست؛ و من سپری از دالیل خود بر تو پوشاندم تا اینکه به وسیله آن شنوم و دست و چشم من هصدایت را می

نیرویت را در امر من کامل گردانی؛ تو را به سوی یکی از مخلوقات ضعیفم فرستادم که نعمتم را انکار نموده و خود 

ربوبیت مرا انکار کرد؛ به عزتم را از مکر من در امان دیده است و دنیا او را فریفته است چنانکه حق مرا انکار نموده و 

گرفتم؛ ولی امر را آسان بود او را با گرفت جبار میکنم اگر حجت و عذر، میان من و مخلوقاتم نمیسوگند یاد می

گرفتم و عذاب آنان از چشمم افتاد، پس از جانب من رسالتم را به او ابالغ کن و او را به عبادت من فراخوان و از 

کشد مگر کند و نفس نمیو با او (فرعون) به نرمی سخن گو که امر او به دست ماست و نگاه نمیعذابم برحذر دار؛ 
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و�ِيَت ُسۡؤلََك َ�ُٰموَ�ٰ ﴿
ُ
ةً  ٣٦قَاَل قَۡد أ ۡخَرىٰٓ  َولََقۡد َمَننَّا َعلَۡيَك َمرَّ

ُ
ّمَِك  ٣٧أ

ُ
وَۡحۡيَنآ إَِ�ٰٓ أ

َ
إِۡذ أ

ُخۡذهُ َعُدّوٞ  ٣٨َما يُوَ�ٰٓ 
ۡ
اِحِل يَأ ِن ٱۡقِذ�ِيهِ ِ� ٱ�َّابُوِت فَٱۡقِذ�ِيهِ ِ� ٱۡ�َّمِ فَۡلُيۡلقِهِ ٱۡ�َمُّ بِٱلسَّ

َ
أ

 ٰ ۡلَقۡيُت َعلَۡيَك َ�َبَّٗة ّمِّ�ِ َوِ�ُۡصَنَع َ�َ
َ
ۥۚ َو� ُ  ]۳۹-۳۶[طه:   ﴾٣٩ َ�ۡيِ�ٓ ّ�ِ وََعُدّوٞ �َّ

) و به تحقیق بر تو مرتبۀ ۳۶خدا گفت: به یقین مسؤولت اجابت شد ای موسی(ترجمه: 
) که ۳۸) وقتی که وحی کردیم به سوی مادرت آنچه وحی شد(۳۷ایم( دیگری منت گذاشته

بینداز او را در میان صندوق درازی پس بینداز آن را در دریا پس باید دریا او را به کنار خود 
او، او را بگیرد و از خود بر تو محبتی انداختیم و تا تربیت و  بیندازد تا دشمن من و دشمن

 ). ۳۹شوی بر طبق نظر من ( آماده
ۡخَرىٰٓ ﴿جملۀ: نکات: 

ُ
ةً أ ، داللت دارد که خدا همیشه مراعات مصلحت تو را ﴾َمَننَّا َعلَۡيَك َمرَّ

فرموده یعنی؛ تو طلبکاری نبودی و استحقاق نداشتی  ﴾َمَننَّا﴿کرده، اکنون به طریق اولی و به لفظ  می

 عطا شدی. و مقصود از جملۀ: 
ً
ال

ّ
ّمَِك ﴿بلکه تفض

ُ
ٓ إَِ�ٰٓ أ وَۡحۡيَنا

َ
وحی نبوت نیست، پس یا الهامی  ،﴾أ

بوده و یا در خواب به او ارائه شده و یا فکر او را منعطف نموده و یا ملکی مجسم شده و او را راهنمایی 

رَْسلَْنا َ�بْلََك إِ�َّ رَِجاً� نُوِ� إَِ�ِْهمْ ﴿و چنان کن زیرا خدا فرموده:  کرده که چنین
َ
به  .!*"﴾َوَما أ

حال خدا او را راهنمایی کرد و دل او را نگه داشت تا بتواند موسی را به رود نیل اندازد در حالی که او  هر

 را در میان صندوقی گذاشته باشد.

ۡخُتَك َ�تَ ﴿
ُ
ّمَِك َ�ۡ َ�َقرَّ إِۡذ َ�ۡمِ�ٓ أ

ُ
ۥۖ فَرََجۡعَ�َٰك إَِ�ٰٓ أ ٰ َمن يَۡ�ُفلُُه ُدلُُّ�ۡم َ�َ

َ
ُقوُل َهۡل أ

هۡ 
َ
َٰك ُ�ُتوٗناۚ فَلَبِۡثَت ِسنَِ� ِ�ٓ أ ۡيَ�َٰك ِمَن ٱۡلَغّمِ َوَ�َت�َّ ِل َ�ۡيُنَها َوَ� َ�َۡزَنۚ َوَ�َتۡلَت َ�ۡفٗسا َ�َنجَّ

ٰ قََدرٖ َ�ٰ    ]۴۱-۴۰[طه: ﴾٤١َوٱۡصَطَنۡعُتَك ِ�َۡفِ�  ٤٠ُموَ�ٰ َمۡدَ�َن ُ�مَّ ِجۡئَت َ�َ
گفت: آیا شما را داللت کنم بر کسی که او را  رفت و می وقتی که خواهرت میترجمه: 

سرپرستی کند، پس تو را به مادرت برگرداندیم تا چشم او روشن گردد و محزون نباشد و تو 
شخصی را کشتی، پس تو را از غصه نجات دادیم و تو را آزمودیم و به فتنه افکندیم آزمودنی 

گفت که السالم هفت روز سکوت کرده و سخن نمیباشد... پس موسی علیهاینکه همه اعمال وی در علم ما می

 »ای نزد وی آمده و گفت: امر پروردگارت را اجابت کن.فرشته

محمد  یشیخ عل حمد عبدالـموجود وا، تحقیق شیخ عادل تفسیر البحر الـمحیط)،  ه ٧٤٥(ت  یحیان اندلسوبا

 مشهور به یبن محمد بغداد یعالءالدین عل). و ٦/٢٢٣( م٢٠٠١هـ/١٤٢٢، ١الکتب العلمیة، ط معوض، بیروت، دار

ه روایت کرده. هر دو بدون سند از م١٩٧٩هـ /١٣٩٩، بیروت، دار الفکر، تفسیر الخازن، )٧٤١(ت  خازن  اند.َوَهب بن منبِّ

 ].٧[األنبیاء: » کردیم. و پیش از تو نفرستادیم مگر مردانی را که به سوی ایشان وحی می« -١
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) و تو را برای ۴۰دین ماندی سپس ای موسی در زمان مقّدر آمدی(ها در میان اهل م پس سال
 ). ۴۱خودم ساختم(

 چون موسی هشت چیز از خدا خواست، او را اجابت کرد و در هشت مورد بر او منت گذاشت: نکات: 

 اینکه به مادرت وحی کردیم.  -۱

 دوست بدارد.  محبت خود را بر تو انداختیم که دلها تو را دوست بدارند و زن فرعون تو را -۲

ٰ  َنعَ َوِ�ُۡص ﴿ -۳  ، تو را زیر نظر خودمان تربیت کردیم. ﴾ِ�ٓ َ�يۡ  َ�َ

خۡ  ِ�ٓ َ�مۡ  إِذۡ ﴿ -۴
ُ
ُدلُُّ�مۡ  َهۡل ﴿ خواهرت را موفق داشتیم که برود و بگوید: ﴾...ُتَك أ

َ
ٰ  أ  َمن َ�َ

 . ﴾ۥُفلُهُ يَ�ۡ 

يۡ  اٗس َ�فۡ  َت َوَ�َتلۡ ﴿ -۵   .﴾َك َ�ٰ َ�َنجَّ

۶- ﴿ ٰ توان  (و مخفی نماند که این آیه داللت دارد که خدا را فّتان می ملزيد ثوابك.؛ ﴾اُ�ُتونٗ  َك َوَ�َت�َّ

نامید ولی چون اسماء الهی توقیفی است و این نام در قرآن وارد نشده نباید به او فتان گفت. 

 زیرا در عرف صفت ذم است). 

هۡ  ِ�ٓ  ِسنِ�َ  َت فَلَبِثۡ ﴿ -۷
َ
ی و تا به سن نبوت که ده سال ماندی تا با قدرت شد ﴾َ�نَ َمدۡ  لِ أ

 رسیدی و تا روی اندازۀ معین و وقت معین که مقدر شده برگشتی. 

  .﴾ِ� ِ�َفۡ  ُتَك َطَنعۡ ۡص ٱوَ ﴿ -۸

ُخوَك �﴿
َ
نَت َوأ

َ
ٓ إَِ�ٰ فِرَۡعۡوَن إِنَُّهۥ َطَ�ٰ  ٤٢َ�ِٰ� َوَ� تَنَِيا ِ� ذِۡكرِي ٱۡذَهۡب أ  ٤٣ٱۡذَهَبا

ِّٗنا  ۡو َ�َۡ�ٰ َ�ُقوَ� َ�ُۥ قَۡوٗ� �َّ
َ
ُر أ ۡو  ٤٤لََّعلَُّهۥ َ�َتَذكَّ

َ
ن َ�ۡفُرَط َعلَۡيَنآ أ

َ
َنا َ�َاُف أ قَاَ� َر�ََّنآ إِ�َّ

ن َ�ۡطَ�ٰ 
َ
َرٰى  ٤٥أ

َ
ۡسَمُع َوأ

َ
  ]۴۶-۴۳[طه:  ﴾٤٦قَاَل َ� َ�َافَاۖٓ إِنَِّ� َمَعُكَمآ أ

) بروید به سوی ۴۲د(برو تو و برادرت با آیات من و در یاد کردن من سستی مکنیترجمه: 
) پس به او با گفتار نرم بگویید تا شاید او پند گیرد و یا ۴۳فرعون زیرا که او طغیان کرده(

روی و یا طغیان ترسیم او بر ما زیاده ) گفتند: پروردگارا حقیقت این است که ما می۴۴بترسد(
  ).۴۶بینم( شنوم و می ) خدا فرمود: نترسید زیرا من با شمایم می۴۵کند(

در این آیات خطاب و جواب با دو نفر موسی و هارون است درحالی که در بیابان طور سینا نکات: 

ۡهِ�  ۡجَعلٱوَ ﴿هارون نبوده. ممکن است بگوییم پس از آنکه درخواست کرد که: 
َ
 ﴾...٢٩ّ�ِ َوزِ�ٗر� ّمِۡن أ

و خدا درخواست او را اجابت کرد و هارون را به وحی مأمور کرد که برود در بین راه مدین به مصر، 

َوَ� تَنَِيا ِ� ﴿ملحق به موسی گردد و این خطابات در آنجا به ایشان وارد شده. و مقصود از ذکر در: 
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در این راه پرخطر ، ممکن است این باشد که ذکر و یاد من موجب اطمینان قلب شماست و ﴾ذِۡكرِي

ظُمَ ا«باشد.  توجه به من باعث کوچک شمردن دستگاه فرعون و جرأت بیشتری از شما می الِقُ يفِ عَ لْـخَ

امْ وَ  هِ سِ فُ امْ أَنْ يُنِهِ هُ يفِ أَعْ ونَ ا دُ رَ مَ غُ . و ممکن است مقصود از ذکر تبلیغ رسالت باشد و یا یادآوری !*"»صَ

ر دهند.  نعمتفرعون و فرعونیان باشد به احسان و 
ّ
 های الهی و عقاب و ثواب خدا را برای فرعون تذک

ۡ�ُهۡمۖ َقۡد ِجۡئَ�َٰك �﴿ ٰٓءِيَل َوَ� ُ�َعّذِ رِۡسۡل َمَعَنا بَِ�ٓ إِۡسَ�
َ
�َِياهُ َ�ُقوَ�ٓ إِنَّا رَُسوَ� َرّ�َِك فَأ

ۡ
يَٖة فَأ

َبَع ٱلُۡهَدىٰٓ  ٰ َمِن ٱ�َّ َ�ُٰم َ�َ ّ�َِكۖ َوٱلسَّ َب  ٤٧ّمِن رَّ ٰ َمن َكذَّ نَّ ٱۡلَعَذاَب َ�َ
َ
وِ�َ إَِ�َۡنآ أ

ُ
إِنَّا قَۡد أ

 ٰ   ]۴۸-۴۷[طه:  ﴾٤٨َوتََو�َّ
پس بروید هر دو به سوی او و بگویید حقیقت این است که ما دو تن فرستادۀ پروردگار ترجمه: 

توایم که به تو بگوییم بنی اسرائیل را (رها کن و)با ما بفرست و ایشان را شکنجه مکن، به 
) حقیقت ۴۷ایم و سالم بر آنکه پیرو هدایت باشد( تحقیق ما آیتی از پروردگارت برای تو آورده

 ). ۴۸ا وحی شده که عذاب خدا بر کسی است که تکذیب کند و رو گرداند(آنکه به م

باشد که شامل ید بیضا، عصا و سایر  جنس آیه می ﴾قَۡد ِجۡئَ�َٰك ﴿مقصود از آیه در جملۀ نکات: 

نَّ ٱۡلَعَذاَب ﴿آیات بشود. و جملۀ: 
َ
بند و اما مؤمنین گناهکار که  ﴾...أ

ّ
داللت دارد بر اینکه کفار معذ

دایت باشند یعنی معارفشان خوب باشد عذاب مستغرق دائمی ندارند، زیرا الف و الم پیرو ه

َبَع ٱلُۡهَدىٰٓ ﴿برای استغراق است. و جملۀ:  ﴾ٱۡلَعَذاَب ﴿ ٰ َمِن ٱ�َّ َ�ُٰم َ�َ ، داللت دارد بر جواز ﴾َوٱلسَّ

 کس تابع هدایت شده است و اگر چه از دنیا رفته باشد.  سالم بر هر

�ُُّ�َما َ�ُٰموَ�ٰ قَاَل َ�َمن ﴿ ٍء َخۡلَقُهۥ ُ�مَّ َهَدٰى  ٤٩رَّ ۡ�َطٰي ُ�َّ َ�ۡ
َ
ِٓي أ قَاَل  ٥٠قَاَل َر�َُّنا ٱ�َّ

وَ�ٰ 
ُ
 ﴾٥٢قَاَل ِعۡلُمَها ِعنَد َرّ�ِ ِ� كَِ�ٰٖب� �َّ يَِضلُّ َرّ�ِ َوَ� يَنَ�  ٥١َ�َما بَاُل ٱۡلُقُروِن ٱۡ�

  ]۵۲-۴۹[طه:  

) موسی گفت: ۴۹موسی، پس پروردگار شما دو تن کیست؟( (فرعون) گفت: ایترجمه: 
) ۵۰است که هستی هرچیزی را عطا کرده سپس آن را هدایت نموده(پروردگار ما کسی

اند) چه  های گذشته (که به کفر و انکار خدا مرده فرعون گفت: پس حال و تکلیف قرن
کند و  دگارم گم نمی) موسی گفت: دانش آن نزد پروردگارم در کتابی است پرور ۵۱باشد(

 ). ۵۲نماید( فراموش نمی

____________________ 
 »شان کوچک و ناچیز است.خالق را در وجود خود به عطمت شناختند و غیر او در چشمان« -١
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چون موسی فرعون را به خدا پرستی دعوت کرد، فرعون شروع کرد به مناظره و دلیل خواستن نکات: 

و به فحاشی و سفاهت نپرداخت. ولی بعضی از مدعیان علم و اسالم فوری به سفاهت و فحاشی 

شود تقلید فاسد است.  اخت، معلوم میبه استدالل پرد پردازند! به هر حال حضرت موسی می

ٍء َخۡلَقُهۥ ُ�مَّ َهَدىٰ ﴿جملۀ:  ۡ�َطٰي ُ�َّ َ�ۡ
َ
ِٓي أ تعالی هر چیزی را آفرید پس  ، داللت دارد که حق﴾ٱ�َّ

از آفریدن او را راهنمایی کرد که منافع و مضار خود را درک کند، طفل چون به دنیا آید راهنمایی به پستان 

به ایشان عقل و هوش داده که منافع و مضار خود را درک کنند و حتی درخت انگور  شود و خدا مادر می

، ﴾ِ� كَِ�ٰبٖ ﴿را چنگک داده که به جایی چنگ زند و خود را حفظ نماید. و مقصود از کتاب در جملۀ: 

�َّ يَِضلُّ َرّ�ِ َوَ� ﴿کنند و معنی؛  لوح محفوظ است که برای مالئکه است و طبق آن عمل می
 . !*"»يعلمه بعلم الثابت وال ينسی«، این است که ﴾نَ� يَ 

َمآءِ َماٗٓء ﴿ نَزَل ِمَن ٱلسَّ
َ
�َض َمۡهٗدا وََسلََك لَُ�ۡم �ِيَها ُسُبٗ� َوأ

َ
ِي َجَعَل لَُ�ُم ٱۡ� ٱ�َّ

 ٰ َباٖت َش�َّ ۡزَ�ٰٗجا ّمِن �َّ
َ
ۡخرَۡجَنا بِهِۦٓ أ

َ
نَۡ�َٰمُ�ۡمۚ إِنَّ  ٥٣فَأ

َ
ْوِ�  ُ�ُواْ َوٱرَۡعۡواْ �

ُ
ِ� َ�ٰلَِك �َ�ٰٖت ّ�ِ

ۡخَرٰى  ٥٤ٱ�َُّ�ٰ 
ُ
 ﴾٥٥۞ِمۡنَها َخلَۡقَ�ُٰ�ۡم َو�ِيَها نُِعيُدُ�ۡم َوِمۡنَها ُ�ۡرُِجُ�ۡم تَاَرةً أ

 ]۵۵-۵۳[طه:  

های رفت و آمد  آن خدایی که زمین را برای شما گهواره قرار داد، و برای شما در آن راهترجمه: 
ن آب نازل نموده پس به آن آب انواع و اقسامی از گیاهان را بیرون ایجاد کرده و از آسما

) بخورید و چهارپایانتان را بچرانید به درستی که در این آفرینش آیاتی است برای ۵۳آوردیم(
گردانیم و  ) از زمین شما را آفریدیم و در این زمین شما را برمی۵۴صاحبان عقل و خردمندان(

 ). ۵۵آوریم( بیرون می از این شما را مرتبۀ دیگر

ۡخرَۡجَنا﴿جملۀ: نکات: 
َ
انتقال از غیبت به متکلم است و داللت دارد که این جمالت را خدا  ﴾...فَأ

، داللت دارد که تمام ﴾َو�ِيَها نُِعيُدُ�مۡ ﴿بیان کرده اگر چه بر زبان موسی جاری شده باشد. و جملۀ: 

، چنانکه امیرالمؤمنین چون از ضربت گردد مین بر میافراد بشر حّتی انبیاء جسدشان به خاک یعنی؛ به ز

ِمۡنَها ﴿فرمود:  ریخت و می های آنجا را بر فرق مبارک می ابن ملجم در مسجد کوفه افتاد خاک
 .﴾...َخلَۡقَ�ُٰ�ۡم َو�ِيَها نُعِيُدُ�مۡ 

____________________ 
 کند.داند و فراموش نمیرا میبا علم ثابت آن -١
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﴿٥٥  ٰ�َ
َ
َب َو� َرۡ�َ�ُٰه َءاَ�ٰتَِنا ُ�ََّها فََكذَّ

َ
ِجۡئتَ  ٥٦َولََقۡد أ

َ
�ِضَنا �ِِسۡحرَِك قَاَل أ

َ
َنا ِ�ُۡخرَِجَنا ِمۡن أ

نَت  ٥٧َ�ُٰموَ�ٰ 
َ
تِيَنََّك �ِِسۡحرٖ ّمِۡثلِهِۦ فَٱۡجَعۡل بَۡيَنَنا َوَ�ۡيَنَك َموِۡعٗدا �َّ ُ�ۡلُِفُهۥ َ�ُۡن َوَ�ٓ أ

ۡ
فَلََنأ

  ]۵۸-۵۶[طه:  ﴾٥٨َمَ�ٗ�ا ُسٗوى 
) ۵۶و به تحقیق تمام آیات خود را به او نشان دادیم پس او تکذیب کرد و نپذیرفت (ترجمه: 

) ۵۷گفت: آیا نزد ما آمدی تا باسحرخودت ما را از سرزمین خودمان بیرون کنی ای موسی(
آوریم پس بین ما و بین خودت وعده گاهی  پس البته البته سحری مانند آن سحر برای تو می

 ). ۵۸آن خالف کنیم و نه تو، در جایی هموار( قرار بده که نه ما از

تمام حقیقی نیست بلکه تمام نسبی است، یعنی تمام آنقدر  ﴾َءاَ�ٰتَِنا ُ�ََّها﴿مقصود از نکات: 

آیاتی که برای هدایت یک نفر کافی است به او نشان دادیم و او از پذیرش هدایت خودداری کرد و برای 

خواهد ما را از سرزمین خودمان خارج کند و خود  ند گفت: آمده میاینکه مردم را علیه موسی تحریک ک

گاهی گذاشت که در بیابان وسیع همواری مردم  تصرف کند و آیاتی که آورده سحر است، پس قرار وعده

 جمع شوند و در مقابل اعجاز موسی کاری مانند آن را بیاورد. 

ن ُ�َۡ�َ ﴿
َ
ٰ فِرَۡعۡوُن فََجَمَع َكۡيَدهُۥ ُ�مَّ  ٥٩ ٱ�َّاُس ُضٗ� قَاَل َموِۡعُدُ�ۡم يَۡوُم ٱلّزِ�َنةِ َوأ َ�َتَو�َّ

 ٰ�َ
َ
ِ َكِذٗبا فَيُۡسِحَتُ�م بَِعَذاٖب� َوقَۡد َخاَب  ٦٠� واْ َ�َ ٱ�َّ وَ�ٰ َوۡ�لَُ�ۡم َ� َ�ۡفَ�ُ قَاَل لَُهم مُّ

ٰى  واْ ٱ ٦١َمِن ٱۡ�َ�َ ُّ�َ
َ
ۡمَرُهم بَۡيَنُهۡم َوأ

َ
  ]۶۲-۵۹[طه: ﴾٦٢�َّۡجَوٰى َ�َتَ�ٰزَُعٓواْ أ

(موسی) گفت: وعده گاه شما روز زینت باشد و اینکه مردم دروقت چاشت گردآورده ترجمه: 
) موسی به ۶۰) پس فرعون روگردانید و همۀ نیرنگ خود را فراهم کرد سپس آمد(۵۹شوند (

به تحقیق ایشان گفت: وای بر شما بر خدا دروغ نبندید که شما را به عذابی نابود کند و 
) پس (فرعونیان) بین خودشان کار خود را به نزاع کشاندند و ۶۱محروم شد آنکه افترا بست (

 ). ۶۲آن راز را پنهان داشتند (
کردند و حضرت موسی  روز عیدی بوده که همه خود را آرایش می ﴾يَۡوُم ٱلّزِ�َنةِ ﴿مقصود از نکات: 

ند و خبر آن را منتشر سازند و لذا وقت آن را نزدیک به خواست همۀ مردم جمع شوند تا آیات الهی را ببین

ظهر که چاشت باشد تعیین نمود که روز در کمال روشنی باشد و بر کسی مخفی نماند. فرعون نیز 

ساحران خود را جمع کرد و مکرهای خود را تهیه کرد که چه بگوید و چه کند تا موسی را متهم و مردم را 

کند. و  ایشان را موعظه و تحذیر می ﴾...َوۡ�لَُ�مۡ ﴿رت موسی در جملۀ: از او متنفر سازد و لذا حض

رود و همچنین رازی را که  نزاع سحره و فرعون و اتباعش در چه بوده معلوم نیست، احتماالتی می
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ساحران پنهان کردند، ممکن است بگوییم رازشان ایجاد خوف در مردم و یا ایجاد سوء ظن به موسی و 

 علیه او بوده و یا در صورت غلبۀ موسی ایمان به او باشد. یا تحریک مردم 

�ِضُ�م �ِِسۡحرِهَِما َوَ�ۡذَهَبا ﴿
َ
ن ُ�ۡرَِجاُ�م ّمِۡن أ

َ
ْ إِۡن َ�َٰ�ِٰن لََ�ِٰحَ�ِٰن يُرِ�َداِن أ قَالُٓوا

ۡفلَحَ  ٦٣بَِطرِ�َقتُِ�ُم ٱلُۡمۡثَ�ٰ 
َ
اۚ َوَقۡد أ ۡ�ُِعواْ َكۡيَدُ�ۡم ُ�مَّ ٱۡ�ُتواْ َصّفٗ

َ
 ﴾٦٤ٱۡ�َۡوَم َمِن ٱۡسَتۡعَ�ٰ  فَأ

  ]۶۴-۶۳[طه: 
خواهند شما را از سرزمینتان با سحرشان  گفتند: محققًا این دو نفر ساحرند که میترجمه: 

) پس همۀ نیرنگتان را  گردآورید سپس به طور ۶۳بیرون کنند و راه و روش بهتر شما را ببرند(
 ). ۶۴دسته جمع بیایید و به تحقیق در این روز رستگار کسی است که فائق آید(

 کردند:  چیز مردم را از موسی متنفر می فرعون و کسانش به سهنکات: 

 کردند.  اینکه اینان ساحرند و معلوم است که کار ساحر حقه بازی است و لذا مردم را به او بدبین میاول: 

خواهند سیطره و ثروت شما را تصرف کنند و از این جهت مردم را  اینکه موسی و هارون میدوم: 

 مردمی ک بسیار متوحش می
ً
 ه به دنیا عالقمندند. کردند خصوصا

خواهند دین شما را تبدیل کنند و طریقه و مذهب شما را از دست شما بگیرند. البته  اینکه میسوم: 

شود هر زمانی چنین بوده که دنیا پرستان به  مردم متعصب در این جهت تنفر شدیدی دارند. معلوم می

کس سخن حقی و راه حقی به مردم  ا هراند چنانکه در زمان م کوبیده های دینی اهل حق را می تهمت

خواهد شما را از مذهبتان دور  این شخص میگویند  نشان دهد، دنیاپرستانی که بر گردۀ مردم سوارند می

 کنند!  کند و یا مثال محبت علی را از شما بگیرد و به همین افتراها مردم عوام را تحریک می

ن تُۡلِ�َ ﴿
َ
آ أ ۡلَ�ٰ قَالُواْ َ�ُٰموَ�ٰٓ إِمَّ

َ
َل َمۡن � وَّ

َ
ن نَُّ�وَن أ

َ
آ أ ْۖ فَإَِذا ِحَبالُُهۡم  ٦٥�مَّ ۡلُقوا

َ
قَاَل بَۡل �

َها �َۡسَ�ٰ  َّ�
َ
وَ�ٰ  ٦٦وَِعِصيُُّهۡم ُ�َيَُّل إَِ�ۡهِ ِمن ِسۡحرِهِۡم � وَۡجَس ِ� َ�ۡفِسهِۦ ِخيَفٗة مُّ

َ
قُۡلَنا  ٦٧فَأ

 ٰ َ�ۡ
َ
نَت ٱۡ�

َ
  ٦٨َ� َ�َۡف إِنََّك أ

َ
ْ َكۡيُد َو� ْۖ إِ�ََّما َصَنُعوا ۡلِق َما ِ� يَِمينَِك تَۡلَقۡف َما َصَنُعٓوا

 ٰ�َ
َ
اِحُر َحۡيُث �   ]۶۹-۶۵[طه:  ﴾٦٩َ�ِٰحرٖ� َوَ� ُ�ۡفلُِح ٱلسَّ

) موسی ۶۵گفتند: ای موسی یا تو بینداز و یا بوده باشیم ما اولین کسی که بندازد (ترجمه: 
ها و عصاهایشان بر اثر سحرشان  داختند) ناگاه ریسمانگفت: بلکه شما بیندازید پس(چون ان

) ۶۷) پس موسی در دل خود ترسی یافت(۶۶شتابند ( به موسی وانمود شد که آنها می
باشد بینداز  ) و آنچه در دست راستت می۶۸گفتیم: ای موسی نترس محققا تو خود برتری (

لۀ ساحر است و ساحر رستگار نشود اند حی اند. محّققا آنچه ساخته بلعد آنچه را ساخته که می
 ). ۶۹هر جا که آید (
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ن تُۡلِ�َ ﴿جملۀ نکات: 
َ
آ أ داللت دارد که ساحران ادب به خرج دادند و همین ادبشان باعث  ﴾...إِمَّ

بندی و  داللت دارد که سحر ایشان امر واقعی نبود بلکه چشم ﴾...ُ�َيَُّل ﴿هدایتشان گردید. و جملۀ: 

َوَ� ُ�ۡفلُِح ﴿خیالی بود و داللت دارد که همین امِر خیالی موسی را به وحشت انداخت. و جملۀ: 
اِحرُ   ، داللت دارد که سحر حرام و ساحر از رستگاری دور است. ﴾ٱلسَّ

ٗدا قَالُٓواْ َءا﴿ َحَرةُ ُسجَّ ۡلِ�َ ٱلسَّ
ُ
ۡن َءاَذَن  ٧٠َمنَّا بَِرّبِ َ�ُٰروَن َوُموَ�ٰ فَ�

َ
قَاَل َءاَمنُتۡم َ�ُۥ َ�ۡبَل أ

رُۡجلَُ�م ّمِۡن 
َ
يِۡديَُ�ۡم َوأ

َ
َعنَّ � ۖ فََ�َُ�ّطِ ۡحَر ِي َعلََّمُ�ُم ٱلّسِ لَُ�ۡمۖ إِنَُّهۥ َلَكبِ�ُُ�ُم ٱ�َّ

َصّلَِبنَُّ�ۡم ِ� ُجُذوِع ٱ�َّۡخِل َوَ�َۡعلَُمنَّ 
ُ
ۡ�َ�ٰ  ِخَ�ٰٖف َوَ�

َ
َشدُّ َعَذاٗبا َو�

َ
َنآ أ ُّ�

َ
 ]۷۱-۷۰[طه: ﴾٧١�

کنان به زمین افتادند و گفتند: ما به پروردگار هارون و موسی  پس ساحران سجدهترجمه: 
) فرعون گفت: آیا پیش از آنکه به شما اذن دهم به او ایمان آوردید به درستی ۷۰ایمان آوردیم(

به شما سحر آموخته پس حتمًا دستها وپاهای شما را که او (یعنی موسی) بزرگ شماست که 
زنم و البته خواهید  های درخت به دار می کنم و حتما شما را در تنه برخالف یکدیگر قطع می

 ). ۷۱تر است( تر است و پاینده دانست که کدام ما عذابش سخت

ۡلِ�َ ﴿ فاء؛نکات: 
ُ
جده افتادند. در اینجا داللت دارد که بدون فاصله ساحران برای خدا به س ﴾َف�

خدای تعالی هارون را مقدم بر موسی داشته برای رعایت سجع اواخر آیات و یا جهت دیگر. و فرعون 

اینکه بدون مشاوره و بحث با من یعنی بدون مناظره ایمان آوردید اول: در کالم خود دو شبهه انداخت: 

اینکه دوم: ذان از یک نفر سرکش معنی ندارد. کند زیرا مشاوره و استی و این جمله دلیل بر حماقت او می

 اید.  موسی بزرگ شما بوده و با او قرار قبلی برای گمراه کردن مردم داشته

نَت قَاٍض� إِ�ََّما ﴿
َ
ٓ أ ۖ فَٱۡقِض َما ِي َ�َطَرنَا ٰ َما َجآَءنَا ِمَن ٱۡ�َّيَِ�ِٰت َوٱ�َّ ْ لَن نُّۡؤثَِرَك َ�َ قَالُوا

ۡ�َيآ َ�ۡقِ� َ�ِٰذهِ ٱۡ�َيَ  ۡ�َرۡهَتَنا َعلَۡيهِ ِمَن  ٧٢ٰوةَ ٱ�ُّ
َ
آ َءاَمنَّا بَِرّ�َِنا ِ�َۡغفَِر َ�َا َخَ�َٰ�َٰنا َوَمآ أ إِ�َّ

 ٰٓ�َ�ۡ
َ
ُ َخۡ�ٞ َو� ۡحرِ� َوٱ�َّ  ]۷۳-۷۲[طه:  ﴾٧٣ٱلّسِ

های روشن که برای ما  دهیم بر آنچه از حجت ساحران گفتند: ما تو را ترجیح نمیترجمه: 
کنی  بر آنکه ما را آفریده (و یا قسم به آنکه ما را آفریده) پس حکم نما آنچه تو حکم می آمده و

ایم تا  ) به تحقیق ما به پروردگار خود ایمان آورده۷۲همانا حکم میرانی در این زندگی دنیا(
ا بهتر خطاهای ما را برای ما بیامرزد و آنچه را که تو ما را بر آن واداشتی از سحر (بیامرزد) و خد

 ). ۷۳تر است ( و پاینده
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ار بودند،  به یک آن، چنان ایمان در دلشان ثابت و نافذ شد که در راه نکات: 
ّ

ساحرانی که مقتدای کف

خدا نهراسیدند و به فرعون گفتند: هرچه خواهی دربارۀ ما فرمان بده. اما زمان ما پیشواهای مؤمنین که 

نفر  ۷۲احران که فروشند. رؤسای س دانند دین خود را به بهای کمی می ها خود را پیرو قرآن می سال

ۡ�َرۡهَتَنا﴿بودند از جملۀ: 
َ
اند، یعنی سالطین آن زمان  شود به اکراه سحر آموخته معلوم می ﴾...َوَمآ أ

ای برای حفظ عظمت دستگاهشان باشند و به  کردند به تعلیم سحر تا همواره عده ای را مجبور می عده

ند و لذا ک را حراست میاو صای او خوابد ع اضافه رؤسای سحر دیده بودند چون حضرت موسی می

شود. و به اضافه فرعون ایشان  دانستند که موسی ساحر نیست زیرا ساحر چون بخوابد سحر او باطل می

ۡ�رَۡهَتَنا﴿گفتند:  را از شهرهای دور به زور احضار کرده و لذا می
َ
 . ﴾َوَمآ أ

ِت َر�َُّهۥ ُ�ۡرِٗما فَإِنَّ َ�ُۥ َجهَ ﴿
ۡ
تِهِۦ ُمۡؤِمٗنا  ٧٤نََّم َ� َ�ُموُت �ِيَها َوَ� َ�َۡيٰ إِنَُّهۥ َمن يَأ

ۡ
َوَمن يَأ

َرَ�ُٰت ٱۡلُعَ�ٰ  ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهُم ٱ�َّ
ُ
ٰلَِ�ِٰت فَأ ُٰت َعۡدٖن َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  ٧٥قَۡد َعِمَل ٱل�َّ َج�َّ

 ٰ نَۡ�ُٰر َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚ َوَ�ٰلَِك َجَزآُء َمن تََز�َّ
َ
  ]۷۶-۷۴[طه:  ﴾٧٦ٱۡ�

کس در حضور پروردگارش به حال گناهکاری بیاید پس البته برای او دوزخ  محققًا هرترجمه: 
کس بیاید در محضر پروردگارش در  ) و هر۷۴ماند( میرد و نه زنده می است که در آن نه می

حالی که دارای ایمان باشد و کارهای شایسته کرده باشد پس آنان برایشان درجات بلندی 
در آن جاویدانند و اینست  .های همیشگی که از زیر آن نهرها جاری است باغ )۷۵است(

 ). ۷۶( جزای کسی که پاک باشد
ِت َر�َُّهۥ ُ�ۡرِٗما﴿جملۀ: نکات: 

ۡ
تِهِۦ ُمۡؤِمٗنا﴿چون در مقابل  ﴾...َمن يَأ

ۡ
آمده مقصود  ﴾...َوَمن يَأ

داللت دارد  ﴾َ�ُموُت �ِيَها َوَ� َ�َۡيٰ  َ� ﴿از آن کفار است، پس مؤمِن مجرم مانند آن نیست. و جملۀ: 

هم که در کار نیست. پس مقصود این   ماند و قسم ثالثی میرد و نه زنده می که کافر مجرم در دوزخ نه می

دار ندارد و مردنی که به آن راحت شوند نیز ندارند و حیات ممّتعه و موت مریحه  است که حیات بهره

داللت دارد که برای مؤمنین عامل به صالحات درجات  ﴾َرَ�ُٰت ٱۡلُعَ�ٰ لَُهُم ٱ�َّ ﴿نفی شده، و جملۀ: 

َوَ�ٰلَِك َجَزآُء َمن ﴿عالیه، و برای کسی که عمل صالح کافی ندارد، درجات عالیه نیست. و جملۀ 
 ٰ داللت دارد که درجات عالیه مخصوص کسی است که خود را پاک نموده و تزکیه شده باشد.  ﴾تََز�َّ

 تِۡلَك ﴿فرماید:  می ۶۳شت و درجات آن، مأوای افراد آلوده نیست چنانکه در سورۀ مریم آیۀ آری، به
ا  لَِّ� ٱ ۡ�َنَّةُ ٱ   .!*"﴾٦٣نُورُِث ِمۡن ِعَبادِنَا َمن َ�َن تَِقّيٗ

____________________ 
 ]. ٦٣[مریم: » دهیم به آنکه پرهیزکار باشد. ت آن بهشتی که به بندگان خود ارث میاین اس« -١
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ۡ�ِ بِِعَبادِي فَٱۡ�ِۡب لَُهۡم َطرِ�ٗقا ِ� ٱۡ�َۡحرِ ﴿
َ
ۡن أ

َ
وَۡحۡيَنآ إَِ�ٰ ُموَ�ٰٓ أ

َ
يَبَٗسا �َّ تََ�ُٰف  َولََقۡد أ

ۡ�َبَعُهۡم فِرَۡعۡوُن ِ�ُُنودِهِۦ َ�َغِشَيُهم ّمَِن ٱۡ�َّمِ َما َغِشَيُهۡم  ٧٧َدَرٗ� َوَ� َ�َۡ�ٰ 
َ
َضلَّ  ٧٨فَ�

َ
َوأ

  ]۷۹-۷۷[طه:  ﴾٧٩فِرَۡعۡوُن قَۡوَمُهۥ َوَما َهَدٰى 
و به تحقیق به موسی وحی کردیم که بندگان مرا شبانه سیر بده و برای ایشان در دریا ترجمه: 

) پس فرعون و ۷۷راه خشکی را بزن و از دستگیری دشمن نه بترس و نه هراسی داشته باش(
) و ۷۸لشکریانش به دنبال ایشان آمدند پس قسمتی از دریا ایشان را فرو برد آنچه فرو برد(

 ). ۷۹گمراه کرد و هدایت ننمود(فرعون قوم خود را 

ۡ�ِ بِعَِبادِي﴿مقصود از جملۀ: نکات: 
َ
سیر دادن در شب است که دشمن ایشان را نبیند تا همه  ﴾أ

ای باشد از فرعون و قومش و اگر لشکر فرعون ایشان را تعقیب کنند  را جمع کند و ظلمت شب پرده

یل از قوم فرعون زیورها و حیواناتی عاریه گرفته شان معلوم نباشد و نترسند مختصر آنکه بنی اسرائ عده

بودند که روز عید به حضور فرعون بروند، حضرت موسی فرمان داد که شب از شهر خارج شوند و 

ایشان به قولی هفتاد هزار نفر بودند و فرعون برای دستگیری ایشان بسیج عمومی کرد و با یک میلیون و 

د. چون لشکر موسی به دریا رسیدند و دریا را حائل دیدند وحشت نیم نفرات به دنبال ایشان حرکت نمو

کردند از قلت خود و از کثرت لشکر فرعون، پس گفتند: ای موسی ما را دستگیر خواهند کرد، فرمود: 

نترسید، پس خطاب آمد: ای موسی عصای خود را بزن به دریا و خدا باد صبا را فرمان داد که زمین دریا 

قولی دوازده راه و به قولی یک راه میان آب باز شد، بنی اسرائیل هجوم آوردند و از آن ن، و به ک را بخش

طرف دریا خارج شدند، پس فرعون با لشکریانش رسیدند و راه را باز دیدند و فرعون خواست احتیاط 

ودش به نتیجه نمود، پس او و تمام جن کند و وارد دریا نشود ولی هجوم اسبان لشکریان احتیاط او را بی

 . !*"دریا رفتند آب ایشان را فرو برود چنان فروبردنی که صدای همهمۀ ایشان را قوم موسی شنیدند

 قصۀ عجوزۀ بنی اسرائیل
خواست طبق وصیت حضرت  نقل شده که چون قوم موسی از دریا گذشتند، حضرت موسی

دانستند،  وق عظام او را نمیهای او را از دریا خارج کند و از مصر ببرد ولی مکان صند یوسف استخوان

بیان  داند، حضرت موسی اسرائیل که سال زیادی دارد مکان آن را می زنی از بنی به موسی گفتند: پیره

گویم تا برای من جزایی مقرر کنی و حاجتم را بر آوری،  مکان آن را از آن زن خواست؟ او گفت: نمی

____________________ 
 )٢٤٥-٦/٢٤٤( تفسیر البحر الـمحیط). وأبوحیان اندلسی، ٩٤ – ٢٢/٩٣الکبیر فخر رازی (تفسیر نگا:   -١
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تو باشم، حضرت موسی پذیرفت و در  فرمود: حاجتت چیست؟ گفت: اینکه در بهشت با موسی

 مقابل علم او به مکان جسد یوسف اهمیتی قایل شد. 

با ابوبکر در بین راه هجرت از مکه به مدینه به خیمۀ زنی  صو در خبر آمده که حضرت رسول

به  صو ابوبکر ذبح کرد، رسول خدا صرسیدند که چیزی نداشت جز بزی، پس آن را برای رسول خدا

در مدینه به گوش شما رسید بیایید شاید خدای تعالی  صآن زن و مرد او گفت: چون ظهور رسول خدا

را در مدینه به حضور  صخیری روزی شما کند. آن زن و مرد پس از چندی که شنیدند ظهور رسول خدا

طا خواهم، حضرت به او ع آمدند، حضرت فرمود: خیری بخواه، گفت: هشتاد میش می صرسول خدا

 . !*"فرمود و فرمود: اما عجوز بنی اسرائیل بهتر از تو بود زیرا او بهشت را از موسی خواست

َضلَّ ﴿ و جملۀ:
َ
ٓ ﴿ گفت: ، در مقابل قول فرعون است که می﴾َهَدىٰ  َوَما ۥَمهُ َقوۡ  نُ َعوۡ فِرۡ  َوأ  َوَما

هۡ 
َ
 .]۲۹[غافر:  !+"﴾لرََّشادِ ٱ َسبِيَل  إِ�َّ  ِديُ�مۡ أ

ۡ�َا َ�َٰبِ�ٓ ﴿ ۡ�َمَن َونَزَّ
َ
ورِ ٱۡ� �َۡيَ�ُٰ�م ّمِۡن َعُدوُِّ�ۡم َوَ�َٰعۡدَ�ُٰ�ۡم َجانَِب ٱلطُّ

َ
ٰٓءِيَل قَۡد أ إِۡسَ�

ۡلَوٰى  ْ �ِيهِ َ�َيِحلَّ  ٨٠َعلَۡيُ�ُم ٱلَۡمنَّ َوٱلسَّ ْ ِمن َطّيَِ�ِٰت َما َرزَۡقَ�ُٰ�ۡم َوَ� َ�ۡطَغۡوا ُ�ُوا
اٞر لَِّمن تَاَب َوَءاَمَن  ٨١َعلَۡيهِ َغَضِ� َ�َقۡد َهَوٰى َعلَۡيُ�ۡم َغَضِ�� َوَمن َ�ۡلِۡل  �ّ�ِ لََغفَّ

  ]۸۲-۸۰[طه:  ﴾٨٢وََعِمَل َ�ٰلِٗحا ُ�مَّ ٱۡهَتَدٰى 
اسرائیل، به تحقیق شما را از دشمنتان نجات دادیم و درجانب راست طور با  ای بنیترجمه: 

) از چیزهای پاکیزه که به شما ۸۰شما وعده گذاشتیم و بر شما من و سلوی نازل نمودیم(
ایم بخورید و در آن طغیان مکنید که غضب من بر شما فرود آید و آنکه بر او غضب  روزی داده

) و به درستی که من هرکسی را که توبه کند و ایمان ۸۱یق هالک شده (من فرود آید به تحق
 ). ۸۲آمرزم ( آورد و عمل شایسته نماید سپس برهدایت ثابت بماند، می

گذشت. و  ۵۷عبارت بود از مرغ بریان و ترنجبین که در سورۀ بقره آیۀ  سلویو  مّن و نکات: 

لب هدایت باشد و بر آن مستمر بوده و استقامت کند این است که طا ﴾ُ�مَّ ٱۡهَتَدىٰ ﴿مقصود از جملۀ: 

ْ ﴿و لذا این جمله را پس از ایمان و عمل آورده است. و مقصود از جملۀ:  یکی این  ﴾...َوَ� َ�ۡطَغۡوا

 است که بعضی بر بعضی تعدی نکنید.

____________________ 
 )٢٢/٩٣، فخر رازی (تفسیر الکبیرنگا:   -١

 »و جز به راه رشد شما را هدایت نکردم.« -٢
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ۡعَجلََك َعن قَۡوِمَك َ�ُٰموَ�ٰ ﴿
َ
ٓ أ ثَرِي ٨٣َوَما

َ
� ٰٓ ْوَ�ٓءِ َ�َ

ُ
وََعِجۡلُت إَِ�َۡك َرّبِ  قَاَل ُهۡم أ

اِمرِيُّ  ٨٤لَِ�َۡ�ٰ  َضلَُّهُم ٱلسَّ
َ
  ]۸۵-۸۳[طه:  ﴾٨٥قَاَل فَإِنَّا قَۡد َ�َتنَّا قَۡوَمَك ِمۢن َ�ۡعِدَك َوأ

) گفت: ۸۳و چه چیز تو را به شتاب وا داشت که از قوم خود جلوتر آمدی ای موسی(ترجمه: 
) خدا ۸۴وی تو پروردگارا عجله کردم تا خشنود شوی(ایشان همانانند که به دنبال منند و به س

 ). ۸۵گفت: که ما قومت را پس از تو به فتنه انداختیم و آن سامری ایشان را گمراه نمود(
حضرت موسی از شوق خطاب إلهی عجله کرد و جلوتر به کوه طور رفت و لذا مخاطب نکات: 

ۡعَجلََك ﴿
َ
فتنه انداختیم و مقصود از فتنه انداختن آزمایشی شد خطاب رسید ما قومت را به  ﴾...َوَمآ أ

تعالی، و سامری یکی از بزرگان بنی اسرائیل، دانشمندان و مقدسین ایشان بود و چون محل  بود از حق

توجه ایشان بود توانست ایشان را گمراه کند و عدۀ بسیاری را گمراه کرد و به گوساله پرستی و شرک وادار 

 اند.  ین عالم نمایان مقدس گمراه کردهکرد و مسلمین را نیز هم

لَۡم يَعِۡدُ�ۡم َر�ُُّ�ۡم وَۡعًدا َحَسًناۚ ﴿
َ
ۚ قَاَل َ�َٰقۡوِم � ِسٗفا

َ
فَرََجَع ُموَ�ٰٓ إَِ�ٰ قَۡوِمهِۦ َغۡضَ�َٰن أ

ۡخلَفۡ 
َ
ّ�ُِ�ۡم فَأ ن َ�ِلَّ َعلَۡيُ�ۡم َغَضٞب ّمِن رَّ

َ
َرد�ُّۡم أ

َ
ۡم أ

َ
َ�َطاَل َعلَۡيُ�ُم ٱۡلَعۡهُد أ

َ
وِۡعِدي أ ُتم مَّ

ۡوَزاٗر� ّمِن زِ�َنِة ٱۡلَقۡوِم َ�َقَذۡفَ�َٰها فَكَ  ٨٦
َ
ۡخلَۡفَنا َموِۡعَدَك بَِمۡلِكَنا َوَ�ِٰكنَّا ُ�ِّلَۡنآ أ

َ
َ�ٰلَِك قَالُواْ َمآ أ

اِمرِيُّ  ۡلَ� ٱلسَّ
َ
ٓ إَِ�ُٰهُ�مۡ  ٨٧� ُۥ ُخَوارٞ َ�َقالُواْ َ�َٰذا ۡخَرَج لَُهۡم ِعۡجٗ� َجَسٗدا �َّ

َ
�َ�ُٰه ُموَ�ٰ  فَأ

� َوَ� َ�ۡفٗعا  ٨٨فَنَِ�َ  �َّ يَرِۡجُع إَِ�ِۡهۡم قَۡوٗ� َوَ� َ�ۡملُِك لَُهۡم َ�ّٗ
َ
فََ� يََرۡوَن �

َ
  ]۸۹-۸۶[طه:  ﴾٨٩أ

خورد. گفت: ای قوم  پس موسی به سوی قوم خود برگشت در حال غضب و اسف میترجمه: 
وعدۀ نیکو، آیا آن عهد (وزمان) بر شما طوالنی شد یا آیا پروردگار شما وعده نکرد شما را به 

) گفتند: ما  به ۸۶ام را خالف کردید(خواستید غضب پروردگارتان بر شما وارد شود پس وعده
اختیار خودمان با تو خالف وعده نکردیم ولیکن بارهایی از زینت این قوم بر ما حمل شده 

) پس برای ایشان مجسمۀ ۸۷دینگونه القاء کرد(بود، پس آنها را به دور انداختیم پس سامری ب
ای را که دارای صدا بود بیرون آورد، که (سامری و پیروانش) گفتند: این است إله شما  گوساله

پس آیا ندیدند که گوساله، گفتاری را به ایشان جواب  )۸۸(و إله موسی که(آن را) فراموش کرد
 ). ۸۹دهد و مالک نفع و ضرری برای ایشان نیست( نمی

لَۡم يَعِۡدُ�مۡ ﴿مقصود از جملۀ: نکات: 
َ
های الهی بود راجع به هالکت فرعون و نجات  وعده ﴾...�

ط بر ممالک او و وعدۀ خیر دنیا و آخرت در صورت عمل و ممکن است وعدۀ نزول تورات 
ّ
ایشان و تسل

های عمل به آن باشد که خدا وعده کرده بود آن را به سی شب نازل نماید و مقصود از  و ثواب
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َ�َطاَل ﴿
َ
بر شما طوالنی گشت. و ممکن است عهد الهی در جملۀ: اینست که یا این چند شب  ﴾...أ

ْ َغوۡ َ�طۡ  َوَ� ﴿ ۡوَزاٗر� ّمِن زِ�َنةِ ٱۡلَقۡومِ ﴿باشد که طغیان کردند. و مقصود از  ﴾�ِيهِ  ا
َ
ٓ أ ِۡلَنا ، همان ﴾ُ�ّ

زیورهای فرعونیان و جواهراتی بود که حضرت موسی بر عهدۀ ایشان حفظ آن را گذاشته بود و لذا 

ٓ ﴿گفتند:  می ِۡلَنا چون حکم غنائم داشت که باید صرف مصالح شود به دستور خدا، و یا نفس  ﴾...ُ�ّ

اّماره به گردن ایشان انداخته بود و این بارهای سنگین بود و هارون به ایشان گفته بود که اینها وزر و وبال 

د، برای همین گفت: موسی در آمدن تأخیر کر است باید دور کنید از خودتان و سامری به ایشان می

ای، ایشان در حفره ریختند و خود سامری نیز هرچه  زیورها که همراه دارید، اینها را بریزید در حفره

ای ریخت و  گری و طالسازی داشت و آنها را در قالب گوساله داشت آنجا ریخت. و سامری علوم ریخته

ینست که برگردد به موسی که ظاهر ا ﴾فَنَِ�َ ﴿ای دارای صدا در آورد. و ضمیر  به صورت گوساله

مرجع نزدیکی است یعنی؛ موسی فراموش کرد که خدا همین گوساله است و رفته در طور تا خدا را 

  مالقات کند. و ممکن است برگردد به سامری یعنی سامری فراموش کرده خدا را و ندانسته که گوساله

 دهد و ضرر و نفعی ندارد.  جواب کسی را نمی

َما فُتِنُتم بِهِۦۖ �نَّ َر�َُّ�ُم ٱلرَّۡحَ�ُٰن فَٱتَّبُِعوِ�  َولََقۡد قَاَل ﴿ لَُهۡم َ�ُٰروُن ِمن َ�ۡبُل َ�َٰقۡوِم إِ�َّ
ۡمِري 

َ
ِطيُعٓواْ أ

َ
ٰ يَرِۡجَع إَِ�َۡنا ُموَ�ٰ  ٩٠َوأ َح َعلَۡيهِ َ�ِٰكفَِ� َح�َّ   ]۹۱-۹۰[طه: ﴾٩١قَالُواْ َلن �َّۡ�َ

پیش به ایشان گفت: ای قوم من همانا به واسطۀ این گوساله  و به تحقیق هارون ازترجمه: 
اید و به درستی که پروردگار شما رحمن است، پس مرا پیروی  آزمایش شده و به فتنه مبتال شده

 ). ۹۱) گفتند: همواره بر آن معتکفیم تا موسی به سوی ما برگردد(۹۰کنید و امر مرا اطاعت کنید(
چون هارون مأمور بود به هدایت ایشان و به امر معروف و نهی از منکر و به اضافه دلسوز  نکات:

 َ�هْ « فرموده: صمردم بود و رسول خدا
َ

ْصَبَح ال
َ
ليَس ِمْنُهمْ  َتمُّ َمْن أ

َ
َمَثُل « و یا فرموده: !*"»بالُمسلِِمَ� ف

ِهْم َوتََرامُحِِهْم َوَ�َعاُطِفهِ  ُمْؤِمنَِ� يِف تََوادِّ
ْ
 ْم، ال

َ
ََسِد  َمَثلِ ك ُ َسائُِر اجلْ

َ
ََسِد، إَِذا اْشَتىَك ِمْنُه ُعْضٌو، تََداىَع هل اجلْ

____________________ 
یاتنگا: کتاب » هرکس درحالی صبح کند که به امور مسلمانان توجه نداشته باشد، از آنان نیست.« -١ (ص:  الجعفر

از  الـمستدرك)؛ و در مصادر اهل سنت: حاکم در ٧٢/٢١( و بحار األنوار) ٣٦٩(ص:  فقه الرضا)؛ کتاب ٨٨

و حاکم از » است. خبر موضوعاین  کنمگمان می«گوید: و ذهبی در التلخیص می )٧٨٨٩ ش:، ٤/٣٥٢( حذیفة

ثقه مقاتل  إسحاق و«گوید: ، و ذهبی در التلخیص می)٧٩٠٢ ش:، ٤/٣٥٦( را روایت کرده استنیز آن ابن مسعود

از )١٠٥٨٦ ش: ،٧/٣٦١( شعب اإلیمان بنابراین این حدیث از نظر او صحیح نیست. و بیهقی در». و صادق نیستند

 ف است.ضعیآن  : إسنادگویدمی و ؛نسا
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 َّ�ُ َهِر َواحلْ و لذا هارون ایشان را از این کار زشت نهی نمود، در جواب هارون گفتند: ما حجت  .!*"»بِالسَّ

د است  تو را نمی
ّ
پذیرد  که سخن با دلیل را نمیپذیریم ولیکن قول موسی را قبول داریم و این عادت مقل

پذیرند  پذیرد، چنانکه کتاب خدا را که بیان هر چیزی در آن شده نمی دلیل می ولیکن سخن مراد را بی

 دانند.  پذیرند و حّتی آن را کافی می ولی کتاب فالن را می

﴿ ْ ۡ�َتُهۡم َضلُّٓوا
َ
�َّ تَتَّبَِعِن�  ٩٢قَاَل َ�َٰ�ُٰروُن َما َمَنَعَك إِۡذ َر�

َ
ۡمِري  �

َ
َ�َعَصۡيَت أ

َ
قَاَل يَۡبَنُؤمَّ  ٩٣أ

ٰٓءِيَل َولَۡم تَۡرُقۡب  ۡقَت َ�ۡ�َ بَِ�ٓ إِۡسَ� ن َ�ُقوَل َفرَّ
َ
� إِّ�ِ َخِشيُت أ ٓ�ِ

ۡ
ُخۡذ بِلِۡحَيِ� َوَ� بَِرأ

ۡ
َ� تَأ
  ]۹۴-۹۲[طه:  ﴾٩٤قَۡوِ� 

) چرا ۹۲(موسی) گفت: ای هرون چه مانع تو گردید زمانی که ایشان را گمراه دیدی(ترجمه: 
) هارون گفت: ای پسر مادرم ریش مرا ۹۳به دبنال من نیامدی، پس آیا امر مرا عصیان کردی(

اسرائیل و رعایت قول مرا  افکندی میان بنی مگیر و نه  سرم را زیرا ترسیدم که بگویی تفرقه
 ). ۹۴نکردی(

شود عدم  از خطاب حضرت موسی به هارون و حال غضب او و جواب هارون به او ایهام میت: نکا

شود که حضرت  عصمت انبیاء و ممکن است حمل کنیم به ترک اولی از ایشان. و ضمنا معلوم می

موسی در مقام توحید و دفاع از آن خشن بوده است. و اّما هارون به دنبال موسی برای مطلع کردن او از 

ال قوم نرفت، برای اینکه در میان قوم باشد و ایشان را از شرک جلوگیری نماید، و دیگر آنکه حضرت ح

ای از ایشان مشرک شوند. آری انبیاء توحید را از همه  موسی به او نگوید چرا قوم را رها کردی که عده

 شمردند.  چیز باالتر می

ثَِر قَاَل بَُ�ۡ  ٩٥قَاَل َ�َما َخۡطُبَك َ�َٰ�ِٰمرِيُّ ﴿
َ
واْ بِهِۦ َ�َقَبۡضُت َ�ۡبَضٗة ّمِۡن � ُت بَِما لَۡم َ�ۡبُ�ُ

لَۡت ِ� َ�ۡفِ�  ن َ�ُقوَل  ٩٦ٱلرَُّسوِل َ�َنَبۡذُ�َها َوَ�َ�ٰلَِك َسوَّ
َ
قَاَل فَٱۡذَهۡب فَإِنَّ لََك ِ� ٱۡ�ََيٰوةِ أ

ۥۖ َوٱنُظۡر إَِ�ٰٓ  ِي َظۡلَت َعلَۡيهِ َ�كِٗفاۖ  َ� ِمَساَسۖ �نَّ لََك َموِۡعٗدا لَّن ُ�ۡلََفُه إَِ�ِٰهَك ٱ�َّ
َُحّرَِ�نَُّهۥ ُ�مَّ َ�َنِسَفنَُّهۥ ِ� ٱۡ�َّمِ �َۡسًفا  ِي َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ وَِسَع ُ�َّ  ٩٧�َّ ُ ٱ�َّ َمآ إَِ�ُٰهُ�ُم ٱ�َّ إِ�َّ

ٍء ِعۡلٗما    ]۹۸-۹۵[طه:  ﴾٩٨َ�ۡ

____________________ 
از بدن به  یهرگاه اندام که و توجه و پاییدن یکدیگر همچون صفت بدن است یمهربان و یصفت مومنان در دوست« -١

 بحار األنوارمجلسی، .» شوندیهم آوا م لرز با آن همدرد و تب و و یداربا شب زنده دیگر اعضافغان آید،  ناله و

 )؛ و...٤/٢٧٠( الـمسند) و احمد در ٢٥٨٥( صحیحش)؛ و در مصادر اهل سنت: مسلم در ٥٨/١٥٠(
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) سامری گفت: بینا شدم به آنچه ۹۵تو( موسی گفت: ای سامری چه بود هدفترجمه: 
اند، پس گرفتم مشتی از اثر رسول، پس آن را انداختم و بدینگونه هوای  ایشان به آن بینا نشده

) موسی گفت: پس برو که برای تو در زندگی الزم است بگویی ۹۶نفسم برایم وانمود کرد(
خالف نشود و به معبودت که گاهی است که هرگز با تو  تماسی نیست و محققا برای تو وعده

سوزانیم سپس خاکسترش را به دریا  ای بنگر که البته آن را می در تمام روز بر آن معتکف شده
) همانا إله شما خدایی است که نیست معبودی جز ۹۷نماییم( ریزیم و کامال پراکنده می می
 ). ۹۸ز دانش هر چیزی را فرا گرفته و احاطه نموده(ااو، 

واْ بِهِۦ َ�َقَبۡضُت َ�ۡبَضةٗ ﴿ۀ: در جملنکات:  چیزهایی در تفسیرها آمده  ﴾...بَُ�ُۡت بَِما لَۡم َ�ۡبُ�ُ

باشد از قبیل اینکه  که نباید حقیقت داشته باشد و از منطق عقل نیست و برخالف ظاهر آیه نیز می

که خاک  سامری گفت: من جبرئیل را دیدم و از خاک زیر سم اسب او مشتی خاک برداشتم، در حالی

خواهد بگوید من مقداری از دستورات  اند: سامری می زیر سم اسب در آیه ذکر نشده. بعضی گفته

رسالت را گرفتم سپس آن را از کف دادم و به حقه بازی هوای نفس پرداختم و نفس أماره مرا وادار به این 

از خود راند و دستور داد آید. به هرحال حضرت موسی او را  تر می کار کرد و این مطلب به نظر صحیح

 کسی با او تماس نگیرد و گوساله را هم سوزانید و خاکسترش را به دریا ریخت. 

نَّا ذِۡكٗر� ﴿ ُ �َبآءِ َما قَۡد َسَبَقۚ َوقَۡد َءاَ�ۡيَ�َٰك ِمن �َّ
َ
ۡعَرَض  ٩٩َكَ�ٰلَِك َ�ُقصُّ َعلَۡيَك ِمۡن أ

َ
ۡن أ مَّ

يَۡوَم  ١٠١َ�ِٰ�ِيَن �ِيهِ� َوَسآَء لَُهۡم يَۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمةِ ِ�ۡٗ�  ١٠٠َ�َٰمِة وِۡزًرا َ�ۡنُه فَإِنَُّهۥ َ�ِۡمُل يَۡوَم ٱۡلقِ 
� َوَ�ُۡ�ُ ٱلُۡمۡجرِِمَ� يَۡوَم�ِٖذ ُزۡرٗقا  ورِ �  ١٠٢يُنَفُخ ِ� ٱلصُّ ِۡثُتۡم إِ�َّ َعۡ�ٗ َ�َتَ�َٰفُتوَن بَۡيَنُهۡم إِن �َّ

ۡعلَُم بَِما َ�ُقولُو ١٠٣
َ
ُۡن أ ِۡثُتۡم إِ�َّ يَۡوٗما �َّ ۡمَثلُُهۡم َطرِ�َقًة إِن �َّ

َ
  ]۱۰۴-۹۹[طه:  ﴾١٠٤َن إِۡذ َ�ُقوُل أ

کنیم بعضی از اخباری که گذشته است و به تحقیق به تو دادیم  بدینگونه برتو بیان میترجمه: 
وش ) آنکه از آن اعراض کند پس محققًا روز قیامت بار گناهی را به د۹۹از نزد خودمان قرآنی(

) ۱۰۱) همواره در گناه بوده و بد بار سنگینی است برای ایشان روز رستاخیز(۱۰۰کشد( می
روزی که در صور دمیده شود و مجرمین را در آن روز در حالی که کبود چشم هستند محشور 

) ما ۱۰۳گویند درنگ نکردید مگر ده روزی( ) در بین خود به طور پنهانی می۱۰۲کنیم( می
گوید شما درنگ نکردید مگر  ترین ایشان میکه راه یافتهگویند آنگاه  ه میداناتریم به آنچ

 ). ۱۰۴روزی(

نَّا ذِۡكٗر�﴿مقصود از ذکر، در جملۀ: نکات:  ُ گوید برای اینکه  ، قرآن است و آن را ذکر می﴾ِمن �َّ

در آن ذکر شده و ها  از امر دین و دنیاست و یا برای اینکه انواع نعمت ما یحتاج إلیه الناسدر آن ذکر 
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و قومش در آن آمده که  صها بیان شده و یا برای اینکه ذکر و شرافت رسول خدا انواع مواعظ و مثال

های آسمانی را ذکر نامیده و در آنها  و خدای تعالی کتاب ﴾�نَُّه َ�ِْ�ٌر لََك َولَِقْوِمَك ﴿خدا فرموده: 

ِۡثُتمۡ إِن ﴿و ظاهر  .وعد و وعید الهی ذکر شده  درنگ در عالم برزخ و یا قبر است.  ﴾�َّ

َباِل َ�ُقۡل يَنِسُفَها َرّ�ِ �َۡسٗفا  َٔ َو�َۡ� ﴿ �َّ تََرٰى  ١٠٦َ�َيَذرَُها قَاٗ�ا َصۡفَصٗفا  ١٠٥لُونََك َعِن ٱۡ�ِ
ۡمٗتا 

َ
ۥۖ وََخَشعَ  ١٠٧�ِيَها ِعوَٗجا َوَ�ٓ أ اِ�َ َ� ِعَوَج َ�ُ ۡصَواُت لِلرَّ� يَۡوَم�ِٖذ يَتَّبُِعوَن ٱ�َّ

َ
ِت ٱۡ�

ذَِن َ�ُ ٱلرَّۡحَ�ُٰن َورَِ�َ َ�ُۥ قَۡوٗ�  ١٠٨فََ� �َۡسَمُع إِ�َّ َهۡمٗسا 
َ
َ�َٰعُة إِ�َّ َمۡن أ يَۡوَم�ِٖذ �َّ تَنَفُع ٱلشَّ

يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡم َوَ� ُ�ِيُطوَن بِهِۦ ِعۡلٗما  ١٠٩
َ
ِت ٱلۡوُُجوهُ لِۡلَ�ِّ ۞وََ�نَ  ١١٠َ�ۡعلَُم َما َ�ۡ�َ �

  ]۱۱۱-۱۰۵[طه:  ﴾١١١ٱۡلَقيُّوِم� َوقَۡد َخاَب َمۡن َ�ََل ُظۡلٗما 
پاشد و ریزه کنند، بگو پروردگارم آنها را(درقیامت) از هم می ها سؤال می و تو را از کوهترجمه: 

کجی،  بینی در آن ) نه می۱۰۶) پس آن را صاف و هموار گذارد (۱۰۵کند ریزه کردن کاملی(
) در آن روز دعوت کننده را که انحرافی برای او نیست، ۱۰۷پستی، نه بلندی و برآمدگی(

شنوی مگر کنند و صداها برای خدای رحمن خاشع شود پس نمیپیروی می
) در آن روز شفاعت نفعی ندهد مگر آن کسی که خدای رحمن اذن داده و به ۱۰۸ای( همهمه

داند آنچه جلو ایشان و آنچه در پس ایشان است و  ) می۱۰۹قول و گفتار از او خشنود بوده(
ها برای (خدای) زندۀ  ) و خوار و ذلیل است صورت۱۱۰ایشان احاطۀ علمی به او ندارند(

 ). ۱۱۱پاینده و به تحقیق هالک است آنکه ستمی را به دوش دارد(
ه بودند و قصدشان از این سؤال این چه بنکات: 

ّ
خواستند  وده ؟ آیا میسائلین از جبال مشرکین مک

تمسخر کنند و یا بفهمند کیفیت زمین را در قیامت، معلوم نیست. به هر حال از این آیات استفاده 

در جملۀ:  داعیماند. و مقصود از  شود که زمین صاف شود و در قیامت پستی و بلندی در زمین نمی می

اِ�َ ﴿ ذَِن َ�ُ ﴿کند. و مقصود از  ب دعوت می، آن ملکی است که ظاهرا برای حسا﴾يَتَّبُِعوَن ٱ�َّ
َ
 ﴾َمۡن أ

يِۡديِهمۡ ﴿باشد به قرینۀ  مشفوع لهممکن است 
َ
باشد و  که بنده شناس فقط خدا می ﴾...َ�ۡعلَُم َما َ�ۡ�َ �

ذَِن َ�ُ ﴿داند. و ممکن است مقصود از  او احوال گذشته، آینده، جلو و عقب بندگان را می
َ
، شافع ﴾َمۡن أ

ذِنَ ﴿ حال چه شافع و چه مشفوع له باشد کلمۀ باشد. به هر مأذون له
َ
ماضی است و گذشته را  ﴾أ

رساند که اگر شفاعت را همان استغفار انبیاء و مالئکه به اذن پروردگار برای مؤمنین و یا استغفار  می

فت: توان گ خود مؤمنین دربارۀ یکدیگر فرض کنیم، ممکن است بگوییم در آن روز فایده دهد. و می

منظور از شفاعت ابالغ رحمت خداوند است به مؤمنین که انبیاء آن را ابالغ کنند. بنابراین باید گفت: 
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نقل شده که فرمود: ‡شفاعت به آن معنی که در بین مردم شایع است وجود ندارد. و از بعضی ائمه

يَ « وا لَهُ وَ عُ فَ يِّتِ لِيَشْ ىلَ الْـمَ ةِ عَ الَ وا بِالصَّ رُ امَ أُمِ جَ إِنَّ وَ اتِ أَحْ قَ َوْ نَ األْ قْتٍ مِ نْ يفِ وَ كُ ْ يَ هُ ملَ َنَّ ةِ ألِ رَ فِ غْ وا لَهُ بِالْـمَ عُ دْ

ةِ فِيه اعَ فَ اند که بر میت نماز گذارند تا برای او شفاعت کنند و  مسلمانان مأمور شده« . یعنی:» إِىلَ الشَّ

تر به شفاعت از آن ساعت  جبرای او به آمرزش دعا کنند زیرا در هیچ وقتی از اوقات این میت محتا

حال شفاعت در روز قیامت یک نوع ابالغ رحمت خداوند برای مؤمنین است. و  به هر !*".»نیست

 ممکن است استثناء در آیه را استثناء منقطع بگیریم. 

، به طور مؤکد داللت دارد که ظالم در آن روز از رحمت ﴾َوقَۡد َخاَب َمۡن َ�ََل ُظۡلٗما﴿و جملۀ: 

 حق دور است. 

ٰلَِ�ِٰت وَُهَو ُمۡؤمِٞن فََ� َ�َاُف ُظلٗۡما َوَ� َهۡضٗما ﴿ نَزلَۡ�ُٰه  ١١٢َوَمن َ�ۡعَمۡل مَِن ٱل�َّ
َ
َوَ�َ�ٰلَِك أ

ۡو ُ�ِۡدُث لَُهۡم ذِۡكٗر� قُۡرَءانًا َعَر�ِّيٗا َوَ�َّۡ�نَا �ِيهِ ِمَن ٱلۡوَِ�يِد لََعلَُّهۡم َ�تَّقُ 
َ
ُ  ١١٣وَن أ َ�تََ�َٰ� ٱ�َّ

ن ُ�ۡقَ�ٰٓ إَِ�َۡك وَۡحيُُهۥۖ َوقُل رَّّبِ زِۡدِ� ِعلٗۡما 
َ
ۗ َوَ� َ�ۡعَجۡل بِٱلُۡقۡرَءاِن مِن َ�بِۡل أ    ﴾١١٤ٱلَۡملُِك ٱۡ�َقُّ

  ]۱۱۴-۱۱۲[طه: 
یمان داشته باشد پس نباید از کس از کارهای شایسته انجام دهد در حالی که ا و هرترجمه: 

) و بدینگونه آن را قرآنی عربی نازل کردیم و در آن از ۱۱۲ستم و پامال شدن حقش بترسد(
) پس برتر ۱۱۳وعید مکّرر بیان نمودیم، باشد که بپرهیزند و یا برای ایشان ایجاد تذّکری کند(

اش انجام  ز آنکه وحیاست خدایی که پادشاه ثابت الوجود است و به قرآن شتاب مکن پیش ا
 ). ۱۱۴شود و بگو پروردگارا دانش مرا زیاد کن (

داللت دارد که عمل شایسته اگر با ایمان شد مفید است. و چون  ﴾وَُهَو ُمۡؤِمنٞ ﴿جملۀ:  نکات:

کرد برای  شد قبل از اتمام وحی عجله می در قرائت و خواندن آیات که به او وحی می صرسول خدا

 فََ�  رِئَُك َسُنقۡ ﴿فرموده:  ۶آنکه فراموش نکند، خدا به او وحی کرده که عجله مکن و در سورۀ اعلی آیۀ 
 دارد.ه میات نگو خدا آیات را در حافظه »کنی خوانیم پس فراموش نمی بزودی بر تو می« .﴾تَنَ�ٰٓ 

و عجله سه نوع است: اول، عجله در خواندن آن پیش خودش. دوم، عجله کردن در خواندن برای 

دیگران و بیان برای آنان. سوم عجله در تفهم معانی آن قبل از آنکه کالم به آخر برسد زیرا توقف در أخذ 

____________________ 

و » علل الشرائع«) به نقل از دو کتاب ٣/٧٨( الشیعة  وسائلروایت شده است. نگا:  ÷این حدیث از امام رضا   -١

ی معروف به شیخ صدوق. ÷» عیون أخبار الرضا« مِّ
ُ
 نگاشته شیخ ابن بابویه ق
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داشته باشد بیان شود. و یکی از  ظهور الزم است تا کالم به پایان برسد و اگر استثناء و یا ضمیمۀ دیگری

 یعنی ثابت الوجود است.  حقهای خدا  نام

ٓ إَِ�ٰٓ َءاَدَم ِمن َ�ۡبُل فَنَِ�َ َولَۡم َ�ِۡد َ�ُۥ َعۡزٗما ﴿ �ۡذ قُۡلَنا لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ  ١١٥َولََقۡد َعِهۡدنَا
 ٰ�َ

َ
ٓ إِبۡلِيَس � ـَٔاَدُم إِنَّ َ�َٰذا َعُدّوٞ لََّك َولَِزوِۡجَك َفَ�  ١١٦ٱۡسُجُدواْ �َدَم فََسَجُدٓواْ إِ�َّ َ�ُقۡلَنا َ�ٰٓ

�َّ َ�ُوَع �ِيَها َوَ� َ�ۡعَرٰى  ١١٧ُ�ۡرَِجنَُّكَما ِمَن ٱۡ�َنَّةِ فَتَۡشَ�ٰٓ 
َ
نََّك َ� َ�ۡظَمُؤاْ  ١١٨إِنَّ لََك �

َ
َو�

 ]۱۱۹-۱۱۵[طه:  ﴾١١٩�ِيَها َوَ� تَۡضَ�ٰ 
و به تحقیق پیش از این پیمانی با آدم نمودیم پس فراموش نمود و برای او تصمیم درستی ترجمه: 
) و چون به مالئکه گفتیم: برای آدم سجده کنید پس سجده کردند مگر ابلیس که ۱۱۵نیافتیم(

) پس گفتیم: ای آدم حقیقتًا این برای تو و زن تو دشمن است پس شما را از ۱۱۶خودداری کرد(
) برای تو مقرر شده در بهشت که نه گرسنه ۱۱۷نکند که به زحمت و مشقت میافتی(بهشت خارج 

 ). ۱۱۹مانی( شوی و نه در آفتاب می ) و محققًا تو در آن نه تشنه می۱۱۸شوی و نه برهنه(
را نهی نمود از عجله، خواست بفهماند که هر بشری دارای سهو و  صچون رسول خدانکات: 

نهی دارد و لذا قصۀ حضرت آدم را آورد و سبب عداوت ابلیس با آدم به جهاتی نسیان و احتیاج به امر و 

آنکه دوم: آنکه ابلیس حسود بوده و چون آثار ِنَعم إلهی را در آدم دید به او حسد برد. اول: بوده: 

شیطان از جنس آتش بود و آدم از سوم: حضرت آدم جوانی بود عالم ولی شیطان پیری بود جاهل. 

 و این دو اصل با هم مزاحمند.  خاک و آب،

ٰ َشَجَرةِ ٱۡ�ُۡ�ِ َوُمۡلٖك �َّ َ�ۡبَ�ٰ ﴿ ُدلَُّك َ�َ
َ
ـَٔاَدُم َهۡل أ ۡيَ�ُٰن قَاَل َ�ٰٓ  ١٢٠فَوَۡسوََس إَِ�ۡهِ ٱلشَّ

َ�َ� ِمۡنَها َ�َبَدۡت لَُهَما َسۡو�ُ�ُهَما َوَطفَِقا َ�ِۡصَفاِن َعلَۡيِهَما ِمن َوَرِق ٱۡ�َنَّةِ� 
َ
وََعَ�ٰٓ  فَأ

  ]۱۲۲-۱۲۰[طه:  ﴾١٢٢ُ�مَّ ٱۡجَتَ�ُٰه َر�ُُّهۥ َ�َتاَب َعلَۡيهِ وََهَدٰى  ١٢١َءاَدُم َر�َُّهۥ َ�َغَوٰى 
پس شیطان به او وسوسه کرد گفت: ای آدم آیا تو را راهنمایی کنم به درخت جاوید و ترجمه: 

ان برای ایشان پیدا هاش ) پس، از آن درخت خوردند پس عورت۱۲۰بر ملکی که کهنه نشود(
شد و شروع کردند که بچسبانند برخودشان از برگ درختان بهشت و نافرمانی کرد آدم 

) سپس پروردگارش او را برگزید پس توبۀ او را پذیرفت و ۱۲۱پروردگارش را پس گمراه شد(
 ). ۱۲۲هدایتش کرد(

و را نهی کرد از پیروی شود که حضرت آدم با اینکه خدا ا از ظاهر این آیات استفاده مینکات: 

شود و  شیطان و دشمنی او را اعالم کرد و به او زندگی راحت عنایت کرد که در بهشت بماند نه تشنه می
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بیند و نه از گرما، با همۀ اینها حضرت آدم به وعدۀ راحتی و دوام نعمت  می نه گرسنه و نه از سرما آزار

را  ﴾وََعَ�ٰٓ َءاَدُم َر�َُّهۥ َ�َغَوىٰ ﴿ورت حمل جملۀ: شیطان گول خورد و خدعۀ او را پذیرفت. در این ص

توان  گفت: این عصیان قبل از نبّوت  توان بر ترک اولی نمود و برخالف ظاهر معنی کرد، ولی می نمی

 داللت بر همین دارد.  ﴾ُ�مَّ ٱۡجَتَ�ُٰه َر�ُُّهۥ﴿بوده چنانکه جملۀ: 

﴿ ۖ َبَع قَاَل ٱۡهبَِطا ِمۡنَها َ�ِيَعۢ� تِيَنَُّ�م ّمِّ�ِ ُهٗدى َ�َمِن ٱ�َّ
ۡ
ا يَأ ۖ فَإِمَّ َ�ۡعُضُ�ۡم ِ�َۡعٍض َعُدّوٞ

هُۥ  ١٢٣ُهَداَي فََ� يَِضلُّ َوَ� �َۡشَ�ٰ  ۡعَرَض َعن ذِۡكِري فَإِنَّ َ�ُۥ َمعِيَشٗة َضنٗ� َوَ�ُۡ�ُ
َ
َوَمۡن أ

 ٰ�َ�ۡ
َ
تَِ�ٓ  ١٢٤يَۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمةِ أ ۡ�َ�ٰ َوقَۡد ُكنُت بَِصٗ�� قَاَل َرّبِ لَِم َحَ�ۡ

َ
قَاَل َكَ�ٰلَِك  ١٢٥ أ

ۖ َوَ�َ�ٰلَِك ٱۡ�َۡوَم تُنَ�ٰ  َ�ۡتَك َءاَ�ُٰتَنا فَنَِسيَتَها
َ
ۡ�ََف َولَۡم يُۡؤِمۢن  ١٢٦�

َ
َوَ�َ�ٰلَِك َ�ۡزِي َمۡن أ

� ٰٓ�َ�ۡ
َ
َشدُّ َو�

َ
  ]۱۲۷-۱۲۳[طه: ﴾١٢٧َ�ِٰت َرّ�ِهِۦۚ َوَلَعَذاُب ٱ�ِخَرةِ أ

خدا فرمود: همه فرود آیید از آن مقام، بعضی از شما دشمن بعض دیگر است، پس ترجمه: 
شود  هرگاه هدایتی از جانب من برای شما بیاید آنکه پیروی هدایت من کند پس نه گمراه می

) و آنکه از یاد من اعراض کند محققا برای او زندگی تنگی خواهد بود و روز ۱۲۳و نه شقی(
ای و حال آنکه  ) گوید: پروردگارا چرا مرا کور محشور کرده۱۲۴کور محشور کنیم ( قیامت او را

ها را فراموش کردی و  طورکه آیات ما برای تو آمد پس آن ) گوید: همان۱۲۵من بینا بودم (
گونه کیفر دهیم هرکه را اسراف کرده و به آیات  ) و بدین۱۲۶بدینگونه امروز فراموش شوی(

 ). ۱۲۷تر است( تر و پاینده نیاورده و البته عذاب آخرت سختپروردگارش ایمان 

ۖ ﴿ جملۀنکات:  ، خطاب به آدم، ذریۀ او، شیطان و ﴾ٱۡهبَِطا ِمۡنَها َ�ِيَعۢ�ۖ َ�ۡعُضُ�ۡم ِ�َۡعٍض َعُدّوٞ

فرزندان او یعنی خطاب به فریقین است نه خطاب به حوا و آدم، زیرا بعضکم لبعض عدو، برای آدم و 

َبَع ُهَداَي فََ� يَِضلُّ َوَ� �َۡشَ�ٰ ﴿ندارد. و جملۀ: حوا معنی  ، دلیل است بر اینکه ضاللت و ﴾َ�َمِن ٱ�َّ

کس به دنبال هدایت رود و هدایت را طلبد گمراه نشود. و جملۀ:  شقاوت کسبی است نه ذاتی و هر

ۡعَرَض ﴿
َ
شار و گرفتارند و عذاب داللت دارد که اگر در جامعه فکر خدا نباشد همواره در ف ﴾...َوَمۡن أ

 تر است. آخرتشان بدتر و باقی

ۡهلَۡكَنا َ�ۡبلَُهم ّمَِن ٱۡلُقُروِن َ�ۡمُشوَن ِ� َمَ�ِٰكنِِهۡمۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك ﴿
َ
فَلَۡم َ�ۡهِد لَُهۡم َ�ۡم أ

َ
أ

ْوِ� ٱ�َُّ�ٰ 
ُ
ّ�َِك لََ�َن لَِزامٗ  ١٢٨�َ�ٰٖت ّ�ِ َسّ�ٗ َولَۡوَ� َ�َِمةٞ َسَبَقۡت ِمن رَّ َجٞل مُّ

َ
فَٱۡصِ�ۡ  ١٢٩ا َوأ
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ِۡل  ۖ َوِمۡن َءانَآيِٕ ٱ�َّ ۡمِس َوَ�ۡبَل ُغُرو�َِها ٰ َما َ�ُقولُوَن وََسّبِۡح ِ�َۡمِد َرّ�َِك َ�ۡبَل ُطلُوِع ٱلشَّ َ�َ
ۡطَراَف ٱ�ََّهارِ لََعلََّك تَۡرَ�ٰ 

َ
  ]۱۲۹-۱۲۸[طه:  ﴾١٣٠فََسّبِۡح َوأ
های پیش از ایشان را موجب هدایت ایشان  بسیاری از نسلآیا هالک کردن ما ترجمه: 

های هدایت است برای  روند به تحقیق در این نشانه نگردیده که اینان در مساکن آنان راه می
ترصادر شده وهم اگرنبود ) و اگر نبود فرمانی که از پروردگارت پیش۱۲۸خردمندان تیزهوش(

گویند صبر کن و در حال  پس بر آنچه می) ۱۲۹یافت (شده، عذاب لزوم میمدت معین
ستایش پروردگارت تسبیح بگو (و او را منزه بخوان) پیش از طلوع خورشید و قبل از غروب آن 

 ). ۱۳۰و بعضی از ساعات شب و اطراف روز تسبیح کن شاید خشنود گردی(

فَلَۡم َ�ۡهدِ ﴿فاعل نکات: 
َ
ۡهلَۡكَنا﴿، جملۀ ﴾أ

َ
ون قبلی باید هادی باشد یعنی هالک قر می ﴾َ�ۡم أ

ّ�َِك ﴿باشد و کلمۀ  ایشان باشد چنانکه موجب عبرت ایشان می همان فرمان مهلتی  ﴾َسَبَقۡت ِمن رَّ

کرد. و همچنین مدتی که خدا معین نموده  است که برای بندگان مقرر کرده و گر نه فوری عذابشان می

داللت دارد بر  ﴾...ِ�َۡمِد َرّ�َِك  وََسّبِحۡ ﴿کس چه در دنیا و چه در آخرت. و جملۀ  برای عذاب هر

واجب است و تسبیح واجب همان نمازهایی است که قبل از طلوع  ﴾َسّبِحۡ ﴿اوقات نماز زیرا امر 

خورشید یعنی نماز صبح و قبل از غروب آن یعنی نماز ظهر، عصر و بعضی از اوقات یعنی نماز مغرب 

 جزء نماز اطالق بر نماز شده است. و  و عشاء معین شده. و در اینجا اطالق جزء بر کل شده
ِ

زیرا تسبیح

لعلك ترىض بام تنال من « یا .»لعلك تصل إىل الدرجات العالية فرتىض«أي  ، یعنی؛﴾لََعلََّك تَۡرَ�ٰ ﴿

  .»الثواب

ۡزَ�ٰٗجا ّمِۡنُهۡم زَۡهَرةَ ٱۡ�ََيٰوةِ ﴿
َ
ۦٓ أ نَّ َ�ۡينَۡيَك إَِ�ٰ َما َمتَّۡعَنا بِهِ ۡ�َيا ِ�َۡفتَِنُهۡم �ِيهِ� َوَ� َ�ُمدَّ ٱ�ُّ

 ٰ�َ�ۡ
َ
ۖ َ� �َۡ�  ١٣١َورِۡزُق َرّ�َِك َخۡ�ٞ َو� لَٰوةِ َوٱۡصَطِ�ۡ َعلَۡيَها ۡهلََك بِٱلصَّ

َ
ُمۡر أ

ۡ
ُۡن  َٔ َوأ َّ� ۖ لَُك رِۡزٗقا

  ]۱۳۲-۱۳۱[طه:  ﴾١٣٢نَۡرزُقَُكۗ َوٱۡلَ�ِٰقَبُة لِلتَّۡقَوٰى 
م مدوز) به سوی  نعمتهای ماّدی که گروههایی از و البّته دیدگانت را مگشای (چشترجمه: 

ایم و زینت زندگی دنیاست تا ایشان را در آن بیازماییم و روزی مند ساختهایشان را بدان بهره
) و کسان خود را (و یا پیروان خود را) به نماز امر کن و بر ۱۳۱تر است( پروردگارت بهتر و پاینده

دهیم و عاقبت و فرجام برای  اهیم ما تو را روزی میخو آن شکیبائی کن، رزقی از تو نمی
 ). ۱۳۲پرهیزکاری است (
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مقصود این است که به مال مردم و ثروت و شوکت ایشان نظر حسرت نداشته باش که اینها نکات: 

نْ ال م«فتنه و موجب آزمایش و عذاب است. ابوالدرداء گفت:  الُ مَ مَ ، وَ ارَ لَهُ نْ ال دَ ارُ مَ يَا دَ نْ ا الدُّ هلََ ،  وَ الَ لَهُ

لَ لَهُ  قْ نْ ال عَ عُ مَ ْمَ يَا«. و دیگری گفته: !*"» جيَ نْ بَتِ الدُّ رِ ْقُ النَّاسِ خلََ الَ محُ  . و حضرت عیسی!+"»لَوْ

ا«فرمود:  بِيدً ا عَ مْ هلََ كُ ذَ تَتَّخِ ا فَ بًّ يَا رَ نْ وا الدُّ ذُ تَّخِ مهمانی وارد شد، حضرت  ص. به رسول خدا!,"»الَ تَ

فرستاد نزد یهودی برای خرید چیزی به سلف، او گفت: این کار را نکم جز به گروی، ابو رافع گوید: 

و چون طمع به مال کسی نداشت دین او پیشرفت  !-"حضرت زره خود را داد که ببرم نزد او گرو بگذارم

 اند.  برای مال دنیا قرار دادهی ا کرد. متأسفانه مدعیان اسالم و مروجین آن، دین را وسیله

تِيَنا �﴿
ۡ
ْ لَۡوَ� يَأ وَ�ٰ َوقَالُوا

ُ
ُحِف ٱۡ� تِِهم بَّيَِنُة َما ِ� ٱلصُّ

ۡ
َو لَۡم تَأ

َ
ّ�ِهِۦٓۚ أ �َّآ  ١٣٣يَٖة ّمِن رَّ

َ
َولَۡو �

رَۡسۡلَت 
َ
ۡهلَۡكَ�ُٰهم بَِعَذاٖب ّمِن َ�ۡبلِهِۦ َلَقالُواْ َر�ََّنا لَۡوَ�ٓ أ

َ
إَِ�َۡنا رَُسوٗ� َ�َنتَّبَِع َءاَ�ٰتَِك ِمن َ�ۡبِل أ

ن نَِّذلَّ َوَ�َۡزٰى 
َ
وِّيِ  ١٣٤أ َ�ِٰط ٱلسَّ ۡصَ�ُٰب ٱلّصِ

َ
ْۖ فََسَتۡعلَُموَن َمۡن أ �َُّصوا ّ�ِٞص َ�َ�َ َ�َ ٞ مُّ قُۡل ُ�ّ

 .]۱۳۵-۱۳۳[طه:  ﴾١٣٥َوَمِن ٱۡهَتَدٰى 
____________________ 

شوند که عقل ی است که اموالی ندارد و گرد آن کسانی جمع میدنیا سرای کسی است که سرایی ندارد و مال کس« -١

کند. و شعیب ارنؤوط به ضعیف بودن سندش حکم ) روایت می٦/٧١از عائشة ( مسندرا در امام احمد آن» ندارند.

ان اویر ورا روایت نموده آنأحمد  گوید:را روایت نموده و می) آن١٨٠٧٨( مجمع الزوائدنموده است. و هیثمی در 

) ٤٢٧٤( الجامع الصغیررا در گویم: و سیوطی آنباشد. میمی ثقة کهدوید  باشد جزمیالصحیح  آن، راویان

به صورت موقوف بر ابن مسعود نسبت  شعب اإلیماناز عائشة و بیهقی در  أحمد در الـمسندروایت کرده و به 

یادته مع الصغیرضعیف الجاکند. اما البانی در کتابش دهد و به صحت آن حکم میمی ، ش: (الفتح الکبیر) وز

 کند. ) به ضعیف بودن آن حکم می٣٠١٢(

 »شد.بود دنیا خراب میاگر کم عقلی و حماقت مردم نمی« -٢

 » کند.دنیا را سرور و ارباب خود قرار ندهید که شما را برده خود می« -٣

نظام الدین حسن بن محمد کند. و مفسر ) ذکر می١٣٦ – ٢٢/١٣٥( التفسیر الکبیرها را فخر رازی در این روایت -٤

 .کندروایت می غرائب القرآن ورغائب الفرقانهـ) در تفسیرش: ٨٥٠(ت بعد  نیشاپوریی قم

زره خود را در برابر غذایی که از یک یهودی قرض گرفته بود در  صدر این مورد که رسول خدا  سو روایت ابورافع 

ها روایت اند. و برخی از آنرا روایت کردهی صحیح است که محدثان با الفاظ مشابه آنرهن وی قرار داده بود روایت

اند: رسول خدا درحالی فوت شد که زره وی همچنان در برابر سی صاع گندمی که از آن یهودی قرض گرفته بود کرده

، در سنن الکبری و نسائی ) از عائشة؛١٦٠٣(و صحیح مسلم )؛ ٢٧٥٩( صحیح بخاریبه رهن وی بود. نگا: 

از عائشه و ابن  و احمد در مسندش و ترمذی و ابن ماجه ) از ابن عباس، ٦٢٤٧) از عائشة، و ح (٦٢٤٦ح (

 )٤/٥٦٢، ابن کثیر (السیرة النبویةو... و نگا:  و بیهقی در سننعباس و أسماء بنت یزید؛ 
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آورد؟ آیا دلیل روشن آنچه در  و گفتند: چرا ازجانب پرورگارش برای ما آیتی نمیترجمه: 
کردیم ایشان را به  ) و اگر ما هالک می۱۳۳های پیشین است برای ایشان نیامده؟( کتاب

گفتند: پروردگارا چرا نفرستادی به سوی ما رسولی  عذابی پیش از ارسال رسول، هر آینه می
) بگو: هر یک از ما و شما ۱۳۴یم پیش از آنکه خوار و رسوا شویم(تا آیات تو را پیروی کن

منتظریم، پس منتظر باشید که به زودی خواهید دانست کیست اصحاب راه راست و چه کس 
 ). ۱۳۵هدایت یافته است (

تِيَنا﴿از جملۀ: نکات: 
ۡ
شود برای خاتم األنبیاء معجزات دیگری جز قرآن  معلوم می ﴾...لَۡوَ� يَأ

رَۡسۡلَت إَِ�َۡنا رَُسوٗ� ﴿خواستند. و جملۀ  ه که مشرکین مینبود
َ
فرستادن رسول   داللت دارد که با ،﴾لَۡوَ�ٓ أ

شود و دیگر پس از انبیاء احتیاج به چیزی نیست یعنی حجت دیگری نیست چنانکه در  حجت تمام می

پذیرد اگر  ا از بندگان خود مینساء نیز ذکر شده. و دیگر اینکه دلیل است بر اینکه حجت را خد ۱۶۵آیۀ 

 حجت دلیل صحیحی باشد.

 



 
 
 

 سورة األنبياء (مكية وهي مائة واثنتا عرشة آية)

 باشد آیه می ۱۱۲سورۀ أنبیاء مکی و دارای 

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ۡعرُِضوَن ٱۡ�َ�ََب لِلنَّاِس ﴿ ّ�ِِهم  ١ِحَساُ�ُهۡم وَُهۡم ِ� َ�ۡفلَةٖ مُّ �ِيِهم ّمِن ذِۡكرٖ ّمِن رَّ
ۡ
َما يَأ

َۡدٍث إِ�َّ ٱۡسَتَمُعوهُ وَُهۡم يَۡلَعُبوَن  ْ َهۡل  ٢�ُّ ِيَن َظلَُموا ْ ٱ�َّۡجَوى ٱ�َّ وا ُّ�َ
َ
َ�هَِيٗة قُلُوُ�ُهۡمۗ َوأ

تُ 
ۡ
َ�َت�

َ
وَن َ�َٰذآ إِ�َّ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡمۖ أ نُتۡم ُ�ۡبِ�ُ

َ
ۡحَر َوأ  ]۳-۱:یاء[األنب ﴾٣وَن ٱلّسِ

به نام خدای رحمن رحیم. برای مردم حسابشان نزدیک شده و ایشان در حال غفلت ترجمه: 
آید مگر اینکه آن را  ای از سوی پروردگارشان نمی پند تازه) ایشان را هیچ۱اعراض کنند(

هاییشان به لهو مشغول است،  و ستمگران راز  ) در حالی که دل۲و به بازی سرگرمند ( شنیده
را پنهان کردند (رازشان این بود) که آیا این شخص جز بشری است مانند شما چرا به سحر رو 

 ). ۳بینید( آورید درحالی که شما می می

داللت دارد که قیامت نزدیک شده اگر کسی بگوید: چگونه نزدیک شده و  ﴾...ٱۡ�َ�ََب ﴿نکات: 

حال آنکه شاید ده هزار سال دیگر نیاید؟ جواب این است که آنچه نزد ما دور باشد، نزد خدا نزدیک 

لۡ  َرّ�َِك  ِعندَ  ًمايَوۡ  �نَّ ﴿است. 
َ
ا َسَنةٖ  ِف َك� ونَ  ّمِمَّ شد نزدیک وبه اضافه آینده هر قدر دور با .﴾َ�ُعدُّ

يب«است.  رِ وَ آتٍ قَ ا هُ لُّ مَ  گوید:  شاعر راجع به ممدوح خود می !*"!»كُ

ـــــن غـــــد ـــــرب م ـــــا هتـــــواه أق ـــــال زال م  ف
 

 وال زال مــــــا ختشــــــاه أبعــــــد مــــــن أمــــــس 
 

: معامله
ً
گویند: مدت انقضاء  ای که موقت به وقتی باشد و نصف بیشتر آن وقت گذشته باشد می ثالثا

َۡدٍث ﴿آن نزدیک است و مدت تکلیف آینده کمتر از گذشته است. و جملۀ:  ّ�ِِهم �ُّ ، ﴾ّمِن ذِۡكرٖ ّمِن رَّ

 هرآنچه آمدنی است نزدیک است. -١
____________________ 
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ْ ﴿. و مقصود از جملۀ: )١(داللت دارد که قرآن حادث است وا ُّ�َ
َ
این است که به طور  ﴾...َوىجۡ �َّ ٱ َوأ

یکی: را هو کنند و به چه بهانه او را بکوبند،  صکردند که چگونه رسول خدا پنهانی با هم مشاوره می

اینکه سخنان رکیکی سوم: اینکه او سحری آورده. دوم: ها این بود که او بشری است مانند شما.  از بهانه

چرا معجزۀ سایر انبیاء را ندارد. خدای پنجم: او شاعر است. چهارم: های آشفته آورده.  مانند خواب

 یک را داده است.  تعالی در آیات جواب هر

ِميُع ٱۡلَعلِيُم ﴿ �ِض� وَُهَو ٱلسَّ
َ
َمآءِ َوٱۡ� ۡضَ�ُٰث  ٤قَاَل َرّ�ِ َ�ۡعلَُم ٱۡلَقۡوَل ِ� ٱلسَّ

َ
ْ أ بَۡل قَالُٓوا

ٮُٰه بَۡل ُهَو َشاعِ  ۡحَ�ٰ� بَِل ٱۡ�َ�َ
َ
تَِنا �أ

ۡ
لُوَن ٞر فَۡلَيأ وَّ

َ
رِۡسَل ٱۡ�

ُ
َمآ َءاَمَنۡت َ�ۡبلَُهم ّمِن  ٥يَةٖ َكَمآ أ

َ�ُهۡم يُۡؤِمُنوَن 
َ
ۡهلَۡكَ�َٰهاۖٓ أ

َ
  ]۶-۴:یاء[األنب  ﴾٦قَۡرَ�ٍة أ

) بلکه ۴داند گفتار در آسمان و زمین را و او شنوای داناست ( گوید: پروردگارم میترجمه: 
آشفته و پراکنده است بلکه آن را به دروغ ساخته است بلکه او شاعر است های  گفتند: خواب

) پیش از ۵هایی) فرستاده شدند (پس برای ما آیتی را بیاورد همچنانکه پیشینیان  (با نشانه
 ). ۶آورند( ای که هالکش کردیم ایمان نیاورد آیا ایشان ایمان می ایشان نیز هر قریه

بیان کردند و مؤثر نشد در آخر  صرا برای کوبیدن رسول خدا چون همۀ احتماالت خودنکات: 

تَِنا �﴿گفتند: 
ۡ
لُونَ فَۡلَيأ وَّ

َ
رِۡسَل ٱۡ�

ُ
تعالی در جواب ایشان فرموده: اّمتان قبل که آن آیات  . حق﴾يَةٖ َكَمآ أ

آورد پس ترید و ایمان نخواهید  آورید و چون شما سرکش را دیدند ایمان نیاوردند آیا شما ایمان می

 نتیجه است.  خواستن و آوردن چنان آیات بی

رَۡسۡلَنا َ�ۡبلََك إِ�َّ رَِجاٗ� نُّوِ�ٓ إَِ�ِۡهۡمۖ فَۡ� ﴿
َ
ٓ أ ۡهَل ٱّ�ِۡكرِ إِن ُكنُتۡم َ� َ�ۡعلَُموَن  َٔ َوَما

َ
ْ أ  ٧لُٓوا

ْ َ�ِٰ�ِينَ  َعاَم َوَما َ�نُوا ُ�لُوَن ٱلطَّ
ۡ
ُ�مَّ َصَدۡقَ�ُٰهُم ٱلۡوَۡعَد  ٨ َوَما َجَعۡلَ�ُٰهۡم َجَسٗدا �َّ يَأ

ۡهلَۡكَنا ٱلُۡمۡ�ِ�َِ� 
َ
ََّشآُء َوأ �َۡيَ�ُٰهۡم َوَمن �

َ
َفَ�  ٩فَأ

َ
نَزۡ�َآ إَِ�ُۡ�ۡم كَِ�ٰٗبا �ِيهِ ذِۡكرُُ�ۡمۚ أ

َ
لََقۡد أ

  ]۱۰-۷:یاء[األنب   ﴾١٠َ�ۡعقِلُوَن 
کردیم، پس اگر  وحی میو پیش از تو نفرستادیم مگر مردانی را که به سوی ایشان ترجمه: 

) و ایشان را جسدی که طعام نخورند قرار ندادیم و ۷دانید از اهل کتاب سؤال کنید( نمی
) سپس وعدۀ عذاب خود به ایشان را راست نمودیم پس ایشان را با ۸ایشان جاوید نبودند(

____________________ 
 سورۀ نساء در جلد اول این کتاب. [ُمصحح] ۸۷آیۀ نگا: پاورقی ُمصحح در تفسیر  -١
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م به ) به تحقیق که نازل کردی۹کس که خواستیم نجات دادیم و مسرفین را هالک نمودیم( هر
 ). ۱۰سوی شما کتابی را که در آن ذکر شما است پس آیا تعقل ندارید(

است یعنی؛ تمام رسوالن ما  صجواب از اعتراض بر بشرّیت رسول خدا ﴾إِ�َّ رَِجاٗ� ﴿نکات: 

ۡهَل ٱّ�ِۡكرِ  َٔ فَۡ� ﴿مردانی بودن از جنس بشر. و مقصود از 
َ
سؤال از اهل کتاب یعنی سؤال از  ﴾...لُٓواْ أ

د و نصاری است که ایشان اقرار دارند هر پیامبری بشر بوده. اگر کسی بگوید: اهل کتاب دشمن یهو

اسالم بوده چگونه خدا امر نموده مسلمین و یا مشرکین به ایشان رجوع کنند؟ جواب این است که در 

ین سؤال در این مسئله به خصوصه که پیامبران بشر بوده به ایشان رجوع نموده نه در مسائل دیگر. پس ا

توانستند این مسئله  شود. و اهل کتاب نمی موضوع بشر بودن پیامبر است و شامل موضوعات دیگر نمی

اند: مقصود از اهل الذکر اهل قرآن و یا علی بن ابی طالب است، و این  را پنهان کنند. بعضی گفته

یز قبول ندارند، پس امر به صحیح نیست زیرا مشرکین که خدا و رسول او را قبول ندارند قرآن او را ن

 را قبول ندارد چگونه علی صرجوع اهل قرآن لغو و مردود ایشان بوده است! کسی که رسول خدا

إِن ﴿آورد تعقل ندارد. و  را قبول دارد و او را قاضی قرار دهد؟! آیا آنکه در تفسیر چنین مطالبی را می
یعنی برای آنکه عالم شوید بپرسید. بعضی این آیه را دلیل داللت بر لزوم تعلم دارد  ﴾ُكنُتۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ 

:  اند در حالی که بر تقلید آورده
ً
تقلید برای عالم شدن نیست و اگر تقلید برای علم بود همۀ مقلدین اوال

  باید عالمه شده باشند، و آیه فرموده: بپرسید تا بدانید. و
ً
: آیۀ فوق چنانکه ذکر شد اصال به موضوع ثانیا

 گویند مربوط نیست.  د در مسائل فروع و احکامی که ایشان میتقلی

نَا َ�ۡعَدَها قَۡوًما َءاَخرِ�َن ﴿
ۡ
�َش�

َ
َسَنآ  ١١َوَ�ۡم قََصۡمَنا ِمن قَۡرَ�ٖة َ�نَۡت َظالَِمٗة َوأ

ۡ
واْ بَأ َحسُّ

َ
آ أ فَلَمَّ

تۡرِۡ�ُتۡم �ِيهِ َوَمَ�ِٰكنُِ�ۡم لََعلَُّ�ۡم َ� تَۡرُكُضواْ َوٱرِۡجُعٓواْ إَِ�ٰ  ١٢إَِذا ُهم ّمِۡنَها يَۡرُكُضوَن 
ُ
َمآ �

ٓ إِنَّا ُكنَّا َ�ٰلِِمَ�  ١٣لُوَن  َٔ �ُۡ�  ْ َ�َٰوۡ�لََنا ٰ َجَعۡلَ�ُٰهۡم  ١٤قَالُوا َ�َما َزالَت تِّۡلَك َدۡعَوٮُٰهۡم َح�َّ
�َض َوَما بَۡيَنُهَما  ١٥َحِصيًدا َ�ِٰمِديَن 

َ
َمآَء َوٱۡ�   ]۱۶-۱۱:یاء[األنب  ﴾١٦َ�ٰعِبَِ� َوَما َخلَۡقَنا ٱلسَّ

ای را که (اهل) آن ستمگر بود در هم شکستیم و پس از آن قوم دیگر را  و چه بسیار قریهترجمه: 
) ۱۲گریختند( ) پس چون عذاب ما را احساس کردند ناگهان از دیارشان می۱۱پدید آوردیم(

هایتان، شاید مورد سؤال  ی مسکنمگریزید و برگردید به رفاه و تنّعمی که درآن بودید و به سو
) پس همواره این ندایشان بود تا ایشان ۱۴) گفتند: ای وای بر ما که ما ستمگر بودیم(۱۳شوید (

 ). ۱۶) و آسمان و زمین و ما بین آنها را بازیکنان نیافریدیم (۱۵را درو شده و خاموش نمودیم(
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ٓ ﴿ۀ ، اهل آنست. و مقصود از کلم﴾قَۡرَ�ةٖ ﴿مقصود از نکات:  َسَنا
ۡ
عذاب استیصال و یا عذاب  ﴾بَأ

َمآَء ﴿باشد .. می.دنیوی از قبیل گرانی و خشکی و قحطی و تسلط اشرار و َوَما َخلَۡقَنا ٱلسَّ
�َض 

َ
هدف نیست و بلکه هدف و حکمتی دارد  داللت دارد بر اینکه خلقت جهان تصادفی و بی ﴾...َوٱۡ�

 و آن هدف و حکمت رسیدن بشر است به کمال و ورود او به قیامت برای کیفر و ثواب. 

ٓ إِن ُكنَّا َ�ٰعِلَِ� ﴿ ا َّ� ُ َۡذَ�ُٰه ِمن �َّ َّ� ن �َّتَِّخَذ لَۡهٗو� �َّ
َ
ٓ أ َرۡدنَا

َ
ۡقِذُف بِٱۡ�َّقِ َ�َ بَۡل �َ  ١٧لَۡو أ

ا تَِصُفوَن  ۚ َولَُ�ُم ٱلَۡوۡ�ُل ِممَّ َ�َٰ�ِٰت  ١٨ٱۡلَ�ِٰطِل َ�َيۡدَمُغُهۥ فَإَِذا ُهَو َزاهِٞق َوَ�ُۥ َمن ِ� ٱلسَّ
وَن  وَن َ�ۡن ِعَباَدتِهِۦ َوَ� �َۡسَتۡحِ�ُ �ِض� َوَمۡن ِعنَدهُۥ َ� �َۡسَتۡكِ�ُ

َ
َۡل  ١٩َوٱۡ� �َُسّبُِحوَن ٱ�َّ

وَن وَ    ]۲۰-۱۷:یاء[األنب  ﴾٢٠ٱ�ََّهاَر َ� َ�ۡفُ�ُ
) بلکه ۱۷بودیم ( خود گرفته بودیم اگر بازیگر نزد اگر ارادۀ ما بازی گرفتن بود، ازترجمه: 

شود و برای شما  شکند که یکباره باطل زائل می اندازیم حق را بر باطل که آن را درهم می می
ها وزمین است و آنان که نزد  که در آسمان وست هر) و ملک ا۱۸کنید( وای از آنچه وصف می

کنند  ) شب و روز تسبیح می۱۹شوند( اویند از عبادت او سرکشی ندارند و خسته و مانده نمی
 ). ۲۰شوند( و سست نمی

ٓ ﴿در جملۀ:  ﴾لَوۡ ﴿کلمۀ نکات:  َرۡدنَا
َ
برای امتناع است یعنی چنین چیزی که لهو باشد از  ﴾...لَۡو أ

ما ممتنع است و اگر بنا باشد که لهوی را مرتکب شویم باید از نزد ما به وجود آید واین هم که نشدنی 

تشبیه نموده حق را به سنگ محکم و باطل را به کلوخ که چون  ﴾...بَۡل َ�ۡقِذُف ﴿است. و درجملۀ: 

ا تَِصُفونَ ﴿پاشد. و مقصود از جملۀ:  کلوخ از هم میسنگ را بر کلوخ بیندازند آن  همان اوصافی  ﴾ِممَّ

است که مشرکین و یا مادیین برای خالق جهان قائلند از قبیل عدم حکمت و عدم تدبیر و لهو و تصادف 

 فرشتگانند.  ﴾...َوَمۡن ِعنَدُهۥ﴿و هرج و مرج. و مقصود از جملۀ: 

ْ َءالَِهٗة ّمِنَ ﴿ َُذٓوا ِم ٱ�َّ
َ
وَن  أ �ِض ُهۡم يُنِ�ُ

َ
ُ لََفَسَدتَاۚ  ٢١ٱۡ� ٓ َءالَِهٌة إِ�َّ ٱ�َّ لَۡو َ�َن �ِيِهَما

ا يَِصُفوَن  ِ َرّبِ ٱۡلَعۡرِش َ�مَّ ا َ�ۡفَعُل َوُهۡم �ُۡ�  َٔ َ� �ُۡ�  ٢٢فَُسۡبَ�َٰن ٱ�َّ ِم  ٢٣لُوَن  َٔ ُل َ�مَّ
َ
أ

ْ بُ  ۖ قُۡل َهاتُوا ْ ِمن ُدونِهِۦٓ َءالَِهٗة َُذوا � بَۡل ٱ�َّ ِ�َ َوذِۡكُر َمن َ�ۡبِ� ۡرَ�َٰنُ�ۡمۖ َ�َٰذا ذِۡكُر َمن مَّ
ۡعرُِضوَن  ۖ َ�ُهم مُّ ۡ�َ�ُُهۡم َ� َ�ۡعلَُموَن ٱۡ�َقَّ

َ
رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ نُوِ�ٓ  ٢٤أ

َ
َوَمآ أ

نَا۠ فَٱۡ�ُبُدوِن 
َ
� ٓ نَُّهۥ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ

َ
  ]۲۵-۲۱:یاءب[األن  ﴾٢٥إَِ�ۡهِ �
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) اگر در آسمان و زمین ۲۱کنند( اند که آنان زنده می بلکه خدایانی از زمین گرفتهترجمه: 
خدایانی غیرخدا بود هر آینه فاسد شده بودند پس منزه است خدای پروردگار عرش از آنچه 

) آیا غیر او ۲۳کند مسؤول نیست و ایشان مسؤولند( ) خدا از آنچه می۲۲کنند( وصف می
اند بگو برهان خود را بیاورید این است ذکر کسانی که با منند و ذکر کسانی که  یانی گرفتهخدا

) و پیش ازتو رسولی ۲۴دانند که اعراض دارند( پیش از منند بلکه اکثر ایشان حق را نمی
نفرستادیم مگر اینکه به سوی او وحی نمودیم که إلهی جز من نیست پس مرا عبادت 

 ). ۲۵کنید(

ُ ﴿این آیات در اثبات توحید و نفی شرک است. و جملۀ: نکات:  ٓ َءالَِهٌة إِ�َّ ٱ�َّ لَۡو َ�َن �ِيِهَما
ُ ﴿داللت دارد بر دلیل تمانع و آن اینست که  ﴾لََفَسَدتَا است یعنی اگر غیر  غري اهللابمعنی؛  ﴾إِ�َّ ٱ�َّ

ت چیزی را بخواهد و دیگری یک خدای کامل الذات قادر مطلق خدایانی باشد اگر هر یک آنان خلق

ین، و اگر مراد یکی واقع شود و از دیگری  نخواهد، پس اگر مراد هر دو واقع شود الزم می
ّ

آید جمع ضد

آید عجز دیگری و عجز نقص است و بر قادر مطلق روانیست. ثالثا آیا یکی از این دو  واقع نشود الزم می

آید و اگر قادر نباشند باز نقص  نقص هر دو الزم می قادر است بر دفع دیگری یا نیست اگر قادر باشند

ا  َٔ َ� �ُۡ� ﴿آید. و جملۀ:  آید، و همچنین در موجودات تمانع دارد و فساد الزم می هر دو الزم می ُل َ�مَّ
تواند او را مؤاخذه کند؟ و یا نعوذ  داللت دارد که او مسؤول از فعل خود نیست زیرا چه کس می ﴾َ�ۡفَعُل 

ِ�َ َوذِۡكُر َمن َ�ۡبِ� ﴿بالله او را عقاب کند؟! و مقصود از جملۀ:  ، این است که این ﴾َ�َٰذا ذِۡكُر َمن مَّ

 استدالل ذکر من و ذکر انبیای قبل از من است.

َذَ ﴿ ْ ٱ�َّ ۡكَرُموَن  َوقَالُوا �ۗ ُسۡبَ�َٰنُهۥۚ بَۡل ِعَبادٞ مُّ َ� �َۡسبُِقونَُهۥ بِٱۡلَقۡوِل َوُهم  ٢٦ٱلرَّۡحَ�ُٰن َوَ�ٗ
ۡمرِهِۦ َ�ۡعَملُوَن 

َ
يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡم َوَ� �َۡشَفُعوَن إِ�َّ لَِمِن ٱۡرتََ�ٰ َوُهم  ٢٧بِأ

َ
َ�ۡعلَُم َما َ�ۡ�َ �

ٓ إَِ�ٰهٞ ّمِن ُدونِهِۦ فََ�ٰلَِك َ�ۡزِ�هِ َجَهنََّمۚ  ٢٨ ّمِۡن َخۡشيَتِهِۦ ُمۡشفُِقونَ  ۞َوَمن َ�ُقۡل ِمۡنُهۡم إِّ�ِ
ٰلِِمَ�   ]۲۹-۲۶:یاء[األنب  ﴾٢٩َكَ�ٰلَِك َ�ۡزِي ٱل�َّ

) در ۲۶و گفتند: خدای رحمن فرزند گرفته، منّزه است او بلکه بندگانی گرامیند (ترجمه: 
داند جلو و  ) او می۲۷کنند( یند) و آنان به امر او عمل میگفتار، بر او سبقت نگیرند (پیرو او

کنند و ایشان از  عقب و آینده و گذشتۀ ایشان را و به جز برای کسی که او بپسندد شفاعت نمی
) و هرکس از ایشان بگوید غیراز خدا من هم معبودی هستم! پس او را ۲۸ترس او هراسناکند(
 ). ۲۹دهیم ستمگران را( اش میدهیم؛ بدینگونه پاد به دوزخ پاداش می
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تعالی فرموده خدا  ای از آن جمله طائفۀ خزاعه گفتند: فرشتگان فرزندان خدایند. حق عدهنکات: 

منزه است زیرا فرزند باید شبیه به پدر باشد و ممکن الوجود با واجب الوجود شباهتی ندارد. به اضافه 

ما به المشابهۀ ضی از وجوه دیگر مخالف او باشد و اگر در بعضی از وجوه شبیه به او باشد، باید در بع

آید. به اضافه ذات حق را داخل و خارج  و در این صورت در ذات حق ترکیب الزم می غیر ما به الممایزۀ

نیست تا فرزند از او خارج شود، و او شهوت ندارد. سپس فرموده مالئکه بندگان گرامیند که در گفتار از 

باشد. و اینکه  تند و به فرمان او اطاعت دارند. و این دلیل بر عصمت مالئکه میاف خدای تعالی جلو نمی

ٓ إَِ�ٰهٞ ﴿فرموده  باشد. و مالئکه برای کسی شفاعت  ، دلیل بر اختیار مالئکه می﴾َوَمن َ�ُقۡل ِمۡنُهۡم إِّ�ِ

یرا آنکه ظاهر و کنند مگر برای کسی که خدا از او خشنود باشد و او را برای مالئکه تعیین نماید ز نمی

ضمنا از  ﴾...َ�ۡعلَمُ ﴿داند فقط خداست نه مالئکه به دلیل جملۀ  باطن بنده و گذشته و آیندۀ بنده را می

توان غیر مالئکه را به مالئکه قیاس نمود و گفت: چون در  شود و نمی این آیه شفاعت اولیاء استفاده نمی

کنند یا چون مالئکه قبض روح  شر نیز شفاعت میکنند پس اولیاء از ب آیه ذکر شده مالئکه شفاعت می

توانند قبض روح کنند! و این شفاعت مالئکه در اینجا ممکن است  کنند پس اولیاء بشری نیز می می

مقصود ابالغ رحمت خدا به وسیلۀ ایشان باشد، و یا ممکن است مقصود همان استغفار مالئکه در دنیا 

از ابن عباس  ﴾إِ�َّ لَِمِن ٱۡرتََ�ٰ ﴿آیات ذکر شده. و در تفسیر برای مؤمنین باشد چنانکه در بعضی از 

 .!*"ستغفارشفاعتهم االن قال ال إله اهللا وملأي؛  ﴾لَِمِن ٱۡرتََ�ٰ ﴿نقل شده که فرموده: 

�َض َ�َ�َتا َرتٗۡقا َ�َفَتۡقَ�ُٰهَماۖ ﴿
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� نَّ ٱلسَّ

َ
ِيَن َ�َفُرٓواْ أ َو لَۡم يََر ٱ�َّ

َ
وََجَعۡلَنا ِمَن ٱلَۡمآِء أ

فََ� يُۡؤِمُنوَن 
َ
ۚ أ ٍء َ�ٍّ ن تَِميَد بِِهۡم وََجَعۡلَنا �ِيَها  ٣٠ُ�َّ َ�ۡ

َ
�ِض َرَ�ِٰ�َ أ

َ
وََجَعۡلَنا ِ� ٱۡ�

ۖ َوُهۡم َ�ۡن َءاَ�ٰتِهَ  ٣١فَِجاٗجا ُسُبٗ� لََّعلَُّهۡم َ�ۡهَتُدوَن  ُۡفوٗظا َمآَء َسۡقٗفا �َّ ا وََجَعۡلَنا ٱلسَّ
ٞ ِ� فَلَٖك �َۡسَبُحوَن  ٣٢ُمۡعرُِضوَن  ۡمَس َوٱۡلَقَمَرۖ ُ�ّ َۡل َوٱ�ََّهاَر َوٱلشَّ ِي َخلََق ٱ�َّ   ﴾٣٣َوُهَو ٱ�َّ

  ]۳۳-۳۰:یاء[األنب 

ها و زمین را ندیدند که بسته و متصل به هم بودند پس  آیا آنان که کافرند آسمانترجمه: 
) و در زمین ۳۰آورند( ا قرار دادیم پس آیا ایمان نمیگشودیم آنها را و از آب هرچیز زنده ر 

های وسیع قرار دادیم تا  ها پا بر جا قرار دادیم که مبادا ایشان را تکان دهد و در آن راه کوه
های قدرتی که در  ) و آسمان را سقفی محفوظ قرار دادیم و ایشان از نشانه۳۱ایشان راه یابند(

____________________ 
 باشد.گوید. و شفاعت آنان طلب مغفرت و آمرزش مییعنی: برای کسی که ال اله اال الله می -١
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او آن کسی است که شب و روز و خورشید و ماه را آفرید ) و ۳۲اند( آسمان است اعراض کرده
 ). ۳۳کنند( که هر یک در مدار خود شنا می

ها و زمین در اول خلقت چنین بوده که در ابتدا مانند دودی به هم اتصال  رتق و فتق آسماننکات: 

برطرف شده و داشته و به تدریج به قدرت الهی از هم جدا شده و یا اینکه به واسطۀ بارش باران مه 

جدائی آسمان و زمین نمودار شده و زمین به واسطۀ روییدن اشجار و گیاهان از آن صالبتی که داشته 

ن تَِميَد بِِهمۡ ﴿خلل و فرجی پیدا کرده است. و جملۀ: 
َ
های مرتفع نباشند  داللت دارد که اگر کوه ﴾أ

داللت  ﴾َءاَ�ٰتَِها ُمۡعرُِضونَ  وَُهۡم َ�نۡ ﴿کند. و جملۀ  زمین مضطرب شده و اهل خود را مضطرب می

ها و کروات ندارند. پس باید هر  دارد بر ذِمّ کسانی که تفکر و تأمل در کیفیت خلقت و سیر منظم آسمان

ها مطلع گردد تا بهتر خدا را  مکلفی از علم نجوم مقداری فراگیرد و از آیات قدرت خدا در آسمان

فْ الْ «نیز نقل شده که:  بشناسد چنانکه از حضرت رضا عرِ نْ ملَ يَ ةِ ـمَ فَ رِ عْ نِنيٌ يفِ مَ وَ عَ هُ حَ فَ يْ ِ التَرشْ يئَةَ وَ هَ

 داللت دارد بر گردش کروات باال.  ﴾�َۡسَبُحونَ ﴿. و !*"»اهللاِ

وَن ﴿ فَإِيْن ّمِتَّ َ�ُهُم ٱۡلَ�ِٰ�ُ
َ
ۖ أ َذآ�َِقُة ُ�ُّ َ�ۡفٖس  ٣٤َوَما َجَعۡلَنا لِبََ�ٖ ّمِن َ�ۡبلَِك ٱۡ�ُۡ�َ

ِ َوٱۡ�َۡ�ِ فِۡتَنٗةۖ �َ�َۡنا تُرَۡجُعوَن  ّ   ]۳۵-۳۴:یاء[األنب  ﴾٣٥ٱلَۡمۡوِت� َوَ�ۡبلُوُ�م بِٱل�َّ
و ما پیش از تو برای هیچ بشری ماندن در دنیا را قرار ندادیم آیا اگر تو بمیری ایشان ترجمه: 

شر و خیر برای امتحان ) هر نفسی چشندۀ مرگ است و شما را به ۳۴مانند( جاوید می
 ). ۳۵شوید( آزماییم و به سوی ما رجوع داده می می

ه تمنای مرگ رسول خدانکات: 
ّ
تعالی در جواب تمنای ایشان فرموده  را داشتند حق صکفار مک

َوَما َجَعۡلَنا لِبََ�ٖ ّمِن َ�ۡبلَِك ﴿میرند و این برای تو عیبی نیست. و جملۀ:  اگر تو بمیری ایشان نیز می
اند زیرا بشر نکرۀ در سیاق نفی  مرده صداللت دارد بر اینکه تمام افراد بشر قبل از رسول خدا ﴾ٱۡ�ُۡ�َ 

، چه خضر و سییچه ع ،اند چه موسی از دنیا رفته ‡فهماند که تمام انبیاء و مفید عموم است، پس می

نده است تماما ضد این آیه چه الیاس؛ پس آنچه در اخبار آحادی بین عوام مشهور شده که فالن پیامبر ز

از دنیا رحلت کرد عمر وارد سقیفه  صباشد و تمام آن کذب است. در تاریخ آمده چون رسول خدا می

رسول  صاند برای انتخاب خلیفه، او شمشیر خود را کشید و گفت: محمد شد و دید انصار جمع شده

میرد و خدا فرموده:  فت: محمد میخدا نمرده است! تا اینکه ابوبکر رسید و سخن عمر را رد کرد و گ

____________________ 
 .هرکس که نجوم و آناتومی نداند، در خداشناسی ناتوان است -١
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ّيُِتونَ  ��َُّهم َمّيِتٞ  إِنََّك ﴿ میرند و سخن عمر را پسندیده  گویند: پیامبر و امام نمی به هر حال می .!*"﴾مَّ

 . !+"اند و از او تقلید کرده

َ�َٰذا ﴿
َ
ْ إِن َ�تَِّخُذونََك إِ�َّ ُهُزًوا أ ِيَن َ�َفُرٓوا ِي يَۡذُكُر َءالَِهَتُ�ۡم َوُهم �َذا رََءاَك ٱ�َّ ٱ�َّ

ْورِ�ُ�ۡم َءاَ�ِٰ� فََ�  ٣٦بِِذۡ�رِ ٱلرَّ� ُهۡم َ�ٰفُِروَن 
ُ
�َ�ُٰن ِمۡن َعَجٖل� َسأ ُخلَِق ٱۡ�ِ

ِيَن َ�َفُرواْ  ٣٨َوَ�ُقولُوَن َمَ�ٰ َ�َٰذا ٱلۡوَۡعُد إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ�  ٣٧�َۡسَتۡعِجلُوِن  لَۡو َ�ۡعلَُم ٱ�َّ
وَن  وَن َعن وُُجوهِِهُم ٱ�َّاَر َوَ� َعن ُظُهورِهِۡم َوَ� ُهۡم يُنَ�ُ �ِيِهم  ٣٩ِحَ� َ� يَُ�فُّ

ۡ
بَۡل تَأ

َها َوَ� ُهۡم يُنَظُروَن    ]۴۰-۳۶:یاء[األنب ﴾٤٠َ�ۡغَتٗة َ�َتۡبَهُتُهۡم فََ� �َۡسَتِطيُعوَن َردَّ
____________________ 

 ].٣٠[الزمر: » میرند. میری و محققا ایشان می محققا تو می« -١

از رای و نظر خود  تداد، عمر خبر می جای را تالوت نمود که از مرگ رسول خدا آیه سزمانی که ابوبکر  -٢

بَا بَْ�ٍر َخَرَج  َ�ْن َ�بِْد اهللاِ : [بازگشت چنانکه در صحیح بخاری و دیگر کتب حدیث آمده است
َ
نَّ أ

َ
بِْن َ�بَّاٍس، أ

اِب يَُ�لُِّم انلَّاَس َ�قَ  ْ�بََل انلَّاُس إيَِلِْه، َوتََرُ�وا ُ�َمَر، َوُ�َمُر ْ�ُن اخلَطَّ
َ
ْن َ�ِْلَس، فَأ

َ
ىَب ُ�َمُر أ

َ
اَل: اْجِلْس يَا ُ�َمُر، فَأ

بُو بَْ�ٍر: 
َ
ًدا قَْد َماَت، َوَمنْ «َ�َقاَل أ ًدا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، فَإِنَّ ُ�َمَّ ا َ�ْعُد َ�َمْن اَكَن ِمنُْ�ْم َ�ْعبُُد ُ�َمَّ مَّ

َ
َن  اكَ أ

: ُ َ يَحٌّ َال َ�ُموُت، قَاَل ا�َّ َ فَإِنَّ ا�َّ ٌد إِ�َّ رَُسوٞل قَۡد َخلَۡت ِمن َ�ۡبلِهِ ﴿ ِمنُْ�ْم َ�ْعبُُد ا�َّ  ... ﴾لرُُّسُل ٱَوَما ُ�َمَّ
َ

 إىِل

ْوِلهِ 
َ
ِٰكرِ�نَ ٱ﴿ :ق  ]١٤٤[آل عمران:  ﴾١٤٤ل�َّ

َ
ال

َ
نَْزَل َهِذهِ اآليََة : [عمر] ، َوق

َ
َ أ نَّ ا�َّ

َ
نَّ انلَّاَس لَْم َ�ْعلَُموا أ

َ
ِ لََكأ َوا�َّ

 َ�تْلُوَها
َّ

ا ِمَن انلَّاِس إِال ْسَمُع �رََشً
َ
اَها ِمنُْه انلَّاُس لُكُُّهْم، َ�َما أ بُو بَْ�ٍر، َ�تَلَقَّ

َ
ْن  .... َحىتَّ تَالََها أ

َ
 أ

َّ
ِ َما ُهَو إِال َوا�َّ

 
َ
رِْض ِحَ� َسِمْعتُُه تَالََهاَسِمْعُت أ

َ
 األ

َ
ْهَو�ُْت إِىل

َ
، َعِلْمُت بَا بَْ�ٍر تَالََها َ�َعِقْرُت، َحىتَّ َما تُِقلُِّ� رِْجَالَي، وََحىتَّ أ

نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَْد َماَت 
َ
که عمر با مردم سخن ]. از عبدالله بن عباس روایت است: درحالی»أ

گفت، ابوبکر خارج شده و گفت: بنشین ای عمر؛ اما عمر از نشستن ابا ورزید. پس مردم به ابوبکر روی آورده و  یم

کرد بداند محمد فوت شد. و هریک عمر را رها کردند. ابوبکر گفت: اما بعد، هریک از شما که محمد را عبادت می

و محمد جز «فرماید: میرد. خداوند متعال میت و نمیکند خداوند زنده اساز شما که خداوند متعال را عبادت می

رد یا کشته شود، شما به بمی اگر آیا. گذشتند) و اند بوده( فرستادگانی) نیز( او از پیش راستی به که نیست ای فرستاده

 رها را راستین دین و عقیده و( بازگردد عقب به هرکس و) کنید؟ می رها را خود دین و عقیده و( گردید عقب بازمی

 سوگند خدا به: گفت عمر »دهد. می پاداش را سپاسگزاران الله زودی به و رساند نمی زیانی الله به هرگز) کند

را تالوت نمود. و تمام مردم خداوند این آیه را نازل نکرده است تا اینکه ابوبکر آن گویا که بود دردآور چنان وضعیت

کرد... به خدا سوگند را تالوت میرا نشنید مگر اینکه آناز حاضران آن یکرا از وی دریافت نمودند. و هیچپیام آن

کرد و به زمین کند توانم را از دست دادم چنانکه پاهایم وزنم را تحمل نمیچون شنیدم ابوبکر این آیه را تالوت می

 [ُمصحح]» افتادم و دانستم که رسول خدا فوت شده است.
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گیرند تو را مگر باستهزاء (و  نمی و آنان که کافر شدند زمانی که تو را ببینند،ترجمه: 
کند، در حالی که خودشان به ذکر  گویند) آیا این است که خدایان شما را(به بدی) یاد می می

نمایانم پس  ) انسان از شتاب آفریده شده به زودی آیاتم را به شما می۳۶خدای رحمن کافرند(
ت این وعده اگر شما گویند: چه وقت اس ) و می۳۷از من عجله(درعذاب) را مخواهید(

) اگر آنان که کافر شده بدانند هنگامی را که نه از جلو خود آتش را دفع ۳۸راستگوئید(
) بلکه آیات عذاب ناگهان ۳۹شوند( کنند و نه از عقب سرشان و نه ایشان یاری می می

 ). ۴۰بیایدشان که مبهوتشان کند که رِدّ آن را نتوانند و ایشان مهلت داده نشوند(
گفتند: این  ه طور استهزاء و تحقیر به هم میدیدند ب را می صکفار مکه چون رسول خدا: نکات

کند و میل نداشتند محمد به خدایان ایشان انکار ورزد در حالی  است که خدایان شما را به بدی یاد می

ت و مردم ما ورزیدند. ولی باید دانست زمان ما بدتر از زمان جاهلی که به خدای عالم قادر واحد کفر می

بدتر از مردم آن زمانند زیرا چون به واسطۀ یکی از آیات قرآن یکی از خرافات ایشان را کسی رد کند 

ها از  همه علماء نفهمیدند و فقط این فهمیده است! و به همین بهانه گویند: این  کنند و می استهزاء می

 کنند.  سخن حق اعراض می

ْ بِهِۦ �َۡسَتۡهزُِءوَن َولََقِد ٱۡسُتۡهزَِئ بُِرُسٖل مِّ ﴿ ا َ�نُوا ْ ِمۡنُهم مَّ ِيَن َسِخُروا ن َ�ۡبلَِك فََحاَق بِٱ�َّ
ۡعرُِضوَن  ٤١ ۚ� بَۡل ُهۡم َعن ذِۡكرِ َرّ�ِِهم مُّ ِۡل َوٱ�ََّهارِ ِمَن ٱلرَّ ۡم  ٤٢قُۡل َمن يَۡ�لَؤُُ�م بِٱ�َّ

َ
أ

ۚ َ� �َسۡ  نُفِسِهۡم َوَ� ُهم ّمِنَّا يُۡصَحُبوَن لَُهۡم َءالَِهةٞ َ�ۡمَنُعُهم ّمِن ُدونَِنا
َ
بَۡل  ٤٣َتِطيُعوَن نَۡ�َ أ

�َض نَنُقُص 
َ
ِ� ٱۡ�

ۡ
نَّا نَأ

َ
فََ� يََرۡوَن �

َ
ٰ َطاَل َعلَۡيِهُم ٱۡلُعُمُرۗ أ ُؤَ�ٓءِ َوَءابَآَءُهۡم َح�َّ َها ِمۡن َمتَّۡعَنا َ�ٰٓ

َ�ُهُم ٱۡلَ�ٰلُِبوَن 
َ
ۡطَرافَِهاۚٓ أ

َ
  ]۴۴-۴۱:یاء[األنب  ﴾٤٤أ

و به تحقیق به پیامبران پیش از تو نیز استهزاء شد پس به آنانکه مسخره کردند نازل ترجمه: 
کند از  ) بگو: کیست که شما را به شب و روز حفظ می۴۱کردند( شد نتیجۀ آنچه استهزاء می

) آیا برای ایشان ۴۲کنند( (غضب خدای) رحمن؟ بلکه ایشان از یاد پروردگارشان اعراض می
دارند، آنها یاری خودشان را نتوانند و نه از  ایانی است که ایشان را از عذاب ما نگه میخد

) بلکه ایشان و پدرانشان را بهره دادیم تا عمرشان دراز شد آیا ۴۳طرف ما یاری شوند (
 ). ۴۴کنیم آیا ایشان پیروزند( پردازیم به زمین و از اطراف آن کم می بینند که ما می نمی

که بداند تمام انبیاء  صتسلیتی است برای رسول خدا ﴾...َولََقِد ٱۡسُتۡهزِئَ ﴿ۀ: جملنکات: 

استهزاء شده و همچنین برای دانشمندان حقگو که بدانند همیشه مردم با حقگویان ستیزه داشته و استهزا 

آسیب بد اند. و دیگر اینکه نترسند و بدانند که حافظ در شب و روز فقط خداست و ایشان را از  کرده می
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�َض ﴿. و مقصود از: ﴾...َمن يَۡ�لَؤُُ�م﴿کند به دلیل جملۀ:  خواهان حفظ می
َ
ِ� ٱۡ�

ۡ
نَأ

ذکر شده همان سلطنت و شوکت زمین است که  ۴۱که در اینجا و در سورۀ رعد آیۀ  ﴾...نَنُقُصَها

آورد و به  وجود می دهد و در اثر عدم لیاقت ایشان عدۀ دیگری که الئق هستند به ای می تعالی به عده حق

 گیرد.  تدریج از ایشان می

َ�َٓء إَِذا َما يُنَذُروَن ﴿ مُّ ٱ�ُّ � َوَ� �َۡسَمُع ٱلصُّ نِذرُُ�م بِٱلۡوَۡ�ِ
ُ
ٓ أ َما ۡتُهۡم  ٤٥قُۡل إِ�َّ سَّ َولَ�ِن مَّ

ُع ٱلَۡمَ�ٰزِ�َن ٱۡلقِۡسَط ِ�َۡوِم َونَضَ  ٤٦َ�ۡفَحةٞ ّمِۡن َعَذاِب َرّ�َِك َ�َُقولُنَّ َ�َٰوۡ�لََنآ إِنَّا ُكنَّا َ�ٰلِِمَ� 
ۗ َوَ�َ�ٰ بَِنا  ٔٗ ٱۡلقَِ�َٰمةِ فََ� ُ�ۡظلَُم َ�ۡفٞس َشۡ�  تَۡيَنا بَِها

َ
ۖ �ن َ�َن ِمۡثَقاَل َحبَّةٖ ّمِۡن َخۡرَدٍل � ا

 ]۴۷-۴۵:یاء[األنب  ﴾٤٧َ�ِٰسبَِ� 
شنوند  قوم کر نمیترسانم و  بگو: فقط شما را به وحی (یعنی به کلمات قرآن) میترجمه: 

و اگر بوئی یا وزشی از عذاب پروردگارت ایشان را برسد البته  )۴۵دعوت را هرگاه انذار شوند(
های عدالت را برای  ) و میزان۴۶خواهند گفت: ای وای بر ما به درستی که ما ستمگر بودیم(

از  ای گذاریم پس به کسی هیچ چیزی ستم نشود و اگر(عمل) هموزن حبه روز قیامت می
 ). ۴۷ایم( خردل باشد آن را بیاوریم و کافی است که ما حساب کننده

نِذرُُ�م بِٱلۡوَۡ�ِ ﴿جملۀ: نکات: 
ُ
ٓ أ َما فقط به  صداللت دارد که انذار و دعوت رسول خدا ﴾إِ�َّ

تواند بفهمد و  کس طالب هدایت بوده فقط به واسطۀ قرآن می توسط قرآن است و داللت دارد که هر

مقصود از میزان، عدالت الهی است و یا حقیقتا میزانی است دارای دو کفه. و جملۀ:  هدایت شود. و

داللت دارد که فقط خدا محاسب اعمال بندگان است نه انبیاء، نه اولیاء و نه  ﴾َوَ�َ�ٰ بَِنا َ�ِٰسبِ�َ ﴿

 .﴾َوَ�َ�ٰ ﴿دیگران به دلیل کلمۀ: 

ِيَن َ�َۡشۡوَن َر�َُّهم  ٤٨قَاَن وَِضيَاٗٓء َوذِۡكٗر� لِّلُۡمتَّقَِ� َولََقۡد َءاتَيۡنَا ُموَ�ٰ َوَ�ُٰروَن ٱلُۡفرۡ ﴿ ٱ�َّ
اَعةِ ُمۡشفُِقوَن  نتُۡم َ�ُۥ ُمنِكُروَن  ٤٩بِٱلَۡغۡيِب وَُهم ّمَِن ٱلسَّ

َ
فَأ

َ
نَزلَۡ�ُٰهۚ أ

َ
بَاَرٌك أ    ﴾٥٠َوَ�َٰذا ذِۡكرٞ مُّ

  ]۵۰-۴۸:یاء[األنب 
کتابی دادیم که فاروق بین حق، باطل، روشنی و و به تحقیق موسی و هارون را ترجمه: 

ترسند و ایشان از   ) آنان که به پنهانی از پروردگار خود می۴۸تذکری بود برای پرهیزگاران(
ایم آیا شما  ) و این قرآن تذکری است با برکت که آن را نازل نموده۴۹قیامت هراسانند(ساعت 

 ). ۵۰آن را انکار دارید(
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مانند قرآن  شود که تورات حضرت موسی معلوم می ذکرو  ضیاء، الفرقاناز کلمات نکات: 

فارق بین حق، باطل و دارای نورانّیت علمی، هدایت و تذکری بوده برای پرهیزگاران، ولی متأسفانه از 

َباَركٌ ﴿بین رفته و یا تحریف شده است. و جملۀ:  داللت دارد که قرآن با چنین  ﴾...َوَ�َٰذا ذِۡكٞر مُّ

اوصافی که هم معجزه و هم دارای فصاحت، هدایت و روح حیات و با برکت است چگونه انکار آن 

 کنید؟ پس استفهام در اینجا استفهام توبیخی و تقریعی است.  می

�ِيهِ َوقَۡوِمهِۦ َما َ�ِٰذهِ إِ  ٥١َولََقۡد َءاتَۡيَنآ إِبَۡ�ٰهِيَم رُۡشَدُهۥ ِمن َ�ۡبُل َوُ�نَّا بِهِۦ َ�ٰلِِمَ� ﴿
َ
ۡذ قَاَل ِ�

نُتۡم لََها َ�ِٰكُفوَن 
َ
ٓ َءابَآَءنَا لََها َ�ٰبِِديَن  ٥٢ٱ�ََّما�ِيُل ٱلَِّ�ٓ أ ْ وََجۡدنَا قَاَل لََقۡد ُكنُتۡم  ٥٣قَالُوا

بِٖ�  نُتۡم َوَءابَآؤُُ�ۡم ِ� َضَ�ٰٖل مُّ
َ
  ٥٤أ

َ
ۡم أ

َ
ِجۡئتََنا بِٱۡ�َّقِ أ

َ
ٰعِبَِ� قَالُٓواْ أ قَاَل بَل  ٥٥نَت ِمَن ٱل�َّ

ِٰهِديَن  ٰ َ�ٰلُِ�م ّمَِن ٱل�َّ نَا۠ َ�َ
َ
ِي َ�َطَرُهنَّ َو� �ِض ٱ�َّ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� �ُُّ�ۡم َربُّ ٱلسَّ  ﴾٥٦رَّ

  ]۵۶-۵۱:یاء[األنب  

) ۵۱و به تحقیق که از پیش، به ابراهیم هدایت و تمیزش را دادیم و به او دانا بودیم(ترجمه: 
ها چیست که شما برای پرستش آنها  نگامی که به پدر و قوم خود گفت: این مجسمهه

) گفت: ۵۳کردند( ایم پدران خود را که آنها را پرستش می ) گفتند: یافته۵۲اعتکاف دارید(
) گفتند: آیا آمدی برای ما حق را ۵۴اید( محققًا خود شما و پدرانتان در گمراهی آشکار بوده

ها و زمین است  ) گفت: بلکه پروردگار شما پروردگار آسمان۵۵از بازی کنانی(ای و یا تو  آورده
 ). ۵۶آنکه آنها را از نیستی به وجود آورده و من بر این مراتب از گواهانم(

باشد قبل از آنکه منصب  ، نمو فکری و بدنی او می﴾رُۡشَدهُۥ ِمن َ�ۡبُل ﴿مقصود از جملۀ: نکات: 

، قبل موسی که در کالم ذکر شده، ﴾ِمن َ�ۡبُل ﴿است مقصود از کلمۀ: نبوت به او عطا شود و ممکن 

های مردم بزرگ و صالحی بود که مورد عالقۀ مردم بودند و چون  تمثال ﴾ٱ�ََّما�ِيُل ﴿باشد. و مقصود از 

کم به پرستش آنها کشید، مانند زمان ما که مانند همان  مردند مردم مجسمۀ آنها را احترام کرده و کم

دهند و این عمل را از شعائر  جاهلیت بزرگان و عکس بزرگان و مجسمۀ آنان را مورد توجه قرار میمردم 

 ها و زمین برگردد. ممکن است به تماثیل و یا به آسمان ﴾َ�َطَرُهنَّ ﴿دانند. و ضمیر  و آداب دین می

ن تَُولُّواْ ُمۡدبِرِ�َن ﴿
َ
ۡصَ�َٰمُ�م َ�ۡعَد أ

َ
ِ�يَدنَّ أ

َ
�َ ِ َُّهۡم  ٥٧َوتَٱ�َّ فََجَعلَُهۡم ُجَ�ًٰذا إِ�َّ َكبِٗ�� ل

ْ َمن َ�َعَل َ�َٰذا � ٥٨لََعلَُّهۡم إَِ�ۡهِ يَرِۡجُعوَن  ٰلِِمَ� قَالُوا ٓ إِنَُّهۥ لَِمَن ٱل�َّ ْ َسِمۡعَنا  ٥٩لَِهتَِنا قَالُوا
ۥٓ إِبَۡ�ٰهِيُم    ]۶۰-۵۷:یاء[األنب  ﴾٦٠فَٗ� يَۡذُكُرُهۡم ُ�َقاُل َ�ُ
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های شما را چاره خواهم کرد پس از آنکه پشت کرده و رفتید  و به خدا قسم البته بتترجمه: 
) ۵۸) پس آنان را قطعه قطعه کرد مگر بزرگ آنان را تا باشد ایشان به او رجوع کنند(۵۷(

) گفتند: شنیدیم ۵۹که با خدایان ما چنین کرده محققًا او از ستمگران است( گفتند: هر
 ). ۶۰شد( کرد به او ابراهیم گفته می ا یاد میجوانی به بدی ایشان ر 

ِ�يَدنَّ ﴿ابراهیم به مشرکین گفت: نکات: 
َ
 ألکسرنای خواهم کرد برای بتها و نگفت:  ، چاره﴾َ�

گردد به  بر می ﴾إَِ�ۡهِ يَرِۡجُعونَ ﴿زیرا رشد ابراهیم چنین اقتضاء کرد که خود را لو ندهد. و ضمیر 

أقرب است برای  ﴾َكبِٗ��﴿اند به خود ابراهیم بر گردد. زیرا  چه احتمال داده نه به ابراهیم اگر ﴾َكبِٗ��﴿

 تر است.  مرجع بودن و از جهت معنی نیز مناسبت

ۡ�ُ�ِ ٱ�َّاِس لََعلَُّهۡم �َۡشَهُدوَن ﴿
َ
ٰٓ أ ْ بِهِۦ َ�َ تُوا

ۡ
ْ فَ� نَت َ�َعۡلَت َ�َٰذا � ٦١قَالُوا

َ
ْ َءأ لَِهتَِنا قَالُٓوا

 ٰ إِبَۡ� ْ يَنِطُقوَن  َٔ قَاَل بَۡل َ�َعلَُهۥ َكبِ�ُُهۡم َ�َٰذا فَۡ�  ٦٢هِيُم َ�ٰٓ ْ إَِ�ٰٓ  ٦٣لُوُهۡم إِن َ�نُوا َفرََجُعٓوا
ٰلُِموَن  نُتُم ٱل�َّ

َ
ْ إِنَُّ�ۡم أ نُفِسِهۡم َ�َقالُٓوا

َ
ٰ رُُءوِسِهۡم َلَقۡد َعلِۡمَت َما  ٦٤أ َ�َ ْ ُ�مَّ نُِ�ُسوا

ُؤَ�ٓءِ يَنِطُقوَن   ]۶۵-۶۱:یاء[األنب  ﴾٦٥َ�ٰٓ
) گفتند: ۶۱گفتند: پس او را بیاورید برابر چشمان مردم تا شاید ایشان گواه باشند(ترجمه: 

) گفت: بلکه بزرگشان این کار را کرده پس ۶۲آیا تو این کار را با خدایان  ما کردی ای ابراهیم(
فتند: محققا شما ) پس به خودشان رجوع کردند و گ۶۳از ایشان سؤال کنید اگر ناطق باشند(

) پس سر به زیر شدند (و گفتند)که به تحقیق تو میدانی ایشان گویا ۶۴خود ستمکارید(
 ). ۶۵نیستند(
حضرت ابراهیم را برای استنطاق در محکمۀ عمومی مقابل چشم مردم خواستند برای اینکه نکات: 

 در صورت اعدام او عذری داشته باشند که محکمۀ عمومی حکم اعدام او را 
ً
مردم را به او بشورانند. و ثانیا

دند، ولی دا صادر کرده، باید گفت: باز خوب بوده برای مقصر به نظرخودشان محکمۀ عمومی تشکیل می

کوبند. و ضمیر  زمان ما مدعیان دین اگر کسی با خرافات آنها مبارزه کند بدون تشکیل محاکمه او را می

کالم خدا نباشد و سخن مردم  ﴾لََقۡد َعلِۡمَت ﴿گردد در صورتی که جملۀ  به ابراهیم برمی ﴾لََقۡد َعلِۡمَت ﴿

 باشد.  اب به هر خواننده  و مطالعه کننده میکالم خدا باشد خط ﴾لََقۡد َعلِۡمَت ﴿باشد. اما اگر جملۀ 

ِ َما َ� يَنَفُعُ�ۡم َشۡ� ﴿ َ�َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱ�َّ
َ
ّفٖ لَُّ�ۡم َولَِما  ٦٦ا َوَ� يَُ�ُُّ�ۡم  ٔٗ قَاَل أ

ُ
أ

فََ� َ�ۡعقِلُوَن 
َ
ِۚ أ ٓواْ َءالَِهَتُ�مۡ  ٦٧َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱ�َّ إِن ُكنُتۡم َ�ٰعِلَِ�  قَالُواْ َحّرِقُوُه َوٱنُ�ُ
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ٰٓ إِبَۡ�ٰهِيَم  ٦٨ ْ بِهِۦ َكۡيٗدا فََجَعۡلَ�ُٰهُم  ٦٩قُۡلَنا َ�َٰناُر ُكوِ� بَۡرٗدا وََسَ�ًٰما َ�َ َراُدوا
َ
َوأ

ۡخَ�ِ�نَ 
َ
  ]۷۰-۶۶:یاء[األنب  ﴾٧٠ٱۡ�

پرستید غیرخدا آنچه را که برای شما هیچ نفعی ندهد و به شما زیانی  گفت: آیا میترجمه: 
) گفتند: او ۶۷پرستید اف باد آیا عقل ندارید( ) برای شما و برای آنچه غیرخدا می۶۶نرساند(

) گفتیم: ای آتش سرد و ۶۸اید( را بسوزانید و خدایان خود را یاری کنید اگر کار کن بوده
) و مکری برای او خواستند پس ما ایشان را زیانکارترین افراد قرار ۶۹سالمت باش بر ابراهیم(

 ). ۷۰یم(داد

چه برای شما و به  ، اطالق دارد یعنی هر﴾ا َوَ� يَُ�ُُّ�مۡ  ٔٗ َما َ� يَنَفُعُ�ۡم َشۡ� ﴿جملۀ: نکات: 

در سوره اعراف که  ۱۸۸شما نفعی نرساند آن را پرستش نکنید چه بشر باشد و چه حجر و به دلیل آیۀ 

ٓ  قُل﴿خدا به پیامبر فرموده:  مۡ  �َّ
َ
ا َوَ�  اعٗ َ�فۡ  ِ� ِ�َفۡ  لُِك أ توان انبیاء را پرستش نمود و  ، نمی!*"﴾َ�ًّ

ٓواْ َءالَِهَتُ�مۡ ﴿توان در دعا دست احتیاج به سوی آنان دراز کرد. جملۀ:  نمی ، داللت ﴾َحّرِقُوهُ َوٱنُ�ُ

دارد که اهل باطل تابع دلیلی نیستند بلکه مذهب و مسلک ایشان تمّسک به زور است و هوس و 

باشند و لذا دکانداران باطل  لت دارد که اهل باطل ناصر و یاور باطل خود میجنجال. و به اضافه دال

 کنند.  عوام را تحریک می

�ِض ٱلَِّ� َ�َٰرۡ�َنا �ِيَها لِۡلَ�ٰلَِمَ� ﴿
َ
ۥٓ إِۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَب  ٧١َوَ�َّۡيَ�ُٰه َولُوًطا إَِ� ٱۡ� َوَوَهۡبَنا َ�ُ
ۖ َوُ�ّٗ َجَعۡلَنا َ�ٰلِ  ٓ إَِ�ِۡهۡم فِۡعَل  ٧٢ِحَ� نَافِلَٗة وَۡحۡيَنا

َ
ۡمرِنَا َوأ

َ
ٗة َ�ۡهُدوَن بِأ �ِمَّ

َ
وََجَعۡلَ�ُٰهۡم أ

َكٰوةِ� َوَ�نُواْ َ�َا َ�ٰبِِديَن  لَٰوةِ �يَتآَء ٱلزَّ   ]۷۳-۷۱:یاء[األنب ﴾٧٣ٱۡ�َۡيَ�ِٰت �قَاَم ٱلصَّ
و ابراهیم و لوط را نجات دادیم و بردیم به سوی زمینی که در آن برکت قرار داده بودیم ترجمه: 

) ۷۲) و به او اسحق و یعقوب را اضافه دادیم و هر یک را شایسته قرار دادیم(۷۱برای جهانیان(
و ایشان را پیشوایانی قرار دادیم که به امر ما هدایت کنند و کارهای خیر و اقامۀ نماز و دادن 

 ). ۷۳کردند( زکات را به ایشان وحی نمودیم و پرستش ما می

این است که خدا ابراهیم و پسر برادرش لوط را از  ﴾...َوَ�َّۡيَ�ُٰه َولُوًطا﴿مراد از جملۀ: نکات: 

سرزمین عراق که مسکن نمرود بود نجات داد و به زمین مبارکی که شام و فلسطین باشد رهنمایی کرد 

ةٗ ﴿انهار و اشجار و زندگی خوشی است. و جملۀ:  که زمین آنجا دارای �ِمَّ
َ
داللت دارد  ﴾...وََجَعۡلَ�ُٰهۡم أ

____________________ 
 ].١٨٨[األعراف: » بگو مالک نیستم برای خودم نفعی ونه ضرری را.«  -١
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ْ َ�َا ﴿باشند و امامت منحصر به اشخاص معین معدودی نیست.  که تمام انبیاء امام مردم می َوَ�نُوا
 داللت دارد که مقام قرب انبیاء به واسطۀ عبادت است.  ﴾َ�ٰبِِدينَ 

�َِثۚ إِ�َُّهۡم َ�نُواْ َولُوًطا َءاَ�يۡ ﴿ َ�ُٰه ُحۡكٗما وَِعۡلٗما َوَ�َّۡيَ�ُٰه ِمَن ٱۡلَقۡرَ�ةِ ٱلَِّ� َ�نَت �َّۡعَمُل ٱۡ�ََ�ٰٓ
ٰلِِحَ�  ٧٤قَۡوَم َسوۡءٖ َ�ِٰسقَِ�  ۡدَخۡلَ�ُٰه ِ� رَۡ�َتَِناۖٓ إِنَُّهۥ ِمَن ٱل�َّ

َ
 ]۷۵-۷۴:یاء[األنب ﴾٧٥َوأ

های بد داشتند نجات  ای که عادت به عمل و او را از قریه و لوط را حکم و علم دادمترجمه: 
) و او را در رحمت خودمان داخل نمودیم زیرا ۷۴دادیم زیرا ایشان مردم بدکار فاسقی بودند(

 ). ۷۵او از شایستگان بود(
مراد از ُحکم؛ نبّوت است ظاهرا و مراد از قریه، قریۀ سدوم است که اهل آن اراذل و اوباش و نکات: 

های قبل بیان شد و مقصود از ردم فاسقی بودند و قراء سدوم در اطراف شام بوده است چنانکه در سورهم

 ، یا اهل رحمت است و یا بهشت. ﴾رَۡ�َتِ ﴿

ۡهلَُهۥ ِمَن ٱۡلَكۡرِب ٱۡلَعِظيِم ﴿
َ
ۡيَ�ُٰه َوأ  ٧٦َونُوًحا إِۡذ نَاَدٰى ِمن َ�ۡبُل فَٱۡسَتَجۡبَنا َ�ُۥ َ�َنجَّ

َ�ٰهُ  بُواْ � َونََ�ۡ ِيَن َكذَّ ۡ�َعَِ� ِمَن ٱۡلَقۡوِم ٱ�َّ
َ
ۡغَرۡقَ�ُٰهۡم أ

َ
 ﴾٧٧َ�ٰتَِناۚٓ إِ�َُّهۡم َ�نُواْ قَۡوَم َسوۡءٖ فَأ

  ]۷۷-۷۶:یاء[األنب  

و نوح را به یادآور هنگامی که ندا کرد پیش از همۀ انبیاء، پس او را اجابت کردیم و او و ترجمه: 
) و او را دربرابر آن قومی که به آیات ما تکذیب کردند ۷۶اهل او را از اندوه بزرگ نجات دادیم(

 ). ۷۷یاری نمودیم زیرا آنان قوم بدی بودند پس تمامشان را غرق نمودیم(

باشد و  قبل األنبیاء، مضاف إلیه آن محذوف است به قرینۀ کالم، ممکن است ﴾ِمن َ�ۡبُل ﴿نکات: 

، به قرینۀ کالم، مضاف آن حذف شده یعنی من ﴾ِمَن ٱۡلَقۡومِ ﴿باشد. و جملۀ:  قبل الطوفانممکن است 

 ضرر القوم و یا من مکروه القوم باشد. و کرب و اندوه عظیم حضرت نوح این بود که چرا باید قوم او به

ْ «تعالی به او خطاب کرد  نفرین او هالک شوند. حق رسَّ تَحَ ا نُوحُ الَ تَ دَ فَ  يَ قَتْ قَ افَ تَكَ وَ وَ عْ يإِنَّ دَ ، و لذا »رِ

 از اندوه نجات پیدا کرد. 

 َوَداوُۥَد وَُسلَۡيَ�َٰن إِۡذ َ�ُۡكَماِن ِ� ٱۡ�َۡرِث إِۡذ َ�َفَشۡت �ِيهِ َ�َنُم ٱۡلَقۡوِم َوُ�نَّا ِ�ُۡكِمِهمۡ ﴿
َباَل  ٧٨َ�ِٰهِديَن  ۡرنَا َمَع َداوُۥَد ٱۡ�ِ ۚ وََسخَّ ۡمَ�َٰها ُسلَۡيَ�َٰنۚ َوُ�ًّ َءاتَۡيَنا ُحۡكٗما وَِعۡلٗما َ�َفهَّ

ۚ َوُ�نَّا َ�ٰعِلَِ�  َ�ۡ ِسُ�ۡمۖ  ٧٩�َُسّبِۡحَن َوٱلطَّ
ۡ
وََعلَّۡمَ�ُٰه َصۡنَعَة َ�ُوٖس لَُّ�ۡم ِ�ُۡحِصَنُ�م ّمِۢن بَأ
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نُتمۡ 
َ
�ِض ٱلَِّ� َ�َٰرۡ�َنا  ٨٠َ�ِٰكُروَن  َ�َهۡل أ

َ
ۡمرِهِۦٓ إَِ� ٱۡ�

َ
َولُِسلَۡيَ�َٰن ٱلّرِ�َح َ�ِصَفٗة َ�ۡرِي بِأ

ٍء َ�ٰلِِمَ�  ۚ َوُ�نَّا بُِ�ّلِ َ�ۡ َ�ِٰطِ� َمن َ�ُغوُصوَن َ�ُۥ َوَ�ۡعَملُوَن َ�َمٗ�  ٨١�ِيَها َوِمَن ٱلشَّ
  ]۸۲-۷۸:یاء[األنب  ﴾٨٢ ُدوَن َ�ٰلَِكۖ َوُ�نَّا لَُهۡم َ�ٰفِِظ�َ 

کردند وقتی که  و داود و سلیمان را به یادآور هنگامی که دربارۀ آن زراعت حکم میترجمه: 
) پس ۷۸بودند. و ما شاهد حکم ایشان بودیم(گوسفندان قومی در آن، شبانه چریده

پرندگان را ها و  آن(حکم) را به سلیمان فهماندیم و هر یک را حکم و علم دادیم. و کوه
) و آموختیم او را ساختن لباس ۷۹گفتند و ما فاعل بودیم(مسخرکردیم که با داود تسبیح می

) و برای ۸۰جنگ برای شما تا شما را از آسیب جنگتان نگه دارد پس آیا شما شکرگزار هستید(
رکت کرد به سوی سرزمینی که در آن بسلیمان تندباد را مسخر کردیم که  به امر او حرکت می

) و بعضی از شیاطین برای او به دریا ۸۱ایم( نهاده بودیم و ما به هر چیزی دانا بوده
 ). ۸۲کردند و ما نگاهدار ایشان بودیم( رفتند و کارهایی غیر آن نیز می فرومی

حضرت داود و فرزند او سلیمان دربارۀ گوسفندانی که شبانه در زراعتی چریده بودند و نکات: 

ه بودند هر یک برخالف دیگری حکمی کردند. داود گفت: باید صاحب گوسفند، زراعت را تلف کرد

گوسفندان را بدهد به صاحب زراعت در عوض ضرری که به او وارد شده، سلیمان که یازده ساله بود 

گفت: گوسفندان را مدتی در اختیار صاحب زراعت بگذارند تا او از منافع شیر و پشم و کرک و اوالد 

د و زراعت را بدهند به مالک گوسفند تا آنچه فاسد شده به اصالح آورد و چنانچه بوده بشود، آنها بهره بر

کسی مال خود را تصرف کند، حضرت داود فرمود: حکم همین  آن وقت به یکدیگر برگردانند و هر

تر  اند ولی حکم سلیمان مناسب توان گفت: هر دو پیامبر، حکم به صواب داده . در این قضیه می!*"است

ۡمَ�َٰها ُسلَۡيَ�َٰنۚ َوُ�ًّ َءاتَۡيَنا ُحۡكٗما وَِعۡلٗما﴿بوده، زیرا خدا فرموده:  . و مقصود از این حکم ﴾َ�َفهَّ

شود قیمت ما تلف از زراعت به قدر قیمت گوسفندان بوده  ظاهرا نبوت است. از حکم داود معلوم می

تعالی شاهد و ناظر قضاوت است. پس  ت دارد که حقدالل ﴾َوُ�نَّا ِ�ُۡكِمِهۡم َ�ِٰهِدينَ ﴿است. و جملۀ: 

داللت دارد که معجزات انبیاء را خدا به  ﴾َوُ�نَّا َ�ٰعِلِ�َ ﴿باید در قضاوت خدا را مراعات کنند. و جملۀ: 

 آورد نه خود ایشان، پس فاعل معجزه خدا است. وجود می

____________________ 
بغوی  معالـم التنزیلتفسیر  و )؛٥٤ – ١٧/٥١( یطبر تفسیر ابن عباس روایت شده است؛ نگا:  این داستان از -١

 )٣/١٨٧( تفسیر ابن کثیرو ) ٥/٣٣٢(
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﴿ َ�ِ ّ�ِ َمسَّ
َ
ۥٓ � يُّوَب إِۡذ نَاَدٰى َر�َُّه

َ
ِٰ�َِ� َو� رَۡحُم ٱل�َّ

َ
نَت أ

َ
ُّ َوأ فَٱۡسَتَجۡبَنا َ�ُۥ فََكَشۡفَنا  ٨٣ٱل�ُّ

َعُهۡم رَۡ�َٗة ّمِۡن ِعنِدنَا َوذِۡكَرٰى لِۡلَ�ٰبِِديَن  ۡهلَُهۥ َوِمۡثلَُهم مَّ
َ
ٖۖ َوَءاَ�ۡيَ�ُٰه أ  ﴾٨٤َما بِهِۦ ِمن ُ�ّ

  ]۸۴-۸۳:یاء[األنب 

دگارش را ندا کرد که مرا ضرر و سختی رسیده و تویی و به یاد آر ایوب را وقتی که پرور  ترجمه:
) پس ما او را اجابت کردیم که ضرر و سختی او را برطرف کردیم و ۸۳کنندگان( بهترین رحم

اش و همانندشان را همراه با آنان به او عطا کردیم، برای رحمتی از جانب ما و تذکری خانواده
 ). ۸۴کنندگان( برای عبادت

که در این سوره آمده قصۀ ایوب است که خدا چندین سال او را مبتال کرد به قصۀ ششمی نکات: 

مرض، به گرفتاری، رفتن مال، گله، زراعت، مردن اوالد، ولی او صبر کرد و هر قدر کفار قوم او بر این 

او را تمجید کرده و  ۴۴ابتالءات او را تحقیر و تعقیب کردند او ناشکری نکرد که خدا در سورۀ ص آیه

ابٞ  ۥٓ إِنَّهُ  دُ َعبۡ لۡ ٱ مَ ّ�ِعۡ  �ۚ َصابِرٗ  هُ َ�ٰ وََجدۡ  إِنَّا﴿: رمودهف وَّ
َ
و ایوب از فرزندان عیص بن اسحق بوده و  .﴾أ

ها و  مادر او از فرزندان حضرت لوط بوده و او دارای فرزندان متعدد، چهارپایان بسیار، باغ، بوستان

ها بود و نسبت به مساکین مهربان و نسبت به ایتام و ارامل سرپرست و نسبت به واردین میزبان بود و  رمه

فضل او عارف بودند. پس هیجده سال مبتال شد که دور و نزدیک او را رها  سه نفر به او ایمان آورده و به

ُّ ﴿کردند و چون دوستان او را سرزنش کردند گفت: پروردگارا  ِ�َ ٱل�ُّ ّ�ِ َمسَّ
َ
و این در وقتی بود که  ﴾�

تهیه  نیز او را رها کرد و یا وقتی بود که عیالش رحمه گیسوی خود را فروخت که برای او غذا رحمهزنش 

 ص ذکر شده است. . و باقی قصۀ او در سورۀ!*"کند

ِٰ�ِ�َن ﴿ ٞ ّمَِن ٱل�َّ ٓۖ إِ�َُّهم ّمَِن  ٨٥�ۡسَ�ٰعِيَل �ۡدرِ�َس َوَذا ٱۡلِكۡفِل� ُ�ّ ۡدَخۡلَ�ُٰهۡم ِ� رَۡ�َتَِنا
َ
َوأ

ٰلِِحَ�    ]۸۶-۸۵:یاء[األنب  ﴾٨٦ٱل�َّ
) و ۸۵کنندگان بودند( و به یاد آر اسماعیل، ادریس و ذوالکفل را که هر یک از صبرترجمه: 

 ). ۸۶ایشان را در رحمت خود داخل نمودیم زیرا که ایشان از شایستگان بودند(
تعالی تمجید نموده از این انبیاء به اینکه از صابرین و صالحین بودند. اما اسماعیل زیرا  حقنکات: 

د برای ذبح و اقامت در زمینی که نه زراعت داشت و نه بنایی. و اّما ادریس صبر کرد بر صبر کرد بر انقیا

انکار قوم خود تا خدا او را به مقام اعلی رسانید. و اما ذاالکفل او نیز در کفالت و تعهدات خود صبر 

 ورزید و گویند نام او الیاس بوده است.  می

____________________ 
 .ار) با تلخیص و اختص٢٠٨ – ٢٠٣/ ٢٢فخر رازی ( تفسیر الکبیرنگا:   -١

 



 ٢٦٧  سورة األنبیاء

ٓ َوَذا ٱ�ُّوِن إِذ ذََّهَب ُمَ�ِٰضٗبا ﴿ ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ن �َّ
َ
لَُ�ِٰت أ ۡقِدَر َعلَۡيهِ َ�َناَدٰى ِ� ٱلظُّ ن لَّن �َّ

َ
َ�َظنَّ أ

ٰلِِمَ�  نَت ُسۡبَ�َٰنَك إِّ�ِ ُكنُت ِمَن ٱل�َّ
َ
ۚ َوَ�َ�ٰلَِك ُ�  ٨٧أ ِ�  ۨ فَٱۡسَتَجۡبَنا َ�ُۥ َوَ�َّۡيَ�ُٰه ِمَن ٱۡلَغّمِ

  ]۸۸-۸۷:یاء[األنب  ﴾٨٨ٱلُۡمۡؤِمنَِ� 
و ذا النون(یونس) را به یاد آر وقتی که به حال غضب (ازمیان قوم خود) رفت پس : ترجمه

ها ندا کرد که نیست خدایی جز تو منّزهی  گیریم، پس در تاریکی گمان کرد که بر او تنگ نمی
) پس او را اجابت کردیم و از غصه او را نجات دادیم و ۸۷تو به راستی که من از ستمگرانم(

 ). ۸۸دهیم مؤمنین را ( میبدینگونه نجات 
سالگی  یونس بن متی اهل فلسطین و یا اهل نینوا و معاصر حضرت داود بوده در سن سی نکات: 

سالگی نفرین بر قوم خود کرد و سپس مبتال شد به بلعیده شدن و رفتن  ۶۳مبعوث به رسالت و در سن 

ه
ّ
اند. و حق تعالی به واسطۀ  نون خوانده ای که نهنگ باشد و ماهی او را به نامدر شکم ماهی عظیم الجث

 ذکر شده است.  ۹۸تسبیح، او را از شکم ماهی نجاتش داد که قصۀ او در سورۀ یونس آیۀ 

نَت َخۡ�ُ ٱۡلَ�ٰرِ�َِ� ﴿
َ
فَٱۡسَتَجۡبَنا َ�ُۥ َوَوَهۡبَنا  ٨٩َوَزَ�رِ�َّآ إِۡذ نَاَدٰى َر�َُّهۥ َرّبِ َ� تََذۡرِ� َفۡرٗدا َوأ

ْ �َُ�ٰرُِعوَن ِ� ٱۡ�َۡيَ�ِٰت َوَ�ۡدُعوَ�َنا رََغٗبا َورََهٗباۖ َ�ُۥ َ�ۡ  ُهۡم َ�نُوا ۥٓۚ إِ�َّ ۡصلَۡحَنا َ�ُۥ َزوَۡجُه
َ
َيٰ َوأ

  ]۹۰-۸۹:یاء[األنب  ﴾٩٠َوَ�نُواْ َ�َا َ�ِٰشعَِ� 
درحالی  و زکریا را به یاد آور وقتی که پروردگارش را ندا کرد که پروردگارا مرا تنها مگذارترجمه: 

) پس او را اجابت کردیم و یحیی را به او بخشیدیم و برای او ۸۹که تو بهترین وارثانی (
همسرش را اصالح نمودیم زیرا ایشان در کارهای خیر شتاب داشتند و ما را در حال رغبت و 

 ). ۹۰خواندند و برای ما فروتن بودند( امید و بیم می
ساله و یا  ۹۹ت زکریا در سن صد سالگی که عیالش این قصۀ نهم این سوره است و حضرنکات: 

کمتر داشت خدا را خوانده که مرا تنها و بدون انیس مگذار و خدا عیالش را که شاید بد خلق و یا کم 

اعتناء به امور دین و یا صالحیت حمل نداشته اصالح فرموده و برای چند صفت ممدوحی که در آن 

خواندند و دیگر اینکه  ب نموده: یکی آنکه در همه احوال خدا را میخانواده بوده خدا دعایشان را مستجا

 در کارهای خیر شتاب داشتند و دیگر آنکه فروتن بودند. 

وِحَنا وََجَعۡلَ�َٰها َوٱۡ�َنَهآ َءايَٗة ّلِۡلَ�ٰلَِمَ� ﴿ ۡحَصَنۡت فَرَۡجَها َ�َنَفۡخَنا �ِيَها ِمن رُّ
َ
 ﴾٩١َوٱلَِّ�ٓ أ

  ]۹۱:یاء[األنب  

و به یاد آر آن زنی را که فرج خود را نگاهداشت، پس از روح خود در آن دمیدیم و او و ترجمه: 
 ). ۹۱پسرش را آیت قدرتی برای جهانیان قرار دادیم(
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ۡحَصَنۡت فَرَۡجَها﴿مقصود از نکات: 
َ
مطلق است و  احصان، حفظ آن است از حالل و حرام زیرا ﴾أ

وِحَنا﴿مقصود از کلمۀ:  شود که از جانب جبرئیل  ر روح جبرئیل باشد معنی چنین می، اگ﴾ِمن رُّ

 تشریف است یعنی روحی که ما خلق نمودیم.  »نا«دمیدیم و اگر روح روح بشری باشد اضافۀ به 

۠ َر�ُُّ�ۡم فَٱۡ�ُبُدوِن ﴿ نَا
َ
ٗة َ�ِٰحَدٗة َو� مَّ

ُ
ُتُ�ۡم أ مَّ

ُ
ۦٓ أ ِ ۡمرَُهم بَۡيَنُهۡمۖ  ٩٢إِنَّ َ�ِٰذه

َ
ْ أ ُعٓوا ُ�ٌّ  َوَ�َقطَّ

ٰلَِ�ِٰت وَُهَو ُمۡؤِمٞن فََ� ُ�ۡفَراَن لَِسۡعيِهِۦ �نَّا َ�ُۥ  ٩٣إَِ�َۡنا َ�ِٰجُعوَن  َ�َمن َ�ۡعَمۡل ِمَن ٱل�َّ
  ]۹۴-۹۲:یاء[األنب  ﴾٩٤َ�ٰتُِبوَن 

به درستی که این جماعت، جماعت شمایند در حالی که یک اّمتند و منم پروردگارتان ترجمه: 
) ولی (اّمتها) بین خودشان امرشان را قطعه قطعه کردند و ۹۲بندگی کنید(پس مرا عبادت و 

ته کند و او ایمان داشته های شایس کس عمل ) پس هر۹۳ند کرد(هریک به ما رجوع خواه
 ). ۹۴ایم( باشد پس برای کوشش او کفرانی نیست و محققًا ما برای او نویسنده

شود، یعنی این جماعت انبیاء جمعیتی بودند  می امت به جماعتی که هدف واحد دارند گفتهنکات: 

دارای هدف واحد و آن توحید خالق و اطاعت اوست، پس مسلمین باید دارای همین هدف واحد که 

فََ� ﴿توحید و اطاعت خالق است باشند و از هم جدا نشنوند و فرقه فرقه نگردند. مقصود از جملۀ: 
 او مشکور است. ، این است که سعی ﴾ُ�ۡفَراَن لَِسۡعيِهِۦ

�َُّهۡم َ� يَرِۡجُعوَن ﴿
َ
ۡهلَۡكَ�َٰهآ �

َ
ٰ قَۡرَ�ٍة أ ُجوُج وَُهم  ٩٥وََحَ�ٌٰم َ�َ

ۡ
ُجوُج َوَمأ

ۡ
ٰٓ إَِذا فُتَِحۡت يَأ َح�َّ

ِ َحَدٖب يَنِسلُوَن 
ِيَن َ�َفُرواْ  ٩٦ّمِن ُ�ّ بَۡ�ُٰر ٱ�َّ

َ
َوٱۡ�َ�ََب ٱلۡوَۡعُد ٱۡ�َقُّ فَإَِذا ِ�َ َ�ِٰخَصٌة �

 ]۹۷-۹۵:یاء[األنب  ﴾٩٧َوۡ�لََنا قَۡد ُكنَّا ِ� َ�ۡفلَةٖ ّمِۡن َ�َٰذا بَۡل ُكنَّا َ�ٰلِِمَ� َ�ٰ 
کنند و بر  ایم که رجوع نمی  ای که آن را هالک کرده و ناگوار است بر قریهترجمه: 

) و ۹۶شتابند( ) تا وقتی که یأجوج و مأجوج باز شوند و ایشان از هر بلندی می۹۵(گردند نمی
وعدۀ حق نزدیک شود، پس ناگاه خیره شود و بازماند چشمان آنان که کافرند گویند: ای وای 

 ). ۹۷بر ما، به تحقیق ما در غفلت از این (روز) بوده، بلکه ما ستمگر بودیم (

ٰ قَۡرَ�ةٍ ﴿در جملۀ: نکات:  اند که با ظاهر آیه موافق نیست. آنچه  معانی متعدده آورده ﴾...وََحَ�ٌٰم َ�َ

اند  فرماید بر اشخاصی که هالک شده تعالی می باشد که حق باشد همان ترجمۀ ما می موافق ظاهر آیه می

توانند به دنیا برگردند تا اینکه سد یأجوج و مأجوج باز گردد و قیامت بر پا شود. و  ناگوار است که دیگر نمی

 گردد به بدن دیگری.  کس از دنیا رفت روحش بر می گویند هر یه رد است بر اهل تناسخ که میاین آ
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نُتۡم لََها َ�ٰرُِدوَن ﴿
َ
ِ َحَصُب َجَهنََّم أ ُؤَ�ِٓء  ٩٨إِنَُّ�ۡم َوَما َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱ�َّ لَۡو َ�َن َ�ٰٓ

وَن  ٞ �ِيَها َ�ِٰ�ُ ا َوَرُدوَهاۖ َوُ�ّ  ﴾١٠٠لَُهۡم �ِيَها زَ�ِ�ٞ َوُهۡم �ِيَها َ� �َۡسَمُعوَن  ٩٩َءالَِهٗة مَّ
  ]۱۰۰-۹۸:یاء[األنب  

پرستید آتش افروز دوزخید شما به آن وارد خواهید  محققًا شما و آنچه را غیرخدا میترجمه: 
یک در آن  شدند و حال آنکه هر ) و اگر اینان خدایانی بودند وارد آن نمی۹۸شد(

) برای ایشان در دوزخ فریادی است در حالی که در آن دوزخ ۹۹جاویدانند(
 ). ۱۰۰شنوند( نمی

هائی که از سنگ و  موصوله برای غیر ذوی العقول است، یعنی؛ بت ماء، ﴾َ�ۡعُبُدونَ َوَما ﴿نکات: 

به شعلۀ آتش اطالق  ﴾زَ�ِ�ٞ ﴿شود. و  اید، پس شامل حضرت عیسی و عزیر و مالئکه نمی چوب ساخته

شود و هرکدام باشد اشکالی ندارد. و  می شود و به صدای هوایی که از سینه خارج گردد نیز اطالق می

 گردد به معبودین و یا عابدین و یا هر دو.  که ضمیر جمع مذکر است بر می ﴾وَُهۡم �ِيَها﴿میر ض

ْوَ�ٰٓ�َِك َ�ۡنَها ُمۡبَعُدوَن ﴿
ُ
ِيَن َسَبَقۡت لَُهم ّمِنَّا ٱۡ�ُۡسَ�ٰٓ أ َ� �َۡسَمُعوَن َحِسيَسَهاۖ  ١٠١إِنَّ ٱ�َّ
وَن  نُفُسُهۡم َ�ِٰ�ُ

َ
ٮُٰهُم ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة  ١٠٢وَُهۡم ِ� َما ٱۡشَتَهۡت أ ۡ�َ�ُ َوَ�َتلَقَّ

َ
َ� َ�ُۡزُ�ُهُم ٱۡلَفَزُع ٱۡ�

ِي ُكنُتۡم تُوَعُدوَن  ِجّلِ لِۡلُكُتِب� َكَما  ١٠٣َ�َٰذا يَۡوُمُ�ُم ٱ�َّ َمآَء َكَطّيِ ٱلّسِ يَۡوَم َ�ۡطوِي ٱلسَّ
ۥۚ وَۡعًدا َعلَۡيَناۚٓ إِنَّا كُ  َل َخۡلٖق نُّعِيُدُه وَّ

َ
نَآ أ

ۡ
  ]۱۰۴-۱۰۱:یاء[األنب  ﴾١٠٤نَّا َ�ٰعِلَِ� بََد�

) ۱۰۱اند( محققًا آنان که سابقۀ نیکوتری از طرف ما دارند آنان از دوزخ دور شدهترجمه: 
) فزع بزرگتر ۱۰۲شنوند و ایشان در آنچه میل خودشان است جاویدانند( خروش آن را نمی

ند گویند: این است آن روزی که ایشان را محزون نگرداند و فرشتگان که به مالقات ایشان آی
ها  را مانند پیچیدن طومار برای نوشته آسمان) روزی که ۱۰۳شما وعده داده شده بودید (

ای  دهیم و عده را اعاده میبار آفرینش را آغاز کردیم دوباره آن چنانکه اولپیچیم  درهم می
 ). ۱۰۴ایم( است بر عهدۀ ما، محققًا بجا آورنده

تعالی شده مانند  سابقۀ حسنی الطاف و عنایاتی است شامل ایشان از طرف حقمقصود از نکات: 

ۡ�َ�ُ ﴿ها. و مقصود از  های پاداش اعطای نبوت، رهبری، توفیقات بندگی و وعده
َ
قیام  ﴾ٱۡلَفَزُع ٱۡ�

َل َخۡلٖق نُّعِيُدهُۥ﴿قیامت است. و جملۀ:  وَّ
َ
ٓ أ نَا

ۡ
گرداند و در  تعالی برمی ، داللت دارد که حق﴾َكَما بََد�

دهد مانند همان خلقتی که در دنیا به وجود آورده است و ممکن است  قیامت بشر را به هستی عود می

 گفته شود خلقت اولی از عدم بوده پس خلقت ثانی نیز از عدم باشد. 
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نَّ ﴿
َ
ُ�ورِ ِمۢن َ�ۡعِد ٱّ�ِۡكرِ أ ٰلُِحوَن َولََقۡد َكَتۡبَنا ِ� ٱلزَّ �َض يَرُِ�َها ِعَبادَِي ٱل�َّ

َ
إِنَّ ِ�  ١٠٥ٱۡ�

رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ رَۡ�َٗة ّلِۡلَ�ٰلَِمَ�  ١٠٦َ�َٰذا َ�ََ�ٰٗغا ّلَِقۡوٍ� َ�ٰبِِديَن 
َ
  ]۱۰۷-۱۰۵:یاء[األنب  ﴾١٠٧َوَمآ أ

را بندگان  و به تحقیق در زبور پس از ذکر (تورات) نوشتیم و مقرر داشتیم که این زمینترجمه: 
) به راستی در این(اموری) که ذکر شد محققًا کفایت است ۱۰۵برند( ام به ارث می شایسته

 ). ۱۰۷) و نفرستادیم تو را مگر رحمتی برای جهانیان(۱۰۶برای مردمی که بندگی کنند (

همین  ۴۸، تورات است به قرینه و دلیل آیۀ ﴾ِمۢن َ�ۡعِد ٱّ�ِۡكرِ ﴿ مقصود از ذکر در جملۀ:نکات: 

ٓ  قَانَ ُفرۡ لۡ ٱ ُرونَ َوَ�ٰ  ُموَ�ٰ  َناَءاتَيۡ  َولََقدۡ ﴿ سوره که فرموده: . و مقصود از ﴾ُمتَّقِ�َ ّلِلۡ  �رٗ َوذِكۡ  ءٗ َوِضَيا

ٰلُِحونَ ﴿ جملۀ: �َض يَِرُ�َها ِعَبادَِي ٱل�َّ
َ
نَّ ٱۡ�

َ
باشند که  ، همین دنیا و همین بندگان شایسته می﴾أ

زمین بهشت است : توان گفت کنند. و می پروری را از خود دور می سعی و کوشش دارند و تنبلی و تن

ْ ﴿ فرماید: ت میاز قول اهل بهش ۷۴ ۀزمر آی ۀچنانکه در سور ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ َوَقالُوا ِيٱ ِ�َّ  ۥَدهُ وَعۡ  َصَدَ�َنا �َّ
وۡ 
َ
 ٱ َرَ�َناَوأ

َ
و مقصود از رحمت برای جهانیان این است که خدا خواسته رحمت خود را شامل  .﴾َض �ۡ�

کس به این رحمت  حال بندگان کند و ایشان را به هدایت برساند و لذا رسول خود را مأمور گردانیده هر

 کس اعراض کرد این رحمت شامل او نیست.  اقبال کند برای او رحمت است و او مشمول رحمت و هر

ۡسلُِموَن قُۡل إِ�َّ ﴿ نُتم مُّ
َ
ٓ إَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ َ�َهۡل أ َما َّ�

َ
ْ َ�ُقۡل  ١٠٨َما يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ � فَإِن تََولَّۡوا

ا تُوَعُدوَن  م بَعِيٞد مَّ
َ
قَرِ�ٌب أ

َ
ۡدرِٓي أ

َ
ٰ َسَوآءٖ� �ۡن أ إِنَُّهۥ َ�ۡعلَُم ٱۡ�َۡهَر ِمَن  ١٠٩َءاَذنُتُ�ۡم َ�َ

ۡدرِي لََعلَُّهۥ فِۡتَنةٞ لَُّ�ۡم َوَمَ�ٌٰع إَِ�ٰ ِحٖ�  ١١٠ُم َما تَۡ�ُتُموَن ٱۡلَقۡوِل َوَ�ۡعلَ 
َ
َ�َٰل َرّبِ  ١١١�ۡن أ

ٰ َما تَِصُفوَن  � َوَر�َُّنا ٱلرَّۡحَ�ُٰن ٱلُۡمۡسَتَعاُن َ�َ    ]۱۱۲-۱۰۸:یاء[األنب  ﴾١١٢ٱۡحُ�م بِٱۡ�َّقِ
خدای شما خدای یگانه است پس آیا  شود که فقط بگو همانا به سوی من وحی میترجمه: 

دانم  ) پس اگر رو گردانند بگو اعالم کردم شما را بدون تفاوت و نمی۱۰۸اید( شما اسالم آورنده
) محقق است که او آشکارای ۱۰۹شوید( آیا نزدیک است و یا دور است آنچه وعده داده می

انم شاید آن (تأخیرعذاب) د ) و نمی۱۱۰داند( کنید می داند و آنچه پنهان می گفتار را می
) (پیامبر) گفت: پروردگارا (میان ما) به ۱۱۱ای است تا مدتی( امتحانی است برای شما و بهره

(خدای) رحمن و یاری خواسته شده است بر آنچه وصف ،حق حکم نما. و صاحب اختیار ما
 ). ۱۱۲کنید (از شرک، اباطیل و تهدیدات)( می

ٓ إِ�ََّما ﴿در جملۀ: نکات:  َما َّ�
َ
کند که وحی منحصر  و حصر است و داللت مید ﴾...يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ �

ٰ َسَوآءٖ ﴿است به توحید و این برای اغراق است و اهمیت. و جملۀ  داللت دارد بر  ﴾َءاَذنُتُ�ۡم َ�َ
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به همۀ اصحابش به طور مساوی بوده و چیزی را مخفیانه به کسی ابالغ  صاینکه ابالغ رسول خدا

که از دیگران پنهان کند و ابالغ او به طریق اعالن بوده. و چون اهل مکه او را بسیار آزار نمودند نکرده 

 خدا امید او را به خودش توجه داده و فرموده: خدا مستعان است و از او باید یاری جست.

 





 
 
 

 ثامن وسبعون آية)سورة احلج (مدنية وهي 

 باشد آیه می ۷۸سورۀ حج مدنی و دارای 

ِ ٱ � لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
 

ٌء َعِظيٞم ﴿ اَعةِ َ�ۡ ْ َر�َُّ�ۡمۚ إِنَّ َزلَۡزلََة ٱلسَّ َها ٱ�َّاُس ٱ�َُّقوا ُّ�
َ
� يَۡوَم تََرۡوَ�َها تَۡذَهُل ُ�ُّ  ١َ�ٰٓ

�َضَعۡت َوتََضُع 
َ
ٓ أ ا ُ�ُّ َذاِت َ�ٍۡل َ�ۡلََها َوتََرى ٱ�َّاَس ُسَ�َٰرٰى َوَما ُهم ُمۡرِضَعٍة َ�مَّ

ِ َشِديٞد    ]۲-۱[الحج:  ﴾٢�ُِسَ�َٰرٰى َوَ�ِٰ�نَّ َعَذاَب ٱ�َّ
به نام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. آهای مردم از پروردگار خود ترجمه: 

بینید آن را، هر زن شیرده از  که می) روزی ۱بترسید زیرا زلزلۀ ساعت قیامت چیز بزرگی است(
نهد و مردم را مست  دهد غافل است و هر زن حامله حمل خود را به زمین میآنچه شیر می

 ). ۲بینی و حال آن که مست نیستند ولیکن عذاب خدا سخت است( می
 هشدار داده همین آیات است. در حدیث آمده که یکی از آیات إنذار که حقنکات: 

ً
 تعالی شدیدا

 گریان، یا  صچون این آیات نازل شد، رسول خدا
ً
مردم را جمع کرد و آنها را تالوت فرمود و مردم اکثرا

افسرده و مهموم شدند و روز بعد نه کسی چیزی طبخ کرد و نه چراغی روشن شد برای حس پرهیز از 

ْ َر�َُّ�مۚۡ ﴿و لذا خدا فرموده:  !*"ضرر و زیان قیامت ُقوا آمده نه  ﴾ُمۡرِضَعةٍ ﴿مۀ و در اینجا کل ،﴾ٱ�َّ

گویند که در حال ارضاع و پستانش در میان دهان طفل باشد،  به زنی می ﴾ُمۡرِضَعةٍ ﴿برای اینکه  مرضع

�َضَعۡت ﴿، در جملۀ: مامخصوص به این حال نیست. و کلمۀ  مرضعولی 
َ
ٓ أ ا ، ممکن است ﴾َ�مَّ

 باشد.  ﴾َمن﴿مصدریه باشد و ممکن است موصوله و به معنی 

رِ�ٖد ﴿ ِ بَِغۡ�ِ ِعۡلٖ� َوَ�تَّبُِع ُ�َّ َشۡيَ�ٰٖن مَّ نَُّهۥ  ٣َوِمَن ٱ�َّاِس َمن يَُ�ِٰدُل ِ� ٱ�َّ
َ
ُكتَِب َعلَۡيهِ �

عِ�ِ  نَُّهۥ يُِضلُُّهۥ َوَ�ۡهِديهِ إَِ�ٰ َعَذاِب ٱلسَّ
َ
هُ فَ�  ]۴-۳[الحج:  ﴾٤َمن تََو�َّ

 .)٢٣/٣، فخر رازی (تفسیر الکبیرنگا:  -١
____________________ 
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کند و پیرو هر  ربارۀ خدا جدال میو بعضی از مردم کسی است که بدون دانش دترجمه: 
کس پیرو او شد گمراهش کند و به عذاب  ) مقرر شده بر او که هر۳شیطان سرکشی است(

 ). ۴سوزان راهنماییش نماید(
هایی است، و دربارۀ  گفت اساطیر و افسانه کرد و می که قرآن را تکذیب می !*"نضر بن حارث نکات:

کسی است که بدون  دون دالیل علمی، این آیات رد بر او و بر هرکرد ب خدا و قیامت جدال و انکار می

 علم و استدالل انکار حقائق کند. 

َها ٱ�َّاُس إِن ُكنُتۡم ِ� َرۡ�ٖب ّمَِن ٱۡ�َۡعِث فَإِنَّا َخلَۡقَ�ُٰ�م ّمِن تَُراٖب ُ�مَّ ِمن �ُّۡطَفةٖ ُ�مَّ ﴿ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

َلَّقَ  ۡضَغةٖ �ُّ رَۡحاِم َما �ََشآُء إَِ�ٰٓ ِمۡن َعلََقةٖ ُ�مَّ ِمن مُّ
َ
َ لَُ�ۡمۚ َونُقِرُّ ِ� ٱۡ� ُبَّ�ِ ةٖ وََ�ۡ�ِ ُ�َلََّقةٖ ّ�ِ

ن  ٰ َوِمنُ�م مَّ ن ُ�َتَو�َّ ُ�ۡمۖ َوِمنُ�م مَّ ُشدَّ
َ
ْ أ َسّ�ٗ ُ�مَّ ُ�ۡرُِجُ�ۡم ِطۡفٗ� ُ�مَّ ِ�َۡبلُُغٓوا َجٖل مُّ

َ
أ

ۡرَذِل ٱۡلُعُمرِ لَِكۡيَ� 
َ
نَزۡ�َا  ٔٗ َ�ۡعلََم ِمۢن َ�ۡعِد ِعۡلٖ� َشۡ�  يَُردُّ إَِ�ٰٓ أ

َ
ٓ أ �َض َهاِمَدٗة فَإَِذا

َ
ۚ َوتََرى ٱۡ� ا

ِ َزۡو� بَِهيٖج 
�َبَتۡت ِمن ُ�ّ

َ
  ]۵[الحج:  ﴾٥َعلَۡيَها ٱلَۡمآَء ٱۡهَ�َّۡت َوَرَ�ۡت َوأ

 آهای مردم اگر از مبعوث شدن قیامت در شّکید پس محقق است که ما شما را ازترجمه: 
ای سپس از پاره گوشتی تمام خلقت و  ای سپس از خون بسته خاک آفریدیم سپس از نطفه

ها آنچه  دهیم در رحم غیر تمام خلقت، تا برای شما (قدرت خودرا) بیان کنیم. و قرار می
آوریم سپس تا به حد  بخواهیم تا مدت معینی، سپس شما را به حال کودکی بیرون می

شود و بعضی از شما کسی است  شما کسی است که قبض روح میکمالتان برسید و بعضی از 
بینی زمین را  گردد تا آنکه پس از دانستن چیزی نداند و می ترین زندگی بر می که به پست

نما  افسرده، پس چون آب بر آن نازل نمائیم بجنبد و نمو کند و از هر جفتی خوشخشک 
 ). ۵برویاند(
معاد دو دلیل آورده که استبعاد آن را رد کند و امکان معاد را تثبیت تعالی برای رِدّ منکرین  حقنکات: 

 نماید: 

 از چگونگی خلقت بشر. اول: 

 از چگونگی خلقت گیاه. دوم: 

َ لَُ�مۡ ﴿و جملۀ:  ُبَّ�ِ علی » إنا قادرين«مفعولی در تقدیر دارد و آن مفعول ممکن است جملۀ  ﴾ّ�ِ

َ َلُ�مۡ ﴿ممکن است  باشد. و علی أنواع اخللقةو یا  اإلعادة ُبَّ�ِ باشد. و مقصود از  ما يزيل ريبكم؛ ﴾ّ�ِ

____________________ 
 دهد.را به ابن أبي حاتم نسبت می) و آن٦/٨( الدر الـمنثور)؛ و سیوطی در ٥/٣٦٥، بغوی (معالـم التنزیلنگا:  -١
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َلََّقةٖ ﴿ ُ�مۡ ﴿باشد. و مقصود از  می تامّ اخللقة والصورة ﴾�ُّ ُشدَّ
َ
همان رسیدن به کمال عقل  ﴾ِ�َۡبلُُغٓواْ أ

ۡرَذِل ٱۡلُعُمرِ ﴿و قوت است که وقت بلوغ باشد. و مقصود از: 
َ
ف و حال پیری است که رو به ضع ﴾أ

دهد. نویسنده گوید: خدایا  کند و ادراکات خود را از دست می پستی است و هرچه یاد گرفته فراموش می

 کنیم و امیدواریم از برکت آن به آن حال از پیری نرسیم:  ما کتاب تو را قرائت می

ـــــام ـــــبز ف ـــــک س ـــــن فل  از روش ای
 

ـــام  ـــت ع ـــرا شص ـــت م ـــته اس ـــر گذش  عم
 

ـــر هـــر ســـالی از ایـــن روزگـــار  در س
 

ــــورده  ــــی خ ــــوس خوش ــــار ام افس  های پ
 

 باشــــدم از گــــردش گــــردون شــــگفت
 

ــــت  ــــس گرف ــــه پ ــــرا داد هم ــــه م  کانچ
 

 قــــــوتم از زانــــــو و بــــــازو برفــــــت
 

 آب ز رخ  رنـــــگ هـــــم از مـــــو برفـــــت 
 

ـــیخت ـــم گس ـــن از ه ـــای م ـــد ثری  عق
 

ـــوهر دنـــدان همـــه یک   یـــک بریخـــت گ
 

ــــل ــــد خل ــــد و نیاب ــــا مان ــــه بج  آنچ
 

 بــــــار گنــــــه آمــــــد و طــــــول أمــــــل 
 

ءٖ قَِديٞر ﴿ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ نَُّهۥ َ�َ

َ
نَُّهۥ يُۡ�ِ ٱلَۡمۡوَ�ٰ َو�

َ
َ ُهَو ٱۡ�َقُّ َو� نَّ ٱ�َّ

َ
اَعَة  ٦َ�ٰلَِك بِأ نَّ ٱلسَّ

َ
َوأ

َ َ�ۡبَعُث َمن ِ� ٱۡلُقُبورِ  نَّ ٱ�َّ
َ
  ]۷-۶[الحج:  ﴾٧َءا�َِيةٞ �َّ َرۡ�َب �ِيَها َوأ

ها را  خدا خود وجود ثابتی است و او مرده این(قدرت نمایی) به سبب آن است کهترجمه: 
) و آنکه ساعت قیامت آمدنی و در آن شکی نیست و ۶کند و او بر هرچیز تواناست( زنده می

 ). ۷انگیزد آنان را که در قبرهایند( اینکه خدا بر می

اشاره است به آن تصرفات و تغییر انسانی و نباتی که دلیل است بر قدرت حق  ﴾َ�ٰلَِك ﴿نکات: 

 تعالی و متفّرع بر آن دلیل قرار داده چند چیز را: 

 اینکه او واجب الوجود و ثابت الوجود است. اول: 

 باشد.  اینکه او محیی الموتی میدوم: 

 شئ است. سوم: 
ّ

 اینکه او قادر علی کل

 تمی و قول خدای صادق است. آمدن قیامت حچهارم: 

 گرداند.  است و او ذرات متفرقۀ ابدان را جمع و مرکب می ﴾َمن ِ� ٱۡلُقُبورِ ﴿اینکه او باعِث پنجم: 

نِ�ٖ ﴿ ِ بَِغۡ�ِ ِعۡلٖ� َوَ� ُهٗدى َوَ� كَِ�ٰٖب مُّ ثَاِ�َ ِعۡطفِهِۦ  ٨َوِمَن ٱ�َّاِس َمن يَُ�ِٰدُل ِ� ٱ�َّ
ۡ�َيا ِخۡزٞيۖ َونُِذيُقُهۥ يَۡوَم ٱۡلِقَ�َٰمةِ َعَذاَب ٱۡ�َرِ�ِق  ِ�ُِضلَّ َعن َسبِيلِ  ِۖ َ�ُۥ ِ� ٱ�ُّ َ�ٰلَِك  ٩ٱ�َّ
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ٰٖ� ّلِۡلَعبِيِد  َ لَۡيَس بَِظ�َّ نَّ ٱ�َّ
َ
َمۡت يََداَك َوأ ٰ َحۡرٖف�  ١٠بَِما قَدَّ َ�َ َ َوِمَن ٱ�َّاِس َمن َ�ۡعُبُد ٱ�َّ

َصابَُهۥ َخۡ�ٌ ٱۡطمَ 
َ
ۡ�َيا َوٱ�ِخَرَةۚ فَإِۡن أ ٰ وَۡجِههِۦ َخِ�َ ٱ�ُّ َصاَ�ۡتُه فِۡتَنٌة ٱنَقلََب َ�َ

َ
نَّ بِهِۦۖ �ۡن أ

َ
أ

اُن ٱلُۡمبُِ�  هُۥ َوَما َ� يَنَفُعُهۥۚ َ�ٰلَِك ُهَو  ١١َ�ٰلَِك ُهَو ٱۡ�ُۡ�َ ِ َما َ� يَُ�ُّ يَۡدُعواْ ِمن ُدوِن ٱ�َّ
َ�ُٰل ٱۡ�َعِيُد  ْ  ١٢ٱلضَّ ۡفعِهِۦۚ َ�ِۡئَس ٱلَۡمۡوَ�ٰ َوَ�ِۡئَس ٱۡلَعِشُ�  يَۡدُعوا ۡقَرُب ِمن �َّ

َ
ۥٓ أ هُ لََمن َ�ُّ

  ]۱۳-۸[الحج:  ﴾١٣
و بعضی از مردم کسی است که دربارۀ خدا بدون داشتن دانشی و بدون هدایتی و ترجمه: 

را تا کند جانب خود  گرداند و کج می ) برمی۸کند( ای، جدال می دهندهبدون کتاِب روشنی
چشانیم او را عذاب  گمراه کند مردم را از راه خدا. برای او در دنیا خواری است و روز قیامت می

ای و محققًا خدا به بندگانش ستمگر  ) این عذاب به سبب آنچه از پیش انجام داده۹سوزنده(
کند بر حرف، پس اگر خیری به  ) و بعضی از مردم کسی است که خدا را عبادت می۱۰نیست(

و برسد مطمئن گردد به آن و اگر بالئی به او برسد برگردد بر آنچه توجه داشته، در دنیا و ا
خواند غیر خدا را آنچه را که نه ضرر  ) می۱۱آخرت زیان کرده این است آن زیان آشکار(

را که خواند کسی  ) می۱۲دهد او را. این است آن گمراهی دور( رساند به او و نه نفع می می
 ). ۱۳یکتر از نفع او است محّققًا بد سرپرست و بد معاشری است(ضرر او نزد

دین و آیۀ نکات: 
ّ
دین می ۸آیۀ سوم این سوره راجع به تابعین مقل

ّ
باشد. و  راجع به متبوعین مقل

 ﴾ُهٗدى﴿، علم ضروری یعنی به ِصرف و محض جهل، و مقصود از ﴾بَِغۡ�ِ ِعۡل�ٖ ﴿مقصود از 

نِ�ٖ ﴿استدالالت عقلی و مقصود از  کتب وحی است. یعنی مجادلۀ ایشان نه مستند به عقل  ﴾كَِ�ٰٖب مُّ

، تکبر، دهن کجی و هوچیگری است چنانکه ﴾ثَاِ�َ ِعۡطفِهِۦ﴿است و نه به نقل صحیح. و مقصود از 

ۡ�َيا ِخۡزيٞ ﴿باشند، و به همین جهت طبق  اکثر اهل زمان به آن مبتال می ، اکثر متدّینین که ﴾َ�ُۥ ِ� ٱ�ُّ

ٰ َحۡرٖف ﴿دارای چنین صفاتند در خواری و نکبتند. و مقصود از  َ�َ َ ، ﴾َوِمَن ٱ�َّاِس َمن َ�ۡعُبُد ٱ�َّ

کرد و  کردند، پس اگر صحت جسم پیدا می آمدند در مدینه و دین اسالم را قبول می اعرابی بودند که می

شد به این دین اطمینان پیدا  لش زیاد میزایید و یا ما شد و یا زنش پسر می حیوانات او زیاد و یا فربه می

. و !*"گشت رسید فوری از دین بر می شد و یا از زکات به او نمی کرد و اگر مال و یا اوالدش تلف می می

باشند. و جملۀ:  چنانکه زمان ما نیز اکثر مسلمین چنین می مؤلفۀ قلوبهم و یهودیان.همچنین بودند 

ِ َما﴿ ْ ِمن ُدوِن ٱ�َّ هُۥ يَۡدُعوا شامل ملت فعلی ما که اولیاء و بزرگان دینی را که وفات  ﴾...َ� يَُ�ُّ

____________________ 
 .)٢٣/١٣رازی ( ، فخرتفسیر الکبیربرگرفته از   -١
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باشند، به دلیل آیۀ:  می ال یضر و ال ینفعشود، زیرا به صریح آیات قرآن آنان نیز  خواند می اند می کرده

مۡ  َ�ٓ  إِّ�ِ  قُۡل ﴿
َ
 اند.  و اینان در گمراهی عمیق فرو رفته ]۲۱الجـن: [ ﴾ارََشدٗ  َوَ�  �َ�ّٗ  لَُ�مۡ  لُِك أ

ۚ إِنَّ ﴿ نَۡ�ُٰر
َ
ٰٖت َ�ِۡري ِمن َ�ۡتَِها ٱۡ� ٰلَِ�ِٰت َج�َّ ْ ٱل�َّ ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا َ يُۡدِخُل ٱ�َّ إِنَّ ٱ�َّ

َ َ�ۡفَعُل َما يُرِ�ُد  ۡ�َيا َوٱ ١٤ٱ�َّ ُ ِ� ٱ�ُّ هُ ٱ�َّ ن لَّن يَنُ�َ
َ
�ِخَرةِ َفۡلَيۡمُدۡد �َِسَبٍب َمن َ�َن َ�ُظنُّ أ

َمآءِ ُ�مَّ ۡ�َۡقَطۡع فَۡلَينُظۡر َهۡل يُۡذهَِ�َّ َكۡيُدهُۥ َما يَِغيُظ  نَزۡلَ�ُٰه َءاَ�ٰتِۢ  ١٥إَِ� ٱلسَّ
َ
َوَ�َ�ٰلَِك أ

َ َ�ۡهِدي َمن يُرِ�ُد  نَّ ٱ�َّ
َ
  ]۱۶-۱۴[الحج:  ﴾١٦َ�ّيَِ�ٰٖت َوأ
هایی  اند به باغ های شایسته را انجام داده ن آورده و عملمحققًا خدا آنان را که ایماترجمه: 

) آنکه ۱۴آورد آنچه بخواهد( کند که نهرها از زیر آنها جاری است محققًا خدا بجا می داخل می
کند پس بکشد سببی و یا ریسمانی  کند که خدا هرگز در دنیا و آخرت او را یاری نمی گمان می

) و بدینگونه ۱۵برد( د آیا حیلۀ او مایۀ خشم او را میبه طرف آسمان سپس قطع کند و بنگر 
 ). ۱۶کند هر که را بخواهد( قرآن را آیات روشنی نازل نمودیم و حقا که خدا هدایت می

ُ ﴿ضمیر نکات:  هُ ٱ�َّ موصوله و معنی چنین  منگردد به  برحسب قانون کالم برمی ﴾لَّن يَنُ�َ

دهد، پس از غیض خود  کند، و یا رزق او را نمی یاری نمی کس گمان کند که خدا او را بردشمن است هر

اینست که از غیظ خود ریسمانی به سقف خانۀ خود بکشد و خود را  ﴾...فَۡلَيۡمُددۡ ﴿بمیرد. و مقصود از 

س خود را قطع کند از خشم. و یا وسیله
َ

ای تهیه کند که حرکت به سوی آسمان کند  به آن آویزان کند و َنف

تواند کاری کند که مایۀ خشم خود را از بین ببرد. یعنی به نصرت و روزی  ند و ببیند میو قطع مسافت ک

 جهت خود را به زحمت نیفکنید.  خدا راضی باشید و بی

﴿ �ِٰ ِيَن َهاُدواْ َوٱل�َّ ِيَن َءاَمُنواْ َوٱ�َّ ُ�ٓواْ إِنَّ  ِٔ إِنَّ ٱ�َّ َ�ۡ
َ
ِيَن أ َ َ� َوٱ�ََّ�َٰرٰى َوٱلَۡمُجوَس َوٱ�َّ ٱ�َّ

ءٖ َشِهيٌد  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ َ�َ َ َ � � َمن  ١٧َ�ۡفِصُل بَۡيَنُهۡم يَۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمةِ� إِنَّ ٱ�َّ نَّ ٱ�َّ

َ
لَۡم تََر أ

َ
�

َوآبُّ  َجُر َوٱ�َّ َباُل َوٱلشَّ ۡمُس َوٱۡلَقَمُر َوٱ�ُُّجوُم َوٱۡ�ِ �ِض َوٱلشَّ
َ
َ�َٰ�ِٰت َوَمن ِ� ٱۡ� َوَ�ثِ�ٞ ِ� ٱلسَّ

َ َ�ۡفَعُل مَ  ۡكِرٍ�� إِنَّ ٱ�َّ ُ َ�َما َ�ُۥ ِمن مُّ ا ّمَِن ٱ�َّاِس� َوَ�ثٌِ� َحقَّ َعلَۡيهِ ٱۡلَعَذاُبۗ َوَمن يُِهِن ٱ�َّ
  ]۱۸-۱۷[الحج:  ﴾١٨�ََشآُء۩ 

محقق است که آنان که ایمان آوردند و آنان که یهودی شدند و صابئان و ترسایان و ترجمه: 
اند خدا البته بین ایشان روز رستاخیز قضاوت کند زیرا خدا به  آنان که شرک آورده گبران و

ها و هر که در  کند هر که در آسمان ) آیا ندیدی که برای خدا سجده می۱۷هرچیز گواه است(
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ها، درخت، جنبندگان و بسیاری از مردم و بسیاری  زمین است و خورشید، ماه، ستارگان، کوه
ب بر آنان سزاوار است و آنکه را خدا خوار کند کسی او را گرامی ندارد و به هم هستند که عذا

 ). ۱۸کند( راستی که خدا آنچه بخواهد می
شمرند، خدای تعالی بین  خود را حق و دیگران را باطل می ۱۷هر کدام از ِفَرق مذکوره در آیۀ نکات: 

مقصود از سجدۀ زمین، آسمان،  ایشان قضاوت خواهد کرد و صالح را از طالح جدا خواهد نمود.

خورشید، کوه و جنبندگان همان رام و تسخیر آنها است که به ارادۀ حق مسخرند ولی سجدۀ مردم 

سجدۀ تشریعی است، پس سجده به معنی انقیاد محض و نهایت تواضع است و آن را اقسام و افرادی 

 تر است.  جمادات پستاست. پس بشری که به نهایت تواضع تسلیم نباشد و سجده نکند از 

َعۡت لَُهۡم �َِياٞب ّمِن نَّارٖ يَُصبُّ ﴿ ْ ُ�ّطِ ِيَن َ�َفُروا ْ ِ� َرّ�ِِهۡمۖ فَٱ�َّ َ�َٰذاِن َخۡصَماِن ٱۡخَتَصُموا
َ�ِٰمُع ِمۡن  ٢٠يُۡصَهُر بِهِۦ َما ِ� ُ�ُطونِِهۡم َوٱۡ�ُلُوُد  ١٩ِمن فَۡوِق رُُءوِسِهُم ٱۡ�َِميُم  َولَُهم مَّ

ِ�يُدواْ �ِيَها َوُذوقُواْ َعَذاَب ٱۡ�َرِ�ِق  ٢١َحِديٖد 
ُ
ن َ�ۡرُُجواْ ِمۡنَها ِمۡن َ�ّ�ٍ أ

َ
َراُدٓواْ أ

َ
 ﴾٢٢ُ�ََّمآ أ

 ]۲۲-۱۹[الحج: 
این دو گروه دو دشمن (با هم) هستند که دربارۀ پروردگارشان مخاصمه کردند، پس ترجمه: 

، ریخته شود از باالی سرشان آب داغ ها از آتش بریده شده آنان که کافرند برای ایشان جامه
) و برای ۲۰های ایشان است و (نیز) پوستهایشان ( ) به آن آب گداخته شود آنچه در شکم۱۹(

) هرگاه به سبب غم بخواهند از آن(آتش) خارج شوند، در آن ۲۱ایشان است گرزهایی از آهن(
 ). ۲۲ا (برگردانیده شوند و (به آنان گفته شود) بچشید عذاب آتش سوزان ر 

اشاره به دو گروه مؤمنین و کافرین، و یا مطیعین و عاصین است که در آیات سابق  ﴾َ�َٰذانِ ﴿نکات: 

ذکر شده است. و مورد نزول این  ۱۷ای که در آیۀ  ذکرشان شده. و ممکن است اشاره باشد به شش طائفه

یده و خصم ایشان عتبه، شیبه و آیه در جنگ بدر بوده و اشاره است به گروه مؤمنین یعنی علی، حمزه، عب

شود که این آیه در مدینه  ولید که مقابل هم به مبارزه برخاستند و اگر مورد نزول صحیح باشد معلوم می

 نازل شده است. 

نَۡ�ُٰر ُ�َ ﴿
َ
ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها ٱۡ� ٰلَِ�ِٰت َج�َّ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱل�َّ َ يُۡدِخُل ٱ�َّ لَّۡوَن إِنَّ ٱ�َّ

َساوَِر ِمن َذَهٖب َولُۡؤلُٗؤۖ� َوِ�َاُسُهۡم �ِيَها َحرِ�ٞر 
َ
ّيِِب ِمَن ٱۡلَقۡوِل  ٢٣�ِيَها ِمۡن أ وَُهُدٓواْ إَِ� ٱلطَّ

  ]۲۴-۲۳[الحج:  ﴾٢٤وَُهُدٓواْ إَِ�ٰ ِصَ�ِٰط ٱۡ�َِميِد 
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اند به  انجام دادههای شایسته را  و عمل  تعالی آنان را که ایمان آورده محققًا خدایترجمه: 
شود آراسته و پیراسته شوند در  کند که از زیر اشجار آن نهرها جاری می هایی داخل می بهشت

اند  ) و راهنمائی شده۲۳های طال، لؤلؤ و لباس ایشان در آنجا حریر است( آنها از دستبرنجن
 ). ۲۴اند به راه خدای ستوده( به گفتار پاکیزه و راهنمایی شده

 الی در این آیات برای مؤمنین چهار نعمت را ذکر فرموده: تع حقنکات: 

 مسکن. اول: 

 زیورها. دوم: 

 ها.  لباسسوم: 

و یا کلمۀ حمد باشد که  مثل کلمۀ طیبۀگفتارهای خوب که کلمۀ توحید باشد به دلیل  چهارم:

ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿ گویند: می ِيٱ ِ�َّ ٰ َدعۡ  َوَءاِخرُ ﴿ و !*"﴾ۥَدهُ وَعۡ  َصَدَ�َنا �َّ نِ  ُهمۡ َوٮ
َ
ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ أ  َرّبِ  ِ�َّ

 ، و یا هر دو. !+"﴾لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ

 الله المحمود؛ ﴾َ�ِيدِ ﴿از باشد و مقصود  مضاف و مضاف الیه می ﴾ِصَ�ِٰط ٱۡ�َِميدِ ﴿و جملۀ: 

 . !,"است و ممکن است حمد وصف راه باشد

﴿ ِ وَن َعن َسبِيِل ٱ�َّ ْ َوَ�ُصدُّ ِيَن َ�َفُروا ِي َجَعۡلَ�ُٰه لِلنَّاِس إِنَّ ٱ�َّ َوٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�ََراِم ٱ�َّ
 �ٖ�ِ

َ
ِۢ بُِظۡلٖ� نُِّذۡقُه ِمۡن َعَذاٍب أ � َوَمن يُرِۡد �ِيهِ �ِإِۡ�َاد نَا  ٢٥َسَوآًء ٱۡلَ�ِٰكُف �ِيهِ َوٱۡ�َادِ

ۡ
�ۡذ بَوَّ�

ن �َّ �ُۡ�ِۡك ِ� َشۡ� 
َ
بَۡ�ٰهِيَم َمَ�َن ٱۡ�َۡيِت أ ِع ا َوَطهِّ  ٔٗ ِ�ِ كَّ آ�ِفَِ� َوٱۡلَقآ�ِِمَ� َوٱلرُّ ۡر بَۡيِ�َ لِلطَّ

ُجودِ  ِ فَّجٍ َعِميٖق  ٢٦ٱلسُّ
�َِ� ِمن ُ�ّ

ۡ
ِ َضاِمرٖ يَأ

ّ�ُ ٰ تُوَك رَِجاٗ� َوَ�َ
ۡ
ّذِن ِ� ٱ�َّاِس بِٱۡ�َّجِ يَ�

َ
َوأ

يَّا ٢٧
َ
� ٓ�ِ ِ ْ ٱۡسَم ٱ�َّ ْ َمَ�ٰفَِع لَُهۡم َوَ�ۡذُكُروا ٰ َما َرزََ�ُهم ّمِۢن بَِهيَمِة ّلِيَۡشَهُدوا ۡعلُوَ�ٍٰت َ�َ ٖ� مَّ
ْ ٱۡ�َآ�َِس ٱۡلَفقَِ�  ۡطعُِموا

َ
ْ ِمۡنَها َوأ نَۡ�ِٰم� فَُ�ُوا

َ
ْ نُُذورَُهۡم  ٢٨ٱۡ� ْ َ�َفَثُهۡم َوۡ�ُوفُوا ُ�مَّ ۡ�َۡقُضوا

وَّفُواْ بِٱۡ�َۡيِت ٱۡلَعتِيِق    ]۲۹-۲۵[الحج: ﴾٢٩َوۡ�َطَّ
دارند و مردم را منع  نان که کافر شده و از راه خدا و مسجد الحرام باز میبه تحقیق آترجمه: 

که در آن مقیم کنند از آن مسجدی که ما آن را برای مردم قرار دادیم که مساوی است کسی می

____________________ 
 ].٧٤[الزمر: » ستایش خدائی را که وعدة خود را نسبت به ما راست نمود.« -١

 ].١٠[یونس: » و پایان دعای ایشان این است که الحمدلله رب العالیمن.« -٢
 این احتمال صحیح نیست چراکه صفت در معرفه و نکره تابع موصوف است. -٣

 



 تابشی از قرآن    ٢٨٠

کس در آن مسجد میل به ناحق کند و به ستمی آلوده  که بیابانِی وارد است.  و هراست و کسی
) و هنگامی که راهنمایی کردیم برای ابراهیم مکان ۲۵ا از عذاب درناک(چشانیم او ر  شود می

خانۀ کعبه را و (گفتیم) شرک میاور و چیزی را شریک من قرار مده و خانۀ مرا برای طواف 
) و در میان مردم اعالم به حج کن که ۲۶کنان پاک نما( کنندگان، نمازگزاران، رکوع و سجده

) تا منافع خودشان را ۲۷سواران بر هر شتر الغری از هر راه دوری ( سوی تو پیادگان وبیایند به 
مشاهده کنند و نام خدا را در روزهای دانسته شده بر آنچه روزی ایشان کرده از چهارپایاِن زبان 

) سپس ازاله کنند ۲۸بسته، یاد کنند، پس، از آنها بخورید و به سختی کشیدۀ فقیر اطعام کنید(
 ). ۲۹رهای خود را وفا کنند و به خانۀ کعبه طواف کنند(کثافات خود را و نذ

ونَ ﴿جملۀ: نکات:  ِيَن َ�َفُرواْ َوَ�ُصدُّ داللت دارد بر کفر آنان که راه حج را بر مردم  ﴾....إِنَّ ٱ�َّ

آورند و یا مخارجی زائد جعل نمایند و به رشوه یا  کنند و برای روندگان به حج موانعی به وجود می سد می

َسَوآًء ٱلَۡ�ِٰكُف ﴿های مختلف مانع شوند. جملۀ:  پارتی کسانی را روانه کنند و کسان دیگری را به بهانه
داللت دارد که مقیم و مسافر دربارۀ استفادۀ از کعبه و امکنۀ اطرافش مساویند و اهل مکه  ﴾�ِيهِ َوٱۡ�َادِ 

ِۢ بُِظۡل�ٖ ﴿توانند مانع از سکنای واردین شوند. و جملۀ  نمی داللت دارد که  ﴾....َوَمن يُرِۡد �ِيهِ �ِإِۡ�َاد

ام و اهالی مکه حق ستم، یا گرانفروشی و احتکار و یا نوع دیگر از
ّ
کس  تعدی و آزار ندارند و هر حک

 مرتکب چنین کارها شود گناه بزرگی کرده و به هرحال باید برای حّجاج و زّوار تسهیالتی فراهم کنند. 

توان  ام را پاک نما می که خدا به حضرت ابراهیم دستور داده که خانه ﴾َوَطّهِۡر بَۡيِ�َ ﴿و از جملۀ: 

از زمان حضرت ابراهیم بوده که خدا چنین خطابی در مورد استفاده کرد که بنای خانۀ کعبه حتی قبل 

تعبیر شده که عتیق و  ﴾بِٱۡ�َۡيِت ٱۡلَعتِيقِ ﴿تطهیر آن به ابراهیم نموده و لذا در آیات بعد آن از آن خانه به 

ّذِن ِ� ٱ�َّاِس بِٱۡ�َجِّ ﴿گویند. و جملۀ  عتیقه به چیزی کهنه و قدیمی می
َ
اید داللت دارد که ب ﴾....َوأ

 امام و زعیم مسلمین اعالم کند و مردم را به حج خانۀ کعبه دعوت نماید. 

ۡعلُوَ�ٍٰت ﴿و از جملۀ:  يَّاٖ� مَّ
َ
شود که باید اول و نهم و دهم ذی الحجه معلوم گردد،  استفاده می ﴾�

روزهای  یعنی در استهالل مراقبت نمایند تا روز نهم و دهم مشتبه نگردد تا اینکه تکبیرات خود را در آن

کبر و تکبیراتی است که پس از نماز عید اضحی و سایر  ذکرمعین بگویند. و مقصود از  همان الله أ

 شود.  نمازها گفته می

ْ ﴿جملۀ:  ۡطعُِموا
َ
ْ ِمۡنَها َوأ ها باید خورده شود و به فقراء و  داللت دارد که اضحیه و قربانی ﴾َفُ�ُوا

ن گردد و باألخره تبذیر و اسراف 
ّ

مساکین إطعام گردد، نه اینکه روی خاک مقابل آفتاب بماند و متعف

 ای فراهم کنند.  شود و به زیر خاک مدفون شود، بلکه باید سردخانه
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﴿ ِ ۡم ُحُرَ�ِٰت ٱ�َّ نَۡ�ُٰم إِ�َّ َما َ�ٰلَِكۖ َوَمن ُ�َعّظِ
َ
ِحلَّۡت لَُ�ُم ٱۡ�

ُ
ُۥ ِعنَد َرّ�ِهِۦۗ َوأ  َ�ُهَو َخۡ�ٞ �َّ

ورِ  ْ قَۡوَل ٱلزُّ ۡوَ�ِٰن َوٱۡجَتنُِبوا
َ
ْ ٱلرِّۡجَس ِمَن ٱۡ� ِ َ�ۡ�َ  ٣٠ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيُ�ۡمۖ فَٱۡجَتنُِبوا ُحَنَفآَء ِ�َّ

 
َ
ِ فََك� ۡو َ�ۡهوِي بِهِ ُمۡ�ِ�َِ� بِهِۦۚ َوَمن �ُۡ�ِۡك بِٱ�َّ

َ
ۡ�ُ أ َمآِء َ�َتۡخَطُفُه ٱلطَّ �ََّما َخرَّ ِمَن ٱلسَّ

َها ِمن َ�ۡقَوى ٱۡلُقلُوِب  ٣١ٱلّرِ�ُح ِ� َمَ�ٖن َسِحيٖق  ِ فَإِ�َّ ۡم َشَ�ٰٓ�َِر ٱ�َّ  ﴾٣٢َ�ٰلَِكۖ َوَمن ُ�َعّظِ
  ]۳۲-۳۰[الحج:  

رگ شمرد برای او خوب است و این است مناسک، آداب حج و آنکه ُحُرمات خدا را بز ترجمه: 
های پلید  شود، پس، از بت چهارپایان برای شما حالل شده مگر آنچه بر شما تالوت می

) خالص و متمایل به خدا باشید و به او ۳۰اجتناب کنید و از گفتن قول بیجا دوری نمایید (
او را بربایند و شرک نیاورید و آنکه به خدا شرک آورد پس گویا از آسمان سقوط کرده و مرغان 

چنین است و آنکه شعائر إلهی را ) این۳۱پاره پاره کنند یا باد او را سرازیر سازد در وادی دوری(
 ). ۳۲بزرگ شمرد پس آن از پرهیز دلهاست (

 نکات: 
ً
ُحُرمات چیزهایی است که خدا هتک و شکستن آنها را حرام دانسته از آداب حج و یا مطلقا

 -۱(حج و چه در غیر حج. آنچه در قرآن به حرام ذکر شده پنج چیز است: هر چه حرام باشد چه در 

 . مشعر الحرام) -۵شهر الحرام.  -۴بلد الحرام.  -۳مسجد الحرام.  -۲کعبه.  ؛بیت الحرام

�ََّما ﴿نظر و متمایل به حق گردد. در جملۀ:  وصف کسی است که از باطل صرف ﴾ُحَنَفآءَ ﴿
َ
فََك�

شده به آنکه خود را از آسمان پرت کند و مرغان الشخور بدن او را بربایند و یا مشرک تشبیه  ﴾...َخرَّ 

بادها و شیطان او را به وادی بیچارگی و بدبختی بیندازند. در اینجا تشبیه مفردات و مرکبات هر دو به 

 عمل آمده است. 

﴿ ٓ َسّ�ٗ ُ�مَّ َ�ِلَُّها َجٖل مُّ
َ
ةٖ َجَعۡلَنا  ٣٣إَِ� ٱۡ�َۡيِت ٱۡلَعتِيِق لَُ�ۡم �ِيَها َمَ�ٰفُِع إَِ�ٰٓ أ مَّ

ُ
ِ أ

َولُِ�ّ
نَۡ�ِٰم� فَإَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞد َفلَهُ 

َ
ٰ َما َرزََ�ُهم ّمِۢن بَِهيَمِة ٱۡ� َ�َ ِ ْ ٱۡسَم ٱ�َّ َۡذُكُروا ۥٓ َمنَسٗ� ّ�ِ

ِ ٱلُۡمۡخبِتَِ�  ْۗ َو�َّ�ِ ۡسلُِموا
َ
ُ  ٣٤أ ِيَن إَِذا ُذكَِر ٱ�َّ ٰ َمآ  ٱ�َّ ِٰ�ِ�َن َ�َ وَِجلَۡت قُلُوُ�ُهۡم َوٱل�َّ

ا َرزَۡقَ�ُٰهۡم يُنِفُقوَن  لَٰوةِ َوِممَّ َصاَ�ُهۡم َوٱلُۡمِقيِ� ٱلصَّ
َ
 ]۳۵-۳۳[الحج: ﴾٣٥أ

هایی است سپس جای (نحر) آن ناحیۀ  برای شما در آن تا مدت نامبرده شده بهرهترجمه: 
) و برای هر اّمتی محل عبادت و قربانی قرار دادیم تا نام خدا را یاد کنند ۳۳خانۀ کهن است(

بر آنچه خدا روزی ایشان نموده از چهارپایان زبان بسته پس إله شما إله یگانه است که به او 
) آنان که چون یاد خدا شود دلهاشان ۳۴بشارت بده صاحبان دلهای آرام را(تسلیم شوید و 
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بترسد و بر آنچه به ایشان رسد صابر باشند و آنان که نماز را برپا دارند و از آنچه روزی ایشان 
 ). ۳۵کنند ( کردیم انفاق می

ر شعائر قربانی است به حسب ظاه ﴾....لَُ�ۡم �ِيَها َمَ�ٰفِعُ ﴿در  ﴾�ِيَها﴿مقصود از کلمۀ نکات: 

که بهره بردارای آنها عبارت است از استفاده از شیر، کرک، پشم، فرزند و سواری بر آنها تا وقتی که به 

 گاه برسند.  قربان

هایی  اگر برگردد به مطلق شعائر، یعنی واجبات، محرمات و عمل به آنها بهره ﴾�ِيَها﴿ولی ضمیر 

َسّ�ٗ ﴿دارد تا  َجٖل مُّ
َ
جَ ﴿، و ﴾أ

َ
َسّ�ٗ أ وقت آمدن مرگ و رفع تکلیف است. و مقصود از  ﴾ٖل مُّ

چنانکه  ﴾ٱۡلَعتِيقِ ﴿، خانۀ کعبه است که از غرق و یا از تسلط جبارین آزاده مانده و ﴾ٱۡ�َۡيِت ٱۡلَعتِيقِ ﴿

به  ﴾ٱلُۡمۡخبِتِ�َ ﴿ترین محل عبادت است: و  ذکر شد به معنی قدیم نیز آمده یعنی خانۀ کعبه قدیمی

ِينَ ﴿ تعالی در جملۀ: آمده، ولی چون حق ینمخلصین و مطمئنّ  ،خاضعین ،مطیعینمعنی؛  آن  ﴾....ٱ�َّ

 را تفسیر کرده احتیاج به توضیح ندارد. 

ِ َعلَۡيَها ﴿ ْ ٱۡسَم ٱ�َّ ِ لَُ�ۡم �ِيَها َخۡ�ٞۖ فَٱۡذُكُروا َوٱۡ�ُۡدَن َجَعۡلَ�َٰها لَُ�م ّمِن َشَ�ٰٓ�ِرِ ٱ�َّ
ۖ فَإَِذا ۡرَ�َٰها لَُ�ۡم  َصَوآفَّ ۚ َكَ�ٰلَِك َسخَّ ْ ٱۡلَقانَِع َوٱلُۡمۡعَ�َّ ۡطعُِموا

َ
ْ ِمۡنَها َوأ وََجَبۡت ُجُنوُ�َها فَُ�ُوا

َ ُ�ُوُمَها َوَ� دَِمآؤَُها َوَ�ِٰ�ن َ�َناُ�ُ ٱ�َّۡقَوٰى ِمنُ�ۡمۚ  ٣٦لََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُروَن  لَن َ�َناَل ٱ�َّ
َرَها لَُ�ۡم ِ�ُ  ِ ٱلُۡمۡحِسنَِ� َكَ�ٰلَِك َسخَّ ٰ َما َهَدٮُٰ�ۡمۗ َو�َّ�ِ َ�َ َ واْ ٱ�َّ ُ    ﴾٣٧َكّ�ِ

  ]۳۷-۳۶[الحج:
و حیوانات تنومند را برای شما از شعائر الهی قرار دادیم برای شما در آنها خیر است ترجمه: 

قوط اند پس چون به پهلو س پس نام خدا را بر آنها یاد کنید درحالی که ایستاده و صف کشیده
کنند از آنها بخورید و شخص قانع و وارد را اطعام کنید، بدینگونه آنها را برای شما تسخیر 

های آنها هرگز به خدا نرسد ولیکن پرهیزگاری  ها و خون ) گوشت۳۶کردیم تا شما شکرگزارید(
ت رسد بدینگونه آنها را تسخیر کرد برای شما تا خدا را برای آنکه شما را هدای شما به او می

 ). ۳۷کرده بزرگ شمارید و نیکوکاران را بشارت بده(

این است که حیوان بر پا ایستاده و چهار دست و پا را به ترتیب بر  ﴾َصَوآفَّ ﴿مقصود از نکات: 

زمین نهاده باشد و کیفّیت نحر شتر این است که هر دو دست آن را از زانو تا پنجۀ او بر یکدیگر به بندند 

و و تیغ در طرف راست سینۀ او فرو برند. و در گاو چهار دست و پای او را به بندند و دم او را رها کنند 

مالیدند و آن را وسیلۀ  های خود می چون در زمان جاهلیت خون قربانی به در و دیوار کعبه و یا بر بت

 



 ٢٨٣  سورة الحج

َ ُ�ُوُمَها َوَ� دَِمآؤَُها﴿دانستند خدا نهی نموده و فرموده:  تقّرب می ، پس مقصود ﴾لَن َ�َناَل ٱ�َّ

ٰ َما ﴿جملۀ:  ﴾ِمنُ�مۡ  َ�َناُ�ُ ٱ�َّۡقَوىٰ ﴿اطاعت و پرهیزگاری است چنانکه فرموده:  َ�َ َ واْ ٱ�َّ ُ ِ�َُكّ�ِ
ُ الَ إلَهَ إالَّ  اهللاُ«شود:  است که پس از نمازهای ایام عید گفته می، اشاره به همان تکبیراتی﴾َهَدٮُٰ�مۡ  ربَ أَكْ

اهللاُاهللاُ  لَ  وَ ا وَ انَ دَ ا هَ لَی مَ دُ عَ مْ هللاِِ احلَ ُ وَ ربَ ا أَوَ أَكْ لَی مَ رُ عَ كْ قَ  َواهللاُ  االَنَ هُ الشُ زَ ا رَ ُ علی مَ ربَ ةِ أَكْ ِيمَ نْ هبَ نَا مِ

امِ  ِ ﴿. و جملۀ: »األَنعَ داللت دارد که شعائر الهی را خوِد خدا باید  ﴾َجَعۡلَ�َٰها َلُ�م ّمِن َشَ�ٰٓ�ِرِ ٱ�َّ

 نامند!  می شعائر اللهرا  شعائر الناسمعّین کند ولی در زمان ما بسیاری از 

َ يَُ�ٰفِعُ ﴿ اٖن َكُفوٍر  إِنَّ ٱ�َّ َ َ� ُ�ِبُّ ُ�َّ َخوَّ ْۗ إِنَّ ٱ�َّ ِيَن َءاَمُنٓوا ِيَن  ٣٨َعِن ٱ�َّ ذَِن لِ�َّ
ُ
أ

ٰ نَۡ�ِهِۡم لََقِديٌر  َ�َ َ ْۚ �نَّ ٱ�َّ ُهۡم ُظلُِموا َّ�
َ
ْ ِمن دَِ�ٰرِهِم بَِغۡ�ِ  ٣٩يَُ�َٰتلُوَن بِ� ۡخرُِجوا

ُ
ِيَن أ ٱ�َّ

 ْ ن َ�ُقولُوا
َ
ٓ أ َمۡت َصَ�ِٰمُع َو�َِيٞع  َحّقٍ إِ�َّ َُّهّدِ ِ ٱ�َّاَس َ�ۡعَضُهم بَِبۡعٖض ل ۗ َولَۡوَ� َدۡ�ُع ٱ�َّ ُ َر�َُّنا ٱ�َّ

َ لََقوِيٌّ  ۥٓۚ إِنَّ ٱ�َّ ُه ُ َمن يَنُ�ُ نَّ ٱ�َّ ِ َكثِٗ��ۗ َوَ�َنُ�َ  َوَصلََ�ٰٞت َوَمَ�ِٰجُد يُۡذَكُر �ِيَها ٱۡسُم ٱ�َّ
ِيَن إِن ٤٠َعزِ�ٌز  ْ بِٱلَۡمۡعُروِف  ٱ�َّ َمُروا

َ
َكٰوةَ َوأ ْ ٱلزَّ لَٰوةَ َوَءاتَُوا ْ ٱلصَّ قَاُموا

َ
�ِض أ

َ
ُٰهۡم ِ� ٱۡ� َّ� كَّ مَّ

ُمورِ 
ُ
ِ َ�ٰقَِبُة ٱۡ�  ]۴۱-۳۸[الحج:  ﴾٤١َوَ�َهۡواْ َعِن ٱلُۡمنَكرِ� َوِ�َّ

محّققًا خدا هر کند و  اند دفاع می حقیقت این است که خدا از آنان که ایمان آوردهترجمه: 
شوند اذن قتال  ) به آن کسانی که مورد قتال واقع ۳۸دارد( خیانتکار ناسپاس را دوست نمی

) ۳۹اند و محققًا خدا بر یاری ایشان توانا است(داده شده به سبب آنکه مورد ستم قرار گرفته
: پروردگار ما گفتند هاشان به ناحق اخراج شدند و گناهی نداشتند جز آنکه می آنان که از خانه

ها، معبدها،  خداست. و اگر نباشد دفع خدا بعضی از مردم را به بعضی، بدون شک صومعه
شود ویران گردد و  کلیساها (و یا نمازها به ابطال آن) و مسجدها که در آنها ذکر خدا بسیار می

مأذونین ) ۴۰دهد زیرا خدا توانای عزیز است( کسی که او را یاری کند یاری می البته خدا هر
اند که اگر ایشان را در زمین تمّکن دهیم نماز را برپا دارند و زکات را بدهند و در قتال کسانی

 ). ۴۱به کار خوب امر کنند و از منکر نهی کنند. و سرانجام کارها به اختیار خداست(
زل شده دفاع خدا از بندگان خود به واسطۀ بعضی از بندگان دیگر است چنانکه این آیات نانکات: 

اِر مکه مسلمین را اذیت و آزار می صدر موردی که قبل از هجرت رسول خدا
ّ

دند و آنان کر کف

م می صمدند نزد رسول خداآ می
ّ
کردند و  بعضی کتک خورده و بعضی با سر و دست شکسته تظل

ایشان را أمر به  صخواستند که پنهانی مشرکین را بکشند، رسول خدا اذن می صحتی از رسول خدا

فرمود تا اینکه پس از هجرت و تجّمع مسلمین و هجوم مشرکین به طرف مدینه امر به جهاد  بر میص
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ای نازل شده که از شهر خود بیرون آمدند برای هجرت،  نازل شد. و به قولی این آیات دربارۀ عده

ناهی در و این عده گ !*"تعالی اذن قتال به ایشان داد مشرکین متعرض ایشان شدند برای ممانعت. حق

ُ ﴿گفتند:  نظر کفار نداشتند جز اینکه موحد بودند و می يُۡذَكُر ﴿در  ﴾�ِيَها﴿. و ضمیر ﴾َر�َُّنا ٱ�َّ
، هر دو احتمال داده شده ﴾َصَ�ِٰمُع َو�َِيٞع َوَصلََ�ٰٞت َوَمَ�ِٰجدُ ﴿گردد و یا  بر می ﴾َمَ�ِٰجدُ ﴿به  ﴾�ِيَها

ِيَن إِن ﴿است. و مخفی نماند خدا آن عده از مؤمنین را یاری کرد و مدافع ایشان شد که به صفت  ٱ�َّ
 ْ قَاُموا

َ
�ِض أ

َ
ُٰهۡم ِ� ٱۡ� َّ� كَّ بودند ولی مسلمانان اسمی مانند زمان ما را که دارای چنین اوصافی  ﴾......مَّ

 نیستند یاری نخواهد کرد. 

بَۡت َ�ۡبلَُهۡم قَۡوُم نُوٖح وََ�دٞ َوَ�ُموُد �﴿ بُوَك َ�َقۡد َكذَّ  ٤٣َوقَۡوُم إِبَۡ�ٰهِيَم َوقَۡوُم لُوٖط  ٤٢ن يَُ�ّذِ
َخۡذُ�ُهۡمۖ فََكۡيَف َ�َن نَِ�ِ� 

َ
ۡملَۡيُت لِۡلَ�ٰفِرِ�َن ُ�مَّ أ

َ
� فَأ َب ُموَ�ٰ ۡصَ�ُٰب َمۡدَ�َنۖ َوُ�ّذِ

َ
 ٤٤َوأ

يِّن ّمِن قَۡرَ�ةٍ 
َ
ۡ�ٖ  فََك�

لَةٖ َوقَ َعطَّ ٰ ُعُروِشَها َو�ِۡ�ٖ مُّ ۡهلَۡكَ�َٰها َوِ�َ َظالَِمةٞ فَِ�َ َخاوَِ�ٌة َ�َ
َ
أ

ِشيٍد  ۡو َءاَذاٞن �َۡسَمُعوَن بَِهاۖ  ٤٥مَّ
َ
�ِض َ�َتُكوَن لَُهۡم قُلُوٞب َ�ۡعقِلُوَن بَِهآ أ

َ
فَلَۡم �َِسُ�واْ ِ� ٱۡ�

َ
أ

بَۡ�ٰرُ 
َ
ُدورِ  فَإِ�ََّها َ� َ�ۡعَ� ٱۡ�   ]۴۶-۴۲[الحج:  ﴾٤٦َوَ�ِٰ�ن َ�ۡعَ� ٱۡلُقلُوُب ٱلَِّ� ِ� ٱلصُّ

و اگر تو را تکذیب کنند پس حقیقت این است که پیش از ایشان قوم نوح و عاد و ترجمه: 
) و اصحاب مدین ۴۳) و قوم ابراهیم و قوم لوط کذلک(۴۲ثمود تکذیب انبیاء خود نمودند(
کذیب شد، پس مهلت دادم به کافرین سپس ایشان را گرفتم (قوم شعیب همچنین) و موسی ت

ها را که هالک نمودیم در  ) پس چه بسیار قریه۴۴پس چگونه بود تعّرض و جلوگیری من (
های خود و چه بسیار حالی که ایشان ستمکار بودند، پس آنها ساقط و خراب گردید بر سقف

) چرا در زمین سیر نکردند تا ۴۵صاحب مانده)( چاه تعطیل شده و قصرهای محکم (که بی
ها کور  صاحب دالنی شوند که با آن تعقل کنند و یا گوشهایی که با آن بشوند زیرا که چشم

 ). ۴۶باشد کور است( ها می نیست ولیکن دلهایی که در سینه
کنند همۀ انبیاء را تکذیب  است که اگر تو را تکذیب می صاین آیات تسلیت رسول خدانکات: 

فَلَۡم ﴿باشد. و جملۀ:  می »من أهل قرية«، ﴾ّمِن قَۡرَ�ةٍ ﴿اد افسرده مباش. و مقصود از کلمۀ: کردند زی
َ
أ

 ْ داللت دارد که سیر در زمین برای دیدن آثار، قبور و قراء گذشتگان به جهت عبرت گرفتن  ﴾�َِسُ�وا

خوب است و چون دیدن و شنیدن اخبار و آثار گذشتگان با چشم و گوش است ولیکن تا بیداری و 

____________________ 
 .)٢٣/٣٩، فخر رازی (تفسیر الکبیرنگا:  -١

 



 ٢٨٥  سورة الحج

ِ� َ�ۡعَ� ٱۡلُقلُوُب ٱلَِّ� ﴿بینایی دل نباشد دیدن و شنیدن اثر کاملی ندارد، و لذا خدا فرموده: 
ُدورِ  . و این جمله داللت دارد که محل فکر و تعقل سینه است و ممکن است دماغ و سینه هر دو ﴾ٱلصُّ

 محل تعقل باشد.

ا ﴿ ۡلِف َسَنةٖ ّمِمَّ
َ
ۥۚ �نَّ يَۡوًما ِعنَد َرّ�َِك َك� ُ وَۡعَدهُ َو�َۡسَتۡعِجلُونََك بِٱۡلَعَذاِب َولَن ُ�ۡلَِف ٱ�َّ

وَن  يِّن ٤٧َ�ُعدُّ
َ
َخۡذُ�َها �َ�َّ ٱلَۡمِصُ�  َوَ��

َ
ۡملَۡيُت لََها َوِ�َ َظالَِمةٞ ُ�مَّ أ

َ
قُۡل  ٤٨ّمِن قَۡرَ�ٍة أ

بِٞ�  نَا۠ لَُ�ۡم نَِذيٞر مُّ
َ
َمآ � َها ٱ�َّاُس إِ�َّ ُّ�

َ
�   ]۴۹-۴۷[الحج:  ﴾٤٩َ�ٰٓ

یقت خواهند و خدا هرگز وعدۀ خود را خالف نکند و به حق و به شتاب از تو عذاب میترجمه: 
) و چه بسیار ۴۷شمرید( یک روز نزد پروردگار تو مانند هزار سال است از آنچه شما می

هائی را که مهلت دادم به آنها در حالی که ستمکار بودند سپس آنها را گرفتم و به سوی  قریه
 ). ۴۹) بگو: ای مردم، همانا فقط من برای شما ترسانندۀ آشکارم(۴۸من است بازگشت(

ونَ ﴿جملۀ: نکات:  ا َ�ُعدُّ ۡلِف َسَنةٖ ّمِمَّ
َ
اینکه یکی: معنی بلندی دارد:  ﴾�نَّ يَۡوًما ِعنَد َرّ�َِك َك�

گویند بر ما عذاب نازل کن بدانند که پیش خدا یک  جویند و می این کفاری که به عجله از تو عذاب می

ر است، پس مهلت او را روز با هزار سال فرقی ندارد چه یک روز مهلت دهد چه هزار سال به هر دو قاد

عذاب خدا در آخرت است و عذاب یک روز آخرت در شدت مانند هزار دوم: دلیل بر عجز او ندانند. 

اینکه روزهای کوتاه اگر به سختی بگذرد سوم:  کنند. سال است که اگر کفار بدانند شتاب به عذاب نمی

مدت آن به قدر هزار سال و  شود پس چگونه خواهد گذشت روزی که برای انسان طوالنی حساب می

 . »نعوذ باهللا من عذابه وعتابه«شدت عذاب آن هزاران مقابل است. 

ۡغِفَرةٞ َورِۡزٞق َكرِ�ٞم ﴿ ٰلَِ�ِٰت لَُهم مَّ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱل�َّ ْ ِ�ٓ َءاَ�ٰتَِنا  ٥٠فَٱ�َّ ِيَن َسَعۡوا َوٱ�َّ
ۡصَ�ُٰب ٱۡ�َحِ 

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
 ]۵۱-۵۰[الحج:  ﴾٥١يِم ُمَ�ِٰجزِ�َن أ

اند برای ایشان آمرزش و  های شایسته را انجام داده پس آنان که ایمان آورده و عملترجمه: 
) و آنان که در آیات ما سعایت کرده و قصد عاجز ساختن ۵۰رنجی است( رزق خوب بی

 ). ۵۱اند(داشتند ایشان اهل دوزخ
رنج و تعب است نه مانند  منت و بی روزی بزرگوارانه یعنی بی ﴾رِۡزٞق َكرِ�مٞ ﴿مقصود از نکات: 

 و جهد در ﴾َسَعۡواْ ِ�ٓ َءاَ�ٰتَِنا﴿دنیا که هزاران رنج و زحمت است برای روزی حالل. و مقصود از 
ّ

، جد

عاجز ساختن  ﴾ُمَ�ِٰجزِ�نَ ﴿های دیگر. و مقصود از  رِدّ آیات الهی است به نام سحر و اساطیر و بهانه

 ت به هو کردن و منع نمودن مردم از ایمان و شبهه وارد ساختن در قلوب مردم. رسول اس

 



 تابشی از قرآن    ٢٨٦

ۡمنِيَّتِهِۦ ﴿
ُ
ۡيَ�ُٰن ِ�ٓ أ ۡلَ� ٱلشَّ

َ
� ٰٓ ٓ إَِذا َ�َم�َّ رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رَُّسوٖل َوَ� نَِ�ٍّ إِ�َّ

َ
ٓ أ َوَما

ۡيَ�ُٰن ُ�مَّ ُ�ِۡ�ُم  ُ َما يُۡلِ� ٱلشَّ ُ َعلِيٌم َحِكيٞم َ�َينَسُخ ٱ�َّ ُ َءاَ�ٰتِهِۦۗ َوٱ�َّ َۡجَعَل َما  ٥٢ٱ�َّ ِ�ّ
ٰلِِمَ� لَِ� ِشقَ  َرٞض َوٱۡلَقاِسَيةِ قُلُو�ُُهۡمۗ �نَّ ٱل�َّ ِيَن ِ� قُلُو�ِِهم مَّ ۡيَ�ُٰن فِۡتَنٗة ّلِ�َّ اقِۢ يُۡلِ� ٱلشَّ

نَّهُ  ٥٣بَعِيٖد 
َ
وتُواْ ٱۡلعِۡلَم �

ُ
ِيَن أ ّ�َِك َ�ُيۡؤِمُنواْ بِهِۦ َ�ُتۡخبَِت َ�ُۥ قُلُوُ�ُهۡمۗ  َوِ�َۡعَلَم ٱ�َّ ٱۡ�َقُّ ِمن رَّ

ۡسَتقِيٖ�  ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ َ لََهادِ ٱ�َّ   ]۵۴-۵۲[الحج:  ﴾٥٤�نَّ ٱ�َّ
و پیش از تو هیچ رسول و نبّیـی نفرستادیم مگر اینکه چون آرزو کرد شیطان درمیان ترجمه: 

کرد سپس خدا آیات خود را  انداخت زائل می را شیطان میو انداخت پس خدا آنچهاآرزوی
اندازد آزمایش قرار دهد  ) تا آنچه را شیطان می۵۲نمود و خدا دانای حکیم است ( محکم می

برای آنان که در دلشان مرضی است و برای آنان که دلهاشان سخت است و محققًا ستمگران 
) و تا آنان که دارای دانشند بدانند که قرآن حق و حقیقت است از ۵۳(در دوئیت دور و درازیند 

پروردگارت پس به آن ایمان آورند و دلهاشان به آن آرام گیرد و حقیقتًا خدا آنان را که ایمان 
 ). ۵۴کننده است( آورند به راه راست هدایت

ق دارد، نبی کسی است که شود که نبی و رسول فر محقق می ﴾رَُّسول﴿به  ﴾نَِ�ٍّ ﴿از عطف نکات: 

خبر گیرد از وحی، چه مأمور ابالغ آن باشد و چه نباشد، ولی رسول آنست که خبر گیرد و مأمور ابالغ 

نفر، سؤال شد: انبیاء  ۳۱۳سؤال شد: مرسلون چند نفر بودند؟ فرمود  صآن نیز باشد. از رسول خدا

. پس، معلوم باشد که میان رسول و نبی عام و خاص !*"چند نفر؟ فرمود: صد و بیست و چهار هزار نفر

 مطلق است یعنی هر نبی رسول نیست ولی هر رسولی نبی نیز هست. 

ۡيَ�ٰنُ ﴿در ترجمه و تفسیر  ۡلَ� ٱلشَّ
َ
� ٰٓ اند که  معانی مختلفه و احتماالت متفرقه نوشته ﴾.....إَِذا َ�َم�َّ

نیست، و ما در اینجا نظر خود را از ظاهر قرآن  کدام موافق عقل و نقل و ظاهر قرآنبه نظر ما هیچ

اینست که  ۵۴کس خواست بپذیرد و یا نپذیرد: مقصود از این جمالت در این آیه تا آیۀ  نگاریم، هر می

هر پیامبری چه مرسل و چه غیر مرسل آرزوی آن دارد که مردم هدایت شوند و بدون غوغا و هیاهو آیات 

____________________ 
) ٢٢٣٤٢، ش: ٥/٢٦٥( الـمسند). و همچون این حدیث را أحمد در ٢٣/٤٩، فخر رازی (تفسیر الکبیرنگا:  -١

ا میروایت کرده و محقق آن شعیب ارنؤوط می


 الکبیرباشد. و طبرانی در گوید: این روایت در مرتبه ضعیٌف جد

باشد جز گوید: راویان آن، راویان الصحیح می) می٨/٢١٠( مجمع الزوائد)؛ و هیثمی در ٧٨٧١( :)، ش٨/٢١٧(

) از أبي أمامة ٣٠٣٩، ش: ٢/٢٨٨( الـمستدركرا حاکم در بخشی از آنأحمد بن خلید حلبی که ثقة است. و 

اند. و ذهبی در التلخیص با را تخریج نکردهگوید: بنا بر شرط مسلم صحیح است و شیخین آنروایت نموده و می

 وی موافقت کرده است.
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کنند و  ی شیاطین انس و جن در میان آرزوی او شبهاتی به مردم القاء میخدا و دالیل او را بپذیرند ول

 ما بیان کردیم سرپرست و  مردم را به شک و شبهه می
ً
افکنند، چنانکه زمان ما نیز چنین است، مثال

زمامدار امور تکوینی مانند امور خلق، رزق و تدبیر جهان منحصر و مخصوص خداست و به انبیاء و 

نیست و این سخن را برای این گفتیم که اّمت ما غرق در غلو و شرک بودند و خواستیم اولیاء مربوط 

پذیرفتند و به توحید خالص وارد  ایشان را نجات دهیم و اگر شیاطین انسی و جنی نبودند مردم می

الس شدند، ولی متأّسفانه یک عده عالم نما به شبهات خود کتابها رد بر ما نوشتند و در منبرها و مج می

از ما بدگویی کردند و از تألیفاتم ظرف یک سال هفت کتاب خطی که منحصر به نسخۀ واحده بود، 

سرقت کردند و هر نوع اذیت و آزاری را روا داشتند و به هرحال مردم را متحیر و در وادی گمراهی نگاه 

ایمان بودند به سخن حق ای که دارای دانش و  کم عده داشتند. اما این غوغا و بگو و نگو طول کشید و کم

دار مادی و اسیر زخارف دنیا بودند و  ما تسلیم شده و آرام گرفتند، ولی آنان که در دلشان مرض و دکان

دلشان از حسد و محبت دنیا سخت پر شده بود، به همان عداوت خود با ما مانده و هنوز هم به بدگویی 

د است به آیات دلخوش و مشغولند. و این آیات در این سوره و این مع سورۀ انعام:  ۱۱۲نای ما مؤیَّ

 َناَجَعلۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿سورۀ فرقان:  ۳۱و  !*"﴾نِّ �ِۡ ٱوَ  �ِس ۡ�ِ ٱ ِط�َ َشَ�ٰ  �َعُدوّٗ  نَِ�ٍّ  لُِ�ِّ  َناَجَعلۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿
ۡ ٱ ّمِنَ  �َعُدوّٗ  نَِ�ٍّ  لُِ�ِّ  ولی خدا وعده داده کم کم القاء شیطان و شبهات شیاطین را زائل  !+"﴾رِِم�َ ُمجۡ ل

 شود.  کند و سخن حق را محکم نماید، چنانکه در زمان ما نیز مشاهده می

�َِيُهۡم َعَذاُب يَوۡ ﴿
ۡ
ۡو يَأ

َ
اَعُة َ�ۡغَتًة أ �َِيُهُم ٱلسَّ

ۡ
ٰ تَأ ِيَن َ�َفُرواْ ِ� ِمۡرَ�ةٖ ّمِۡنُه َح�َّ ٍ� َوَ� يََزاُل ٱ�َّ

ِٰت  ٥٥قِيٍ� عَ  ٰلَِ�ِٰت ِ� َج�َّ ْ وََعِملُواْ ٱل�َّ ِيَن َءاَمُنوا ِ َ�ُۡ�ُم بَۡيَنُهۡمۚ فَٱ�َّ َّ ٱلُۡمۡلُك يَۡوَم�ِٖذ ّ�ِ
بُواْ � ٥٦ٱ�َّعِيِم  ِيَن َ�َفُرواْ َوَ�ذَّ ِهٞ� َوٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهۡم َعَذاٞب مُّ

ُ
 ]۵۷-۵۵[الحج: ﴾٥٧َ�ٰتَِنا فَأ

اند در شک از قرآن هستند تا اینکه ناگهان ساعت قیامت  و همیشه آنان که کافر شدهترجمه: 
) در آن روز پادشاهی مخصوص ۵۵برای ایشان بیاید و یا عذاب روز عقیم ایشان را دریابد(

های شایسته را انجام دادند  کند پس آنان که ایمان آورده و عمل خداست بین ایشان حکم می
) و آنانکه کافر شده و به آیات ما تکذیب کردند پس ۵۶و نعمتند( های با ناز در بهشت

 ). ۵۷مخصوص ایشان است عذاب خوارکننده(

____________________ 
 ].١١٢ألنعام: [ا» و این چنین قرار دادیم برای هر پیامبری دشمنانی(از) شیاطین انس و جن.« -١

 ].٣١[الفرقان: » کاران. و بدینگونه قرار دادیم برای هر پیامبری دشمنی از گناه« -٢
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یکی از عالئم کفر این است که کسی در مورد آیات قرآن در شک باشد و زمان ما میان نکات: 

دانند و  سلمین میمسلمین بسیارند کسانی که در بسیاری از آیات قرآن شک دارند و باز خود را پیشوای م

شود بر  اطالق می ﴾َعقِي�ٍ ﴿و کلمۀ:  ﴾....َوَ� يََزاُل ﴿باشد، چنانکه فرموده:  این خبر قرآن همیشه می

ای حمل خود را سقط  روزی که خیر ندارد و هم بر روزی که شب و فردا ندارد و هم بر روزی که هر حامله

 تمام این صفات در روز قیامت موجود خواهد بود. مانند باشد و  کند و دیگر نزاید و هم بر روزی که بی

ُ رِزۡقًا َحَسٗناۚ �نَّ ﴿ زَُ�نَُّهُم ٱ�َّ ۡو َماتُواْ لََ�ۡ
َ
ِ ُ�مَّ قُتِلُٓواْ أ ِيَن َهاَجُرواْ ِ� َسبِيِل ٱ�َّ َ لَُهَو َوٱ�َّ ٱ�َّ

ٰزِ�َِ�  ۡدَخٗ� يَۡرَضۡونَُهۥۚ � ٥٨َخۡ�ُ ٱل�َّ َ لََعلِيٌم َحلِيٞم َ�ُۡدِخلَنَُّهم مُّ ۞َ�ٰلَِكۖ َوَمۡن  ٥٩نَّ ٱ�َّ
َ لََعُفوٌّ َ�ُفوٞر  ۚ إِنَّ ٱ�َّ ُ نَُّه ٱ�َّ نَّ  ٦٠َ�قََب بِِمۡثِل َما ُعوقَِب بِهِۦ ُ�مَّ بُِ�َ َعلَۡيهِ َ�َنُ�َ

َ
َ�ٰلَِك بِأ

ۡلِ  َۡل ِ� ٱ�ََّهارِ َوُ�ولُِج ٱ�ََّهاَر ِ� ٱ�َّ َ يُولُِج ٱ�َّ َ َسِميُعۢ بَِص�ٞ  ٱ�َّ نَّ ٱ�َّ
َ
َ ُهَو  ٦١َوأ نَّ ٱ�َّ

َ
َ�ٰلَِك بِأ

َ ُهَو ٱۡلَعِ�ُّ ٱۡلَكبُِ�  نَّ ٱ�َّ
َ
نَّ َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ ُهَو ٱۡلَ�ِٰطُل َوأ

َ
  ]۶۲-۵۸[الحج:  ﴾٦٢ٱۡ�َقُّ َوأ

خدای تعالی  و آنان که در راه خدا مهاجرت کرده سپس کشته شدند یا مردند البتهترجمه: 
) البته ۵۸دهندگان است( ایشان را روزی دهد روزی نیکو و به تحقیق خدا خود بهترین روزی

بدون شک ایشان را به جایی داخل کند که آن را بپسندند و محققًا خدا دانای بردبار 
) این است وعدۀ خدا و آنکه عقاب کند به مانند آنچه به آن عقاب شده سپس بر او ۵۹است(

) این (نصرت ۶۰کند، محققًا خدا بخشندۀ آمرزنده است( د البته خدا او را یاری میستم شو
آورد روز را در  آورد شب را در روز و در می حق و قدرت حق) به جهت این است که خدا در می

) این شنوا و بینایی حق به جهت این است که خدا ۶۱شب و حقیقتًا خدا شنوای بیناست(
خوانند باطل و زائل است و برای اینکه او برتر و بزرگ  آنچه جز او می خود ثابت الوجود است و

 ). ۶۲است(
این آیات نازل شده دربارۀ آن مهاجرینی که مضطر شدند و به زور از وطن خود صرف نظر نکات: 

کردند و از طرف کفار برای قتل، به ایشان حمله شد زیرا بر خورد کردند به دشمن مشترک خود در حالی 

دو شب از محرم باقی بود، پس مسلمین کفار را قسم دادند که برای حرمت ماه محرم خودداری که 

کنند، پس کفار دست بر نداشتند و لذا ایشان به دفاع پرداخته و بر کفار پیروز شدند، ولی در پیش خود 

رفع توهم ایشان و  این آیات را نازل کرد برایعالی ت اند، حق خجل بودند از اینکه در ماه حرام قتال کرده

َ ُهَو ٱۡ�َقُّ ﴿. و جملۀ: !*"عذر ایشان را مقبول دانست نَّ ٱ�َّ
َ
توان  داللت دارد که خدا را می ﴾َ�ٰلَِك بِأ

____________________ 
 .)١٢/٩٠( الجامع ألحکام القرآننگا: قرطبی،  -١
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ٰزِ�ِ�َ ﴿واجب الوجود یعنی ثابت الوجود خواند. و معنای  :این است که  ﴾َخۡ�ُ ٱل�َّ
ً
هایی او روزی أوال

:. و دهد که دیگران قدرت بر آن ندارند می
ً
او اصل در رزق است و دیگران فرع و واسطۀ رزق. و  ثانیا

 
ً
 دهد ولی دیگران از مواد مخلوق او. و  : او از عدم روزی میثالثا

ً
دهد بدون انتظار  : او روزی میرابعا

:نفعی و دیگران به جهت توقع ستایش و یا توقع تالفی و یا برای رقت جنسی. و 
ً
دیگران به ارادۀ  خامسا

:. و !*"دهند جه دادن و استطاعت دادن او چیزی میخدا و تو
ً
روزی خدا در بهشت پایانی ندارد  سادسا

َفادٍ  ِمن ۥَ�ُ  َما ُ�َنالَرِزۡ  َذاَ�ٰ  إِنَّ ﴿چنانکه فرموده:   ﴾َ�قََب بِِمۡثِل َما ُعوقَِب بِهِۦ﴿و از جملۀ  .!+"﴾�َّ
 شود.  قصاص و تالفی به مثل استفاده می

نَّ ﴿
َ
لَۡم تََر أ

َ
َ لَِطيٌف َخبِ�ٞ � ۚ إِنَّ ٱ�َّ ةً �ُض ُ�َۡ�َّ

َ
َمآءِ َماٗٓء َ�ُتۡصبُِح ٱۡ� نَزَل ِمَن ٱلسَّ

َ
َ أ  ٦٣ٱ�َّ

َ لَُهَو ٱۡلَغِ�ُّ ٱۡ�َِميُد  �ِض� �نَّ ٱ�َّ
َ
َ�َٰ�ِٰت َوَما ِ� ٱۡ� ُۥ َما ِ� ٱلسَّ َر  ٦٤�َّ َ َسخَّ نَّ ٱ�َّ

َ
لَۡم تََر أ

َ
�

 
َ
ا ِ� ٱۡ� ن َ�َقَع َ�َ لَُ�م مَّ

َ
َمآَء أ ۡمرِهِۦ َوُ�ۡمِسُك ٱلسَّ

َ
�ِض َوٱۡلُفۡلَك َ�ۡرِي ِ� ٱۡ�َۡحرِ بِأ
َ بِٱ�َّاِس لََرُءوٞف رَِّحيٞم  �ِض إِ�َّ �ِإِۡذنِهِۦٓۚ إِنَّ ٱ�َّ

َ
ۡحَياُ�ۡم ُ�مَّ يُِميُتُ�ۡم  ٦٥ٱۡ�

َ
ِٓي أ وَُهَو ٱ�َّ

�َ�َٰن لَ    ]۶۶-۶۳[الحج:  ﴾٦٦َكُفورٞ ُ�مَّ ُ�ۡيِيُ�ۡمۗ إِنَّ ٱۡ�ِ
آیا ندیدی که خدا فرو فرستاد از آسمان آبی که زمین سبز گردید زیرا خدا دارای لطف ترجمه: 

ها و آنچه در زمین است و محققا خدا  ) مخصوص اوست آنچه در آسمان۶۳و آگاه است(
ای شما و ) آیا ندیدی که خدا تسخیر کرده آنچه در زمین است بر ۶۴نیاز ستوده است( بی

دارد مگر به  دهد و آسمان را از سقوط بر زمین نگه می کشتی را به امر خود در دریا جریان می
) و اوست که شما را زنده کرد ۶۵اذن خودش. زیرا قطعًا خدا به مردم مهربان رحیم است(

 ). ۶۶سپس شما را بمیراند سپس شما را زنده کند به تحقیق که انسان کفران کننده است(
های قدرت خود را ذکر کرده که مشرکین موحد شوند، ولی  حق تعالی در این آیات نشانهت: نکا

متأسفانه در زمان ما بدتر از زمان جاهلیت شده همین کارهایی که در این آیات، خدا مخصوص خود 

َ ﴿دانند. خدا فرموده:  دانسته مسلماناِن اسمی از امام می نَّ ٱ�َّ
َ
َمآءَ َوُ�ۡمِسُك ...أ گویند:  ، اینان می﴾ٱلسَّ

کنند.  ! و یک عده به نام روضه خوان و طرفداران امام این کفریات را تزریق میامام یمسک السماءخیر، 

 رساند نفی حیات در قبر را.  می ﴾ُ�مَّ ُ�ۡيِيُ�مۡ ﴿و جملۀ: 

____________________ 
 ) به صورت خالصه و کوتاه آورده است.٥٨-٢٣/٥٧، فخر رازی (تفسیر الکبیرمولف این موارد پنجگانه را از  -١

 ].٥٤[ص: » است روزی ما که برای آن پایانی نیست.تحقیق این ه ب« -٢
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ۖ فََ� يَُ�ٰزُِ�نََّك ﴿ ةٖ َجَعۡلَنا َمنَسً� ُهۡم نَاِسُكوهُ مَّ
ُ
ِ أ

ۡمرِ� َوٱۡدُع إَِ�ٰ َرّ�َِكۖ إِنََّك لََعَ�ٰ  ّلُِ�ّ
َ
ِ� ٱۡ�

ۡسَتقِيٖ�  ۡعلَُم بَِما َ�ۡعَمُلوَن  ٦٧ُهٗدى مُّ
َ
ُ أ ُ َ�ُۡ�ُم بَۡيَنُ�ۡم  ٦٨�ن َ�َٰدلُوَك َ�ُقِل ٱ�َّ ٱ�َّ

  ]۶۹-۶۷[الحج:  ﴾٦٩يَۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمةِ �ِيَما ُكنُتۡم �ِيهِ َ�َۡتلُِفوَن 
ر امتی (در ذبح و یا مطلق عبادات) شریعت و راهی قرار دادیم که ایشان به برای هترجمه: 

روند پس با تو در این امر البته نزاع نکنند و به سوی پروردگارت بخوان زیرا که تو  همان راه می
) و اگر با تو جدال کنند، بگو خدا داناتر است به آنچه انجام ۶۷محققا به راه راستی(

کند بین شما در روز قیامت در آنچه اختالف در آن  م می) خدا حک۶۸دهید( می
 ). ۶۹اید( داشته

گفتند: شما آنچه خود  این آیات دربارۀ گفتگوی مشرکین و مسلمین نازل شد که مشرکین مینکات: 

فرماید: چون اینان لجوجند و  دانید، خدا می میراند حرام می خورید و آنچه خدا می کنید می ذبح می

، اسم کنَس مَ . و !*"فهمند با اینان نزاع مکن و اگر جدال کردند بگو خدا أعلم است را نمیمصالح احکام 

زمان و مکان و اسم راه آمده، یعنی محل ذبح و یا عبادت و یا مکان آن و یا زمان آن و یا راه و رسم دینی 

 و شریعتی. در این آیه مناسب همان راه و رسم یعنی شریعت است. 

لَۡم َ�ۡعلَمۡ ﴿
َ
�  ِ �ِض� إِنَّ َ�ٰلَِك ِ� كَِ�ٍٰب� إِنَّ َ�ٰلَِك َ�َ ٱ�َّ

َ
َمآءِ َوٱۡ� َ َ�ۡعلَُم َما ِ� ٱلسَّ نَّ ٱ�َّ

َ
أ

ِۡل بِهِۦ ُسۡلَ�ٰٗنا َوَما لَۡيَس لَُهم بِهِۦ ِعۡلٞمۗ َوَما  ٧٠�َِس�ٞ  ِ َما لَۡم ُ�َ�ّ َوَ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱ�َّ
ٰلِِمَ� ِمن نَِّص�ٖ  ِيَن َ�َفُرواْ  ٧١ لِل�َّ �َذا ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ُٰتَنا َ�ّيَِ�ٰٖت َ�ۡعرُِف ِ� وُُجوهِ ٱ�َّ

ٖ ّمِن َ�ٰلُِ�ُمۚ  نَّبُِئُ�م �َِ�ّ
ُ
فَ�

َ
ِيَن َ�ۡتلُوَن َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتَِناۗ ُقۡل أ ٱلُۡمنَكَرۖ يََ�اُدوَن �َۡسُطوَن بِٱ�َّ

ِي ُ ٱ�َّ ْۖ َو�ِۡئَس ٱلَۡمِصُ� ٱ�َّاُر وََعَدَها ٱ�َّ  ]۷۲-۷۰[الحج: ﴾٧٢َن َ�َفُروا
ها و زمین است به تحقیق این در کتابی  داند آنچه در آسمان دانی که خدا می آیا نمیترجمه: 

تر از او را، آنچه را  پرستند غیرخدا و پایین ) و می۷۰است به درستی که این برخدا آسان است(
ا که علمی به آن ندارند. و نیست برای ستمگران که دلیلی به آن نازل نشده و آنچه ر 

شود، در صورت کسانی که کافر شدند  ) و چون آیات روشن ما بر ایشان خوانده می۷۱یاوری(
خوانند حمله کنند  کنی نزدیک است به کسانی که آیات ما را بر ایشان می انکار را مشاهده می

ش است که خدا آن را وعده داده به آنان که ها شما را خبر دهم، آن آت بگو آیا به بدتر از این
 ). ۷۲کافرند و بدجای بازگشتنی است(

____________________ 
 منسك قومه، زمانی که قومش مذهب او را اختیار کنند. گفته می -١

َ
 شود: َنَسك
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، این است که علم اینها در نزد خدا ضبط است ﴾إِنَّ َ�ٰلَِك ِ� كَِ�ٍٰب ﴿مقصود از جملۀ: نکات: 

زیرا کتاب کنایه از حفظ و ضبط است و معنی لوح محفوظ نیز همان ضبط و حفظ الهی است. و 

ِ دُ ﴿مقصود از  تر از خالق  که مدعّوشان و مقصودشان بوده مخلوقی است که مقام او پست ﴾وِن ٱ�َّ

ِۡل بِهِۦ ُسۡلَ�ٰٗنا﴿. أدون من اهللایعنی؛  ما دون اهللاباشد  و داللت دارد که هر چیزی که از  ﴾َما لَۡم ُ�َ�ّ

چه مقرب و چه سنگ.  وحی راجع به او دلیلی نیست نباید خواند و نباید پرستش کرد چه پیغمبر باشد و

ْ ٱلُۡمنَكرَ ﴿و جملۀ:  ِيَن َ�َفُروا داللت دارد که کفار زمان جاهلیت مانند  ﴾َ�ۡعرُِف ِ� وُُجوهِ ٱ�َّ

آمد. البته آنان برای حفظ دکان  شدند و بدشان می مسلمین زمان ما از شنیدن آیات قرآن متغیر می

 پرستی خودشان و اینان برای حفظ خرافات خودشان.  بت

ِ لَن َ�ۡلُُقواْ ﴿ ِيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱ�َّ ۥٓۚ إِنَّ ٱ�َّ ُ�َ ْ َها ٱ�َّاُس ُ�َِب َمَثٞل فَٱۡسَتِمُعوا ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

بَاُب َشۡ�  ۥۖ �ن �َۡسلُۡبُهُم ٱ�ُّ ُ�َ ْ الُِب  ٔٗ ُذبَاٗ�ا َولَوِ ٱۡجَتَمُعوا ا �َّ �َۡستَنقُِذوهُ ِمۡنُهۚ َضُعَف ٱلطَّ
َ لََقوِيٌّ َعزِ�ٌز  ٧٣َوٱلَۡمۡطلُوُب  َ َحقَّ قَۡدرِهِۦٓۚ إِنَّ ٱ�َّ   ]۷۴-۷۳[الحج:  ﴾٧٤َما قََدُرواْ ٱ�َّ

خوانید غیرخدا  آهای مردم، مثلی زده شده به آن گوش دهید محققًا کسانی را که میترجمه: 
تر از او، هرگز مگسی را خلق نکنند و اگرچه برای آن اجتماع کنند و اگر مگس چیزی  و پائین

را از ایشان برباید از او نرهانند و پس نگیرند، طالب و مطلوب (خواننده و خوانده شده) 
خدا را آنچه سزاوار عظمت اوست نشناختند. البته خدا توانای عزیز ) قدر ۷۳عاجزند(

 ). ۷۴است(
چون حق تعالی در آیات قبل مذّمت کرد از کسانی که بدون دلیلی غیرخدا را عبادت نکات: 

کنند، در این آیات بیان کرده که خواندن غیرخدا نیز همان حکم را دارد زیرا خواندن و مدد خواستن  می

مثلی از مدعّو غیبی جز خدا چنان است که گویا غیرخدا را مانند خدا دانسته در صفات او. و در اینجا 

گوید اگر تمام مخلوق جمع شوند بخواهند مگسی را خلق کنند  زده برای روشن شدن بندگان و می

خواهید.  خوانید و از آنان یاری می نتوانند یعنی این قدر عاجزند، پس شما چگونه چنین عاجزان را می

ِ ﴿مخفی نماند مقصود از  ِ ﴿در این آیه بت نیست زیرا تعبیر به  ﴾ُدوِن ٱ�َّ به  الذینکرده و  ﴾ينَ ٱ�َّ

شود. و به اضافه اگر همۀ انبیاء و مقربین جمع شوند مگسی را نیافرینند، پس نباید  عقالء اطالق می

خوانند خدا را  ایشان را خواند به حکم همین آیه و کسانی که در رفع بلّیات و کشف آفات غیرخدا را می

ر داده اس به عظمت نشناخته
ّ
 ت. اند چنانکه در آیه تذک
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ۢ بَِص�ٞ ﴿ َ َسِميُع ُ يَۡصَطِ� ِمَن ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ رُُسٗ� َوِمَن ٱ�َّاِس� إِنَّ ٱ�َّ َ�ۡعلَُم َما َ�ۡ�َ  ٧٥ٱ�َّ
ُموُر 

ُ
ِ تُرَۡجُع ٱۡ� يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡمۚ �َ� ٱ�َّ

َ
  ]۷۶-۷۵[الحج:  ﴾٧٦�

مالئکه و از مردم فرستادگانی را، محققًا کند از  گزیند و انتخاب می خدای تعالی برمیترجمه: 
داند آنچه در جلو ایشان و پشت سر ایشان است و به سوی خدا  ) می۷۵خدا شنوا و بیناست(

 ). ۷۶شود( کارها بازگشت داده می
خوانند که مخلوق به طور کلی  خدا را می چون در آیات قبل مذمت کرده کسانی را که غیرنکات: 

چه خدا بعضی از فرشتگان و بعضی از افراد بشر را برای  دهد که اگر تذکر میعاجز است، در این آیه 

اند برای رسالت نه برای خواندن و کشف مضّرات و قضاء  رسالت انتخاب کرده، ایشان منتخب شده

حاجات، زیرا خداوند فقط به احوال همه حتی به احوال مالئکه وپیامبران واقف است وجلو و عقب 

 خواهد گذشت را میودنیا و آخرت و 
ً
داند.  ظاهر و باطن ایشان و آنچه بر ایشان گذشته و آنچه بعدا

ۢ بَِص�ٞ ﴿ يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهمۡ  ٧٥َسِميُع
َ
�َ� ﴿و فقط مرجع امور خود اوست، و  ﴾َ�ۡعلَُم َما َ�ۡ�َ �

 ِ ُمورُ ﴿مقدم شده بر  ﴾ٱ�َّ
ُ
 برای حصر.   ﴾تُرَۡجُع ٱۡ�

ُ ﴿به جملۀ:  ٓ  َما لُقُ َ�ۡ  َوَر�َُّك ﴿سورۀ قصص:  ۶۸و همچنین از آیه  ﴾....يَۡصَطِ�  ٱ�َّ  ءُ �ََشا
ۗ َوَ�خۡ  اند که انتخاب و  و سایر آیاتی که بدین مضامین است، استدالل کرده ﴾َ�َةُ ۡ�ِ ٱ لَُهمُ  َ�نَ  َما َتاُر

کند  مردم اشتباه میاختیار زمامدار و امام مسلمین با خداست و به اختیار مردم نیست زیرا منتخب 

برای کوه طور که هفتاد نفر بودند تماما کافر و مورد غضب خدا  چنانکه منتخب حضرت موسی

 گوییم:  شدند. ولی این استدالل صحیح نیست، زیرا می

:
ً
کند چنانکه حضرت یونس در قضیۀ فرار از قوم اشتباه کرد و  منتخب خدا نیز اشتباه می اوال

 صیر و تشدد بر برادرش هارون و گرفتن ریش او اشتباه کرد، و رسول خداحضرت موسی در قضیۀ تغی

ذِنَت  لِمَ ﴿در قضیۀ اذن دادن به منافقین برای عدم حضور در جهاد اشتباه کرد که خدا به او فرمود: 
َ
 أ

شود. به اضافه پیامبران با اینکه به واسطۀ  ، پس اشتباه کردن دلیل بر عدم جواز انتخاب نمی!*"﴾لَُهمۡ 

 لُُك �َسۡ ﴿فرماید:  شوند و خدا برای ایشان رصدی از وحی و مأمورین گذاشته و می وحی راهنمایی می

____________________ 
 ].٤٣[التوبة: » چرا إذن توقف به ایشان دادی« -١
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، با این حال در مواردی که وحی دستگیریشان نکند اشتباه !*"﴾ارََصدٗ  ۦفِهِ َخلۡ  َوِمنۡ  هِ يََديۡ  َ�ۡ�ِ  ِمنۢ 

 کنند، اما زمامدار و امامی که مورد وحی نیست چگونه اشتباه نکند؟!  می

:
ً
خدا برای انتخاب رسل مالئکه و پیامبران فرموده انتخاب به دست من است، ولی در مورد  ثانیا

 زمامدار نفرموده است. و انتخاب زمامدار را نباید قیاس به مالئکه و انبیاء نمود. 

:
ً
ین به این ثالثا

ّ
را خدا برای زمامداری  خواهند استدالل کنند که علی آیات، می این مستدل

در بسیاری از موارد، چنانکه در نهج  کند، در حالی که علی انتخاب کرده، به همین دلیل اشتباه نمی

نهج البالغه و تواریخ معلوم  ۷۱البالغه که مورد قبول ایشان است آمده، اشتباه نموده، مثال از نامۀ 

را برای جمع صدقات فرستاده و او را انتخاب کرده برای این کار  منذر بن جارودن حضرت شود که آ می

الحَ أَبِيكَ «نویسد:  و او اموال را اختالس کرده و ملحق به معاویه شده، حضرت به او می إِنَّ صَ دُ فَ عْ ا بَ أَمَّ

.... هُ يَ دْ تَّبِعُ هَ نَنْتُ أَنَّكَ تَ نْكَ وظَ ينِ مِ رَّ  تا آخر.  !+"»غَ

را عامل کوفه  أبو موسی أشعریشود که آن حضرت  نهج البالغه و تواریخ معلوم می ۶۳و از نامۀ 

قرار داده در حالی که ابو موسی (به گمان اینها) هم منافق در آمد! و هم با حضرت مخالفت کرد! و از 

یادشود که آن حضرت  نهج البالغه و تواریخ معلوم می ۶۱نامۀ  قرار داد در  هیترا عامل  کمیل بن ز

حالی که او مقاومت نکرد و شهر هیت را تسلیم دشمن نمود، و حضرت او را مذمت کرده است. و از 

یاد بن ابیهشود که حضرت  نهج البالغه و تواریخ معلوم می ۴۴نامۀ  را عامل بر فارس قرار داده و  ز

را عامل اردشیر قرار داده  هۀ بن هبیرمصقل شود که نهج البالغه معلوم می ۴۳اشتباه نموده است. و از نامۀ 

ابن  عبید الله شود در تعیین نهج البالغه و رجال و تواریخ معلوم می ۴۱و او خائن در آمد. و از نامۀ 

را که حاکم او بر مصر بود  هقیس بن سعد بن عبادعباس اشتباه نموده است و همچنین طبق تمام تواریخ 

ب محمد بن ابی بکر، مصر سقوط کرد و معلوم شد حضرتش معزول نمود و به واسطۀ عزل او و نص

نمود. و همچنین صدها مورد دیگر که هر که خواهد  اشتباه کرده و نباید به سخن نّمامین گوش می

 تحقیق کند باید کتب مربوطه را بررسی و مطالعه کند. 

ْ ٱۡرَكُعواْ َو� َوٱۡ�ُبُدو﴿ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ْ ٱۡ�َۡ�َ لََعلَُّ�ۡم َ�ٰٓ ْ َر�َُّ�ۡم َوٱۡ�َعلُوا ا

ِۦۚ ُهَو ٱۡجَتبَٮُٰ�ۡم َوَما َجَعَل َعلَۡيُ�ۡم ِ� ٱّ�ِيِن  ٧٧ُ�ۡفلُِحوَن۩  ِ َحقَّ ِجَهادِه َوَ�ِٰهُدواْ ِ� ٱ�َّ

____________________ 
 ].٢٧[الجن: » گمارد از جلو و از عقب او نگهبانی فرستد و می می« -١
 »کنی.کردم تو نیز راه و روش او را پیروی میدر مورد تو فریب داد و گمان میاما بعد، نیکی پدرت مرا « -٢
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ٮُٰ�ُم ٱلُۡمۡسلِِمَ� ِمن َ�ۡبُل َوِ�  �ِيُ�ۡم إِبَۡ�ٰهِيَمۚ ُهَو َسمَّ
َ
 َ�َٰذا ِ�َُكوَن ِمۡن َحَرٖج� ّمِلََّة أ

َكٰوَة  ْ ٱلزَّ لَٰوةَ َوَءاتُوا ْ ٱلصَّ �ِيُموا
َ
ْ ُشَهَدآَء َ�َ ٱ�َّاِس� فَأ ٱلرَُّسوُل َشِهيًدا َعلَۡيُ�ۡم َوتَُ�ونُوا

ِ ُهَو َمۡولَٮُٰ�ۡمۖ فَنِۡعَم ٱلَۡمۡوَ�ٰ َونِۡعَم ٱ�َِّصُ�     ]۷۸-۷۷[الحج:  ﴾٧٨َوٱۡ�َتِصُمواْ بِٱ�َّ
اید رکوع کنید و سجده نمائید و پروردگارتان را عبادت کنید  نی که ایمان آوردهای کساترجمه: 

) و در راه خدا جهاد کنید آن طوری ۷۷و آنچه خیر است انجام دهید تا شاید رستگار شوید(
که سزاوار او است،. او شما را برگزیده (از سایر أمم) و بر شما در دین فشار و مشقت قرار نداده 

سع و استطاعت تکلیف نموده) کیش پدرتان ابراهیم. او شما را مسلمین نام نهاده (و به قدر و
از پیش و در این قرآن تا اینکه رسول گواه بر شما باشد و شما گواهان بر مردم باشید. پس نماز 
را بپا دارید و زکات را بدهید و به خدا چنگ بزنید. اوست مولی و سرپرست شما، پس خوب 

 ). ۷۸ی است(مولی و خوب یاور
در آیات قرآن از جمله همین آیه ارکان نماز و کیفّیت آن ذکر شده، از آن جمله رکوع و سجود نکات: 

، ﴾ُهَو ٱۡجَتبَٮُٰ�مۡ ﴿که رکوع را قبل از سجود ذکر کرده است، پس رکوع مقدم بر سجود است. و معنی 

ٮُٰ�ُم ﴿. و در ضمیر این است که شما را برگزید برای عبادت، تمجید، تقدیس و تکبیر خود ُهَو َسمَّ
گردد  شود به خدا بر می گردد، ولی از قرینۀ کالم معلوم می به ابراهیم بر میاند  ، بعضی گفته﴾ٱلُۡمۡسلِِم�َ 

یعنی خدا شما را مسلمان نامیده و این نام را برای شما انتخاب کرده هم در کتب قبلی و هم در این 

که در قرآن باشد  ﴾َوِ� َ�َٰذا﴿سلمان بر کسی نگذاشته است، و به قرینۀ قرآن، زیرا ابراهیم در قرآن نام م

شود خدا این نام را برای مسلمین انتخاب کرده پس مسلمین باید نام اسالم را تبدیل به نام  معلوم می

مذاهب نکنند و همه در این نام متحد باشند و به وحدت برسند و به آن افتخار کنند نه اینکه نام مذهب 

 روی خود بگذارند و بدین وسیله ایجاد تفرقه کنند.

 



 
 
 

 سورة املؤمنون (مكية وهي مائة وثامين عرشة آية)

 باشد آیه می ۱۱۸سورۀ مؤمنون مکی و دارای 

ِ ٱ � لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
 

ۡفلََح ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ﴿
َ
ِيَن ُهۡم ِ� َصَ�تِِهۡم َ�ِٰشُعوَن  ١أ ِيَن ُهۡم َعِن ٱللَّۡغوِ ُمۡعرُِضوَن  ٢ٱ�َّ َوٱ�َّ
َكٰوةِ َ�ٰعِلُوَن  ٣ ِيَن ُهۡم لِلزَّ ِيَن ُهۡم لُِفُروِجِهۡم َ�ِٰفُظوَن  ٤َوٱ�َّ ۡو  ٥َوٱ�َّ

َ
ۡزَ�ِٰجِهۡم أ

َ
ٰٓ أ إِ�َّ َ�َ

يَۡ�ُٰنُهۡم فَإِ�َُّهۡم َ�ۡ�ُ 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱۡلَعاُدوَن  ٦َملُوِمَ�  َما َملََكۡت �

ُ
َ�َمِن ٱۡ�َتَ�ٰ َوَرآَء َ�ٰلَِك فَأ

َ�َٰ�ٰتِِهۡم وََ�ۡهِدهِۡم َ�ُٰعوَن  ٧
َ
ِيَن ُهۡم ِ� ٰ َصلََ�ٰتِِهۡم ُ�َافُِظوَن  ٨َوٱ�َّ ِيَن ُهۡم َ�َ  ٩َوٱ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱۡلَ�ٰرِثُوَن 
ُ
ِيَن يَرِثُوَن ٱۡلفِۡردَ  ١٠أ وَن ٱ�َّ  ]۱۱-۱[المؤمنون:  ﴾١١ۡوَس ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ

) آنان که در نماز خود ۱به نام خدای رحمن رحیم. به تحقیق مؤمنان رستگار شدند(ترجمه: 
) و ۴) و همانان که زکات را انجام دهند(۳کننده باشند( ) و همانان که از لغو اعراض۲فروتنند(

صورت ) مگر بر زنان خود و یا مملوک خود که در این ۵اند( همانان که فروج خود را نگه دارنده
) و ۷) پس آنان که سوای این را بجویند همانان تجاوزکنندگانند(۶رد مالمت نباشند(ایشان مو

) و آنان که بر نمازشان محافظت ۸های خود را رعایت کنند( آنان که امانات خود و پیمان
برند ایشان در آن  ) آنان که فردوس را ارث می۱۰) اینانند که خود ارث برندگانند(۹کنند(

 ). ۱۱ماندنی باشند(
کس دارا باشد مؤمن است و اگر چه  های مؤمنین را ذکر کرده، هر تعالی عالمات و نشانه حقنکات: 

 عزاداری نکند و زیارت نرود و امام را 
ً
زنجیر نزند و کارهایی که در مذهب معمول شده انجام ندهد مثال

را و امام پیرو دین و راهنمای نشناسد و نخواند، زیرا مؤمن باید دین و امور دین را بشناسد نه پیروان دین 

اند و فقط متدّین  دین است نه خود دین، پس آنچه در زمان ما معمول شده که به کلی از دین بیگانه

دانند بر خالف قرآن است. و رستگاری به معنای رسیدن به  شناسی رواج دارد و آن را نشانۀ مؤمن می

ة را بعضی از افعال قلوب دانسته و بعضی صال مقصود و وصول به سعادت است. و خضوع و خشوع در

از جوارح و حق آنست که در هر دو باشد، یعنی دل او متوجه معبود و خود را مانند بندۀ ذلیل بداند در 
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پیشگاه موالی جلیل و جوارح او نیز خاضع باشد یعنی چشم او به این طرف و آن طرف نباشد و با 

ز نخواند، زیرا مناجات و تسبیح و تقدیس او با پروردگار دست خود بازی نکند و مانند شخص غافل نما

جلیل است. و لغو عبارت است از محرمات و یا مکروه و مباحی که محل احتیاج نباشد. و جملۀ 

ِ َ�ٰعِلُونَ ﴿ َكٰوة ِيَن ُهۡم لِلزَّ نه  ، داللت دارد که مقصود از زکات، زکات مال فقط نیست و گر﴾َوٱ�َّ

، بلکه هم زکات مال است و هم تزکیۀ نفس، که مکلف فاعل است نسبت به للزكاة مؤتونفرمود  می

ای باید از آن بهره  پاک کردن نفس خود از رذائل. و فردوس طبقه و درجۀ اعالی بهشت است که هربنده

رسد لذا فرموده:  رود و مکان او به عنوان ارث به مؤمنین می برد ولی چون کافر شد به دوزخ می

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿
ُ
 . ﴾ُهُم ٱۡلَ�ٰرِثُونَ أ

�َ�َٰن ِمن ُسَ�ٰلَةٖ ّمِن ِطٖ� ﴿ ِكٖ�  ١٢َولََقۡد َخلَۡقَنا ٱۡ�ِ ُ�مَّ  ١٣ُ�مَّ َجَعۡلَ�ُٰه ُ�ۡطَفٗة ِ� قََرارٖ مَّ
َم َخلَۡقَنا ٱ�ُّۡطَفَة َعلََقٗة فََخلَۡقَنا ٱۡلَعلََقَة ُمۡضَغٗة فََخلَۡقَنا ٱلُۡمۡضَغَة ِعَ�ٰٗما فََكَسۡونَا ٱۡلعَِ�ٰ 

ۡحَسُن ٱۡلَ�ٰلِقَِ� 
َ
ُ أ ۚ َ�َتَباَرَك ٱ�َّ َ�ُٰه َخۡلًقا َءاَخَر

ۡ
�َشأ

َ
ُ�مَّ إِنَُّ�م َ�ۡعَد َ�ٰلَِك  ١٤َ�ۡٗما ُ�مَّ أ

  ]۱۶-۱۲[المؤمنون:  ﴾١٦ُ�مَّ إِنَُّ�ۡم يَۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمةِ ُ�ۡبَعُثوَن  ١٥لََمّيُِتوَن 
) سپس او را ۱۲صاف شده از گل( و به تحقیق انسان را خلق نمودیم از خالصۀترجمه: 

) سپس آن نطفه را علقه گردانیدیم پس علقه را ۱۳ای در قرارگاه استواری قرار دادیم( نطفه
ها را به  ها نمودیم پس آن استخوان پارچۀ گوشتی نمودیم پس آن پارۀ گوشت را استخوان

ایی که گوشت پوشانیدیم سپس او را خلق دیگری ایجاد کردیم، پس با برکت است خد
) سپس محققًا شما ۱۵میرید( ) سپس شما بعد از این محققا می۱۴نیکوترین آفریننده است(

 ) ۱۶شوید( روز قیامت مبعوث می
تعالی در آیات قبل انواع عبادات را بیان کرد و عبادات فرع بر شناختن معبود است،  چون حقنکات: 

 ه گانۀ خلقت انسان: در این آیات برای شناختن خود استدالل کرده به مراتب ن

: خلقت از گل که حضرت آدم را ایجاد کرده و یا تمام افراد انسان از غذاهایی خلق شده که اول

 . !*"متولد از آب و خاک است

 : منی که او را در رحم مادر که تعبیر نموده از آن به قرارگاه استوار. دوم

____________________ 
و  -شودو حیوانی هم به گیاهی منتهی می –مواد غذایی چه حیوانی و چه گیاهی  -گویدچنانکه فخر رازی می–زیرا  -١

به وجود آمده  از ِگل یاصارهُع آید. بنابراین در حقیقت انسان از و آب به وجود می -یعنی خاک–گیاه از سطح زمین 

 ).٢٣/٨٤: تفسیر الکبیراست. (برگرفته از 
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 : منی را تبدیل کرده به خون بسته شده به نام علقه. سوم

: به علقه تغییر شکل داده به مانند پارۀ گوشتی و این تبدیل و تغییرها را خلق نموده زیرا خلق چهارم

 صورت، عوارض و اجزاء زیادتری در آن به وجود آمده است. 

 : آن پارۀ گوشت را تبدیل به چند استخوان نموده است. پنجم

 ها را به گوشت پوشانیده است.  : استخوانششم

های قبلی است، آورده یعنی خلق عجیب و فطرت غریبی  یگری که غیراز خلقت: خلق دهفتم

حکیمانه نموده که جمادی را حیات داده و اللی را نطق داده و کوری را بینا کرده و کری را شنوا نموده و 

کنندگان و شرح  هر جزوی از اجزاء او را به حرکت در آورده یعنی روح به آن دمیده که وصف وصف

تواند آن را معرفی کند، یعنی استعداد فهمی، عقلی و ترقیات به او داده و تمام برکات و  دگان نمیکنن شرح

 خالق با برکتی است که خود در حق خود فرموده: 
ً
َ�َتَباَرَك ﴿خیرات را در او به ودیعه نهاده و حقیقتا

ۡحَسُن ٱۡلَ�ٰلِقِ�َ 
َ
ُ أ نه ماّده. خلق مجاز است نه  ، زیرا اگر مخلوقی خلق کند خلق صورت است﴾ٱ�َّ

 . ال من شئاست نه از شئ حقیقت. خلق از 

  .﴾ُ�مَّ إِنَُّ�م َ�ۡعَد َ�ٰلَِك لََمّيُِتونَ ﴿باشد که فرموده:  موت می ۀدور :هشتم

، و در اینجا عالم ﴾ُ�مَّ إِنَُّ�ۡم يَۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمةِ ُ�ۡبَعُثونَ ﴿: حشر و نشر قیامت است که فرموده: نهم

قبر و حیات آن ذکر نشده، پس کیفیت وجود آن مورد گفتگو است. و دیگر آنکه از این آیات استفاده 

شود که آنچه مجلسی و علمای دیگر شیعه در مورد رجعت ذکر کرده و بدان معتقدند همه باطل و  می

 ء فقط قیامت خواهد بود. شود که روز جزا مجعول است، زیرا از آیات فوق و آیات دیگر محقق می

َمآِء  ١٧َولََقۡد َخلَۡقَنا فَۡوقَُ�ۡم َسۡبَع َطَرآ�َِق َوَما ُكنَّا َعِن ٱۡ�َۡلِق َ�ٰفِلَِ� ﴿ نَزۡ�َا ِمَن ٱلسَّ
َ
َوأ

ٰ َذَهابِۢ بِهِۦ لََ�ِٰدُروَن  �ِض� �نَّا َ�َ
َ
ُٰه ِ� ٱۡ� ۡسَك�َّ

َ
ۢ بَِقَدرٖ فَأ نَا لَ�ُ  ١٨َمآَء

ۡ
�َش�

َ
م بِهِۦ فَأ
ُ�لُوَن 

ۡ
ٞ َوِمۡنَها تَأ ۡعَ�ٰٖب لَُّ�ۡم �ِيَها فََ�ٰكُِه َكثَِ�ة

َ
ِيٖل َوأ ٰٖت ّمِن �َّ َوَشَجَرٗة َ�ُۡرُج  ١٩َج�َّ

ۡهِن َوِصۡبٖغ ّلِ�ِ�َِ�  ُّۡسقِيُ�م  ٢٠ِمن ُطورِ َسۡيَنآَء تَ�ُبُت بِٱ�ُّ نَۡ�ِٰم لَِعۡ�َٗةۖ �
َ
�نَّ َلُ�ۡم ِ� ٱۡ�

ا  ُ�لُوَن ّمِمَّ
ۡ
ٞ َوِمۡنَها تَأ وََعلَۡيَها َوَ�َ ٱۡلُفۡلِك  ٢١ِ� ُ�ُطونَِها َولَُ�ۡم �ِيَها َمَ�ٰفُِع َكثَِ�ة

  ]۲۲-۱۷[المؤمنون:  ﴾٢٢ُ�َۡملُوَن 
و به تحقیق آفریدیم باالی سر شما هفت طبقه و راه و ما از این آفرینش غافل ترجمه: 

به اندازه، پس آن را در زمین ساکن نمودیم و محققًا ) و از آسمان آبی نازل کردیم ۱۷نبودیم(
ها از خرما و انگورها ایجاد کردیم،  ) پس با آن آب برای شما بوستان۱۸ما بر بردن آن تواناییم (
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) و درختی که از طور سینا ۱۹خورید( های بسیاری است و از آنها می برای شما در آن میوه
) و به درستی و تحقیق که ۲۰برای خورندگان( رویاند شود که روغن و خورش می خارج می

آشامانیم از آنچه در شکم آنهاست و برای شما  برای شما در چهارپایان عبرتی است، شما را می
) و بر آنها و بر کشتی حمل ۲۱خورید( های بسیاری است و از آنها می در آنها بهره

 ). ۲۲شوید( می
ها  را هفت طبقه قرار داده باالی یکدیگر و میلیون ها های قدرت خدا که آسمان و از نشانهنکات: 

دانه و به  آید به اندازه است و اگر دانه کهکشان و میلیاردها ستاره خلق کرده و بارانی که از باال فرود می

شد و آن آب را در شکم زمین نگه داشته که به واسطۀ چاه و  اندازه نبود باعث هالکت و خرابی می

ۡهِن َوِصۡبغٖ ﴿ها خرم گردد. و مقصود از کلمۀ:  ها و بوستان برکت آن، باغچشمه خارج شود و به   ﴾بِٱ�ُّ
گردد. و مقصود از  شود و هم با آنها خورش تهیه می همان دانۀ زیتون است که هم از آنها روغن گرفته می

 ود. ش ها می منافع چهارپایان پشم و کرک و شیر و روغن و کره است که از آنها تجارت و استفاده

فََ� ﴿
َ
ۥٓۚ أ َ َما لَُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ ْ ٱ�َّ رَۡسۡلَنا نُوًحا إَِ�ٰ قَۡوِمهِۦ َ�َقاَل َ�َٰقۡوِم ٱۡ�ُبُدوا

َ
 َولََقۡد أ
ن  ٢٣َ�تَُّقوَن 

َ
ٓ إِ�َّ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم يُرِ�ُد أ ْ ِمن قَۡوِمهِۦ َما َ�َٰذا ِيَن َ�َفُروا ْ ٱ�َّ َ�َقاَل ٱلَۡملَُؤا

لَِ� َ�َتفَ  وَّ
َ
ا َسِمۡعَنا بَِ�َٰذا ِ�ٓ َءابَآ�َِنا ٱۡ� نَزَل َمَ�ٰٓ�َِكٗة مَّ

َ
�َ ُ َل َعلَۡيُ�ۡم َولَۡو َشآَء ٱ�َّ إِۡن  ٢٤ضَّ

ٰ ِحٖ�  �َُّصواْ بِهِۦ َح�َّ   ]۲۵-۲۳[المؤمنون:  ﴾٢٥ُهَو إِ�َّ رَُجُلۢ بِهِۦ ِجنَّةٞ َ�َ�َ
رستادیم که گفت: ای قوم من خدا را بپرستید و به تحقیق نوح را به سوی قومش فترجمه: 

) پس، اشرافی ۲۳ترسید( کنید و نمی برای شما إله و معبودی غیر او نیست، پس آیا پرهیز نمی
خواهد بر شما برتری  از قوم او که کافر بودند گفتند: این مرد نیست مگر بشری مانند شما می

کرد وما در میان پدران گذشتۀ  می ازلخواست فرشتگانی ن جوید و اگر خدا ارشاد ما را می
) نیست او مگر مردی که جنون دارد پس تا مدتی او را ۲۴ایم(خود چنین چیزی را نشنیده

 ). ۲۵تحت نظر بگیرید و به او نظر داشته باشید(

ْ ﴿مقصود از نکات:  کنند که آنان مانع ایمان  ، بزرگان و اشراف قوم است که چشم را پر می﴾ٱلَۡملَُؤا

ٰ ِح�ٖ ﴿خود بودند. و مقصود از جملۀ: قوم  ْ بِهِۦ َح�َّ �َُّصوا ، این است که مدتی صبر کنید تا ﴾َ�َ�َ

ْ ﴿بمیرد و یا از جنون به هوش آید و یا از این سخنان دست بردارد،  �َُّصوا یعنی؛ او را  احبسوارا به  ﴾َ�َ�َ

 اند، ولی معنی صحیح همان است که گفتیم.  کرده حبس کنید نیز معنی
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بُوِن ﴿ ِ� بَِما َكذَّ ۡ�ُينَِنا َووَۡحيَِنا فَإَِذا  ٢٦قَاَل َرّبِ ٱنُ�ۡ
َ
ِن ٱۡصَنِع ٱۡلُفۡلَك بِأ

َ
ٓ إَِ�ۡهِ أ وَۡحۡيَنا

َ
فَأ

ۡمُرنَا َوفَاَر ٱ�َّنُّوُر فَٱۡسلُۡك �ِيَها ِمن
َ
ۡهلََك إِ�َّ َمن َسَبَق َعلَۡيهِ  َجآَء أ

َ
ٖ َزوَۡجۡ�ِ ٱثۡنَۡ�ِ َوأ

ّ�ُ
ۡغَرقُوَن  ِيَن َظلَُمٓواْ إِ�َُّهم مُّ   ]۲۷-۲۶[المؤمنون: ﴾٢٧ٱۡلَقۡوُل ِمۡنُهۡمۖ َوَ� تَُ�ِٰطۡبِ� ِ� ٱ�َّ

 ) پس به او وحی۲۶نوح گفت: پروردگارا درمقابل اینکه تکذیبم کردند مرا یاری ده (ترجمه: 
های ما و وحی ما بساز، پس چون فرمان ما آمد و آن تنور  کردیم که کشتی را با توجه و عنایت

فواره زد پس در کشتی از هر جفتی دو تا در آور و در آور کسان خود را مگر کسی از ایشان که 
 اند گفتگو مکن زیرا آنان غرق سابقا گفتاری علیه او باشد و با من دربارۀ آنان که ستم کرده

 ). ۲۷شدگانند(
چون نوح از ایمان قوم خود مأیوس شد عرض کرد خدایا مرا بر ایشان یاری ده، خطاب نکات: 

کنیم یک عدد کشتی  رسید که به اشاره و راهنمایی ما و در تحت نظر ما و آن طوری که ما به تو وحی می

ف خود یک جفت نر و ماده بساز و هر وقت دیدی از تنور منزلت آب فواره زد بیرون، از حیوانات اطرا

اند داخل کشتی نما. و این کار برای بقای نسل  وارد کشتی کن و همچنین کسانی را که به تو ایمان آورده

 زن و فرزندش کنعان بود.  ﴾َمن َسَبَق َعلَۡيهِ ٱۡلَقۡوُل ﴿حیوانات و آدمیان بوده است. و مقصود از 

َعَك ﴿ نَت َوَمن مَّ
َ
ِي َ�َّٮَٰنا ِمَن ٱۡلَقۡوِم فَإَِذا ٱۡسَتَوۡ�َت أ ِ ٱ�َّ َ�َ ٱۡلُفۡلِك َ�ُقِل ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ

ٰلِِمَ�  نَت َخۡ�ُ ٱلُۡم�ِلَِ�  ٢٨ٱل�َّ
َ
َباَرٗ� َوأ نزِۡلِ� ُمَ�ٗ� مُّ

َ
إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �َ�ٰٖت  ٢٩َوقُل رَّّبِ أ

  ]۳۰-۲۸[المؤمنون:  ﴾٣٠�ن ُكنَّا لَُمۡبَتلَِ� 
کس که با تو باشد بر کشتی سوار شدید و جای گرفتید، بگو:  چون تو و هر پسترجمه: 

) و بگو: پروردگارا، ۲۸ستایش مخصوص خدایی است که ما را از قوم ستمکاران نجات داد (
های (قدرت  ) محققا در آن،  نشانه۲۹مرا جایگاه با برکتی فرود آر و تو بهترین فرود آورندگانی (

 ). ۳۰ایم( کننده بوده ما آزمایش و عبرت است) و محققاً 

َباَرٗ� ﴿جملۀ: نکات:  نزِۡلِ� ُمَ�ٗ� مُّ
َ
را مأمور شد بخواند، آیا وقتی که در کشتی نشست  ﴾رَّّبِ أ

یعنی خود کشتی را منزل مبارکی قرار داده و یا مقصود این است که ما را از کشتی به منزل با برکتی فرود 

 آر، ظاهر همان معنی اول باشد و ممکن است هر دو باشد. 

نَا ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َقۡرنًا َءاَخرِ�َن ﴿
ۡ
�َش�

َ
رۡ  ٣١ُ�مَّ أ

َ
َ َما َفأ ِن ٱۡ�ُبُدواْ ٱ�َّ

َ
َسۡلَنا �ِيِهۡم رَُسوٗ� ّمِۡنُهۡم أ

فََ� َ�تَُّقوَن 
َ
ۥٓۚ أ بُواْ بِلَِقآءِ  ٣٢لَُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ ِيَن َ�َفُرواْ َوَ�ذَّ َوقَاَل ٱلَۡمَ�ُ ِمن قَۡوِمهِ ٱ�َّ
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ۡ�َيا َما َ�ٰ  تَۡرۡفَ�ُٰهۡم ِ� ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ
َ
ُ�لُوَن ِمۡنُه ٱ�ِخَرةِ َو�

ۡ
ا تَأ ُ�ُل ِممَّ

ۡ
ٓ إِ�َّ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم يَأ َذا

ُ�وَن  ا �َۡ�َ وَن  ٣٣َو�َۡ�َُب ِممَّ � ّمِۡثلَُ�ۡم إِنَُّ�ۡم إِٗذا لََّ�ِٰ�ُ َطۡعُتم �ََ�ٗ
َ
 ﴾٣٤َولَ�ِۡن أ

 ]۳۴-۳۱[المؤمنون:  

سولی از خودشان ) پس در میان ایشان ر ۳۱سپس بعد از ایشان قرن دیگری آفریدیم(ترجمه: 
) پس ۳۲کنید( فرستادیم که خدا را بپرستید برای شما الهی غیر او نیست، پس آیا پرهیز نمی

گروهی از قومش آنان که کافر و به مالقات آخرت انکار داشتند و در زندگی دنیا ثروتشان داده 
خورید و  یخورد از آنچه شما ازآن م بودیم گفتند: نیست این مرد مگر بشری مانند شما، می

) و محققًا اگر بشری مانند خود را اطاعت کنید در این هنگام ۳۳آشامید( آشامد از آنچه می می
 ). ۳۴زیانکار خواهید بود(

دیگر قوم هود و غیر ایشان بوده است زیرا در سورۀ هود و اعراف و شعراء قصۀ   مقصود از قرننکات: 

ْ ُكُروٓ ذۡ ٱوَ ﴿: هود را پس از قوم نوح آورده و به ایشان فرموده ٓ  َجَعلَُ�مۡ  إِذۡ  ا  مِ قَوۡ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ءَ ُخلََفا
... باشد ورسول هم .باشد. ویا اقوام هود و صالح و همان هود می ﴾رَُسوٗ� ﴿، و مقصود از !*"﴾نُوحٖ 

: اینکه کافر به خدا بودند در جملۀ: اولرسول نوعی باشد. و حق تعالی صفات آن قوم را شمرده: 

بُواْ بِلَِقآءِ ٱ�ِخَرةِ ﴿: منکر قیامت بودند به جملۀ: دوم. ﴾َ�َفُروا﴿ اینکه دارای نعمت و : سوم .﴾َوَ�ذَّ

تَۡرۡفَ�ُٰهم﴿ثروت بودند بجملۀ: 
َ
َما َ�َٰذآ إِ�َّ ﴿کردند در جمالت  هایی اظهار می شبهه: چهارم ﴾....َو�

 تا آخر.  ﴾...�ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�مۡ 

نَُّ�ۡم إِذَ ﴿
َ
يَعُِدُ�ۡم �

َ
ۡرَُجوَن � نَُّ�م �ُّ

َ
۞َهۡيَهاَت َهۡيَهاَت  ٣٥ا ِمتُّۡم َوُ�نُتۡم تَُراٗبا وَِعَ�ًٰما �

ۡ�َيا َ�ُموُت َوَ�َۡيا َوَما َ�ُۡن بَِمۡبُعو�َِ�  ٣٦لَِما تُوَعُدوَن  إِۡن ُهَو إِ�َّ  ٣٧إِۡن ِ�َ إِ�َّ َحَياُ�َنا ٱ�ُّ
ِ َكِذٗبا َوَما  ٰى َ�َ ٱ�َّ بُوِن  ٣٨َ�ُۡن َ�ُۥ بُِمۡؤِمنَِ� رَُجٌل ٱۡ�َ�َ ِ� بَِما َكذَّ  ٣٩قَاَل َرّبِ ٱنُ�ۡ

ُۡصبُِحنَّ َ�ِٰدِمَ�  ا قَلِيٖل �َّ ۚ َ�ُبۡعٗدا  ٤٠قَاَل َ�مَّ ۡيَحُة بِٱۡ�َّقِ فََجَعۡلَ�ُٰهۡم ُ�َثاٗٓء َخَذۡ�ُهُم ٱلصَّ
َ
فَأ

ٰلِِمَ�    ]۴۱-۳۵[المؤمنون:  ﴾٤١ّلِۡلَقۡوِم ٱل�َّ
ها شوید محققًا از  گاه بمیرید و خاک و استخوان دهد که شما هر آیا شما را وعده میترجمه: 

) نیست زندگی ۳۶شوید( ) بعید است بعید آنچه وعده داده می۳۵گور بیرون شدنی هستید(
) نیست او مگر ۳۷شویم و ما مبعوث شدنی نیستیم( میریم و زنده می مگر زندگی دنیا می

____________________ 
 ].٦٩[األعراف:» و به یاد آرید که خدا شما را جانشینان روی زمین نموده پس از قوم نوح« -١
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) گفت: پروردگارا مرا یاری کن ۳۸ه و ما ایمان به او نخواهیم آورد(مردی که دروغ بر خدا بست
) پس به ۴۰گردند( ) خدا گفت: به این زودی البته پشیمان می۳۹بدانچه مرا تکذیب کردند(

حقیقت نعرۀ مهلکی ایشان را فرا گرفت پس ایشان را خاشاک گردانیدیم پس دور باد از 
 ). ۴۱رحمت باد برای قوم ستمگران(

د  حق: نکات
ّ
تعالی قصۀ گذشتگان را برای عبرت آیندگان بسیار گوشزد نموده و گویا آیندگان مقل

گفتند: در زمان ما نیز مشابه آن سخنان را  هستند، سخنانی که قوم انبیاء به انبیاء می گذشتگان

و بیشتر مزاحم توزتر  دینانشان، منتهی این است که دینداران کینه دارانشان و چه بی کنند چه دین مکررمی

ها و گویندگان و روحانی نمایان در زمان ما هستند که  خوان باشند زیرا یک عده از روضه گویان می حق

باشند کاری در دعوت خود  گویان نیز چون قلیل می گویان و حقکنند علیه حق دینداران را تحریک می

دهد و شّر روحانی نمایان معاند را گویان را نصرت خواهیم که حق که مشهود باشد نکردند، از خدا می

 به خودشان برگرداند. 

نَا ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم قُُرونًا َءاَخرِ�َن ﴿
ۡ
�َش�

َ
َجلََها َوَما �َۡسَ�  ٤٢ُ�مَّ أ

َ
ٍة أ مَّ

ُ
 ٤٣ِخُروَن  ٔۡ َما �َۡسبُِق ِمۡن أ

 ۖ بُوهُ ٗة رَُّسولَُها َكذَّ مَّ
ُ
�ۖ ُ�َّ َما َجآَء أ رَۡسۡلَنا رُُسلََنا َ�ۡ�َ

َ
ۡ�َبۡعَنا َ�ۡعَضُهم َ�ۡعٗضا وََجَعۡلَ�ُٰهۡم  ُ�مَّ أ

َ
فَ�

َحادِيَثۚ َ�ُبۡعٗدا ّلَِقۡوٖ� �َّ يُۡؤِمُنوَن 
َ
 ]۴۴-۴۲[المؤمنون:   ﴾٤٤أ

) هیچ امتی از مدت خود ۴۲های دیگری را پس از ایشان ایجاد کردیم(سپس نسلترجمه: 
ستادیم، هر زمان که ) سپس رسوالنمان را پی در پی فر ۴۳پیشی نگیرد و باز پس نشود(

رسولی برای امتی آمد او را تکذیب نمودند پس بعضی را به دنبال بعضی بردیم (و هالکشان 
کردیم) و ایشان را خبرهای عجیب قرار دادیم، پس دوری از رحمت باد برای مردمی که ایمان 

 ). ۴۴آورند( نمی

اّمت و جماعتی در علم خدا  داللت دارد که موت و حیات هر ﴾....َما �َۡسبِقُ ﴿جملۀ:  نکات:

ا﴿شود و نه مؤخر. و کلمۀ  معین و مدت معینی دارد نه مقدم می داللت دارد که در هر زمان  ﴾َ�ۡ�َ

ۡ�َبۡعَنا﴿رسولی بوده و حجت بر اهل آن زمان تمام شده است. و مقصود از جملۀ: 
َ
پی در پی  ﴾....فَ�

َحادِيَث ﴿ها است و  هالک شدن امت
َ
 . وهو اخلرب الغريباست؛  أحدوثهجمع  ﴾أ

َخاهُ َ�ُٰروَن �﴿
َ
رَۡسۡلَنا ُموَ�ٰ َوأ

َ
بٍِ� ُ�مَّ أ يْهِۦ  ٤٥َ�ٰتَِنا وَُسۡلَ�ٰٖن مُّ إَِ�ٰ فِرَۡعۡوَن َوَمَ�ِ

ْ قَۡوًما َ�لَِ�  ْ َوَ�نُوا وا ۡ�ِن ِمۡثلَِنا َوقَۡوُمُهَما َ�َا  ٤٦فَٱۡسَتۡكَ�ُ نُۡؤِمُن لِبََ�َ
َ
� ْ  ٤٧َ�ٰبُِدوَن َ�َقالُٓوا
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ْ ِمَن ٱلُۡمۡهَلِكَ�  بُوُهَما فََ�نُوا  ٤٩َولََقۡد َءاتَۡيَنا ُموَ� ٱۡلِكَ�َٰب لََعلَُّهۡم َ�ۡهَتُدوَن  ٤٨فََكذَّ
ۥٓ َءايَٗة َوَءاَوۡ�َ�ُٰهَمآ إَِ�ٰ َرۡ�َو�ٖ َذاِت قََرارٖ َوَمعِٖ�  ُه مَّ

ُ
  ]۵۰-۴۵[المؤمنون: ﴾٥٠وََجَعۡلَنا ٱۡ�َن َمۡرَ�َم َوأ

) به سوی ۴۵سپس موسی و برادرش هارون را با معجزات و دلیل روشن فرستادیم(ترجمه: 
) که گفتند: آیا به ۴۶فرعون و گروه بزرگان او، پس گردنکشی کردند و قومی بلندپرواز بودند(

) پس آن دو را ۴۷دو بشری که مانند مایند ایمان آوریم و حال آنکه قوم ایشان بندۀ ما بودند(
) و به تحقیق به موسی کتاب دادیم تا شاید ۴۸ردند و از هالک شدگان گردیدند(تکذیب ک

) و پسر مریم و مادرش را آیتی قرار دادیم و آنان را جای دادیم به ۴۹ایشان هدایت یابند(
 ). ۵۰محلی که شرایط ماندن و آب جاری داشت(

بلندپروازی وتکبر بوده که  یکی از صفات بد که مانع هدایت اقوام بوده صفات خودخواهی ونکات: 

تعالی آن را برای فرعونیان ذکر کرده است. متأّسفانه همین صفات مانع هدایت افراد زمان ما نیز  حق

جای بلندی است که انسان بتواند قرار گیرد  ،﴾َرۡ�َو�ٖ َذاِت قََرارٖ َوَمعِ�ٖ ﴿باشد. و مقصود از جملۀ:  می

جار، أنهار و مأکوالت داشته باشد. و گویند مقصود از این و شرائط زندگی موجود باشد، از جمله اش

 جمله بیت المقدس و یا شامات است که واجد این شرایط بوده است. 

ّيَِ�ِٰت َوٱۡ�َملُواْ َ�ٰلًِحاۖ إِّ�ِ بَِما َ�ۡعَملُوَن َعلِيٞم ﴿ َها ٱلرُُّسُل ُ�ُواْ ِمَن ٱلطَّ ُّ�
َ
� ۦٓ  ٥١َ�ٰٓ ِ �نَّ َ�ِٰذه

 
ُ
ُتُ�ۡم أ مَّ

ُ
۠ َر�ُُّ�ۡم فَٱ�َُّقوِن أ نَا

َ
ٗة َ�ِٰحَدٗة َو� ۡمرَُهم بَۡيَنُهۡم ُزُ�ٗرۖ� ُ�ُّ ِحۡزبِۢ بَِما  ٥٢مَّ

َ
ْ أ ُعٓوا َ�َتَقطَّ

يِۡهۡم فَرُِحوَن  ٰ ِحٍ�  ٥٣َ�َ اٖل  ٥٤فََذرُۡهۡم ِ� َ�ۡمَرتِِهۡم َح�َّ ُهم بِهِۦ ِمن مَّ َما نُِمدُّ َّ�
َ
َ�َۡسُبوَن �

َ
�

  ]۵۶-۵۱[المؤمنون: ﴾٥٦ُع لَُهۡم ِ� ٱۡ�َۡيَ�ِٰت� بَل �َّ �َۡشُعُروَن �َُسارِ  ٥٥َوَ�نَِ� 
آهای پیغمبران از آنچه پاکیزه است بخورید و کار شایسته کنید زیرا من به آنچه انجام ترجمه: 

) و به درستی که این است جماعت شما در حالی که یک جماعت است و ۵۱دهید دانایم( می
) پس کار دین خود را بین خود قطعه قطعه و پاره ۵۲از من بترسید(منم پروردگار شما پس، 

) پس ۵۳ها) شادند( پاره کردند هر گروهی به آنچه نزد خودشان است (از عقاید و بدعت
کنند که آنچه بدان  ) آیا گمان می۵۴ایشان را رها کن در گرداب غفلتشان تا هنگامی(

کنیم بلکه درک  شان در خیرات شتاب می) برای ای۵۵کنیم از مال و پسران ( مددشان می
 ). ۵۶کنند( نمی

فرماید: ما به انبیاء چنین خطاب  ها را بیان کرده می پس از آنکه سرگذشت پیامبران و امتنکات: 

های شما همه یک امتند، یعنی هدفشان یکی است و آن توحید و تعظیمی خالق است و   کردیم که امت

گردند یعنی من خدای  در لغت به جماعتی گویند که در گرد هدف واحد می متادوری از تفرقه چون 
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خواهم که هدفشان یکی باشد و ایجاد تفرقه نکنند. و مقصود از  واحدم و از پیامبران و امت ایشان می

يِۡهۡم فَرُِحونَ ﴿جملۀ:  ن هایی است که هر کدام نزد خود افتراهایی به دی جمعیت ،﴾ُ�ُّ ِحۡزبِۢ بَِما َ�َ

ها را سّنت فرض کرده و به آنها خوشند. و چون ایشان در گرداب خرافات وارد شده و  بسته و بدعت

ٰ ِح�ٍ ﴿بیرون نخواهند آمد، خدا فرموده:  که ترجمۀ آن ذکر شد و ایشان  ،﴾فََذرُۡهۡم ِ� َ�ۡمَرتِِهۡم َح�َّ

 بال است. کنند مال و اوالدشان موجب خیر است بلکه موجب کثرت وزر و و خیال می

ۡشفُِقوَن ﴿ ِيَن ُهم ّمِۡن َخۡشَيةِ َرّ�ِِهم مُّ ِيَن ُهم � ٥٧إِنَّ ٱ�َّ  ٥٨َ�ِٰت َرّ�ِِهۡم يُۡؤِمُنوَن َوٱ�َّ
ِيَن ُهم بَِرّ�ِِهۡم َ� �ُۡ�ُِ�وَن  �َُّهۡم إَِ�ٰ َرّ�ِِهمۡ  ٥٩َوٱ�َّ

َ
قُلُوُ�ُهۡم وَِجلٌَة � ْ وَّ ٓ َءاتَوا ِيَن يُۡؤتُوَن َما  َوٱ�َّ

 

ْوَ�ٰٓ�َِك �َُ�ٰرُِعوَن ِ� ٱۡ�َۡيَ�ِٰت وَُهۡم لََها َ�ٰبُِقوَن  ٦٠َ�ِٰجُعوَن 
ُ
  ]۶۱-۵۷[المؤمنون:  ﴾٦١أ

-که به) و همانان۵۷راستی همانان که از ترس (مجازات) پروردگارشان در هراسند(ترجمه: 
) و ۵۹آورند( نمیپروردگارشان شرک که به ) و همانان ۵۸آورند( آیات پروردگارشان ایمان می

که دلهایشان ترسان است که ایشان به سوی اند درحالی دهند آنچه را داده آنان که می
کنند در کارهای خیر و ایشان به آن  ) ایشانند که شتاب می۶۰کنند( پروردگارشان رجوع می

 ). ۶۱گیرند( کارها سبقت می
ا ترسید و به آیات تکوینی و تشریعی از کوزه برون همان تراود که در اوست. اگر کسی از خدنکات: 

گیرد، چنانکه در آیات فوق ذکر شده  آورد و به کارهای خیر سبقت می ایمان داشت شرک به خدا نمی

است. ولی باید دانست ایمان به آیات تکوینی به معنی اینکه وجود آنها را قبول کند چندان ارزشی ندارد 

آنها را دالیل بر وجود صانع، علم و حکمت او بداند این داند موجوداتی هست، بلکه  زیرا همه کس می

 دانند.  باشد و چنین اشخاص هیچ مخلوقی را دارای صفات خالق نمی ایمان است که ممدوح قرآن می

ۡ�َنا كَِ�ٰٞب يَنِطُق بِٱۡ�َّقِ َوُهۡم َ� ُ�ۡظلَُموَن ﴿ ۚ َوَ�َ بَۡل  ٦٢َوَ� نَُ�ّلُِف َ�ۡفًسا إِ�َّ ُوۡسَعَها
ۡعَ�ٰٞل ّمِن ُدوِن َ�ٰلَِك ُهۡم لََها َ�ِٰملُوَن قُلُ 

َ
َخۡذنَا  ٦٣وُ�ُهۡم ِ� َ�ۡمَر�ٖ ّمِۡن َ�َٰذا َولَُهۡم أ

َ
ٰٓ إَِذآ أ َح�َّ

وَن  َٔ َ� تَۡ�  ٦٤ُروَن  َٔ ُمۡ�َ�ِيِهم بِٱۡلَعَذاِب إَِذا ُهۡم يَۡ�   ﴾٦٥ُرواْ ٱۡ�َۡوَمۖ إِنَُّ�م ّمِنَّا َ� تُنَ�ُ
  ]۶۵-۶۲[المؤمنون:  

کنیم مگر به مقدار وسعش و نزد ما کتابی است که به حق  و کسی را تکلیف نمیترجمه: 
) بلکه دلهاشان از این(حقایق)، در غفلت ۶۲شوند( گوید و ایشان مورد ستم نمی سخن می

) تا وقتی که ۶۳است و جز این نیز برای ایشان کارهایی است که انجام دهندۀ آنند (
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) (گفته شود) ۶۴عذاب بگیریم ناگهان ایشان زاری نمایند(ثروتمندان و متنعمین ایشان را به 
 ). ۶۵امروز زاری نکنید زیرا شما از طرف ما یاری نشوید(

اند: کسی را تکلیف  اند و آیه را چنین معنی کرده را مترجمین به معنی طاقت گرفته سعُو  نکات:

ر رکعت نماز بخواند و پنجاه کنیم مگر به مقدار طاقتش، یعنی اگر پیرمردی طاقت دارد باید هزا نمی

ساعت غذا نخورد و روزه بگیرد، آیا این صحیح است؟ و خدا به قدر طاقت و توانایی تکلیف کرده و یا 

، کتاب عدل الهی است که به حق ﴾كَِ�ٰبٞ ﴿خیر کمتر از طاقت به قدر وسعت و راحت؟ و مقصود از 

 عمل و یا چیز دیگر باشد.  و ممکن است پروندۀ ﴾..يَنِطُق بِٱۡ�َقِّ ﴿کند؛  حکم می

ۡعَ�ٰبُِ�ۡم تَنِكُصوَن ﴿
َ
ٰٓ أ ُمۡسَتۡكِ�ِ�َن بِهِۦ  ٦٦قَۡد َ�نَۡت َءاَ�ِٰ� ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيُ�ۡم فَُكنُتۡم َ�َ

لَِ�  ٦٧َ�ِٰمٗر� َ�ۡهُجُروَن  وَّ
َ
ِت َءابَآَءُهُم ٱۡ�

ۡ
ا لَۡم يَأ ۡم َجآَءُهم مَّ

َ
بَُّرواْ ٱۡلَقۡوَل أ فَلَۡم يَدَّ

َ
ۡم لَۡم  ٦٨أ

َ
أ

ۡ�َ�ُُهۡم  ٦٩َ�ۡعرِفُواْ رَُسولَُهۡم َ�ُهۡم َ�ُۥ ُمنِكُروَن 
َ
ۡم َ�ُقولُوَن بِهِۦ ِجنَّ�ۚ� بَۡل َجآَءُهم بِٱۡ�َّقِ َوأ

َ
أ

 ]۷۰-۶۶[المؤمنون:  ﴾٧٠لِۡلَحّقِ َ�ٰرُِهوَن 
) به آن ۶۶گشتید( شد پس شما به قهقرا بر می به تحقیق آیات من بر شما تالوت میترجمه: 
) آیا گفتار ما را تدبر ۶۷گفتید( کردید در حالی که آن را افسانه خوانده هذیان می تکّبر می

) یا نشناختند ۶۸نکردند و یا برای ایشان چیزی آمده که برای پدران پیش از ایشان نیامده(
گویند او مجنون است (چنین نیست) بلکه حق را  ) یا می۶۹او را منکر شدند( رسولشان را که

 ). ۷۰برایشان آورده و بیشترشان از حق کراهت دارند(
شود، پس  ای است که روز قیامت به ایشان گفته می جمله ﴾....قَۡد َ�نَۡت َءاَ�ِٰ� ﴿جملۀ: نکات: 

الت بعد را آورده به نحو استفهام یعنی شما که مقدر است و خدا برای سه عذر ایشان جم قیل لهمفعل 

اید تا حقانیت آن را بفهمید و یا خبری برای  آورید عذرتان چیست؟ آیا تدبر در قرآن نکرده ایمان نمی

شناختید که  را نمی )ص( معافی شما از عذاب آمده که برای پدرانتان چنین خبری نبوده. و یا محمد

اید و باقی عذرهایشان را در  اید و او را مجنون فرض کرده جنون دیده مرد امین صادقی است و یا در او

 آیات بعد بیان کرده و سد نموده است. 

َ�ۡيَ�ُٰهم بِِذۡ�رِهِۡم ﴿
َ
ۚ بَۡل � �ُض َوَمن �ِيِهنَّ

َ
َ�َٰ�ُٰت َوٱۡ� ۡهَوآَءُهۡم لََفَسَدِت ٱلسَّ

َ
َبَع ٱۡ�َقُّ أ َولَوِ ٱ�َّ

ۡعرِضُ  ۡم �َۡ�  ٧١وَن َ�ُهۡم َعن ذِۡكرِهِم مُّ
َ
ٰزِ�َِ�  َٔ أ لُُهۡم َخرٗۡجا فََخَراُج َرّ�َِك َخۡ�ٞۖ َوُهَو َخۡ�ُ ٱل�َّ

ۡسَتقِيٖ�  ٧٢   ]۷۳-۷۱[المؤمنون:  ﴾٧٣�نََّك َ�َۡدُعوُهۡم إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ
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کس در آنها است تباه  ها، زمین و هر و اگر حق تابع آراء ایشان باشد محققًا آسمانترجمه: 
) و یا ۷۱س ایشان از ذکر خود اعراض دارند(پ ایم بلکه ذکر خودشان را برایشان آورده شود می

طلبی پس مزد زیاد پروردگارت بهتر است و او بهترین روزی  مگر مزد کمی از ایشان می
 ). ۷۳خوانی( ) و به راستی که تو ایشان را به راه راست می۷۲دهندگان است(

َبَع ﴿ جملۀ:نکات:  ۡهَوآَءُهمۡ َولَوِ ٱ�َّ
َ
داللت دارد که آراء ایشان موجب فساد زمین و  ﴾....ٱۡ�َقُّ أ

: آسمان است. زیرا: 
ً
گوید نباشد. و  گوید جهان باشد و دیگری می آراء ایشان متناقض است یکی میاوال

 :
ً
 باشد و إله متعدد موجب فساد خلقت است به دلیل تمانع، یکی اراده کند و آراء ایشان شرک میثانیا

: سازد. و  دیگری نکند. یکی قادر بر دفع دیگری باشد یا نباشد هر کدام باشد با شرک نمی
ً
آراء ایشان ثالثا

ٓ  َ�نَ  لَوۡ ﴿تکذیب خدا و رسول و نفی اسالم است  ُ ٱ إِ�َّ  َءالَِهةٌ  �ِيِهَما کمتر از  خرج . و!*"﴾لََفَسَدتَا �َّ

.  خراج
ً
 و معنا

ً
 است لفظا

ِيَن َ� ﴿ َ�ِٰط َلَ�ِٰكُبوَن �نَّ ٱ�َّ ۞َولَۡو رَِ�َۡ�ُٰهۡم َوَ�َشۡفَنا َما  ٧٤ يُۡؤِمُنوَن بِٱ�ِخَرةِ َعِن ٱلّصِ
واْ ِ� ُطۡغَ�ٰنِِهۡم َ�ۡعَمُهوَن  ٖ لََّلجُّ َخۡذَ�ُٰهم بِٱۡلَعَذاِب َ�َما ٱۡسَتَ�نُواْ لَِرّ�ِِهۡم  ٧٥بِِهم ّمِن ُ�ّ

َ
َولََقۡد أ

ٰٓ  ٧٦َوَما َ�َتَ�َُّعوَن   ﴾٧٧ إَِذا َ�َتۡحَنا َعلَۡيِهم بَاٗ�ا َذا َعَذاٖب َشِديٍد إَِذا ُهۡم �ِيهِ ُمۡبلُِسونَ َح�َّ
  ]۷۷-۷۴[المؤمنون: 

) و اگر ایشان را رحمت ۷۴آورند از راه منحرفند( و محققًا آنان که به آخرت ایمان نمیترجمه: 
کنیم و آنچه ضرر به ایشان رسیده بر طرف کنیم لجاج خواهند کرد و به لجاجت در سرکشی 

) و به تحقیق ایشان را به عذاب گرفتیم و گرفتار کردیم باز برای ۷۵مانند( خود حیران می
) تا وقتی که بر ایشان دری ۷۶یر حال نداده و خاضع نشدند و زاری ننمودند(پروردگارشان تغی

 ). ۷۷امید شدند( که دارای عذاب سخت بود گشودیم ناگهان ایشان در همان عذاب نا
این آیات در موقعی نازل شده که خدا مکرر مردم مکه را شکنجه داد و ایشان بیدار نشدند:  نکات:

فی مسلمان شد در یمامه راه تجارت مکه را بست و خوار و بار به ایشان کم چون ثمامه بن اثال حناول: 

اجابت  صالتماس رفع مانع کردند، رسول خدا صشد و به قحطی افتادند و آمدند نزد رسول خدا

درخواست دعا کردند آن  ص: چندین سال گرانی و قحطی به وجود آمد، آمدند از رسول خدادوم کرد.

ها کرد و همه جا  : ایشان را مبتال به جنگسوم رانی شد وباز بیدار نشدند.حضرت دعا کرد ورفع نگ

 شکست خوردند و باز دست بر نداشتند. 

____________________ 
 ].٢٢[األنبیاء: » اگر در آسمان و زمین خدایانی غیر خدا بود هر آینه فاسد شده بودند.« -١
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﴿ �ۡ
َ
بَۡ�َٰر َوٱۡ�

َ
ۡمَع َوٱۡ�  لَُ�ُم ٱلسَّ

َ
�َشأ

َ
ِٓي أ ا �َۡشُكُروَن  ِٔوَُهَو ٱ�َّ ۚ قَلِيٗ� مَّ ِي  ٧٨َدةَ َوُهَو ٱ�َّ

�ِض �َ�ۡ 
َ
ُ�ۡم ِ� ٱۡ�

َ
وَن َذَرأ ِۡل  ٧٩هِ ُ�َۡ�ُ ۦ َوُ�ِميُت َوَ�ُ ٱۡختَِ�ُٰف ٱ�َّ ِي يُۡ�ِ وَُهَو ٱ�َّ

فََ� َ�ۡعقِلُوَن 
َ
� أ لُوَن  ٨٠َوٱ�ََّهارِ وَّ

َ
  ]۸۱-۷۸[المؤمنون:  ﴾٨١بَۡل قَالُواْ ِمۡثَل َما قَاَل ٱۡ�

ندک شکر ها ایجاد کرد کم و ا ها و دل و او خدایی است که برای شما شنوایی، چشمترجمه: 
) و اوست ۷۹گردید( ) و اوست که شما را در زمین آفرید و به سوی او محشور می۷۸گزارید( می

) بلکه ۸۰کنید( میراند و به اختیار اوست اختالف شب و روز آیا فکر نمی کند و می که زنده می
 ). ۸۱گفتند: مانند آنچه پیشینیان گفتند(

ْ ِمۡثَل َما قَ ﴿جملۀ: نکات:  لُونَ بَۡل قَالُوا وَّ
َ
داللت دارد که همیشه چنین بوده که مردم  ،﴾اَل ٱۡ�

اند. همین زمان، ما که  هرزمانی مقلد گذشتگان خود بوده و به فکر و عقل و استدالل رو نیاورده

خواستیم حقی را بیان و باطلی را برطرف کنیم، در مقابِل دالیِل ما آنچه دیده نشد حرف حسابی بود، از 

 سواد همه به تهمت، افتراء، بغض، عناد و تهدید به قتل پرداختند.  با سواد و بی عالم و واعظ، از

ءِنَّا لََمۡبُعوثُوَن ﴿
َ
ءَِذا ِمۡتَنا َوُ�نَّا تَُراٗبا وَِعَ�ًٰما أ

َ
لََقۡد وُِعۡدنَا َ�ُۡن َوَءابَآُؤنَا َ�َٰذا ِمن  ٨٢قَالُٓواْ أ

َ�ِٰطُ� 
َ
ٓ أ ٓ إِ�َّ لَِ� َ�ۡبُل إِۡن َ�َٰذا وَّ

َ
ٓ إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُموَن  ٨٣ٱۡ� �ُض َوَمن �ِيَها

َ
 ٨٤قُل لَِّمِن ٱۡ�

ُروَن  فََ� تََذكَّ
َ
ِۚ قُۡل أ ۡبِع َوَربُّ ٱۡلَعۡرِش ٱۡلَعِظيِم  ٨٥َسَيُقولُوَن ِ�َّ َ�َٰ�ِٰت ٱلسَّ قُۡل َمن رَّبُّ ٱلسَّ

فََ� َ�تَُّقوَن  ٨٦
َ
ِۚ قُۡل أ ءٖ وَُهَو ُ�ُِ� َوَ� ُ�َاُر  قُۡل  ٨٧َسَيُقولُوَن ِ�َّ ۡ�َ ِ

َمۢن �َِيِدهِۦ َملَُكوُت ُ�ّ
ٰ �ُۡسَحُروَن  ٨٨َعلَۡيهِ إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُموَن  َّ�

َ
ِۚ قُۡل فَ� ُهۡم  ٨٩َسَيُقولُوَن ِ�َّ َ�ۡيَ�ُٰهم بِٱۡ�َّقِ ��َّ

َ
بَۡل �

 ]۹۰-۸۲[المؤمنون:  ﴾٩٠لََ�ِٰذبُوَن 
) ۸۲ها شدیم آیا محققًا زنده خواهیم شد( دیم، خاک و استخوانگفتند: آیا چون مر ترجمه: 

به تحقیق ما و پدران ما قبال به این(سخن)، وعده داده شدیم نیست این سخن مگر 
) ۸۴(؟دانید باشد از کیست اگر شما می ) بگو زمین و آنکه در آن می۸۳های پیشینیان( افسانه

) بگو پروردگار ۸۵گیرید؟( پند نمیبه زودی خواهند گفت: ملک خداست. بگو پس چرا 
) به زودی گویند: مخصوص ۸۶های هفتگانه و پروردگار عرش عظیم کیست؟( آسمان

دانید، کیست که به دست او اختیار ) بگو: اگر می۸۷پرهیزید؟( خداست، بگو پس چرا نمی
دی ) به زو۸۸دهد و در برابر عذاب او کسی پناه داده نشود؟( هرچیزی است و او پناه می

) بلکه حق را ۸۹شوید ( گویند: این صفات مخصوص خداست. بگو پس به کجا فریب داده می
 ). ۹۰برای ایشان آوردیم و محققًا ایشان دروغ گویند(
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 منکر حشر و نشر قیامت بودند سپس حاجت از غیر خدا مینکات: 
ً
خواستند و  کفار و مشرکین اوال

کنند که همۀ کارها به دست خدا  فرماید اینان اقرار می ات میدر عین حال خدا را قبول داشتند. در این آی

دانند. و در  اند و غیرخدا را مؤثر می و هرچیز مخلوق اوست و باز هم گول خورده و فریب داده شده

دانید چگونه قدرت او را بر حشر و نشر  ضمن به ایشان فهمانیده که شما چون خدا را قادر بر هرچیز می

 واقع دروغگویانید.  منکرید پس شما در

ِۢ بَِما َخلََق َولََعَ� َ�ۡعُض ﴿ َهَب ُ�ُّ إَِ�ٰه َ ُ ِمن َوَ�ٖ َوَما َ�َن َمَعُهۥ ِمۡن إَِ�ٍٰه� إِٗذا �َّ ََذ ٱ�َّ ُهۡم َما ٱ�َّ
ا يَِصُفوَن  ِ َ�مَّ ٰ َ�ۡعٖض� ُسۡبَ�َٰن ٱ�َّ ا ٩١َ�َ ِ َ�َتَ�َٰ�ٰ َ�مَّ َ�َٰدة �ُۡ�ُِ�وَن  َ�ٰلِِم ٱۡلَغۡيِب َوٱلشَّ

  ]۹۲-۹۱ [المؤمنون:  ﴾٩٢
خدا هیچ فرزندی نگرفته و با او إله دیگری نبوده که اگر إله دیگری باشد محّققًا هر إله ترجمه: 

به آنچه خلق کرده پردازد و بعضی از این معبودان بر بعضی غلبه جستی، خدا منزه و واالست 
) دانای غیب و آشکار است، پس برتر است از آنچه شریک او ۹۱کنند( از آنچه وصف می

 ). ۹۲کنند( می
قائل شدن فرزند برای خدا در ردیف شرک آوردن به اوست چون فرزند داشتن مسلتزم ترکیب کات: ن

و قائل شدن به آن است و نیز مستلزم احتیاج، فنا، زوال و نقص است و خدا هر دو را در یک ردیف 

ماید و بر آورده و دلیل بر بطالن شرک این است که هر خالقی باید مخلوقی داشته باشد و اظهار قدرتی ن

دفع دیگری قادر باشد، پس اگر قادر نباشد که عاجز است و اگر قادر باشد دیگری عاجز است و اگر هر 

 شود هر دو عاجز باشند  دو قادر باشند الزم می

ا تُرَِ�ّ�ِ َما يُوَعُدوَن ﴿ ٰلِِمَ�  ٩٣قُل رَّّبِ إِمَّ ن  �نَّا ٩٤َرّبِ َفَ� َ�َۡعۡلِ� ِ� ٱۡلَقۡوِم ٱل�َّ
َ
ٰٓ أ َ�َ

ۡعلَُم بَِما يَِصُفوَن  ٩٥نُّرَِ�َك َما نَعُِدُهۡم لََ�ِٰدُروَن 
َ
ّيَِئَةۚ َ�ُۡن أ ۡحَسُن ٱلسَّ

َ
 ٩٦ٱۡدَ�ۡع بِٱلَِّ� ِ�َ أ

َ�ِٰطِ�  ُعوُذ بَِك ِمۡن َهَمَ�ِٰت ٱلشَّ
َ
وِن  ٩٧َوقُل رَّّبِ أ ن َ�ُۡ�ُ

َ
ُعوُذ بَِك َرّبِ أ

َ
 ﴾٩٨َوأ

  ]۹۸-۹۳[المؤمنون:  

) پروردگارا پس مرا در ۹۳شوند( بگو پروردگارا اگر بنمایانی مرا آنچه وعده داده میترجمه: 
) و محققًا ما تواناییم بر نمایاندن به تو آنچه ایشان را وعده ۹۴زمرۀ مردمان ستمگر قرار مده(

 )۹۶کنند( ) بدی را دفع کن به آنچه نیکوتر است، ما داناتریم به آنچه وصف می۹۵دهیم ( می
برم به تو پروردگارا از  ) و پناه می۹۷های شیاطین( برم از وسوسه و بگو پروردگارا به تو پناه می

 ). ۹۸اینکه به نزدم حاضر شوند(

 



 تابشی از قرآن    ٣٠٨

ّيَِئةَ ﴿جملۀ: نکات:  ۡحَسُن ٱلسَّ
َ
ها و  باید بدی ص، داللت دارد که رسول خدا﴾ٱۡدَ�ۡع بِٱلَِّ� ِ�َ أ

ه طور بهتری از خود دفع کند یعنی جهل ایشان را به حلم و و جهل مردم را به صفات نیکو و ب  اذیت

ونِ ﴿اذیت ایشان را به عفو و بدگویی ایشان را به سکوت.  ن َ�ُۡ�ُ
َ
ُعوُذ بَِك َرّبِ أ

َ
، داللت دارد که ﴾َوأ

حال به خدا پناه  کردن انسان مشغولند و انسان باید در هر  حال به اغوا، گول زدن و وسوسه شیاطین در هر

 . اما حضور شیاطین در سه موقع زیاد اهمیت دارد: برد

 یکی وقت نماز، و دیگر وقت قرائت قرآن و دیگر وقت حضور مرگ و قبض روح. 

 امر وارد شده به استعاذه. و رسول خدا
ً
از دفع شیاطین عاجز است  صو در این سه موقع مخصوصا

 و باید به خدا پناه برد، طبق امر خدا در آیات فوق. 

﴿ ٰٓ َحَدُهُم ٱلَۡمۡوُت قَاَل َرّبِ ٱرِۡجُعوِن َح�َّ
َ
ۚٓ  ٩٩ إَِذا َجآَء أ ۡ�َمُل َ�ٰلِٗحا �ِيَما تََرۡ�ُتۚ َ�َّ

َ
ٓ أ لََعّ�ِ

  ]۱۰۰-۹۹[المؤمنون:  ﴾١٠٠إِ�ََّها َ�َِمٌة ُهَو َقآ�ِلَُهاۖ َوِمن َوَرآ�ِِهم بَۡرَزٌخ إَِ�ٰ يَۡوِم ُ�ۡبَعُثوَن 
) شاید من ۹۹ایشان را مرگ بیاید، گوید پروردگارا مرا برگردانید ( تا وقتی که یکی ازترجمه: 

ای است که او گویندۀ  در آنچه واگذاردم، عمل شایسته کنم. نه چنین است این کلمه، کلمه
 ). ۱۰۰آن است و از جلو ایشان برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند(

ٰٓ إَِذا َجآءَ ﴿ نکات: ، یعنی همواره به بدگویی اشتغال دارند ﴾يَِصُفونَ ﴿متعلق است به فعل  ﴾َح�َّ

موصوله عام است آنچه را ترک کردم از مال و  ماء، ﴾�ِيَما تََرۡ�ُت ﴿تا هنگام رسیدن مرگ. و مقصود از 

گوید و از آن ساکت  جملۀ اسمیه آمده برای دوام یعنی مدام می ،﴾ُهَو قَآ�ِلَُها﴿عبادات. و جملۀ: 

 شدن حسرت بر او و برزخ حائلی است بین دو حیات دنیا و آخرت. شود برای مستولی  نمی

�َساَب بَۡيَنُهۡم يَۡوَم�ِٖذ َوَ� يَتََسآَءلُوَن ﴿
َ
ورِ فََ�ٓ أ َ�َمن َ�ُقلَۡت َمَ�ٰزِ�ُنُهۥ  ١٠١فَإَِذا نُفَِخ ِ� ٱلصُّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن 
ُ
ْوَ�ٰٓ  ١٠٢فَأ

ُ
ۡت َمَ�ٰزِ�ُنُهۥ فَأ نُفَسُهۡم ِ� َوَمۡن َخفَّ

َ
ْ أ ٓوا ِيَن َخِ�ُ �َِك ٱ�َّ

وَن  لَۡم تَُ�ۡن َءاَ�ِٰ� ُ�ۡتَ�ٰ  ١٠٤تَۡلَفُح وُُجوَهُهُم ٱ�َّاُر َوُهۡم �ِيَها َ�ٰلُِحوَن  ١٠٣َجَهنََّم َ�ِٰ�ُ
َ
�

بُوَن    ]۱۰۵-۱۰۱[المؤمنون:  ﴾١٠٥َعلَۡيُ�ۡم فَُكنُتم بَِها تَُ�ّذِ
ها در میان ایشان نباشد و از یکدیگر  در آن روز نسب پس چون در صور دمیده شودترجمه: 
) و آنان که ۱۰۲های او سنگین شد پس همانان رستگارند( کس میزان ) پس هر۱۰۱نپرسند(

هایشان، پس همانانند که دربارۀ خودشان زیان کرده و در دوزخ  سبک شود میزان
) ۱۰۴رویانند( رو و ترش تخورد و ایشان در دوزخ زش ) آتش صورتهایشان را می۱۰۳جاودانند(

 



 ٣٠٩  سورة المؤمنون

شد پس شما به آنها تکذیب  (به ایشان گفته شود) آیا آیات من بر شما تالوت نمی
 ). ۱۰۵کردید( می

�َساَب ﴿مقصود از: نکات: 
َ
 نیست بلکه سلب منافع نسبت است  ﴾....فََ�ٓ أ

ً
سلب نسبت حقیقتا

ۡ ٱ يَفِرُّ  مَ يَوۡ ﴿زیرا در قیامت هیچ کس به فکر دیگری نیست  ِخيهِ  ِمنۡ  ءُ َمرۡ ل
َ
ّمِهِ  ٣٤ أ

ُ
�ِيهِ  ۦَوأ

َ
از  ! و!*"﴾َوأ

َوَ� ﴿از حال یکدیگر نپرسند. و مقصود از  اضطراب و ترس به یکدیگر نپردازند و وحشت و
شود هرکس چندین  جمع مضاف است و معلوم می ﴾َمَ�ٰزِ�ُنُهۥ﴿همین است. و کلمۀ  ﴾يَتََسآَءلُونَ 

میزان دارد، و ممکن است یک میزان برای سنجش عقائدش باشد، میزان دیگر برای اخالق او، میزان 

�َساَب بَۡيَنُهمۡ ﴿دیگر برای اعمالش. و از 
َ
شود،  عدم امتیاز بین سید و غیر سید نیز استفاده می ،﴾َفَ�ٓ أ

 بکار آید.که در قیامت فقط اعمال حسنه 

ۡخرِۡجَنا ِمۡنَها فَإِۡن ُعۡدنَا فَإِنَّا  ١٠٦قَالُواْ َر�ََّنا َغلََبۡت َعلَۡيَنا ِشۡقَوُ�َنا َوُ�نَّا قَۡوٗما َضآّلَِ� ﴿
َ
َر�ََّنآ أ

ْ  ُٔ ٱۡخَ� قَاَل  ١٠٧َ�ٰلُِموَن  َر�ََّنآ  إِنَُّهۥ َ�َن فَرِ�ٞق ّمِۡن ِعَبادِي َ�ُقولُونَ  ١٠٨�ِيَها َوَ� تَُ�ّلُِموِن  وا
 �َِ�ِٰ نَت َخۡ�ُ ٱل�َّ

َ
�َسوُۡ�ۡم  ١٠٩َءاَمنَّا فَٱۡغفِۡر َ�َا َوٱرَۡ�َۡنا َوأ

َ
ٰٓ أ َۡذُ�ُموُهۡم ِسۡخرِ�ًّا َح�َّ فَٱ�َّ

�َُّهۡم ُهُم ٱۡلَفآ�ُِزوَن  ١١٠ذِۡكرِي َوُ�نُتم ّمِۡنُهۡم تَۡضَحُكوَن 
َ
ٓواْ �    ﴾١١١إِّ�ِ َجَزۡ�ُتُهُم ٱۡ�َۡوَم بَِما َصَ�ُ

  ]۱۱۱-۱۰۶[المؤمنون: 
) پروردگارا ۱۰۶گویند: پروردگارا، بدبختی بر ما غالب شد و ما گروهی گمراه بودیم (ترجمه: 

) گوید دور ۱۰۷ما را از دوزخ بیرون آر پس اگر (به عصیان) عود کردیم محققًا ستمگریم (
گفتند:  ) زیرا گروهی از بندگان من بودند که می۱۰۸شوید در آن و با من سخن مگویید(

) ۱۰۹کنندگان ( دیم، پس ما را بیامرز و به ما رحم کن و تویی بهترین رحمپروردگارا ایمان آور 
پس شما ایشان را به استهزاء گرفتید تا ذکر مرا از یاد شما بردند و عادت شما این بود که به 

) به درستی که من امروز ایشان را جزاء دادم به سبب آنچه صبر ۱۱۰کردید( آنان خنده می
 ). ۱۱۱برندگان( انند بهرهکردند به راستی که ایش

�َسوُۡ�م﴿نسبت نسیان در جملۀ: نکات: 
َ
به مؤمنین به اعتبار این است که تمسخر ایشان به  ﴾أ

مؤمنین باعث نسیان و غفلت آنان از یاد خدا شده است، پس باید مسلمان مواظب باشد به اهل توحید 

ذکر شده موجب قطع رحمت گردد، به  تمسخر نکند که یکی از گناهان بزرگ است، و چنانکه در این آیه

____________________ 
 ].٣٥-٣٤[عبس: » برادرش بگریزد؛ و از مادرش و پدرشروزی که مرد از « -١
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ْ  ُٔ ٱۡخَ� ﴿طوری که خدا به او گوید:  باشد و  می» چخ«ه خطاب به سگ باشد و به فارسی لمو این ک ﴾وا

 این کلمه برای کمال تحقیر باشد. 

�ِض َعَدَد ِسنَِ� ﴿
َ
ۡو َ�ۡعَض يَۡو�ٖ  ١١٢َ�َٰل َ�ۡم َ�ِۡثُتۡم ِ� ٱۡ�

َ
ِل ٱۡلَعآّدِيَن  َٔ فَۡ�  قَالُواْ َ�ِۡثَنا يَۡوًما أ

نَُّ�ۡم ُكنُتۡم َ�ۡعلَُموَن  ١١٣
َ
ِۡثُتۡم إِ�َّ قَلِيٗ�ۖ لَّۡو � �ََّما َخلَۡقَ�ُٰ�ۡم َ�َبٗثا  ١١٤َ�َٰل إِن �َّ

َ
َفَحِسۡبُتۡم �

َ
أ

نَُّ�ۡم إَِ�َۡنا َ� تُرَۡجُعوَن 
َ
  ]۱۱۵-۱۱۲[المؤمنون:  ﴾١١٥َو�

) گویند: درنگ ۱۱۲دار در زمین مکث کردید (ها چه مق(خدا) گوید: به عدد سالترجمه: 
) گوید: درنگ نکردید مگر اندکی، ۱۱۳کردیم یک روز و یا بعضی از روز، از شمارشگران بپرس(

) پس آیا گمان کردید که ما شما را بیهوده خلق کردیم و شما به ۱۱۴کاش شما دانا بودید(
 ). ۱۱۵شوید( سوی ما برگشت داده نمی

اگر سؤال و جواب راجع به مکث در برزخ باشد از گفت و شنود در این آیات استفاده نکات: 

شود که عالم برزخ دارای حیات ناقصی است که جواب دهند یک روز یا مقداری از روز و متوجه  می

 اند مدتی را که بین ایشان و قیامت بوده چه مقدار بوده است.  نشده

ُ ٱلَۡملُِك ٱ�َۡ ﴿ ۖ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو َربُّ ٱۡلَعۡرِش ٱۡلَكرِ�ِم َ�َتَ�َٰ� ٱ�َّ ِ إَِ�ًٰها  ١١٦قُّ َوَمن يَۡدُع َمَع ٱ�َّ
َما ِحَسابُُهۥ ِعنَد َرّ�ِهِۦٓۚ إِنَُّهۥ َ� ُ�ۡفلُِح ٱۡلَ�ٰفُِروَن  َوقُل رَّّبِ  ١١٧َءاَخَر َ� بُۡرَ�َٰن َ�ُۥ بِهِۦ فَإِ�َّ

نَت َخۡ�ُ 
َ
ِٰ�َِ�  ٱۡغفِۡر َوٱرَۡحۡم َوأ   ]١١٨-١١٦[المؤمنون:   ﴾ ١١٨ٱل�َّ

پس برتر است خدای کامل الذاتی که فرمانروای حقیقی ثابت است، نیست معبودی ترجمه: 
) و آنکه بخواند با خدا إله دیگری که برای او ۱۱۶مگر خدایی که اوست پروردگار عرش عظیم(

برهانی به آن نباشد پس همانا حساب او نزد پروردگارش باشد زیرا که کافران رستگار 
 ). ۱۱۸کنندگان( گارا، بیامرز و رحم کن و تویی بهترین رحم) و بگو: پرورد ۱۱۷شوند( نمی

است و معنی آن این است که؛ خدا برتر است از درک عقول  تفاعلفعل ماضی از باب  تعالینکات: 

این است که او سزاوار  ﴾ٱۡ�َقُّ ﴿و برتر است از کار بیهوده و برتر است از صفات مخلوق. و معنی 

صفت بعد  ﴾َ� بُۡرَ�ٰنَ ﴿حق به معنی ثابت الوجود نیز آمده است. و  پادشاهی و مالک حقیقی است و

کید آمده نه برای احتراز، یعنی هر کس غیر خدا را بخواند برهانی ندارد.   از صفت است برای إله و برای تأ

 پس انسان باید به این آیه توجه نماید.

 



 
 
 

 سورة النور (مدنية وهي أربع وستون آية)

 باشد آیه می ۶۴سورۀ نور مدنی و دارای 

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ُروَن ﴿ ٓ َءاَ�ٰتِۢ َ�ّيَِ�ٰٖت لََّعلَُّ�ۡم تََذكَّ نَزۡ�َا �ِيَها
َ
نَزۡلَ�َٰها َوفََرۡضَ�َٰها َوأ

َ
ا�َِيُة  ١ُسوَرةٌ أ ٱلزَّ

ِ إِن َفةٞ ِ� دِيِن ٱ�َّ
ۡ
ُخۡذُ�م بِِهَما َرأ

ۡ
ةٖ� َوَ� تَأ ْ ُ�َّ َ�ِٰحٖد ّمِۡنُهَما ِماْئََة َجۡ�َ وا اِ� فَٱۡجِ�ُ  َوٱلزَّ

ِ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ� َوۡليَۡشَهۡد َعَذاَ�ُهَما َطآ�َِفةٞ ّمَِن ٱلُۡمۡؤِمنَِ�    ] ۲-۱لنور:[ا ﴾٢ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن بِٱ�َّ
را نازل نمودیم و آن را جداگانه  ای است که آن به نام خدای رحمن رحیم. سورهترجمه: 

) زن زناکار و مرد زناکار را ۱آوردیم و در آن آیات روشنی نازل نمودیم تا شاید شما متذّکر شوید(
دین خدا  بر پوست هر یک از ایشان صد تازیانه بزنید و شما را نسبت به ایشان مهربانی در

اید. و باید در شکنجۀ ایشان گروهی از مؤمنین حاضر  نگیرد اگر ایمان به خدا و روز دیگر آورده
 ). ۲و گواه باشند (

، اگر فرض به معنی وجوب باشد این است که احکام آن را ﴾فََرۡضَ�َٰها﴿مقصود ازجملۀ: نکات: 

شود که این  واجب نمودیم و اگر فرض به معنی قطعه قطعه کردن و جدا نمودن باشد معنی چنین می

تعالی ُسَور قرآن را خود  شود که حق ای است که ما آن را از سور دیگر جدا نمودیم، پس استفاده می سوره

تور تنظیم آن را داده است. و جلد زدن تازیانه بر پوست بدن است. و مقصود جدا جدا نازل نموده و دس

ِ ﴿از جملۀ  فَةٞ ِ� دِيِن ٱ�َّ
ۡ
ُخۡذُ�م بِِهَما َرأ

ۡ
، این است که در اجرای دین خدا و انجام اوامر ﴾َوَ� تَأ

نید و یا آهسته کار رقت قلب و دلسوزی کنید که یا حد را جاری نکنید و یا کم ک الهی نباید نسبت به گنه

 بزنید بلکه تمام حد را بزنید آن هم به طور متوسط نه آهسته، و نه خیلی شدید که دیه وارد کند. 

﴿ ٰ ۡو ُمۡ�ِٞكۚ وَُحّرَِم َ�
َ
ا�َِيُة َ� يَنِكُحَهآ إِ�َّ َزاٍن أ ۡو ُمۡ�َِ�ٗة َوٱلزَّ

َ
اِ� َ� يَنِكُح إِ�َّ َزا�َِيًة أ لَِك ٱلزَّ

وُهۡم  ٣ َ�َ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ۡرَ�َعةِ ُشَهَدآَء فَٱۡجِ�ُ
َ
ْ بِأ تُوا

ۡ
ِيَن يَۡرُموَن ٱلُۡمۡحَصَ�ِٰت ُ�مَّ لَۡم يَ� َوٱ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱۡلَ�ِٰسُقوَن 
ُ
بَٗد�ۚ َوأ

َ
ْ لَُهۡم َشَ�َٰدةً � ٗة َوَ� َ�ۡقَبلُوا ِيَن تَابُواْ ِمنۢ  ٤ثََ�ٰنَِ� َجۡ�َ  إِ�َّ ٱ�َّ

 



 تابشی از قرآن    ٣١٢

ۡصلَ 
َ
َ َ�ُفورٞ رَِّحيٞم َ�ۡعِد َ�ٰلَِك َوأ  ]۵-۳[النور:  ﴾٥ُحواْ فَإِنَّ ٱ�َّ

کند او  کند مگر زن زناکار و یا زن مشرکه را و زن زناکار نکاح نمی مرد زناکار نکاح نمیترجمه: 
) و آنانکه زنان عفیفه را نسبت ۳را مگر مرد زناکار و یا مشرک و این بر مؤمنین حرام شده است(

آورند پس ایشان را هشتاد تازیانه بزنید و گواهی ایشان را  گواه نمی دهند سپس چهار ناروا می
) مگر آنان که پس از آن توبه و اصالح کنند که محققًا ۴هیچ وقت نپذیرید و آنان خود فاسقند(

 ). ۵خدا آمرزندۀ رحیم است(

د و لذا باش حرمت شرعی است که در لغت بمعنی؛ ناروا می ﴾...وَُحّرِمَ ﴿مقصود از جملۀ: نکات: 

این  ﴾.....يَۡرُمونَ ﴿. و مقصود از جملۀ !*"تواند زن زناکار را به نکاح خود در آورد مرد مؤمن ظاهرا نمی

، مانند اینکه بگوید: ای زانی و یا تو زنا داده
ً
ای، اما اگر به  است که نسبت زنا به زن عفیفه بدهند صریحا

وُهم﴿شود. و مخاطب به خطاب  عفیفه نسبت بدهد در حق او حدی جاری نمی زن غیر  ﴾فَٱۡجِ�ُ
باشد در صورتی که زمامدار و دولت اسالمی  زمامدار و دولت اسالمی است که نمایندۀ مسلمین می

نه تمام مسلمین مخاطبند که طبق قرآن و آیات آن ترتیبی اتخاذ نمایند که احکام  موجود باشد! و گر

داللت دارد بر اینکه نسبت دهنده، گناه بزرگی مرتکب شده و  ﴾ُهُم ٱۡلَ�ِٰسُقونَ ﴿می عمل شود. و اسال

 از گناهان کبائر است. 

ۡرَ�ُع ﴿
َ
َحِدهِۡم أ

َ
نُفُسُهۡم فََشَ�َٰدةُ أ

َ
ٓ أ َُّهۡم ُشَهَدآُء إِ�َّ ۡزَ�َٰجُهۡم َولَۡم يَُ�ن ل

َ
ِيَن يَۡرُموَن أ َوٱ�َّ

 ِ ِٰد�َِ� َشَ�َٰ�ٰتِۢ بِٱ�َّ ِ َعلَۡيهِ إِن َ�َن ِمَن  ٦إِنَُّهۥ لَِمَن ٱل�َّ نَّ لَۡعَنَت ٱ�َّ
َ
َوٱۡلَ�ِٰمَسُة أ

ِ إِنَُّهۥ لَِمَن ٱۡلَ�ِٰذ�َِ�  ٧ٱۡلَ�ِٰذ�َِ�  ۡرَ�َع َشَ�َٰ�ٰتِۢ بِٱ�َّ
َ
ن �َۡشَهَد أ

َ
 ٨َوَ�ۡدَرُؤاْ َ�ۡنَها ٱۡلَعَذاَب أ

ِ عَ  نَّ َغَضَب ٱ�َّ
َ
ِٰد�َِ� َوٱۡلَ�ِٰمَسَة أ   ]۹-۶[النور: ﴾٩َلۡيَهآ إِن َ�َن ِمَن ٱل�َّ

دهند و برای ایشان گواهانی نیست مگر  و آنان که به زنان خود نسبت زنا میترجمه: 
خودشان، پس گواهی یکی از ایشان این است که چهار مرتبه خدا را شاهد بگیرد که  او از 

____________________ 
باشد نه زنی که زناکرده مراد از زن زناکاری که ازدواج با وی حرام است، زناکار و روسپی است که زنا، صفت وی می -١

بر این باور است که عقد مرد عفیف با زن زناکار مادامیکه چنین باشد،  /و سپس توبه کرده است. امام احمد 

صحیح نیست. تا اینکه استتابه شود پس اگر توبه کرد عقد وی صحیح خواهد بود و در غیر این صورت عقد وی 

ح کند. ای صحیی عفیفه با مرد فاجر و زناکار صحیح نیست تا اینکه توبهصحیح نیست. و همچنین ازدواج زن آزاده

ۡ ٱوَُحّرَِم َ�ٰلَِك َ�َ ﴿فرماید: چنانکه خداوند متعال می ) بر مؤمنان حرام شده یچنین (ازدواج] «٣[نور: ﴾ ُمۡؤِمنِ�َ ل

 .»است
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) و از زن ۷او اگر از دروغگویان باشد() و بارپنجم، گفتِن لعنت خدا بر ۶راستگویان است(
عذاب را (یعنی حدی را که سابق ذکر شد و آن جلد بود نه رجم، پس برای زن محصنه جلد 

کند چهار بار شاهد گرفتن او خدا را که مرد از  است نه رجم و رجم در قرآن ذکر نشده) دفع می
د اگر مرد از راستگویان ) و بار پنجم اینکه بگوید غضب خدا بر او با۸دروغگویان است(

 ). ۹باشد(

َُّهۡم ُشَهَدآءُ  .....يَۡرُمونَ ﴿مقصود از جملۀ: نکات:  این است که اگر مردی دید  ﴾....َولَۡم يَُ�ن ل

تواند آنچه در آیه است عمل  دهد و رفت نزد حاکم شرع شکایت کرد و شاهدی نداشت، می زنش زنا می

گویند، یعنی لعن کردن دو نفر یکدیگر و شاهد گرفتن خدا را و از آیه صورت لعان  می لعانکند و این را 

دُ «شود که مرد چهار مرتبه بگوید:  و اجرای آن استفاده می هَ يتُها بِهِ  بِاهللاِ أَشْ مَ ادِقِني فِيامَ رَ ، !*"»إِينِّ ملَِنَ الصَ

َّ إِ «سپس در مرتبۀ پنجم بگوید:  يلَ نَةَ اهللاِ عَ اذِبِنيإِنَّ لَعْ نْ الكَ نْتُ مِ . سپس زن برای دفع اجرای حد !+"»نْ كُ

دُ «داند چهار مرتبه بگوید:  اگر شوهر را کاذب می هَ اذِبِني بِاهللاِ أَشْ هُ ملَنَ الكَ و در مرتبۀ پنجم  .!,"»إِنّ

ادِقِني«بگوید:  نَ الصَ انَ مِ ِّ إِنّ كَ يلَ بَ اهللاِ عَ ضَ ک نوع نفرین است به . و باید این جمالت را که ی!-"»إنّ َغَ

لفظ عربی صحیح بگویند. و مرجع ضمائر را به اشاره و یا بردن نام تعیین کنند. چون لعان تمام شد زن 

 و مرد باید از هم جدا شوند و آن زن به آن مرد حرام است. 

اٌب َحِكيٌم ﴿ َ تَوَّ نَّ ٱ�َّ
َ
ِ َعلَۡيُ�ۡم َورَۡ�َُتُهۥ َوأ ۡفِك إِ  ١٠َولَۡوَ� فَۡضُل ٱ�َّ ِيَن َجآُءو بِٱۡ�ِ نَّ ٱ�َّ

ا ٱۡ�تََسَب  ِ ٱۡمِريٖٕ ّمِۡنُهم مَّ
� لَُّ�م� بَۡل ُهَو َخۡ�ٞ لَُّ�ۡمۚ لُِ�ّ ُعۡصَبةٞ ّمِنُ�ۡمۚ َ� َ�َۡسُبوهُ َ�ّٗ

ٰ كِۡ�َهُۥ ِمۡنُهۡم َ�ُۥ َعَذاٌب َعِظيٞم  ِي تََو�َّ ثِۡم� َوٱ�َّ وهُ َظنَّ ٱلُۡمۡؤِمُنوَن لَّۡوَ�ٓ إِۡذ َسِمۡعُتمُ  ١١ِمَن ٱۡ�ِ
بِٞ�  ٓ إِۡفٞك مُّ ْ َ�َٰذا � َوقَالُوا نُفِسِهۡم َخۡ�ٗ

َ
ۡرَ�َعةِ ُشَهَدآَءۚ  ١٢َوٱلُۡمۡؤِمَ�ُٰت بِأ

َ
لَّۡوَ� َجآُءو َعلَۡيهِ بِأ

ِ ُهُم ٱۡلَ�ِٰذبُوَن  ْوَ�ٰٓ�َِك ِعنَد ٱ�َّ
ُ
َهَدآءِ فَأ ْ بِٱلشُّ تُوا

ۡ
ِ َعلَۡيُ�ۡم َولَۡوَ� فَۡض  ١٣فَإِۡذ لَۡم يَ� ُل ٱ�َّ

فَۡضُتۡم �ِيهِ َعَذاٌب َعِظيٌم 
َ
ٓ أ ُ�ۡم ِ� َما ۡ�َيا َوٱ�ِخَرةِ لََمسَّ ۡونَُهۥ  ١٤َورَۡ�َُتُهۥ ِ� ٱ�ُّ إِۡذ تَلَقَّ

ا لَۡيَس لَُ�م بِهِۦ ِعۡلٞم َوَ�َۡسُبونَُهۥ َهّيِٗنا َوُهَو ِعندَ  ۡفَواهُِ�م مَّ
َ
لِۡسنَتُِ�ۡم َوَ�ُقولُوَن بِأ

َ
 بِ�

____________________ 
 » گیرم که در آنچه او را متهم نمودم از راستگویان هستم.خدا را شاهد می« -١

 »لعنت خداوند بر من اگر از دروغگویان باشم.« -٢

 »گیرم که او از دروغگویان است.ند را گواه میخداو« -٣

 »غضب خداوند بر من اگر او از راستگویان باشد.« -٤
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ِ َعِظيٞم  َتَ�ََّم بَِ�َٰذا ُسۡبَ�َٰنَك َ�َٰذا  ١٥ٱ�َّ ن �َّ
َ
ٓ أ ا يَُ�وُن َ�َا َولَۡوَ�ٓ إِۡذ َسِمۡعُتُموهُ قُۡلُتم مَّ

  ]۱۶-۱۰[النور:  ﴾١٦ُ�ۡهَ�ٌٰن َعِظيٞم 
پذیر حکیم است  و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود و اگر نبود که خدا توبهترجمه: 

) محّققًا آنان که آن بهتان را آوردند گروهی ۱۰افتادید)( شدید و به زحمت می می(البته هالک 
از شمایند گمان نکنید شری برای شماست بلکه آن برای شما خیر است. برای هرمردی از 
ایشان سهمی از گناه است که مرتکب شده و آنکه از ایشان متصدی قسمت بزرگ تهمت 

چرا هنگامی که آن بهتان را شنیدید، مؤمنین و مؤمنات  )۱۱شده، برای او عذاب بزرگی است(
) چرا بر(اثبات)آن ۱۲به خودشان گمان خیر نبردند و نگفتند این دروغ بزرگ آشکاری است(

) و اگر ۱۳چهار گواه نیاوردند پس چون آن گواهان را نیاوردند آنان نزد خدا خود دروغگویانند(
ا نبود البته درآنچه گفتید شمارا عذاب عظیمی فضل خدا و رحمت او در دنیا و آخرت بر شم

گفتید آنچه  گرفتید و با دهانتان می که آن(تهمت) را از زبان یکدیگر می) وقتی۱۴رسیده بود(
پنداشتید و حال آنکه آن نزد خدا بزرگ  را به آن علمی نداشتید و آن را سهل و ساده می

نرسیده و برای ما جایز نیست که به این  ) و چرا وقتی که آن را شنیدید نگفتید ما را۱۵است(
 ). ۱۶تکّلم کنیم خدایا تو منّزهی این بهتانی بزرگ است(

 صاین آیات و چند آیۀ بعد راجع به گناه بهتان و پاکی دامن عایشه زوجۀ رسول خدانکات: 
اند که چون رسول  باشد. و قصۀ مورد نزول چنین است: جمعی از اصحاب رسول روایت کرده می

برد. در یکی از غزوات قبل از  رفت یکی از زنان خود را به قید قرعه همراه می به سفری می صخدا

غزوۀ بنی المصطلق قرعه افکند و قرعه به نام عایشه آمد و این زمانی بود که آیۀ حجاب نازل شده بود، 

اری رفتم برای پس در موقع مراجعت به مدینه نزدیک مدینه که رسیدند، عایشه گفت: من از لشکر به کن

قضای حاجتی، چون برگشتم دیدم گردن بندم از گردن افتاده، برگشتم آن را پیدا کنم، از قافله عقب افتادم 

باشم در حالی که دختری بودم و وزن سنگین نداشتم  و مأمورین هودج من خیال کردند من در هودج می

جا نشستم و گفتم به را ندیدم همان و لذا به خیال خود شترم را حرکت دادند، من چون برگشتم احدی

 گردند، پس خوابم گرفت. و  طلب من برمی
ّ

آمد و  ماند و از دنبال لشکر می می لصفوان بن المعط

کرد اگر چیزی از آنان مانده باشد همراه بردارد، پس چون مرا دید شناخت و گفت: چرا  تفّحص می

من سوار شدم، پس خود پیاده مهار شتر را کشید  ای؟ قضّیه را گفتم، پس پیاده شد و دور گشت تا مانده

کس چیزی گفت: تا من وارد شدم،  تا مرا به لشکرگاه برساند و مردم چون مرا در هودجم ندیدند، هر

آید، آیا میان  و سایر منافقین گفتند: بنگرید که زوجۀ پیغمبر با مرد بیگانه از بیابان می بیأعبدالله بن 

نیز  حمنۀ بنت جحش و مسطح ،حسان بن ثابتخبر بودم و  خنان ایشان بیایشان چه شده! و من از س
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کم لطفی  صدر این سخنان شریک ایشان شدند، و در حق من چیزها نشر دادند، من از رسول خدا

تا یک ماه طول کشید و دانستم، چون به مدینه رسیدم بیمار شدم  دیدم و سبب آن را نمی می

نشست،  گفت: بیمار خوب است. و نزد من یک ساعت نمی مد میآ هر وقت به خانه می صخدا رسول

أم ای که نزدیک منزل ما بود رفتم،  پس چون از بیماری بهتر شدم، شبی با زنان به قضاء حاجت در خرابه

که با ما بود به زمین افتاد و گفت: هالک باد مسطح! من گفتم: چرا به مرد مسلمانی بد  مسطح

اضر بود، و این مسطح از خویشان ابوبکر بود و از جملۀ اصحاب بهتان گویی، او در جنگ بدر ح می

دانی که وی در حق تو چه گفته؟ گفتم: نه، گفت: چنین و چنان گفته، من  بود، مادرش گفت: نمی

لطفی رسول خدا را، پس، از آن حضرت اجازه خواستم و به خانۀ پدرم  دلتنگ شدم و دانستم سبب بی

رانند و رسول  گویند؟ گفت: سخنان خبیث می : مردمان در حق من چه میآمدم، و مادرم را گفتم

گریستم و به شب خواب  دلتنگ شده و به ما چیزی نگفته، من به گریه افتادم و شب و روز می صخدا

را طلبید و در باب  اسامه بن زید و علی ص، پس رسول خداکردم و لذا بیماری من عود کرد  نمی

گفت: یا رسول الله از  د، اسامه گفت: سخن مغرضین را نباید شنید. و علیمن با ایشان مشورت کر

ه که کنیز وی است بطلب و بریر خواهی این دلتنگ مباش و بر هر چه صواب است حکم نما و اگر می

گویی،  ه را خواست و فرمود: تو در حق عایشه چه میبریرحقیقت حال را از وی تحقیق کن، آن حضرت 

دانی؟ او گفت: یا رسول الله، به خدایی که تو را به خلق فرستاده به حق، که من از او  میو او را چگونه 

هیچ خطا و نقصی ندیده و چیزی که موجب شک باشد از او نیافتم جز اینکه نورس و کم سال است و 

به غیر از ای از آن خوردند و  لذا روزی خمیر کرده بود و از آن غافل شده بود تا گوسفندان آمدند و پاره

دانستم، و گمان من آن  ام. سپس عایشه گفت: من خود را از این مبرا می این تا بحال چیزی از او ندیده

خوابی ببیند که داللت  صنبود که خدا دربارۀ من چیزی نازل کند و لیکن امیدوار بودم که رسول خدا

این معنی را تفتیش کرد و  از امهات مؤمنین و اکابر صحابه صبر پاکدامنی من کند، پس رسول خدا

ای خواند و فرمود که  بر منبر ایستاد و خطبه صهمه به طهارت من گواهی دادند، پس رسول خدا

ام، و مقصودش عبدالله بن أبی بود،  رسد به من اذیت او در خانواده کنید مرا از مردی که می ای می چاره

  برخاست و گفت: یا رسول الله، من چاره ذسعد بن معاپس به خدا قسم من بر أهلم جز خیر ندانستم. 

زنم و اگر از برادران خزرج ما باشد پس آنچه  کنم برایت، اگر آن مرد از اوس باشد گردنش را می می

که بزرگ خزرج بود برخاست، با اینکه مرد صالحی بود  سعد بن عبادهآورم. پس  فرمان دهی بجا می

گویی، به خدا قسم قادر بر قتل او نیستی، پس  دروغ می عصبّیت او را گرفت و به سعد بن معاذ گفت:

به حمایت سعد بن معاذ برخاست و گفت: دروغ گفتی، البته او را خواهیم کشت و تو  اسید بن حضیر
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کنی، پس غبار تحریک بین اوس و خزرج بپا شد، و قصد قتال  منافقی و از طرف منافقین جدال می

در منبر بود، پس حضرت سعی کرد تا ایشان ساکت  صایکدیگر نمودند، در حالی که رسول خد

کردند که گریه مرا  شد و والدینم خیال می کردم که اشکم خشک نمی گریه میشدند، عایشه گفت: و من 

وارد شد و من در حال گریه بودم،  صبرد. پس موقعی که والدینم نزدم بودند، رسول خدا از بین می

زد من نشسته بود، از ابتدای این قیل و قال یک ماه طول کشیده پس سالم کرد و نشست. در حالی که ن

بود که به او چیزی وحی نشده بود دربارۀ من. سپس فرمود: ای عایشه چنین سخنانی راجع به تو به من 

ای توبه کن زیرا اگر  رسیده، اگر تو بری باشی به زودی خدا ترا بری خواهد نمود، و اگر آلوده به گناه شده

تمام شد، به پدرم گفتم: جواب بده، گفت:  صپذیرد، چون سخن رسول خدا ه کند خدا میبنده توب

واهللا ما أدری ما «چه بگویم، به خدا قسم ندانم چه بگویم، به مادرم گفتم: تو جواب بده. او نیز گفت: 

ن به کنم، م ، پس من در حالی که دختری کم سن بودم گفتم: من از قرآن آیات زیادی قرائت نمی»أقول

ام که شما چیزی شنیده و در ذهن شما رفته و مستقر شده، پس اگر بگویم من بری  خدا قسم فهمیده

داند من بری هستم، تصدیق  کنید و اگر به چیزی اعتراف کنم در حالی که خدا می هستم مرا تصدیق نمی

لی نیافتم جز آنچه بندۀ
َ
صالح پدر حضرت  خواهید کرد، به خدا قسم من برای خودم و برای شما َمث

ۖ  فََصۡ�ٞ ﴿یوسف گفته و اسم یعقوب را فراموش کرده بودم  ُ ٱوَ  َ�ِيٞل ۡ ٱ �َّ ٰ  َتَعانُ ُمسۡ ل  !*"﴾تَِصُفونَ  َما َ�َ

دانستم خدا مرا تبرئه خواهد کرد، ولیکن گمان  سپس رو بر گرداندم و به فراشم خوابیدم و حال آنکه می

 صدانستم، پس به خدا قسم که رسول خدا خود را حقیرتر میکردم در شأن من چیزی نازل شود و  نمی
نازل  صاز مجلس خود بر نخاست و از اهل خانه کسی بیرون نرفته بود مگر اینکه وحی بر رسول خدا

ای که عرق از جبین حضرت جاری شد، پس وحی تمام شد، در حال تبّسم فرمود: بشارت  شد به اندازه

گاه باش ب الَ «ه خدا قسم که خدا ترا تبرئه نمود پس گفتم: باد تو را ای عایشه! آ كَ وَ دِ مْ دِ اهللاِ الَ بِحَ مْ بِحَ

ابِكَ  حَ دِ أَصْ مْ کنم جز خدا  خیزم و احدی را ثنا نمی . مادرم گفت: بر خیز به سوی او، گفتم: بر نمی!»بِحَ

کنم و  نفاق نمیا مسطحرا. پس خدا آیات فوق را نازل نموده بود. پس ابوبکر گفت: و الله من دیگر بر 

  َوَ� ﴿کردم بر او برای خویشاوندیش، پس خدای تعالی آیۀ:  حال اینکه انفاق می
ۡ
ْ  تَلِ يَ� ْولُوا

ُ
 لِ َفۡض لۡ ٱ أ

َعةٱوَ  ِمنُ�مۡ   خواهد آمد، نازل نمود، پس ابوبکر گفت: !+"	﴾....لسَّ
ً
بُّ أَنْ  اهللاِ وَ  ،بَىلَ « که ذیال ُحِ إِينِّ ألَ

____________________ 
» کنید برای من مددکار است من در این زمینه جز صبر جمیل چاره ندارم، و خدا بر این مصیبتی که توصیف می« -١

 ].١٨[یوسف: 

 ].٢٢[النور: » ندو صاحبان فضل و برتری و وسعت از شما خودداری نکن«  -٢
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رَ  فِ غْ طَحٍ  اهللاُ يَ سْ ىلَ مِ ةَ عَ قَ عَ النَّفَ جَّ رَ   .!*"... انتهی»يلِ فَ

داللت  ﴾....لَّۡوَ�ٓ إِۡذ َسِمۡعُتُموهُ ﴿بدانکه خدا در این آیات انواعی از تهدید و زجر بیان کرده، جملۀ: 

دارد که واجب بود بر مؤمنین که چون این بهتان را شنیدند تکذیب کنند و نسبت به هم حسن ظن داشته 

و مادر مؤمنین، چنانکه ابو ایوب  صباشند و تهمت را انتشار ندهند در حق خانوادۀ رسول خدا

فوان؟ گفت: شود؟ عیال او گفت: تو بهتری یا ص بینی چه گفته می انصاری به عیال خود گفت: می

 برم. و خدا کلمۀ صفوان، گفت: پس عایشه بهتر از من و صفوان بهتر از تو است و من گمان بد نمی

نُفِسِهم﴿
َ
فرمود:  صفرموده، برای اینکه مانند جسد واحد باید همدیگر را حفظ کنند، رسول خدا ﴾بِأ

» 
ً
ُنَْياِن �َُشدُّ َ�ْعُضُه َ�ْعضا

ْ
ُمْؤِمِن اكبل

ْ
 اظهار بر خالف حقیقت است.  إفکو معنای ، »الُمْؤِمُن لِل

ۡؤِمنَِ� ﴿ بًَدا إِن ُكنُتم مُّ
َ
ْ لِِمۡثلِهِۦٓ � ن َ�ُعوُدوا

َ
ُ أ ُ لَُ�ُم ٱ�َ�ِٰت�  ١٧يَعُِظُ�ُم ٱ�َّ ُ ٱ�َّ َوُ�بَّ�ِ

ُ َعلِيٌم َحِكيٌم  ِيَن ءَ  ١٨َوٱ�َّ ن �َِشيَع ٱۡلَ�ِٰحَشُة ِ� ٱ�َّ
َ
ِيَن ُ�ِبُّوَن أ ْ لَُهۡم َعَذاٌب إِنَّ ٱ�َّ اَمُنوا

نُتۡم َ� َ�ۡعلَُموَن 
َ
ُ َ�ۡعلَُم َوأ ِ� َوٱ�َّ ۡ�َيا َوٱ�ِخَرة ِ�ٞم ِ� ٱ�ُّ

َ
ِ َعلَۡيُ�ۡم  ١٩أ َولَۡوَ� َفۡضُل ٱ�َّ

َ رَُءوٞف رَِّحيٞم  نَّ ٱ�َّ
َ
  ]۲۰-۱۷[النور:  ﴾٢٠َورَۡ�َُتُهۥ َوأ

) و ۱۷دهد که مبادا به مانند این قضیه عود کنید اگر ایمان دارید( خدا شما را پند میترجمه: 
) محّققًا آنان که دوست ۱۸کند و خدا دانای حکیم است( خدا برای شما این آیات را بیان می

دارند که زشتکاری در میان مؤمنین شیوع پیدا کند برای ایشان عذابی دردناک در دنیا و  می
) و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود و ۱۹دانید( داند و شما نمی خدا می آخرت است و

 ). ۲۰اینکه خدا مهربان و رحیم است نبود (به هالکت رسیده بودید)(
کند، حال  باز این آیات در زجر و تهدید و منع از بهتان و نشر آن است که خدا موعظه مینکات: 

ام، یکی از گناهان  نیامده و در دعاها نیز چیزی ندیده واعظمۀ توان خدا را واعظ نامید در قرآن که کل می

کبیره حّب شیوع فحشا است و این گناه از جوانح است نه از جوارح و این آیه داللت دارد که خدا بر گناه 

کند به عذاب دنیوی و اخروی، اما گناه دنیوی همان بدبینی مؤمنین به یکدیگر و مبتال  قلبی نیز عذاب می

____________________ 
آری، به خدا سوگند دوست دارم خداوند مرا مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. پس پرداخت نفقه به مسطح را از سر « -١

کرده است. مولف  ذکر) ١٧٦ -٢٣/١٧٤( تفسیر الکبیراین روایت چنانکه مولف ذکر نموده، فخر رازی در » گرفت.

) ٢٧٧٠( و مسلم در صحیحش: )٢٥١٨ش (صحیح در یبخاررا با اندکی اختصار و تصرف ذکر کرده است. و آن

 ) آمده است.٧٣ – ٦/٦٨( تفسیر ابن کثیراند. چنانکه در روایت کرده  -به صورت طوالنی–را از طریق عائشة آن
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نُتۡم َ� ﴿که یکی از ناشرین افک بود در آخر عمر کور شد. جملۀ  انحّس ه انواع بالهاست مانند شدن ب
َ
َوأ

 داند جز خدا.  داللت دارد که حب شیوع فاحشه را که گناه قلبی است هیچ کس نمی ﴾َ�ۡعلَُمونَ 

ۡيَ�ِٰن� وَ ﴿ ْ ُخُطَ�ِٰت ٱلشَّ ْ َ� تَتَّبُِعوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ۡيَ�ِٰن فَإِنَُّهۥ َ�ٰٓ َمن يَتَّبِۡع ُخُطَ�ِٰت ٱلشَّ

َحٍد 
َ
ِ َعلَۡيُ�ۡم َورَۡ�َُتُهۥ َما َزَ�ٰ ِمنُ�م ّمِۡن أ ُمُر بِٱۡلَفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكِر� َولَۡوَ� فَۡضُل ٱ�َّ

ۡ
يَأ

ُ َسِميٌع َعلِيٞم  ۗ َوٱ�َّ َ يَُزّ�ِ َمن �ََشآُء بَٗدا َوَ�ِٰ�نَّ ٱ�َّ
َ
�٢١  

ۡ
ْ ٱۡلَفۡضِل ِمنُ�ۡم َوَ� يَ� ْولُوا

ُ
تَِل أ

ِۖ َوۡ�َۡعُفواْ َوۡ�َۡصفَ  ْوِ� ٱۡلُقۡرَ�ٰ َوٱلَۡمَ�ِٰكَ� َوٱلُۡمَ�ِٰجرِ�َن ِ� َسبِيِل ٱ�َّ
ُ
ن يُۡؤتُٓواْ أ

َ
َعةِ أ ْۗ َوٱلسَّ ُحٓوا

ُ َ�ُفورٞ رَِّحيٌم  ُ لَُ�ۡمۚ َوٱ�َّ ن َ�ۡغفَِر ٱ�َّ
َ
َ� ُ�ِبُّوَن أ

َ
 ]۲۲-۲۱[النور: ﴾٢٢�

های شیطان را پیروی  های شیطان را پیروی مکنید و آنکه گام ها و گام ای مؤمنین قدمترجمه: 
کند و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود  کند (خطا کرده) زیرا او به فحشاء و ناپسند امر می

گرداند و خدا  کس را بخواهد پاک می شد ولیکن خدا هر احدی از شما هیچ وقت پاک نمی
) و صاحبان فضل، برتری و وسعت از شما خودداری نکنند از اینکه به ۲۱داناست(شنوای 

خویشان و مساکین و مهاجرین در راه خدا چیزی بدهند و باید که در گذرند و عفو کنند آیا 
 ). ۲۲دوست ندارید که خدا شما را بیامرزد و خدا آمرزندۀ رحیم است(

ْ ﴿خطاب نکات:  اگرچه به مؤمنین است اما خدا عدم اتباع را از همۀ بندگان خواسته  ﴾...َ� تَتَّبُِعوا

ْ ٱۡلَفۡضِل ِمنُ�ۡم ﴿ موصوله عام است. منو  ﴾...َوَمن يَتَّبِعۡ ﴿به دلیل اینکه فرموده:  ْولُوا
ُ
تَِل أ

ۡ
َوَ� يَ�

َعةِ  ه بود که اشاره به ابی بکر است که خدا او را صاحب فضل و سعه خوانده، چون او قسم خورد ﴾َوٱلسَّ

زادۀ او بود، زیرا او از ناشرین قذف (بهتان) بود. پس  خاله  مسطحهمراهی نکند، با اینکه  مسطحبه 

چون این آیه نازل شد ابوبکر همراهی خود را قطع نکرد و گفت: دوست دارم خدا مرا بیامرزد، و در این 

تَلِ َوَ� ﴿آیه اشاره است به اینکه یمین بر ترک خیر اثری ندارد زیرا 
ۡ
 اند.  نیز گفته ال حيلفرا به معنی؛  ﴾يَ�

ۡ�َيا َوٱ�ِخَرةِ َولَُهۡم َعَذاٌب ﴿ ِيَن يَۡرُموَن ٱلُۡمۡحَصَ�ِٰت ٱۡلَ�ٰفَِ�ِٰت ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت ُلعُِنواْ ِ� ٱ�ُّ  إِنَّ ٱ�َّ
رُۡجلُُهم بِمَ  ٢٣َعِظيٞم 

َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
لِۡسنَُتُهۡم َو�

َ
ْ َ�ۡعَملُوَن يَۡوَم �َۡشَهُد َعلَۡيِهۡم � يَۡوَم�ِٖذ  ٢٤ا َ�نُوا

َ ُهَو ٱۡ�َقُّ ٱلُۡمبُِ�  نَّ ٱ�َّ
َ
ُ دِيَنُهُم ٱۡ�َقَّ َوَ�ۡعلَُموَن أ   ]۲۵-۲۳[النور: ﴾٢٥يَُوّفِيِهُم ٱ�َّ

دهند، در دنیا و  عّفتی) میمحّقق آنان که به زنان عفیفۀ غافلۀ مؤمنه نسبت (بیترجمه: 
ها و  ها، دست ) روزی که زبان۲۳ایشان عذاب بزرگی است( اند و برای آخرت لعنت شده
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) در آن روز خدا جزای تمام به ایشان ۲۴اند( پاهایشان علیه ایشان گواهی دهند به آنچه کرده
 ). ۲۵شوند که خدای تعالی خود حق آشکار است(طبق واقع دهد و آگاه می

خوانده اگر چه مورد نزول  مؤمنه ۀعفیفاین آیات نیز در حق عایشه نازل شده و او را نکات: 

کس قذف محصنات مؤمنات کند به کیفری که در آیه ذکر شده مبتال خواهد  شود و هر مخصص نمی

اند: این آیه نازل شده در حق کفار مکه که چون زنی از زنان عفیفۀ مسلمه مهاجرت  شد. و بعضی گفته

رود برای فسق و فجور. به هرحال باید گفت آیه  زدند که مدینه می کرد، او را تهمت می به سوی مدینه می

 عام است. 

ّيَِ�ِٰت� ﴿ ّيُِبوَن لِلطَّ ّيِبَِ� َوٱلطَّ ّيَِ�ُٰت لِلطَّ ٱۡ�َبِيَ�ُٰت لِۡلَخبِيثَِ� َوٱۡ�َبِيُثوَن لِۡلَخبِيَ�ِٰت� َوٱلطَّ
ۡغفَِرةٞ َورِۡزٞق َكرِ�مٞ  ا َ�ُقولُوَنۖ لَُهم مَّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُمَ�َُّءوَن ِممَّ

ُ
  ]۲۶[النور:  ﴾٢٦ أ

چیزهای ناپاک مخصوص ناپاکان است و ناپاکان مخصوصند به آنچه ناپاک است و ترجمه: 
ها است مخصوص پاکان و پاکان مخصوصند به چیزهای پاکیزه، آنان مبرا و  آنچه پاکیزه

 ) ۲۶گویند، برای ایشان آمرزش و روزی گواراست( منزهند از آنچه در حقشان می

شود و به زنان زناکار نیز  به کلمات زشت از قبیل قذف، لعن و ذم اطالق می ﴾يَ�ُٰت ٱۡ�َبِ ﴿ نکات:

ا َ�ُقولُونَ ﴿ شود، در این آیه مقصود قذف و کلمات زشت است بقرینۀ  اطالق می ، و همچنین ﴾ِممَّ

ّيَِ�ُٰت ﴿ هرحال اگر  شود، به شود و به زنان پاکیزه نیز اطالق می به کلمات خوب و پاکیزه گفته می ﴾َوٱلطَّ

و صفوان و زنان  صمقصود را عام بگیریم بهتر است و این اشاره به این است که رسول خدا

همه پاکیزگانند، و سخنان زشت را نباید در حق ایشان گفت. و کلمات زشت مخصوص  صخدا رسول

شود و در این آیۀ آخر خدا وعدۀ  منافقین و قاذفین است. تا اینجا آیات راجع به عایشه و قصۀ او تمام می

وان ت مغفرت و رزق کریم که بهشت است به عایشه و صفوان و مدافعین ایشان داده است. بنابراین نمی

نسبت به آنان بدگوئی و لعن نمود، حال اگر خطایی از عایشه در قصۀ جنگ جمل سرزده باشد جزا و یا 

 عفو او با خداست و مردم زمان ما حق ندارند به لعن و شتم اقدام کنند. 

﴿ 
ۡ
ٰ �َۡسَتأ ِيَن َءاَمُنواْ َ� تَۡدُخلُواْ ُ�ُيوتًا َ�ۡ�َ ُ�ُيوتُِ�ۡم َح�َّ َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ۡهلَِهاۚ َ�ٰٓ

َ
ٰٓ أ �ُِسواْ َو�َُسّلُِمواْ َ�َ

ُروَن  ٰ  ٢٧َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم لََعلَُّ�ۡم تََذكَّ َحٗدا فََ� تَۡدُخلُوَها َح�َّ
َ
ٓ أ ْ �ِيَها فَإِن لَّۡم َ�ُِدوا

ُ بِمَ  ۡزَ�ٰ لَُ�ۡمۚ َوٱ�َّ
َ
ْۖ ُهَو أ  ٢٨ا َ�ۡعَملُوَن َعلِيٞم يُۡؤَذَن لَُ�ۡمۖ �ن �ِيَل لَُ�ُم ٱرِۡجُعواْ فَٱرِۡجُعوا
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ُ َ�ۡعلَُم َما  ْ ُ�ُيوتًا َ�ۡ�َ َمۡسُكونَةٖ �ِيَها َمَ�ٰٞع لَُّ�ۡمۚ َوٱ�َّ ن تَۡدُخلُوا
َ
لَّۡيَس َعلَۡيُ�ۡم ُجَناٌح أ
 ]۲۹-۲۷[النور:  ﴾٢٩ُ�ۡبُدوَن َوَما تَۡ�ُتُموَن 

ن بگیرید و بر اهل آن های خود نشوید تا اذ هایی غیراز خانه آهای مؤمنین، وارد خانهترجمه: 
ها  ) پس اگر کسی را در خانه۲۷سالم کنید، این برای شما خوبست باشد که متذکر شوید (

نیافتید داخل نشوید تا به شما اذن داده شود و اگر به شما گفته شد برگردید پس برگردید، آن 
باکی نیست ) بر شما ۲۸دهید داناست( تر است و خدا به آنچه انجام می برای شما پسندیده

داند آنچه  های غیر مسکونه که در آنها متاعی برای شماست داخل شوید و خدا می که در خانه
 ). ۲۹اظهار کنید و آنچه پنهان نمائید(

ْ ﴿نکات:  �ُِسوا
ۡ
ٰ �َۡسَتأ االستئناس: طلب األنس، والـمعنى: حتى تستعلموا: أهلُ اإلنسِ «: ﴾َح�َّ

دهد یا خیر؟ و پس از  ، یعنی مطلع شوید که کسی در خانه هست و اذن می»موجودون يف البيت أم ال

استیذان سالم کردن است و شکی نیست که استیذان قبل از سالم کردن است و هر دو الزم و وظیفۀ 

شرعی و عقلی است، چنانکه در آیه ذکر شده. و عدد اذن سه مرتبه است، اگر پس از سه مرتبه جواب 

، زیرا هم روایتی به این مضمون وارد شده و هم از محاسن اخالق است و اطالق آیه نیامد باید برگردد

 شامل است دخول برخانۀ محارم را نیز. 

﴿ ۢ َ َخبُِ� ۡزَ�ٰ لَُهۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ
َ
بَۡ�ٰرِهِۡم َوَ�ۡحَفُظواْ فُُروَجُهۡمۚ َ�ٰلَِك أ

َ
واْ ِمۡن � بَِما  قُل ّلِۡلُمۡؤِمنَِ� َ�ُغضُّ

بَۡ�ٰرِهِنَّ َوَ�ۡحَفۡظَن فُُروَجُهنَّ َوَ� ُ�ۡبِديَن  ٣٠يَۡصَنُعوَن 
َ
َوقُل ّلِۡلُمۡؤِمَ�ِٰت َ�ۡغُضۡضَن ِمۡن �

ۖ َوَ� ُ�ۡبِديَن زِ�نََتُهنَّ إِ�َّ  ٰ ُجُيو�ِِهنَّ ۖ َوۡ�َۡ�ِۡ�َن ِ�ُُمرِهِنَّ َ�َ  زِ�نََتُهنَّ إِ�َّ َما َظَهَر ِمۡنَها
 ِ ۡو َءابَآ�

َ
ۡو بَِ�ٓ ِ�ُُعوَ�ِِهنَّ أ

َ
ۡو إِۡخَ�ٰنِِهنَّ أ

َ
ۡ�َنآءِ ُ�ُعوَ�ِِهنَّ أ

َ
ۡو �

َ
ۡ�َنآ�ِِهنَّ أ

َ
ۡو �

َ
ۡو َءابَآِء ُ�ُعوَ�ِِهنَّ أ

َ
ِهنَّ أ

ْوِ� 
ُ
ٰبِعَِ� َ�ۡ�ِ أ وِ ٱل�َّ

َ
يَۡ�ُٰنُهنَّ أ

َ
ۡو َما َملََكۡت �

َ
ۡو �َِسآ�ِِهنَّ أ

َ
َخَ�ٰتِِهنَّ أ

َ
ۡو بَِ�ٓ أ

َ
ۡر�َ إِۡخَ�ٰنِِهنَّ أ ةِ  ٱۡ�ِ

رُۡجلِِهنَّ ِ�ُ 
َ
ٰ َعۡوَ�ِٰت ٱلّنَِسآءِ� َوَ� يَۡ�ِۡ�َن بِأ ِيَن لَۡم َ�ۡظَهُرواْ َ�َ ۡفِل ٱ�َّ وِ ٱلّطِ

َ
ۡعلََم ِمَن ٱلرَِّجاِل أ

يَُّه ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َلَعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحوَن 
َ
ِ َ�ِيًعا � ۚ َوتُوُ�ٓواْ إَِ� ٱ�َّ    ﴾٣١َما ُ�ۡفَِ� ِمن زِ�نَتِِهنَّ

  ]۳۱-۳۰[النور: 
بگو به مؤمنین چشمان خود (از نگاه حرام) بر هم نهند و فروج خود را نگه دارند، این ترجمه: 

) و بگو به مؤمنات بر ۳۰دهند ( تر است برای ایشان، زیرا خدا بیناست به آنچه انجام می پاکیزه
سازند مگر آنچه هم نهند چشمان خود را و فروج خود را نگه دارند، و زینت خود را ظاهر ن

های خود را بر گریبان خود زنند و زینت خود را ظاهر نسازند مگر برای آشکار باشد و مقنعه
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شوهران خود و یا پدران خود یا پدر شوهران خود یا پسران خود، یا پسران شوهرانشان یا 
پیروان  برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان خود یا مملوکشان یا

اند و پایکوبی نکنند تا  غیرمحتاج به نکاح از مردان یا کودکی که بر عورت زنان اطالعی نیافته
دارند دانسته شود و به سوی خدا برگردید و همه توبه کنید  آنچه از زینت خودشان پنهان می

 ). ۳۱ای مؤمنین، باشد که تا رستگار شوید(
وَّ «فرموده:  صرسول خدا نکات:

َ
ُ�ْم أ

َ
 تَتَّ ل

َ
ال

َ
 ُل َ�ْظَرٍة ف

َ
وابُِعوَها باثَلا�َِيِة َ�ُتْهل

ُ
اولین « :، یعنی!*"»ك

پوشی  و در آیه حکم چشم »شوید نظر برای شما رواست پس نظر دوم را در پی آن نیاورید که هالک می

حرمت  ﴾....َوَ� ُ�ۡبِدينَ ﴿بر حکم فرج مقدم شده برای اهّمیت، زیرا آن مقدمۀ این است. و مقصود از 

صورت و کفین  ،﴾إِ�َّ َما َظَهَر ِمۡنَها﴿اظهار زینت است در حالی که به بدن باشد. و مقصود از جملۀ: 

 ماء، کنیزان است، اگر چه ﴾َما َملََكۡت ﴿شود. و مقصود از:  است که ستر اینها موجب عسر و حرج می

ِيَن لَۡم ﴿شود. و جملۀ:  موصوله شامل کنیز و غالم هر دو می ْ ٱ�َّ صفت است برای  ﴾...َ�ۡظَهُروا

ٰبِعِ�َ ﴿ شود و اما اگر صفت بگیریم برای طفل از  که جمع است و شامل رجال و طفل هر دو می ﴾ٱل�َّ

 جهت عربیت صحیح نیست. 

ْ ُ�َقَرآَء ﴿ ٰلِِحَ� ِمۡن ِعَباِدُ�ۡم �َمآ�ُِ�ۡمۚ إِن يَُ�ونُوا َ�َٰ�ٰ ِمنُ�ۡم َوٱل�َّ
َ
ْ ٱۡ� نِ�ُحوا

َ
َوأ
ُ َ�ِٰسٌع َعلِيٞم ُ�غۡ  ُ ِمن فَۡضلِهِۦۗ َوٱ�َّ   ]۳۲[النور:  ﴾٣٢نِِهُم ٱ�َّ

شوهر خود و شایستگان از بندگان خود و  زن و زنان بی و به نکاح در آورید مردان بیترجمه: 
کنیزان خود را (یعنی بردگان و اسرای جنگی را) اگر فقیر باشند خدا از فضل خود ایشان را 

 ). ۳۲کند و خدا گشایش دهندۀ داناست ( نیاز می بی

نِ�ُحوا﴿خطاب: نکات: 
َ
یاء عقد است که مسلمین باید برای خطاب به مسلمین و اول ﴾...َوأ

ایجاد محیط و اجتماع سالم، به عقد نکاح زنان و مردان مجرد اقدام کنند و البته دولت اسالمی نیز چون 

نمایندۀ مسلمین و جامعۀ اسالمی است واجب است به چنین امر مهم همت گمارده و وسائل ازدواج 

____________________ 
اما  این روایت را با این الفاظ نیافتم. .)٢/٢٢١( یکنز العرفان في فقه القرآن، جمال الدین مقداد بن عبد الله سیور -١

ُّ «فرمودند: ص رسول خدا  َولَيَْسْت لََك اآلِخَرةُ  !يَا يلَعِ
َ

و�
ُ
پس از ای علی، »: «ال تُتِْبْع انلَّْظَرَة انلَّْظَرَة فَإِنَّ لََك األ

ی و احمد ترمذو  چنانکه أبوداود». یو نگاه دوم را حق ندار ینگاه اول، دوباره نگاه نکن، تو فقط نگاه اول را حق دار

) و... روایت ٢/١٩٤الشیعة ( وسائلدر  انند آنم ورا َحَسن دانسته است. اند و البانی آنرا روایت کردهدر مسند آن

 [ُمصحح] .شده است
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اطالع و  های اسالمی از دستورات قرآنی بی دولتجوانان مجرد را فراهم کند، متأسفانه مسلمین و 

شود، چه بکر باشد و چه نباشد. و  مرد گفته می زن و زن بی به هر مرد بی أیمأیامی جمع  وغافلند. 

این است که مرد و زن از فقر و نداشتن نفقه نترسند زیرا خدا  ﴾إِن يَُ�ونُواْ ُ�َقَرآءَ ﴿مقصود از جملۀ 

َمْرِء «فرموده:  صرفته و از فقر نترسیده است. و رسول خداوسعت داده به آنکه زن گ
ْ
ِمْن َسَعاَدةِ ال

احِلَة وَْجُة الصَّ َمْن «و باز فرموده:  »زن شایسته داشتن از سعادت و خوشبختی مرد است.« :یعنی .!*"»الزَّ

ْف بَِزوَْجةٍ  َيَتَعفَّ
ْ
ل
َ
راً ف َ َطاِهراً ُمَطهَّ ىَق ا�َّ

ْ
ْن يَل

َ
َحبَّ أ

َ
هر کس دوست دارد خدا را پاک و « :یعنی .!+"»أ

يَْستَِسنَّ «و باز فرموده:  »پاکیزه مالقات کند باید با داشتن همسر عفت ورزد.
ْ
ل
َ
َحبَّ فِْطَرِ� ف

َ
َمْن أ

هر کس خوی مرا دوست دارد باید به سنت من عمل کند و از « :. یعنی!,"» �ُِسنَّيِت، َوِمْن ُسنَّيِت انلِّاكحَ 

َباِب  رَشَ عْ يَا مَ «فرموده:  صو نیز رسول خدا »واج.سنت من است ازد َاَءةَ  ، َمِن اْسَتَطاَع ِمْنُ�مْ الشَّ
ْ

 ابل

 
َ
 ف

ْ
، وَأْحصن للَفْرِج زَتَ يَ ل َبرَصِ

ْ
غّض لِل

َ
إِنَُّه أ

َ
ْج، ف کس از شما توانایی ازدواج دارد باید  هر« :، یعنی!-"» وَّ

نقل شده  صو باز از رسول خدا »کند. حفظ میعفتی بهتر  تزویج کند زیرا تزویج دیده و فرج را از بی

ِة اثلََّمِر «که فرمود: 
َ
بَْ�اَر بَِمْ�ِل

َ ْ
َبِ�ِ َ�َقاَل: إِنَّ األ ِطيِف اخلْ

َّ
تَاِ� َعِن الل

َ
�َُّها انلَّاُس! إِنَّ ِجرْبَا�ِيَل أ

َ
ىلَعَ �

ْمُس  َسَدتُْه الشَّ
ْ
ف
َ
ْم ُ�َْتَ� أ

َ
ل
َ
ْدَرَك َ�َمرُهُ ف

َ
َجِر إَِذا أ َن َما الشَّ

ْ
ْدَر�

َ
بَْ�اُر إَِذا أ

َ ْ
َذلَِك األ

َ
�َاُح؛ َو� تُْه الرِّ َوَ�رَثَ

�َُّهنَّ 
َ
َفَساُد ِأل

ْ
ْيِهنَّ ال

َ
ْم يُْؤَمْن َعل

َ
 ل

َّ
ُة، َو�ِال

َ
ُُعول  ابلْ

َّ
ُهنَّ َدَواٌء إِال

َ
يَْس ل

َ
ل
َ
..يُْدرُِك النَِّساَء ف ای « :. یعنی!."	».�رََشٌ

____________________ 
 الـمستدركدر  حاکم همچنین . وتخریج کرده است )٢١٠ ش:، ٢٩ :ص( ـیطیالس بخشی از حدیث طوالنی که -١

 است. : صحیح اإلسنادگویدرا تخریج نموده و میآن) ٢٦٤٠ ش: ،٢/١٥٧(

ْن يَلىَْق اهللا «) از أنس روایت کرده است و لفظ آن چنین است: ١٨٦٢( السننرا ابن ماجه در مانند آن -٢
َ
َراَد أ

َ
َمْن أ

ِج احلََرائِرَ  وَّ يَزَتَ
ْ
ًرا فَل مالقات کند که پاک و پاکیزه است، باید با خواهد خداوند را درحالی هرکس می»: «َطاِهًرا ُمَطهَّ

 ،سالم ضعف کثیر بن سلیم. واست به دلیل ضعیف  آن إسناد گوید:می الزوائد بوصیری در».. زنان آزاده ازدواج کند

است. بنابراین  مناکیر وی حدیث در گوید:ی میعقیل عنده مناکیر. وگوید: می ی. ابن عداست ابن سلیمان بن سوار

 حدیث ضعیف است.

اِمل در یاْبن عد را)، با سند از ابوهریره؛ و مانند آن٥٤٧٨( شعب اإلیمان و )١٣٢٢٩الکبری (السنن بیهقی در  -٣
َ
ک

ْ
 ال

 اویان آنر وروایت کرده است عبید بن سعد را از ) آن٢٧٤٨( در مسندشأبو یعلی  روایت کرده است؛ و ُهَرْیَرةأبو از

 است. مرسلگرنه روایت و از صحابه باشدعبید بن سعد هستند اگر ثقات از 

 متفق عليه. -٤

ْیِنی،  -٥
َ
ل

ُ
 ) و برای آن در مصادر اهل سنت اصلی نیافتم.٥/٣٣٧( الکافيک
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گاه م را خبر داد و گفت: دختران بکر به منزلۀ میوۀ درختند که هرگاه مردم جبرئیل از طرف خدای لطیف آ

اش کند و همچنین دختران بکر چون به حد  برسد و چیده نشود آفتاب آن را فاسد گرداند و بادها پراکنده

  »نه از فساد ایمن نباشند زیرا بشرند. بلوغ زنان برسند دوایی ندارند جز شوهر و گر

﴿ ِ ِيَن يَۡبَتُغوَن َوۡليَۡسَتۡعفِِف ٱ�َّ ُ ِمن فَۡضلِهِۦۗ َوٱ�َّ ٰ ُ�ۡغنَِيُهُم ٱ�َّ يَن َ� َ�ُِدوَن نَِ�اًحا َح�َّ
 ِ اِل ٱ�َّ ۖ� َوَءاتُوُهم ّمِن مَّ يَۡ�ُٰنُ�ۡم فََ�تُِبوُهۡم إِۡن َعلِۡمُتۡم �ِيِهۡم َخۡ�ٗ

َ
ا َملََكۡت � ٱۡلِكَ�َٰب ِممَّ

ِٓي َءاتَٮُٰ�ۡمۚ َوَ� تُۡ�رُِهواْ  َۡبَتُغواْ َعَرَض ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�َّ ٗنا ّ�ِ َرۡدَن َ�َصُّ
َ
َ�َتَ�ٰتُِ�ۡم َ�َ ٱۡ�َِغآءِ إِۡن أ

َ ِمۢن َ�ۡعِد إِۡكَ�ٰهِِهنَّ َ�ُفوٞر رَِّحيٞم  نَّ فَإِنَّ ٱ�َّ ۡ�َياۚ َوَمن يُۡ�رِههُّ ٓ إَِ�ُۡ�ۡم  ٣٣ٱ�ُّ نَزۡ�َا
َ
َولََقۡد أ

َبّيَِ�ٰٖت َوَمَثٗ� ّمِنَ  ِيَن َخلَۡواْ ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم َوَموِۡعَظٗة ّلِۡلُمتَّقَِ�  َءاَ�ٰٖت مُّ   ]۳۴-۳۳[النور: ﴾٣٤ٱ�َّ
و باید عفت ورزند آنان که واجد نکاح نیستند و تمکن ندارند تا خدا ایشان را از فضل ترجمه: 
نیاز کند، و آنان که مملوک شمایند (یعنی بردگان و آنان که در جنگ تحت اسارت  خود بی

اید با ایشان مکاتبه  باشند اگر در ایشان خیری دانسته اند) و طالب کتابت با شما می آمده
کنید، و بدهید به ایشان از مالی که خدا به شما داده است. و کنیزان خود را (یعنی اسیران 

و دست آورید. جنگی را) اگر عفت ورزیدند به زنا وادار نکنید برای اینکه متاع زندگی دنیا را به
کند پس محققًا پس از وادارشدنشان، خدا (نسبت به ایشان) آمرزندۀ  هرکس ایشان را وادار 

) و به تحقیق آیات روشن و َمَثلی از آنان که پیش از شما رفتند و پندی برای ۳۳رحیم است(
 ). ۳۴پرهیزکاران به سوی شما نازل نمودیم(

باشد که قبل از نکاح و ازدواج  دان عزب می، خطاب به زنان و مر﴾َوۡليَۡسَتۡعفِِف ﴿خطاب: نکات: 

با همسِر مورِد پسنِد خود، خود را حفظ کنند و شهوت خود را نگه دارند، و این آیه منافات با آیۀ قبل که 

نِ�ُحوا﴿ فرمود
َ
ندارد زیرا آن خطاب به جامعۀ اسالمی و اولیاء عقد است نه به زوجین. و این  ﴾.....َوأ

ان مجرد است که صبر کنند تا گشایش در امِر ازدواج با همسر با ایمان برای آیه خطاب به مردان و زن

�﴿ایشان فراهم آید. و مقصود از جملۀ:  ، این است که اگر صالح و رشدی در ﴾إِۡن َعلِۡمُتۡم �ِيِهۡم َخۡ�ٗ

َوَءاتُوُهم ﴿توانند خودشان کسبی کنند و مال الکتابه را أداء کنند. و مقصود از جملۀ:  ایشان دیدید که می
 ِ اِل ٱ�َّ این است که از اقساط مال الکتابه کم کنید و از مال خود به ایشان سرمایه بدهید و  ﴾.....ّمِن مَّ

اید مقداری به خودشان برگردانید و یا از صدقات به ایشان بپردازید و جملۀ:  از مالی که از ایشان گرفته

﴿ ْ نیزان یعنی اسیران جنگی شما عفت ورزیدند شما آنان را به داللت دارد که اگر ک ﴾....َوَ� تُۡ�رُِهوا

شود که اگر عفت نورزیدند ایشان را به زنا وادارید به  زنا وامدارید، پس اشکال شده که مفهوم آن این می
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فرماید: اگر عفیفه هستند شما به اکراه ایشان را به زنا  اکراه! جواب این اشکال این است که خدا می

گر عفت نورزیدند و خود مایل به زنا بودند دیگر اکراه موضوع ندارد یعنی سالبه به انتفاء وامدارید و ا

 موضوع است. پس مفهوم مخالف ندارد. 

ۖ ٱلِۡمۡصَباُح ِ� زَُجاَجٍة� ﴿ �ِض� َمَثُل نُورِهِۦ َكِمۡشَكٰو�ٖ �ِيَها ِمۡصَباٌح
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ُ نُوُر ٱلسَّ ٱ�َّ

�َّهَ 
َ
�ِيَّٖة َوَ� َغۡر�ِيَّٖة ٱلزَُّجاَجُة َك� َ�َٰرَ�ٖة َزۡ�ُتونَٖة �َّ َ�ۡ ا َكۡوَكٞب ُدّرِّيٞ يُوقَُد ِمن َشَجَر�ٖ مُّ

ُ ِ�ُورِهِۦ َمن �ََشآُءۚ  � َ�ۡهِدي ٱ�َّ ٰ نُورٖ ۚ نُّوٌر َ�َ ُء َولَۡو لَۡم َ�ۡمَسۡسُه نَارٞ يََ�اُد َزۡ�ُتَها يُِ�ٓ
ۡمَ�َٰل لِل

َ
ُ ٱۡ� ٍء َعلِيٞم َوَ�ۡ�ُِب ٱ�َّ ُ بُِ�ّلِ َ�ۡ   ]۳۵[النور:  ﴾٣٥نَّاِس� َوٱ�َّ

خدا نور آسمان و زمین است، مثل نور او چون چراغدانی است که در آن چراغی است ترجمه: 
ای که آن شیشه چون ستارۀ درخشانی برافروخته شود از (روغن)  و آن چراغ در میان شیشه

ی است. زیت او نزدیک باشد که روشنی بدهد و درخت با برکت زیتونی که نه شرقی و نه غرب
اگر چه آتشی به او نرسیده باشد، نوری است بر روی نور، خدا به سوی نور خود هرکه را 

 ). ۳۵زند وخدا به هر چیزی داناست( ها می کند و خدا برای مردم َمَثل بخواهد هدایت می
کلمات و جمالت آن احتماالتی داده این آیه یکی از آیات پر سر و صدا شده که مفسرین در نکات: 

اند. ولی ظاهر آیه این است که: خدا  و آن را از سادگی و روشنی به ابهام و معما بودن وارد نموده

کند، پس خدا هادی  نمایاند و راهنمایی می ها و زمین است مانند نور که مرئّیات را می نمایانندۀ آسما

آورده  ﴾نُورِهِۦ﴿که در او چراغی پر نور باشد و اینکه کلمۀ  است و نوِر هدایت او مانند چراغدانی است

و نور را اضافه به خود نموده، برای اینکه قاری بداند او نور نیست، زیرا مضاف غیر از مضاف الیه 

و أّما وجه تشبیه هدایت خود را به چراغدانی که در آن چراغ پر نور چنین و چنانی باشد آنست  )1(است

 که: 

____________________ 
اعتقاد صحیح و موافق با عقیده اهل سنت و جماعت این است که الله متعال نور است و نور اسمی از اسماء بلکه  -١

باشد. باشد. و آن صفت ذات است چنانکه شایسته و سزاوار او تعالی میاز صفات واالی او تعالی مینیکو و صفتی 

در مجموع  /تیمیه تصف بوده و هست. شیخ االسالم ابنپیوسته و همواره به این صفت م خداوند متعال، بنابراین

رفته و خداوند متعال خود را به آن  یکی از مواردی که قضای خداوند متعال در کتابش بر آن«گوید: الفتاوی می

ُ ٱ﴿فرماید: توصیف نموده و سنت در صحت آن وارد شده، این است که می َ�َٰ�ٰتِ ٱنُوُر  �َّ  ٱوَ  لسَّ
َ
[النور:  ﴾�ِض� ۡ�

ٰ نُورٖ ﴿فرماید: و به دنبال آن می». ها و زمین استالله نور آسمان« ]٣٥  و». نوری است افزون بر نور« ﴾نُّوٌر َ�َ

نَْت « چنین دعا نمودند:ج  رسول خدا 
َ
َماَواِت  نُورُ  أ رِْض  السَّ

َ ْ
ها و زمین و کسانی تو نور آسمان: «»ِ�يِهنَّ  َوَمنْ  َواأل

خداوند متعال خود را نور نامیده است و کتابش، رسولش و : «گویدمی /ابن قیم  و »ها هستند.هستی که در آن
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ً
رود و همینطور هدایت  محفوظ است و از بین نمی  اغی که چراغدان دارد از بادها و حوادث: چراوال

 إلهی. 

: و
ً
طوری که آن چراغ جای معینی دارد که تابش نور از همانجاست هدایت الهی نیز جای همان ثانیا

از کتاب دیگر و یا  توان هدایت را از جای دیگر یعنی معینی دارد که کتاب خدا باشد و یا پیغمبر او و نمی

 علمای دیگر دریافت نمود. 

به وسیله آن پنهان مانده و سرای اولیایش را نور قرار داده که نورافشانی نموده دینش را نور قرار داده است؛ و از خلقش 

باشد و نوری است شوند و این تنها فعل او تعالی میدرخشد... بنابراین به نور او اهل آسمان و زمین هدایت میو می

که یکی از اسمای نیکوی خداوند اشتقاق یافته » النور«که یکی از اوصاف او بوده و قائم به آن است و از آن اسم 

 »متعال است.

رِْض ِمْن نُوِر «گوید: روایت است که می ساز ابن مسعود 
َ ْ
َماَواِت َواأل  َ�َهاٌر، نُوُر السَّ

َ
لَيَْس ِعنَْد َر�ُِّ�ْم يَلٌْل َوال

در توضیح سخن  ابن قیم». ها و زمین از نور وجه اوستنزد پروردگارتان شب و روز نیست؛ نور آسمان»: «وَْجِههِ 

ُ «این مطابق سخن رسول خداست که فرمودند: «گوید: ابن مسعود می
َ

قَْت هل رْشَ
َ
ِي أ

َّ
ُعوُذ بِنُوِر وَْجِهَك اذل

َ
َوأ

لَُماُت  نور را به وجه اضافه  ج رسول خدا» شود.ها روشن میبرم به نور وجه تو که با آن تاریکیو پناه می: «»الظُّ

شود که نور رو دانسته میبرد. از اینفه نموده است. و به نوِر وجه بزرگوار او تعالی پناه مینموده و وجه را به ذات اضا

باشد چنانکه وجه، صفت ذاتی اوست. و آنچه ابن مسعود در این زمینه گفته است تفسیر صفتی برای او تعالی می

ُ ٱ﴿فرماید: این کالم الهی است که می َ�َٰ�ٰتِ ٱنُوُر  �َّ  ٱوَ  لسَّ
َ
 .﴾�ِض ۡ�

ُ ٱ﴿اند: این درحالی است که برخی از سلف این آیه را چنین تفسیر کرده َ�َٰ�ٰتِ ٱنُوُر  �َّ  ٱوَ  لسَّ
َ
خداوند  ﴾�ِض� ۡ�

ها و زمین است. و هرگز اند که او تعالی روشن کننده آسمانهدایتگر اهل آسمان و زمین است و نیز چنین تفسیر کرده

گوید: می مجموع الفتاویعال نور است، منافاتی ندارد. شیخ االسالم ابن تیمیه در این تفسیر با اینکه خداوند مت

ها و زمین است، سخنی درست و ها و زمین است، هدایتگر اهل آسمانگوید الله نور آسماندیدگاه کسی که می«

باشد اما ها نیز مینها و زمین است این است که هدایتگر آصحیح است. چراکه از معانی اینکه خداوند نور آسمان

الله و همچنین ابن تیمیه رحمه» اند چراکه معلوم نیست و از ابن مسعود ثابت شده که...ها جز این را نفی کردهآن

ها و زمین است با این منافاتی ندارد که گویند خداوند متعال روشن کننده آسمانو همچنین کسانی که می«گوید: می

 »ین دو متالزم یکدیگر هستند.او تعالی نور است چراکه ا

که اسم و صفت خداوند متعال است شبیه نور مخلوقین نیست بلکه نوری است که » النور«که ذکر است قابل 

داند چنانکه را جز او تعالی نمیباشد و کیفیت آنشایسته و سزاوار عظمت و کبریایی و جالل خداوند متعال می

يِۡديِهمۡ  َ�ۡ�َ  َما لَمُ َ�عۡ ﴿فرماید:  می
َ
آنچه را پیش رو دارند و « ]١١٠[طه:  ﴾١١٠ٗماِعلۡ  ۦُ�ِيُطوَن بِهِ  َوَ�  َخۡلَفُهمۡ  َوَما �

 [ُمصحح] ». ندارند احاطه او علم به ها آن و داند آنچه را پشت سرشان است می
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  و
ً
طوری که اگر چراغی را در میان بلور و شیشۀ صاف درخشانی بگذارند به واسطۀ تأللؤ : همانثالثا

شود، پس وضع چراغ در شیشه  چراغ بر شیشه و تأللؤ صفحات شیشه بر یکدیگر موجب ازدیاد نور می

 اگر موجب ازدیاد تأللؤ است، هدایت الهی ن
ً
یز به تناسب اوضاع و کیفّیات تأثیر بیشتری دارد، مثال

هدایت الهی در میان کتاب فصیحی و الفاظ زیبایی و یا به زبان پیغمبر خوش گفتار خوش اخالقی 

 انجام شود البته تأثیر زیادتری دارد. 

 و 
ً
شود، مثال روغن  تر باشد روشنی او زیادتر می تر و شفاف : چنانکه اگر روغن چراغ صافرابعا

تر است، هدایت الهی نیز اگر از  تر و شفاف ها برای چراغ مفیدتر است زیرا صاف زیتون از سایر روغن

 معدن وحی و مطالب آن از یقینیات و خالی از اوهام و شکوک باشد مفیدتر است. 

 و 
ً
روغن زیتون را از درخت زیتونی که مستقیم باال رفته باشد و به طرف شرق و غرب  : اگرخامسا

کج نشده باشد به طوری که از تابش آفتاب در هر صبح و عصر بهتر بهره برده و تأثیر بیشتری از تابش 

آفتاب برده باشد، آن روغن مفیدتر است همان طور اگر هدایت الهی به توسط شخص الئقی که از نسل 

های محیط به او اثر نکرده باشد دارای نجابت، عفت، امانت،  حدین و از ساللۀ ابراهیم باشد که کجیمو

 بهتر اثر دارد و فایدۀ بیشتری دارد.  صصدق و صفا باشد مانند محمد

:
ً
همانطوری که درخت اگر خم شد به طرف شرق و غرب و مستقیم نبود تأثیر صحیحی از  سادسا

شود، همان طور شخصی که افکارش متوجه مادیات بود و به طرف دنیا و پستی آن  آفتاب در او پیدا نمی

شود، ولی کسی که نظر او بلند و به افکار چپ  خم و متمایل شد کمتر از هدایت الهی در او متجلی می

و راست و کج و معوج تمایل نداشت بیشتر هدایت إلهی در او متجلی خواهد شد، همانطور از شجرۀ 

غل و غش و خالی از صفات رذیله بودند اگر  بنی هاشم و ساللۀ ابراهیم آنان که مردمان ساده و بی

 هدایت الهی به واسطۀ شخصی از این شجره تابش کند مؤثرتر است. 

:
ً
لۀ آن صاف باشد و هنوز کبریت به او نرسیده مانند گاز روشن گردد، بهتر از اگر چراغ و فتی سابعا

کند، هدایت الهی نیز اگر در وجود کسی  چراغی است که کثیف شده و برای روشن شدن معطل می

ودیعه باشد که به مؤمنین و هدایت ایشان حریص باشد و بدون معطلی و گرفتن اجر به هدایت پردازد و 

میل مردم تأللؤ و خود به خود به روشن کردن افکار پردازد، بهتر و مفیدتر است و لذا بدون معطلی و 

ُء َولَۡو لَۡم َ�ۡمَسۡسُه نَارٞ ﴿خدا در تشبیه و تمجید چراغ هدایت خود فرموده:    .﴾يََ�اُد َزۡ�ُتَها يُِ�ٓ

: نور چراغ اگر محفوف به شیشۀ صاف و بلور صاف باشد نور او اضافه می
ً
ٰ ﴿د و شو ثامنا نُّوٌر َ�َ

گردد، همین طور اگر هدایت إلهی به قلب صاف و دل پاکی اضافه و اضائه گردد، نور و تأللؤ  می ﴾نُورٖ 

 آن اثر بیشتری دارد. 
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پس خدای تعالی هدایت خود را از هشت جهت فوق تشبیه کرده به چراغی که دارای هشت جهت 

نند آن چراغ برای کسی مفید است که بخواهد از مزبور و اوصاف مذکوره باشد. اما هدایت الهی ما

کند. و اّما کسی که اعراض دارد و مایل به فهم  هدایت و نور آن، هدایت شود که خدا او را هدایت می

حقایق وحی نیست، مانند کسی که از چراغ پر نور اعراض کند و به طرف ظلمات میل کند، او قابل 

ُ ِ�ُورِهِۦ َمن �ََشآءُ ﴿د و لذا در آخر آیه فرموده: کن هدایت نیست و خدا او را هدایت نمی   .﴾َ�ۡهِدي ٱ�َّ

ن تُۡرَ�َع َوُ�ۡذَكَر �ِيَها ٱۡسُمُهۥ �َُسّبُِح َ�ُۥ �ِيَها بِٱۡلُغُدّوِ َوٱ�َصاِل ﴿
َ
ُ أ ذَِن ٱ�َّ

َ
 ٣٦ِ� ُ�ُيوٍت أ

 ِ َكٰوةِ َ�َافُوَن يَۡوٗما  رَِجاٞل �َّ تُۡلِهيِهۡم تَِ�َٰرةٞ َوَ� َ�ۡيٌع َعن ذِۡكرِ ٱ�َّ َلٰوةِ �يَتآءِ ٱلزَّ �قَاِم ٱلصَّ
بَۡ�ُٰر 

َ
ۡحَسَن َما َعِملُواْ َوَ�زِ�َدُهم ّمِن فَۡضلِهِۦۗ  ٣٧َ�َتَقلَُّب �ِيهِ ٱۡلُقلُوُب َوٱۡ�

َ
ُ أ ِ�َۡجزَِ�ُهُم ٱ�َّ

ُ يَۡرُزُق َمن �ََشآُء بَِغۡ�ِ ِحَساٖب   ]۳۸-۳۶[النور:  ﴾٣٨َوٱ�َّ
هایی که خدا اذن داده رفعت یابند و نام او در آنها یاد گردد، در آنها برای او  در خانهترجمه: 

) مردانی که تجارت و داد و ستد، ایشان را از ذکر خدا و برپا ۳۶کنند( صبح و شام تسبیح می
ر و رو ها در آن منقلب و زی ها و دیده کند و از روزی که دل داشتن نماز و دادن زکات غافل نمی

اند جزایشان دهد و بر ایشان از  ) برای اینکه خدا به نیکوتر از آنچه کرده۳۷ترسند( شود می می
 ). ۳۸دهد ( که را بخواهد بدون حساب روزی می فضل خود زیاد کند و خدا هر

 ذکر شده و یا به جملۀ  ﴾�َُسّبِحُ ﴿به جملۀ:  ﴾....ِ� ُ�ُيوٍت ﴿متعلق است جملۀ: نکات: 
ً
که بعدا

داللت دارد که تجارت و سایر امور دنیا  ﴾...�َّ تُۡلِهيِهمۡ ﴿که مقدر است. و جملۀ:  یکونو یا به  یوقد

نباید انسان را از یاد خدا و اقامۀ نماز و دادن زکات غافل کند، از این آیه به طور صراحت و روشن 

زکات بدهند. و کسی که در  گردد که در تجارت و بیع زکات واجب است و تاجر و بایع باید استفاده می

  داند، جواب این آیه را چه می تجارت زکات را واجب نمی
ً
دهد؟ در کجای قرآن زکات برای شتر صریحا

دانند ولی برای تجارت و بیع که چنین آیۀ صریحی دارد، واجب  ذکر شده که در آن واجب می

دانستند، ایشان  ه چیز واجب نمیکنند که ائّمۀ اهل بیت زکات را در هم دانند؟! بعضی خیال می نمی

دانستند  چیز نمی ۹گفتند و زکات را منحصر به دانند که ائمۀ اهل بیت بر خالف قرآن و سنت نمی نمی

وارد شده که در  ای از ائمۀ اهل بیت اند، چنانکه روایات کثیره بلکه در همه چیز قائل به زکات بوده

 از  وسائلو  تهذیبتب کس بخواهد باید به ک هر چیزی زکات است، هر
ً
و مانند آن مراجعه نماید. مثال

بْدِ «محمد بن مسلم روایت شده که گفت:  ا عَ أَلْتُ أَبَ ِ سَ اةِ  ا�َّ كَ نَ الزَّ مْ فِيهِ مِ بِ كَ هَ نِ الذَّ الَ  ؟عَ قَ  :فَ
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اة كَ يْهِ الزَّ لَ عَ مٍ فَ هَ تَيْ دِرْ ائَ تُهُ مِ لَغَ قِيمَ ا بَ سؤال کردم از طال که زکات در آن از امام صادق « :یعنی .!*"»إِذَ

که  .»چقدر است؟ حضرت فرمود: همین که قیمت آن به دویست درهم رسید زکات آن واجب است

فرماید و بحثی هم از مسکوک و یا منقوش طال نیست. و در تهذیب  مالک زکات در طال را قیمت آن می

بْدِ «آمده:  َيبِ عَ لْتُ ألِ : قُ الَ ةَ قَ ارَ رَ نْ زُ ِ عَ ْ   ا�َّ ةِ يشَ رَ بُوبُ  يفِ الذُّ الْـحُ لْتُ وَ السُّ سُ وَ الْعَدَ ةُ وَ رَ الَ الذُّ ءٌ قَ

ا الزَّ  ِبُ فِيهَ اقَ الَّتِي جتَ سَ َوْ بَلَغَ األْ اعِ فَ ا كِيلَ بِالصَّ لُّ مَ كُ عِريِ وَ الشَّ نْطَةِ وَ ِ ا يفِ احلْ ثْلُ مَ ا مِ يْهِ فِيهِ فِيهَ لَ عَ اةُ فَ كَ

اةُ  كَ عرض کردم: آیا در ذرت زکات است؟  کند که به حضرت صادق روایت می زراره«. یعنی: !+"»الزَّ

حضرت فرمود: در ذرت و عدس و جو گندم نما و در تمام دانه ها زکات واجب است همانند آنچه در 

گندم و جو واجب است و هر چه به کیل و پیمانه در آید و به چند وسق که نصاب زکات است برسد، 

إِنْ «فرماید:  می و علی »زکاتش واجب است. يْهِ فَ لَ ا عَ مَ ا لَهُ وَ بْ مَ سُ يَحْ لْ الٌ فَ يْهِ مَ لَ عَ الٌ وَ انَ لَهُ مَ نْ كَ مَ

تَيْ دِ  ائَ ىلَ مِ لٌ عَ نْ لَهُ فَضْ ْ يَكُ إِنْ ملَ مَ وَ اهِ رَ ةَ دَ ْسَ يُعْطِ مخَ لْ مٍ فَ هَ تَيْ دِرْ ائَ ىلَ مِ لَ عَ الُهُ فَضَ انَ مَ يْهِ كَ لَ يْسَ عَ لَ مٍ فَ هَ رْ

 ْ کسی که مبلغی را دارد و مبلغی را هم بدهکار است، پس اگر پس از برداشت بدهی از « :. یعنی!,"»ء يشَ

آن مبلغی که دارد باقیمانده زیادتر از دویست درهم باشد باید پنج درهم آن را زکات دهد و اگر زاید بر 

هُ الْ «و در  »دویست درهم نیست چیزی بر عهدۀ او نیست. ُ رضُ نْ الَ حيَ مَ ايفِ وَ يهكَ از حضرت  »فقِ

هُ «روایت شده که فرمود:  صادق َنَّ اً ألِ مهَ ينَ دِرْ ِ عِرشْ ةً وَ ْسَ لِّ أَلْفٍ مخَ اةَ يفِ كُ كَ لَّ الزَّ جَ وَ زَّ عَلَ اهللاُ عَ إِنَّامَ جَ

نْ كُ  عَلَ مِ مْ فَجَ هُ عِيفَ ضَ ُمْ وَ هيَّ وِ قَ مْ وَ هُ ريَ
قِ فَ مْ وَ نِيَّهُ لِمَ غَ عَ لْقَ فَ لَقَ الْـخَ لَّ خَ جَ وَ زَّ ينَ عَ ِ عِرشْ ةً وَ ْسَ لِّ أَلْفٍ مخَ

ِمْ  لَمُ هبِ وَ أَعْ هُ مْ وَ هُ الِقُ هُ خَ َنَّ مُ اهللاُ ألِ هُ ادَ لِكَ لَزَ لَوْ الَ ذَ كِيناً وَ سْ همانا خداوند در هر هزار : «. یعنی!-"»مِ

دانست که چقدر  درهمی مبلغ بیست و پنج درهم زکات قرار داد زیرا خدای عزوجل مردم را آفرید و می

باشند، پس در هر هزار نفر بیست  غنی و چقدر آنان فقیر و چقدر آنان قوی و چقدر آنان ضعیف میآنان 

داد زیرا او  و پنج نفر مسکین قرار داد که اگر چنین نبود خداوند در مال أغنیاء برای فقراء زیادتر قرار می

  »خالق ایشان و به حالشان داناتر است.

____________________ 
 )٣/٥١٦( الکافيشیخ کلینی،  -١

 )٤/٦٥( تهذیب األحکامشیخ طوسی،   -٢

یات) به نقل از کتاب ٥٥ -٧/٥٤( الوسائل مستدرك نوری طبرسی،  -٣  .الجعفر

 )٢/٩( من ال یحضره الفقیهابن بابویه قمی،  -٤
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ِيَن َ�َفُرٓواْ ﴿ ۡ� َوٱ�َّ ابِۢ بِقِيَعةٖ َ�َۡسُبُه ٱلظَّ ۡعَ�ٰلُُهۡم َكَ�َ
َ
ٰٓ إَِذا َجآَءهُۥ لَۡم َ�ِۡدهُ  َٔ أ اُن َمآًء َح�َّ

ُ َ�ِ�ُع ٱۡ�َِساِب  ٔٗ َشۡ�  ۥۗ َوٱ�َّ َ ِعنَدُهۥ فََوفَّٮُٰه ِحَسابَُه ۡو َكُظلَُ�ٰٖت ِ� َ�ۡرٖ  ٣٩ا َووََجَد ٱ�َّ
َ
أ

ّٖ َ�ۡغَشٮُٰه َمۡوٞج مِّ  ن فَۡوقِهِۦ َمۡوٞج ّمِن فَۡوقِهِۦ َسَحاٞبۚ ُظلَُ�ُٰتۢ َ�ۡعُضَها َفۡوَق َ�ۡعٍض إَِذآ لُّّ�ِ
ُ َ�ُۥ نُوٗر� َ�َما َ�ُۥ ِمن نُّوٍر  ۡخَرَج يََدُهۥ لَۡم يََ�ۡد يََرٮَٰهاۗ َوَمن لَّۡم َ�َۡعِل ٱ�َّ

َ
 ﴾٤٠أ
  ]۴۰-۳۹[النور:  

است در زمین همواری که تشنه آن را آب  و آنان که کافرند اعمال ایشان چون سرابیترجمه: 
پندارند تا آنکه آنجا آید و چیزی نیابد و خدا را نزد آن بیابد که به تمام حسابش برسد و خدا  می

هایی است در دریایی عمیق که آن را موجی ) یا مانند تاریکی۳۹سریع الحساب است(
هایی است بر روی ت، تاریکیفروپوشانده که روی آن موجی دیگر است که باالی آن ابری اس

یکدیگر که هرگاه دست خود را در آورد نزدیک نیست که آن را ببیند و کسی که خدا برایش 
 ). ۴۰نوری قرار نداده پس برای او نوری نیست(

خدا اعمال و عقاید کفار را تشبیه کرده: اعمال را به سراب. اما تشبیه اعمال چنانکه آدم تشنه نکات: 

کند آب است و با شوق و شغفی به طرف ریگزاری که آن را  بیند و خیال می یگزار را میاز دور زمین ر

فایده بوده و جز  بیند سعی او بی رود و چون خسته و نزدیک شد می چون آب دیده به نام سراب می

دارد  کنند که به خیال خود نتیجۀ بسیار زحمتی برای او نتیجه نداده، کفار و اهل خرافات نیز کارهایی می

بینند اعمال ایشان جز رنج و تعب نتیجه نداشته است. و  اما چون پرده باال رود و حقیقت را دریابند می

اما خود و عقائدشان را که فقط خیاالت و موهومات بوده تشبیه کرده به آنکه میان دریای عمیقی تاریک 

 بیند.  که از جهاتی تاریک شده مبتال است و حتی دست خود را نمی

﴿ 
َ
ٞ قَۡد َعلَِم � ٰٖت� ُ�ّ َّ� ٰٓ�َ ُ�ۡ �ِض َوٱلطَّ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� َ �َُسّبُِح َ�ُۥ َمن ِ� ٱلسَّ نَّ ٱ�َّ

َ
لَۡم تََر أ

ُ َعلِيُمۢ بَِما َ�ۡفَعلُوَن  ۥۗ َوٱ�َّ ِ  ٤١َصَ�تَُهۥ َو�َۡسبِيَحُه �ِض� �َ� ٱ�َّ
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ِ ُمۡلُك ٱلسَّ َوِ�َّ

َ يُزِۡ� َسَحاٗ�ا ُ�مَّ يَُؤّلُِف بَۡيَنُهۥ ُ�مَّ َ�َۡعلُُهۥ ُرَ�ٗما َ�َ�َى ٱلَۡوۡدَق  ٤٢ٱلَۡمِصُ�  نَّ ٱ�َّ
َ
لَۡم تََر أ

َ
�

َمآءِ ِمن ِجَباٖل �ِيَها ِمۢن بََرٖ� َ�ُيِصيُب بِهِۦ َمن �ََشآُء  ُِل ِمَن ٱلسَّ َ�ُۡرُج ِمۡن ِخَ�ٰلِهِۦ َوُ�َ�ّ
ن �َشَ  بَۡ�ٰرِ َوَ�ۡ�ِفُُهۥ َعن مَّ

َ
  ]۴۳-۴۱[النور:  ﴾٤٣آُءۖ يََ�اُد َسَنا بَۡرقِهِۦ يَۡذَهُب بِٱۡ�

ها و زمین است و مرغان پرگشوده،  کند آنکه در آسمان آیا ندیدی که برای خدا تسبیح میترجمه: 
) و مخصوص ۴۱آورند دانا است( هر یک دعا و تسبیح خود را دانسته و خدا به آنچه بجا می

) آیا ندیدی که خدا ابری را ۴۲باشد بازگشت( ها، زمین و به سوی خدا می نخداست ملک آسما
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بینی باران از  دهد پس می آورد، سپس آن را متراکم قرار می راند سپس بین آن را به هم می می
رساند و از  کند و آن را به هرکس بخواهد می هایی از تگرگ نازل می خالل آن بیرون آید و از باال کوه

 ). ۴۳ها را برباید (کند، روشنی برق آن نزدیک است دیده اهد منصرف میهرکس بخو
بعد از آنکه اعمال و خرافات کافران را برای بندگان بیان کرد، در این آیات آثار قدرت خود را نکات: 

ٞ قَۡد َعلِمَ ﴿کند. و جملۀ:  بیان می داللت دارد که مرغان و پرندگان هوا که بیش از هشتاد و شش  ﴾...ُ�ّ

فهمند. انسان باید برای ازدیاد خداشناسی در  هزار نوع هستند اذکار و تسبیحاتی دارند که خود می

 ۴۰/۲کیلوگرم و طول قدش  ۱۳۵های پرندگان نیز نگاه کند مثال: شتر مرغ آفریقائی وزنش  شگفتی

ها بیش از صد سال عمر  باشد، بعضی از کالغ متر می ۳۰/۷های ژاپنی  مرغ باشد و طول پر بعضی از می

کنند، البته باید به کیفیت خلقت، تغذیه، تولید نسل، تکثیرشان فکر و تدبر کرد، ما پرندگانی را  می

کنند. و مرغان سحر ذکر و  دهند و کارهای محیر العقول می ایم که ضرر و نفع خود را تشخیص می دیده

:  کنند و به هوای معتدل می بینی چگونه یکدیگر را صید می ت دارند. آیا نمیمناجا
ً
که  حباریروند. مثال

رود از برگ گیاهی که  شود می جنگد و چون از نیش مار مسموم می مرغی است به قدر خروس با مار می

 .... .کند و خورد و سم مار را بر طرف می است می جرجیربه نام 

شود به تگرگ،  گفته میَبَرد های زیادی به اعتبار انواع و اقسام آنها دارد:  برف نام و بدان که باران و

گفته  مطر به باران شدید تند گویند، وابلبه باران آهستۀ مدام گویند که در هوای ساکن بیاید،  دیمه

باران ریزی به  طلشود به برف و بارانی که نیمه یخ شده باشد و  گفته می ثلجشود به مطلق باران،  می

گویند و اگر پر فایده و  صقیعشود که مانند شبنم باشد و اگر در هوای سرد شبنم یخ کند آن را  گفته می

 گویند.  غیثرا ضرر باشد آن بی

بَۡ�ٰرِ ﴿
َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
َۡل َوٱ�ََّهاَرۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك لَعِۡ�َٗة ّ�ِ ُ ٱ�َّ ُ َخلََق ُ�َّ  ٤٤ُ�َقّلُِب ٱ�َّ َدآبَّةٖ ّمِن  َوٱ�َّ

 ٰٓ ن َ�ۡمِ� َ�َ ٰ رِۡجلَۡ�ِ َوِمۡنُهم مَّ ن َ�ۡمِ� َ�َ ٰ َ�ۡطنِهِۦ َوِمۡنُهم مَّ ن َ�ۡمِ� َ�َ آءٖ� فَِمۡنُهم مَّ مَّ
ءٖ قَِديٞر  ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ�َ َ ُ َما �ََشآُءۚ إِنَّ ٱ�َّ ۡرَ�ٖع� َ�ۡلُُق ٱ�َّ
َ
بَ  ٤٥أ نَزۡ�َآ َءاَ�ٰٖت مُّ

َ
ُ لََّقۡد أ ّيَِ�ٰٖت� َوٱ�َّ

ۡسَتقِيٖ�    ]۴۶-۴۴[النور:  ﴾٤٦َ�ۡهِدي َمن �ََشآُء إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ
دهد) به درستی که در این البته عبرتی گرداند (و تغیرمی خداوند شب و روز را برمیترجمه: 

ای را از آبی آفرید، پس بعضی از آنان بر  ) و خدا هر جنبنده۴۴است برای صاحبان بصیرت(
روند،  روند و برخی از ایشان بر چهار پا راه می روند و بعضی از ایشان بر دو پا راه می کم راه میش

) به تحقیق که پیوسته آیات ۴۵کند زیرا خدا بر هرکاری تواناست( خدا آنچه بخواهد خلق می
 ) ۴۶کند( که را بخواهد به سوی راه راست هدایت می کننده را نازل نمودیم و خدا هر بیان
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آءٖ ﴿کلمۀ نکات:  ق به  ﴾ّمِن مَّ
ّ
گرفت چنانکه ترجمه شد و ممکن  ﴾َخلَقَ ﴿را ممکن است متعل

ای که از آبست خدا آن را آفریده، در  شود؛ جنبنده گرفت، پس معنی چنین می ﴾َدآبَّة﴿است متعلق به 

این صورت جنبندۀ دیگری هم هست که از آب به وجود نیامده باشد مانند: جن، ملک، حضرت آدم و 

ن﴿حضرت عیسی و در این جمالت کلمۀ  که برای عقالء وضع شده در غیر عقالء  ﴾ُهم﴿و ضمیر  ﴾مَّ

برای تغلیب شریف بر خسیس. در این آیات خدا برخی از قدرت نمائی خود را بیان استعمال شده است 

ر در بعضی از قدرت خود و میلیاردها موجود را الزم دانسته. در هرموجودی قدرت
ّ
نمایی کرده و تفک

تن  ۱۳۳متر طول و  ۳۳توجه کن که نوعی ازآن دارای  بالن آبیخدا مشهود است؛ به کیفیت خلقت 

نوع است، و همچنین  ۲۱۰۰که پستاندار و دارای  خفاششد و یا کیفیت خلقت و زندگانی باوزن می

کند و همچنین تفکر در  کیلومتر سیر می ۱۴۵ساعتی  پلنگنظرکردن به انواع حیوانات صحرایی، 

متر طول گردن دارد زیرا در میان  ۵بیش از  زرافهها حیوان که خدا چگونه قدرت نمایی کرده،  میلیون

های آن  های آن سر به آسمان کشیده و باید این حیوان بتواند از برگ و میوه هایی است که درخت لجنگ

ای که از توجه و عمل به  ها تغذیه کند. و همچنین توجه و نظر در سایر موجودات، ولی به اندازه درخت

ز عجایب خلقت جلد اول به بعضی ا »عقل و دین«کتاب خدا و بندگی او غافل نماند. و ما در کتاب 

َبّيَِ�ٰٖت ﴿ایم مراجعه شود. و کلمۀ  اشاره نموده داللت دارد که آیات قرآن خود بیان کننده است و  ﴾مُّ

 احتیاج به مبّین دیگری از جنس کالم ندارد. 

ٰ فَرِ�ٞق ّمِۡنُهم ّمِۢن ﴿ َطۡعَنا ُ�مَّ َ�َتَو�َّ
َ
ِ َو�ِٱلرَُّسوِل َوأ ْوَ�ٰٓ�َِك َوَ�ُقولُوَن َءاَمنَّا بِٱ�َّ

ُ
َ�ۡعِد َ�ٰلَِكۚ َوَمآ أ

ۡعرُِضوَن  ٤٧بِٱلُۡمۡؤِمنَِ�  ِ َورَُسوِ�ِۦ ِ�َۡحُ�َم بَۡيَنُهۡم إَِذا فَرِ�ٞق ّمِۡنُهم مُّ  ٤٨�َذا ُدُعٓواْ إَِ� ٱ�َّ
تُٓواْ إَِ�ۡهِ ُمۡذِعنَِ� 

ۡ
َُّهُم ٱۡ�َقُّ يَ� ِم ٱ ٤٩�ن يَُ�ن ل

َ
َرٌض أ ِ� قُلُو�ِِهم مَّ

َ
ن أ

َ
ۡم َ�َافُوَن أ

َ
ۡرتَابُٓواْ أ

ٰلُِموَن  ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱل�َّ
ُ
ۥۚ بَۡل أ ُ َعَلۡيِهۡم َورَُسوُ�ُ   ]۵۰-۴۷[النور: ﴾٥٠َ�ِيَف ٱ�َّ

گویند به خدا و رسول ایمان آوردیم و اطاعت کردیم، سپس گروهی از ایشان بعد  و میترجمه: 
چون به سوی خدا و رسول او خوانده شوند تا  ) و۴۷گردانند و آنان مؤمن نیستند( از آن رو می

) و اگر حق با ایشان و به نفع ۴۸کنند( میانشان حکم کند ناگاه گروهی از ایشان اعراض می
) آیا در دلهایشان بیماری است و یا شک ۴۹آیند( ایشان باشد به حال پذیرش به سوی او می

 ). ۵۰ر کند بلکه ایشان خود ستمگرند(ترسند از اینکه خدا و رسول او بر ایشان جو دارند یا می
چون کسی گفت ایمان به خدا و رسول دارم باید به حکم خدا و رسول گردن نهد، اما در نکات: 

ها که مدعی ایمان بودند، ولی تسلیم حکم خدا  ای بودند مانند تمام زمان عده صزمان رسول خدا
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منافق که دربارۀ زمینی با یک نفر یهودی مرافعه داشتند، یهودی به او گفت برویم  »بشر« نبودند، مانند؛

گفت: برویم نزد کعب بن اشرف، زیرا محمد به ما ستم  نزد محمد تا بین ما حکم کند، ولی او می

که زمینی را با علی بن ابی طالب به مشاع داشتند و قسمت کردند و  مغیرة بن وائل کند! و مانند؛ می

افتاد، مغیره به حضرت علی گفت:  رسید مگر با زحمت، به علی متی از زمین که آب به آن نمیقس

زمینت را به من بفروش و حضرت به او فروخت و قبض و اقباض کردند و بعد پشیمان شد و خواست 

و حکم او را هرچه  صقبول نکرد و فرمود: برویم نزد رسول خدا معامله را برگرداند. حضرت علی

ترسم بر من جور کند،  دارد و می آیم زیرا او مرا دشمن می شد بپذیریم، مغیره گفت: من نزد محمد نمیبا

 . در آیه برای منافق چند عالمت ذکر شده: !*"پس بنا به قولی این آیه نازل شد
 ، طالب دنیا و هرجا به نفع دنیا باشد مایل است. اول

 ، در قلب ایشان مرض نفاق است. دوم

 ل شکند. ، اهسوم

 ، به خدا و رسول ایمان ندارند. چهارم

 ستمگرند.  پنجم،

ْ َسِمۡعَنا﴿ ن َ�ُقولُوا
َ
ِ َورَُسوِ�ِۦ ِ�َۡحُ�َم بَۡيَنُهۡم أ ْ إَِ� ٱ�َّ  إِ�ََّما َ�َن قَۡوَل ٱلُۡمۡؤِمنَِ� إَِذا ُدُعٓوا

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن 
ُ
َطۡعَناۚ َوأ

َ
َ  ٥١َوأ ْوَ�ٰٓ�َِك َوَمن يُِطِع ٱ�َّ

ُ
َ َوَ�تَّۡقهِ فَأ  َورَُسوَ�ُۥ َوَ�ۡخَش ٱ�َّ

ْۖ  ٥٢ُهُم ٱۡلَفآ�ُِزوَن  ۖ قُل �َّ ُ�ۡقِسُموا َمۡرَ�ُهۡم َ�َۡخرُُجنَّ
َ
يَۡ�ٰنِِهۡم لَ�ِۡن أ

َ
ِ َجۡهَد � ْ بِٱ�َّ ۡقَسُموا

َ
۞َوأ

َ َخبُِ�ۢ بَِما َ�ۡعَملُوَن  ۡعُروفٌَةۚ إِنَّ ٱ�َّ ِطيُعواْ ٱلرَُّسوَلۖ فَإِن تََولَّۡواْ  قُۡل  ٥٣َطاَعةٞ مَّ
َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱ�َّ

َ
أ

ْۚ َوَما َ�َ ٱلرَُّسوِل إِ�َّ ٱۡ�َ  ِۡلُتۡمۖ �ن تُِطيُعوهُ َ�ۡهَتُدوا ا ُ�ّ َ�ُٰغ فَإِ�ََّما َعلَۡيهِ َما ُ�َِّل وََعلَۡيُ�م مَّ
 ]۵۴-۵۱[النور:  ﴾٥٤ٱلُۡمبُِ� 

وقتی که به سوی خدا و رسول او خوانده شوند برای حکم همانا گفتار مؤمنین ترجمه: 
) و هر کس ۵۱میانشان، این است که گویند شنیدیم و اطاعت کردیم و ایشان خود رستگارند(

) و به ۵۲اند( خدا و رسول او را اطاعت کند و از خدا بترسد و پرهیز کند پس آنان نجات یافته
شوند (از خانه  ایشان را أمر کنی البته خارج می ترین قسم که اگر خورند با محکم خدا قسم می

و النه و یا بسوی جهاد) بگو قسم نخورید، طاعِت شناخته شده آورید. به درستی که خدا به 

____________________ 
افاین دو روایت در  -١

َّ
الجامع ). و ٢٤/٢٠، فخر رازی (تفسیر الکبیر باشد. و) می٣/٢٥٣، زمخشـری (الکش

 ) و تفاسیر دیگر.١٤/٤٢٦( ، ابن عادل حنبلیاللباب في علوم الکتاب) و ١٢/٢٩٣، قرطبی (ألحکام القرآن
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) بگو خدا را اطاعت کنید و رسول او را اطاعت کنید پس اگر ۵۳کنید آگاه است( آنچه می
اید. و اگر ر شما است آنچه برعهده گرفتهدار شده و بروگردانند همانا بر رسول است آنچه عهده

 ). ۵۴او را اطاعت کنید هدایت یابید و بر این رسول نیست جز رساندن آشکارا(
هاء و هم به   به کسر قاف و هاء قرائت شده و نیز به کسر قاف و سکون ﴾َ�تَّقهِ ﴿ کلمۀ:نکات: 

 کسر هاء مرقوم شده است. های فعلی سکون قاف و  سکون قاف و کسر هاء قرائت شده و در قرآن
ّ
ها و کل

 
ّ

ْ ﴿. جملۀ: وجه صحیح و لکٍل داللت دارد بر ذم قسم خوردن به خدا، و قسم؛ شاهد  ﴾�َّ ُ�ۡقِسُموا

خوریم یعنی؛ خدا شاهد است من این کار را انجام یا ترک  باشد و وقتی به خدا قسم می گرفتن می

را خداست که در همه جا حاضر و بر تمام توان کسی را شاهد گرفت زی خواهم کرد، و جز خدا نمی

؛ عیسی بن مریم فرموده: 
ً
کائنات شاهد است، ولی فالن نبی و ولی همه جا حاضر نیستند! مثال

ا اَشِهيدٗ  ِهمۡ َعلَيۡ  َوُ�نُت ﴿ ا �ِيِهۡمۖ  ُت ُدمۡ  مَّ يۡ  فَلَمَّ نَت  ُكنَت  تَِ� تَوَ�َّ
َ
و لذا موافق  .﴾ِهمۡ َعلَيۡ  لرَّ�ِيَب ٱ أ

زَّ «نقل شده که فرمودند:  آیات قرآن از حضرت باقر و صادق لَّ  إِنَّ هللاِِ عَ جَ نْ قْ أَن يُ  وَ اءَ مِ مَ بِامَ شَ سِ

لَيسَ لِ  هِ وَ قِ لْ هِ أَنْ ـخَ قِ لْ وا إِالَّ بِهِ سِ قْ يُ  خَ خدا حق دارد که به هر مخلوقی بخواهد قسم بخورد « :. یعنی!*"»مُ

داللت  ﴾....َعلَۡيهِ َما ُ�َِّل ﴿ وجملۀ: »که قسم خورند جز به خود خدا.خلق او روا نیست ولی برای 

جز تبلیغ  صفقط تبلیغ است و بر عهدۀ مردم است اطاعت. و رسول خدا صدارد که بر عهدۀ رسول

الةوظیفۀ دیگری ندارد و کار دیگری به او واگذار نشده، پس آنچه 
ُ

ل همه گویند امام و رسو شیعه می غ

متحمل شده و بر عهده دارد ابالغ است  صکارۀ جهانند، سخانشان ضد قرآن است. آنچه رسول خدا

قوال و عمال، و آنچه بر عهدۀ مردم است قبول قول خدا و سنت رسول است. به جزء چهارم از مقدمه 

 مراجعه شود.  ۱۴یعنی فصل 

ْ ِمنُ�ۡم وََعِملُ ﴿ ِيَن َءاَمُنوا ُ ٱ�َّ �ِض َكَما وََعَد ٱ�َّ
َ
ٰلَِ�ِٰت َليَۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم ِ� ٱۡ� ْ ٱل�َّ وا

َ�َُّهم ّمِۢن َ�عۡ  ِي ٱۡرتََ�ٰ لَُهۡم َوَ�َُبّدِ ِيَن ِمن َ�ۡبلِِهۡم َوَ�َُمّكَِنَّ لَُهۡم دِيَنُهُم ٱ�َّ ِد ٱۡسَتۡخلََف ٱ�َّ
ۚ َ�ۡعُبُدونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�وَن ِ� َشۡ�  ۡمٗنا

َ
ۚ وَ  ٔٗ َخۡوفِِهۡم أ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ا

ُ
َمن َ�َفَر َ�ۡعَد َ�ٰلَِك فَأ

  ]۵۵[النور:  ﴾٥٥ٱۡلَ�ِٰسُقوَن 
های شایسته را انجام دادند وعده داده که  خدا به آنان که ایمان آورده از شما و عملترجمه: 

حتما ایشان را در این زمین جانشین کند چنان که کسان پیش از ایشان را جانشین کرد و 
دهد که دینی را که برای ایشان پسندیده (اجراء سازند) و حتما برای  حتما به ایشان تمّکن می

____________________ 
 )٢/١٣٩( متشابه القرآنابن شهر آشوب مازندرانی،  -١
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چیزی را شریک من کند تا اینکه مرا بپرستند و هیچ  شان را تبدیل به امن میایشان خوف ای
 ). ۵۵نسازند و هرکس بعد از این کافر شود پس آنان خود فاسقند(

که ایشان  ﴾ِمنُ�مۡ ﴿، به دلیل کلمۀ: صتعالی وعده داده به حاضرین زمان رسول خدا حقنکات: 

ه جانشین خدا زیرا خدا جا و جانشین ندارد، به دلیل اینکه را در زمین جانشین کند یعنی جانشین مشرکین ن

ِيَن ِمن َ�ۡبلِِهمۡ ﴿فرموده:  ه ،﴾َكَما ٱۡسَتۡخلََف ٱ�َّ
ّ

ای در قرنی بوده و در قسمتی از  که قبل از مؤمنین نیز عد

 داد و زعامت و سلطنت رفتند و خدا دیگران را جانشین ایشان قرار می کردند و سپس می زمین زعامت می

شد، پس همانطور که مردم پیش از ایشان در قسمتی از زمین خالفت نمودند  ای به دیگران منتقل می عده

نیز در قسمتی از زمین قدرت پیدا کنند، و  صنه همۀ زمین، خدا وعده داد که مؤمنین زمان رسول خدا

 ایمان داشتند و کارهای 
ً
شایسته را طبق همین آیه این وعدۀ الهی بواسطۀ اینکه مؤمنین زمان رسول واقعا

انجام دادند، عملی گردید. و لذا همان مؤمنین که تمکن از اجرای مراسم دینی نداشتند و همواره از قدرت 

مشرکین خائف بودند، خوف ایشان طبق وعدۀ الهی تبدیل به امن شد و در اجرای مراسم دینی تمکن پیدا 

 در تحت تسلط ایشان در آمد. های مشرکین و کفار به دست ایشان و  کردند و زمین

و باید دانست چنانکه در آیه ذکر شده در اسالم و سایر ادیان الهی، حکومت هدف نیست بلکه 

َ�ۡعُبُدونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�وَن ِ� ﴿فرماید:  وسیله است و هدف ادیان چنان است که در آیه ذکر شده و می
الی از شرک بوده که درآن فقط خدا بندگی شود، یعنی ای خ. بنابراین هدف انبیاء، ایجاد جامعه﴾ا ٔٗ َشۡ� 

 توحید خالص قرآنی. و وظیفۀ انبیاء تبلیغ رسالت، بشارت و انذار بوده است. 

ِيَن َءاَمُنواْ ِمنُ�مۡ ﴿اند: مقصود از  مطلب دیگر آنکه بعضی از متعصبین مذهبی ما گفته ، ائمۀ ﴾ٱ�َّ

اند ولی این قول مخالف صریح آیه است زیرا  ره جعل کردهباشند!! و روایتی هم در این با اثنی عشر می

مخاطبین و حاضرین زمان رسول هستند و ائمۀ اثنی عشر و یا حضرت مهدی مخاطب و  ﴾ِمنُ�مۡ ﴿

اند و به اضافه به عقیدۀ خود شیعه، ائمۀ اثنی عشر تمکن از اجرای مراسم مذهبی خود  حاضر نبوده

آمده است که چون به هنگام  ۱۴۶اند! و در نهج البالغه خطبۀ  دهنداشتند و همواره در خوف و تقیه بو

جنگ مسلمین با ایران، عمر با حضرت علی مشورت کرد که آیا برای یاری لشکر اسالم به ایران برود، 

دهد و لشکر  حضرت علی به همین آیه اشاره و تکیه نموده، فرمود: مرو که خدا وعدۀ خود را انجام می

نَحْ «وند، و فرمود: ش اسالم پیروز می نَ وَ ودٍ مِ عُ وْ ىلَ مَ هُ  َواهللاُ  اهللاِ نُ عَ نْدَ ٌ جُ نَارصِ هُ وَ دَ عْ زٌ وَ نْجِ ، که !*"»مُ

رِ «لشکر اسالم به برکت اسالم بسیارند و تو قطب آسیای اسالمی و همین جا بمان؛  تَدِ طْبًا واسْ نْ قُ كُ فَ

____________________ 
 .»کندرا یاری می خداوند به ما وعده پیروزی داده است و او به وعده خودش عمل خواهد کرد و سپاه خود« -١
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ارَ  ونَكَ نَ مْ دُ لِهِ بِ وأَصْ رَ ى بِالْعَ حَ بِ الرَّ رْ تا آخر. اما مجلسی و شیخ طوسی بر ضد کالم خدا  !*"...»الْـحَ

گویند: ما روایتی داریم که آیه مربوط به محمد و مسلمین صدر اسالم نیست  و بر ضد کالم علی می

 بلکه راجع به مهدی معدوم در آن زمان است!! 

ْ ٱل﴿ ِطيُعوا
َ
َكٰوةَ َوأ ْ ٱلزَّ لَٰوةَ َوَءاتُوا ْ ٱلصَّ �ِيُموا

َ
ِيَن  ٥٦رَُّسوَل لََعلَُّ�ۡم تُرَۡ�ُوَن َوأ َ� َ�َۡسَ�َّ ٱ�َّ

ۖ َوَ�ِۡئَس ٱلَۡمِصُ�  َوٮُٰهُم ٱ�َّاُر
ۡ
�ِض� َوَمأ

َ
ْ ُمۡعِجزِ�َن ِ� ٱۡ� ِيَن َءاَمُنواْ  ٥٧َ�َفُروا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

ِيَن لَۡم َ�بۡ  ٔۡ لِيَۡسَ�  يَۡ�ُٰنُ�ۡم َوٱ�َّ
َ
ِيَن َملََكۡت � ٰٖت� ّمِن ِذنُ�ُم ٱ�َّ لُُغواْ ٱۡ�ُلَُم ِمنُ�ۡم ثََ�َٰث َم�َّ

� ثََ�ُٰث  ِهَ�ةِ َوِمۢن َ�ۡعِد َصلَٰوةِ ٱۡلعَِشآءِ َ�ۡبِل َصلَٰوةِ ٱۡلَفۡجرِ وَِحَ� تََضُعوَن �َِيابَُ�م ّمَِن ٱلظَّ
ٰفُوَن عَ  ۚ َط�َّ لَۡيُ�م َ�ۡعُضُ�ۡم َعۡوَ�ٰٖت لَُّ�ۡمۚ لَۡيَس َعلَۡيُ�ۡم َوَ� َعلَۡيِهۡم ُجَناُحۢ َ�ۡعَدُهنَّ

ُ َعلِيٌم َحِكيٞم  ُ لَُ�ُم ٱ�َ�ِٰت� َوٱ�َّ ُ ٱ�َّ ٰ َ�ۡعٖض� َكَ�ٰلَِك يُبَّ�ِ ۡطَ�ُٰل  ٥٨َ�َ
َ
�َذا بَلََغ ٱۡ�

ْ َكَما ٱۡسَ�  ٔۡ ِمنُ�ُم ٱۡ�ُلَُم فَۡليَۡسَ�  ُ لَُ�مۡ  ٔۡ ِذنُوا ُ ٱ�َّ ِيَن ِمن َ�ۡبلِِهۡمۚ َكَ�ٰلَِك يُبَّ�ِ  َذَن ٱ�َّ
ُ َعلِيٌم َحِكيٞم    ]۵۹-۵۶[النور: ﴾٥٩َءاَ�ٰتِهِۦۗ َوٱ�َّ

و نماز را برپا دارید و زکات را ادا کنید و این رسول را اطاعت کنید تا شاید مورد رحمت ترجمه: 
) البته گمان مبر آنان که کافرند در زمین خدا را عاجز کنند (یعنی از حکومت الهی ۵۶شوید(

) ای مؤمنین، آنان که تحت ۵۷ایشان آتش و بد جای بازگشتی است(فرار کنند) و جایگاه 
اند، باید در سه وقت مالکیت شما هستند و همچنین کسانی از شما که به حد احتالم نرسیده

های  ازشما (برای ورود) اجازه بگیرند: پیش از نماز صبح و هنگامی که از گرمای نیمروز جامه
ماز عشاء، این سه وقت خلوت شما است، بعد از این اوقات گذارید و پس از ن خود را زمین می

بر شما و ایشان باکی نیست که بر گرد شما بگردند و برخی از شما گرد برخ دیگر بگردد، 
) و چون اطفال ۵۸کند و خدا دانای حکیم است( بدینگونه خدا برای شما آیات را بیان می

گرفتند آنان که  ود بر شما) چنانکه اذن میشما به احتالم رسیدند باید اجازه بگیرند (در ور 
کند و خدا دانای حکیم  پیش از ایشان بودند بدینگونه خدا آیات خود را برای شما بیان می

 ). ۵۹است(

َكٰوةَ ﴿نکات:   در همۀ اموال. و مقدار آن نسبت به  ﴾َوَءاتُواْ ٱلزَّ
ً
داللت بر پرداخت زکات دارد مطلقا

ْمَوالُِ�مْ «فرموده:  صاختالف اشیاء متفاوت است. و رسول خدا
َ
یک « :، یعنی!+"»َهاتُوا ُرُ�َع ُعرْشِ أ

____________________ 
 .»ور سازد شعلهرا به وسیله عرب به گردش درآور و آتش جنگ را دور از خوتو همچون قطب آسیاب باش و آن« -١

 )٧/٩٩( مستدرك الوسائل) و نوری طبرسی، ٣/١١٥( عوالي الآلليابن أبي جمهور احسائی،  -٢
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 يُزَ «فرماید:  و در خبر دیگر می ».لم اموال خود را بابت زکات بدهیدچه
َ

ُعوٌن لُكُّ َماٍل ال
ْ
 َمل

َّ
 :، یعنی!*"» ىك

به تقدیر؛ کشف عورات است چون سه وقت قبل  عورات. »ملعون است هر مالی که زکاتش داده نشود«

کند و برای خواب و  های خود را کم می از فجر، ظهر و پس از نماز عشاء، اوقاتی است که هرکس لباس

تعالی مقرر فرموده که غالمان و اطفال ممیز باید اذن ورود بگیرند. و  شود، و لذا حق استراحت برهنه می

ِيَن ِمن َ�ۡبلِِهمۡ  ٔۡ َكَما ٱۡسَ� ﴿مقصود از جملۀ:  مردانی هستند که قبل از ورود آیه اجازۀ ورود  ،﴾َذَن ٱ�َّ

شود و یا  ، احتالم است که سن بلوغ اطفال است که منی از او خارج می﴾ٱۡ�ُلُمَ ﴿گرفتند. و مراد از  می

در خواب چیزی ببیند که منی از او بیرون آید. بنابراین سن بلوغ در مردان احتالم و در زنان آن است که 

حیض شوند. پس هرگاه شخصی به سن نکاح و احتالم برسد بالغ است و ممکن است بلوغ او در سن 

 سالگی یا بیشتر و یا کمتر باشد.   پانزده

ن يََضۡعَن �َِياَ�ُهنَّ َوٱۡلَقَ�ِٰعُد ِمَن ٱلّنِسَ ﴿
َ
ِٰ� َ� يَرُۡجوَن نَِ�اٗحا فَلَۡيَس َعلَۡيِهنَّ ُجَناٌح أ آءِ ٱ�َّ

ُ َسِميٌع َعلِيٞم  ۗ َوٱ�َّ َُّهنَّ ن �َۡسَتۡعفِۡفَن َخۡ�ٞ ل
َ
َِ�ٰتِۢ بِزِ�َنةٖ� َوأ  ]۶۰[النور: ﴾٦٠َ�ۡ�َ ُمَتَ�ّ

د پس بر ایشان باکی نیست که و بازنشستگان زنان، که دیگر امید نکاحی ندارنترجمه: 
های خود را کنار بنهند در صورتی که به زینت آرایش نکنند و عفت جستن برای ایشان  جامه

 ). ۶۰بهتر است و خدا شنوای داناست(

زنانی است که از جهت سال مورد رغبت در تزویج نیستند و بعضی  ﴾ٱۡلَقَ�ِٰعد﴿مقصود از نکات: 

قرینه  ﴾َ� يَرُۡجوَن نَِ�اٗحا﴿اند، ولی جملۀ  ض شدن بازنشست شدهاند از فرزند آوردن و حی گفته

 است بر معنی اول. 

﴿ ٰٓ ۡعَرِج َحَرٞج َوَ� َ�َ ٱلَۡمرِ�ِض َحَرٞج َوَ� َ�َ
َ
ۡ�َ�ٰ َحَرٞج َوَ� َ�َ ٱۡ�

َ
لَّۡيَس َ�َ ٱۡ�

ۡو ُ�ُيوِت 
َ
ْ ِمۢن ُ�ُيوتُِ�ۡم أ ُ�لُوا

ۡ
ن تَأ

َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
ۡو ُ�ُيوِت أ

َ
َ�ٰتُِ�ۡم أ مَّ

ُ
ۡو ُ�ُيوِت أ

َ
َءابَآ�ُِ�ۡم أ

ۡو ُ�ُيوِت 
َ
ٰتُِ�ۡم أ ۡو ُ�ُيوِت َع�َّ

َ
ۡعَ�ِٰمُ�ۡم أ

َ
ۡو ُ�ُيوِت أ

َ
َخَ�ٰتُِ�ۡم أ

َ
ۡو ُ�ُيوِت أ

َ
إِۡخَ�ٰنُِ�ۡم أ

ۡو َصِديقُِ�ۡمۚ لَ 
َ
ۥٓ أ َفاِ�َُه ۡو َما َملَۡكُتم مَّ

َ
ۡو ُ�ُيوِت َ�َٰ�ٰتُِ�ۡم أ

َ
ۡخَ�ٰلُِ�ۡم أ

َ
ۡيَس َعلَۡيُ�ۡم أ

نُفِسُ�ۡم َ�ِيَّٗة ّمِنۡ 
َ
ٰٓ أ َ�َ ْ ۚ فَإَِذا َدَخۡلُتم ُ�ُيوٗتا َفَسّلُِموا ۡشَتاٗ�ا

َ
ۡو أ

َ
ْ َ�ِيًعا أ ُ�لُوا

ۡ
ن تَأ

َ
 ُجَناٌح أ

ُ َلُ�ُم ٱ�َ�ِٰت َلَعلَُّ�ۡم َ�ۡعقِلُوَن  ُ ٱ�َّ ِ ُمَ�َٰرَ�ٗة َطّيَِبٗةۚ َكَ�ٰلَِك يُبَّ�ِ  ]۶۱لنور:[ا  ﴾٦١ِعنِد ٱ�َّ
____________________ 

 )٣٣(ص:  قرب اإلسناد) وعبد الله بن جعفر ِحْمَیری، ٢/٢٥٨( الکافيکلینی،  -١
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بر کور و بر لنگ و بر بیمار باکی نیست و بر شما نیز گناه و باکی نیست که بخورید از ترجمه: 
های برادرانتان یا  های مادرانتان یا خانه های پدرانتان یا خانه های خودتان یا خانه خانه
هایتان  ی داییها هایتان یا خانه های عمه های عموهایتان یا خانه های خواهرانتان یا خانه خانه

های) دوستانتان،  ای که کلیدهای آنرا دراختیار دارید یا (خانه هایتان یا خانه های خاله یا خانه
شوید  ها می گناهی بر شما نیست که با هم یا جدا جدا بخورید، پس هنگامی که داخل خانه
دینگونه خدا برخودتان سالم کنید، زنده بادی است از نزد خدا که با برکت و پاکیزه است، ب

 ). ۶۱کند این آیات را تا باشد که شما تعقل کنید( برای شما بیان می

آیه که نفی حرج شده از کور، لنگ و بیمار، مطلق است در جمالت این ﴾َحَرجٞ ﴿کلمۀ: نکات: 

ولی بعضی نویسندگان نفی حرج را مخصوص به عدم حضور جهاد و یا مخصوص به عدم حضور 

ها برخالف ظاهر قرآن است، بلکه در تمام  اند و این ا خوردن نمودهجمعه و یا مخصوص به غذ

 مذکورات حرجی نیست. 

چون » أنت ومالک ألبیک«اند، به دلیل؛  را بعضی بیوت فرزندان گرفته ﴾ُ�ُيوتُِ�م﴿و مقصود از 

بیوت فرزندان بیوت خود انسان است، ولی ظاهر آیه این است که در خانۀ خودتان اگر غذایی حاضر 

شد دیگر احتماالت وسواسی ندهید که شاید این غذا مال کس دیگری بوده جا گذاشته و یا عیال من از 

ۥٓ ﴿جای دیگری و یا مال دیگری عوض نموده است. و مقصود از  َفاِ�َُه ، این است که ﴾َما َملَۡكُتم مَّ

را به یک عده  رفتند کلیدهای خانه و زندگی خود مجاهدین که به جنگ می صمانند زمان رسول خدا

هاشان استفاده و یا رسیدگی کنند. بنابراین چنین اشخاصی  دانند که از خانه معذور و مانند ایشان می

یعنی؛  ﴾َصِديقُِ�م﴿توانستند از چنین خانه استفاده کرده و در آن اگر طعامی بود بخورند. و  می

ۡو ﴿. و مقصود از »بيوت صديقكم«
َ
ْ َ�ِيًعا أ ُ�لُوا

ۡ
ن تَأ

َ
ۡشَتاٗ�اأ

َ
تواند با  ، این است که مسلمان می﴾أ

ٰٓ ﴿تواند تنها و منفردا تناول نماید. و مقصود از  مهمان و یا مریض و اعمی غذا بخورد، و می فََسّلُِمواْ َ�َ
نُفِسُ�مۡ 

َ
، زیرا سالم، »السالم علينا من ربنا«این است که بر خودتان سالم کنید مانند آنکه بگوئید  ﴾أ

ده بادی است از طرف خدا، یعنی دعایی است که برای زنده ماندن و سالمتی نافع و با سالمتی و زن

همین سوره گذشت  ۲۷برکت است، و اگر کسی در خانه باشد باید به اهل خانه سالم کرد چنانکه درآیۀ 

ْ ...﴿که فرمود  ٰٓ  �َُسّلُِموا هۡ  َ�َ
َ
است که بگوید:  ، و اما اگر اهل کتابی غیر مسلمان بود مناسب﴾...لَِهاأ

 . »السالم علی من اتبع اهلدی«
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ۡمرٖ َجامِٖع لَّۡم يَذۡ ﴿
َ
ٰٓ أ ِ َورَُسوِ�ِۦ �ذَا َ�نُواْ َمَعُهۥ َ�َ ِيَن َءاَمنُواْ بِٱ�َّ ٰ إِ�ََّما ٱلُۡمۡؤمِنُوَن ٱ�َّ َهبُواْ َح�َّ

ِيَن �َۡسَ�  ٔۡ �َۡسَ�  ۚ إِنَّ ٱ�َّ ِ  ٔۡ ِذنُوهُ ْوَ�ٰٓ�َِك ٱ�َّ
ُ
ِ َورَُسوِ�ِۦۚ فَإِذَا ٱۡسَ� ِذنُونََك أ َذنُوَك  ٔۡ يَن يُۡؤمِنُوَن بِٱ�َّ

َ َ�ُفورٞ رَِّحيٞم  ۚ إِنَّ ٱ�َّ َ ذَن لَِّمن ِشئَۡت مِۡنُهۡم َوٱۡستَۡغفِۡر لَُهُم ٱ�َّ
ۡ
نِهِۡم فَأ

ۡ
  ]۶۲[النور:  ﴾٦٢ِ�َۡعِض َشأ

او آورده و چون با رسول اند که ایمان به خدا و رسول همانا مردم با ایمان کسانیترجمه: 
روند تا از او اذن بگیرند محققًا آنان که از تو بر امرجامع اجتماعی حاضربودند، نمی صخدا

گیرند آنانند که ایمان به خدا و رسول او دارند. پس هنگامی که برای بعضی از  اذن می
برای ایشان  کس از ایشان که خواستی اذن بده و شؤونات و کارهای خود اذن خواستند به هر

 ). ۶۲از خدا طلب آمرزش کن، زیرا خدا آمرزندۀ رحیم است(

ۡمرٖ َجاِمعٖ ﴿مقصود از نکات: 
َ
ٰٓ أ کاری است که اجتماعی و با اهمیت باشد که محتاج به شور  ﴾َ�َ

و یا موقوف به همراهی و یا نماز جمعه و عیدین باشد که برای اهمیت آن باید مسلمین غایب نشوند و 

ه آخر بمانند مگر کسی که زمامدار مسلمین اجازۀ رفتن او را بدهد. و مقصود از جملۀ: همه تا ب

﴿ َ این است که استغفار کنی برای ایشان از جهت اینکه ترک أولی کرده و اذن رفتن  ﴾َوٱۡسَتۡغفِۡر لَُهُم ٱ�َّ

تیذان را عمل کردند پس اند زیرا ماندن ایشان مفیدتر بوده و یا استغفار کن برای اینکه وظیفۀ اس گرفته

 درمقابِل انجام وظیفه برای ایشان دعای آمرزش کن. 

ِيَن يَتََسلَّلُوَن ﴿ ُ ٱ�َّ �َّ َ�َۡعلُواْ ُدَ�َٓء ٱلرَُّسوِل بَۡيَنُ�ۡم َكُدَ�ٓءِ َ�ۡعِضُ�م َ�ۡعٗضاۚ قَۡد َ�ۡعلَُم ٱ�َّ
 
َ
ِيَن ُ�َالُِفوَن َ�ۡن أ ۡو يُِصيَبُهۡم َعَذاٌب ِمنُ�ۡم لَِواٗذ�ۚ فَۡلَيۡحَذرِ ٱ�َّ

َ
ن تُِصيَبُهۡم فِۡتَنٌة أ

َ
ۦٓ أ ِ ۡمرِه

ِ�ٌم 
َ
نُتۡم َعَلۡيهِ َوَ�ۡوَم يُرَۡجُعوَن إَِ�ۡهِ  ٦٣أ

َ
�ِض� قَۡد َ�ۡعلَُم َمآ أ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ِ َما ِ� ٱلسَّ َ�ٓ إِنَّ ِ�َّ

َ
�

 ۢ ٍء َعلِيُم ُ بُِ�ّلِ َ�ۡ ْۗ َوٱ�َّ    ]۶۴-۶۳[النور: ﴾٦٤ َ�ُينَّبُِئُهم بَِما َعِملُوا
خواندِن این رسول را میان خودتان مانند خواندِن بعضی از شما بعض دیگر، ترجمه: 

روند،  کم بیرون می قرارندهید، به تحقیق خداوند آنان را که به حال پنهانی و پناهندگی کم
مبادا به  کنند باید برحذر باشند وبترسندکه شناسد. پس آنان که از فرمان او سرپیجی میمی

) آگاه باشید که مخصوص و به ۶۳ای برسد و یا عذاب دردناکی ایشان را بگیرد ( ایشان فتنه
داند آنچه شما بر آن هستید  ها و زمین است، به تحقیق او می اختیار خداست آنچه در آسمان

-دهد به را خبر میشوند ایشان  (از اطاعت و عصیان) و روزی که به سوی او برگشت داده می
 ). ۶۴اند و خدا به هر چیزی داناست( آنچه کرده
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شما را بخواند و امر  صاین است که چون رسول خدا ﴾....ُدَ�َٓء ٱلرَُّسولِ ﴿مقصود از نکات: 

اعتنایی روا مدارید چنانکه خودتان برای  کند و صدا زند فوری حاضر شوید و او را اجابت کنید و بی

ِيَن ُ�َالُِفوَن َ�ۡن ﴿دارید و قرینه بر این معنا جملۀ بعد است که فرموده:  یکدیگر روا می فَۡلَيۡحَذرِ ٱ�َّ
ۦٓ  ِ ۡمرِه

َ
خوانید،  ن باشد محمد را مخوانید آن طوری که خودتان را می. و ممکن است که معنی چنی﴾...أ

یعنی: یا محمد نگویید بلکه یا رسول الله بگویید. و نیز در خواندن و صدا زدن او صداهای خود را بلند 

ْ َ�ُعوٓ تَرۡ  َ� ﴿فرموده:  ۲نکنید چنانکه در سورۀ حجرات آیه  ۡص  ا
َ
ٰ أ ْ َ�ۡ  َوَ�  �َِّ�ِّ ٱ تِ َصوۡ  َق فَوۡ  تَُ�مۡ َ�  َهُروا

ِ  ۥَ�ُ  ِينَ ٱ َذرِ َيحۡ فَلۡ ﴿ولی معنای اّول أظهر است. و از جملۀ  ﴾لِ َقوۡ لۡ ٱب مۡ  َ�نۡ  ُ�َالُِفونَ  �َّ
َ
ِ أ  ﴾...ۦٓ رِه

شود که تمام اوامر الهی را باید اجابت کرد و امر او واجب العمل است، و لذا اصولّیین این  استفاده می

 آورند برای بودن امر برای وجوب و در حقیقت چنین است. آیه را دلیل می

 





 
 
 

 سورة الفرقان (مكية وهي سبع وسبعون آية) 

 باشد آیه می ۷۷سورۀ فرقان مکی و دارای 

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
ِي َ�َباَركَ ﴿ َل  ٱ�َّ ٰ  ٱۡلُفۡرقَانَ  نَزَّ ِي ١ نَِذيًرا لِۡلَ�ٰلَِم�َ  ِ�َُكونَ  َ�ۡبِدهِۦ َ�َ  ُمۡلُك  َ�ُۥ ٱ�َّ

َ�َٰ�ٰتِ  �ِض  ٱلسَّ
َ
ا َ�تَِّخذۡ  َولَمۡ  َوٱۡ� ُۥ يَُ�ن َولَمۡ  َوَ�ٗ ءٖ  ُ�َّ  وََخلَقَ  ٱلُۡمۡلِك  ِ�  َ�ِ�كٞ  �َّ ۡ�َ 

َرهُۥ   ]۲-۱[الفرقان:  ﴾٢ َ�ۡقِديٗر� َ�َقدَّ
به نام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. با برکت و کثیر الخیر است آنکه ترجمه: 

) آنکه مخصوص ۱ی جهانیان ترساننده باشد(نازل نمود فرقان را بر بندۀ خود تا اینکه برا
ها و زمین و فرزندی نگرفته و برای او شریکی در ملک نبوده و هرچیزی را  اوست ملک آسمان

 ). ۲آفرید و آن را اندازه نمود اندازۀ دقیقی (

َل ﴿نکات:  داللت دارد که ُسَور قرآن به تفاریق و آیات آن به تدریج نازل شده است. و  ﴾نَزَّ

های قرآن است که به معنی جداکنندۀ بین حق، باطل، حرام و حالل باشد. و  یکی از نام ﴾فُۡرقَانَ ﴿

فین می ﴾لِۡلَ�ٰلَِم�َ ﴿مقصود از 
ّ
رسول است  صباشد از هر صنفی و داللت دارد که محمد جمیع مکل

بع خیر و برکت است. را آوردن برای نزول قرآن داللت دارد که قرآن من ﴾َ�َباَركَ ﴿بر تمام بشر. و کلمۀ: 

َرهُۥ﴿و جملۀ  داللت دارد بر خلقت تقدیری، تکوینی و تقدیری آن غیر از خلقت  ﴾َ�ۡقِديٗر� َ�َقدَّ

تکوینی است. مثال خدا منزه است از شر و شری را تکوین ننموده و خیر و شر را مقدر و حد و حدود آن 

 را معین نموده است. 

﴿ ْ َُذوا ِ  ُدونِهِۦٓ  ِمن َوٱ�َّ نُفِسِهمۡ  َ�ۡملُِكونَ  َوَ�  ُ�ۡلَُقونَ  وَُهمۡ  ا ٔٗ َشۡ�  َ�ۡلُُقونَ  �َّ  َهةٗ َءال
َ
�ِ � ّٗ�َ 

  ]۳[الفرقان:  ﴾٣ �ُُشوٗر� َوَ�  َحَيٰوةٗ  َوَ�  َمۡوٗتا َ�ۡملُِكونَ  َوَ�  َ�ۡفٗعا َوَ� 
کنند و خودشان مخلوقند و  هایی را برای خود گرفتند که چیزی را خلق نمی  و غیر او إلهترجمه: 

 ). ۳برای خودشان مالک ضرر و نفعی نیستند و مالک نیستند نه موت، نه حیات و نه حشری را (
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ری نیست نه پیامبران و نه اشخاص دیگر، زیرا دلیل آننکات: 
ّ
 این آیه داللت دارد که غیر ازخدا مؤث

تواند چیزی خلق کند و اختیار دفع ضرر و جلب  را در آیه ذکر کرده و آن دلیل این است که غیر خدا نمی

نفعی برای خود ندارد. و به اضافه اختیار حشر در قیامت را نیز ندارد و پیغمبر خاتم نیز چنین است یعنی 

ز ساعت قیامت و خود مخلوق است و خالق چیزی نیست و مالک حشر خود نیست بلکه اطالعی ا

 حشر آن را ندارد، پس نباید حاجت از او خواست چه برسد به دیگران!

ِينَ  َوقَاَل ﴿ ْ  ٱ�َّ ٓ  إِنۡ  َ�َفُرٓوا ٓ  َ�َٰذا ٮٰهُ  إِۡفٌك  إِ�َّ َ�نَُهۥ ٱۡ�َ�َ
َ
 َجآُءو َ�َقدۡ  َءاَخُروَنۖ  قَۡومٌ  َعلَۡيهِ  َوأ

ْ  ٤ َوُزوٗر� ُظۡلٗما َ�ِٰط�ُ  َوقَالُٓوا
َ
لِ�َ  أ وَّ

َ
ِصيٗ�  بُۡ�َرةٗ  َعلَۡيهِ  ُ�ۡمَ�ٰ  فَِ�َ  ٱۡ�َتتََبَها ٱۡ�

َ
 قُۡل  ٥ َوأ

نَزَ�ُ 
َ
ِي أ َّ  َ�ۡعلَمُ  ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  ٱلّ�ِ �ِض�  ٱلسَّ

َ
ْ  ٦ رَِّحيٗما َ�ُفوٗر� َ�نَ  إِنَُّهۥ َوٱۡ�  َ�َٰذا َمالِ  َوقَالُوا

ُ�ُل  ٱلرَُّسولِ 
ۡ
َعامَ  يَأ ۡسَواقِ  ِ�  َوَ�ۡمِ�  ٱلطَّ

َ
نزَِل  لَۡوَ�ٓ  ٱۡ�

ُ
 ٧ نَِذيًرا َمَعُهۥ َ�َيُكونَ  َملَكٞ  إَِ�ۡهِ  أ

وۡ 
َ
وۡ  َك�ٌ  إَِ�ۡهِ  يُۡلَ�ٰٓ  أ

َ
ُ�ُل  َجنَّةٞ  َ�ُۥ تَُ�ونُ  أ

ۡ
ۚ  يَأ ٰلُِمونَ  َوقَاَل  ِمۡنَها  رَُجٗ�  إِ�َّ  تَتَّبُِعونَ  إِن ٱل�َّ

ۡسُحوًرا ْ  َكۡيَف  ٱنُظرۡ  ٨ مَّ ُ�وا ۡمَ�ٰ  لََك  َ�َ
َ
ْ  َل ٱۡ�  ﴾٩ َسبِيٗ�  �َۡسَتِطيُعونَ  فََ�  فََضلُّوا

 ]۹-۴[الفرقان:  

و کفار گفتند: نیست این قرآن مگر دروغی که آن را بسته و قوم دیگری او را بر این ترجمه: 
های  ) و گفتند: افسانه۴اند. پس به تحقیق ظلم و دروغی درمیان آوردند ( قرآن یاری کرده

) بگو آن ۵شود( آنها را گرفته پس آنها صبح و شب بر او خوانده میپیشینیان است که رونوشت 
داند، همانا او آمرزنده و رحیم  ها و زمین را می را نازل نموده آن کسی که پنهانی آسمان

رود و چرا  خورد و در بازارها راه می ) و گفتند: این چه رسولی است که طعام می۶است(
) یا چرا گنجی به سوی او افکنده ۷راه او مردم را بترساند(ای به او نازل نشده که به هم فرشته

کنید مگر مرد سحر  نشده یا چرا بوستانی ندارد که از آن بخورد و ستمگران گفتند: پیروی نمی
 ). ۹یابند (ها زدند که گمراه شدند پس هیچ راهی نمی ) ببین چگونه برای تو مثل۸ای را( شده

اند برای نفی رسالت محمد صلی الله علیه وسلم  ندین شبهه کردهکفار در این آیات اظهار چنکات: 

 و خدا ایشان را جواب داده: 

ای بر او رونوشت کرده و  های سابقین است که عده های ساختگی و افسانه گفتند: این قصه -۱

 یسارو  حویطب،غالم  عداسخوانند تا او حفظ شود و مقصودشان از آن عده:  مکرر بر او می

بود، اینان از اهل کتاب بودند و تورات را  عامرغالم  حبرو  ابن الحضرمی،عالء غالم 

رفت و آمد داشتند، کفار این نسبت  صخواندند و چون مسلمان شدند و با رسول خدا می

و   دروغ را جعل کردند. خدا جواب داده که این نسبت ظلم و زور است زیرا در این قرآن افسانه
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گویید بروید  ایت فصاحت و اعجاز است، اگر شما راست میخرافه نیست به اضافه در نه

تواند بیاورد مگر  چنین آیاتی به یاری اهل کتاب بیاورید. و به اضافه اینها را هیچ کس نمی

 خدایی که به تمام معلومات احاطه داشته باشد و به سر و غیب آسمان و زمین محیط باشد. 

  رود. خورد و راه می این رسول مانند ما می -۲

 ای نازل نشده که با او در انذار همراهی کند.  چرا به او فرشته -۳

 چرا گنجی ندارد.  -۴

 چرا باغی ندارد که محتاج به زحمت تحصیل نان نباشد.  -۵

 اند.  او ساحر است و یا او را سحر کرده -۶

قدح چون جواب اینها مکّرر آمده و روشن بوده، خدا فرموده ببین اینها از هیچ راهی نتوانستند تو را 

 نمایند. 

ِيٓ  َ�َباَركَ ﴿ � لََك  َجَعَل  َشآءَ  إِن ٱ�َّ ٰٖت  َ�ٰلَِك  ّمِن َخۡ�ٗ نَۡ�ٰرُ  َ�ۡتَِها ِمن َ�ِۡري َج�َّ
َ
 َوَ�ۡجَعل ٱۡ�

ْ  بَۡل  ١٠ قُُصوَرۢ� لََّك  بُوا اَعةِ�  َكذَّ ۡ�َتۡدنَا بِٱلسَّ
َ
َب  لَِمن َوأ اَعةِ  َكذَّ ۡ�ُهم إَِذا ١١ َسعًِ�ا بِٱلسَّ

َ
 ّمِن َر�

َ�نِۢ  ْ  بَِعيدٖ  مَّ ٓ  ١٢ َوزَ�ِٗ�� َ�َغيُّٗظا لََها َسِمُعوا ْ  �َذا ۡلُقوا
ُ
�ِ�َ  َضّيِٗقا َمَ�ٗ�ا ِمۡنَها � َقرَّ ْ  مُّ  َدَعۡوا

ْ  �َّ  ١٣ ُ�ُبوٗر� ُهَنالَِك  ْ  َ�ِٰحٗدا ُ�ُبوٗر� ٱۡ�َۡومَ  تَۡدُعوا  ]۱۴-۱۰[الفرقان:  ﴾١٤ َكثِٗ�� ُ�ُبوٗر� َوٱۡدُعوا
و کثیرالخیر آن خدایی است که اگر خواهد برای تو بهتر از اینها قرار دهد  با برکتترجمه: 

) بلکه ایشان ۱۰دهد( هایی که از زیر آنها نهرها جاری است و برای تو قصرها قرار می بوستان
) ۱۱ایم( کش مهیا کرده اند و برای آنکه به قیامت تکذیب کند آتش زبانه به قیامت تکذیب کرده

) و چون به ۱۲ا از مکان دور ببیند فریاد خشمناک و خروش آن را بشنوند(چون آتش ایشان ر 
) به ۱۳مکان تنگی از آتش افکنده شوند در حالی که بسته به زنجیرند فریاد واویال بر کشند(

 ). ۱۴آنان عتاب شود که امروز یک مرتبه واویال نکنید و باید واویالی بسیاری اظهار کنید (
اند به تو  ب کفار به رسول خود فرموده من قادرم بهتر از آنچه کفار گفتهتعالی در جوا حقنکات: 

بدهم اما در دنیا صالح نیست بلکه آخرت عطا خواهم کرد در اینجا روایات بسیاری وارد شده از آن 

کرد ناگاه دری از درهای  بود و حضرت با او مکالمه می صجمله روزی جبرئیل خدمت رسول خدا

ک رضوان خازن جنان آمد و سالم کرد و خشنودی خدا را به او ابالغ نمود سپس آسمان باز شد و مل

 کند بین این که پیغمبری باشی وسلطان و بین اینکه پیامبری باشی بنده گفت: پروردگارت تو را مخیر می

 درخشید، سپس گفت این کلیدهای خزائن دنیاست آن را دریافت وار و همراه او زنبیلی از نور بود که می

نظری به جبرئیل کرد  صای کم کند، رسول خدا کن بدون آنکه خدا از مقامات آخرتت به قدر پر پشه
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گفت: بلکه پیغمبری  صکند، جبرئیل اشاره نمود که تواضع کن، پس رسول خدا که او چه اشاره می

غذا  وار بهتر است. و حضرت او دیگر در حال غذا به چیزی تکیه نکرد، یعنی؛ متکبرانه باشم بنده

خواهم روزی سیر و روزی گرسنه باشم که در حال سیری حمد کنم و در حال  . و فرمود: می!*"نخورد

 . !+"گرسنگی التماس و درخواست

َ�ٰلَِك  قُۡل ﴿
َ
مۡ  َخۡ�ٌ  أ

َ
َُّهمۡ  ١٥ َوَمِصٗ�� َجَزآءٗ  لَُهمۡ  َ�نَۡت  ٱلُۡمتَُّقونَۚ  وُِعدَ  ٱلَِّ�  ٱۡ�ُۡ�ِ  َجنَّةُ  أ  �ِيَها ل

َ  َما ٰ  َ�نَ  َ�ِٰ�ِيَنۚ  َشآُءونَ � ۡ�  وَۡعٗدا َرّ�َِك  َ�َ  ]۱۶-۱۵[الفرقان:  ﴾١٦ وٗ�  ُٔ مَّ
بگو: آیا این خوب است یا بهشت جاویدی که به پرهیزکاران وعده داده شده که آن ترجمه: 

خواهند در حالی که  ) برای ایشان است در آن آنچه می۱۵جزا و بازگشتگاه ایشان است(
 ). ۱۶ای است برعهدۀ پروردگارت که از او درخواست شده ( جاویدانند وعده

های مذکوره در آیۀ قبل و اشاره به آنهاست. و  به عذاب گردد بر می ﴾َ�ٰلَِك ﴿ظاهر آنست که  نکات:

ٰ  �َانَ ﴿را ممکن است اسم تفضیل بگیریم، یعنی این بهتر است یا آن. و جملۀ  ﴾َخۡ� ﴿  وَۡعٗدا َرّ�َِك  َ�َ
 �ۡ  کند.  تعالی تخلف نمی داللت دارد که تخلف از وعده قبیح است و حق ﴾وٗ�  ُٔ مَّ

ِ  ُدونِ  ِمن َ�ۡعُبُدونَ  َوَما َ�ُۡ�ُُهمۡ  َوَ�ۡومَ ﴿ نُتمۡ  َ�َيُقوُل  ٱ�َّ
َ
ۡضلَۡلُتمۡ  َءأ

َ
ُؤَ�ٓءِ  ِعَبادِي أ مۡ  َ�ٰٓ

َ
 ُهمۡ  أ

 ْ بِيَل  َضلُّوا ْ  ١٧ ٱلسَّ ٓ  يَ�َبِ�  َ�نَ  َما ُسۡبَ�َٰنَك  قَالُوا ن َ�َا
َ
ۡوِ�َآءَ  ِمنۡ  ُدونَِك  ِمن �َّتَِّخذَ  أ

َ
 أ

تَّۡعَتُهمۡ  َوَ�ِٰ�ن ٰ  َوَءابَآَءُهمۡ  مَّ ْ  َح�َّ ْ  ٱّ�ِۡكرَ  �َُسوا بُوُ�م َ�َقدۡ  ١٨ بُوٗر� قَۡوَمۢ� َوَ�نُوا  بَِما َكذَّ
ٗفا �َۡسَتِطيُعونَ  َ�َما َ�ُقولُونَ  �ۚ  َوَ�  َ�ۡ  ﴾١٩ َكبِٗ�� َعَذاٗبا نُِذۡقهُ  ّمِنُ�مۡ  َ�ۡظلِم َوَمن نَۡ�ٗ

  ]۱۹-۱۷[الفرقان:  

____________________ 
مختصـر از ابن عباس  با الفاظ معجم الکبیری در طبران). و مانند این حدیث را ٢٤/٥٤( تفسیر الکبیرفخر رازی،  -١

. و است مدلس وجود دارد کهبقیة بن ولید راویان آن  در میان: گویدمی )٩/٢٠( ی در الـمجمعهیثمو  ؛)١٠٦٨٦(

. روایت کرده است )١٣٣٠٩( با الفاظی مشابه از ابن عمر را طبرانیمانند آن)؛ و ٦٧٤٣( الکبریالسنن  در ینسائ

 . واست ضعیف وجود دارد که یحیی بن عبد الله بابلتی ر میان راویان آند: گویدمی )٩/١٩( الـمجمعدر  میهیث

 را روایت کرده است.آن )٣/٢٥٦( الحلیة درأبونعیم همچنین 

این روایت : گویدروایت نموده و می) ٢٣٤٧( السننی در ترمذ را). و مانند آن٢٤/٥٤، فخر رازی (تفسیر الکبیر -٢

ا میو محقق آن شعیب ارنؤوط می )؛٥/٢٥٤( المسنددر أحمد و . است نَس َح 
ً

 وباشد. گوید: إسناد آن ضعیٌف جد

گوید: اسناد آن ضعیف است. و ابن سعد در و محقق آن مختار أحمد ندوی می )١٤٦٧( شعب اإلیمان در یبیهق

 اند.) همگی از أبو أمامة روایت کرده٧٨٣٥( الـمعجم الکبیر) و طبرانی در ٣/٣٨١( الکبری الطبقات
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پرستیدند محشور کند، پس  تر از خدا می نو روزی که ایشان را با آنچه غیرخدا و پاییترجمه: 
) ۱۷خدا(به معبودان) بفرماید آیا شما گمراه کردید بندگانم را و یا خودشان راه را گم کردند(

گویند: تو منزه و واالیی (یعنی تو خود میدانی و جهل در تو راه ندارد) برای ما سزاوار نبوده که 
ها دادی تا این ذکر را (یعنی  ها و نعمت درانشان بهرهاولیایی غیر تو بگیریم ولیکن به ایشان و پ

) پس به تحقیق ۱۸کتاب و شرایع تو را) فراموش کردند و مردمی بدبخت و هالک گردیدند(
گفتید پس نه توانایی برگشت دارید و نه یاری یکدیگر را و هر  شما را تکذیب کردند به آنچه می

 ). ۱۹ب بزرگی(چشانیم او را عذا کند می کس از شما ستم می
این آیات نیز داللت دارد بر حرمت تقلید از بزرگان و بزرگان را مرجع گرفتن در حوائج. و نیز نکات: 

داللت دارد بر حرمت قبول احکام ایشان، زیرا آن نیز نوعی از عبادت است. و نیز داللت دارد که آن 

شود این  م میکنند. پس معلو جویند و ایشان را تکذیب می بزرگان روز قیامت از پیروان خود تبری می

شود این گمراهان از بزرگانشان یاری و  تواند و معلوم می بزرگان بت نیستند زیرا بت تکذیب و تبّری نمی

� َوَ� ﴿خواستند که خدا فرموده:  کمک و یا مدد می  . ﴾نَۡ�ٗ

﴿ ٓ رَۡسۡلَنا َوَما
َ
ٓ  ٱلُۡمۡرَسلِ�َ  ِمنَ  َ�ۡبلََك  أ ُهمۡ  إِ�َّ ُ�لُونَ  إِ�َّ

ۡ
َعامَ  َ�َأ ۡسَواِق�  ِ�  َوَ�ۡمُشونَ  ٱلطَّ

َ
 ٱۡ�

وَنۗ  فِۡتَنةً  ِ�َۡعٖض  َ�ۡعَضُ�مۡ  وََجَعۡلَنا تَۡصِ�ُ
َ
ِينَ  ۞َوقَاَل  ٢٠ بَِصٗ�� َر�َُّك  َوَ�نَ  �  يَرُۡجونَ  َ�  ٱ�َّ

نِزَل  لَۡوَ�ٓ  لَِقآَءنَا
ُ
وۡ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ  َعلَۡيَنا أ

َ
ۗ  نََرىٰ  أ ْ  لََقدِ  َر�ََّنا وا نُفِسِهمۡ  ِ�ٓ  ٱۡسَتۡكَ�ُ

َ
� وََ�َتوۡ  أ  ُ�ُتّوٗ

ىٰ  َ�  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةَ  يََرۡونَ  يَۡومَ  ٢١ َكبِٗ�� ُۡجوٗر� ِحۡجٗر� َوَ�ُقولُونَ  ّلِۡلُمۡجرِِم�َ  يَۡوَم�ِذٖ  �ُۡ�َ َّ� ٢٢ 
 ٓ ْ  َما إَِ�ٰ  َوقَِدۡمَنا نُثوًرا َهَبآءٗ  فََجَعۡلَ�ٰهُ  َ�َملٖ  ِمنۡ  َعِملُوا ۡصَ�ُٰب  ٢٣ مَّ

َ
 َخۡ�ٞ  ۡوَم�ِذٍ يَ  ٱۡ�َنَّةِ  أ

� ۡسَتَقّرٗ ۡحَسنُ  مُّ
َ
 ]۲۴-۲۰[الفرقان:  ﴾٢٤ َمقِيٗ�  َوأ

خوردند و در بازارها راه  و پیش از تو پیامبرانی نفرستادیم مگر اینکه ایشان طعام میترجمه: 
رفتند و قرار دادیم بعضی از شما را برای بعضی فتنه (سبب آزمایش و زحمت) آیا صبر  می
) و آنان که امید به لقاء ما ندارند گفتند: چرا بر ما ۲۰پروردگار تو بینا بوده است(کنید و  می

بینیم؟ محققًا راه تکبر و نخوت پیش گرفته  فرشتگان نازل نشدند و یا چرا پروردگار خود را نمی
بینند آن روز بشارت و خبر  ) روزی که فرشتگان را می۲۱و سرکشی کردند سرکشی بزرگی(

) و به ۲۲گویند: کامًال محروم و ممنوعید( جرمین نباشد و (بلکه به آنان) میخوشی برای م
) اهل بهشت در ۲۳گردانیم (پردازیم  و آن را ذرات پراکنده میاند میاعمالی که انجام داده

 ). ۲۴گاهی بهتر دارند ( آن روز مسکن و قرارگاهی نیکوتر و خوابگاه و استراحت
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باشید،  یعنی همه باعث زحمت و آزمایش یکدیگر می ،﴾فِۡتَنةً  ِ�َۡعٖض  َ�ۡعَضُ�مۡ ﴿نکات: 

پیغمبران به واسطۀ تمسخر و تکذیب شما، و شما به واسطۀ حسد و نخوت و یا اطاعت از آنها در 

زحمت و گرفتارید. رؤسای مشرکین و فقرای صحابه مزاحم یکدیگر بودند، رؤسا به دماغشان 

اهل نجاتم و این رؤسا اهل دوزخ، و فقرا گرفتار آزار و اذیت گوید من  خورد که فالن فقیر می برمی

ٍة فِْتَنةٌ «فرموده:  صشدند. رسول خدا می مَّ
ُ
 أ

ِّ
َماُل  للُِك

ْ
يِت ال مَّ

ُ
عمومیت دارد که  و فتنه !*"»َو�ِنَّ فِْتَنَة أ

َطاِن ِمْن «فرماید:  می صرسول خدا
ْ
ل الرَِ�َيِة َوَو�ٌل لِلرَِ�َيِة ِمْن َو�ٌل لِلَعالِِم ِمْن اجَلاِهِل َوَو�ٌل لِلسُّ

وِك، َوَو�ٌل لِلَشِديِد ِمْن الَضِعيِف َولِلَضِعيِف ِمْن الَشِديدِ 
ُ
َطاِن، َوَو�ٌل لِلَمالِِك ِمْن الَمْمل

ْ
ل . !+"»السُّ

گویند کاش مانند سالمان بودیم ولی سالمان مسئولند که چرا به آنان نرسیدند  اصحاب بال و امراض می

 عبرت نگرفتند. و از آنان 

قُ  َوَ�ۡومَ ﴿ َمآءُ  �ََشقَّ  لِلرَّ�ۚ  ٱۡ�َقُّ  يَۡوَم�ِذٍ  ٱلُۡمۡلُك  ٢٥ تَ�ِ�ً�  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ  َونُّزَِل  بِٱۡلَغَ�ٰمِ  ٱلسَّ
الِمُ  َ�َعضُّ  َوَ�ۡومَ  ٢٦ َعِسٗ�� ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  َ�َ  يَۡوًما َوَ�نَ  ٰ  ٱلظَّ َۡذُت  َ�ٰلَۡيتَِ�  َ�ُقوُل  يََديۡهِ  َ�َ  ٱ�َّ

ِذۡ  لَمۡ  َ�ۡتَِ�  َ�َٰوۡ�َلَ�ٰ  ٢٧ َسبِيٗ�  ٱلرَُّسولِ  َمعَ  َّ�
َ
َضلَِّ�  لََّقدۡ  ٢٨ َخلِيٗ�  فَُ�نًا �

َ
 ٱّ�ِۡكرِ  َعنِ  أ

ۡيَ�ٰنُ  َوَ�نَ  َجآَءِ��  إِذۡ  َ�ۡعدَ  �َ�ٰنِ  ٱلشَّ   ]۲۹-۲۵[الفرقان:  ﴾٢٩ َخُذوٗ�  لِۡ�ِ
) در آن روز ۲۵و روزی که آسمان به ابر شکافته شود و فرشتگان به سرعت نازل شوند (ترجمه: 

) و روزی که ۲۶پادشاهِی به حق مخصوص خدای رحمن است و بر کافران روزی سخت باشد(
گوید: ای کاش با این رسول راهی  ستمکار دو دست خود را از حسرت به دندان بجود می

) به تحقیق مرا از این ۲۸من فالنی را دوست نگرفته بودم() ای وای بر من، کاش ۲۷داشتم(
____________________ 

، ٤/٥٦٩: السننی در ترمذ». اموال است سبب آزمایش امت من، مال و باشد ویم یسبب آزمایش یهر امت یبرا« -١

در حاکم ) و ٤/١٦٠( المسندو أحمد در . استن صحیح غریب َس َح این حدیث : گویدمی ) و٢٣٣٦(

شرط  بر و کرده استی با وی موافقت ذهب واست صحیح اسناد آن : گویدمی ) و٧٨٩٦(، ٤/٣٥٤: الـمستدرك

 صحیح است. مسلم

وای بر عالم در مورد جاهل، وای بر پادشاه در برابر رعیت، وای بر رعیت در مورد پادشاه، وای بر مالک در مورد «  -٢

دیلمی  شیرویه بن شهرداررا مانند آن» مملوک، وای بر قدرتمند در مورد ضعیف و وای بر ضعیف در مورد قدرتمند.

) با الفاظی با تقدیم و تأخیر و زیاده ٧١٤١، (٤/٣٩٤از أنس بن مالك: » ردوس بمأثور الخطابالف«در مسندش 

ار از طریق حذیفه را در الجامع الصغیر ذکر نموده و آنروایت کرده است. و سیوطی بخشی از آن را به مسند البزَّ

ی حافظ عراقگوید: ) می٩٦٤٦(کند؛ و همچنین مناوی در فیض القدیر دهد و به ضعف آن اشاره مینسبت می

 است. ضعیف آن : سندگوید می
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قرآن پس از آنکه برایم آمد محروم ساخت و گمراه نمود و شیطان خوار کننده و مایۀ خذالن 
 ). ۲۹انسان است(

ٰ ٱ﴿الف و الم نکات:  نکرۀ در سیاق نفی و مفید  ﴾فَُ�نًا﴿برای عموم است و همچنین  ﴾لِمُ ل�َّ

ظالمی در قیامت دست حسرت به دندان گزد و گوید: کاش با رفقای کافر و فاسق عموم است، یعنی هر 

کسی که مانع  این هر کردم که آنان مرا از پیروی قرآن باز داشته و به گمراهی انداختند. بنابر دوستی نمی

ص توجه انسان به قرآن گردد روز قیامت انسان از او متنفر است مانند دوستان روحانی نما که به شخ

کنند. از حضرت  فهمی و او را از توجه به قرآن باز داشته و گمراه می گویند تو قرآن را نمی مؤمن می

ىلَ كِتَابِ «نقل شده که  باقر كَ عَ سَ فْ ضْ نَ رِ باً يفِ  اهللاِ أعْ اغِ هِ رَ يدِ هِ زْ داً يفِ تَ اهِ هُ زَ بِيلَ الِكاً سَ نْتَ سَ إِنْ كُ فَ

 ْ
بُتْ وَ أَبْرشِ اثْ هِ فَ يفِ وِ ْ نْ ختَ ائِفاً مِ يبِهِ خَ غِ رْ خودت را به قرآن عرضه بدار اگر در راهی که قرآن : «یعنی .!*"»تَ

کیفرهای مذکورۀ در آن ترسانی، در  کنی و از داری، نواهی آن را ترک و اوامرش را اجراء می گفته قدم بر می

نیز  ذکرهمین قرآن است که به آن  ﴾ٱّ�ِۡكر﴿و مقصود از  »این روش ثابت باش و به خودت بشارت بده.

ْ ٱ ِ� قَوۡ  إِنَّ  َرّبِ َ�ٰ  لرَُّسوُل ٱ َوقَاَل ﴿گویند به قرینۀ آیۀ بعد که فرموده:  َُذوا ، و به ﴾�ُجورٗ َمهۡ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  �َّ

ۡ�َا ﴿سورۀ حجر که فرموده:  ۹دلیل آیۀ  در این  ذکراند مقصود از  ولی بعضی گفته. !+"﴾ّ�ِۡكرَ ٱإِنَّا َ�ُۡن نَزَّ

 آیه یاد خدا و یا اسالم است.
نکرۀ در سیاق نفی و مفید عموم است، ولی بعضی از ملحدین که  ﴾َخلِيٗ�  فَُ�نًا﴿چنانکه بیان شد 

ِذۡ  لَمۡ  َ�ۡتَِ� ﴿گویند این آیه  قائل به تحریف شده، می َّ�
َ
اند  نام شخص معینی بوده برداشته ﴾َخلِيٗ�  فَُ�نًا �

مکه نازل شده و آن اند. با اینکه ما بیان کردیم آیه عام است. به اضافه این سوره در  گذاشته فالنا و به جای آن

 وقت رفاقت فالن با فالن کس نامبرده معنی نداشته و قول به تحریف، ضاللت و گمراهی است. 

ْ  قَۡوِ�  إِنَّ  َ�َٰرّبِ  ٱلرَُّسوُل  َوقَاَل ﴿ َُذوا  نَِ�ٍّ  لُِ�ِّ  َجَعۡلَنا َوَ�َ�ٰلَِك  ٣٠ َمۡهُجوٗر� ٱۡلُقۡرَءانَ  َ�َٰذا ٱ�َّ
�   ]۳۱-۳۰[الفرقان:  ﴾٣١ َونَِصٗ�� َهادِٗيا بَِرّ�َِك  َوَ�َ�ٰ  ٱلُۡمۡجرِِمَ�ۗ  ّمِنَ  َعُدّوٗ

و این رسول گوید پروردگارا به راستی که قوم من این قرآن را متروک کردند و آن را به ترجمه: 
کاران و  ) و بدینگونه قرار دادیم برای هر پیامبری دشمنی از گناه۳۰اعتنائی گرفتند( بی

 ). ۳۱و برای هدایت و یاری نمودن کافی است (پروردگار ت

____________________ 
 )٧٥/١٦٢( بحار األنوار)؛ و مجلسی، ٢٨٤(ص:  تحف العقولهـ؟)،  ٤ابن شعبة حّرانی (ت قرن  -١

 ].٩[الحجر: » بدرستی که ما خودمان این قرآن را نازل کردیم« -٢

 



 تابشی از قرآن    ٣٤٨

در آخرت است و یا در دنیا چنین فرموده ظاهر آیه این است که در  ﴾.....ٱلرَُّسوُل  قَاَل ﴿این نکات: 

داللت دارد که قوم او قرآن  ﴾قَۡوِ� ﴿دنیا چنین گفته باشد، اگر چه در آخرت نیز خواهد گفت. و کلمۀ 

را رها و متروک و مهجور کردند و بنابراین شامل امت اسالمی زمان ما که قرآن را رها کرده و به آن 

این است که ما دنیا را چنین قرار  ﴾....َجَعۡلَنا﴿شود. و مقصود از جملۀ:  باشند نیز می اعتناء می بی

کند، دکانداران به اختیار خودشان برای حفظ دکان با آن سفیر ایم که هر پیغمبر و سفیری حق را بیان  داده

گو به دشمنی پردازند و بگو و نگو و گفتگو شود تا ناظرین به این میدان حق و باطل متوجه شده و  حق

 خود حق را بشنوند و هدایت خود را مشمول گردند. 

ِينَ  َوقَاَل ﴿ ْ  ٱ�َّ ۚ  ُ�ۡلَةٗ  َءانُ ٱۡلُقرۡ  َعلَۡيهِ  نُّزَِل  لَۡوَ�  َ�َفُروا  فَُؤاَدَكۖ  بِهِۦ ِ�ُثَّبَِت  َكَ�ٰلَِك  َ�ِٰحَدٗة
تُونََك  َوَ�  ٣٢ تَۡر�ِيٗ�  َوَرتَّۡلَ�ٰهُ 

ۡ
ۡحَسنَ  بِٱۡ�َقِّ  ِجۡئَ�َٰك  إِ�َّ  بَِمَثلٍ  يَ�

َ
ِينَ  ٣٣ َ�ۡفِسً�ا َوأ  ٱ�َّ

ونَ  ُ�َۡ�ُ  ٰ ْوَ�ٰٓ�َِك  َجَهنَّمَ  إَِ�ٰ  وُُجوهِِهمۡ  َ�َ
ُ
َ�ٗ�ا َ�ّٞ  أ َضلُّ  مَّ

َ
  ]۳۴-۳۲[الفرقان: ﴾٣٤ َسبِيٗ�  َوأ

و آنان که کافر شده گفتند: چرا قرآن یک مرتبه تمامًا بر او نازل نشده بدینگونه(به ترجمه: 
تدریج) نازل شد تا دل تو را به آن تقویت و تأیید کنیم و آن را آرام وپی در پی به ترتیب 

آورند مگر اینکه ما آنچه را حق و بهترین تفسیر است  ) و برای تو هیچ َمَثلی نمی۳۲آوردیم(
شوند بر صورتهایشان به سوی دوزخ آنان مکانشان بدتر  ) آنان که محشور می۳۳برایت آوردیم(

 ). ۳۴ترند( و گمراه
گفتند چرا قرآن مانند تورات، انجیل یکپارچه و یک مرتبه بر محمد نازل نشده  کفار مینکات: 

و بیان این جواب از جهاتی قابل  ،﴾فَُؤاَدكَ  بِهِۦ ِ�ُثَّبَِت ﴿ب ایشان فرموده: تعالی در جوا است؟ حق

 تصور است: 
توانست ضبط کند و  شد نمی سواد بود اگر یک مرتبه نازل می بی صآنکه چون رسول خدا -۱

 ممکن بود به سهو و غلط آن را ضبط کند برخالف حضرت موسی که با سواد بوده است. 

 کند.  کند، اما آیه آیه را بهتر حفظ می آنکه کتابی نزدش باشد در حفظ آن تساهل می -۲

کردند و باعث اضطراب  شد خلق تحّمل نمی اگر تمام قرآن و قوانین آن یک مرتبه نازل می -۳

 شد.  رسول می

شد  کرد، دل او تقویت می شد هرمرتبه جبرئیل را مشاهده می چون آیه آیه و سوره سوره نازل می -۴

 و بر احتمال اذیت قوم و جهاد شکیباتر بود. 
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توانست بیاورد، پس به طریق اولی تمامش  چون یک سورۀ آن معجزه بود و کسی مانند آن نمی -۵

 شد.  معجزه است، و این مطلب با آمدن سوره سوره ثابت می

شد و در موقع احتیاج و سؤال اگر چیزی نازل گردد  آیات قرآن طبق سؤاالت ایشان نازل می -۶

شد، و خود رسول نیز به  شود، ولی بدون احتیاج، بدان توجه و دقت نمی  بیشتر در آن دقت می

 داد.  آن اهمیت محتاجانه نمی

گردید و ارتباط  ی قطع میشد و وحی إله شد سفارت جبرئیل تمام می اگر یک مرتبه نازل می -۷

 بود.  صشد و این باعث هّم و غم رسول خدا عالم غیب با شهادت قطع می

ۡحَسنَ ﴿جملۀ: 
َ
باشد و احتیاج به  داللت دارد که قرآن خود بهترین مفّسر برای خود می ﴾َ�ۡفِسً�ا أ

 این همه تفاسیری که نوشته شده ندارد. 

ۥٓ  وََجَعۡلَنا ٱۡلِكَ�َٰب  ُموَ�  َءاتَۡيَنا َولََقدۡ ﴿ َخاهُ  َمَعُه
َ
ٓ  َ�ُقۡلَنا ٣٥ َوزِ�ٗر� َ�ُٰرونَ  أ  ٱۡلَقۡومِ  إَِ�  ٱۡذَهَبا

ِينَ  ْ  ٱ�َّ بُوا ۡرَ�ُٰهمۡ  َ�ٰتَِنا� َكذَّ ا نُوحٖ  َوقَۡومَ  ٣٦ تَۡدِمٗ�� فََدمَّ َّمَّ ْ  ل بُوا ۡغَرۡقَ�ُٰهمۡ  ٱلرُُّسَل  َكذَّ
َ
 أ

ۖ  لِلنَّاِس  وََجَعۡلَ�ُٰهمۡ  ۡ�َتۡدنَا َءايَٗة
َ
ٰلِِم�َ  َوأ ِ�ٗما َعَذابًا لِل�َّ

َ
  ]۳۷-۳۵[الفرقان:  ﴾٣٧ أ

) پس ۳۵و به تحقیق به موسی کتاب دادیم و برادرش هارون را وزیر او قرار دادیم (ترجمه: 
گفتیم بروید به سوی آن قومی که به آیات ما تکذیب کردند، پس ایشان را هالک کردیم هالک 

قوم نوح را چون رسوالن را تکذیب کردند، ایشان را غرق نمودیم و برای ) و به یاد آور ۳۶کاملی(
 ). ۳۷ایم( مردم آیتی قرار دادیم و برای ستمگران عذاب دردناکی مهیا کرده

و برای تهدید قوم او، آیات راجع به امم گذشته، مکرر نازل  صبرای تسلیت رسول خدانکات: 

ْ ﴿شده است. و راجع به قوم نوح که فرموده:  بُوا با اینکه نوح را تکذیب کردند نه رسوالن  ﴾ٱلرُُّسَل  َكذَّ

دیگر را چگونه جمع آورده این کلمه را؟ جواب این است که؛ تکذیب واحد در حکم تکذیب دیگران 

م تمام 
ّ
است، زیرا اگر کسی یک پیغمبر را که دارای معجزه و دالئل روشن است تکذیب کند مسل

 اند.  ممکن است در همان زمان رسوالنی نیز بوده کند. و پیامبران را تکذیب می

ْ  وََ�ٗدا﴿ ۡصَ�َٰب  َوَ�ُموَدا
َ
ۡ�َنا َوُ�ّٗ  ٣٨ َكثِٗ�� َ�ٰلَِك  َ�ۡ�َ  َوقُُرونَۢ� ٱلرَّّسِ  َوأ َ�َ  ُ�َ  ۖ ۡمَ�َٰل

َ
 َوُ�ّٗ  ٱۡ�

نَا ۡ ْ  َولََقدۡ  ٣٩ تَۡتبِٗ�� َ��َّ تَۡوا
َ
ۡمِطَرۡت  ٱلَِّ�ٓ  ٱۡلَقۡرَ�ةِ  َ�َ  �

ُ
�  َمَطرَ  أ وۡءِ فَلَمۡ  ٱلسَّ

َ
ْ  أ ۚ  يَُ�ونُوا  بَۡل  يََرۡوَ�َها

 ْ  ]۴۰-۳۸[الفرقان:  ﴾٤٠ �ُُشوٗر� يَرُۡجونَ  َ�  َ�نُوا
هایی که بین ایشان  و یاد آر قوم عاد و ثمود و اصحاب الرس و مردم بسیار قرنترجمه: 

) و به تحقیق بر ۳۹ها زدیم و هریک را کامال نابود کردیم ( ) و برای هر یک َمَثل۳۸بودند(
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اند، بلکه امید به حشر و نشر اند، آیا آن را ندیدهای که باران بد بر آن باریده شد گذشته قریه
 ). ۴۰ندارند (
، و أّما اصحاب رساقوامی که در آیات ذکر شده تفصیل هریک در قرآن مذکور است جز نکات: 

اند که؛ آنان قوم شعیب بودند روزی که نزدیک چاهی شعیب را اذیت  ، بعضی گفتهاصحاب رس

پیغمبر بودند و  هحنظلاند: ایشان اصحاب  کردند خدا همۀ ایشان را به زمین فرو برد. و بعضی گفته می

و او  گفتند: از بس گناه کردند مبتال شدند به مرغ گردن درازی که به مناسبت گردِن دراز، او را عنقا می

به آن مرغ نفرین کرد و هالک  حنظلهجای داشت، پس  فخ ربود و در کوهی بنام اطفال ایشان را می

اصحاب شد، سپس قوم حنظله، حنظله را شهید کردند و هالک شدند. و بعضی گفته اند: ایشان 

اشند که ب می انطاکیهاند: ایشان اصحاب  بودند که در سورۀ بروج ذکر شده است. و بعضی گفتهاخدود 

روایت شده که؛ ایشان قومی بودند در کنار نهری بنام  . و از حضرت علی!*"را کشتند حبیب نجار

از بالد مشرق، خدا رسولی از فرزندان یهود بن یعقوب بر ایشان فرستاد، مدتی در میان ایشان ماند  رس

داشتند و آن  سنوبرتی به نام و او را تکذیب کردند، پس چاهی کنده و او را در آن چاه افکنده و خود درخ

پرستیدند و بر اطراف آن درخت دوازده درخت بود و هیچ شهری آبادتر از شهر ایشان نبود و هر  را می

آمدند و آن را زینت کرده و برای آن قربانی کرده و آن را  دهی از آنجا درختی داشتند که ایام عید می

گری بود که  بود ما از ما راضی شو! و یک نفر حیلهکردند که؛ ای درخت ای مع سجده کرده و تضرع می

کرد که ای بندگان من از شما راضی شدم پس ایشان خوشحال شده و  آمد از میان آن درخت ندا می می

نوشیدند و در سر هر ماه نزدیک یک درخت معینی  پرداختند و شراب می به وجد و نشاط به رقص می

های آن  رختی که از همه بزرگتر بود و درختان دیگر را از شاخهشد نزد یک د رفتند و سر سال که می می

که بیرون مانده و به خانه بر  ۱۳کردند تا روز  طور عمل میدانستند رفته و دوازده روز نزد آن همان می

گشتند، و پیامبر ایشان هر قدر ایشان را به خدا دعوت کرد فایده نداد و از مشاهدۀ اعمال ایشان با آن  می

شد، تا نفرین کرد و آن درخت بزرگ خشک گردید، مردم از خشکیدن آن  ها متأسف می درخت

مضطرب شده گروهی گفتند: خدایان شما بر شما غضب کردند به واسطۀ بدگویی این مرد، گروه دیگر 

خواهد شما را به اطاعت خدای خود وا دارد. پس نزدیک آن نهر  گفتند: این از سحر این مرد است و می

کندند و آن رسول را در آنجا انداختند برای اینکه او بنالد تا خدایان ایشان از ایشان راضی شوند، چاهی 

تعالی بر ایشان غضب نمود و به جبرئیل فرمود: من  پس آن رسول در آنجا نالید تا وفات او دررسید. حق

____________________ 
اند را ذکر کردهند؛ و همچنین تعدادی از مفسرین آنک) ذکر می٢٤/٨٢( تفسیر الکبیراین اقوال را فخر رازی در  -١

 و...  الکشف والبیان، و ثعلبی نیشاپوری در الجامع ألحکام القرآنهمچون قرطبی در 
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ون ایام عیدشان شد و بر ایشان حلم نمودم و ایشان سوء استفاده کرده و رسول مرا شهید کردند، پس چ

بیرون آمدند، خدا باد سرخی فرستاد و ایشان را احاطه کرد، پس ایشان به یکدیگر پناه بردند، خدا ابری 

فرستاد و بر ایشان آتش بارانید و زمین زیر پای ایشان مانند سنگ کبریت شد تا همه هالک شدند، 

که خدای  صروایت کرده از رسول خدا »رازیكام قال الفخر ال«. و ابن جریر !*"»نعوذ باهللا من غضبه«

ای و احدی به او ایمان نیاورد جز یک بندۀ سیاهی، سپس مردم به  پیغمبری را فرستاد به سوی اهل قریه

کش  رسول خود ستم کردند و او را در چاهی افکنده و سنگ بزرگی بر در آن گذاشتند و آن بندۀ سیاه هیزم

آورد و با دلو به آن رسول  کرد و مدتی همواره بر سر چاه می می فروخت و نان و آبی تهیه بود و می

رسانید تا روزی آن بنده را خواب ربود و مدتی در خواب ماند، سپس رفت و هیزم کند و برد و  می

فروخت و طعامی تهیه کرد و بر سر چاه آمد دید اثری از آن رسول نیست، معلوم شد که مردم او را بیرون 

فرمود: آن بندۀ سیاه اول کسی است که وارد بهشت  صاند، پس رسول خدا یمان آوردهآورده و به او ا

 ها نپرداخته و معلوم نیست کدام صحیح است.  . ولی قرآن به جزئیات داستان!+"خواهد شد

ۡوكَ  �َذا﴿
َ
َ�َٰذا ُهُزًوا إِ�َّ  َ�تَِّخُذونََك  إِن َرأ

َ
ِي أ ُ  َ�َعَث  ٱ�َّ  َ�نۡ  َ�ُِضلَُّنا َ�دَ  إِن ٤١ رَُسوً�  ٱ�َّ

ن لَۡوَ�ٓ  َءالَِهتَِنا
َ
نَا أ ۚ  َصَ�ۡ َضلُّ  َمنۡ  ٱۡلَعَذاَب  يََرۡونَ  ِح�َ  َ�ۡعلَُمونَ  وََسۡوَف  َعلَۡيَها

َ
 ٤٢ َسبِيً�  أ

رََءيَۡت 
َ
َذَ  َمنِ  أ نَت  َهَوٮٰهُ  إَِ�َٰهُهۥ ٱ�َّ

َ
فَأ

َ
مۡ  ٤٣ َو�ِيً�  َعلَۡيهِ  تَُ�ونُ  أ

َ
نَّ  َ�َۡسُب  أ

َ
ۡ�َ�َُهمۡ  أ

َ
 أ

وۡ  �َۡسَمُعونَ 
َ
نَۡ�ٰمِ  إِ�َّ  ُهمۡ  إِنۡ  َ�ۡعقِلُونَۚ  أ

َ
َضلُّ  ُهمۡ  بَۡل  َكٱۡ�

َ
  ]۴۴-۴۱[الفرقان:  ﴾٤٤ َسبِيً�  أ

و هنگامی که تو را ببینند جز به استهزایت نگیرند و گویند آیا این است که خدا او را به ترجمه: 
ا گمراه کند و از خدایانمان ما را دور کند اگر بر راستی نزدیک بود ما ر  ) به۴۱رسالت فرستاده(

خدایانمان صبر و استقامت نکرده بودیم. به زودی هنگامی که عذاب را ببینند خواهند 
ای کسی که هوای خود را خدای خود  ) آیا دیده۴۲تر است( دانست که چه کسی از راه گمراه

کنند،  شنوند و یا درک می اکثرشان میپنداری که  ) بلکه می۴۳گرفته آیا تو بر او وکیل هستی(
 ). ۴۴ترند ( نیستند ایشان مگر مانند چهارپایان، بلکه ایشان گمراه

____________________ 
کند که مولف به صورت ) ذکر می١٣٦ -٧/١٣٥( الکشف والبیاناصل این داستان را ثعلبی نیشاپوری در تفسیرش  -١

 را ذکر نموده است. الفاظ، آنمختصر و با اندکی تصرف در برخی 

 تفسیر الکبیررا در  ) روایت نموده و فخر رازی آن١٩/٢٧١( جامع البیاناین داستان را ابن جریر طبری در تفسیرش  -٢

را به صورت مختصر اند. و مولف آنرا ذکر نمودهکند. و همچنین تعدادی از مفسرین آن) از وی نقل می٢٤/٨٣(

 بیان داشته است.

 



 تابشی از قرآن    ٣٥٢

ن لَۡوَ�ٓ ﴿جملۀ: نکات: 
َ
نَا أ داللت دارد که پایداری و تعّصب جاهالنۀ اهل باطل  ﴾َعلَۡيَها َصَ�ۡ

نَت ﴿زیاد است. و مقصود از جملۀ: 
َ
فَأ

َ
این است که تو وظیفۀ نگهداری ایشان  ﴾َو�ِيً�  َعلَۡيهِ  تَُ�ونُ  أ

نَۡ�ٰمِ  إِ�َّ  ُهمۡ  إِنۡ ﴿و یا طرفداری و خیرخواهی از ایشان را نداری بلکه ایشان را رها کن. 
َ
تا  ﴾...َكٱۡ�

آخر، داللت دارد که انسان گمراه چون پی عقل نرفته و دنبال هوی و هوس رفته و عقل خود را به کار 

اند.  نکرده ل ندارند بدتر است، زیرا حیوانات کفران نعمت عقل رانینداخته از حیواناتی که عق

َ�ْعُصوهُ َ�َتْنَدُموا«فرماید:  می صخدا رسول
َ

َعْقَل تُْرَشُدوا َوال
ْ
از عقل راهنمایی « یعنی: ،!*"»اْسرَتِْشُدوا ال

حال شخص با  به هر »گردید. بخواهید تا ترقی کنید و از فرمان عقل سرپیچی مکنید که پشیمان می

دهد زیرا که هوای نفس  دهد و عقل را بر هوا ترجیح می تقوی هوای نفس خود را تابع امر خدا قرار می

 کند برخالف عقل.  انسان را فرمانبردار زمانه می

لَمۡ ﴿
َ
لَّ  َمدَّ  َكۡيَف  َرّ�َِك  إَِ�ٰ  تَرَ  � مۡ  َجَعۡلَنا ُ�مَّ  َساكِٗنا َ�ََعلَُهۥ َشآءَ  َولَوۡ  ٱلّظِ  َعلَۡيهِ  َس ٱلشَّ

ِي َوُهوَ  ٤٦ �َِسٗ�� َ�ۡبٗضا إَِ�َۡنا َ�َبۡضَ�ٰهُ  ُ�مَّ  ٤٥ َدِ�ٗ�  َۡل  لَُ�مُ  َجَعَل  ٱ�َّ  َوٱ�َّۡومَ  ِ�َاٗسا ٱ�َّ
ِيٓ  وَُهوَ  ٤٧ �ُُشوٗر� ٱ�ََّهارَ  وََجَعَل  ُسَباٗ�ا رَۡسَل  ٱ�َّ

َ
ۢ� ٱلّرَِ�ٰحَ  أ نَزۡ�َا رَۡ�َتِهِۦۚ  يََديۡ  َ�ۡ�َ  �ُۡ�َ

َ
 ِمنَ  َوأ

َمآءِ    ]۴۸-۴۵[الفرقان:  ﴾٤٨ َطُهوٗر� َمآءٗ  ٱلسَّ
آیا ندیدی و توجه به پروردگارت نکردی که چگونه سایه را پهن کرد و اگر خواسته بود ترجمه: 

) سپس آن را به سوی ۴۵آن را ساکن قرار داده بود سپس خورشید را دلیل بر او قرار دادیم(
) و اوست آنکه برای شما شب را پوششی قرار داد و خواب ۴۶آسانی( گیریم گرفتنخود بازمی

____________________ 
را از او نقل ) آن١/٩٦( بحار األنوار)؛ با سندش از أبوهریره. و مجلسـی در ١٥٣(ص:  األمالي شیخ أبوجعفر طوسی، -١

ِ «کند. اما در مصادر اهل سنت با این لفظ روایت شده است: می : »ْسرَتِْشُدوا العاقَِل تَْرُشُدوا َوال َ�ْعُصوهُ َ�َتْنَدُمواا

در  بغدادی خطیب ». شویدرقی کنید و از فرمان او سرپیچش نکنید که پشیمان میاز عاقل راهنمایی بخواهید تا ت«

از حافظ » لعلل الجامع الصغیر وشرحي الـمناوي يالـمداو« چنانکه در ،»بن أنس مالكعن رواة ال« کتابش

و . گوید: این روایت دروغ و موضوع استآمده است. و غماری می )٩٧٥ ش:، ١/٥٢٣( یغمارأحمد الصدیق ال

را روایت ) آن٧٢٢، ش: ١/٤١٩، تحقیق حمدی عبدالـمجید سلفی (»مسند الشهاب«همچنین قاضی قضاعی در 

)؛ ١/٣١٧( بن أبي أسامة در مسندشحارث  کرده و محقق آن به منکر و موضوع بودن آن حکم نموده است. و

و ابن  آمده است. )٢٧٧٨ ش:، ١٢/١٠٦( »بزوائد الـمسانید الثمانیة البن حجر الـمطالب العالیة« چنانکه در

یعة الـمرفوعة« درعراق  ر  )١٥ ش:، ١/٢١٥( »عن األحادیث الشنیعة الـموضوعة تنزیه الشر
َ
ذکر نموده و به ُمْنک

في  األحادیث الـموضوعةعلی  الـمغیر« در یالغمارحافظ أحمد الصدیق  همچنین و بودن آن حکم کرده است؛

  .بودن آن حکم نموده است ه موضوع) ب٢٠ :(ص »الجامع الصغیر
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) و اوست که برای بشارت باد را در جلو رحمت خود ۴۷را راحتی و روز را برای جنبش قرار داد(
 ). ۴۸فرستاد و از آسمان آب پاک کننده را نازل کردیم(

های بزرگ الهی برای اکثر ساکنین زمین سایه است و سایه کیفّیتی است بین  یکی از نعمتنکات: 

ای که از فجر است تا طلوع آفتاب و  نور و ظلمت، نه نور خالص است و نه ظلمت خالص مانند سایه

ها و کنار دیوارها و طبع انسان از روشنی محض و از ظلمت محض دوری  مانند سایۀ داخل سقف

کند و گرمای تنِد موذی را به  و متمایل به سایه است زیرا روشنی خالص نور چشم را ضایع میکند  می

مۡ  ِظّلٖ ﴿آورد. و لذا خدای تعالی بهشت را به  وجود می ستوده است. و این سایه  ]۳۰الواقعة: [ !*"﴾ُدودمَّ

باشد. و  می به برکت آفتاب وجودش محرز و نفعش هویدا شده پس خورشید دلیل وجود او و نفع او

کند. و جملۀ:  رود و خدا او را قبض می کم از بین می چون خورشید میل به غروب کند سایه نیز کم

رّیت باران و سایر آبها که در  ﴾َطُهوٗر� َمآءٗ ﴿  ایم.  نوشته» احکام القرآن«داللت دارد بر مطِهّ

ُۡحـِۧيَ ﴿ ةٗ  بِهِۦ ّ�ِ ۡيٗتا بَۡ�َ ا َو�ُۡسقَِيُهۥ مَّ ٓ  ِممَّ نَۡ�ٰٗما َخلَۡقَنا
َ
نَاِ�َّ  �

َ
ۡفَ�ٰهُ  َولََقدۡ  ٤٩ َكثِٗ�� َو� َّ�َ 

ْ  بَۡيَنُهمۡ  ُروا كَّ َ�ٰٓ  ِ�َذَّ
َ
ۡ�َ�ُ  فَ�

َ
 ٥١ نَِّذيٗر� قَۡرَ�ةٖ  ُ�ِّ  ِ�  َ�ََعۡثَنا ِشۡئَنا َولَوۡ  ٥٠ ُكُفوٗر� إِ�َّ  ٱ�َّاِس  أ

 ]۵۲-۴۹[الفرقان:  ﴾٥٢ َكبِٗ�� ِجَهاٗدا بِهِۦ َوَ�ِٰهۡدُهم ٱۡلَ�ِٰفرِ�نَ  تُِطعِ  فََ� 
ایم از چهارپایان و  تا به وسیلۀ آن آب شهر مرده را زنده کنیم و آن را به آنچه آفریدهترجمه: 

) و به تحقیق آن را بین ایشان گردانیدیم تا متذّکر شوند، پس ۴۹انسانهای بسیار بنوشانیم (
ای  کنیم در هرقریه ) و اگر بخواهیم مبعوث می۵۰بیشتر مردم نخواستند مگر کفران را(

) پس کافران را اطاعت مکن و به وسیلۀ قرآن با ایشان جهاد کن جهاد ۵۱(ای ترساننده
 ). ۵۲بزرگی(

نَۡ�ٰٗما﴿چرا نکات: 
َ
نَاِ�َّ  �

َ
است  طیوربه آب بیشتر از  نعامافرموده؟ برای آن که احتیاج  ﴾َكثِٗ�� َو�

ری از آب غیر باران مشروب می کثیرو کلمۀ 
ُ
ند. و ضمیر شو برای این است که بسیاری از بالد و ق

ۡفَ�ٰهُ ﴿ گردانیم بین ایشان، گاهی  ممکن است به باران برگردد و مقصود این باشد که ما باران را می ﴾َ�َّ

شود  برای قومی، محلی، گاهی قوم و محل دیگری تا همه مشروب و سیراب شوند و گاهی کم و زیاد می

لَّ َمَطراً ِمْن َسَنٍة «فرمود:  صبرای قومی به واسطۀ کفران و عصیان، چنانکه رسول خدا
َ
ق
َ
َما ِمْن َسَنٍة أ

 
َ

َمَعايِص رَصَف
ْ
ْوٌم بِال

َ
َ َعزَّ َو َجلَّ إَِذا َعِمَل ق وََجلَّ يََضُعُه َحْيُث �ََشاُء إِنَّ ا�َّ َ َعزَّ ِ�نَّ ا�َّ

َ
َ�ْنُهْم َما اَكَن َول

____________________ 
 »بلند ممتد. ۀو سای« -١
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 َ�ْ�ِهِ 
َ

َنِة إىِل َك السَّ
ْ
َمَطِر يِف تِل

ْ
ُهْم ِمَن ال

َ
َرهُ ل دَّ

َ
َفَيايِف ق

ْ
 ال

َ
ۡفَ�ٰهُ ﴿. و ممکن است ضمیر !*"»ْم َو�ىِل َّ�َ﴾ 

کنیم تا پند گیرند ولی  برگردد به کالم خدا، یعنی؛ ما این گفتارها و بیان این آیات را برای مردم بیان می

 ﴾بِهِۦ﴿اکثر مردم کفران کردند تا جایی که آمدن باران را نسبت به قرب و بعد ستارگان دادند. و ضمیر 

، ممکن است برگردد به قرآن و یا کالم خدا و یا برگردد به عدم اطاعت کفار ﴾بِهِۦ َ�ِٰهۡدُهم﴿در جملۀ: 

 که خود یک نوعی از جهاد در مکۀ مشرفه بوده است. 

ِي وَُهوَ ﴿ َجاجٞ  ِمۡلحٌ  َوَ�َٰذا فَُراتٞ  َعۡذبٞ  َ�َٰذا ٱۡ�َۡحَرۡ�نِ  َمَرجَ  ٱ�َّ
ُ
 بَۡرزَٗخا بَۡيَنُهَما وََجَعَل  أ

ُۡجوٗر� وَِحۡجٗر� ِي َوُهوَ  ٥٣ �َّ � ٱلَۡمآءِ  ِمنَ  َخلَقَ  ٱ�َّ  َر�َُّك  َوَ�نَ  َوِصۡهٗر�ۗ  �ََسٗبا فََجَعلَُهۥ �ََ�ٗ
  ]۵۴-۵۳[الفرقان:  ﴾٥٤ قَِديٗر�

و او آن خدایی است که رها کرد (یا به هم آمیخت) دو دریا را این شیرین و گوارا و این ترجمه: 
) و او ۵۳ار و بین آنها حایلی قرار داد و منع از خلط به هم گردیدند ممنوع کاملی(شور و ناگو

آنست که از آب، بشری آفرید پس او را (دارای پیوند) نسبی و سببی  قرار داد و پروردگارت 
 ). ۵۴توانا بوده است(

دریای و از عجایب قدرت الهی است که دریاها را چند قسم قرار داده، دریای شور و نکات: 

شیرین، البته به نسبت، و گاهی سفید و سیاه. و هر دو را رها کرده و در عین حال از خلط به یکدیگر 

ی بین ایشان قرار داده که طرفی شیرین و طرفی شور باشد و کار طبیعت چنین نیست. و 
ّ

ممنوعند و سد

 نیز از عجایب قدرت خلقت انواع بشر است از منی. 

____________________ 
دهد؛ را هرجایی که بخواهد قرار میهیچ سالی نیست که باران آن از سال دیگر کمتر باشد؛ اما خداوند متعال آن« -١

 ها مقدر بوده، بر غیر آنان و درچون قومی به معصیت روی آورند خداوند متعال بارانی را که در آن سال برای آن

). اما با این الفاظ در در مصادر ٧٠/٣٢٩( بحار األنوار، ـیمجلس )؛ و٢/٢٧٢( الکافيکلینی، ».باراندهامیبیابان

قَلَّ َمَطًرا ِمْن اَعٍم َولَِ�نَّ اَهللا يَْص « گوید:بن عباس روایت است که میا اهل سنت نیافتم و از
َ
ِرفُُه ـَما ِمْن اَعٍم بِأ

 
َ
يَةَ  َحيُْث �ََشاُء ُ�مَّ قََرأ

ْ
ْ ﴿ :َهِذهِ اآل ُروا كَّ ۡفَ�ُٰه بَۡيَنُهۡم ِ�َذَّ باران هیچ سالی کمتر از سال دیگر نیست اما »: «﴾َولََقۡد َ�َّ

باراند سپس این آیه را تالوت نمود: و به راستی (ما) آن (آب باران) را در را میخداوند متعال هر جا که بخواهد آن

حدیث بر مبنای شرط  این«گوید: )، و می٢/٤٠٣( الـمستدرك در حاکم »ند.شو متذکر تا کردیم تقسیم ها میان آن

. و مسلم و یشرط بخار بر مبنای: گویدمی التلخیص در یذهبو ». اندرا تخریج نکردهاست و آنصحیح  شیخین

یلي در الضعفاء و أبو نعیم در الحلیة از عبدالله بن مسعود به صورت مرفوع روایت کرده
َ

اند. و این حدیث ابن ُعق

 ) نقل کرده است.٥٦/٣٨٧( بحار األنوار ـی درمجلسعباس را 
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ِ  ُدونِ  ِمن َوَ�ۡعُبُدونَ ﴿ ٰ  ٱۡلَ�فِرُ  َوَ�نَ  يَُ�ُُّهۡمۗ  َوَ�  يَنَفُعُهمۡ  َ�  َما ٱ�َّ  َوَمآ  ٥٥ َظِهٗ�� َرّ�ِهِۦ َ�َ
رَۡسۡلَ�َٰك 

َ
� إِ�َّ  أ ٗ ٓ  قُۡل  ٥٦ َونَِذيٗر� ُمبَّ�ِ ۡ�  َما

َ
ۡجرٍ  ِمنۡ  َعلَۡيهِ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ن َشآءَ  َمن إِ�َّ  أ

َ
 َ�تَِّخذَ  أ

ۡ  ٥٧ َسبِيٗ�  َرّ�ِهِۦ إَِ�ٰ  ِي ٱۡلَ�ِّ  َ�َ  َوتََو�َّ ِۦۚ  َوَسّبِحۡ  َ�ُموُت  َ�  ٱ�َّ  بُِذنُوبِ  بِهِۦ َوَ�َ�ٰ  ِ�َۡمِده
  ]۵۸-۵۵[الفرقان:  ﴾٥٨ َخبًِ�ا ِعَبادِهِۦ

رساند ایشان را و نه ضرر و کافر پشتیبان  پرستند غیرخدا آنچه را که نه نفع می و میترجمه: 
) بگو بر رسالت ۵۶) و ما نفرستادیم تو را مگر برای بشارت و إنذار (۵۵پروردگارش بوده است(

) و توکل نما ۵۷خواهم مگر اینکه هرکس بخواهد به سوی پروردگارش راهی بگیرد( اجری نمی
میرد و با ستایش او، او را تنزیه و تسبیح کن و او کافی است که به گناه  ی که نمیا بر آن زنده

 ). ۵۸بندگانش آگاه باشد(

ٰ  ٱۡلَ�فِرُ  َوَ�نَ ﴿جملۀ: نکات:  داللت دارد که اهل باطل مدافع خدایان باطله و  ،﴾َظِهٗ�� َرّ�ِهِۦ َ�َ

کنند، ولی خدای حقیقی  باشند و از آنها تعریف و تمجید و مداحی می پشتیبان اربابان فاسدۀ خود می

احتیاج به این چیزها ندارد. و یکی از آیاتی که داللت دارد که نباید در دعا انبیاء و اولیاء را خواند و یا از 

مین آیه است، زیرا انبیاء و اولیاء نفع و ضرری برای کسی پس از وفات خود ندارند و آنان مداحی کرد ه

ٓ ﴿خواندن ایشان نوعی از عبادت است برای ایشان. و جملۀ:  رَۡسۡلَ�َٰك  َوَما
َ
� إِ�َّ  أ ٗ ، ﴾َونَِذيٗر� ُمبَّ�ِ

داشتند و مأمور نبودند اند یعنی؛ والیت تکوینی ن داللت دارد که انبیاء جز بشارت و انذار سمتی نداشته

سورۀ نور  ۵۵به زور مردم را به اسالم وارد کنند و هدفشان از رسالت حکومت نبوده است! چنانکه در آیۀ 

ِي ٱۡلَ�ِّ  َ�َ ﴿این مطلب ذکر گردید. و جملۀ:  میرد حتی  ای می داللت دارد که هر زنده ﴾َ�ُموُت  َ�  ٱ�َّ

، داللت ﴾َخبًِ�ا ِعَبادِهِۦ بُِذنُوبِ  بِهِۦ َوَ�َ�ٰ ﴿است. و جملۀ خد» حی ال یموت«انبیاء و اولیاء و فقط 

گاه است نه غیر او. پس آنچه در خبر آمده که اعمال  دارد که فقط خدا از گناهان بنده اش خبر دارد و آ

 برخالف ای دارند و یا ایشان از اعمال مردم مطلع می بندگان را به رسول و یا امام عرضه می
ً
ن باشد تماما

 آیه بوده و باطل و مجعول است. 

ِي﴿ َ�َٰ�ٰتِ  َخلَقَ  ٱ�َّ �َض  ٱلسَّ
َ
يَّا�ٖ  ِستَّةِ  ِ�  بَۡيَنُهَما َوَما َوٱۡ�

َ
 ٱلرَّۡحَ�ٰنُ  ٱۡلَعۡرِش�  َ�َ  ٱۡسَتَوىٰ  ُ�مَّ  �

ْ  لِلرَّ� � لَُهمُ  �ِيَل  �َذا ٥٩ َخبِٗ�� بِهِۦ ۡل  َٔ فَۡ�  �َۡسُجدُ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ  َوَما قَالُوا
َ
ُمُرنَا لَِما �

ۡ
 تَأ

 ]۶۰-۵۹[الفرقان:  ﴾٦٠ ُ�ُفوٗر�۩ َوَزاَدُهمۡ 
 ها و زمین و آنچه را که بین آن دو است در شش روز آفرید سپس ی که آسمانآن خدای: ترجمه
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) ۵۹اوست رحمن پس خدای آگاهی را از این خلقت بپرس( ،)١(مستولی و نافذ بر جهان شد 
و رحمن چیست؟ آیا برای : و چون به ایشان گفته شود برای خدا رحمن سجده کنید گویند

 ). ۶۰د ایشان را نفرت(وکنی سجده کنیم؟ و زیاد ش آنچه ما را امر می
ورشید آسمان ما فقط در مورد روزی که خ یوممقصود از شش روز مدت و روزگار است و : نکات

 شود بلکه بمعنی مطلق زمان نیز آمده چنانکه علی کند به کار برده نمی طلوع و غروب می

ربِ «: فرماید می اصْ يْكَ فَ لَ مٌ عَ وْ يَ مٌ لَكَ وَ وْ انِ يَ مَ وْ رُ يَ هْ لٌ وَ «: ، و یا اینکه!+"»الدَّ مَ مَ عَ داً الْيَوْ غَ ابَ وَ سَ الَ حِ

ابٌ وَ  سَ لَ حِ مَ ای  در این موارد روز در مقابل شب نیست و کلمه یوم، که بدیهی است مقصود از !,"»الَ عَ

ها و زمین،  است. و دیگر آنکه قبل و حین خلقت آسمان نهارکه اختصاص به روز در مقابل شب دارد 

شمسی بوجود آمده مگر آنکه بگوئیم  ۀشب و روزی نبوده است و شب و روز در اثر گردش منظوم

آید، انجام شده است. و  شمسی بوجود می ۀدتی برابر با شش روزی که بر اثر منظومخلقت فوق، در م

چندین احتمال است  ﴾بِهِۦ ۡل  َٔ فَۡ� ﴿. و در ضمیر )4(جهان ؛یعنی ،ما سوی الله است ؛عرشمقصود از 

گردد به کیفیت خلق  متعلق به خبیر است و یا بر می ﴾بِهِۦ﴿ خدا باشد و خبیریکی اینکه مقصود از 

 چنانکه ما ترجمه کردیم. 

____________________ 
سپس بر عرش قرار . یعنی: »استوا کردسپس بر عرش «آیۀ کریمه فوق اینگونه ترجمه شود: صحیح آن است که  بلکه -١

 [ُمصحح]. گرفت

به شرح شیخ محمد عبده، باب الحکم،  نهج البالغة». زمانه دو روز است یک روز برای تو و یک روز علیه تو« -٢

 .٣٩٦الحکمة: 

، تحقیق بسیوني شعب اإلیمانی، بیهق ».امروز عمل است و حسابی نیست و فردا حساب است و عملی نیست« -٣

؛ و )١٠٦١٥و ١٠٦١٤ ش:، ٧/٣٦٩(زغلول، این روایت موقوف به علی بن أبي طالب است که در کوفه بیان داشت: 

) اما بیهقی روایت مرفوع را تضعیف نموده ١٠٦١٦، ش: ٧/٣٧٠وع روایت کرده است: (از جابر به صورت مرف

یخ بغداد«هـ) ٦٤٣است. و ابن النجار (ت  کند. و روایت میصاز جابر به صورت مرفوع از رسول خدا » ذیل تار

یخ دمشقابن عساکر،  میان راویان در  وبه صورت موقوف از علی بن أبي طالب روایت کرده است.  )٤٢/٤٩٤( تار

 گویددر مورد وی می عقیلیاست که  یحیی بن مسلمة بن قعنب آن
َّ

در نهج . و شریف الرضي ث بالمناکیر: حد

 روایت کرده است. ٤٢، الخطبة از علی  البالغة

 اما در مورد سورۀ توبه از همین کتاب. ۱۲۹در مورد عرش بزرگ پروردگار متعال نگا: پاورقی ُمصحح در تفسیر آیۀ  -٤

باشد و بدور از هرگونه تکییف و تمثیل، او تعالی می و عظمت استواء الله متعال بر عرش چنانکه شایسته جالل

 [ُمصحح] مراجعه شود به تعلیق مصحح در حاشیه تفسیر آیه دوم از سوره رعد.
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ِي َ�َباَركَ ﴿ َمآءِ  ِ�  َجَعَل  ٱ�َّ نِٗ�� َوَ�َمٗر� ِسَ�ٰٗجا �ِيَها وََجَعَل  بُُروٗجا ٱلسَّ ِي وَُهوَ  ٦١ مُّ  ٱ�َّ
َۡل  َجَعَل  َرادَ  لَِّمنۡ  ِخۡلَفةٗ  َوٱ�ََّهارَ  ٱ�َّ

َ
ن أ

َ
رَ  أ كَّ وۡ  يَذَّ

َ
َرادَ  أ

َ
  ]۶۲-۶۱[الفرقان:  ﴾٦٢ ُشُكوٗر� أ

ها قرار داد و در آن چراغی و ماه  با برکت و کثیر الخیر است آن که در آسمان برج: ترجمه
کس که بخواهد جانشین یکدیگر قرار داد برای هر  ) و اوست که شب و روز را۶۱تابانی نهاد(

 ). ۶۲( گزاردر شود و یا بخواهد شکر متذکّ 
ی از برج و بارویو مقصود از آنها همان هیئت سیاراتی است که مانند  است برج جمع بروج: نکات

نماید و همچنین تا  می ثور دیگر به شکل ۀعد حملای از کواکب به شکل  دور پیداست در شب تار عده

. و حمل، ثور، جوزاء، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو و حوت: نامه دوزاده برج ب

کند، و هر ماهی محاذی یکی از این  سال محاذی این کواکب و بروج سیر می ۀخورشید در یک دور

کند، ولی ماه در یک ماه تمام این بروج را طی  ها سیر می باشد. و ماه نیز محاذی این برج ها می برج

باشند. و  می های زحل و مشتری و مریخ و زهره و عطارد کند. و همچنین این بروج منازل ستاره می

آیند و برای کسی که بخواهد  جای یکدیگر میه این است که شب و روز ب ﴾ِخۡلَفةٗ ﴿مقصود از 

شکرگزاری کند و یا عبادتی کند و شب نتوانسته، روز جبران کند و اگر روز نتوانسته شب جبران کند. و 

َرادَ  لَِّمنۡ ﴿ :ۀجملمقصود از 
َ
ن أ

َ
رَ  أ كَّ وۡ  يَذَّ

َ
َرادَ  أ

َ
 ۀهمین است و بعضی از این آیه استفاد ﴾ُشُكوٗر� أ

 اند.  حکم قضای عبادات شبانه روز را نموده

ِينَ  ٱلرَّ� وَِعَبادُ ﴿ �ِض  َ�َ  َ�ۡمُشونَ  ٱ�َّ
َ
ْ  ٱۡلَ�ِٰهلُونَ  َخاَطَبُهمُ  �َذا َهۡوٗنا ٱۡ�  ٦٣ َسَ�ٰٗما قَالُوا

ِينَ  ٗدا لَِرّ�ِِهمۡ  يَبِيُتونَ  َوٱ�َّ ِينَ  ٦٤ َوقَِ�ٰٗما ُسجَّ  َجَهنََّمۖ  َعَذاَب  َ�نَّا ٱۡ�ِۡف  َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  َوٱ�َّ
� َسآَءۡت  إِ�ََّها ٦٥ َغَراًما َ�نَ  َعَذاَ�َها إِنَّ  ِينَ  ٦٦ َوُمَقاٗما ُمۡسَتَقّرٗ ٓ  َوٱ�َّ ْ  إَِذا نَفُقوا

َ
ْ  لَمۡ  أ  �ُۡ�ِفُوا

ْ  َولَمۡ  وا   ]۶۷-۶۳[الفرقان:  ﴾٦٧ اقََوامٗ  َ�ٰلَِك  َ�ۡ�َ  َوَ�نَ  َ�ۡقُ�ُ
روند و چون  نرمی راه میه و بندگان خاص خدای رحمن آنان هستند که بر زمین ب: ترجمه

حال ه ) و آنان که برای پروردگارشان ب۶۳جاهالن به ایشان خطاب و عتابی کنند سالم گویند(
دوزخ را از ما بگردان  گویند پروردگارا عذاب ) و آنان که می۶۴پایان رسانند(ه سجده و قیام شب را ب

) و آنان که ۶۶جایگاهی است() حقیقتًا دوزخ بدقرارگاه و بد۶۵( زیرا عذاب آن ضرری است دائم
 ). ۶۷و بین اینها معتدل باشند( ورزند،می چون انفاق نمایند نه اسراف کنند و نه بخل

نسبت و اختصاص است یعنی بندگانی که مشمول رحمت  ۀاضاف ﴾ٱلرَّ� ِعَبادُ ﴿ ۀاضاف :نکات

آمیز ، خطاب عتاب و تحقیر﴾َخاَطَبُهمُ ﴿ند. و مقصود از هست إلهی و عنایت اویند دارای چنین صفات
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سالم وداع کند و زود  ؛یعنی !كسالم علي ،سالم بر تو: است که باید مؤمن در جواب چنین عتابی بگوید

ترک اذیت و تحمل اذیت است. از  الرحمن عبادبگذرد و سالمتی طرفین را در نظر بگیرد. پس، از صفات 

َب «: نقل شده که فرمود صرسول خدا
َ
ِديَد َمْن َغل ِ�نَّ الشَّ

َ
َب الرَِّجاَل، َول

َ
يَْس َمْن َغل

َ
ِديَد ل إِنَّ الشَّ

قِ «: ضرت که. و نیز نقل شده از آن ح!*"»َ�ْفَسه
َ

ْخال
َ ْ
صفات دیگر  . و از!+"»َ�َاِسنَِهاوَ  بُِعْثُت بَِماَكرِِم األ

 لَِرّ�ِِهمۡ  يَبِيُتونَ ﴿: المراد بقوله لهی و هواست برای سجود و قیام در عبادت ا بیداری شب عبادالرحمن
ٗدا  و  .﴾َوقَِ�ٰٗما ُسجَّ

َ
بندگان فاسد نعم إلهی را  شود، چون فارسی تاوان گفته میه ین الزم است که بدَ  ؛رامغ

، ﴾قََواٗما َ�ٰلَِك  َ�ۡ�َ  َوَ�نَ ﴿ین الزم و مداوم آنان دوزخ است. اند، دَ  مصرف کرده و حق آن را أداء نکرده

قدر سد جوع و ه بخوراکشان خوردند و  که برای لذت طعامی نمی صهمچون اصحاب رسول خدا

رو باشند که اسالم سعادت  و همچنین بودند در لباس و مسکن. و مسلمین باید میانه ،کمک بر عبادت بود

ِخَرة«: فرمود صخواهد. رسول خدا دنیا و آخرت را می
ْ

ْ�َيا وَاآل ْد ِجْئُتُ�ْم خِبَْ�ِ ادلُّ
َ
 ق

ِّ
حال هر . به!,"»إِ�

 کند.  نیاز می آیات به این واضحی در اخالق، ما را از آوردن کلمات بشری در این باب بی

ِينَ ﴿ ِ  َمعَ  يَۡدُعونَ  َ�  َوٱ�َّ ُ  َحرَّمَ  ٱلَِّ�  ٱ�َّۡفَس  َ�ۡقُتلُونَ  َوَ�  َءاَخرَ  إَِ�ًٰها ٱ�َّ  َوَ�  بِٱۡ�َقِّ  إِ�َّ  ٱ�َّ
ثَاٗما يَۡلقَ  َ�ٰلَِك  َ�ۡفَعۡل  َوَمن يَۡزنُونَۚ 

َ
 ُمَهانًا �ِيهِۦ َوَ�ۡخُ�ۡ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ  يَۡومَ  ٱۡلَعَذاُب  َ�ُ  يَُ�َٰعۡف  ٦٨ �

____________________ 
نسائی، ». کندقدرتمند و نیرومند کسی نیست که بر دیگران چیره شود بلکه کسی است که بر نفس خویش غلبه « -١

 .)٣٧٠(، ٢/١٦٤ :الزهد در یبیهق )، و١٣٠٢(، ٢/٦٠٨ :الزهد در هناد). و ١٠٢٢٩( السنن الکبری

أ در هـ)١٧٩ت مالك بن أنس (را امام مانند آن». های آن مبعوث شدمبا مکارم اخالقی و نیکی« -٢
َّ

) ٢/٩٠٤( الـموط

َم ُحسْ «روایت کرده است با این لفظ:   و ».برای کامل نمودن اخالق نیکو مبعوث شدم»: «َن األْخالقِ بُِعثُْت ألَ�مِّ

دیگران  أبي هریرة و ازوجوه صحاح  ازصحیح متصل  یحدیث مدن این: «گویدمحقق آن به نقل از ابن عبدالبر می

َم «لفظ: ا ، ب)١٠/١٩٢( السنن الکبری، یبیهقو  ».روایت شده است  .»األْخالقِ  َماَكِرمَ بُِعثُْت ألَ�مِّ

و طبری، جامع البیان  ؛)١٨٩(، ٢/١٢٦در السیرة: ابن إسحاق ». همانا من با خیر دنیا و آخرت نزد شما آمدم« -٣

لِِب، إ�ِّ « ) با لفظ:١٩/١٢١( ما أْعلَُم شابًا يِف الَعرَِب َجاَء قَْوَمُه بأفَْضَل ممَّا جئْتُُ�ْم بِِه، إّ� قَْد  واهللاِ يا بَِ� َ�بِْد الُمطَّ

�ْيَا واآلِخَرةِ  ای بنی عبدالمطلب، به خدا سوگند هیچ جوانی را در میان عرب «»: .... احلديثِجئْتُُ�ْم خِبَْ�ِ ادلُّ

م نزد قومش آمده باشد؛ همانا من با خیر دنیا و آخرت اشناسم که با چیزی برتر از آنچه با آن به سوی شما آمده نمی

 »نزد شما آمدم.
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ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�ٰلِٗحا َ�َمٗ�  وََعِمَل  َوَءاَمنَ  تَاَب  َمن إِ�َّ  ٦٩
ُ
ُل  فَأ ُ  ُ�َبّدِ  َوَ�نَ  َحَسَ�ٰٖت�  اتِِهمۡ  َٔ َسّ�ِ  ٱ�َّ

 ُ ِ  إَِ�  َ�ُتوُب  فَإِنَُّهۥ َ�ٰلِٗحا وََعِمَل  تَاَب  َوَمن ٧٠ رَِّحيٗما َ�ُفوٗر� ٱ�َّ    ﴾٧١ َمَتاٗ�ا ٱ�َّ
  ]۷۱-۶۸[الفرقان: 

خوانند با خدا معبود دیگری را و نفس محترمی را که خدا محترم قرار  و آنان که نمی: ترجمه
کنند و کسی که چنین کند به گناه گرفتار شده  حق و زنا نمیه رسانند مگر ب داده به قتل نمی

) روز قیامت برای او عذاب مضاعف شود و در عذاب بخواری ۶۸و به کیفر آن برخوردار(
را هایشان  ) مگر آنکه توبه کند و ایمان آورد و عمل شایسته کند که آنان را خدا بدی۶۹بماند(

) و آنکه توبه کند و عمل صالح ۷۰یم بوده است(رح ۀکند و خدا آمرزند به حسنات تبدیل می
 ). ۷۱گردد بازگشت خوبی( او به سوی خدا باز می نماید پس محققاً 

رحمن خدای  ۀبند: یکی از آیاتی که خدا نهی از شرک در دعا کرده همین آیه است که فرموده :نکات

د. و مقصود از کن خدا را شریک او نمیخواند و غیر دعا کس دیگر را نمی کسی است که در

 تَاَب  َمن إِ�َّ ﴿: بعد که فرموده ۀدلیل آیه عقیده و عمل است ب ۀواسطه ، عذاب مضاعف ب﴾يَُ�َٰعۡف ﴿
  ﴾....وََعِمَل  َوَءاَمنَ 

ّ
ار معاقبند بر فروع چنانکه معاقبند بر اصول. و و این آیه دلیل بر این است که کف

ه ئات به حسنات ببیان ماهیت توبه است. و تبدیل سیّ تکرار نیست بلکه در  ﴾.....تَاَب  َوَمن﴿ :ۀجمل

  :چند وجه ممکن است
 تبدیل عقاب به ثواب است که فاعل حقیقی آن خداست. : لاّو 

ئاتی که مرتکب شده اعمال صالحه دهد پس از توبه در مقابل سیّ  تبدیل در دنیا که خدا توفیق می: دوم

 طور.  مؤمن قتل کافر، مقابل دروغ راست بگوید و همین انجام دهد، مقابل شرک ایمان، مقابل قتِل 

 ها در صورت ایمان و عمل.نمحو شدن سیئات و نوشتن حسنات جای آ: سوم

ِينَ ﴿ ورَ  �َۡشَهُدونَ  َ�  َوٱ�َّ ْ  �َذا ٱلزُّ وا ْ  بِٱللَّۡغوِ  َمرُّ وا ِينَ  ٧٢ كَِراٗما َمرُّ ْ  إَِذا َوٱ�َّ  َ�ِٰت � ُذّكُِروا
ْ  لَمۡ  َرّ�ِِهمۡ  وا ا َعلَۡيَها َ�ِرُّ ِينَ  ٧٣ وَُ�ۡمَياٗ�ا ُصّمٗ ۡزَ�ِٰجَنا ِمنۡ  َ�َا َهۡب  َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  َوٱ�َّ

َ
 أ

ٰتَِنا ةَ  َوُذّرِ�َّ ۡ�ُ�ٖ  قُرَّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ٧٤ إَِماًما لِۡلُمتَّقِ�َ  َوٱۡجَعۡلَنا أ

ُ
ْ  بَِما ٱۡلُغۡرفَةَ  ُ�َۡزۡونَ  أ وا ۡونَ  َصَ�ُ  َوُ�لَقَّ

ۚ  َ�ِٰ�ِينَ  ٧٥ وََسَ�ًٰما َ�ِيَّةٗ  �ِيَها � َحُسَنۡت  �ِيَها ْ  َما قُۡل  ٧٦ َوُمَقاٗما ُمۡسَتَقّرٗ  َرّ�ِ  بُِ�مۡ  َ�ۡعَبُؤا
ۡ�ُتمۡ  َ�َقدۡ  ُدَ�ٓؤُُ�ۡمۖ  لَۡوَ�    ] ۷۷-۷۲[الفرقان:  ﴾٧٧ لَِزاَمۢ� يَُ�ونُ  َفَسۡوَف  َكذَّ

حاضر نشوند) و چون به لغو بگذرند و آنان که گواهی زور ندهند (و یا به مجلس زور : ترجمه
) و آنان که چون به آیات پروردگارشان تذکر داده شوند کرانه و کورانه رو ۷۲( بزرگوارانه بگذرند
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از زنان و  ،پروردگارا :گویند ) و آنان که می۷۳نکنند (بلکه با گوش باز و چشم باز توجه کنند)(
) ۷۴رای پرهیزگاران پیشوا و امام قرار بده(فرزندانمان به ما روشنی چشمان عطا کن و ما را ب

زنده باد و  اب آنجا در کردند وآنچه صبر  ۀواسطه بهشت را پاداششان دهند ب ۀایشانند که غرف
عای د ) بگو اگر۷۶(ی استجاودانند که قرارگاه و جای نیکوی جاآن ) در۷۵شوند( روبروسالم 

تکذیب کردید پس به زودی تحقیق شما ه ی به شما داشت بشما نبود پروردگارم چه اعتنای
 ). ۷۷شد(دمالزم شما خواه گردن گیر و

ناحق و ندیده و نشنیده گواهی دادن است، مانند آنکه در ه گواهی زور همان گواهی دروغ ب: نکات

ايبِ «: گوید سر قبور بندگان صالحین می وَ دُ جَ رَّ تَ ي وَ مِ الَ عُ كَ مَ تَسْ ي وَ امِ قَ دُ أَنَّكَ تَری مَ هَ ، با آن که نه !*"»أَشْ

ورَ  �َۡشَهُدونَ  َ� ﴿ :ۀجملو ممکن است مقصود از  بیند.  شنود و نه آن بنده را می جوابی از قبر می ، ﴾ٱلزُّ

شوند مانند بیشتر مجالس  شود حاضر نمی مجالسی که دروغ بر خدا و رسول گفته می دراین باشد که 

ْ ﴿دینی زمان ما. و مقصود از  وا این است که به لهو و لغو و کارهای ترک شدنی اعتنا  ﴾كَِراٗما َمرُّ

 َوٱۡجَعۡلَنا﴿ :ۀجملگذرند.  اعتنائی می کنند و چون نیروی نهی از منکر ندارند از آنجا به طور بی نمی
رحمن باید نظر بلند باشد و هدفش این باشد که خود را به صفات  ۀداللت دارد که بند ﴾إَِماًما لِۡلُمتَّقِ�َ 

تواند خود را به امامت متقین برساند  کس می د تا امام برای متقین شود. پس هراین آیات بیارای در ۀمذکور

و در حقیقت این آیه رد است بر کسانی که امامت را منحصر به دوازده  !و مخصوص دوازده نفر نیست

دانند، در حالی که آن چنان امامتی که  نفر یا شش نفر و یا کمتر و بیشتر نموده و آن را اصول دین می

 ین هرامامی تابع دین است نه اصل دین و نه فرع آن. بنابرا ین باشد در قرآن ذکر نشده، پس هراصل د

نی باید در صدد احراز امامت باشد و از خدا بخواهد، چنانکه خدا در این آیه تذکر من متدیّ شخص مؤ

نام امام باشد. اگر کسی بگوید ه علم و عمل بردارد و همواره مداح کسانی ب از داده است، نه اینکه دست

دا اب صرسول خدا ؛امام پس از من دوازده نفر است؟ جواب این است که :فرموده صرسول خدا

ات شیعیان است. و اگر کسی چنین چیزی که مخالف قرآن باشد نفرموده و از اختراعات و جعلیّ 

بخواهد بفهمد که روایات امامت مجعول است کتبی که در این باب نوشته شده بخواند زیرا امامت را 

ه ق کند و بکسی خود تحقی ا مذهب تقلیدی نیست بلکه باید هرشیعه از اصول قرار داده و اصول دین و ی

 صرف نقل قول نباید قناعت نماید.

____________________ 
 »دهی.شنوی و پاسخ مرا میبینی و سخن مرا میدهم که جایگاه مرا میگواهی می« -١

 



 
 
 

  سورة الشعراء (مكية وهي مائتان وسبع وعرشون آية)

 باشد آیه می ۲۲۷شعراء مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ � لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
 

�َّ  �َّۡفَسَك  َ�ِٰخعٞ  لََعلََّك  ٢ ٱلُۡمبِ�ِ  ٱۡلِكَ�ٰبِ  َءاَ�ُٰت  تِۡلَك  ١ طٓسمٓ ﴿
َ
�  ْ  ٣ ُمۡؤِمنِ�َ  يَُ�ونُوا

  إِن
ۡ
ََّشأ ِۡل  � َمآءِ  ّمِنَ  َعلَۡيِهم ُ�َ�ّ ۡعَ�ُٰقُهمۡ  َ�َظلَّۡت  َءايَةٗ  ٱلسَّ

َ
�ِيِهم َوَما ٤ َ�ِٰضِع�َ  لََها أ

ۡ
 ّمِن يَأ

ْ  إِ�َّ  ُ�َۡدٍث  ٱلرَّ� ّمِنَ  ذِۡكرٖ  ْ  َ�َقدۡ  ٥ ُمۡعرِِض�َ  َ�ۡنهُ  َ�نُوا بُوا �ِيِهمۡ  َكذَّ
ۡ
ْ  فََسَيأ ُؤا ٰٓ�َ�

َ
 َما أ

 ْ   ]۶-۱[الشعراء:  ﴾٦ �َۡسَتۡهزُِءونَ  بِهِۦ َ�نُوا
). این است آیات ۱. سین. میم(ات و الصفات رحمن رحیم. طانام خدای کامل الذه ب: ترجمه

) اگر بخواهیم از ۳گردند( ) شاید تو خود را تلف کنی که چرا آنان مؤمن نمی۲کتاب روشن(
تذکر هیچ) و ۴خاضع شود( دربرابرآنکنیم که گردنهایشان  ای بر ایشان نازل می آسمان آیه

محققا به تکذیب ) ۵آن روگردان بودند(ی رحمن سویشان نیامد مگر آنکه از ای از خدا تازه
اند به ایشان خواهد  کرده به آن استهزاء می ی کهزودی خبرهای چیزه بپس پرداختند 

 ). ۶رسید(
چون در این سوره ابتدا شده به تمجید و عظمت قرآن، باز حروف هجا آمده، یعنی قرآن از : نکات

داللت  ﴾ٱلُۡمبِ�ِ  ٱۡلِكَ�ٰبِ ﴿ :ۀجملتوانید شما مثل آن را بیاورید. و  همین حروف ساخته شده اگر می

خورد و تا  به حال مشرکین تأسف می صدارد بر روشنی و قابل درک بودن آیات آن. و چون رسول خدا

گاه می حد فدا شدن سعی در هدایت ایشان می کند که اگر ما بخواهیم با صاعقه و یا چیز  کرد خدا او را آ

دایت ما اجباری نیست. پس تو تأسف مخور و خود را کنیم ولیکن ه دیگری ایشان را وادار به هدایت می

ْ ﴿مقصود ازباشد نه قدیم. و که قرآن حادث میداللت دارد  ﴾ُ�َۡدٍث ﴿ ۀتلف مکن. و کلم ُؤا ٰٓ�َ�
َ
 ﴾أ

 آن است.  ۀنتیج )،خبرها(
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وَ ﴿
َ
ْ  لَمۡ  أ �ِض  إَِ�  يََرۡوا

َ
�َبۡتَنا َ�مۡ  ٱۡ�

َ
ۖ  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  ٧ َكرِ��ٍ  َزۡوجٖ  ُ�ِّ  ِمن �ِيَها أ  َوَما �يَٗة

ۡ�َ�ُُهم َ�نَ 
َ
ۡؤِمنِ�َ  أ نِ  ُموَ�ٰٓ  َر�َُّك  نَاَدىٰ  �ذۡ  ٩ ٱلرَِّحيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ  لَُهوَ  َر�ََّك  �نَّ  ٨ مُّ

َ
 أ

ٰلِِم�َ  ٱۡلَقۡومَ  ٱئۡتِ  َ�  فِرَۡعۡونَۚ  قَۡومَ  ١٠ ٱل�َّ
َ
ٓ  َرّبِ  قَاَل  ١١ َ�تَُّقونَ  � َخاُف  إِّ�ِ

َ
ن أ

َ
بُونِ  أ  ١٢ يَُ�ّذِ

رِۡسۡل  لَِساِ�  يَنَطلِقُ  َوَ�  َصۡدرِي َوَ�ِضيقُ 
َ
َّ  َولَُهمۡ  ١٣ َ�ُٰرونَ  إَِ�ٰ  فَأ َخاُف  َذ�بٞ  َ�َ

َ
ن فَأ

َ
 أ

  ]۱۴-۷[الشعراء:  ﴾١٤ َ�ۡقُتلُونِ 
) محققا در ۷آیا به زمین نظر نکردند که چه گیاهان جفت ارجمندی در آن رویاندیم(: ترجمه

) و محققا پروردگارت فقط او عزیر ۸ای است ولی بیشترشان مؤمن نشدند( این خلقت نشانه
) گروه ۱۰سوی گروه ستمگران(ه که برو ب و چون پروردگارت موسی را ندا کرد) ۹رحیم است(

) و ۱۲ترسم که تکذیبم کنند( پروردگارا من می: ) موسی گفت۱۱(دنترس فرعون که چرا نمی
) و برای فرعونیان برگردن ۱۳ام تنگ شود و زبانم روان نگردد، پس هارون را رسالت ده( سینه

 ). ۱۴ترسم که مرا بکشند( من گناهی است پس می

داللت دارد بر اینکه در نباتات نر و ماده وجود دارد. و این از معجزات قرآن  ﴾َكرِ��ٍ  َزۡوٖج ﴿: نکات

هرگز مقهور  داللت دارد بر اینکه خداوند همیشه و بر همه چیز غالب و قاهر بوده و ﴾ٱۡلَعزِ�زُ ﴿است. و 

 ﴾يَصۡدرِ  يَِضيقُ ﴿ :ۀجمل. و »ال يقهرو يقهر يالعزيز الذ« :اند شود چنانکه گفته قدرت دیگری نمی
 
ّ
گی باعث فشار بر روح و  غ دین باید دارای حوصله و شرح صدر باشد و کم حوصلهداللت دارد که مبل

َّ  َولَُهمۡ ﴿ :ۀجملگرفتن زبان و در نتیجه عجز از تبلیغ حاصل گردد. و مقصود از  همان  ،﴾َذ�ٞب  َ�َ

 کشتن نانوای فرعون است که در مصر او را به قتل آورد و فرار کرد. 

ۖ  قَاَل ﴿ ٓۖ � فَٱۡذَهَبا َ�َّ ۡسَتِمُعونَ  َمَعُ�م إِنَّا َ�ٰتَِنا �َِيا ١٥ مُّ
ۡ
 َرّبِ  رَُسوُل  إِنَّا َ�ُقوَ�ٓ  فِرَۡعۡونَ  فَأ

نۡ  ١٦ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ 
َ
رِۡسۡل  أ

َ
ٰٓءِيَل  بَِ�ٓ  َمَعَنا أ لَمۡ  قَاَل  ١٧ إِۡسَ�

َ
 ِمنۡ  �ِيَنا َوَ�ِۡثَت  َوِ�ٗدا �ِيَنا نَُرّ�َِك  �

نَت  َ�َعۡلَت  ٱلَِّ�  َ�ۡعلََتَك  َوَ�َعۡلَت  ١٨ ِسنِ�َ  ُ�ُمرِكَ 
َ
ٓ  قَاَل  ١٩ ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  ِمنَ  َوأ  إِٗذا َ�َعۡلُتَها

 ۠ نَا
َ
آّلِ�َ  ِمنَ  َو� ا ِمنُ�مۡ  َ�َفَرۡرُت  ٢٠ ٱلضَّ  ِمنَ  وََجَعلَِ�  ُحۡكٗما َرّ�ِ  ِ�  فَوََهَب  ِخۡفُتُ�مۡ  لَمَّ

  ]۲۱-۱۵[الشعراء:  ﴾٢١ ٱلُۡمۡرَسلِ�َ 
کشند) پس آیات مرا ببرید که ما با شمائیم  را نمیونه چنین است (هرگز ت: خدا فرمود: ترجمه

) که بنی ۱۶پروردگار جهانیانیم( ۀفرستاد ید ما) نزد فرعون بروید و بگوی۱۵شنویم( می
آیا ما تو را در کودکی نزد خودمان پرورش : ) فرعون گفت۱۷اسرائیل را آزاد کن و با ما بفرست(
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) و کاری را که خواستی انجام دادی در ۱۸ها از عمرت را میان ما بسر نبردی؟( م و سالندادی
آن کار را هنگامی کردم که من از : ) موسی گفت۱۹کنندگان بودی(  حالی که تو از کفران

) و چون از شما ترسیدم فرار کردم پس پروردگارم فرمانم عطا کرد و مرا از ۲۰( گمراهان بودم
 ). ۲۱داد( پیغمبران قرار

ۖ ﴿ ۀجمل ترسید خدا در حضرت موسی از دستگاه ستمگران چون می: نکات ٓۖ � فَٱۡذَهَبا َ�َّ  إِنَّا َ�ٰتَِنا
لطف و عنایت ما نگهبانی خواهید  ۀدل گردانید و به او فهمانید که شما در سایاو را قوی ،﴾...َمَعُ�م

۠ ﴿ :ۀجملت در اینجا معیت تکوینی نیست بلکه معیت عنایتی است. در شد، زیرا معیّ  نَا
َ
 ِمنَ  َو�

آّلِ�َ  سازد. و یکی گفته مقصود این است که راه را گم  مفسری چیزی گفته که با ظاهر آیه نمی هر ﴾ٱلضَّ

. شود . دیگری گفته مقصود موسی این است که من غافل بودم که به یک مشت کسی کشته میبودمکرده 

 شما گمراهان بودم.  ۀجمل ولی ظاهر آیه همین است که من در آن حال هدایت دینی نداشتم و از

َّ  َ�ُمنَُّها نِۡعَمةٞ  َوتِۡلَك ﴿ نۡ  َ�َ
َ
ٰٓءِيَل  بَِ�ٓ  َ�بَّدتَّ  أ  ٢٣ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َربُّ  َوَما فِرَۡعۡونُ  قَاَل  ٢٢ إِۡسَ�

َ�َٰ�ٰتِ  َربُّ  قَاَل  �ِض  ٱلسَّ
َ
ٓۖ  َوَما َوٱۡ� وقِنِ�َ  ُكنُتم إِن بَۡيَنُهَما ۥٓ  لَِمنۡ  قَاَل  ٢٤ مُّ َ�  َحۡوَ�ُ

َ
� 

لِ�َ  َءابَآ�ُِ�مُ  َوَربُّ  َر�ُُّ�مۡ  قَاَل  ٢٥ �َۡسَتِمُعونَ  وَّ
َ
ِيٓ  رَُسولَُ�مُ  إِنَّ  َقاَل  ٢٦ ٱۡ� رِۡسَل  ٱ�َّ

ُ
 أ

ٓۖ  َوَما َوٱلَۡمۡغرِبِ  ٱلَۡمۡ�ِقِ  َربُّ  قَاَل  ٢٧ لََمۡجُنونٞ  إَِ�ُۡ�مۡ   ﴾٢٨ َ�ۡعقُِلونَ  ُكنُتمۡ  إِن بَۡيَنُهَما
  ]۲۸-۲۲[الشعراء:  

اسرائیل را به بندگی   نهی که بنینعمتی است که تو بر من منت می اینآیا و : ترجمه
پروردگار : ) موسی گفت۲۳پروردگار جهانیان چه باشد؟(: ) فرعون گفت۲۲ای( گرفته

: ) فرعون به اطرافیانش گفت۲۴یقین باشید(ها و زمین و آنچه میان آنهاست اگر اهل  آسمان
) فرعون ۲۶شما( ۀگذشتپروردگار شما و پروردگار پدران : ) موسی گفت۲۵شنوید( آیا نمی

پروردگار : ) موسی گفت۲۷رسولی که به سوی شما فرستاده شده دیوانه است( حقیقتاً : گفت
 ). ۲۸دارید( مشرق و مغرب و آنچه میان آنهاست اگر عقل می

 :ۀجملها بزرگت کردیم، حضرت موسی در الچو فرعون گفته بود ما تو را تربیت کردیم و س: نکات

نهی صحیح نیست زیرا تو  خدمتی را که بر من منت میفرماید این نعمت و می ﴾...َ�ُمنَُّها نِۡعَمةٞ  َوتِۡلَك ﴿

ای که ناچار شوند طفل خود را میان  خود کرده و چنان در تحت شکنجه قرار داده ۀبنی اسرائیل را چنان بند

، آیا فرعون ﴾ٱلَۡ�َٰلِم�َ  َربُّ  َوَما﴿ :ۀجملدست تو بیفتد و در تحت تربیت تو در آید. در ه آب اندازند تا ب

ابل درک و خواسته از حقیقت و ماهیت خدا سؤال کند و یا خواسته مسخره کند و چون حقیقت ذات حق ق
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ست ا باز خوب .علمی نیست، حضرت موسی او را جواب داده که او از آثار خلقت شناخته گردد ۀإحاط

 و چون جواب موسی !که فرعون به تحقیق پرداخته و مانند بعضی از افراد زمان ما به فحاشی نپرداخته

اول به  ضرت موسیبشنوید که جواب او نامربوط است. ح: طبق سؤال او نبود به اطرافیانش گفت

خلقت آسمان و زمین استدالل کرده و چون ممکن است قبول نکنند و آسمان و زمین را قدیم بدانند، به 

 وجود خودشان و پدرانشان که حادثند استدالل کرده، و چون فرعون او را نسبت به جنون داد، موسی

 الل نمود. از نظم و تدبیری که در جهات مشرق و مغرب و گردش جهان است استد

َۡذَت  لَ�ِنِ  قَاَل ﴿ ۡجَعلَنََّك  َ�ۡ�ِي إَِ�ًٰها ٱ�َّ
َ
َولَوۡ  قَاَل  ٢٩ ٱلَۡمۡسُجو�ِ�َ  ِمنَ  َ�

َ
ءٖ  ِجۡئُتَك  أ ۡ�َِ� 

بِ�ٖ  تِ  قَاَل  ٣٠ مُّ
ۡ
ِٰد�ِ�َ  ِمنَ  ُكنَت  إِن بِهِۦٓ  فَأ ۡلَ�ٰ  ٣١ ٱل�َّ

َ
بِ�ٞ  ُ�ۡعَبانٞ  ِ�َ  فَإَِذا َعَصاهُ  فَ�  ٣٢ مُّ

ِٰظرِ�نَ  َ�ۡيَضآءُ  ِ�َ  فَإَِذا يََدُهۥ َونََزعَ    ]۳۳-۲۹[الشعراء:  ﴾٣٣ لِل�َّ
) موسی ۲۹دهم( ی غیر من بگیری از زندانیان قرارت میاگر خدای: فرعون گفت: ترجمه

بیاور آن را اگر از : ) فرعون گفت۳۰روشنی بیاورم( ۀو اگر چه برایت معجز : گفت
) و ۳۲آشکار گشت( خود را انداخت که ناگهان اژدهایی ) پس موسی عصای۳۱راستگویانی(

 ). ۳۳نمود( دست خود را بیرون آورد که ناگهان برای بینندگان سفید می
پردازد، مانند اکثر مقدس مآبان و  کسی که جواب منطقی ندارد به فحاشی و یا تهدید می: نکات

دیوانه خواند و سپس او را تهدید به زندان عالم نمایان زمان ما. فرعون نیز ابتدا توهین کرد و موسی را 

 معجزاتی که مشاهده کرد واهمه نمود و از آزار موسی خودداری کرد.  ۀواسطه نمود، ولی ب

ۥٓ  لِۡلَمَ�ِ  قَاَل ﴿ ن يُرِ�دُ  ٣٤ َعلِيمٞ  َلَ�ِٰحرٌ  َ�َٰذا إِنَّ  َحۡوَ�ُ
َ
�ِضُ�م ّمِنۡ  ُ�ۡرَِجُ�م أ

َ
 �ِِسۡحرِهِۦ أ

ُمُرونَ  َ�َماَذا
ۡ
ْ  ٣٥ تَأ رِۡجهۡ  قَالُٓوا

َ
َخاهُ  أ

َ
تُوكَ  ٣٦ َ�ِٰ�ِ�نَ  ٱلَۡمَدآ�ِنِ  ِ�  َوٱۡ�َعۡث  َوأ

ۡ
ارٍ  بُِ�ّلِ  يَ�  َسحَّ

َحَرةُ  فَُجِمعَ  ٣٧ َعلِي�ٖ  ۡعُلو�ٖ  يَۡو�ٖ  لِِميَ�ٰتِ  ٱلسَّ نُتم َهۡل  لِلنَّاِس  َو�ِيَل  ٣٨ مَّ
َ
َۡتِمُعونَ  أ ُّ� ٣٩ 

َحَرةَ  نَتَّبِعُ  لََعلََّنا ْ  إِن ٱلسَّ ا ٤٠ ٱۡلَ�ٰلِبِ�َ  ُهمُ  َ�نُوا َحَرةُ  َجآءَ  فَلَمَّ ْ  ٱلسَّ �ِنَّ  لِفِرَۡعۡونَ  قَالُوا
َ
 َ�َا أ

ۡجًرا
َ
َِّمنَ  إِٗذا �نَُّ�مۡ  َ�َعمۡ  قَاَل  ٤١ ٱۡلَ�ٰلِبِ�َ  َ�ۡنُ  ُكنَّا إِن َ� �ِ�َ  ل   ]۴۲-۳۴[الشعراء: ﴾٤٢ ٱلُۡمَقرَّ

خواهد  ) می۳۴گمان این ساحری دانا است( بی: فرعون به بزرگان اطراف خود گفت: ترجمه
وی : ) گفتند۳۵دهید؟( بنابراین چه نظر می ،شما را به جادوی خود از سرزمینتان بیرون کند

ساحران دانشمند  ۀ) که هم۳۶آوری را به شهرها بفرست ( دار و مأمورین جمع را با برادرش نگه
) و به مردم گفته شد آیا ۳۸جمع شدند() پس ساحران برای موعد روز معین ۳۷را نزد تو آرند(

) و چون ۴۰) تا اگر ساحران غالب آمدند ما آنان را پیروی کنیم(۳۹شوید( شما نیز مجتمع می

 



 ٣٦٥  سورة الشعراء

) فرعون ۴۱آیا برای ما مزدی است اگر ما چیره گشتیم(: ساحران نزد فرعون آمدند به او گفتند
 ). ۴۲د(بان خواهید بوآری و محققا در این صورت شما از مقّر : گفت

 : پرداخته در این آیات فرعون به تحریک مردم علیه موسی: نکات
ً
به اینکه او جادوگری : اوال

�ِنَّ ﴿ ۀجمل د ملک و ثروت شما را برباید. وهخوا به اینکه او می: دومداناست. 
َ
ۡجًرا َ�َا أ

َ
داللت  ﴾...َ�

دارد که ساحران دربار فرعون برای کسب ثروت و تقرب به فرعون و برای سوء استفاده و شهرت در 

قیام کردند و هدفشان إحقاق حق و یا بر طرف کردن باطلی نبود، در حالی که عالم باید  یمقابل موس

 اجتماع باشد.  ۀکنند خیرخواه مردم و بیدار

وَ�ٰٓ  لَُهم قَاَل ﴿ ْ  مُّ ۡلُقوا
َ
�  ٓ نُتم َما

َ
ۡلُقونَ  أ ْ  ٤٣ مُّ ۡلَقۡوا

َ
ْ  وَِعِصيَُّهمۡ  ِحَبالَُهمۡ  فَ� ةِ  َوقَالُوا  إِنَّا فِرَۡعۡونَ  بِِعزَّ

ۡلَ�ٰ  ٤٤ ٱۡلَ�ٰلُِبونَ  َ�َۡحنُ 
َ
فُِكونَ  َما تَۡلَقُف  ِ�َ  فَإَِذا َعَصاهُ  ُموَ�ٰ  فَ�

ۡ
ۡلِ�َ  ٤٥ يَأ

ُ
َحَرةُ  فَ�  ٱلسَّ

ْ  ٤٦ َ�ِٰجِدينَ   َ�ۡبَل  َ�ُۥ َءاَمنُتمۡ  قَاَل  ٤٨ َوَ�ُٰرونَ  ُموَ�ٰ  َرّبِ  ٤٧ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  بَِرّبِ  َءاَمنَّا قَالُٓوا
نۡ 

َ
ِي لََكبِ�ُُ�مُ  إِنَُّهۥ لَُ�ۡمۖ  َءاَذنَ  أ ۡحرَ  َعلََّمُ�مُ  ٱ�َّ َعنَّ  َ�ۡعلَُمونَۚ  فَلََسۡوَف  ٱلّسِ َ�ّطِ

ُ
�َ 

يِۡديَُ�مۡ 
َ
رُۡجلَُ�م �

َ
َصّلَِبنَُّ�مۡ  ِخَ�ٰٖف  ّمِنۡ  َوأ

ُ
ۡ�َِع�َ  َوَ�

َ
ْ  ٤٩ أ ۖ  َ�  قَالُوا ٓ  َضۡ�َ ا  َرّ�َِنا إَِ�ٰ  إِ�َّ

ن َ�ۡطَمعُ  إِنَّا ٥٠ ُمنَقلُِبونَ 
َ
ٓ  َر�َُّنا َ�َا َ�ۡغِفرَ  أ ن َخَ�َٰ�َٰنا

َ
ٓ  أ َل  ُكنَّا وَّ

َ
 ﴾٥١ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  أ

  ]۵۱-۴۳[الشعراء: 

ها و  ) پس ریسمان۴۳بیفکنید(آنچه افکندنی هست : موسی به ایشان گفت: ترجمه
) پس بدون ۴۴قسم به عزت فرعون که ما غلبه یافتگانیم(: عصاهای خو را افکنده و گفتند

) پس ۴۵برد( فاصله موسی عصای خود را افکند که ناگهان آنچه را ساحران ساخته بودند فرو
) پروردگار ۴۷به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم(: ) گفتند۴۶ساحران به سجده افتادند(

محققا  !بدهم به او ایمان آوردید به شما اجازهپیش از آنکه : ) فرعون گفت۴۸موسی و هارون(
مین زودی خواهید دانست، البته بدون شک ه است که به شما سحر آموخته بهماو بزرگ ش

) ۴۹آویزم( تان را به دار می شک همگی برم و بی عکس یکدیگر میر ها و پاهایتان را ب دست
راستی ما طمع داریم که ه ) ب۵۰( گردیم میرد زیرا ما به سوی پروردگامان برضرر ندا: دگفتن

 ). ۵۱باشیم(  پروردگارمان برای ما خطاهای ما را بیامرزد که ما اولین مؤمنان بوده
گرمی آفتاب جنبش ام بسته و جیوه زده بودند که به ها را به ساحران هزاران چوب و ریسمان: نکات

افکند، ولی چون حق را مشاهده کردند همگی ایمان آوردند و از  بینندگان را به هراس میکرد و  می

اندک ه اند ب خیال خود خداپرست بودهه ها ب شکنجه و قتل فرعون نترسیدند، ولی زمان ما کسانی که سال

حقائق  عوام می دارند، بلکه اکثر علمای دینی ما از ترسدست از خدا پرستی بر چیزی از فشار و ترس
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کنند.  حقیقی را عرضه نمی دارند و برای سوء استفاده و کسب شهرت توحید دین را ابراز نمی

 صِ «: فرمود صخدا رسول
ُ
يِت إَِذا َصل مَّ

ُ
 ْنَفاِن ِمْن أ

ُ
يِت َحا َصل مَّ

ُ
َسَدْت أ

َ
َسَدا ف

َ
يِت َو�َِذا ف مَّ

ُ
يَا  :�ِيَل  .َحْت أ

 ِ اَل  ؟َوَمْن ُهمْ  ،َرُسوَل ا�َّ
َ
ُفَقهَ ق

ْ
َمَراءُ : ال

ُ ْ
  .!*"»اُء َواأل

﴿ ٓ وَۡحۡيَنا
َ
نۡ  ُموَ�ٰٓ  إَِ�ٰ  َوأ

َ
ۡ�ِ  أ

َ
تََّبُعونَ  إِنَُّ�م بِِعَبادِيٓ  أ رَۡسَل  ٥٢ مُّ

َ
 ٱلَۡمَدآ�ِنِ  ِ�  فِرَۡعۡونُ  فَأ

ُؤَ�ٓءِ  إِنَّ  ٥٣ َ�ِٰ�ِ�نَ  ذَِمةٞ  َ�ٰٓ  َ�ِٰذُرونَ  َ�َِميعٌ  �نَّا ٥٥ لََغآ�ُِظونَ  َ�َا ��َُّهمۡ  ٥٤ قَلِيلُونَ  لَِ�ۡ
ۡخرَۡجَ�ُٰهم ٥٦

َ
ٰتٖ  ّمِن فَأ ۡوَرثَۡ�َٰها َكَ�ٰلَِكۖ  ٥٨ َكرِ��ٖ  َوَمَقا�ٖ  َوُ�ُنوزٖ  ٥٧ وَُ�ُيونٖ  َج�َّ

َ
 بَِ�ٓ  َوأ

ٰٓءِيَل  ۡ�َبُعوُهم ٥٩ إِۡسَ�
َ
ۡ�ِ�ِ�َ  فَ�  ]۶۰-۵۲[الشعراء:  ﴾٦٠ مُّ

بده زیرا شما تعقیب خواهید و به سوی موسی وحی نمودیم که بندگان مرا شبانه سیر : ترجمه
) که موسی و اتباعش گروهی ۵۳( آوری به شهرها فرستاد ) و فرعون مأمورین جمع۵۲شد(

) ۵۶ایم( ما همگی مسلح و آماده ) و محققاً ۵۵( ) و ایشان موجب خشم ما هستند۵۴اندکند(
ها و  از گنج) و ۵۷سارها بیرون راندیم( ها و چشمه پس ایشان را از بوستان(خداوند فرماید:) 

) ۵۹ارث دادیم(ه ) و این چنین آنها را به بنی اسرائیل ب۵۸جاهای ارجمند خارج ساختیم(
 ). ۶۰حال دمیدن آفتاب ایشان را تعقیب کردند( پس در
خبر است و ایشان را  و اصحابش بنا شد شبانه فرار کنند زیرا در شب دشمن بی ÷موسی: نکات

بیند، پس موسی ایشان را اطالع داد که شبانه وقت طلوع ماه از شهر خارج و در جای معینی جمع  نمی

د. و مقصود نشوند که به طرف مشرق مصر بود و بنی اسرائیل که جمعیتی بسیار زیاد بودند حرکت کرد

ۡ�َبُعوُهم﴿ :ۀجملاز 
َ
ۡ�ِ�ِ�َ  فَ� ممکن است این باشد که فرعون ایشان را تعقیب کرد در حالی که به  ﴾مُّ

ۡ�ِ�ِ�َ ﴿طرف شرق حرکت کردند که   حال باشد از ضمیر فاعل.  ﴾مُّ

ا﴿ َٰٓءا فَلَمَّ ۡصَ�ُٰب  قَاَل  ٱۡ�َۡمَعانِ  تََ�
َ
ۖ  قَاَل  ٦١ لَُمۡدَرُ�ونَ  إِنَّا ُموَ�ٰٓ  أ ٓ  َرّ�ِ  َمِ�َ  إِنَّ  َ�َّ

ٓ  ٦٢ َسَيۡهِدينِ  وَۡحۡيَنا
َ
نِ  ُموَ�ٰٓ  إَِ�ٰ  فَأ

َ
ۖ  ّ�َِعَصاكَ  ٱۡ�ِب أ ۡودِ  فِۡرقٖ  ُ�ُّ  فََ�نَ  فَٱنَفلَقَ  ٱۡ�َۡحَر  َكٱلطَّ

ۡزلَۡفَنا ٦٣ ٱۡلَعِظيمِ 
َ
َ�ۡيَنا ٦٤ ٱ�َخرِ�نَ  َ�مَّ  َوأ

َ
ۥٓ  َوَمن ُموَ�ٰ  َوأ َعُه ۡ�َِع�َ  مَّ

َ
ۡغَرۡ�َنا ُ�مَّ  ٦٥ أ

َ
 أ

____________________ 

گردد. شوند و چون فاسد شوند امتم فاسد میدو گروه از امت من هستند که چون اصالح گردند، امتم اصالح می« -١

: الفردوس بمأثور اخلطابديلمی، ». ها چه کسانی هستند؟ فرمودند: فقها و حکامرسول خدا، آنگفته شد: ای 

) به ضعف آن اشاره ٥٠٤٧(اجلامع الصغري ، هر دو از ابن عباس؛ و سيوطی در حلية األولياء )؛ و أبونعيم،٣٧٨٤(

 ن حكم نموده است.) به موضوع بودن آ٣٤٩٥( ضعيف اجلامع الصغري وزيادتهدارد. بلكه آلبانی در 
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ۖ  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  ٦٦ ٱ�َخرِ�نَ  ۡ�َ�ُُهم َ�نَ  َوَما �يَٗة
َ
ۡؤِمنِ�َ  أ  ٱۡلَعِز�زُ  لَُهوَ  َر�ََّك  �نَّ  ٦٧ مُّ

 ]۶۸-۶۱[الشعراء:  ﴾٦٨ ٱلرَِّحيمُ 
گمان دستگیر خواهیم  بی: چون دو جماعت یکدیگر را بدیدند اصحاب موسی گفتند: ترجمه

نه چنین است زیرا پروردگارم با من عنایت دارد و مرا رهبری خواهد : ) موسی گفت۶۱شد(
(دریا) پس (موسی زد) ) پس به موسی وحی کردیم که عصایت را به دریا بزن ۶۲کرد(

نزدیک ) و دیگران را به آنجا ۶۳قسمتی از آب چون کوه بزرگی شد( بشکافت، پس هر
) سپس دیگران را غرق ۶۵ا نجات دادیم(که را با او بود همگی ر  ) و موسی و هر۶۴گردانیدیم(

 و بیشترشان ایمان آورنده نبودند قدرتی است ۀراستی که در این عبرت و نشانه ) ب۶۶نمودیم(
 ). ۶۸او عزیز رحیم است( راستی که پروردگارت محققاً ه ) و ب۶۷(

چون لشکر فرعون چند برابر زیادتر از اصحاب موسی بودند و لذا اصحاب موسی : نکات

تعالی خطاب آمد که عصایت را به دریا بزن، پس چون  سیدند و از موسی چاره خواستند، از حقهرا

ها شکافت و راهی برای عبور اصحاب موسی نمایان شد. چون  لهی آبقدرت اه ب ،عصا را به دریا زد

اطه و اصحاب موسی از دریا خارج شدند، لشکر فرعون وارد دریا گشتند و در میان دریا آب ایشان را اح

ٰ  ِ�  إِنَّ ﴿: ۀلهی بوده چنانکه در آیاین معجزه و قدرت ا غرق نمود. و  ﴾يَةٗ � لَِك َ�
ّ
 ر داده است. ، تذک

  َعلَۡيِهمۡ  َوٱتُۡل ﴿
َ
�ِيهِ  قَاَل  إِذۡ  ٦٩ إِبَۡ�ٰهِيمَ  َ�َبأ

َ
ْ  ٧٠ َ�ۡعُبُدونَ  َما َوقَۡوِمهِۦ ِ� ۡصَناٗما َ�ۡعُبدُ  قَالُوا

َ
 أ

وۡ  ٧٢ تَۡدُعونَ  إِذۡ  �َۡسَمُعونَُ�مۡ  َهۡل  قَاَل  ٧١ َ�ِٰكفِ�َ  لََها َ�َنَظلُّ 
َ
وۡ  يَنَفُعونَُ�مۡ  أ

َ
ونَ  أ  ٧٣ يَُ�ُّ

 ْ ٓ  بَۡل  قَالُوا فََرَءۡ�ُتم قَاَل  ٧٤ َ�ۡفَعلُونَ  َكَ�ٰلَِك  َءابَآَءنَا وََجۡدنَا
َ
ا أ نُتمۡ  ٧٥ َ�ۡعُبُدونَ  ُكنُتمۡ  مَّ

َ
 أ

ۡقَدُمونَ  َوَءابَآؤُُ�مُ 
َ
ٓ  َعُدوّٞ  فَإِ�َُّهمۡ  ٧٦ ٱۡ� ِي ٧٧ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َربَّ  إِ�َّ  ّ�ِ  َ�ۡهِدينِ  َ�ُهوَ  َخلََقِ�  ٱ�َّ

ِي ٧٨ ِي ٨٠ �َۡشِف�ِ  َ�ُهوَ  َمرِۡضُت  �َذا ٧٩ َو�َۡسِق�ِ  ُ�ۡطعُِمِ�  ُهوَ  َوٱ�َّ  ُ�ۡيِ�ِ  ُ�مَّ  يُِميتُِ�  َوٱ�َّ
ِيٓ  ٨١ ۡطَمعُ  َوٱ�َّ

َ
ن أ

َ
  ]۸۲-۶۹[الشعراء:  ﴾٨٢ ٱّ�ِينِ  يَۡومَ  ِ�  َٔ َخِطٓ�  ِ�  َ�ۡغفِرَ  أ

چه : ) هنگامی که به پدرش و قومش گفت۶۹و بر ایشان خبر ابراهیم را تالوت کن(: ترجمه
) ۷۱پرستیم و پیوسته برای عبادت آنها معتکفیم( ی را میهای بت: ) گفتند۷۰پرستید؟( می

) و یا سود و زیانی برای شما ۷۲خوانید( میشنوند وقتی که آنها را  آیا ندای شما را می: گفت
آیا توجه : ) گفت۷۴کردند( ایم که چنین می نه بلکه پدران خود را دیده: ) گفتند۷۳دارند(
ققا آنان ) که مح۷۶شما( ۀگذشت) شما و پدران ۷۵اید( پرستیده اید که چه چیز را می داشته

) و ۷۸کند( س او مرا رهبری می) آن که مرا آفریده پ۷۷جهانیان( دشمن منند جز پروردگار
) و ۸۰( دهد م او مرا شفا میو) و چون بیمار ش۷۹کند( کند و سیرابم می آنکه او مرا اطعام می
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) و آنکه طمع دارم روز جزاء خطای مرا برای ۸۱کند( میراند، سپس مرا زنده می آن که مرا می
 ). ۸۲من بیامرزد(

 إِذۡ ﴿پرستان به کار خود افتخار داشتند و  داللت دارد که بت ﴾َ�ِٰكفِ�َ  لََها َ�َنَظلُّ ﴿ :ۀجمل: نکات
خدا ایشان را به شرک کشانیده بود و دلیلشان رفتار پدرانشان بود، داللت دارد که خواندن غیر ﴾تَۡدُعونَ 

چنانکه در زمان ما اهل بدعت و خرافات به اباطیل خود افتخار دارند و دلیلشان همان کردارهای خرافی 

.. این افعال را به خدا ..و ﴾ُ�ۡطعُِمِ� ﴿و  ﴾َ�ۡهِدينِ ﴿و  ﴾َخلََقِ� ﴿: است. و در جمالت پدرانشان

 َ�ُهوَ ﴿ :ۀجمل. و ﴾َمرِۡضُت  إَِذا﴿: نسبت داده، ولی بیماری را نسبت به خود داده است که فرموده
 َ�ۡغِفرَ  .…﴿ :ۀلجمطلبیدند. و  داللت دارد که شافی فقط خداست و پیامبران از خدا شفاء می ﴾�َۡشفِ�ِ 

 نیست بلکه برای نفع بنده است.  تاع حضرت احدیفلهی برای انتران اداللت دارد که غف ﴾ِ� 

ۡ�ِۡقِ�  ُحۡكٗما ِ�  َهۡب  َرّبِ ﴿
َ
ٰلِِح�َ  َو�  ٨٤ ٱ�ِخرِ�نَ  ِ�  ِصۡدقٖ  لَِسانَ  ّ�ِ  َوٱۡجَعل ٨٣ بِٱل�َّ

ِ�ٓ  َوٱۡغفِرۡ  ٨٥ ٱ�َّعِيمِ  َجنَّةِ  َوَرثَةِ  ِمن َوٱۡجَعۡلِ� 
َ
آّلِ�َ  ِمنَ  َ�نَ  إِنَُّهۥ ِ�  يَۡومَ  ُ�ۡزِِ�  َوَ�  ٨٦ ٱلضَّ

َ�  َمنۡ  إِ�َّ  ٨٨ َ�ُنونَ  َوَ�  َمالٞ  يَنَفعُ  َ�  يَۡومَ  ٨٧ ُ�ۡبَعُثونَ 
َ
�  َ ۡزلَِفِت  ٨٩ َسلِي�ٖ  بَِقۡلبٖ  ٱ�َّ

ُ
 َوأ

ۡ�نَ  لَُهمۡ  َو�ِيَل  ٩١ �نَ لِۡلَغاوِ  ٱۡ�َِحيمُ  َوُ�ّرِزَتِ  ٩٠ لِۡلُمتَّقِ�َ  ٱۡ�َنَّةُ 
َ
 ِمن ٩٢ َ�ۡعُبُدونَ  ُكنُتمۡ  َما �

ِ  ُدونِ  ونَُ�مۡ  َهۡل  ٱ�َّ وۡ  يَنُ�ُ
َ
ونَ  أ ْ  ٩٣ يَنَتِ�ُ  وَُجُنودُ  ٩٤ َوٱۡلَغاوُۥنَ  ُهمۡ  �ِيَها فَُكۡبِكُبوا

ۡ�َُعونَ  إِبۡلِيَس 
َ
ْ  ٩٥ أ ِ  ٩٦ َ�َۡتِصُمونَ  �ِيَها َوُهمۡ  قَالُوا بِ�ٍ  َضَ�ٰلٖ  َلِ�  ُكنَّا إِن تَٱ�َّ  إِذۡ  ٩٧ مُّ

ٓ  ٩٨ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  بَِرّبِ  �َُسّوِ�ُ�م ٓ  َوَما َضلََّنا
َ
 َوَ�  ١٠٠ َ�ٰفِعِ�َ  ِمن َ�َا َ�َما ٩٩ ٱلُۡمۡجرُِمونَ  إِ�َّ  أ

نَّ  فَلَوۡ  ١٠١ َ�ِي�ٖ  َصِديقٍ 
َ
ةٗ  َ�َا أ ۖ  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  ١٠٢ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ِمنَ  َ�َنُكونَ  َكرَّ  َ�نَ  َوَما �يَٗة

ۡ�َ�ُُهم
َ
ۡؤِمنِ�َ  أ   ]۱۰۴-۸۳[الشعراء:  ﴾١٠٤ ٱلرَِّحيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ  لَُهوَ  َر�ََّك  �نَّ  ١٠٣ مُّ

) و نزد آیندگان نیکنامم ۸۳پروردگارا مرا حکمی عطا کن و قرین شایستگان نما(: ترجمه
) ۸۶) و پدر مرا بیامرز که از گمراهان بود(۸۵نعمت قرار ده( مرا از وارثان بهشت پر ) و ۸۴دان(گر 

) روزی که مال و فرزندان سودی ۸۷و روزی که مردم بر انگیخته و زنده گردند مرا خوار مکن(
) و بهشت برای نیکوکاران نزدیک ۸۹) مگر آنکه با قلب سالم سوی خدا آمده باشد(۸۸ندهد(
آن چیزها که کجایند ) و به ایشان گفته شود ۹۱دد() و دوزخ برای گمراهان نمودار گر ۹۰شود(

ایشان و پس ) ۹۳کنند و یا نصرت یابند( ) غیرخدا آیا شما را یاری می۹۲پرستیدید ( می
) و ایشان در حالی ۹۵) با سپاهیان ابلیس همه یکجا(۹۴دوزخ افکنده شوند(در گمراهان به رو 

 



 ٣٦٩  سورة الشعراء

) زیرا ۹۷ما در گمراهی آشکار بودیم() به خدا قسم که ۹۶کنند گویند( که در آن خصومت می
) پس برای ۹۹) و ما را گمراه نکردند جز بدکاران (۹۸کردیم( شما را با پروردگار جهانیان برابر می

بود از  ) پس اگر برای ما بازگشتی به دنیا می۱۰۱) و نه دوست صمیمی(۱۰۰ما شفیعانی نباشد(
) و ۱۰۳ت و بیشترشان مؤمنین نبودند(راستی که در این عبرتی اسه ) ب۱۰۲شدیم( مؤمنین می

 ). ۱۰۴راستی که پروردگارت البته خود عزیز رحیم است(ه ب
کند که قرین  تقاضا از خدا می بندگان صالح چنان مقامی دارند که حضرت ابراهیم: نکات

این است که در میان آیندگان  ﴾ٱ�ِخرِ�نَ  ِ�  ِصۡدقٖ  لَِسانَ  ّ�ِ  َوٱۡجَعل﴿ ۀجمل ایشان باشد. و مقصود از

خوشنام و سرمشق ایشان باشم و دعای آن جناب مستجاب شده و در میان أمم یهود و نصاری و اسالم 

نام دعای ندبه ساخته و در آنجا با این آیه نعوذ ه خوشنام و مورد توجه است. بعضی از خرافاتیین دعائی ب

سَ «: گویند ای می بالله بازی کرده و در جمله ينَ وَ رِ خِ قٍ يفِ اآلْ دْ بْ   أَلَكَ لِسانَ صِ أَجَ لِكَ فَ لْتَ ذَ عَ جَ تَهُ وَ

لِيًّ  ، یعنی حضرت ابراهیم از تو سؤال کرد لسان صدقی در آیندگان، و تو او را اجابت کردی و آن را !*"»اعَ

اظهار کنند  این اشخاص برای آنکه ارادتی به علی بن ابیطالب !..علی بن ابی طالب قرار دادی

  !!دهند خود قرار می ۀاب خدا را بازیچکت

بَۡت ﴿ ُخوُهمۡ  لَُهمۡ  قَاَل  إِذۡ  ١٠٥ ٱلُۡمۡرَسلِ�َ  نُوٍح  قَۡومُ  َكذَّ
َ
َ�  نُوحٌ  أ

َ
 رَُسوٌل  لَُ�مۡ  إِّ�ِ  ١٠٦ َ�تَُّقونَ  �

ِم�ٞ 
َ
ْ  ١٠٧ أ َ  فَٱ�َُّقوا ِطيُعونِ  ٱ�َّ

َ
ٓ  ١٠٨ َوأ ۡ�  َوَما

َ
ۡجٍر�  ِمنۡ  َعلَۡيهِ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ۡجرِيَ  إِنۡ  أ

َ
ٰ  إِ�َّ  أ  َرّبِ  َ�َ

ْ  ١٠٩ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َ  فَٱ�َُّقوا ِطيُعونِ  ٱ�َّ
َ
 ]۱۱۰-۱۰۵[الشعراء:  ﴾١١٠ َوأ

چرا : ) وقتی که برادرشان نوح به آنان گفت۱۰۵قوم نوح پیامبران را تکذیب کردند(: ترجمه
خدا بترسید و س از ) پ۱۰۷( تحقیق که من برای شما پیغمبر امینمه ) ب۱۰۶کنید( پرهیز نمی

 ۀخواهم، مزد من جز بر عهد ) و برای رسالتم از شما مزدی نمی۱۰۸ید(مرا اطاعت نمای
 ). ۱۱۰) پس، از خدا بترسید و مرا فرمان برید(۱۰۹پروردگار جهانیان نیست(

بَۡت ﴿ :ۀجمل: نکات ، داللت دارد که در زمان نوح پیامبران دیگری بوده ﴾ٱلُۡمۡرَسلِ�َ  نُوٍح  قَۡومُ  َكذَّ

جمع آمده و ممکن است گفته شود تکذیب یک پیامبر مانند تکذیب تمام پیامبران  ﴾ٱلُۡمۡرَسلِ�َ ﴿که 

ۡجرِيَ  إِنۡ ﴿ :ۀجملاست. و 
َ
ٰ  إِ�َّ  أ داللت دارد که قانون خمسی برای نوح و  ﴾ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َرّبِ  َ�َ

ْ ﴿اوالدش نبوده است. و تکرار  َ  فَٱ�َُّقوا کید است.  ﴾...ٱ�َّ  برای تأ

____________________ 
 )٩٩/١٠٥( بحار األنوارمجلسی،  -١
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﴿ ْ نُۡؤِمنُ  قَالُٓوا
َ
ۡرَذلُونَ  َوٱ�ََّبَعَك  لََك  �

َ
ْ  بَِما ِعۡلِ�  َوَما قَاَل  ١١١ ٱۡ�  ِحَساُ�ُهمۡ  إِنۡ  ١١٢ َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا

ٰ  إِ�َّ  َ�َ  � ٓ  ١١٣ �َۡشُعُرونَ  لَوۡ  َرّ�ِ ۠  َوَما نَا
َ
۠  إِنۡ  ١١٤ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  بَِطارِدِ  � نَا

َ
بِ�ٞ  نَِذيرٞ  إِ�َّ  �    ﴾١١٥ مُّ

  ]۱۱۵-۱۱۱[الشعراء: 
حالی که فرومایگان و مردم پست تو را پیروی آیا ما به تو ایمان آوریم در: قوم او گفتند: ترجمه

) حساب ایشان جز بر ۱۱۲( اند ندارم کرده من علمی به آنچه می: ) نوح گفت۱۱۱اند( کرده
) ۱۱۴از خود نرانم و طرد نکنم() و من این مؤمنان را ۱۱۳پروردگارم نیست اگر بفهمید(

 ). ۱۱۵آشکار( ۀنیستم من جز ترسانند

َبَعَك ﴿ :ۀجمل: نکات ۡرَذلُونَ  َوٱ�َّ
َ
آوردند و  داللت دارد که همیشه مردم فقیر زودتر ایمان می ﴾ٱۡ�

 َوَما﴿ :ۀجملعکس بوده است. و ر فرومایه و پست بودند، در حالی که در معنی ب ،به نظر کفارایشان 
ْ  بَِما ِعۡلِ�   إِ�َّ  ِحَساُ�ُهمۡ  إِنۡ ﴿ :ۀجملست که انبیاء علم غیب نداشتند. و ا ، دلیل بر آن﴾َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا

 ٰ اند  ای که در زیارت جامعه بافته داللت دارد که حساب بندگان فقط با خدا است، پس جمله ﴾َرّ�ِ  َ�َ

 خالف قرآن است و صحیح نیست. بر »!مكحساهبم علي«: گویند و به امام می

﴿ ْ بُونِ  قَۡوِ�  إِنَّ  َرّبِ  قَاَل  ١١٦ ٱلَۡمرُۡجوِم�َ  ِمنَ  َ�َُكوَ�نَّ  َ�ُٰنوحُ  تَنَتهِ  لَّمۡ  لَ�ِن قَالُوا  ١١٧ َكذَّ
ِ�َ  َوَمن َوَ�ِِّ�  َ�ۡتٗحا َوَ�ۡيَنُهمۡ  بَۡيِ�  فَٱۡ�َتحۡ  �َۡيَ�ٰهُ  ١١٨ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ِمنَ  مَّ

َ
َعُهۥ َوَمن فَأ  ِ�  مَّ

ۡغَرۡ�َنا ُ�مَّ  ١١٩ ٱلَۡمۡشُحونِ  ٱۡلُفۡلكِ 
َ
ۖ  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  ١٢٠ ٱۡ�َا�ِ�َ  َ�ۡعدُ  أ ۡ�َ�ُُهم َ�نَ  َوَما �يَٗة

َ
 أ

ۡؤِمنِ�َ    ]۱۲۲-۱۱۶[الشعراء:  ﴾١٢٢ ٱلرَِّحيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ  لَُهوَ  َر�ََّك  �نَّ  ١٢١ مُّ
پروردگارا قوم : ) گفت۱۱۶سنگ ساران خواهی شد(ای نوح اگر بس نکنی از : گفتند: ترجمه

) پس حکم کن بین من و آنان حکمی و مرا با مؤمنانی که همراه ۱۱۷من مرا تکذیب کردند(
) ۱۱۹شده بود نجات دادیم(در کشتی پر ) پس ما او و هر کس که با او ۱۱۸منند نجات بخش(

عبرتی هست و بیشتر ایشان  راستی که در اینه ) ب۱۲۰آنگاه باقی ماندگان را غرق کردیم(
 ). ۱۲۲راستی که فقط پروردگارت عزیز رحیم است(ه ) و ب۱۲۱مؤمن نبودند(

رۡ ﴿: ۀهر جای قرآن کلم: نکات
َ
ۡ ٱ﴿ و یا ﴾ُ�َنََّك َ� ذکر شده مقصود قتل است جز  ﴾ُجوِم�َ َمرۡ ل

 مریم که به معنی شتم است.  ۀسور

بَۡت ﴿ ُخوُهمۡ  لَُهمۡ  قَاَل  إِذۡ  ١٢٣ ٱلُۡمۡرَسلِ�َ  َ�دٌ  َكذَّ
َ
َ�  ُهودٌ  أ

َ
ِم�ٞ  رَُسوٌل  َلُ�مۡ  إِّ�ِ  ١٢٤ َ�تَُّقونَ  �

َ
 أ

١٢٥  ْ َ  فَٱ�َُّقوا ِطيُعونِ  ٱ�َّ
َ
ٓ  ١٢٦ َوأ ۡ�  َوَما

َ
ۡجٍر�  ِمنۡ  َعلَۡيهِ  ُلُ�مۡ  َٔ أ

َ
ۡجرِيَ  إِنۡ  أ

َ
ٰ  إِ�َّ  أ  َرّبِ  َ�َ
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تَۡبُنونَ  ١٢٧ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ 
َ
ونَ  لََعلَُّ�مۡ  َمَصانِعَ  َوَ�تَِّخُذونَ  ١٢٨ ُثونَ َ�ۡعبَ  َءايَةٗ  رِ�عٍ  بُِ�ّلِ  � ُ�ُۡ�َ ١٢٩ 

ْ  ١٣٠ َجبَّارِ�نَ  َ�َطۡشُتمۡ  َ�َطۡشُتم �َذا َ  فَٱ�َُّقوا ِطيُعونِ  ٱ�َّ
َ
 ]۱۳۱-۱۲۳[الشعراء:  ﴾١٣١ َوأ

تقوا پیشه آیا : ) هنگامی که برادرشان هود گفت۱۲۳قوم عاد پیامبران را تکذیب کردند(: ترجمه
) پس از خدا بترسید و ۱۲۵( راستی من برای شما پیامبری خیرخواه و امینمه ) ب۱۲۴(کنید نمی

 ۀعهده خواهم مزد من نیست جز ب ) و من برای رسالتم از شما مزدی نمی۱۲۶مرا اطاعت کنید(
) ۱۲۸کنید( فایده بنا می ای به بیهوده و بی جای بلندی نشانه ) آیا در هر۱۲۷( پروردگار جهانیان

 کنید)(وحمله خرج دهیده ) و چون سطوت ب۱۲۹مانید( سازید گویا شما جاوید می وشک میو ک
 ). ۱۳۱( ) پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید۱۳۰( کنید جبارانه سطوت می

بوتربازی و برای ساختند برای ک شود، ایشان بناهای بلندی می به مکان بلند اطالق می ﴾رِ�عٍ ﴿: نکات

ِقَياَمِة «: فرمود صبینند و آزار برسانند. رسول خدااینکه مردم را ب
ْ
لُكُّ بَِناٍء يُبَْ� َوَ�اٌل ىلَعَ َصاِحبِِه يَْوَم ال

 بُدَّ ِمْنه
َ

 َما ال
َّ

باشد در روز قیامت جز بنائی  ی که ساخته شود وبال بر صاحب آن میهر بنای«: . یعنی!*"» إِال

عی بدید و او را یرف ای بلند و کاخ قبه صدر حدیث آمده که روزی رسول خدا »که محل احتیاج باشد.

ما هذه؟ و چون صاحب بنا خدمت حضرت رسید، حضرت از او روی بگردانید و : خوش نیامد و فرمود

داً وَ «: فرمود پیوسته در دعا می صاو فهمید و رفت با زمین یکسان کرد. و رسول خدا ُهمَّ اْرُزْق ُ�َمَّ
َّ
آَل الل

دٍ  داً َوآَل ُ�َمَّ ْ�َغَض ُ�َمَّ
َ
 وَاْرُزْق َمْن أ

َ
َفاف

َ
ك

ْ
 وَال

َ
َعَفاف

ْ
ٍد ال داً َوآَل ُ�َمَّ َحبَّ ُ�َمَّ

َ
ٍد َوَمْن أ َماَل ُ�َمَّ

ْ
 ال

 
َ

َودل
ْ
روزی محمد و آل محمد و آنکه محمد و آل محمد را دوست دارد پاکدامنی  ،خداوندا« . یعنی:!+"»وَال

  »و کفاف کن و آن کس که محمد و آل محمد را دشمن دارد کثرت مال و فرزند ده.

﴿ ْ ِيٓ  َوٱ�َُّقوا ُ�م ٱ�َّ َمدَّ
َ
ُ�م ١٣٢ َ�ۡعلَُمونَ  بَِما أ َمدَّ

َ
نَۡ�ٰ�ٖ  أ

َ
ٰتٖ  ١٣٣ َوَ�نِ�َ  بِ�  ١٣٤ وَُ�ُيونٍ  وََج�َّ

ٓ إِ  َخاُف  ّ�ِ
َ
ْ  ١٣٥ َعِظي�ٖ  يَۡو�ٍ  َعَذاَب  َعلَۡيُ�مۡ  أ ٓ  َسَوآءٌ  قَالُوا وََ�ۡظَت  َعلَۡيَنا

َ
مۡ  أ

َ
 ّمِنَ  تَُ�ن لَمۡ  أ

____________________ 
) روایت ٦/٥٣١( الکافيرا کلینی در )، با لفظ نزدیک به این؛ و مانند آن٣/٤٥٧( مستدرك الوسائلنوری طبرسی،  -١

کرده است. اما در مصادر اهل سنت معنای آن با الفاظی با اختالف اندک از انس به صورت مرفوع روایت شده 

 یبوصیر ؛)٤١٦١( السنن، ابن ماجه و)؛ ٣/٢٢٠( الـمسند، أحمدو  ).٥٢٣٧( السنن، أبو داوداست؛ نگا: 

کسی را ندیدم که وی را عیسی بن عبد األعلی رد در اسناد این روایت اختالف است. در مو: گویدمی )٤/٢٢٦(

ی هیثم و) ٣٠٨١( ش:، )٣/٢٥٨( األوسط در یطبران و .هستند ثقات از قیه راویان آنب و تجریح و توثیق کرده باشد

 هستند. ثقات اویان آن از: رگویدمی )٤/٧٠( المجمعدر 

 ) و اصلی برای آن در مصادر اهل سنت نیافتم.٢/١٤٠( الکافيکلینی،  -٢
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ٓ  إِنۡ  ١٣٦ ٱۡلَ�ِٰعِظ�َ  لِ�َ  ُخلُقُ  إِ�َّ  َ�َٰذا وَّ
َ
�ِ�َ  َ�ۡنُ  َوَما ١٣٧ ٱۡ� بُوهُ  ١٣٨ بُِمَعذَّ ۡهلَۡكَ�ُٰهمۚۡ  فََكذَّ

َ
 فَأ

ۖ  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  ۡ�َ�ُُهم َ�نَ  َوَما �يَٗة
َ
ۡؤِمنِ�َ  أ  ﴾١٤٠ ٱلرَِّحيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ  لَُهوَ  َر�ََّك  �نَّ  ١٣٩ مُّ

  ]۱۴۰-۱۳۲[الشعراء: 

) شما را به چهار پایان و ۱۳۲( دانید کمک داده بترسید که شما را به آنچه میاز آن: ترجمه
راستی که من بر شما از ه ) ب۱۳۴سارها( چشمهها و  ) و به بوستان۱۳۳فرزندان مدد داده(

بر ما یکسان است چه ما را پند دهی و یا از : ) گفتند۱۳۵ترسم( عذاب روز بزرگی می
) و ما ۱۳۷) این (پرستش غیر خدا) جز رفتار گذشتگان نیست(۱۳۶پنددهندگان نباشی(

استی که در این ر ه ) پس او را تکذیب کردند که هالکشان کردیم ب۱۳۸ب نخواهیم شد(معذَّ 
راستی که فقط پروردگارت عزیز ه ) و ب۱۳۹قصه عبرتی است و اکثر ایشان اهل ایمان نبودند(

 ). ۱۴۰( رحیم است
شود دارای حشم و  اعراف و هود و آیات دیگر ذکر شده و معلوم می ۀقوم عاد در سور ۀقص: نکات

ٓ  إِنۡ ﴿ :ۀجملهای بسیار بودند. و مقصود ایشان از  زراعت لِ�َ  ُخلُقُ  إِ�َّ  َ�َٰذا وَّ
َ
، تقلید از گذشتگان ﴾ٱۡ�

�ِ�َ  َ�ۡنُ  َوَما﴿ :ۀجملشان نموده است. و بوده، خدا در این گفتار ذمّ  ، داللت دارد بر غرور ﴾بُِمَعذَّ

 باد صرصر بود. وسیلۀ  هایشان. و هالکت ایشان ب

بَۡت ﴿ ُخوُهمۡ  لَُهمۡ  قَاَل  إِذۡ  ١٤١ ٱلُۡمۡرَسلِ�َ  َ�ُمودُ  َكذَّ
َ
َ�  َ�ٰلِحٌ  أ

َ
 رَُسوٌل  لَُ�مۡ  إِّ�ِ  ١٤٢ َ�تَُّقونَ  �

ِم�ٞ 
َ
ْ  ١٤٣ أ َ  فَٱ�َُّقوا ِطيُعونِ  ٱ�َّ

َ
ٓ  ١٤٤ َوأ ۡ�  َوَما

َ
ۡجٍر�  ِمنۡ  َعلَۡيهِ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ۡجرِيَ  إِنۡ  أ

َ
ٰ  إِ�َّ  أ  َرّبِ  َ�َ

ُ�ونَ  ١٤٥ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َ�ۡ�ُ
َ
ٓ  َما ِ�  � ٰتٖ  ِ�  ١٤٦ َءاِمنِ�َ  َ�ُٰهَنا  َطۡلُعَها َوَ�ۡلٖ  َوُزُروعٖ  ١٤٧ وَُ�ُيونٖ  َج�َّ

َبالِ  ِمنَ  َوَ�ۡنِحُتونَ  ١٤٨ َهِضيمٞ  ْ  ١٤٩ َ�ٰرِهِ�َ  ُ�ُيوٗتا ٱۡ�ِ َ  فَٱ�َُّقوا ِطيُعونِ  ٱ�َّ
َ
ْ  َوَ�  ١٥٠ َوأ  تُِطيُعٓوا

ۡمرَ 
َ
ِينَ  ١٥١ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  أ �ِض  ِ�  ُ�ۡفِسُدونَ  ٱ�َّ

َ
  ]۱۵۲-۱۴۱[الشعراء:  ﴾١٥٢ يُۡصلُِحونَ  َوَ�  ٱۡ�

: برادرشان صالح به ایشان گفت آنگاه که) ۱۴۱قوم ثمود پیغمبران را تکذیب کردند(: ترجمه
) پس، از ۱۴۳باشم( راستی که من برای شما رسولی امین میه ) ب۱۴۲کنید( آیا پرهیز نمی

نیست مزد من مگر  ،خواهم ) و من بر رسالتم مزدی نمی۱۴۴خدا بترسید و مرا اطاعت کنید(
) ۱۴۶) آیا در آنچه اینجا هست در حال امن رها خواهید بود(۱۴۵پروردگار جهانیان( ۀبر عهد

های لطیف  ها که شکوفه ها و نخلستان ) و زراعت۱۴۷( سارها  ها و چشمه در میان باغ
خدا ) پس، از ۱۴۹حالی که ماهر و خوشحالید (تراشید در ها می ها خانه از کوه ) و۱۴۸دارد(

) آنان که در ۱۵۱گران را اطاعت مکنید( ) و فرمان اسراف۱۵۰بترسید و مرا اطاعت کنید(
 ). ۱۵۲پردازند( کنند و به اصالح نمی زمین فساد می
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 ۀاعتبار اینکه تکذیب یک نفر رسول تکذیب همه جمع آمده ب ﴾ٱلُۡمۡرَسلِ�َ ﴿باز در این آیات : نکات

اعتبار اینکه برادر خیرخواه برادر است و بدین جهت ه است و خدا صالح را برادر ایشان خوانده ب مرسلین

ُ�ونَ ﴿ :ۀجملباید زودتر سخن او را بپذیرند. و مقصود از  َ�ۡ�ُ
َ
 َوَ� ﴿ :ۀجملاعتباری دنیاست. و  بی ﴾....�

 ْ ۡمرَ  تُِطيُعٓوا
َ
کنند نباید اطاعت کرد به شرک و عصیان میداللت دارد که از کسانی که دعوت  ﴾ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  أ

باشد که در بیت المال خیلی باید دقت نباید از مسرفین در بیت المال که زمامدار  دارد و همچنین داللت

های حضرت  و از جمله نامه تی در چیزهای خیلی جزئی چون برق، صندلی، کاغذ و قلم؛شود ح

مْ «: به کارمندانش این بود که امیر ولَكُ نِّي فُضُ فُوا عَ ذِ احْ مْ وَ كُ طُورِ َ سُ بُوا بَنيْ ارِ قَ مْ وَ كُ مَ وا أَقْالَ أَدِقُّ

دَ  وا قَصْ دُ اقْصِ مَ وَ الَ الـْ وَ إِنَّ أَمْ ثَارَ فَ كْ ِ اإلْ مْ وَ اكُ إِيَّ اينِ وَ مُ عَ ارالـْ َ ِرضْ لُ اإلْ تَمِ ْ نيَ الَ حتَ لِمِ های  قلم« :. یعنی!*"»سْ

ذف کنید (عبارت ح م گیرید و زیادتی کلمات راه سطرها را نزدیک بهخود را نازک و ریز کنید و بین 

حذر باشید از پر نویسی زیرا که و منظورها را در نظر بگیرید و برضروری نکنید) و مقاصد های غیر پردازی

موجز و مختصر بود، مثال  صو مکاتبات رسول خدا ».اموال مسلمین تحمل چنین خساراتی را ندارد

لَ «: های آن حضرت که به سلطان ایران نوشته، آمده است ضمن یکی از نامه لِمْ تَسْ إِنْ  مْ أَسْ يْكَ  فَ لَ عَ أَبَيْتَ فَ

وسِ ـإِثْمُ ال جُ بنابراین  »گردن تو خواهد بود. اسالم بیاور تا سالم بمانی و گرنه گناه مردم به« :. یعنی!+"»مَ

 لم و نوشتن چنین باشد در سایر اموال معلوم است چگونه باید دقت شود. ق ی که در کاغذ،جای

﴿ ْ ٓ  قَالُٓوا َما نَت  إِ�َّ
َ
رِ�نَ  ِمنَ  أ ٓ  ١٥٣ ٱلُۡمَسحَّ نَت  َما

َ
تِ  ّمِۡثلَُنا �ََ�ٞ  إِ�َّ  أ

ۡ
 ِمنَ  ُكنَت  إِن يَةٍ � فَأ

ِٰد�ِ�َ  ََّها نَاقَةٞ  َ�ِٰذهِۦ قَاَل  ١٥٤ ٱل�َّ ۡعلُو�ٖ  يَۡو�ٖ  ِ�ُۡب  َوَلُ�مۡ  ِ�ۡبٞ  ل وَها َوَ�  ١٥٥ مَّ  �ُِسوٓءٖ  َ�َمسُّ
ُخَذُ�مۡ 

ۡ
ْ  َ�َعَقُروَها ١٥٦ َعِظي�ٖ  يَۡو�ٍ  َعَذاُب  َ�َيأ ۡصَبُحوا

َ
َخَذُهمُ  ١٥٧ َ�ِٰدِم�َ  فَأ

َ
 إِنَّ  ٱۡلَعَذاُبۚ  فَأ

ۖ  َ�ٰلَِك  ِ�  ۡ�َ�ُُهم َ�نَ  َوَما �يَٗة
َ
ۡؤِمنِ�َ  أ   ﴾١٥٩ ٱلرَِّحيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ  لَُهوَ  َر�ََّك  �نَّ  ١٥٨ مُّ

  ]۱۵۹-۱۵۳[الشعراء: 

مانند ما نیستی اگر ) تو جز بشری ۱۵۳ی(زدگانهمانا تو سحر شده و از جادو: گفتند: ترجمه
ست، وی را آبخوری و شما را شری امادهاین : ) گفت۱۵۴ای بیاور( ی معجزهگوی راست می

نرسانید که  او) آزاری به ۱۵۵((نوبتی آب از آن او و نوبتی ازبرای شما)  آبخور روز معینی است

____________________ 
 )١٧/٤٠٤( وسائل الشیعة)؛ و حّر عاملی، ١/٣١٠( الخصالابن بابویه قمی،  -١

یخ طبر : )، به نقل از سیره ابن إسحاق. و نگا٢٠/٣٨٩( بحار األنوارمجلسی،  -٢ و ابن سعد  .)٦٥٥ -٢/٦٥٤( یتار

 ول.اجزء  بخش دوم از، )١٦ :ص( مختصربه صورت  الکبری الطبقات در
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) ۱۵۷) پس آن را پی کردند و پشیمان گردیدند(۱۵۶کند( عذاب روز بزرگی شما را گرفتار می
راستی که در این قصه آیتی است و اکثر ایشان ایمان ه پس عذاب إلهی ایشان را گرفت، ب

 ). ۱۵۹رحیم است(تی که پروردگارت همو عزیر وه راس) و ب۱۵۸آورنده نبودند(
عقر را به تمام قوم ثمود  حضرت صالح آمده نسبِت  ۀدر این آیات مانند آیات دیگری که در قص: نکات

در  حضرت علی !داده با اینکه پی کننده دو نفر بودند برای اینکه سایرین یا راضی بودند و یا ساکت

ه«: نهج البالغه فرموده ۱۹۲ ۀخطب رِ قْ ِمْ يفِ عَ ابُ بِنِيَّاهتِ ُمُ الْعَذَ اهبَ أَصَ دٌ فَ احِ لٌ وَ جُ ودَ رَ ةَ ثَمُ اقَ رَ نَ قَ  :یعنی ،»إِنَّامَ عَ

 َوَما﴿ »آن ناقه را یک نفر کشت، ولی خدا همه را عذاب نمود، چون دیگران به این کشتن راضی بودند.«
ۡ�َ�ُُهم َ�نَ 

َ
ۡؤِمنِ�َ  أ  اند.  ایمان بیشتر بوده تی مردم بیبداند در هر أمّ  مکرر شده برای اینکه قاری ﴾مُّ

بَۡت ﴿ ُخوُهمۡ  لَُهمۡ  قَاَل  إِذۡ  ١٦٠ ٱلُۡمۡرَسلِ�َ  لُوٍط  قَۡومُ  َكذَّ
َ
َ�  لُوٌط  أ

َ
 رَُسوٌل  لَُ�مۡ  إِّ�ِ  ١٦١ َ�تَُّقونَ  �

ِم�ٞ 
َ
ْ  ١٦٢ أ َ  فَٱ�َُّقوا ِطيُعونِ  ٱ�َّ

َ
ٓ  ١٦٣ َوأ ۡ�  َوَما

َ
ۡجٍر�  ِمنۡ  َعلَۡيهِ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ۡجرِيَ  إِنۡ  أ

َ
ٰ  إِ�َّ  أ  َرّبِ  َ�َ

تُونَ  ١٦٤ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ 
ۡ
تَ�

َ
ۡكَرانَ  �  ّمِنۡ  َر�ُُّ�م لَُ�مۡ  َخلَقَ  َما َوتََذُرونَ  ١٦٥ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  ِمنَ  ٱ�ُّ

ۡزَ�ِٰجُ�م� 
َ
نُتمۡ  بَۡل  أ

َ
ْ  ١٦٦ َ�ُدونَ  قَۡومٌ  أ  ١٦٧ ٱلُۡمۡخرَِج�َ  ِمنَ  َ�َُكوَ�نَّ  َ�ٰلُوُط  تَنَتهِ  لَّمۡ  لَ�ِن قَالُوا

ۡهِ�  َ�ِِّ�  َرّبِ  ١٦٨ ٱۡلَقالِ�َ  ّمِنَ  لَِعَملُِ�م إِّ�ِ  قَاَل 
َ
ا َوأ ۡيَ�ٰهُ  ١٦٩ َ�ۡعَملُونَ  ِممَّ ۥٓ  َ�َنجَّ ۡهلَُه

َ
 َوأ

ۡ�َِع�َ 
َ
ۡرنَا ُ�مَّ  ١٧١ ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ  ِ�  َعُجوٗز� إِ�َّ  ١٧٠ أ ۡمَطۡرنَا ١٧٢ ٱ�َخرِ�نَ  َدمَّ

َ
 َطٗر�ۖ مَّ  َعلَۡيِهم َوأ

ۖ  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  ١٧٣ ٱلُۡمنَذرِ�نَ  َمَطرُ  فََسآءَ  ۡ�َ�ُُهم َ�نَ  َوَما �يَٗة
َ
ۡؤِمنِ�َ  أ  لَُهوَ  َر�ََّك  �نَّ  ١٧٤ مُّ

  ]۱۷۵-۱۶۰[الشعراء:  ﴾١٧٥ ٱلرَِّحيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ 
چرا : گفت) وقتی که برادرشان لوط به ایشان ۱۶۰قوم لوط پیغمبران را تکذیب کردند(: ترجمه

) پس، از خدا ۱۶۲( راستی که من برای شما پیامبر خیرخواه امینمه ) ب۱۶۱کنید( پرهیز نمی
کنم مزد من  ) و من از شما مزدی برای رسالتم درخواست نمی۱۶۳بترسید و مرا اطاعت کنید(

) چرا از میان جهانیان، شما به مردان رو ۱۶۴پروردگار جهانیان( ۀنیست مگر بر عهد
گذارید بلکه شما قومی هستید که از حد ی) و همسرانی که خدا برای شما آورده وام۱۶۵آورید( می

) ۱۶۷ای لوط اگر بس نکنی البته از تبعید و اخراج شدگان خواهی شد(: ) گفتند۱۶۶اید( گذرنده
ئامت عمل ) پروردگارا من و کسانم را از ش۱۶۸شدت دشمن دارم(ه من عمل شما را ب: لوط گفت

 نی که درزمرۀز  ز پیره) ج۱۷۰کسانش همگی را نجات دادیم( او و ) پس۱۶۹ایشان نجات بخش(
آنان (از سّجیل) بر ) و بارانی شدید۱۷۲) سپس دیگران را هالک کردیم(۱۷۱( باقی ماندگان بود

آور  راستی که در آن عبرتی است و بیشترشان ایمانه ) ب۱۷۳(شدگان بد بود باراندیم پس باران بیم
 ). ۱۷۵( راستی که پروردگارت همو عزیز رحیم استه ) و ب۱۷۴نبودند(
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باشند که مفصل احوال ایشان را قبال ذکر  قوم لوط همان اهل مؤتفکات و اهل بالد سدوم می: نکات

مل باشد، زیرا راضی به ع ، زن حضرت لوط می﴾ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ  ِ�  َعُجوٗز�﴿ :ۀجملکردیم. و مقصود از 

َطٗر�﴿من نیز بیاید. و مقصود از  چه بر سر قوم آید بر سرگفت من راضیم هر قوم بود و می همان  ﴾مَّ

سنگ باران است. و ایمان آورندگان به حضرت لوط دو دختر و دو داماد او فقط بودند. و عذاب قوم فرو 

ستان بود که در همان انقالب سنگ باران شدند و یا پس از انقالب رفتن به زمین و زیر و رو شدن شهر

 شهرستان سنگ باران شدند. 

َب ﴿ ۡصَ�ُٰب  َكذَّ
َ
َ�  ُشَعۡيٌب  لَُهمۡ  قَاَل  إِذۡ  ١٧٦ ٱلُۡمۡرَسلِ�َ  ۡيَكةِ  َٔ ۡ�  أ

َ
 لَُ�مۡ  إِّ�ِ  ١٧٧ َ�تَُّقونَ  �

ِم�ٞ  رَُسوٌل 
َ
ْ  ١٧٨ أ َ  فَٱ�َُّقوا ِطيُعونِ  ٱ�َّ

َ
ۡ�  َوَمآ  ١٧٩ َوأ

َ
ۡجٍر�  ِمنۡ  َعلَۡيهِ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ۡجرِيَ  إِنۡ  أ

َ
ٰ  إِ�َّ  أ َ�َ 

  ]۱۸۰-۱۷۶[الشعراء:  ﴾١٨٠ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َرّبِ 
چرا  :) هنگامی که شعیب به ایشان گفت۱۷۶مردم بیشه پیامبران را تکذیب کردند(: ترجمه

) پس، از خدا ۱۷۸(امین هستم ی راستی که من برای شما پیامبره ) ب۱۷۷کنید( پرهیز نمی
خواهم، نیست مزد من  ) و من از شما برای رسالتم مزدی نمی۱۷۹بترسید و مرا اطاعت کنید(

 ). ۱۸۰پروردگار جهان( ۀعهده جز ب
است که دارای درخت باشد شبیه به جنگل.  سرزمینیمعنی بیشه است، و آن به  »ایکه« :نکات

م مگر از خدا. یخواه ز قول تمامشان نقل کرده که اجر و مزد نمیتعالی پیامبرانی را که نام برده ا حق

عنوان مزد ه بنابراین دین انبیاء دین مساوات بوده، تبعیض نژادی در أدیان إلهی نیست و از اموال مردم ب

 عنوان ُع ه رسالت حقی برای اوالدشان نگرفتند و چیزی ب
ُ

شود  مس قرار ندادند. معلوم میشر و یا خ

 !اند از قوانین إلهی نبوده و مردم به دین افزودهقانون خمس 

﴿ ْ ۡوفُوا
َ
ْ  َوَ�  ٱۡلَكۡيَل  أ ْ  ١٨١ ٱلُۡمۡخِ�ِ�نَ  ِمنَ  تَُ�ونُوا  َوَ�  ١٨٢ ٱلُۡمۡسَتقِيمِ  بِٱۡلقِۡسَطاِس  َوزِنُوا

 ْ ۡشَيآَءُهمۡ  ٱ�َّاَس  َ�ۡبَخُسوا
َ
ْ  َوَ�  أ �ِض  ِ�  َ�ۡعَثۡوا

َ
ْ  ١٨٣ ُمۡفِسِدينَ  ٱۡ� ِ  َوٱ�َُّقوا  َخلََقُ�مۡ  يٱ�َّ

بِلَّةَ  لِ�َ  َوٱۡ�ِ وَّ
َ
ْ  ١٨٤ ٱۡ� ٓ  قَالُٓوا َما نَت  إِ�َّ

َ
رِ�نَ  ِمنَ  أ ٓ  ١٨٥ ٱلُۡمَسحَّ نَت  َوَما

َ
 �َُّظنَُّك  �نّمِۡثلَُنا  �ََ�ٞ  إِ�َّ  أ

ۡسِقۡط  ١٨٦ ٱۡلَ�ِٰذ�ِ�َ  لَِمنَ 
َ
َمآءِ  ّمِنَ  كَِسٗفا َعلَۡيَنا فَأ ِٰد�ِ�َ  ِمنَ  ُكنَت  إِن ٱلسَّ ٓ  قَاَل  ١٨٧ ٱل�َّ  َرّ�ِ

ۡعلَمُ 
َ
بُوهُ  ١٨٨ َ�ۡعَملُونَ  بَِما أ َخَذُهمۡ  فََكذَّ

َ
لَِّة�  يَۡومِ  َعَذاُب  فَأ  ١٨٩ َعِظي�ٍ  يَۡو�ٍ  َعَذاَب  َ�نَ  إِنَُّهۥ ٱلظُّ

ۖ  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  ۡ�َ�ُُهم َ�نَ  َوَما �يَٗة
َ
ۡؤِمنِ�َ  أ    ﴾١٩١ ٱلرَِّحيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ  لَُهوَ  َر�ََّك  �نَّ  ١٩٠ مُّ

  ]۱۹۱-۱۸۱[الشعراء: 
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) و ۱۸۲ید() و با ترازوی صحیح وزن نمای۱۸۱د(پیمانه را تمام بدهید و کم بده نباشی: ترجمه
شما و  سی کهک) و از آن۱۸۳( چیزهای مردم را کم مدهید و در این سرزمین به فساد مکوشید

) و تو جز بشری ۱۸۵سحرشدگانی(همانا تو از : ) گفتند۱۸۴مردم گذشته را آفرید بترسید(
ای از آسمان را بر  ) اگر از راستگویانی پاره۱۸۶پنداریم( مانند ما نیستی و ما تو را دروغگو می

) ۱۸۸آورید( پروردگار من داناتر است به اعمالی که بجا می: ) شعیب گفت۱۸۷سر ما بیفکن(
عذاب روز بزرگی آن، مان گ پس تکذیبش کردند و عذاب روز ابر آتش بار ایشان را گرفت بی

راستی ه ) و ب۱۹۰راستی که در این عبرتی هست و بیشترشان ایمان آور نبودند(ه ) ب۱۸۹بود(
 ). ۱۹۱که پروردگار تو همو نیرومند رحیم است(

ٓ ﴿ :ۀجمل: نکات نَت  َوَما
َ
داللت دارد که  ،اند کفار در مقابل انبیاء گفته ۀ، که هم﴾ّمِۡثلَُنا �ََ�ٞ  إِ�َّ  أ

برای  فار مایل بودند که پیغمبرشان بشری مانند سایرین نباشد چنانکه زمان ما نیز چنین است. و لذاک

لند که در سایر افراد قائل نیستند از قبیل اینکه سایه ندارند و یا غیب رسول و اوصیاء او صفاتی قای

 ۀتمام اینها باطل و نظری دعا است و باید آنها را خوانده عبادت کرد که ۀند و یا وسیله و واسطندا می

لَّةِ  يَۡومِ ﴿د مطیع بشری مانند خود نباشند. و نخواه مستکبرین است که می این است که خدا هوا  ﴾ٱلظُّ

را برای قوم شعیب گرم کرد در هفت روز، پس قوم از شدت گرما برهنه و از خانه خارج شده و در زیر 

 . !*"روزی گردید بارانید و بدابری جمع شدند، سپس آن ابر بر سر آنان آتش  ۀسای

وحُ  بِهِ  نََزَل  ١٩٢ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َرّبِ  َ�َ�ِ�ُل  �نَُّهۥ﴿ ِم�ُ  ٱلرُّ
َ
ٰ  ١٩٣ ٱۡ�  ِمنَ  ِ�َُكونَ  قَۡلبَِك  َ�َ

بِ�ٖ  َعَرِ�ّٖ  بِلَِسانٍ  ١٩٤ ٱلُۡمنِذرِ�نَ  لِ�َ  ُزُ�رِ  َلِ�  �نَُّهۥ ١٩٥ مُّ وَّ
َ
وَ  ١٩٦ ٱۡ�

َ
َُّهمۡ  يَُ�ن لَمۡ  أ ن َءايَةً  ل

َ
 أ

ْ  َ�ۡعلََمُهۥ ُؤا ٰٓءِيَل  بَِ�ٓ  ُعلََ�ٰٓ   ]۱۹۷-۱۹۲[الشعراء:  ﴾١٩٧ إِۡسَ�
) روح األمین ۱۹۲پروردگار جهانیان است( ۀراستی که این قرآن نازل شده و ب: ترجمه

زبان ه ) ب۱۹۴) بر قلب تو که از ترسانندگان باشی(۱۹۳(جبرئیل) آن را نازل نموده است(
) آیا برای ۱۹۶راستی که این وصف قرآن در کتب گذشتگان هست(ه ) و ب۱۹۵روشن(عربی 
 ). ۱۹۷( از آن اطالع دارندبنی اسرائیل  ای نیست که علمای نشانهایشان 

وحُ ﴿جبرئیل را : نکات ِم�ُ  ٱلرُّ
َ
 خوانده برای آنکه  ﴾ٱۡ�

ً
خلقت او لطیف مانند روح است. و : اوال

 
ً
ٰ ﴿ ۀجمل رساند. و وحی را بدون کم و زیاد به انبیاء میمانت است و دارای ا: ثانیا داللت  ﴾قَۡلبَِك  َ�َ

دارد و از کم و زیاد شدن حفظ  دلنشین است و او را در دل نگه می صدارد که قرآن برای محمد

____________________ 
 اند.)؛ و در آن ذکر نشده که لباس خود را درآورده و برهنه بوده١٧/١٢٤( تفسیر طبرینگا:  -١
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لِ�َ  ُزُ�رِ  َلِ�  �نَُّهۥ﴿: کند. و ضمیر می وَّ
َ
د و مل است به قرآن بر گردد و ممکن است به محمتمح ﴾ٱۡ�

صحت مطالب  ۀعلمای بنی اسرائیل را آیه و نشان میا به مذکور در این آیات برگردد. و خدا در اینجا عل

مربوط است به  ﴾بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ مُ ِعلۡ  ۥِعنَدهُ  َوَمنۡ ﴿: رعد که فرموده ۀسور ۴۳ ۀقرآن قرار داده، بنابراین آی

همین شهادت علمای اهل کتاب که به صحت مطالب قرآن و رسالت محمد گواهی و شهادت دادند. 

، در زمانی صسبب نزول این آیات شهادت علمای یهود مدینه بود به صدق محمد: ابن عباس گوید

 
ّ
 . !*"ه بودکه حضرتش در مک

ۡلَ�ٰهُ  َولَوۡ ﴿ ٰ  نَزَّ ۡعَجِم�َ  َ�ۡعِض  َ�َ
َ
هُۥ ١٩٨ ٱۡ�

َ
ا َعلَۡيِهم َ�َقَرأ ْ  مَّ  َكَ�ٰلَِك  ١٩٩ ُمۡؤِمنِ�َ  بِهِۦ َ�نُوا

ٰ  بِهِۦ يُۡؤِمُنونَ  َ�  ٢٠٠ ٱلُۡمۡجرِِم�َ  قُُلوبِ  ِ�  َسلَۡكَ�ٰهُ  ْ  َح�َّ ِ�مَ  ٱۡلَعَذاَب  يََرُوا
َ
�َِيُهم ٢٠١ ٱۡ�

ۡ
 َ�َيأ

ْ  ٢٠٢ �َۡشُعُرونَ  َ�  َوُهمۡ  َ�ۡغَتةٗ  فَبَِعَذابَِنا ٢٠٣ ُمنَظُرونَ  َ�ۡنُ  َهۡل  َ�َيُقولُوا
َ
 ٢٠٤ �َۡسَتۡعِجلُونَ  أ

فََرَءيَۡت 
َ
تَّۡعَ�ُٰهمۡ  إِن أ ا َجآَءُهم ُ�مَّ  ٢٠٥ ِسنِ�َ  مَّ ْ  مَّ ٓ  ٢٠٦ يُوَعُدونَ  َ�نُوا ۡ�َ�ٰ  َما

َ
ا َ�ۡنُهم أ ْ  مَّ  َ�نُوا

  ]۲۰۷-۱۹۸[الشعراء:  ﴾٢٠٧ ُ�َمتَُّعونَ 
) که برای ایشان قرائت ۱۹۸و اگر این قرآن را به بعضی از اعجمان نازل کرده بودیم(: ترجمه

) ۲۰۰آوردیم (کاران در  آن را در دلهای تبه) بدین گونه ۱۹۹آوردند(نمی، به آن ایمان کردمی
) که ناگهانی عذاب بر آنان وارد شود ۲۰۱بینند(آورند تا عذاب ألم انگیز را ب یایمان به آن نم

پس(بااینحال) آیا ) ۲۰۳دهند( آیا مهلتمان می: ) پس بگویند۲۰۲خبر باشند( لی که بیدر حا
یم سازشان مند ها بهره ) آیا توجه داری که اگر سال۲۰۴(خواهند؟ عذاب مارا با شتاب می

ها و  ) آن نعمت۲۰۶وعده داده شده به سویشان آید( ها) سپس آنچه از عذاب به آن۲۰۵(
 ). ۲۰۷نیاز نگرداند( ها کاری برایشان نسازد و ایشان را بی بهره

 .گویند که زبان بسته باشد و یا انسانی که در زبانش لکنت باشد به حیوانی می جماءعجم و َع أ: نکات

باشد. و مقصود  می عجمدر  ۀمبالغ عجمأ و .کس که زبان عربی فصیح را نداند شود به هر گفته میعجم  و

ۡلَ�ٰهُ  َولَوۡ ﴿از  کردیم و یا به دهان حیوانی  این است که اگر قرآن را به یک نفر اعجمی نازل می ﴾...نَزَّ

گذاشتیم که چنین کالم فصیحی را بخواند با اینکه اعجاز بیشتری در آن بود باز ایشان به عناد پرداخته و  می

____________________ 
 زاد الـمسیر) روایت کرده است؛ و ابن جوزی در تفسیرش ٧/١٢٩( معالـم التنزیلچنانکه بغوی در تفسیرش  -١

گوید: اهل مکه کسی را به سوی یهودیانی که در مدینه بودند می اند که)؛ و دیگران از ابن عباس روایت کرده٦/١٥٠(

سوال نمودند؛ پس گفتند: این زمان ظهور اوست و ما در تورات صفت و  صها در مورد محمد فرستادند و از آن

 ی صدق اوست.خواندیم و این نشانهستایش او را می
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کردیم مشرکین  عربی نازل میر این قرآن را بر زبان عجم و غیریم اگو ممکن است بگویآوردند.  یمان نمیا

آوردند، اما عربی نازل کردیم که  کردند و برای تکبر و خود پسندی به آن ایمان نمی را درک نمیآنعرب 

ند معلوم مردم غیر عرب ایمان بیاور شند و اگر ایمان به آن نیاورند وایشان بفهمند و عذری نداشته با

 باشند، ولی معنی اول ظاهرتر است.  شود که ایشان افضل از عرب می می

﴿ ٓ ۡهلَۡكَنا َوَما
َ
لَۡت  َوَما ٢٠٩ َ�ٰلِِم�َ  ُكنَّا َوَما ذِۡكَرىٰ  ٢٠٨ ُمنِذُرونَ  لََها إِ�َّ  قَۡرَ�ةٍ  ِمن أ  بِهِ  َ�َ�َّ

َ�ِٰط�ُ  ۡمعِ  َعنِ  إِ�َُّهمۡ  ٢١١ �َۡسَتِطيُعونَ  َوَما لَُهمۡ  يَ�َبِ�  َوَما ٢١٠ ٱلشَّ  ﴾٢١٢ لََمۡعُزولُونَ  ٱلسَّ
  ]۲۱۲-۲۰۸[الشعراء:  

ای را هالک نکردیم مگر اینکه ترسانندگانی داشتند (و حجت بر ایشان  و هیچ قریه: ترجمه
) و شیاطین آن را نازل ۲۰۹ایم( دهو) تا تذکری باشد و ما ستمگر نب۲۰۸تمام شد)(

) زیرا شیاطین از شنیدن وحی ۲۱۱توانستند( ) و سزاوار ایشان نبود و نمی۲۱۰اند( نکرده
 ). ۲۱۲برکنارند(

اند مانند کاهنان که  این قرآن را شیاطین به محمد نازل کرده: چون مشرکین قریش گفتند: نکات

خیر این قرآن : آوردند، خدا در اینجا فرموده را برایشان می شدند و اخبار پنهانی شیاطین بر آنان نازل می

لهی برکنارند و سزاوار ایشان ارشاد مردم نیست زیرا خود هدایت الهی است و شیاطین از وحی ا

دارد، إلقاءات شیاطین همه اوهام، خیاالت، گمراهند. باید دانست وحی رحمانی با القاء شیطانی فرق 

 : ام . چنانکه در مثنوی منطقی گفتهفتنه و فساد است گمراهی،

 وحــــی شــــیطانی ز رحمــــانی جداســــت
 

 وحــــی رحمــــانی خصــــوص أنبیاســــت 
 

ـــــان ـــــود از جوکی ـــــیطانی ب ـــــی ش  وح
 

 همچـــــو وحـــــی شـــــاعران و کاهنـــــان 
 

ـــور حـــق اســـت  وحـــی رحمـــانی همـــه ن
 

ـــت  ـــق اس ـــیب احم ـــیطانی نص ـــی ش  وح
 

ــت ــدی اس ــم و ه ــه عل ــانی هم ــی رحم  وح
 

ــم و  ــه وه ــیطانی هم ــی ش ــتوح ــوی اس  ه
 

ِ  َمعَ  تَۡدعُ  فََ� ﴿ �ِ�َ  ِمنَ  َ�َتُكونَ  َءاَخرَ  إَِ�ًٰها ٱ�َّ نِذرۡ  ٢١٣ ٱلُۡمَعذَّ
َ
ۡقَر�ِ�َ  َعِشَ�تََك  َوأ

َ
 ٢١٤ ٱۡ�

َبَعَك  لَِمنِ  َجَناَحَك  َوٱۡخفِۡض  ا بَرِٓيءٞ  إِّ�ِ  َ�ُقۡل  َعَصۡوكَ  فَإِنۡ  ٢١٥ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ِمنَ  ٱ�َّ  ّمِمَّ
  ]۲۱۶-۲۱۳ء:[الشعرا  ﴾٢١٦ َ�ۡعَملُونَ 

با خدای کامل الذات و الصفات ملجأ دیگری را مخوان که از عذاب شدگان خواهی : ترجمه
بال خود اند  ) و برای مؤمنانی که پیرویت کرده۲۱۴) و خویشان نزدیکترت را بترسان(۲۱۳بود(
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) پس، اگر نافرمانیت کردند بگو من از اعمالی ۲۱۵() مالیمت کن و متواضع باشرا فرودآر (
 ). ۲۱۶کنید بیزارم( که می

ِ  َمعَ  تَۡدعُ  فََ� ﴿ :ۀجمل: نکات خدا را در حوائج و داللت دارد که غیر ﴾...َءاَخرَ  إَِ�ًٰها ٱ�َّ

نه اولیاء و نه غیر ایشان را، مگر مردم  ا نباید خواند و گرنه مورد عذاب الهی خواهد بود نه انبیاء،گرفتاریه

غیبی خیالی  ، آن مدعّو ﴾َءاَخرَ  إَِ�ًٰها﴿حاضری که برای تعاون باید خوانده شوند. پس مقصود از  ۀزند

و از ایشان خوانند  است که مشرکان در نظر داشتند و در زمان ما نیز بسیاری از افراد، انبیاء و اولیاء را می

نِذرۡ ﴿: ۀشوند. و چون آی یال خود آنان را حاضر و ناظر دانسته و مشرک میخه و بطلبند حاجت می
َ
 َوأ

ۡقَر�ِ�َ  َعِشَ�تََك 
َ
طالب و ابو ۀخویشان خود را دعوت کرد به خان صنازل گردید رسول خدا ﴾ٱۡ�

بخورید بنام : د، پس گوسفندی ذبح نمود با نان گندم و شیر حاضر نمود و فرمودنایشان چهل نفر شد

بسم الله، و ایشان ده نفر ده نفر خوردند تا سیر شدند و چون طعام کمتر از چهل نفر برای چهل  ؛خدا

این طعام إعمال سحر ه محمد ب :یعنی »هذا ما أسحرکم به الرجل«: نفر کفایت کرد، ابو لهب گفت

 روز دیگر ایشان را .!*"چون سخن ابو لهب را شنید، آن روز سخنی نفرمود صنموده. رسول خدا

خدا مرا رسالت  ،ای بنی عبدالمطلب: مانند روز اول ایشان را إطعام نمود، سپس فرموده دعوت کرد و ب

نِذرۡ ﴿: فرموده بسوی تمام خلق، خصوصا برای شما وعطا کرده 
َ
ۡقَر�ِ�َ  َعِشَ�تََك  َوأ

َ
، و من شما را ﴾ٱۡ�

این دو کلمه شما سلطنت بر کنم به دو کلمه که بر زبان سبک و در میزان سنگین است با  دعوت می

ین دو کلمه اهل بهشت خواهید شد و از ا اضافه باه عرب و عجم خواهید کرد و همه مطیع شما شوند، ب

که است، پس هر »أن حممدا رسول اهللاو أن ال اله إال اهللا«دوزخ رها خواهید بود، آن دو کلمه شهادت به 

 بود و اهلم خواهد وارث و جانشین من بر در و وزیر ومرا إجابت کند و مرا در این قیام یاری نماید برا

 «: فرمود
ّ

ُ�ْم بََ� يَدَ إِِ�
َ
ز ایشان جواب نداد جز علی ابن پس کسی ا .!+"»َشِديدٍ  َعَذاٍب  يْ  نَِذيٌر ل

ایشان را جمع کرد و  ص. و در خبر دیگر آمده که چون این آیه نازل شد، رسول خدا!,"طالب ابی

لِِب َو�َا بَِ� َ�ْبِد َمَناٍف  َهاِشميَا بَِ� «: فرمود ُمطَّ
ْ
اِطَمة بِْنت ،يَا بَِ� َ�ْبِد ال

َ
َرُسول اهللاِ، يا َ�بَّاُس بِْن  يا ف

ُة َرسُ  ْ�ُفَس َعبُدالُمَطلِب، يَا َصِفَية َ�مَّ
َ
َتَدْوا أ

ْ
 وِل اهللاِ؛ اِ�

ّ
إِ�

َ
ِ� َ�ْنُ�ْم ِمَن اهللاِ  ُ�ْم ِمْن انلَّارِ ف

ْ
غ

ُ
 الَ أ

____________________ 
 اند.این را سایر مفسران روایت کرده). و نزدیک به ٧/١٨٢( الکشف والبیانثعلبی نیشاپوری،  -١

 » هستم که در پیش است. شدیدیمن بیم دهنده شما در مورد عذاب « -٢

 ).٥٠ -١/٤٩( اإلرشادشيخ مفيد،  -٣
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و ای صفیه  ،و ای عباس بن عبدالمطلب ،ای فامیل من، ای فاطمه دختر رسول خدا« :یعنی .!*"»َشيًْئا

درد شما نخواهم خورد و از شما در ه خودتان را از آتش دوزخ نجات دهید زیرا که من ب ،رسول خدا ۀعم

اِطَمة«: فرمود و در خبر دیگر است که به فاطمه »مقابل خدا دفاع نتوانم کرد.
َ
 اِْ�َمِ� نِلَْفِسِك  ،يا ف

 
ُ
 أ

َ
 ال

َّ
إِ�

َ
ِ� ف

ْ
ای فاطمه برای خود عمل کن که من از طرف خدا برای تو « :. یعنی!+"»ايئً اهللاِ شَ  ِمنَ  َ�ْنِك  غ

باالی  صفوق نازل شد، رسول خدا ۀو در خبر دیگر است که چون آی »نیاز نکنم. کافی نیستم و تو را بی

اگر من : چه باشد؟ فرمود: کوه صفا رفت و ندا در داد، چون قریش شنیدند همه جمع شدند و گفتند

: کنید؟ گفتند شما را خبر دهم که دشمنی در وقت صبح و یا شام بر سر شما خواهد آمد مرا تصدیق می

ُ�ْم بََ� «: آری، فرمود
َ
 نَِذيٌر ل

َّ
إِ�

َ
، آیا برای همین ما را »كَ لَ  اتبًّ «: هب گفت. ابو ل»َشِديدٍ  َعَذاٍب  ييَدَ ف

این اخبار مورد قبول است و رسول : توان گفت . البته می!,"تبت نازل گردید ۀو لذا سور !دعوت کردی

به فاطمه  صبیشتر از اینها ایشان را خوانده است. ولی تأسف اینست که با اینکه رسول خدا صخدا

ای از مدعیان اسالم دل خود را به اخبار کذابین و  باز عدهعمل کن و به امید من مباش، : ودهمفر

تاب خدا امید اوالد همان رسولند، نه معتقدات خود را مطابق که اند و ب گویندگان دکاندار خوش کرده

 لهی کردند. نموده و نه عمل به کتاب ا

در برابر مؤمنین نهایت تواضع را داشته  صداللت دارد که پیامبر ﴾...َجَناَحَك  َوٱۡخفِۡض ﴿ :ۀجمل

ولُ « ؛است. و از ابوذر نقل شده که سُ انَ رَ ي ص اهللاِ كَ يَجِ ابِهِ فَ حَ ْ أَصْ اينَ رَ َ ظَهْ ْلِسُ بَنيْ يبُ فَالَ  جيَ رِ ءُ الْغَ

ي رِ أَلَ  يَدْ تَّى يَسْ وَ حَ ُمْ هُ شد  نشست پس ناگاه می در میان اصحاب خود می صرسول خدا« :یعنی .!-"»أَهيُّ

، یعنی مجلس آن حضرت صدر و ذیل »دانست کدامیک از ایشان پیغمبر است آمد و نمی که غریبی می

 نداشت. 

____________________ 
)؛ زمخشـری، ١٩/٤٠٥( جامع البیاناند: به عنوان مثال نگا: طبری، ترین مفسران با الفاظ مشابه روایت کردهبزرگ -١

 هتفسیر سوردر صحیحش در  یبخار). و اهل حدیث چون ٦/١٣٣( معالـم التنزیل) و بغوی، ٣/٣٤٥( الکشاف

 اند.) روایت کرده١٩٣-١/١٩٢(اإلیمان:  در مسلم و ؛الوصایا و األنبیاء در ، و)٥٠٢-٨/٥٠١(»: تبت«

 )٣/٣٤٥( الکشاف)؛ و نگا: زمخشری، ٤٠٦-١٩/٤٠٥( جامع البیاننگا: طبری،  -٢

و  )٤٩٧٢(ی بخار  ). و این حدیث در مصادر اهل سنت مشهور است: شیخان١٨/١٦٤( بحار األنوارمجلسی،  -٣

 اند.و... روایت کرده السننو ترمذی در  )٢٩٢٧مسلم (

 ).٥٨٧٤(السنن الکبری ی در نسائ و )،٤٦٩٨( السننأبوداود در  -٤

 



 ٣٨١  سورة الشعراء

﴿ ۡ ِي ٢١٧ ٱلرَِّحيمِ  ٱۡلَعزِ�زِ  َ�َ  َوتََو�َّ ِٰجِدينَ  ِ�  َوَ�َقلَُّبَك  ٢١٨ َ�ُقومُ  ِح�َ  يََرٮَٰك  ٱ�َّ  ٢١٩ ٱل�َّ
ِميعُ  ُهوَ  ُهۥإِنَّ    ]۲۲۰-۲۱۷[الشعراء:  ﴾٢٢٠ ٱۡلَعلِيمُ  ٱلسَّ

خیزی)  را وقت قیامت (که بر میو) آنکه ت۲۱۷و به خدای عزیز رحیم توکل کن(: ترجمه
راستی که اوست شنوای ه ) ب۲۱۹( بیند) کنان (می ) و گردشت را میان سجده۲۱۸بیند( می

 ). ۲۲۰دانا(
رسول خود را نسبت به خویشانش و نسبت به  ۀتعالی وظیف حقبه بعد  ۲۱۴و چون در آیات : نکات

ه نداشته باشی و فقط بر جدهد که باید به هیچ کس تو پیروانش معلوم نمود، در این آیات به او تذکر می

بیند و چون میان  خدا توکل کنی، زیرا خداست که از احوال تو مطلع است و قیام تو را برای نماز شب می

کنی او مطلع است. و در خبر آمده که چون وجوب نماز شب از مؤمنین برداشته  اصحابت گردش می

 بیند ایشان در خوابند یا در عبادت، پسکرد تا ب به اصحاب خود سرکشی میشبانه  صشد، رسول خدا

شد، زیرا زمزمه و  دید، بسیار خرسند می سجود و قرائت قرآن می آمد و اصحاب خود را در رکوع، می

. مخفی نماند ظاهر !*"اصحابش در تاریکی شب برای راز و نیاز با خدا مانند کندوی عسل بود ۀدمدم

اند  رین وجوه ناپسندی که برخالف ظاهرآیه است نوشتهست که ذکر شد. ولی بعضی از مفسا آیه چنان

است که تو  این ﴾...َ�َقلَُّبَك ﴿اند که معنی  حتی آن وجوه ضد سایر آیات قرآن است از آن جمله نوشتهو

گردانی و یا از پشت سر  در نماز و سجده توجه به اصحاب خود داری و چشمانت را به سوی ایشان می

 : بینی. باید گفت و میلبینی چنانکه از ج می
ً
خدا در نماز جایز نیست چه با چشم جلو ، توجه به غیراوال

ت از جهاست از هرجهت غیرمانند سایر افراد بشر  صو چه با چشم دیگر، و دیگر اینکه رسول خدا

یم مانند سایر افراد بشر نیست. و دیگری نوشته وحی، و ممکن نیست از عقب سر ببیند مگر اینکه بگوی

ِٰجِدينَ  ِ�  َوَ�َقلَُّبَك ﴿و حتی به امام صادق نسبت داده که مقصود از  تو در  ۀاینست که نطف ﴾ٱل�َّ

 : کرد. باید گفت اصالب و ارحام طاهرین و طاهرات گردش می
ً
ذکر نطفه و اصالب و ارحام در آیه : اوال

 نشده و تقدیر خالف اصل است. 
ً
گفت خدا  ای ندارد تا گردش کند و اگر می نطفه عقل و اراده: ثانیا

فانه تمام این متأّس ». دتگردش خو« ﴾َ�َقلَُّبَك ﴿ :هداد باز چیزی بود در حالی که فرمود گردشت می

 اخبار از جعلیات 
ُ

 باشد.  لعنهم الله می ةالغ

____________________ 
 .)٢٤/١٧٣( التفسیر الکبیربرگرفته از فخر رازی،  -١
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نَّبُِئُ�مۡ  َهۡل ﴿
ُ
�  ٰ ُل  َمن َ�َ َ�ِٰط�ُ  َ�َ�َّ ُل  ٢٢١ ٱلشَّ َّ�َ�َ  ٰ فَّاكٍ  ُ�ِّ  َ�َ

َ
�ِي�ٖ  أ

َ
ۡمعَ  يُۡلُقونَ  ٢٢٢ أ  ٱلسَّ

ۡ�َ�ُُهمۡ 
َ
َعَرآءُ  ٢٢٣ َ�ِٰذبُونَ  َوأ لَمۡ  ٢٢٤ ٱۡلَغاوُۥنَ  يَتَّبُِعُهمُ  َوٱلشُّ

َ
�َُّهمۡ  تَرَ  �

َ
 ٢٢٥ يَِهيُمونَ  َوادٖ  ُ�ِّ  ِ�  �

�َُّهمۡ 
َ
ِينَ  إِ�َّ  ٢٢٦ َ�ۡفَعلُونَ  َ�  َما َ�ُقولُونَ  َو� ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ٰلَِ�ٰتِ  وََعِملُوا ْ  ٱل�َّ َ  َوَذَكُروا  َكثِٗ�� ٱ�َّ

 ْ وا ْۗ  َما َ�ۡعدِ  ِمنۢ  َوٱنَتَ�ُ ِينَ  وََسَيۡعلَمُ  ُظلُِموا ْ  ٱ�َّ يَّ  َظلَُمٓوا
َ
 ﴾٢٢٧ يَنَقلُِبونَ  ُمنَقلَبٖ  أ

   ]۲۲۷-۲۲۱[الشعراء:  

ساز گنه بیشه ) بر هر دروغ۲۲۱شوند( آیا خبرتان دهم که شیاطین بر که نازل می: ترجمه
) و شاعران را ۲۲۳حالی که بیشترشان دروغگویند(دهند در می) گوش فرا۲۲۲شوند( نازل می

) و آنان ۲۲۵بینی که آنان در هر وادی حیرانند( ) آیا نمی۲۲۴د(کنن گمراهان پیروی می
) مگر آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته را انجام ۲۲۶آورند( گویند آنچه را که بجا نمی می

ه اند و خدا را بسیار ذکر کرده باشند و بعد از ستمی که به ایشان شده نصرت جستند و ب داده
 ). ۲۲۷کنند( ند، خواهند دانست که به کجا بازگشت میا زودی کسانی که ستم کرده

 پس از آنکه خدا فرموده قرآن وحی شیطانی نیست. در این آیات خبر داده که شیاطین نازل: نکات

کارشان خیال بافی ومناسب إلقاءات شیطان است. کاران و شاعران که اف گنه شوند بر دروغگویان، می

اگر صفت شیاطین باشد معنی چنین است که شیاطین مسموعات خود را که از  ﴾....يُۡلُقونَ ﴿ :ۀجملو

 ۀجمل کنند. و اما اگر کنند و بیشتر از خودشان جعل دروغ می اند به دروغگویان إلقاء می فرشته گرفته

ۡمعَ  يُۡلُقونَ ﴿ ِ ﴿صفت  ﴾ٱلسَّ فَّاكٍ  ُ�ّ
َ
�ِي�ٖ  أ

َ
د که در ترجمه ذکر شد که شو باشد ترجمه چنان می ﴾أ

 دهند به شیاطین یعنی گوش هوش خود را.  مرشدان دکاندار و شاعران گوش فرا می کاهنان،

  :چند جهته در این آیات مذمت از شعراء شده ب

 آنکه پیروانشان گمراه و از هدایت کتاب آسمانی محرومند. : اول

جنون، گاهی  وادی وارد شده و حیرانند، گاهی از عقل دم زده و گاهی از عشق ور هرآنکه د: دوم

و مطرب و گاهی تمجید از شرع، گاهی بر قیامت و کوثر طعن زده و گاهی معشوق خود  می  تعریف از

 خوانند.  را خدای خود می

 کنند.  گویند خود عمل نمی آنچه در اشعارشان می: سوم

ایم  هنوشت» شعر و موسیقی«این سه عیب را که خدا فرموده جامع تمام عیوب است. و ما کتابی بنام 

که بخواهد مراجعه کند. و در اینجا به بعضی از مفاسد  ایم، هر عراء را در آن ذکر نمودهکه اکثر عیوب ش

  :کنیم شعری اشاره می
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 مفاسد اشعار شعراء
کنند هدف ایشان این است که ملت را به  می و مطربی تعریف می های عشقی، نی که از دیوانکسا

  :تفاوتی به گذشته و آینده بکشانند بی عالقگی و بی ،گساری قیدی، میال لجن زار خمودی،

ــذران ــرت گ ــه عش ــر را ب ــه عم ــک دم ــن ی  ای
 

ــــرس  ــــده مت ــــدیش و ز آین ــــه مین  از رفت
 

ـــ ـــک کاس ـــی ز ۀی ـــه م ـــاهی ب ـــا م ـــاه ت  م
 

 بگریـــزی بـــه هاز درس و علـــوم جملـــ 
 

: گویند، در کتاب تهذیب المنطق گوید از خیاالت، شعر می ۀین به قضایا و جمالت مرکبمنطقیّ 

شعری آنست که تألیف و ترکیب شود از خیاالت و اکثر  ۀقضی ؛یعنی »وأما الشعر فيتألف من اخلياالت«

  :های شعراء خیالبافی است، چنانکه سعدی گوید دیوان

ــی ــین غزال ــا چن ــز ب ــازد ج ــر نب ــوفی نظ  ص
 

ــزل ن  ــعدی غ ــرس ــز ب ــد ج ــالگوی  یچنین خی
 

کنند بر شعراء و  تلقین شعر میشیاطین : گوید فوق می ۀالفتوح رازی در تفسیر آیه نقل ابون عباس باب

 : چنانکه شاعری گوید .تر باشد شعر او نیکوتر است کس شیطان او قویهر

ـــــــــو ينإ ـــــــــك ـــــــــن البش ـــــــــاعر م  رـل ش
 

ــــــــی وشــــــــيطاين  ــــــــذ شــــــــيطانه أنث  رك
 

گفتار نزد رسول  نبدتری« :، یعنی!*"»صرسول اهللا ىلأبغض احلديث إ ان الشعرك«: نقل شده که

 صو ابو الفتوح رازی در تفسیر خود از رسول خدا ۴۲۴، ص ۱و مستدرک، ج  »شعر بود. صخدا
. !+"اگر مغز یکی از شما پر شود از چرک بهتر است از اینکه از شعر پر شود: روایت کرده که فرمود

رسیده برای این است که شعر مفاسد زیادی دارد، از  روایات بسیاری در مذمت شعر و شعراء از شرع

  :جمله
____________________ 

 )٦/٩٩( الوسائل  مستدركنوری طبرسی،  -١

) و مسلم ٥٨٠٢). و در مصادر اهل سنت: حدیث متفق علیه که بخاری (٦/٩٩( الوسائل  مستدركنوری طبرسی،  -٢

 ابن عمر و سعد ودر این زمینه از  وگوید: اند و ترمذی می) روایت کرده٢٨٥١(السنن) و ترمذی در ٢٢٥٧(

نکوهش شعر در این  -اندچنانکه شارحان حدیث توضیح داده–است. اما  صحیح ثروایت شده و این حدی درداءوبا

 صباشد. چراکه رسول خدا هجو شده و نیز شعر باطل می صحدیث متوجه شعری است که در آن رسول خدا 
َيَاِن «فرماید: شعری را که راست و مقاصد آن نیکو باشد، ستایش کرده است و می

ْ
ْعِر إنَّ ِسْحًرا َو لإِنَّ ِمَن ابل ِمَن الشِّ

و رسول خدا ». استشعرها حکمت سخنان چون سحر است و برخی از از  یهمانا بعض»: «(أو ِحَكًما) ةً مَ كْ حلِ 

ر پاسخ به مشرکان و دفاع از کرد ددوست داشت که شعرهای نیکو را بشنود چنانکه حسان بن ثابت را امر می

�ُل َمَعَك «مودند: شعر بسراید و به او فر صالله  رسول ْو َهاِجِهْم وَِجرْبِ
َ
مشرکین را هجو کن و جبریل «»: اْهُجُهْم أ

 . بخاری در صحیحش روایت کرده است.»کندیهم تو را کمك م
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 کند.  خیال بافی، که جامعه را از حقائق دور و به بافندگی مسرور می )۱

 : گوید مداحی اغراق آمیز مانند حافظ که تمام دیوانش پر از مداحی است، مثال می )۲

ــه مــدح شــاه  دیــدیم شــعر دلکــش حــافظ ب
 

 سـاله بـودیک بیت از آن قصیده بـه از صـد ر 
 

 از این شعر تر حافظ ز شاهنشـه عجـب دارم
 

 گیـرد که سر تا پای حـافظ را چـرا در زر نمی 
 

ــــ ــــاهیه ب ــــور ش ــــت منص ــــن رای  یم
 

ـــعار  ـــم اش ـــدر نظ ـــافظ ان ـــد ح ـــم ش  عل
 

 دیـوان غـزل صـدر نشـینم چـه عجـبه گر ب
 

 ها بنـــدگی صـــاحب ســـلطان کـــردم ســـال 
 

 : گوید ورزی برای پول چنانکه حافظ می عشق )۳

 خواهم چو حافظ عاشـق مفلـس گوید نمیاگر 
 

 بگوئیدش که سلطانی گدائی همنشـین دارد 
 

  :تملق و چاپلوسی، چنانکه حافظ به شاه ترکان گوید )۴

ــ ــِیّ ه ب ــافظ غالم ــد ح ــان ش ــهور جه ــو مش  ت
 

ــ  ــاد ۀحلق ــش ب ــو در گوش ــف ت ــدگی زل  بن
 

 : حرفه و ارتزاق از شعر، چنانکه حافظ در مدح شاه هرمز و شاه یحیی گوید )۵

 سخن صد لطف کـرد شاه هرموزم ندید و بی
 

 هـیچم نـداد وشاه یزدم دید و مدحش کـردم  
 

ــاف ــت ح ــویی برف ــیگ ــاه یحی ــاد ش  ظ از ی
 

 ویــــش پرویــــدنریــــا رب بیــــادش آور د 
 

 اند.  ی از کسانی که به او چیزی ندادههجو و عیبجوی )۶

که هر یک از اینها از گناهان کبیره است و در اشعار شعراء زیاد است، مثال  کذب و اغراق و غلّو  )۷

 : گوید حافظ در مدح شاه یزد می

 دور دار از خاک و خون دامن چه بر ما بگـذری
 

 کانــدرین ره کشــته بســیارند قربــان شــما 
 

 شاها فلک از بزم تـو در رقـص و سـماع اسـت
 

 دست طرب از دامن این زمزمـه مگسـل 
 

 :گوید نظامی می

ــــــــعر مپــــــــیچ و در فــــــــن او  در ش
 

کــــذب اوســــت أحســــن او   کــــه أ
 

 : فحش و تمسخر به واعظ و جنت و کوثر و سایر مقدسات دینی، مثال حافظ گوید )۸

 شـود من که امـروزم بهشـت نقـد حاصـل می
 

ــد  ــنم ۀوع ــاور ک ــرا ب ــد را چ ــردای زاه  ف
 

 گیرنـد جـامی بـر نمیه فروشانش بـ بکوی می
 

 ارزد تقوی که یک ساغر نمی ۀزهی سجاد 
 

 : ترویج اهل باطل، چنانکه حافظ، شیخ صنعان منافق را مقتدای عاشقان نموده و گوید )۹

ــر اســ ــر بــدنامی مکــنیگ  ر راه عشــقی فک
 

 خمـار داشـت ۀشیخ صنعان خرقه رهن خان 
 

 : گوید گوید و هم از میخانه، حافظ می ی و نفاق، هم از مسجد میروی دو )۱۰
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 دردی کشم در محفلیحافظم در مجلسی 
 

 کنم بنگر این شوخی که چون با خلق صـنعت مـی 
 

صنم و تأویل این کلمات،  استعمال کلمات و اصطالحات زشت، رکیک می و میخانه، بت، )۱۱

 حافظ در اشعارش می
ً
ریا و مخالف  زمی که أم الخبائث و موجب افالس و بهتر ا: گوید مثال

و موجب تری دماغ و مستی و باعث رفتن نام و  زهد و از درخت تاک و خون رز و مزیل عقل

یاد کیخسرو و جمشید با ه زیران و بوموجب ننگ و در عهد جوانی در فصل بهار و بزم شاهان و 

گان شنگول،  بچهغبر لب جوی آب و زیر درخت بید با پسران سرمست و م بربط، چنگ، دف

 : گویدگویند می والیت است. حافظ  باید نوشید، ولی مریدانش می

ـــاد ـــازک و از ب ـــار ن ـــی ۀدو ی ـــن دو من  که
 

ــــ  ــــابی و گوش ــــی و کب ــــی ۀفراغت  چمن
 

 چه شود گر من و تو چنـد قـدح بـاده خـوریم
 

 باده از خون رزانست نـه از خـون شماسـت 
 

 : ترویج خرافات. حافظ گوید )۱۲

ــــدان قلنــــدر باشــــند  بــــر در میکــــده رن
 

 کــه ســتانند و دهنــد افســر شاهنشــاهی 
 

 عـــالم قدســـم لـــیکن ۀصـــوفی صـــومع
 

ـــاهم  ـــت گ ـــت حوال ـــر مغانس ـــا دی  حالی
 

  :توهین به مقدسات دینی. حافظ در توهین به جبرائیل گوید )۱۳

ــــرد ــــه ک ــــجاع آنک ــــاه ش ــــن ش  داور دی
 

 امــــرش بگــــوش ۀروح القــــدس حلقــــ 
 

 دوش دیــدم کــه مالئــک در میخانــه زدنــد
 

ـــد  ـــه زدن ـــه پیمان ـــتند و ب ـــل آدم بسرش  گ
 

ـــــ ـــــیخ و از خمخام ـــــا ای ش ـــــا ۀبی  م
 

 شـــرابی خــــور کـــه در کــــوثر نباشــــد 
 

 : طمع و ارتزاق از امور دینی، چنانکه حافظ به شاه منصور گوید )۱۴

ــ ــافظ ب ــه ح ــواب ک ــرو بخ ــوله م ــاه قب  بارگ
 

ــید  ــبحگاه رس ــب و درس ص ــه ش  ز ورد نیم
 

 ای ده تو به حافظ سـحر خیـز خدا که جرعهه ب
 

 که دعـای صـبح گـاهی اثـری کنـد شـما را 
 

 ی به عقل و خردمندی. بدگویترویج عشق، شهوترانی و  )۱۵

  :وزنی و سبک مغزی. حافظ گوید بی ترویج از رقص، )۱۶

ــــرد آغــــاز ســــماع ــــار مــــا چــــون گی  ی
 

ــد  ــان کنن ــت افش ــرش دس ــر ع ــیان ب  قدس
 

ــب ــه عج ــمان ن ــ در آس ــه گر ب ــافظ ۀگفت  ح
 

 رقـــص آورد مســـیحا راه ســـرود زهـــره بـــ 
 

 : شاهد بازی، یعنی بچه بازی، حافظ گوید )۱۷

 طاقــــت و هــــوشرد از مــــن قــــرار و بُبــــ
 

ــــاگوش  ــــیمین بن ــــنگین دل س ــــت س  ب
 

ـــــدار ـــــنگی کله ـــــابکی ش ـــــاری چ  نگ
 

 ظریفـــی مهوشـــی ترکـــی قبـــا پـــوش 
 

 



 تابشی از قرآن    ٣٨٦

 : غرور و خودپسندی، چنانکه حافظ در مدح خودش گوید )۱۸

 حافظ بخوان وخوش بیا درسفتی و  گفتی غزل
 

ــا را   ــد ثری ــک عق ــاند فل ــو افش ــم ت ــر نظ ــه ب  ک
 

ـــافظ ـــو ح ـــعر ت ـــتر از ش ـــدم خوش  ندی
 

 )داری کینـه بـاآن (یعنی  داری سینه اندر که قرآنی هب 
 

 : گوید انکار دین و تمسخر به شرع، چنانکه حافظ می )۱۹

ــــ ــــاه ب ــــوت مفرم ــــدا دع ــــدم زاه  خل
 

 کـــه ایـــن ســـیب زنـــخ زان بوســـتان بـــه 
 

ــجد ــر س ــافظ اگ ــب ۀح ــن عی ــرد مک ــو ک  ت
 

 کـــافر عشـــق ای صـــنم گنـــاه نـــدارد 
 

 : و خیام گوید

ــین   مــی ــودن آئ  مــن اســتخــوردن و شــاد ب
 

 فــارغ بــودن زکفــر و دیــن، دیــن مــن اســت 
 

  !ی و تمسخر به شرع استباشند که سر تا سر اشعارشان بدگوی بهترین شعرا، حافظ و خیام می

 : تحقیر علویات و مالئکه چنانکه حافظ گوید )۲۰

ـــالل ـــتی ه ـــک و کش ـــر فل ـــای اخض  دری
 

ــا  ــوام م ــاجی ق ــت ح ــرق نعم ــتند غ  هس
 

ــــرد آغــــاز ســــماع ــــار مــــا چــــون گی  ی
 

ــدق  ــان کنن ــت افش ــرش دس ــر ع ــیان ب  دس
 

  :ترویج از عقائد باطله و افکار فاسده. مثنوی گوید )۲۱

 چـــون زنـــی از کـــار بـــد شـــد روی زرد
 

ـــرد  ـــره ک ـــدا و زه ـــرد او را خ ـــخ ک  مس
 

  :طرفداری از جبر و جبریان، چنانکه حافظ گوید )۲۲

ــافظ ــا ح ــار م ــود اختی ــه نب ــر چ ــاه اگ  گن
 

 تو در طریق ادب کوش و گو گناه من است 

ـــد ـــامی مـــا را گـــذر ندادن  در کـــوی نیکن
 

ـــو نمی  ـــر ت ـــا را گ ـــر ده قض ـــندی تغیی  پس
 

 داده بــده از جبــین گــره بگشــاه رضــا بــ
 

ــار نگشــاده اســت  ــو در اختی ــر مــن و ت  کــه ب
 

 تشبیه خالق به خلق و تشبیه خلق به خالق که موجب شرک است.  )۲۳

 : مولوی گوید

ـــــواره ـــــر خونخ ـــــیر ن ـــــف ش  ای در ک
 

 ای چــــارهغیــــر تســــلیم و رضــــا کــــو  
 

 بند و باری.  فکری و بی گری و بی ترویج از الابالی )۲۴

 : حافظ گوید

ــن ــرون ک ــوتم ب ــامی و ز خل ــار ج ــاقی بی  س
 

ـــالی  ـــالش و الأب ـــردم ق ـــدر بگ ـــا در ب  ت
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اند، اکثر اشعارشان ترغیب به می گساری  سعدی و مثنوی در زمان مغول و یا پس از آن بوده حافظ،

 
ً
طور کامل در ترغیب به شهامت و غیرت و دفع ستمگران نیست، ه یک غزل ب و عاشقی است. اصال

 : سعدی گوید !عکسربلکه ب

ــود ــوش ب ــت خ ــا را وق ــه م ــدت ک  در آن م
 

ــود  ــش ب ــاه و ش ــد و پنج ــرت ششص  ز هج
 

 آوردند. قتل عام و غارت دمار از مردم در در همین سال که وقت خوش برای او بوده، لشکر مغول از

 ی وصف کردن. یلهی و به خداو خلق را به صفات ا شرک غلو، )۲۵

 : مولوی گوید

 چنــدان کــه در آفــاق نظــر کــردم و دیــدم
 

ــود  ــی ب ــود عل ــه موج ــین در هم  از روی یق
 

  :فسق و فجور، چنانکه شاعری گوید جری کردن مردم به معاصی، )۲۶
ـــود ـــدر ب ـــاش حی ـــه آق ـــس ک ـــر آن ک  ه

 

 چــــه پــــرواش از روز محشــــر بــــود 
 

لهی را فرا آسمانی قرآن را تدبر کنند و عقاید اشعری دارند باید بروند اول کتاب  ۀشاعران که قریح

گیرند تا بر ضد آن شعر نگویند. متأسفانه هیچ شاعری این کار را نکرده و اکثر اشعارشان ضد قرآن 

ت باشد استثناء کرده و مذموم خالف حق نباشد و دارای چند صفتعالی شاعری که شعرش بر است. حق

  :تهندانس

ِينَ  إِ�َّ ﴿ -۱ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ٰلَِ�ٰتِ  وََعِملُوا ا و رسول و کتب آسمانی ایمان به خد ؛، که شاعر﴾ٱل�َّ

د و قیامت را معتقد باشد و اینکه ایمان بر عمل صالح مقدم شده زیرا تا جامعه ایمان داشته باش

ایمان به  ۀنتیج دهد و بشر در نداشته باشد، به اجرای اعمال صالحه و قوانین اسالمی تن در نمی

کوشد به  داند، می قوانین است و خیر و شر او را می عاصول و مقررات دینی و خداوندی که واض

ا وادار به قوانین إلهی که باعث سعادت دنیا و آخرت اوست عمل کند بدون آنکه جبر و زور او ر

شود. زیرا در  بر قوانین بشری آشکار میو از اینجا امتیاز دیگر قوانین إلهی  اجرای این قوانین کند

 . !*"گردد لهی مین إلهی ایمان موجب عمل به قانون اقوانی

____________________ 
» بازدارندگی درونی و ذاتی«های قانونی بشری در منظور مولف این است که: تفاوت نظام اسالمی با دیگر نظام -١

باشد. و این عامل است که انسان ایمان مسلمان به خداوند و حسابرسی خود در برابر او می باشد که برخاسته از می

خواند هرچند سرباز و قاضی وجود نداشته باشد که مسلمان را به التزام و پایبندی به قانون الهی و عمل به آن فرامی

 ف قوانین بشری.در برابر تخلف از قانون او را مورد مواخذه و حسابرسی قرار دهد؛ برخال
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۲- ﴿ ْ َ  َوَذَكُروا ، در اشعار خود ذکر خدا و حمد و ثنای او باشد نه مدح و ثنای ﴾َكثِٗ�� ٱ�َّ

اِح�ُثوا الرتُّ حْ اُ « :فرموده صمخلوق، چنانکه رسول خدا خاک « :، یعنی!*"» اَب يف وُُجوهِ الَمدَّ

مرا مدح مکنید من : نهج البالغه فرموده ۲۰۷ ۀدر خطب و علی »بریزید در دهان مداحان.

ظُمَ «: همام در صفات اهل ایمان و تقوی فرموده ۀراضی نیستم. و در خطب مْ الْـخَ عَ هِ سِ فُ الِقُ يفِ أَنْ

مْ  يُنِهِ هُ يفِ أَعْ ونَ ا دُ رَ مَ غُ آنان  ۀخدا در دیدنظرشان عظمت دارد و غیرن خدا در آنا« :. یعنی!+"»فَصَ

 »کوچک است.

۳- ﴿ ْ وا ْ  َما َ�ۡعدِ  ِمنۢ  َوٱنَتَ�ُ  ، یعنی شاعری که نصرت جوید از مردم علیه ظالم. ﴾ُظلُِموا

 !هر شاعری که این اوصاف در او باشد او مذموم نیست، اما چنین شاعری ما ندیده و سراغ نداریم

____________________ 
-می واز ابوهریره ) ٢٣٩٤( السنن). و در مصادر اهل سنت: ترمذی، ٤/١١( من ال یحضره الفقیهابن بابویه قمی،  -١

 السنناز ابن عمر، و ابن ماجه،  )٥٧٦٩(، ١٣/٨٢ :صحیح ابن حبان، ابن حباناست. و  حدیث غریباین : گوید

بخاری در ادب الـمفرد و أحمد در مسند و أبوداود و مسلم در صحیحش و . و عمرو بن اسوداز  )٣٧٤٢(

َاَب «و ... با لفظ:  ترمذی در السنن اِحَ� فَاْحثُوا ىف وُُجوِهِهُم الرتُّ َْمدَّ چون مداحان را مشاهده »: «إذا رأيتم ال

  اند.را صحیح دانستهو بسیاری آن». شان بپاشیدیکردید خاک در چهره

 .نهج البالغة ١٨٤ هخطب در  -٢

 



 
 
 

  سورة النمل (مكية وهي ثالث وتسعون آية)

 باشد  آیه می ۹۳نمل مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
بٍِ�  طٓسۚ تِۡلَك َءاَ�ُٰت ٱۡلُقۡرَءاِن َو�َِتابٖ ﴿ ٰى ى ُهدٗ  ١مُّ ِيَن  ٢لِۡلُمۡؤِمنَِ� َو�ُۡ�َ يُقِيُموَن ٱ�َّ

َكٰوةَ َوُهم لَٰوةَ َوُ�ۡؤتُوَن ٱلزَّ ِ َز�َّنَّا  ٣بِٱ�ِخَرةِ ُهۡم يُوقُِنوَن  ٱلصَّ ِيَن َ� يُۡؤِمُنوَن بِٱ�ِخَرة إِنَّ ٱ�َّ
ۡعَ�ٰلَُهۡم َ�ُهۡم َ�ۡعَمُهوَن 

َ
ِيَن لَُهۡم ُسوُٓء ٱۡلَعَذاِب وَُهۡم ِ� ٱ�ِخَرةِ هُ  ٤لَُهۡم أ ْوَ�ٰٓ�َِك ٱ�َّ

ُ
ُم أ

وَن  ۡخَ�ُ
َ
ۡن َحِكيٍ� َعلِيٍ�  ٥ٱۡ� ُ  ] ۶-۱[النمل: ﴾٦�نََّك َ�ُلَ�َّ ٱۡلُقۡرَءاَن ِمن �َّ

نام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. طا. سین. این آیات قرآن و کتاب ه ب: ترجمه
زکات را دارند و  پا میر) آنان که نماز را ب۲ست برای مؤمنان(ا ) هدایت و بشارت۱روشن است(

یگر ایمان ندارند ) محققا کسانی که به جهان د۳دهند و آنان به دنیای دیگر یقین دارند( می
ایشان عذاب بدی است ) همانانند که بر ۴ایشان حیرانند(ایم پس  ایشان آراستهاعمالشان را بر 

) حقا که به تو قرآن از جانب حکیم دانائی إلقا ۵و ایشان در جهان دیگر زیانکارترند(
 ). ۶شود( یم

ىٰ ﴿: نکات َو�ُۡؤتُوَن ﴿داللت دارد که مؤمنین احتیاج به هدایت و بشارت دارند.  ﴾ُهٗدى َو�ُۡ�َ
َكٰوةَ  ُعُيوُن « :فرمود ص، داللت دارد بر پرداخت زکات. و رسول خدا﴾ٱلزَّ

ْ
ْ�َهاُر وَال

َ ْ
�ِيَما َسَقِت األ

ُعرْشُ َو�ِيَما 
ْ
 ال

ً
ْو اَكَن َ�ْعال

َ
ُعرْش وَالُغُيوُث أ

ْ
وَاِ� وَانلَّاِضِح نِْصُف ال زکات آنچه با « :. یعنی!*"»ُسيِقَ بِالسَّ

دلوها  ۀوسیله گیرد یک دهم است، و آنچه ب یا از ریشه آب می وشود  ها آبیاری می ها و باران چشمه جویها،

و عالوه بر آیات قرآن، روایات زیادی وارد شده که  »شود یک بیستم است. و شترهای بارکش آبیاری می

وَ «: نویسد می »سالمدعائم اإل«اموال است، مثال در کتاب  ۀزکات در هم يرَ لَ لِ البَيَتِ عَ نْ أَهْ مُ ينَا عَ م  هِ الَ السَّ

ثِريةٍ  قٍ كَ نْ طُرُ ولِ اهللاِ عَ سُ نْ رَ ةِ عَ امَّ نَادِ العَ بِإِسْ نْ  ،وَ ينَا عَ وِّ رُ رِ بْنِ  وَ فَ عْ زِّ  جَ َرُ األْ مِ وَ سِ مْ نِ السِّ ئِلَ عَ هُ سُ دٍ أَنَّ َمَّ حمُ

 )٣/٥١٤( الکافينگا: کلینی،  -١
____________________ 



 تابشی از قرآن    ٣٩٠

نَ  لِكَ مِ ِ ذَ ريْ غَ كَّىالْـحُ وَ لْ تُزَ الَ  ؟بُوبِ هَ قَ نْطَةِ وَ  :فَ ِ احلْ يَ كَ رِ نَعَمْ هِ نیز از رسول و از اهل بیت « :، یعنی!*"»التَّمْ

ال شد از زکات صادق روایت شده که از آن حضرت سؤ روایت شده و همچنین از حضرت صخدا

آری آنها هم مانند گندم : شود؟ حضرت فرمود ها که آیا در آنها زکات داده می آن از دانهنجد و برنج و غیرک

نقل شده که  و حضرت رضا و در کتاب محاسن و تحف العقول از امام صادق »خرما هستند. و

نَِياءِ  اهللاَ إِنَّ «: فرمود ص. و رسول خدا!+"از هر دویست درهم پنج درهم باید زکات داد
ْ
غ

َ
َرَض ىلَعَ أ

َ
ف

بَِما َ�مْ 
َ
ْو َعرَِي ف

َ
ْجَهَد أ

َ
ْو أ

َ
َفِقُ� أ

ْ
إِْن َضاَع ال

َ
ِي �ََسُع ُ�َقرَاَءُهْم ف

َّ
ْدَر اذل

َ
ْمَوالِِهْم ق

َ
، َو�ِنَّ انلَّاِس يِف أ َغِ�ُّ

ْ
َ ٱَنُع ال َّ� 

نَِياءِ يِف َذلَِك يَْوَم ا
ْ
غ

َ ْ
 َعزَّ وََجلَّ ُ�َاِسُب األ

ً
يِلما

َ
 أ
ً
ُ�ُهْم َعَذابا ِقَياَمِة َو ُمَعذِّ

ْ
 . !,"»ل

ۡعَ�ٰلَُهمۡ ﴿ :ۀجمل
َ
يۡ ٱ لَُهمُ  َز�َّنَ  �ذۡ ﴿: ، با اینکه در جای دیگر فرموده﴾َز�َّنَّا لَُهۡم أ  نُ َ�ٰ لشَّ

عۡ 
َ
شهوت و قوت داده پس  تعالی چون به کفار عمر، وسعت رزق، منافات ندارد، زیرا حق ﴾لَُهمۡ َ�ٰ أ

عملی را به عمل آزادشان گذاشته و انتخاب هر وسائل و اسباب توجه به اعمال سوء را به ایشان داده و در

ا نسبت به شیطان چون او ب داده نه به مباشر. و امّ خودشان واگذارده، پس فعل زینت را نسبت به مسبّ 

توان نسبت فعل را به او نیز داد زیرا  بب است و میکند گویا او نیز س وسوسه و ترغیب به أعمال قبیحه می

 نسبت فعل به مرغب و محرک جایز است. 

ٓ َءا�َۡسُت نَارٗ ﴿ ۡهلِهِۦٓ إِّ�ِ
َ
ۡو َءا�ِيُ�م �ِِشَهابٖ  َٔ � َ� إِۡذ قَاَل ُموَ�ٰ ِ�

َ
َ�ٍ أ

 قَبَٖس  ا�ِيُ�م ّمِۡنَها ِ�َ
ا َجآَءَها نُودِيَ  ٧وَن لََّعلَُّ�ۡم تَۡصَطلُ  ۢن بُورَِك َمن ِ� ٱ�َّارِ َوَمۡن َحۡولََها َوُسۡبَ�َٰن  فَلَمَّ

َ
أ

ِ َرّبِ ٱۡلَ�ٰلَِمَ�    ]۸-۷[النمل:  ﴾٨ٱ�َّ
زودی از آن برایتان ه ام ب نظر آوردهه خود گفت که آتشی را ب ۀخانواد چون موسی به: ترجمه
) پس چون به آن آتش ۷ای برایتان گرفته بیاورم شاید شما گرم شوید( بیاورم و یا جرقهخبری 

ی آن که اطراف آنست و منزه است خدایرسید، ندا شد که با برکت است آن که در این آتش و 
 ). ۸که مالک و صاحب اختیار جهانیان است(

____________________ 
 )٩٣/١٠٠( األنوار بحارمجلسی،  -١

 )٩٣/٢٨( األنوار بحارمجلسی،  -٢

همانا خداوند متعال در اموال ثروتمندان به قدری که فقرا تامین شود، (زکات) فرض کرده است. پس اگر فقیری « -٣

ثروتمند انباشته نموده و از پرداخت زکات آن به فقیر ضایع گردد یا گرسنه یا برهنه بماند دلیل آن اموالی است که 

ها را با عذاب دردناکی سرباز زده است و خداوند در روز قیامت ثروتمندان را در این مورد بازخواست نموده و آن

 )٩٣/٢٨( األنوار بحارجملسی، » مجازات خواهد کرد.
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اند، یکی از آن معانی که ظاهرتر  دی کردهمعانی متعد ﴾َمن ِ� ٱ�َّارِ َوَمۡن َحۡولََها﴿برای : نکات

کننده  فعل مجهول است و فاعل آن که ندا ﴾نُودِيَ ﴿ست که ما بیان کردیم. باید دانست که ا است همان

نَا ۥٓ إِنَّهُ ﴿بعد که فرموده  ۀجمل باشد ذکر نشده، از
َ
ُ ٱ � شود که فاعل ندا  ، معلوم می﴾ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ �َّ

  :هطه که فرمود ۀسور ۱۲ ۀتعالی است، و همچنین از آی و موجد آن خدای

ٓ  ١١ ُموَ�ٰٓ َ�ٰ ...﴿ ۠  إِّ�ِ نَا
َ
 !*"﴾كلَيۡ َ�عۡ  لَعۡ خۡ ٱفَ  َر�َُّك  �

قصص کنار  ۀسور ۲۹ ۀپس بدون تردید فاعل ندا و موجد آن خدا و محل ایجاد ندا و صوت طبق آی

ست نه موجد صوت. ا با برکت در همان درخت بوده، پس درخت محل ایجاد صوت ۀوادی ایمن و بقع

  از این بیان محقق می
ّ
اوست نه درخت زیرا قیام کالم دو قسم  ،مشود که ناطق و منادی خدا است و متکل

د آن که خدا ه معنی ایجاد کالم است از موجاست، قیام صدوری و قیام حلولی. در اینجا قیام صدوری ب

ست در محلی که آن درخت باشد. پس معلوم شد ا ولی قیام حلولی همان بودن کالم و صوت باشد،

  :آنکه خیال کرده موجد کالم و ناطق آن درخت بوده و در شعر خود گفته

 روا باشــــد أنــــا الحــــق از درختــــی
 

 چــــــرا نبــــــود روا از نیــــــک بختــــــی 
 

اشتباه ه بگوید، ب إنی أنا اللهو یا  الحقأنا تواند  انسان نیکبختی میو در اینجا لغزیده و گفته پس هر

 : ایم بزرگ شرک آمیزی مبتال شده. و ما در گلشن قدس جواب شعر او را چنین گفته

ـــدا شـــد ـــا موســـی ن ـــدر طـــور ب  چـــو ان
 

ـــد  ـــدا ش ـــوت و ص ـــت ص ـــا خلق  در آنج
 

ــــــالمینم ــــــه رب الع ــــــن الل  کــــــه م
 

ــــما  ــــنس س ــــه از ج ــــنم ن ــــی از زمی  ن
 

ــــزه حق ــــت من ــــت اس ــــالی از درخ  تع
 

ـــــت  ـــــت اس ـــــاس نیکبخ ـــــرا از قی  مب
 

 روا کــــی شــــد أنــــا الحــــق از درختــــی
 

 کـــــه تـــــا باشـــــد روا از نیکبختـــــی 
 

ـــــعل ـــــد ش ـــــی ۀروا ش ـــــار از درخت  ن
 

ــــــی  ــــــرد نیکبخت ــــــش نگی ــــــرا آت  چ
 

ـــاللت ـــور از ض ـــت منص ـــق گف ـــا الح  أن
 

ــــ  ــــته ب ــــد جالل ــــوفیان آم ــــم ص  وه
 

ـــد کـــین گفـــت از خطـــا شـــد  همـــه دانن
 

ــــد  ــــدا ش ــــن ن ــــر ای ــــالج از ره کف  ز ح
 

ــا  ــقأن ــر مطل ــت از کف ــف اس ــق کاش  الح
 

ـــا الحـــق کـــه را جـــز حـــق بـــود حـــِقّ    أن
 

 میـــان خـــالق و مخلـــوق فـــرق اســـت
 

ـــین در میـــان کفـــر غـــرق اســـت   یکـــی ب
 

 أنـــا الحـــق از درخـــت انشـــاء حـــق بـــود
 

ـــود  ـــق ب ـــا خل ـــز م ـــجر ک ـــاء ش ـــه انش  ن
 

____________________ 
 ].١٢-١١[طه: » ود را بکنای موسی، بدرستی که من خود پروردگار توام، پس دو نعل خ« -١
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ــوی ــه گ ــد ک ــط باش ــتغل ــت اس  ی از درخ
 

 کــه آن نــی نــاطق و نــی نیــک بخــت اســت 
 

باشد ظاهرا خداست،  ﴾َوَمۡن َحۡولََها﴿و  ﴾ِ� ٱ�َّارِ ﴿جا که ه در هردوموصول ﴾َمن﴿و مقصود از 

خدا  ةحاطالعلم واإل، ةبالقدریعنی آنکه منزه از مکان است هم در آتش و هم در خارج آتش است 

ِ ﴿: است و لذا بعد فرموده  ، یعنی عن المکان و غیره. ﴾وَُسۡبَ�َٰن ٱ�َّ

ۥٓ ﴿ ُ ٱۡلَعزِ�ُز ٱۡ�َِكيُم  َ�ُٰموَ�ٰٓ إِنَُّه نَا ٱ�َّ
َ
�ََّها َجآنّٞ  ٩�

َ
ا رََءاَها َ�ۡهَ�ُّ َك� ۡلِق َعَصاَكۚ فَلَمَّ

َ
ٰ  َو�  َو�َّ

يَّ ٱلُۡمۡرَسلُوَن � َولَۡم ُ�َعّقِۡبۚ َ�ُٰموَ�ٰ َ� َ�َۡف ُمۡدبِرٗ  َل  ١٠إِّ�ِ َ� َ�َاُف َ�َ إِ�َّ َمن َظلََم ُ�مَّ بَدَّ
ۡدِخۡل يََدَك ِ� َجۡيبَِك َ�ُۡرۡج َ�ۡيضَ  ١١فَإِّ�ِ َ�ُفورٞ رَِّحيٞم  ُسوٓءٖ ُحۡسَنۢ� َ�ۡعَد 

َ
آَء ِمۡن َ�ۡ�ِ َوأ

ُهۡم َ�نُواْ قَۡومٗ ِ�  ُسوٓءٖ�    ]۱۲-۹[النمل:  ﴾١٢ا َ�ِٰسقَِ�  �ِۡسِع َءاَ�ٍٰت إَِ�ٰ فِرَۡعۡوَن َوقَۡوِمهِۦٓۚ إِ�َّ
بیفکن، ) و عصای خود را ۹عزیز حکیم( ای موسی حقیقت این است که منم خدای: ترجمه

گرد نکرد، ن روی گردانید و عقبد گویا ماری است گریزاجنب پس چون عصا را دید می
) مگر آنکه ستم کرده و ۱۰مبران در پیشگاه من ترس ندارند(اای موسی نترس که پی(گفتیم) 

ست خود را به ) و د۱۱م(مرحی ۀپس از بدی نیکی آورده باشد که در این صورت من آمرزند
روی به سوی فرعون و  در شمار نه معجزه، می یدبیرون آ بدون عیب گریبانت فرو بر که سپیدِ 

 ). ۱۲اند( کار بوده قوم او که ایشان گروهی تبه
ای به آن درخت إحاطه کرده که نه آن  طور رسید دید شعله ۀحضرت موسی چون به شجر: نکات

کند،  کاهد و نه تری و خرمی درخت شعله را خاموش می شعله از تری و تازگی و سبزی درخت می

متعجب و مبهوت شد، دست دراز کرد که مقداری بیازماید دید شعله عقب رفت، و چون دست خود را 

شد، در این هنگام خطاب آمد ای موسی منم خدای کامل  عقب کشید شعله برگشت، تعجب او زیادتر

آمده و ه کرد که در موقع و محل عظیمی درالذات و الصفات نیرومند حکیم، این ندا موسی را متوج

، خطاب شد عصایت را بینداز، چون درخواسته، خود را آماده ک مطلب مهمتر از آنست که او می

شد ممکن بود از ترس جان بدهد، خدا آن را مار کرد تا  می انداخت ماری نازک گردید زیرا اگر اژدها

 دیگر اژدها گردد سکته نکند.  ۀتدریج به إعجاز خدای تعالی توجه کند و اگر مرتبه کم و ب موسی کم

ةٗ ﴿ ا َجآَءۡ�ُهۡم َءاَ�ُٰتَنا ُمۡبِ�َ بِٞ�  فَلَمَّ نُفُسُهۡم وََجَحُدواْ بَِها َوٱۡستَۡيَقنَ  ١٣قَالُواْ َ�َٰذا ِسۡحٞر مُّ
َ
ۡتَهآ أ

  ]۱۴-۱۳[النمل:  ﴾١٤ۡيَف َ�َن َ�ٰقَِبُة ٱلُۡمۡفِسِديَن ۚ� فَٱنُظۡر كَ ا وَُعلُوّٗ ُظۡلمٗ 
 د این سحری آشکار نست سویشان آمد گفتا و چون آیات روشن ما که موجب بصیرت: ترجمه
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به آن یقین داشتند، پس  ) از جهت ستم و تکبر آن آیات را انکار کردند با اینکه قلباً ۱۳است(
 ). ۱۴بنگر عاقبت مفسدین چسان بود(

ة﴿: نکات ست ا ، چون آیات و معجزات إلهی موجب بصیرت﴾َءاَ�ُٰتَنا﴿ حال است برای ﴾ُمۡبِ�َ

ة﴿ �ُظۡلمٗ ﴿ ۀبه آنها اطالق شده. و کلم ﴾ُمۡبِ�َ فرعون و قومش  داللت دارد که مانع از هدایت ﴾ا وَُعلُّوٗ

ی و تکبر بود که در هر زمانی مانع از اقرار به حق بوده چنانکه در زمان ما اگر جویهمان صفت برتری

 ر و خودخواهی او را تصدیق نکردند. فردی از افراد حقی را اظهار کرد همکارانش برای تکبّ 

ۖ َولََقۡد َءاتَۡيَنا َداوُۥَد وَُسلَۡيَ�َٰن ِعۡلمٗ ﴿ لَ ا ِي فَضَّ ِ ٱ�َّ ٰ َكثِ�ٖ َوقَاَ� ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ ّمِۡن ِعَباِدهِ  َنا َ�َ
وتِيَنا ِمن  ١٥ۡؤِمنَِ� ٱلۡمُ 

ُ
ۡ�ِ َوأ َها ٱ�َّاُس ُعّلِۡمَنا َمنِطَق ٱلطَّ ُّ�

َ
� َوَورَِث ُسلَۡيَ�ُٰن َداوُۥَدۖ َوقَاَل َ�ٰٓ

ٍء� إِنَّ َ�َٰذا لَُهَو ٱۡلَفۡضُل ٱلُۡمبُِ�  ۡ�َ ِ
�ِس وَُحِ�َ لُِسلَۡيَ�َٰن ُجُنوُدهُۥ ِمَن  ١٦ُ�ّ ّنِ َوٱۡ�ِ ٱۡ�ِ

ۡ�ِ َ�ُهۡم يُوزَُعوَن  ٰ َوادِ ٱ�َّۡمِل قَالَۡت َ�ۡملَةٞ  ١٧َوٱلطَّ َ�َ ْ تَۡوا
َ
� ٓ ٰٓ إَِذا َها ٱ�َّۡمُل ٱۡدُخلُواْ  َح�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

َم َضاِحٗ�  ١٨َمَ�ِٰكَنُ�ۡم َ� َ�ِۡطَمنَُّ�ۡم ُسلَۡيَ�ُٰن وَُجُنوُدُهۥ َوُهۡم َ� �َۡشُعُروَن   ّمِن َ�َتبَسَّ
ۡوزِۡعِ�ٓ 

َ
ٰ َ�ٰ قَۡولَِها َوقَاَل َرّبِ أ َّ َوَ�َ ۡ�َعۡمَت َ�َ

َ
ۡشُكَر نِۡعَمَتَك ٱلَِّ�ٓ �

َ
ۡن أ

َ
ۡ�َمَل أ

َ
ۡن أ

َ
يَّ َوأ َ�ِ

ٰلِِحَ� ا تَۡرضَ َ�ٰلِحٗ  ۡدِخۡلِ� بِرَۡ�َتَِك ِ� ِعَبادَِك ٱل�َّ
َ
 ]۱۹-۱۵[النمل:  ﴾١٩ٮُٰه َوأ

ی حمد مخصوص خدای: گفتنددو  آنتحقیق داود و سلیمان را دانشی دادیم و ه و ب: ترجمه
) و سلیمان وارث داود شد و ۱۵است که ما را بر بسیاری از بندگان مؤمن خود برتری داد(

این  چیزی به ما داده شد، حقاً  ما آموخته شد و از هر پرندگان بهای مردم، فهم زبان : گفت
انس و پرنده فراهم شد و آنان  انش از جن،ای سلیمان سپاهی) و بر ۱۶فضیلت آشکاری است(

ای مورچگان به : ای گفت ) تا چون به وادی مورچه رسیدند مورچه۱۷( مرتب و منظم بودند
) ۱۸های خود داخل شوید تا سلیمان و سپاهیانش در حال غفلت شما را پامال نکنند( مسکن

پروردگارا مرا ملهم و موفق بدار تا نعمتی : تسلیمان لبخندی زد و از گفتار او خندان شد و گف
ای سپاسگزار باشم و عملی شایسته کنم که آن را بپسندی و  را که به من و والدینم عطاء کرده

 ). ۱۹ت فرما(ا تهمرا برحمت خود داخل بندگان شایس

علم قضاوت و کند بر علم با اهمیتی که  ، با تنوین تنکیر آمده که داللت می﴾اِعۡلمٗ ﴿: ۀکلم: نکات

ه د نه بنکن حمد می خدا را ،علم ۀواسطه علم به منطق پرندگان باشد، در اینجا حضرت سلیمان و داود ب

مال و ملک. و دانستن منطق طیر مخصوص این دو پیغمبر و از معجزات ایشان بوده است. از  ۀواسط

فهمانند. و  خود را به یکدیگر میشود که حیوانات و پرندگان نطقی دارند که مقاصد  این آیات استفاده می
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ءٍ ﴿مقصود از  ۡ�َ ِ
روایات استفاده  بعضی چنانکه ازچیزی که مربوط به نبوت و سلطنت باشد. هر ﴾ُ�ّ

به عدالت و عظمت سلطنت کرد و برای او انس و  !*"شود حضرت سلیمان هفتصد سال و شش ماه می

ها ساخته و ایجاد  جن و شیاطین و چرندگان و درندگان و پرندگان مسخر بود که در زمان او صنعت

نمود  سفری می ۀکرد و چون اراد گردید و دستگاه سلطنت او منظم و خود او به کارها رسیدگی می

کرد و  قدر یک ماه سیر میه داد بین آسمان و زمین و روزی ب باد سیر می ۀواسطه لشکریان را بر بساطی ب

گرفتند، بر  ها قرار می کرسی کرد، اطراف او پیامبران ودانشمندان بر می کرسی سلطنت جلوس چون بر

ایستادند و پرندگان با پرهای خود بر  و به اطراف ایشان آدمیان و جنیان می ،های زرین و سیمین کرسی

ه یک از اصناف خالئق سخنی بگوید بکرد که هرتعالی به او وحی  کندند. حقاف بساط او سایه می

دهم. روزی با بساط خود در حرکت بود تا نزدیک به بیابان مورچگان رسیدند،  باد به تو خبر می ۀواسط

غفلت شما را ه های خود شوید تا سلیمان و لشکریانش ب ای مورچگان داخل خانه: ای فریاد کرد مورچه

کنند، چون صدای او به سلیمان رسید أمر به توقف نمود تا مورچگان وارد مساکن خود شوند و از پامال ن

: هوش و ذکاوت و خیرخواهی آن مورچه تعجب کرد و تبسم نمود، سپس آن مورچه را خواست و فرمود

من خیرخواهی و نصیحت به  ۀدانستم ولی وظیف: کند؟ عرض کرد آیا ندانستی که لشکر من ستم نمی

تو کنند و از ذکر خدا و شکر او غافل  ۀهمنوعانم بود، و مقصود من آن بود که مبادا نظر به دبدبه و کبکب

من : لشکر تو چقدر است؟ گفت: سلیمان از او پرسید !شوند و آروزهای دنیوی در ایشان قوت گیرد

یبی چهل هزار چهار هزار سرهنگ دارم زیر دست هر یک از ایشان چهل هزار نقیب و زیر دست هر نق

ای پیغمبر خدا، ما زیر : اید؟ عرض کرد چرا زیر زمین مسکن کرده: باشد. سلیمان فرمود مورچه می

یا نبی : زمین را اختیار کردیم تا این که جز خدا کس دیگر از حال ما مطلع نگردد. مورچه عرض کرد

را مسخر برای ما کرده که نصف روز باد : فرمود .ی که خدا به تو داده یکی را برای ما بگوالله از عطاهای

 ؟دانی تواند ما را سیر دهد، عرض کرد معنی این که باد را مسخر برای شما کرده می قدر یک ماه میه ب

گذرد. سلیمان از استماع سخنان مور متنبه  چه به تو داده از دنیا مانند باد میمعنی آن این است که هر

____________________ 
از نظر تاریخی این مدت صحیح نیست. واقعیت این است که تفاصیل و مطالبی را که مولف در مورد پادشاهی  -١

های واضح و روشنی ها مبالغهسند و غیر دقیق تاریخی است که در آنکند برگرفته از روایات بیسلیمان نقل می

ه وکعب االحبار و عبدالله  باشد. و بلکه از اسرائیلیاتی است می که از مسلمان شدگان اهل کتاب چون وهب بن منبِّ

ها بسیار روایت شده است مانند ابن عباس و ابوهریره و... و بر این اساس بن سالم یا از کسانی روایت شده که از آن

و ». روایت نشده استاز ابن عباس در باب تفسیر جز حدود صد حدیث «گوید: الله میاست که امام شافعی رحمه

و با افترا به او نسبت  مادامی که این سخن مبالغه نباشد بر کثرت احادیثی داللت دارد که از ابن عباس جعل کرده

 کند که این تفاصیل از اشکاالت زیادی برخوردار است. اند؛ مولف در پایان این روایت اعتراف میداده
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ۡوزِۡعِ�ٓ ﴿: گردید و گفت
َ
 . !*"	بعضی از جمالت این روایت دارای اشکال است) :(باید گفت ﴾....َرّبِ أ

گوید البته کیفیت سخن او با  شود مورچه نیز سخن می میاستفاده  ﴾قَالَۡت َ�ۡملَةٞ ﴿ حال ازهر به

اتِ « :در نهج البالغه فرموده بشر فرق دارد. علی وَ نْ لَطِيفِ األصْ مُّ عَ هُ يَصَ َ ريْ يعٍ غَ مِ لُّ سَ هُ وكُ مُّ يُصِ وَ

امِ  سَ انِ ولَطِيفِ األجْ يِّ األلْوَ فِ نْ خَ ى عَ مَ عْ هُ يَ َ ريْ ريٍ غَ لُّ بَصِ كُ ا وَ نْهَ دَ مِ عُ ا بَ نْهُ مَ بُ عَ هَ ذْ يَ ا وَ هَ بِريُ  غیر« :. یعنی»كَ

سازد و  ای از شنیدن صداهای لطیف ناشنواست و صداهای شدید او را کر و ناشنوا می از خدا هر شنونده

های پنهان و اجسام لطیف نابینا  ای جز خداوند از دیدن رنگ بیننده شنود، و هر نیز نمی ازهای دور راآو

صوت از حرکت امواج است، : و دانشمندان امروزی در مورد مسموعات و مبصرات قائلند که »است.

ما کنند، اگر این امواج به گوش  اشیاء امواج صوتی در فضا پراکنده می ۀگونه اختالل هوا مثال ضربهر

 ۀپرد شود که صدا نام دارد. و حساسیت گوش را بلرزانند، احساسی در گوش ما تولید می ۀپرد برسند و

کند،  می در ثانیه متجاوز است درک ۱۶از  هاآن گوش ما دارای حد معینی است و اصواتی را که تواتر

-و باالتر از  ۱۶از  اند، ارتعاشات کمتر در ثانیه گفته ۱۶۰۰۰/-طور متوسط ه را ب وحداکثر تواترها

مبصرات هم، بستگی به : گویند مبصرات می ۀدربار تواند درک کند و بشنود، و را گوش ما نمی ۱۶۰۰۰/

اگر امواج نوری  ال؛شوند، من باب مث تعداد امواج میکروسکوپی نور است که در ثانیه وارد چشم ما می

نمایند که  چشم شوند تولید احساسی میمیلیارد وارد  ۷۵۶آنقدر بهم نزدیک باشند که در یک ثانیه 

های  یاء دیگر را با رنگتوانیم اش بینیم، از نظر تعداد امواج میتوانیم ب رد و اشیاء بنفش را میبنفش نام دا

بینیم. و اگر تعداد امواج نور از حد معینی کمتر و یا بیشتر باشد چشم ما قادر به دیدن آنها مختلف ب

 الکل که در شرائط خاصی تقریبا نامرئی است.  ۀنیست مانند مثال نور شعل
زد،  کرد به دهقانی رسید که زمین را شخم می شوکت سلطنتی سیر میبا روزی سلیمان اند نوشته

صدای او به  !سبحان الله خدا به آل داود ملک بزرگی داده است: چون دستگاه سلیمان را دید گفت

آرزوی  :و دهقان را خواست و نزد خود خوانده فرمودگوش سلیمان رسید، فرمود بساط را توقف دادند 

مؤمن از روی صدق و خلوص  ۀثواب یک تسبیح که بند :و به او فرمود .چیزی که قادر بر آن نیستی مکن

بگوید و خدا بپذیرد بهتر است از آنچه به آل داود داده شده است، زیرا ثواب تسبیح باقی و ملک سلیمان 

____________________ 
/ ٧، ثعلبی نیشاپوری (الکشف والبیانکند برگرفته از تفسیر تان ذکر میبسیاری از مطالبی که مولف در این داس -١

ثعلبی خود شخصی دیندار و نیک بود؛ «گوید: باشد. امام ابن تیمیه از این کتاب انتقاد نموده و می) می١٩٨ -١٩٦

شاهد بوده،  وی در اصطالح، حاطب لیل بود و در این تفسیر، روایات صحیح و ضعیف و موضوعی را که در تفاسیر

 ).٣٢ :ص ،مقدمة في أصول التفسیر» (ذکر کرده است.
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 :ۀجمل. و !*"خدا غم تو را بر طرف کند چنانکه غم مرا از دلم برداشتی: فانی است. آن مرد گفت

چه نبوت ارثی گرشود ا مطلق است شامل ارث مال و سلطنت و نبوت می ﴾....َوَورَِث ُسلَۡيَ�ٰنُ ﴿

ۡوزِۡعِ� ﴿ ۀنیست بلکه موهبت إلهی است. و کلم
َ
معنی حبس و سپردن است یعنی ه ب وزع ۀاز ماد ﴾أ

، داللت دارد که بر رونده الزم ﴾ٱۡدُخلُواْ َمَ�ِٰكَنُ�مۡ ﴿شکر تو را به دل خود بسپارم و فراموش نکنم. و 

 نیست تحرز بلکه هر کس در راه ساکن است باید تحرز کند. 

ۡم َ�َن ِمنَ ﴿
َ
َرى ٱلُۡهۡدُهَد أ

َ
ۡ�َ َ�َقاَل َما ِ�َ َ�ٓ أ َد ٱلطَّ َ�نَُّهۥ َعَذابٗ  ٢٠ٱۡلَغآ�ِبَِ�  َوَ�َفقَّ َعّذِ

ُ
ا َ�

ۥٓ  اْۡذَ�َنَُّه
َ
ۡو َ�

َ
تَِيّ�ِ �ُِسۡلَ�ٰنٖ  َشِديًدا أ

ۡ
ۡو َ�َأ

َ
بِ�ٖ  أ َحطُت بَِما لَۡم َ�َقاَل  َ�َمَكَث َ�ۡ�َ بَعِيدٖ  ٢١ مُّ

َ
أ

ِۢ بِنََبإٖ  ةٗ  ٢٢يَقٍِ�  ُ�ِۡط بِهِۦ وَِجۡئُتَك ِمن َسَبإ
َ
ِ  إِّ�ِ وََجدتُّ ٱۡمَرأ

و�َِيۡت ِمن ُ�ّ
ُ
َ�ۡملُِكُهۡم َوأ

ءٖ  ِ َوَز�ََّن لَُهُم وََجد ٢٣ َعۡرٌش َعِظيمٞ َولََها  َ�ۡ ۡمِس ِمن ُدوِن ٱ�َّ �َُّها َوقَۡوَمَها �َۡسُجُدوَن لِلشَّ
بِيِل َ�ُهۡم َ� َ�ۡهَتُدوَن  ُهۡم َعِن ٱلسَّ ۡعَ�ٰلَُهۡم فََصدَّ

َ
ۡيَ�ُٰن أ ِ  � � ٢٤ٱلشَّ ِي ُ�ِۡرُج ِ�َّ  ٱ�َّ

�ِض َوَ�ۡعلَُم َما ُ�ُۡفوَن َوَما ُ�ۡعلُِنوَن 
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو َربُّ  ٢٥ٱۡ�َۡبَء ِ� ٱلسَّ ٱ�َّ

  ]۲۶-۲۰[النمل:  ﴾٢٦ٱۡلَعۡرِش ٱۡلَعِظيِم۩ 
او از غائبین بینم مگر  مرا چه شد (چرا) هدهد را نمی: و جویای مرغ شد و گفت: ترجمه
کنم یا دلیل روشنی پیش من  کنم عذاب سختی یا او را ذبح می ) البته او را عذاب می۲۰است(
به چیزی دانا : ) پس درنگ کرد نه بسیار (مدت زیادی نگذشت) که هدهد آمد و گفت۲۱آورد(
که بر آنان که من زنی یافتم  ) حقاً ۲۲ام( سبا خبر یقینی آورده از دانی و برای تو ام که نمی شده

) وی را و قوم او را ۲۳ست(ا کند و همه چیز به او داده شده و او را تختی بزرگ سلطنت می
کردند نه برای خدا و شیطان برای ایشان اعمالشان را زینت  یافتم که برای خورشید سجده می

تا (شیطان منحرفشان کرده) ) ۲۴اند( داده و از راه منحرفشان کرده پس ایشان هدایت نیافته
را سازد و آنچه  ها و زمین آشکار می در آسمانچیز پنهان را ی که سجده نکنند برای خدای

ی که ملجأ و معبودی جز او نیست ) خدای۲۵( داند میمخفی کنید و آنچه آشکار سازید 
 ). ۲۶ست(ا صاحب اختیار و مالک عرش بزرگ

 مراقب بود و کیفر  میف سپاهیان رسیدگی حضرت سلیمان خود از انجام وظای: نکات
ً
نمود و کامال

ی فری بود که به زمین خوش آب و هوایسر) را ندید و این قضیه در سه کرد. روزی هدهد (شانه ب می

دید و  رسیدند و برای وضو آب خواستند و نیافتند و راهنمای بر آب هدهد بود که آب را در زیر زمین می

____________________ 
 )، به اختصار و اندکی تصرف.٧/١٩٦، ثعلبی نیشاپوری (الکشف والبیاننگا: تفسیر  -١

 



 ٣٩٧  سورة النمل

یافتند، حال اگر کسی بگوید چگونه این  و به آب دست میکردند  دستور سلیمان حفر میه ین را بمآن ز

بیند؟ جواب این است  گذارند نمی در زمین میبرای صید او بیند و دام را که  پرنده آب را در زیر زمین می

ُ «که  ی البَرصَ مَ رُ عَ دَ لَ القَ زَ ا نَ یده کور گردد. و جهت غیبت هدهد این دلهی برسد ، چون قضا و قدر ا»إِذَ

و لذا پرواز  دشود خواست سیری کند و خبری برای سلیمان آوَر  چون دید کاری به او رجوع نمی بود که

از شام و یمن و با : ی؟ گفتآی گری را دید که پرسید از کجا میکرد تا به مملکت سبا رسید، هدهد دی

از : فتی؟ گآی باشم، تو از کجا می ر اویند میسلیمان بن داود که جن و إنس و وحوش و طیور مسخ

نام بلقیس ملکی عظیم وسیع دارد و دوازده هزار سرهنگ دارد و هر سرهنگی ه والیت سبا که زنی ب

ب بیند و ترسم سلیمان مرا غای می :نفرات بسیاری در تحت فرمان دارد، بیا و مملکت ما را بنگر، گفت

پرواز کرد و خدم وحشم برای او ببری، او را خوش آید، پس هدهد را اگر این خبر : شکنجه نماید. گفت

ا بلقیس را دید و برگشت، سلیمان کرکس را مأمور کرد او را پیدا کند و احضار نماید و بعد از او عقاب ر

کجا بودی، سلیمان قسم خورده تو را عذاب : هد را پیدا نمود و گفتمأمور کرد، او پرواز نمود و هد

باکی نیست، پس عقاب او را آورد و او را : فتنماید، مگر اینکه دلیلی بر غیبت خود بیاوری، هدهد گ

ا « :را عذابی کنم که برای دیگران عبرت باشد. هدهد گفت تو: در حضور سلیمان افکند. سلیمان گفت يَ

بِی اهللا رْ اُ  ،نَ كُ دَ  ذْ َ يَ وفَكَ بَنيَ قُ من : گفت !*"، سلیمان مضطرب شد و از سبب غیبت پرسید؟»اهللاِ  يوُ

ای ممکن است  ه کند که پرندهای، در اینجا خدا خواست سلیمان را متنبّ  ندانستهچیزی دانستم که شما 

از او داناتر باشد که مغرور نگردد، و معلوم شود که انبیاء بر علوم دین دانایند نه بر علوم دیگر. پس 

و سجود است ذکر او که قابل حمد  ۀهدهد خبر سبا را ذکر نمود و بعد از آن خدا را به صفات خاص

موجودی است، و جأ هرآورد و مل وجود میه ها را از نیستی ب که هستینمود که باید خدایی را سجده کرد

 اضافه پروردگار تمام جهانیان است. ه ب

باید دانست که از مملکت سبا تا ملک سلیمان مسافت سه روز بیش نبوده و با این حال سلیمان از 

علم بر اینکه انبیاء و اولیاء از همه جا خبر ندارند و جز  خبر بوده است. این دلیل دیگری است آنجا بی

گاه نیستند.  شریعت الزم نیست چیزی بدانند  و از احوال مردم آ

 تحقیق پرداخت. ه سلیمان برای اینکه بدون تحقیق مأموری را کیفر نکند ب

 

 

____________________ 
 )، به اختصار و اندکی تصرف.٢٠١ -٧/٢٠٠، ثعلبی نیشاپوری (الکشف والبیاننگا: تفسیر  -١

 



 تابشی از قرآن    ٣٩٨

ۡم ُكنَت ِمَن ٱۡلَ�ِٰذ�َِ� ﴿
َ
َصَدۡقَت أ

َ
ۡلقِۡه إَِ�ِۡهۡم ُ�مَّ ٱۡذَهب  ٢٧قَاَل َسنَنُظُر أ

َ
بِِّ�َ�ِٰ� َ�َٰذا فَ�

  ]۲۸-۲۷[النمل:  ﴾٢٨تََولَّ َ�ۡنُهۡم فَٱنُظۡر َماَذا يَرِۡجُعوَن 
) این ۲۷ی یا از درغگویانی(گوی رسی خواهیم کرد که آیا راست میبر : سلیمان گفت: ترجمه

 ). ۲۸گویند( می نامه را ببر و نزد ایشان بیفکن سپس از ایشان دور شو و ببین چه جواب
هد خوش بال و پر را نامه در بر و ن و هدرا نوشت و به مهر خود مزیّ  ای حضرت سلیمان نامه: نکات

آوری. هدهد به پرواز  بری و جواب می این نامه را می: دستی بر سر او و به تاجی مفتخر گردانید و فرمود

تختی جلوس نموده و ارکان دولت همه در آمد و به شهر صنعا و قارب وارد شد و دید که بلقیس بر 

حاضر، بر باالی سر ایشان دور زد و نامه را به روی تخت بلقیس انداخت، او برداشت و نظر کرد و 

دانست که نامه از پادشاهی است که مرغان مسخر اویند و سلطنت بزرگی دارد. پس بر خود بلرزید و 

 . !*"بترسید و اشراف را خواست و با ایشان مشاوره کرد

ۡلِ�َ إَِ�َّ كَِ�ٰبٞ ﴿
ُ
� ٓ ْ إِّ�ِ َها ٱلَۡملَُؤا ُّ�

َ
� ِ إِنَُّهۥ ِمن ُسلَۡيَ�َٰن �نَُّهۥ  ٢٩َكرِ�ٌم  قَالَۡت َ�ٰٓ � ٱ�َّ

تُوِ� ُمۡسلِِمَ�  ٣٠ٱلرَّ� ٱلرَِّحيِم 
ۡ
َّ َو� َ�َ ْ �َّ َ�ۡعلُوا

َ
ۡ�ُتوِ� ِ�ٓ  ٣١�

َ
ْ أ َها ٱلَۡملَُؤا ُّ�

َ
�  قَاَلۡت َ�ٰٓ

ٰ �َۡشَهُدوِن  ۡمًرا َح�َّ
َ
ۡمرِي َما ُكنُت قَاِطَعًة أ

َ
�ٖ  ٣٢أ ْ قُوَّ ْولُوا

ُ
ْ َ�ُۡن أ ٖس  قَالُوا

ۡ
ْ بَأ ْولُوا

ُ
 َشِديدٖ  َوأ

ۡمُر 
َ
ُمرِ�َن َوٱۡ�

ۡ
ۡفَسُدوَها  ٣٣إَِ�ِۡك فَٱنُظرِي َماَذا تَأ

َ
ْ قَۡرَ�ًة أ قَالَۡت إِنَّ ٱلُۡملُوَك إَِذا َدَخلُوا

عِ 
َ
ۚ وََجَعلُٓواْ أ ذِلَّٗة

َ
ۡهلَِهآ أ

َ
َة أ   ]۳۴-۲۹[النمل:  ﴾٣٤َوَ�َ�ٰلَِك َ�ۡفَعلُوَن  زَّ

ای گرامی و ارجمندی به سوی من افکنده  تحقیق نامهه ای بزرگان ب: (بلقیس) گفت: ترجمه
نام خدای رحمن رحیم ه ب آن  راستیه سلیمان است و ب سوی آن نامه از ) محققاً ۲۹شده(
ای : ) گفت۳۱ید(ید و مطیعانه نزدم بیایکه بر من برتری نجوی ب او این است) و مطل۳۰است(
ما : ) گفتند۳۲ام( مرا در کارم رأی دهید من کاری بدون حضور شما فیصله نداده ،بزرگان

ببین چه فرمان توست، پس  ۀه ارادو کار ب سختیه صاحبان نیرو و جنگ آورانیم ب
کنند و عزیزانش را  شدر آیند تباه ای پادشاهان چون به قریه: ) (بلقیس) گفت۳۳دهی( می

 ). ۳۴ذلیل نمایند و کارشان چنین است(
و با کلمات کمی سلیمان را کریم و ارجمند خواند برای اینکه مختصر بود  ۀسبا نام ۀملک: نکات

 َص برای اینکه مُ  مطالب مهمی را دربر داشت و
َّ

اینکه مهر شده بود و ارجمندی  ر به نام خدا بود و براید

و برای اینکه اظهار طمع در ملک و مال نبود و یا برای  مهری است که بر او زده شده ۀنامه به واسطهر

____________________ 
 )، به اختصار و اندکی تصرف.٧/٢٠٥اپوری (، ثعلبی نیشالکشف والبیاننگا: تفسیر  -١

 



 ٣٩٩  سورة النمل

  یا برای اینکه دعوت به عدم علو، آن مأمور عادی نبود و ۀآنکه آورند
ّ
مر حق بود ا ع و دعوت به تسلیِم ترف

َّ ﴿ :ۀجملل است. و که جامع اصول فضای �َّ َ�ۡعلُواْ َ�َ
َ
بدل کتاب باشد و ممکن است  ممکن است ﴾�

ٰ �َۡشَهُدونِ ﴿ :ۀجملباشد. و  هوخبر مبتدای محذوف یعنی  ۡمًرا َح�َّ
َ
داللت بر  ﴾َما ُكنُت قَاِطَعًة أ

 ام به هدایت رسید. جا سرانسبا دارد و لذ ۀعقل و انصاف ملک حسن تدبیر،

ۢ بَِم يَرِۡجُع ٱلُۡمۡرَسلُوَن  �ّ�ِ ُمۡرِسلٌَة إَِ�ِۡهم بَِهِديَّةٖ ﴿ ا َجآَء ُسلَۡيَ�َٰن قَاَل  ٣٥َ�َناِظَرُة فَلَمَّ
ونَِن بَِمالٖ  تُِمدُّ

َ
ُ َخۡ�ٞ َ�َمآ َءاتَ  � ۦَ ٱ�َّ ٓ  ٮِٰن ا نُتم بَِهِديَّتُِ�ۡم َ�ۡفرَُحوَن  ّمِمَّ

َ
ٱرِۡجۡع  ٣٦َءاتَٮُٰ�م� بَۡل أ

تِيَنَُّهم ِ�ُُنو�ٖ 
ۡ
ذِلَّةٗ �َّ قِ  إَِ�ِۡهۡم فَلََنأ

َ
   ﴾٣٧وَُهۡم َ�ِٰغُروَن  َبَل لَُهم بَِها َوَ�ُۡخرَِجنَُّهم ّمِۡنَهآ أ

  ]۳۷-۳۵[النمل: 
 یچه خبربا بینم فرستادگان فرستم که ب ای می وی ایشان هدیهو من به س: ترجمه

دهید  آیا مرا به مال مدد می: ) پس چون قاصد نزد سلیمان آمد سلیمان گفت۳۵ند(گرد برمی
خود خوشدل  ۀید که به هدیاست که به شما داده، شمای خدا به من داده بهتر از آن پس آنچه

با آن  ۀ) به سوی ایشان برگرد حتما لشکریانی به سوی ایشان آریم که مقابل۳۶شوید( می
 ). ۳۷ذلت بیرونشان کنیم در حالی که حقیر باشند(ه از آنجا ب نتوانند و حتماً 

سلیمان فرستاد در کتاب خدا مقدار آن ذکر نشده، در اخبار آمده ای که بلقیس برای  هدیه: نکات

های زربفت و دستبندهای طال به دستشان و  پانصد غالم را لباس کنیزان پوشانید جبه: است که

بر و پانصد کنیز را به لباس مردان در و های تازی سوارشان کرد ن و بر اسبگردنبندهای زرین در گردنشا

تاج مکلل و  های مرصع، مراه ایشان با زینته هزار خشت زرین و سیمین به ر،بر اسبان راهوار سوا

ای  های کج سفته برای فرستادن مهیا و نامه ناسفته و مهره ای از جواهر و در حقه مشک، عنبر، مقداری از

نوشت که اگر تو پیغمبری معلوم کن غالمان کدام و کنیزان کدامند و بگو در حقه چیست و ناسفته را 

بن عمر را با یک نفر دیگر برای رفتن مقرر  وراخ کن و آنچه سفته است ریسمان در آن بکش و منذرس

داشت، چون وارد بر سلیمان شدند، کبکبه و حشمت او را دیدند خجل شدند، حضرت با روی تازه 

مر کرد در میان حقه چیست و موریانه را ا لهی فرمودوحی اه تبسم کرد و از الطاف خود دریغ نکرد و ب

درها را سوراخ کند و دوده را فرمود ریسمان در او کشد و غالمان و کنیزان را از شستن دست و روی 

ت. ال دنیا خوشید و من احتیاجی به مال ندارم. منذر برگشت و احوال گفمو فرمود شما به  !*"معلوم کرد

 و لذا برای ایمان به سلیمان حرکت کرد تا خدمت آن حضرت برسد.  بلقیس فهمید که او پیغمبر است

____________________ 
 ) ذکر کرده است.٧/٢٠٧( الکشف والبیانمولف این داستان را به صورت خالصه و مختصر از تفسیر  -١

 



 تابشی از قرآن    ٤٠٠

تُوِ� ُمۡسلِِم�َ ﴿
ۡ
ن يَ�

َ
تِيِ� بَِعۡرِشَها َ�ۡبَل أ

ۡ
يُُّ�ۡم يَأ

َ
َها ٱلَۡملَُؤاْ � ُّ�

َ
� ّمَِن  قَاَل ِعۡفرِ�تٞ  ٣٨ قَاَل َ�ٰٓ

َقاِمَكۖ  ن َ�ُقوَم ِمن مَّ
َ
۠ َءا�ِيَك بِهِۦ َ�ۡبَل أ نَا

َ
ّنِ � ِم�ٞ �ّ�ِ ٱۡ�ِ

َ
ِي  ٣٩  َعلَۡيهِ لََقوِيٌّ أ قَاَل ٱ�َّ

ن يَۡرتَدَّ 
َ
۠ َءا�ِيَك بِهِۦ َ�ۡبَل أ نَا

َ
ا  ِعنَدهُۥ ِعۡلٞم ّمَِن ٱۡلِكَ�ِٰب � ا رََءاهُ ُمۡسَتقِرًّ إَِ�َۡك َطۡرفَُكۚ فَلَمَّ

ۖ َومَ ِ�َ ِعنَدهُۥ قَاَل َ�َٰذا ِمن فَۡضِل َرّ�ِ  ۡ�ُفُر
َ
ۡم أ

َ
ۡشُكُر أ

َ
ن َشَكَر فَإِ�ََّما �َۡشُكُر ۡبلَُوِ�ٓ َءأ

  ]۴۰-۳۸[النمل:  ﴾٤٠َكرِ�ٞم  ِ�َۡفِسهۦِۖ َوَمن َ�َفَر فَإِنَّ َرّ�ِ َغِ�ّٞ 
آنان آورد پیش از آنکه  ای بزرگان کدامتان تخت وی را برایم می: (سلیمان) گفت: ترجمه

پیش از آنکه از مجلس خود : ) دیوی از جنیان گفت۳۸م پیش من آیند(مطیعانه و مسلِ 
) آنکه نزد وی دانشی از ۳۹آورم زیرا من بر این کار توانا و أمینم( برخیزی تحت را سوی تو می

 .هم نهی)ر یا چشم ب سویت برگردد (وه آورم پیش از آنکه نظرت ب من آن را می: ود گفتبکتاب 
دگار من است تا مرا این از فضل پرور : قرار دید گفتپس چون(سلیمان) تخت را نزد خود بر 

کس شکر کند به نفع خودش شکر  کنم و هر گذارم یا کفران می ر میبیازماید که آیا شک
 ). ۴۰(نیاز کریم است  و صاحب اختیارم بی محققا مالک کند کند و هر کس کفران می

ا گر تخت خود را بسلیمان برای اینکه عقل بلقیس را بیازماید که وقت ورودش به سلیمان ا: نکات

لهی را به او نشان دهد تا او مسلمان شود به و یا برای آن که اعجاز ا شناسد یا خیر بیند میاندک تغییری ب

ش از آنکه بلقیس بیاید؟ از این یکند پ یک از شما تخت بلقیس را حاضر میکدام: اطرافیان خود فرمود

: از دیوان گفت یرا بیاورند. یکتوانستند تخت بلقیس  شود أمراء و بزرگان مجلس او می سؤال معلوم می

آورم، حال این چه  من می: دانست گفت مقداری از تورات را می که کنم. دیگری من آن را حاضر می

ملکی بوده، دیگری گفته او آصف بن برخیا بوده که : اند کس بوده قرآن نام او را نبرده، بعضی گفته

اند خود سلیمان آورده  مردم ثابت شود. بعضی گفتهسلیمان خواسته او بیاورد تا وصایت و لیاقتش بر 

ین حضرت صادق ندر دعاهای یومیه و همچ حال او چگونه تخت بزرگی را آورد. حضرت علی

دعای او خدا آن را حاضر نمود. مفسرین از قبیل  ۀواسطه خواست و بخدا اند که او دعا کرد و از  فرموده

 : اند از جمله حضار تخت چندین احتمال دادهطبرسی و طوسی و رازی و غیر ایشان برای ا

 خدا تخت را اعدام و در حضور سلیمان ایجاد نمود.  -۱

 أمر خدا. ه فرشتگان آن را آورده باشند ب -۲

 زمین نوردیده شده و آن را آورده است.  -۳

 باد صرصر آن را آورده باشد.  -۴
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داللت دارد که معجزه  ﴾ِل َرّ�ِ قَاَل َ�َٰذا ِمن فَۡض ﴿ ۀجمل اند. و و البته احتماالت دیگری هم داده

قدرت او خورشید و یا زمین در یک لحظه هزاران ه ی که بر خداست و فعل بشر نیست، آری خدایکا

 هم زدن تخت بلقیس را حاضر کند. رکند قادر است به یک چشم ب کیلومتر مسافت را طی می

 
ُ

تکوینی برای هر امامی برای کل  ۀاند بر والیت مطلق و اهل بدعت، به این آیه استدالل کرده ةالغ

ل شویم این عمل به دعا و یا به فعل آصف انجام ستدالل صحیح نیست زیرا اگر هم قایجهان، اما این ا

شده باشد تازه خود آصف والیت تکوینی نداشته نه بر کل جهان و نه برای بعضی از آن. و در زمان ما 

رود هیچ نوع والیت حتی والیت تکوینی جزئی هم  یماه م ۀآنکه به اسباب طبیعی دست یافته و به کر

از وقتی که «: اند ندارد چنانکه خود دانشمندانشان هم معترفند از آن جمله بعضی از ایشان چنین نوشته

پایان نیست، ایمان کهن محکوم به مرگ گشت، دیگر  اعالم شد که زمین جز قطعه خاکی در عوالم بی

یت زمین موهوم شد، زمین مقام خود را از دست داد و اعتقاد به اینکه پایان، مرکز ظاهر بیه در جهان ب

ه حقیر پا نهاده و ب ۀظاهر اندازه ناپذیر، روزی به این کره ای از پشت این جهان ب قدرت سازمان دهنده

خاطر گناهان و عصیان یک نوع ناچیز، رنج کشیده و کشته شده است نا ه صورت انسان در آمده و ب

 ..... .!*"ممکن گشت

 
ً
قیاس صحیح نیست،  توان برای شخص دیگری هم ثابت کرد، زیرا اگر کسی چیزی داشت نمی: ثانیا

 پیغمبران را به پیغمبران. آن هم قیاس غیر

 تخت اصال بشر نبوده است.  ۀآری، احتمال قوی آنست که آورند

ُرواْ لََها ﴿ ۡم تَُ�وُن قَاَل نَّ�ِ
َ
َ�ۡهَتِدٓي أ

َ
ِيَن َ� َ�ۡهَتُدوَن َعۡرَشَها نَنُظۡر � ا َجآَءۡت  ٤١ِمَن ٱ�َّ فَلَمَّ

وتِيَنا ٱلۡعِۡلَم ِمن َ�ۡبلَِها َوُ�نَّا ُمۡسلِِمَ� 
ُ
نَُّهۥ ُهَوۚ َوأ

َ
َ�َٰكَذا َعۡرُشِك� قَالَۡت َك�

َ
   ﴾٤٢�ِيَل أ

  ]۴۲-۴۱[النمل: 
بینیم آیا به شناخت آن راهی دارد بتا  گردانید ناشناسگفت تختش را برایش سلیمان : ترجمه

) و چون بلقیس وارد شد گفته شد آیا تخت تو چنین ۴۱یابند( و یا از کسانی است که راه نمی
و ما مطیع  ،به ما دانش عطا شدهپیش از این معجزه، است، گفت گویا همین است و 

 ). ۴۲ایم( بوده

____________________ 
کند؛ یعنی اعتقاد الهوت مسیحی را رد می -کندکه مولف (برقعی) سخن وی را در اینجا نقل می –ی غربی نویسنده -١

ها را مسیح و اینکه او الله است که به دنیا نازل شده و در جسد انسانی تجلی یافته و درد و رنجها در مورد الوهیت آن

 کند.به جان خریده و به صلیب کشیده شده تا گناهان بشر پاک شود، رد می
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وتِيَنا ٱۡلعِۡلَم ِمن َ�ۡبلَِها﴿ :ۀجمل: نکات
ُ
این جمله بلقیس  ۀگویندست که ا مورد اختالف، ﴾َوأ

 ۀشود که چون بلقیس معجز است و یا حضرت سلیمان است، اگر از قول بلقیس باشد معنی چنین می

ایم قبل از دیدن این  احضار تخت را دید، گفت گویا همان تخت است و ما علم به خدا و ایمان داشته

ما علم : شود که سلیمان برای تشکر از خدا گفت چنین میمعجزه. و اما اگر از قول سلیمان باشد معنی 

 سبا. ولی معنی اول ظاهرتر است.  ۀبه خدا و قدرت او داشته پیش از این معجزه و پیش از ایمان ملک

َها َ�نَۡت ِمن قَۡو�ٖ ﴿ ِۖ إِ�َّ ۡعُبُد ِمن ُدوِن ٱ�َّ َها َما َ�نَت �َّ  �ِيَل لََها ٱۡدُخِ�  ٤٣َ�ِٰفرِ�َن  َوَصدَّ
تُۡه َحِسبَۡتُه ُ�َّةٗ 

َ
ا َر� ۖ فَلَمَّ َح ۡ حٞ  ٱل�َّ ۚ قَاَل إِنَُّهۥ َ�ۡ دٞ ّمِن قََوارِ�َرۗ  َوَ�َشَفۡت َعن َساَ�ۡيَها َمرَّ مُّ

ِ َرّبِ ٱۡلَ�ٰلَِمَ� قَالَۡت َرّبِ  ۡسلَۡمُت َمَع ُسلَۡيَ�َٰن ِ�َّ
َ
  ]۴۴-۴۳[النمل: ﴾٤٤إِّ�ِ َظلَۡمُت َ�ۡفِ� َوأ

پرستید بازش داشته بود از ایمان زیرا او از گروه کافران  خدا میسبا آنچه را غیر ۀو ملک: ترجمه
پس زمانی که قصر را دید پنداشت که آبی عمیق  ) به او گفته شد داخل قصر شو،۴۳بود(

این ساخت قصر از شیشه است، ملکه : فتگ مانیهای خود را برهنه کرد، سل است و ساق
مالک و صاحب اختیار  یام و با سلیمان مطیع خدا م کردهپروردگارا من به خود ست: گفت

 ). ۴۴جهان شده و اسالم آوردم(

َها َما َ�نَت﴿ :ۀجمل: نکات ه مجرست که ما تا اند و ظاهر همان را چند معنی کرده ﴾...َوَصدَّ

ۡعُبدُ ﴿ ۀجمل کردیم، و َها﴿را فاعل  ﴾َما َ�نَت �َّ توجه و پرستش رساند که  ین میقرار دادیم و ا ﴾َصدَّ

ت آن را با صری با عظمت ساخته بود و زمین ساحپرستی است. حضرت سلیمان قغیرخدا مانع خدا

 سبا ساق پا را برهنه کرد تا از آب بگذرد زیرا ۀصاف بنا کرده بود که زیر شیشه آب بود و لذا ملک ۀشیش

او را تزویج کرد برای خود یا خیر؟  األمر ایمان آورد و آیا سلیمانو آخر رود خیال کرد پای او میان آب می

  !»ت اهللاك ستوا عامّ كاس«: تعالی مسکوت گذاشته و باید گفت مورد اختالف است، و حق

َ َفإَِذا ُهۡم فَرِ�َقاِن َ�َۡتِصُموَن ﴿ ْ ٱ�َّ ِن ٱۡ�ُبُدوا
َ
َخاُهۡم َ�ٰلًِحا أ

َ
ٓ إَِ�ٰ َ�ُموَد أ رَۡسۡلَنا

َ
 ٤٥َولََقۡد أ

 َ َ لََعلَُّ�ۡم تُرَۡ�ُوَن قَاَل َ�َٰقۡوِم لَِم � ّيَِئةِ َ�ۡبَل ٱۡ�ََسَنةِ� لَۡوَ� �َۡسَتۡغفُِروَن ٱ�َّ ۡسَتۡعِجلُوَن بِٱلسَّ
نُتۡم قَۡومٞ  ٤٦

َ
ِۖ بَۡل أ َعَكۚ قَاَل َ�ٰٓ�ِرُُ�ۡم ِعنَد ٱ�َّ نَا بَِك َو�َِمن مَّ ۡ َّ�   ﴾٤٧ُ�ۡفَتُنوَن  قَالُواْ ٱطَّ

  ]۴۷-۴۵[النمل: 

قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم که خدای کامل الذات و الصفات را و به سوی : ترجمه
قبل از  ای قوم من چرا: ) گفت۴۵بپرستید، آن وقت ایشان دو گروه خصم یکدیگر شدند(

خواهید تا شاید مورد  چرا از خدای یکتا آمرزش نمی در آوردِن بدی دارید. شتاب ،نیکی
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سرنوشت بد شما نزد : صالح گفت .ایمزدهوانت فال بد ما به تو و پیر : ) گفتند۴۶رحمت شوید(
 ). ۴۷اید( بلکه شما گروهی به فتنه مبتال شده ،ستخدا

ی طرفدار و متخاصم شدند گروه ۀچون حضرت صالح قوم خود را دعوت کرد ایشان دو فرق: نکات

از خدا عذاب  خواست و یک عذاب را برای دیگری میبه آزار یکدیگر قیام کردند و هر و گروهی مخالف

او چون  خواهید؟ کفار قوم شما چرا خیر و آمرزش را از خدا نمی: طلبیدند. حضرت صالح فرمود می

قحطی،  ؛زنیم، یعنی وجود شما فال بد میه ما ب: گویی پرداختند و گفتند زافهدلیل معقولی نداشتند به گ

ها و گرانی به استقبال ما آمده  یای گرفتار ست. از وقتی تو آمدهه سبب وجود شماظلم و ستم ب گرانی،

ست. راجع به فال بد، ذیل مقدرات خوب و یا بد شما نزد خدااست. حضرت صالح در جواب فرموده 

 یس توضیح خواهیم داد.  ۀاز سور ۱۸ ۀآی

�ِض َوَ� يُۡصلُِحوَن  �ِۡسَعُة رَۡهٖط َوَ�َن ِ� ٱلَۡمِديَنةِ ﴿
َ
ِ قَالُواْ َ�َقا ٤٨ُ�ۡفِسُدوَن ِ� ٱۡ� َسُمواْ بِٱ�َّ

ۡهلِهِۦ �نَّا َلَ�ِٰدقُوَن 
َ
ۡهلَُهۥ ُ�مَّ َ�َُقولَنَّ لَِوِ�ِّهِۦ َما َشِهۡدنَا َمۡهلَِك أ

َ
َوَمَكُرواْ  ٤٩َ�ُبَّيِتَنَُّهۥ َوأ

 َكۡيَف َ�َن َ�ٰقَِبُة َمۡكرِهِۡم فَٱنُظۡر  ٥٠� وَُهۡم َ� �َۡشُعُروَن � َوَمَكۡرنَا َمۡكرٗ َمۡكرٗ 
َ
ۡرَ�ُٰهۡم نَّا دَ � مَّ

ۡ�َِعَ� 
َ
ْۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �يَةٗ فَتِۡلَك ُ�ُيوُ�ُهۡم َخاوَِ�� بَِما َظلَُموٓ  ٥١َوقَۡوَمُهۡم أ  ٥٢َ�ۡعلَُموَن  ّلَِقۡو�ٖ  ا

ِيَن َءاَمُنواْ َوَ�نُواْ َ�تَُّقوَن  �َۡيَنا ٱ�َّ
َ
 ]۵۳-۴۸[النمل: ﴾٥٣َوأ

) ۴۸کردند( کردند و اصالح نمی آن سرزمین فساد میو در آن شهر نه نفر بودند که در : ترجمه
 هم قسم شوید و به خدا قسم بخورید که شبانه او را با کسانش از میان برداریم آنگاه به: گفتند

) ۴۹هالکت کسان او حاضر نبودیم و ما راستگویانیم( گوییم ما هنگام ولی (خون) وی می
خوبی دادیم در حالی که ه را بد ماهرانه و ما نیز جزای نیرنگشان ننیرنگی کرد

را با قومشان هالک  ه) پس بنگر عاقبت نیرنگشان چگونه بود که ما هم۵۰فهمیدند( نمی
ه ب .سبب ستمگری که کردنده ویران مانده باست های ایشان  ) پس اینک خانه۵۱کردیم(

نی ) و نجات دادیم کسا۵۲(اهل دانشندراستی که در این قصه عبرتی است برای گروهی که 
 ). ۵۳را که ایمان آوردند و پرهیزگاری کردند(

جمعیت بوده است که نه ست که ا را به نه نفر ترجمه کردیم، ولی ظاهر آن ﴾�ِۡسَعُة رَۡهٖط ﴿: نکات

بود و همین اشخاص بودند که ناقه را پی کردند.  قدار بن سالفنه نفر منتخب آنان بوده و رئیس ایشان 

ْ ﴿ :ۀجمل ِ َ�َقاَسُموا حال هر داللت دارد که ایشان خدا را قبول داشتند ولی مفسد بودند. به ﴾بِٱ�َّ

: کرد، این سه نفر تصمیم به قتل او گرفتند و گفتند حضرت صالح در مسجد خود در غاری عبادت می

ایم سه روز دیگر باید عذاب شویم، پس تا روزها تمام نشده صالح را به قتل   ما که ناقه را پی کرده
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اوائل شب آمدند برای قتل او که از کوه سنگی فرود آمد و هر سه هالک شدند. و در روایت انیم. پس رس

که سنگی از باال آمد و در غار مستور شد و  ددیگر ایشان داخل غاری برای جستجوی صالح شدن

 همانجا ماندند و هالک شدند و باقی قوم به صیحه هالک شدند. 

تُوَن َولُوًطا إِۡذ قَاَل لَِقوۡ ﴿
ۡ
تَ�

َ
وَن ِمهِۦٓ � نُتۡم ُ�ۡبِ�ُ

َ
تُوَن ٱلرَِّجاَل  ٥٤ٱۡلَ�ِٰحَشَة َوأ

ۡ
�ِنَُّ�ۡم َ�َ�

َ
أ

نُتۡم قَۡومٞ ّمِن ُدوِن ٱلّنِسَ  َشۡهَوةٗ 
َ
� بَۡل أ ن قَالُٓواْ  ٥٥َ�َۡهلُوَن  آءِ

َ
ٓ أ ۞َ�َما َ�َن َجَواَب قَۡوِمهِۦٓ إِ�َّ

ْ َءاَل لُوطٖ  ۡخرُِجٓوا
َ
نَاٞس �َ  أ

ُ
ُروَن ّمِن قَۡرَ�تُِ�ۡمۖ إِ�َُّهۡم � تَُهۥ  ٥٦َتَطهَّ

َ
ۥٓ إِ�َّ ٱۡمَر� ۡهلَُه

َ
�َۡيَ�ُٰه َوأ

َ
فَأ

ۡرَ�َٰها ِمَن ٱۡلَ�ِٰ�ِ�َن  َطرٗ  ٥٧قَدَّ ۡمَطۡرنَا َعلَۡيِهم مَّ
َ
 ]۵۸-۵۴[النمل: ﴾٥٨آَء َمَطُر ٱلُۡمنَذرِ�َن ۖ� فَسَ َوأ

شوید در  ا مرتکب میم خود گفت چرا این کار زشت ر و لوط را فرستادیم که به قو: ترجمه
ید کنید بلکه شمای ان به مردان رو میجای زنه شهوت ب برای) چرا ۵۴( یدحالی که بینای

 خاندان لوط را از قریهگفتند او را جوابی نبود جز اینکه  ) قوِم ۵۵کنید( گروهی که نادانی می
) پس وی را با کسانش نجات دادیم ۵۶نند(ز  ان بیرون کنید زیرا ایشان دم از پاکی میخودت

باران  ) و بارانی سخت بر ایشان باراندیم که۵۷شمار آوردیم(ه مگر زنش را که از باقی ماندگان ب
 ). ۵۸( بد بود گانه شد داد بیم

ونَ ﴿ :ۀجمل: نکات نُتۡم ُ�ۡبِ�ُ
َ
زشتی عمل خود عالم بودند و عمل زشت از ه داللت دارد که ب ﴾َوأ

شدند  تر است. و ممکن است چنانکه در احادیث آمده ایشان لواط را علنی مرتکب می زشتداشنمندان 

ونَ ﴿ دیدند که در حالی که همدیگر را می  است و این عمل زشت را حمل کنیم به دیدن چشم. ﴾ُ�ۡبِ�ُ

جد واط مواضافه له ان برای بقاء نسل، بتعالی زنان را خلق کرده برای مردزیرا خدای  ،دلیل عقله ب

 طبیعی است.  امراض بسیار و عملی غیر

ا �ُۡ�ُِ�ونَ ﴿ مَّ
َ
ُ َخۡ�ٌ أ ۗ َءآ�َّ ِيَن ٱۡصَطَ�ٰٓ ٰ ِعَبادِهِ ٱ�َّ ِ وََسَ�ٌٰم َ�َ ۡن َخلََق  ٥٩ قُِل ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ مَّ

َ
أ

َمآءِ َمآءٗ  نَزَل َلُ�م ّمَِن ٱلسَّ
َ
�َض َوأ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� �َبۡتَنا بِهِۦ  ٱلسَّ

َ
ا َ�َن  َحَدآ�َِق َذاَت َ�ۡهَجةٖ فَأ مَّ

ن 
َ
 تُ�بُِتواْ َشَجرََهاۗٓ لَُ�ۡم أ

َ
َع ٱ َ�ٰهٞ ءِ أ ِۚ بَۡل ُهۡم قَۡومٞ مَّ   ]۶۰-۵۹[النمل: ﴾٦٠ َ�ۡعِدلُونَ  �َّ

بگو ستایش برای خدای کامل الذات و الصفات و درود بر آن بندگانش که آنان را بر : ترجمه
ها و زمین را  یا آنکه آسمانآ) ۵۹( کنند زهایی که شریک او میآیا خدا بهتر است یا چی .گزیده

های خرم برویانیدیم، رویاندن  آفریده و برای شما از آسمان آبی فرود آورده که با آن بوستان
ی هست؟ بلکه ایشان گروهی . چگونه با این خدا خدایدرخت آن کار شما نبود

 ). ۶۰منحرفند(
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ی بگو حمد و ستایش مخصوص خدای: فاسد را هالک کرده فرمودهپس از آنکه قوم مفسد و : نکات

گاه است.  ِ ﴿ :ۀجملاست که به همه چیز محیط و از همه چیز آ ٰ ِعَبادِه داللت دارد که  ﴾....وََسَ�ٌٰم َ�َ

تواند سالمتی و رحمت  کس می دارد، پس هر خود روا می ۀبرگزید سالم و سالمتی را برای بندگانخدا 

. اما همانطور »السالم علی زيد وعمرو« و یا .»السالم علی حممد«: گان بخواهد و بگویدبرای چنین بند

خبر است  ای را که از دنیا رفته و در عالم دیگری مأوی گرفته و از این جهان بی که خدا فرموده بنده

گاه، فقط منحصر به خداست، و به  ؛حاضر نداند و بداند که صفت به همه چیز محیط و از همه چیز آ

بگوید. چنانکه حق تعالی خطاب ننموده. سپس برای  السالم علیهنگوید، بلکه  كالسالم علی غائب

امل الذات را با شما مشرکین خدای ک ؛بیدار کردن وجدان مشرکین استفهام تقریعی و تقریری فرموده که

�َبۡتَنا﴿ :ۀجملکنید؟ و در  دهید؟ و به غیر توجه می ه مساوی قرار میچکارمخلوق ناقص هی
َ
 ﴾....فَأ

 
ّ
 م شده است. انتقال از غیبت به تکل

�َض قََرارٗ ﴿
َ
ن َجَعَل ٱۡ� مَّ

َ
نَۡ�ٰرٗ أ

َ
� ٓ لََها َرَ�ِٰ�َ وََجَعَل َ�ۡ�َ ٱۡ�َۡحَرۡ�ِن � وََجَعَل � وََجَعَل ِخَ�ٰلََها

 �ۗ َحاِجزً 
َ
ۡ�َ�ُُهۡم َ� َ�ۡعلَُموَن  َ�ٰهٞ ءِ أ

َ
ِۚ بَۡل أ َع ٱ�َّ ن ُ�ِيُب ٱلُۡمۡضَطرَّ إَِذا َدَ�ُه  ٦١مَّ مَّ

َ
أ

�ِض� 
َ
وَٓء َوَ�ۡجَعلُُ�ۡم ُخلََفآَء ٱۡ�  َوَ�ۡ�ِشُف ٱلسُّ

َ
ِۚ قَلِيٗ�  َ�ٰهٞ ءِ أ َع ٱ�َّ ُروَن مَّ ا تََذكَّ ن  ٦٢ مَّ مَّ

َ
أ

ِ َوٱۡ�َ َ�ۡهِديُ�ۡم ِ�  ۢ� َ�ۡ�َ يََدۡي رَۡ�َتِهِۦٓۗ ُظلَُ�ِٰت ٱۡلَ�ّ  ۡحرِ َوَمن يُۡرِسُل ٱلّرَِ�َٰح �ُۡ�َ
َ
َع  َ�ٰهٞ ءِ أ مَّ

ا �ُۡ�ُِ�وَن  ُ َ�مَّ ِۚ تََ�َٰ� ٱ�َّ ْ  ٦٣ٱ�َّ ن َ�ۡبَدُؤا مَّ
َ
ٱۡ�َۡلَق ُ�مَّ يُعِيُدهُۥ َوَمن يَۡرزُقُُ�م ّمَِن  أ

�ِض� 
َ
َمآءِ َوٱۡ�  ٱلسَّ

َ
ِۚ قُۡل َهاتُواْ بُۡرَ�َٰنُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ�  َ�ٰهٞ ءِ أ َع ٱ�َّ  ﴾٦٤مَّ

 ]۶۴-۶۱[النمل:  

های بلند  آیا آنکه زمین را آرامگاه قرار داد و در خالل آن جویها قرار داد و برای آن کوه: ترجمه
بلکه بیشترشان پدید آورد و میان دو دریا مانعی از اتصال قرار داد آیا با این خدا خدایانی است؟ 

دهد و محنت و بدی را  که او را بخواند جواب میدرمانده را وقتی ۀ) آیا آنکه بیچار ۶۱دانند( نمی
کند آیا با این خدا خدایانی است؟ چه  کند و شما را جانشینان این سرزمین می بر طرف می

کند و آنکه  یت میکه در ظلمات صحرا و دریا شما را هدا) آیا آن۶۲شوند( نان که متذکر میکمند آ
فرستد چگونه با این خدا معبودی باشد؟ خدای  بادها را پیشاپیش رحمت خود برای بشارت می

) آیا کیست که خلق را از ابتدا بیافریند سپس ۶۳کنند واالتر است( یکتا از آنچه با او شریک می
ا با چنین خدا و زمین بدهد آیآن را عود دهد (در قیامت) و کیست که روزی شما را از آسمان 

 ). ۶۴ید برهان خود را بیاورید(گوی خدایی است؟ بگو اگر راست می
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وجميب الـمضطرين «ر آسمان و زمین و در این آیات روشن است که مشرکین خدای مدبّ : نکات

رسل الرياح  را قبول داشتند، ولی  ».....ووكاشف الرضّ عن الـمساكني وهادي أصناف العالـمني ومُ

دادند چنانکه  دانستند و یا شفیع و واسطه قرار می موجودات ناقص دیگری را نیز با چنین خدائی مؤثر می

ی شریک قائل شدن کم و بیش در میان بعضی از مسلمین ما نیز همین افکار و با چنین خدایدر زمان 

دانند و  یکان را از خدا مهربانتر و دلسوزتر میبجا مانده، بلکه بعضی از موجوداتی را مانند أوصیاء و ن

ن ُ�ِيُب ٱلُۡمۡضَطرَّ ﴿ :ۀجملمتوسلند.  شب و روز به خیاالتی مَّ
َ
  داللت دارد که هیچکس چه بشر ﴾...أ

طرف کند و این صفت مخصوص اجابت و از ایشان گرفتاری را بر توانند مضطرین را و چه غیر بشر نمی

اند و لذا  ی گرفتهخدا را نیز به خدای ل شوند غیربرای غیر خدا نیز قای خداست و کسانی که این صفت را

 ﴿: فرماید می
َ
ِ  َ�ٰهٞ ءِ أ َع ٱ�َّ   .﴾مَّ

يَّاَن ُ�ۡبَعُثوَن ﴿
َ
ۚ َوَما �َۡشُعُروَن � ُ �ِض ٱۡلَغۡيَب إِ�َّ ٱ�َّ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ�  ٦٥قُل �َّ َ�ۡعلَُم َمن ِ� ٱلسَّ

َٰرَك ِعۡلُمُهۡم ِ�  ِ� بَۡل ُهۡم ِ� َشّكٖ بَِل ٱ�َّ   ]۶۶-۶۵[النمل: ﴾٦٦ّمِۡنَهاۖ بَۡل ُهم ّمِۡنَها َ�ُموَن   ٱ�ِخَرة
دانند که چه وقت برای  داند جز خدا و نمی ها و زمین کسی غیب نمی در آسمان بگو: ترجمه

در  نآ ۀدربار  بلکه ایشان کم  است،آخرت  ۀدربار  علم ایشانبلکه ) ۶۵شوند( قیامت زنده می
 ). ۶۶( شکند بلکه ایشان از امر آخرت نابینایند

دانند و وقت قیامت و قیام  این آیات داللت دارد که هیچ کس حتی انبیاء و مالئکه غیب نمی: نکات

دانند و اگر کسی نسبت علم غیب به انبیاء و اوصیاء بدهد بر خالف کالم خدا نسبت  رستاخیز را نمی

 داده است. 

ءَِذا ﴿
َ
ْ أ ِيَن َ�َفُرٓوا ٓ ُكنَّا تَُ�ٰبٗ َوقَاَل ٱ�َّ �ِنَّا لَُمۡخرَُجوَن ا َوَءابَا

َ
ٓ أ لََقۡد وُِعۡدنَا َ�َٰذا َ�ُۡن  ٦٧ُؤنَا
لَِ�  وَّ

َ
َ�ِٰطُ� ٱۡ�

َ
ٓ أ ٓ إِ�َّ ْ َكۡيَف  ٦٨َوَءابَآُؤنَا ِمن َ�ۡبُل إِۡن َ�َٰذا �ِض فَٱنُظُروا

َ
ْ ِ� ٱۡ� قُۡل ِسُ�وا

 ٰ  ﴾٧٠ا َ�ۡمُكُروَن ّمِمَّ  َوَ� َ�َۡزۡن َعلَۡيِهۡم َوَ� تَُ�ن ِ� َضۡيقٖ  ٦٩ قَِبُة ٱلُۡمۡجرِِم�َ َ�َن َ�
 ]۷۰-۶۷[النمل:  

چگونه وقتی ما و پدرانمان خاک شدیم از گور بیرون شدنی : و آنان که کافرند گفتند: ترجمه
ده داده شد، این جز تحقیق پیش از این نیز به ما و پدران ما همین وعه ) ب۶۷باشیم(
کاران  ) بگو در این زمین سیر کنید و بنگرید سرانجام بزه۶۸ست(یهای پیشینیان ن افسانه

 ). ۷۰دل مباش( کنند تنگ ها که می ) بر ایشان غم مخور و از آن نیرنگ۶۹چگونه بود(
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ءَِذا ﴿: نکات
َ
 :ۀجملداللت دارد که کفار بر نفی معاد دلیلی نداشتند جز استبعاد. و  ﴾.....ُكنَّاأ

 :ۀجملباشد مانند  نهی تحریمی نیست بلکه دلداری می ﴾....َوَ� تَُ�ن﴿و همچنین  ﴾َوَ� َ�َۡزنۡ ﴿

 . ﴾َزنۡ َ�ۡ  َ�  ۦِحبِهِ لَِ�ٰ  َ�ُقوُل  إِذۡ ﴿

ن يَُ�وَن َردَِف َلُ�م   ٧١َوَ�ُقولُوَن َمَ�ٰ َ�َٰذا ٱلۡوَۡعُد إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ� ﴿
َ
قُۡل َعَ�ٰٓ أ

ِي �َۡسَتۡعِجلُوَن  ۡ�َ�َُهۡم َ�  ٧٢َ�ۡعُض ٱ�َّ
َ
و فَۡضٍل َ�َ ٱ�َّاِس َوَ�ِٰ�نَّ أ �نَّ َر�ََّك َ�ُ

 ] ۷۴-۷۱[النمل: ﴾٧٤ِ�نُّ ُصُدورُُهۡم َوَما ُ�ۡعلُِنوَن �نَّ َر�ََّك َ�َۡعلَُم َما تُ  ٧٣�َۡشُكُروَن 
ای از  ) بگو شاید شمه۷۱رسد( ید این وعده کی میگوی راست می گویند اگر شما و می: ترجمه

) و محققا پروردگارت نسبت به ۷۲کنید از پی شما باشد( آن عذاب که به وقوع آن شتاب می
گمان پروردگارت آنچه را  ) و بی۷۳نیستند ( رم است ولی بیشترشان شاکرکاین مردم صاحب 

 ). ۷۴د(دان کنند، می ند و آنچه آشکار میدار  هایشان نهان می که در سینه

سبب و  »دورالصّ  ما يف«داشته زیرا  ممقد ﴾َوَما ُ�ۡعلُِنونَ ﴿بر  را ﴾َما تُِ�نُّ ُصُدورُُهمۡ ﴿: نکات

 باشد.  می »اجلوارح يف ما«سبب  »ما فی اجلوانح« ؛علت بر افعال علنی است یعنی

�ِض إِ�َّ ِ� كَِ�ٰبٖ  َوَما ِمۡن َ�ٓ�َِبةٖ ﴿
َ
َمآءِ َوٱۡ� بٍِ�  ِ� ٱلسَّ ٰ إِنَّ َ�َٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن  ٧٥مُّ َ�ُقصُّ َ�َ

ِي ُهۡم �ِيهِ َ�َۡتلُِفوَن  ۡ�َ�َ ٱ�َّ
َ
ٰٓءِيَل أ  ﴾٧٧ۡؤِمنَِ� َورَۡ�َةٞ ّلِۡلمُ ى �نَُّهۥ لَُهدٗ  ٧٦بَِ�ٓ إِۡسَ�

 ]۷۷-۷۵[النمل:  

ه ) ب۷۵( ها و زمین نیست مگر در کتابی روشن است ای در آسمان و هیچ نهفته: ترجمه
آن اختالف  ۀدربار  ی را کهکند بیشتر چیزهای اسرائیل بیان می تحقیق این قرآن برای بنی

 ). ۷۷راستی که قرآن هدایت و رحمت است برای مؤمنان(ه ) و ب۷۶دارند(

بِ�ٍ  كَِ�ٰبٖ ﴿مقصود از : نکات ٰ ﴿ :ۀجملتعالی و یا لوح محفوظ است. و  علم حق ﴾مُّ َ�ُقصُّ َ�َ
ٰٓءِيَل  ل یهود قرآن است، و باید تورات را با که رافع اختالفات بسیاری از مسای داللت دارد ﴾بَِ�ٓ إِۡسَ�

متأسفانه حّتی  های تحریف شده جدا کنند. ولی های اصیل آن را از قسمت قرآن بسنجند و قسمت

  !کنند مسلمین هم در اختالفات خود رجوع به قرآن نکرده و نمی
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ِۖ إِنََّك َ�َ ٱۡ�َّقِ  ٧٨إِنَّ َر�ََّك َ�ۡقِ� بَۡيَنُهم ِ�ُۡكِمهِۦۚ وَُهَو ٱۡلَعزِ�ُز ٱۡلَعلِيُم ﴿ ۡ َ�َ ٱ�َّ َ�َتَو�َّ
ُ  ٧٩ٱلُۡمبِِ�  ْ ُمۡدبِِر�َن إِنََّك َ� �ُۡسِمُع ٱلَۡمۡوَ�ٰ َوَ� � َ�َٓء إَِذا َولَّۡوا مَّ ٱ�ُّ نَت  ٨٠ۡسِمُع ٱلصُّ

َ
ٓ أ َوَما

ۡسلُِموَن بَِ�ِٰدي ٱۡلُعۡ�ِ َعن َضَ�ٰلَتِِهۡمۖ إِن �ُۡسِمُع إِ�َّ َمن يُۡؤِمُن �    ﴾٨١َ�ٰتَِنا َ�ُهم مُّ

 ] ۸۱-۷۸[النمل: 

) ۷۸( ست عزیز داناو او کند ود بین ایشان داوری میحکم خه حقا که پروردگارت ب: ترجمه
شنوانی و  ) محققا تو به مردگان نمی۷۹ی(هست پس بر خدا توکل کن که تو بر حق آشکار

) و تو کوران را از ضاللتشان هدایت ۸۰( فرار روی بگرداننده شنوانی ندا را به کران چون ب نمی
 ). ۸۱نی(شنوا آورند و مسلمانند نمی که به آیات ما ایمان می نتوانی و جز به آنان

ممکن است برگردد به بنی اسرائیل و ممکن است برگردد به بنی اسرائیل و  ﴾بَۡيَنُهم﴿ضمیر : نکات

شنوند و خطاب و تکلم  داللت دارد که مردگان نمی ﴾إِنََّك َ� �ُۡسِمُع ٱلَۡمۡوَ�ٰ ﴿ :ۀجملمؤمنین به قرآن. 

 
ً
شنود چه انبیا و  نیز چنین است زیرا هر مستمعی جز خدا با گوش می با ایشان کار لغوی است و عقال

شنوند. و به  سامعه ندارند پس نمی ۀچه اولیاء. پس چون وفات کردند گوش ایشان از کار افتاده و قو

َْعْل «: فرمود که دعا می صسندهای متعدد نقل شده که رسول خدا  جتَ
َ

ُهمَّ ال
َّ
رْبي َوَ�ًنا ُ�ْعَبد اَلل

َ
�«"*! .

تطف  ال«: وارد شده که روایتحفظ کن. و  ؛یعنی »!خدایا قبر مرا بتی قرار مده که پرستیده شود« :یعنی

 .سلمان حق ندارد به هیچ قبری طواف کند. و طواف و خواندن مدعو غیبی عبادت استمکه  !+"»بقرب

____________________ 
که  کندروایت می جعفر وبا اززرارة  از شسندا ب )٢/٣٥٨( :»رائعـعلل الش« این حدیث را ابن بابویه قمی در -١

صلِّ يف خالهلا وال تتخذ شيئًا منها قبلًة، فإن : «گفت؟ در مورد نماز خواندن بین قبور از او سوال نمودم: گفت
ن� عن ذلك وقال: وال تتخذوا قربي قبلًة وال مسجًدا فإن اهللا تعاىل لََعَن اذلين اختذوا قبور  صرسول اهللا 

از  صی خود قرار مده؛ چراکه رسول خدا ها را قبلهیک از آنهیچها نماز بخوان و در میان آن»: «أنبيائهم مساجد!

این کار نهی کرده و فرمودند: قبر مرا قبله و مسجد قرار ندهید چراکه خداوند متعال لعنت کرده کسانی را که قبر 

ا اندکی ب) ١/١٧٨(» من ال یحضره الفقیه« شکتابهمچون این روایت را در  و »اند.شان را مسجد کردهپیامبران

 درو ابن أبي شیبة  )٢/٢٤٦( المسند درامام أحمد در مصادر اهل سنت با این لفظ  و .اختالف آورده است

ف َْعْل ا« فرمودند: صروایت کرده است که رسول خدا زید بن أسلم  از شسندا ب) ٢/٢٦٩( الـمصنَّ
َ

 جت
َ

للَُّهمَّ ال
 َ�رْبِي َوَ�نًا يَُص�َّ هل، اْشتَدَّ غضُب اِهللا ىلع

َّ
پروردگارا، قبرم را بتی که به سوی »: «ُذوا ُ�بُوَر أنِْبيائِِهم َمَساِجدَ  قَوٍم اخت

  »شان را مسجد قرار دادند.آن نماز بخوانند قرار مده؛ خشم خداوند بر قومی شدت یافت که قبور پیامبران

و شیخ عباس بن محمد . )١/٢٤١و (کتاب الحج،  درأبواب الـمزار  از )٩٢/باب ١٠( وسائل الشیعةحّر عاملی،  -٢

 )٢/٩٩( األنوار سفینة بحاررضا قمی، 
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 انددنیا رفته زرگانی را که ازمان ما چنین عباداتی را برای غیرخدا انجام دهند و مثال بپس اگر مردم مانند ز

اند. زیرا با نام گذاری،  عبادت نگذارند باز عبادت نموده و به شرک وارد شده هم بخوانند و اسم آن را

ی که شنوانی به مردگان، پس جای حمد نمیتو ای م ؛فرماید شود. در این آیه خدا می معنی عوض نمی

ن سخن گوید. پس آن کسی که سر قبر انبیاء و گامردطریق اولی دیگری نتواند با ه نشنواند ب صمحمد

دُ أَ «: گوید رود و می اوصیا و یا بزرگان می هَ لَيكَ أَشْ مُ عَ الَ دُّ السَّ رُ تَ ي وَ مِ الَ عُ كَ مَ تَری  نَّكَ تَسْ ايبِ وَ وَ جَ

ي امِ قَ خالف قرآن شهادت داده و حال آنکه شهادت به چیزی که خالف عقل و بر ، چنین کسی بر»مَ

َعَن اهللاُ «: فرمود صندیده طبق شرع حرام و از گناهان است. و رسول خدا نشنیده و
َ
ُقُبورِ،  ل

ْ
َزوَّاَراِت ال

جَ  ُ ْيَها الرسُّ
َ
هجری که از علمای بزرگ  ۱۰۴. و ابو عمرو عامر بن شراحیل متوفای !*"»َوالُمتَِّخِذيَن َعل

لَوْ «: گفت را دیده و أخذ حدیث نموده مکرر می صرسول خدا ۀاسالم بوده و صد و پنجاه نفر صحاب

ولَ  سُ نْ زِ  اهللاِ الَ أَنَّ رَ ی عَ َ النَّبِيهنَ ربْ تُ قَ رْ بُور لَزُ اتِ القُ ارَ  .!+"»يَ

مرده دالن و کفار کوردل  ﴾إِنََّك َ� �ُۡسِمُع ٱلَۡمۡوَ�ٰ ﴿ :ۀجملمقصود از : بعضی از خرافاتیان گویند

به مرده کرده، پس مقصود این است که محمد کالم خود را به کفار  باشد که خدا ایشان را تشبیه می

کند، زیرا خدا تشبیه کرده مرده دالن  ما را ثابت می ۀشنواند جواب اینست که این بیان شما بهتر گفت نمی

و در هر تشبیهی وجه شبهی الزم است در  شنوند اموات در اینکه سخن را نمیرا به مردگان حقیقی و 

زید را به  اگر ؛ه باشد مثالبه اقوی از مشبّ   هنشنیدن سخن است و باید وجه شبه در مشبّ  ؛شبهاینجا وجه 

، در اینجا وجه شبه که شجاعت است باید در شیر »ةالشجاع سد يفأزيد «یم شیر تشبیه کنیم و بگوی

نشنیدن  قوی باشد، یعنی شجاعت شیر مسلم و یقینی باشد تا زید را به او تشبیه کنیم. پس در آیهأ

____________________ 
کنند لعنت کرده است و همچنین کسانی را که چراغ بر قبرها خداوند متعال زنانی را که در زیارت قبور مبالغه می« -١

 « :اول هجمل المسند درامام أحمد  ابن ماجه و و یترمذ ».کنندروشن می
ْ
َعَن َزوَّاَراِت ال

َ
: گوید ی میو ترمذ ؛»ُقُبورِ ل

 در یبیهق و است. حدیث َحَسن صحیح این و روایت شده است حسان بن ثابت ابن عباس و از در این زمینه و

ف درو ابن أبي شیبة  ا همین لفظ،ب )٤/٧١( الکبری السنن : گویدکه می ابن عباس از شسندا ب) ٢/٢٦٩( الـمصنَّ

رسول خدا زنانی را که به زیارت « »:والـمتخذاِت عليها الـمساجد والكنسزائراِت القبور  ص لعن رسوُل اهللا«

  »کنند، لعنت کرده است.روند و کسانی را که قبرها را تبدیل به مسجد و کنیسه میقبور می

 ی،عبد الرزاق صنعانحافظ ».کردمبود حتما قبر رسول خدا را زیارت میاگر نهی رسول خدا از زیارت قبور نمی« -٢

آمده است که این مساله در حقیقت » ابنتي«، »النبي« در برخی از طرق آن به جای کلمه و )؛٣/٥٦٩( المصنف

   دهد.را تغییر نمینهی تاثیری ندارد و چیزی از آن
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اضافه خدای ه مردگان حقیقی باید مسلم و یقینی باشد تا خدا مرده دالن را به آنها تشبیه کرده باشد. ب

ٓ ﴿: فاطر فرموده ۀسور ۲۲ ۀتعالی در آی نَت  َوَما
َ
ن ِمعٖ بُِمسۡ  أ ، که در آنجا صریحا !*"﴾ُقُبورِ لۡ ٱ ِ�  مَّ

شنوند. بعضی از عالم نمایان آیات به این صراحت را  شنوا نیستند و نمی ﴾ُقُبورِ لۡ ٱ ِ�  مَّن﴿: فرموده

در روز جنگ بدر  صرسول خدا ؛اند از قبیل اینکه اند و به روایات مجعوله چسبیده پشت سر انداخته

، در حالی که »وجدتم ما عملتم«: که جسد مشرکین را در چاه انداختند با ایشان سخن گفت و فرمود

ْ ﴿: قرآن را قرائت کرد و گفت ۀنفرمود بلکه آی موجدت صسول خداچنین نیست، ر ْ  َما َووََجُدوا  َعِملُوا
بْنَى «: فرماید می . حضرت باقر!+"﴾�َحاِ�ٗ  يْهِ أَوْ يُ لَ دَ عَ عَ قْ ٍ أَوْ يُ ربْ ىلَ قَ ىلَّ عَ ولُ اهللا أَنْ يُصَ سُ َى رَ هنَ

يْهِ  لَ ی نند و یا بنشینند و یا بر آن بنایقبری نماز بخوارسول خدا نهی فرمود از اینکه روی « :یعنی .!,"»عَ

َ «: روایت کرده که صو در کتاب نهایه از رسول خدا »کنند. بْنَى  صيبِ ی النَّ هنَ ُ أَوْ يُ ربْ صَ الْقَ َصِّ أَنْ جيُ

يْه لَ ينَةِ   عَ نْ زِ هُ مِ َنَّ يِه ألِ لَ ال أَوْ يُكتَبَ عَ ةَ بَ اجَ نيَا فَالَ حَ : نهی فرمود صرسول خدا« :یعنی. !-"»يهِ تِ إِلَ يِّ ـمَ الدُ

از اینکه بر قبر گچکاری شود یا بر آن بنا شود یا بر آن نوشته شود زیرا که اینها از زینت دنیا است و میت 

دَ «: روایت کرده که فرمود و در کتاب محاسن برقی از حضرت علی »احتیاجی به آن ندارد. دَّ نْ جَ مَ

دْ  قَ ثَاالً فَ ثَّلَ مِ اً أَوْ مَ ربْ مقَ الَ سْ ِ نَ اإلْ جَ مِ رَ کسی که قبری را پس از کهنه شدن تعمیر نماید یا « :. یعنی!."» خَ

روایت کرده که  و نیز کتاب کافی از حضرت علی »ای بسازد از اسالم خارج گردیده است. مجسمه

ولُ «: فرمود سُ ثَنِي رَ عَ الَ  ص اهللاِ بَ قَ ر فَ وَ ِ الصُّ كَرسْ بُورِ وَ مِ الْقُ دْ دَ  الَ  :يفِ هَ َ  عْ تَ هتَ َوْ ةً إِالَّ حمَ ورَ ا إِالَّ صُ ً ربْ الَ قَ ا وَ

يتَ  وَ ساختند) با  مرا فرستاد برای اینکه قبرها را (که در جاهلیت برجسته می صپیغمبر«: . یعنی!/"»هُ سَ

____________________ 
 ].٢٢[فاطر: » و تو به کسانی که در قبرند شنواننده نیستی.« -١

 ].٤٩[الکهف: » اند. و آنچه را عمل کردند حاضر یافته« -٢
 .من أبواب الدفن ٤٤الباب  ،وسائل الشیعة ی،حّر عامل -٣

كتاب -١١ :صحيح مسلم در تمصادر أهل سن در . و)١/١٢٧(، الطبعة احلجرية مستدرك الوسائل، یطربس ینور -٤

 .)٩٧٠( ش:باب النهي عن جتصيص القرب والبناء عليه،  -٣٢اجلنائز/

، ح ٢/٦١٢هـ، ١٣٧١، قم، دار الکتب اإلسالمیة، ٢، طالـمحاسنهـ)، ٢٨٠أو  ٢٧٤(ت  یأحمد بن محمد برق -٥

 تهذیب األحکام در یشیخ طوس )، و٥٧٩، ح ()١/١٨٩( ره الفقیهـمن ال یحض، و ابن بابویه قمی). ٣٣(

 ).٦٦١٧من أبواب دفن الـموتی، ح ( ٤٣/باب » وسائل الشیعة« در یحر عاملو  کند؛نقل می )١٤٢، ح ()١/٤٥٩(

 )٦/٥٢٨( الكايفكلينی،  -٦
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قبرها بود ولی مردم  ۀکنند ویران یعنی خود علی »زمین یکسان و هموار کنم و بتها را همه را بشکنم.

باید مردم دست از اعمال مخالف کتاب خدا و  !!قبرها ساختند بر خالف او برای اوالد همان علی

رَ «: فرمود می بردارند و خداشناس شوند. حضرت باقر صسنت رسول نْ عَ ْ مَ ملَ امَ وَ مَ فْ  فَ اإلِ  يَعرِ

عِيداً  اهللاَ الً بَ الَ لَّ ضَ دْ ضَ قَ  به »!مام را بشناسد ولی خدا را نشناسد بسیار گمراه استکسی که ا« یعنی: !*"»فَ

 حتیاج به نقل چنین روایاتی نیست.حال با وجود آیات روشن قرآن اهر

ۡخرَۡجَنا لَُهۡم َدآبَّةٗ ﴿
َ
نَّ  �َذا َوَ�َع ٱۡلَقۡوُل َعلَۡيِهۡم أ

َ
�ِض تَُ�ّلُِمُهۡم أ

َ
َ�ٰتَِنا ٱ�َّاَس َ�نُواْ � ّمَِن ٱۡ�

  ]۸۲[النمل:  ﴾٨٢يُوقُِنوَن َ� 
ایشان بیرون آوریم را از زمین بر ای  و چون فرمان عذاب علیه ایشان واقع شود جنبنده: ترجمه

 ). ۸۲(که این مردم به آیات ما یقین نداشتند تا بگویدشان

ّمَِن  َدآبَّةٗ ﴿مقصود از فرمان عذاب آمدن قیامت و امر به ایجاد آن است و مقصود از : نکات
�ِض 

َ
چه باشد؟ روایات و احادیث مختلفه آمده که اکثر آنها شبیه به خرافات و جعلیات است.  ﴾ٱۡ�

  لَمُ َ�عۡ  َما﴿چون از مقدمات قیامت و از وقایع آن است باید از متشابهاتی باشد که 
ۡ
ُ ٱ إِ�َّ  ۥٓ وِ�لَهُ تَأ َّ�﴾ .

 ۀزلزال این باشد که جنبند ۀسور ۴ ۀحسب ظاهر طبق آیه حسب مفهوم و ترجمه باید مقصود به ولی ب

 آورد.  دهد یعنی خدا آن را به نطق می شهادت می يزمین

ةٖ ﴿ مَّ
ُ
ِ أ

ُب �فَوۡجٗ  َوَ�ۡوَم َ�ُۡ�ُ ِمن ُ�ّ ن يَُ�ّذِ ٰٓ إَِذا َجآُءو  ٨٣َ�ٰتَِنا َ�ُهۡم يُوزَُعوَن ا ّمِمَّ َح�َّ
ۡ�ُتم � َ�ذَّ

َ
اَذا ُكنُتۡم َ�ۡعَملُونَ َ�ِٰ� َولَۡم ُ�ِيُطواْ قَاَل أ مَّ

َ
َوَوَ�َع ٱۡلَقۡوُل َعلَۡيِهم  ٨٤ بَِها ِعۡلًما أ

  ]۸۵-۸۳[النمل:  ﴾٨٥بَِما َظلَُمواْ َ�ُهۡم َ� يَنِطُقوَن 
کنیم  کنند محشور می متی فوجی از کسانی که به آیات ما تکذیب میو روزی از هر ا: ترجمه

آیند خطاب رسد آیا به آیات ما تکذیب کردید  ) تا آنگاه که۸۳پس ایشان مرتب و ردیف شوند(
علمی به آن نداشتید (و در اطراف آنها فکر نکردید) آیا چه کار  ۀدر حالی که احاط

ایشان الل  پسسزای آنچه ستم کردند ه ) و فرمان عذاب بر ایشان واقع شود ب۸۴کردید( می
 ). ۸۵گردند(
دسته و ه روز قیامت است که مردم را دسته ب ﴾....َوَ�ۡوَم َ�ُۡ�ُ ﴿ ۀجمل مقصود از یوم در: نکات

 : نبأ فرموده ۀفوج فوج احضار کنند چنانکه در سور

____________________ 

 را نيافتم.منبع اين روايت  -١

 



 تابشی از قرآن    ٤١٢

ورِ ٱ ِ�  يُنَفخُ  مَ يَوۡ ﴿   لصُّ
ۡ
فۡ  تُونَ َ�َت�

َ
 ]۱۸: نبأ[ال ﴾اَواجٗ أ

بزیرند و سخن ست که در قیامت از کثرت خجالت سرفوق مقصود، ذکر قوم ستمگران ا ۀدر آی

اند برای  و یا برای نداشتن عذر. بعضی از نویسندگان این آیه را مدرک قرار دادهگویند برای ترس  نمی

شود که حضور این فوج برای فرمان عذاب است و برای کیفر  رجعت در حالی که از آیات بعد روشن می

ْ بَِها ِعۡلًما﴿ ۀجمل اعمال، و در رجعت کیفر اعمال تحققی ندارد. و از مسائل  وجود ؛﴾لَۡم ُ�ِيُطوا

کیفیت و ه تواند ب ، یعنی مسائلی که بشر با معیارهای علمی خود نمیشوداستفاده میمافوق علم 

حقیقت آنها پی ببرد مثال مانند وجود فرشتگان، بقاء روح، وحی، الهام و قیامت و غیره و حتی در وجود 

به حقیقت و کیفیتشان پی  نتوا علمی امروز نمی ۀهست که در آنها نیز با وسائل پیشرفتبعضی صفات ما 

اری از یی، تخیالت، رنج یک مریض، بس، کینه، دشمنی، مهر، عاطفه، زیبایحرص ؛برد از قبیل مثال

های درونی، عشق و غیر اینها با اینکه مربوط به روان خودمان است ولی از درک کیفیت و کمیت  بیماری

 سائل و حقایق دیگر. چنین صفاتی حتی اطباء روان نیز عاجزند چه رسد به سایر م

�ۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �َ�ٰتٖ ﴿ َۡل لَِيۡسُكُنواْ �ِيهِ َوٱ�ََّهاَر ُمۡبِ�ً نَّا َجَعۡلَنا ٱ�َّ
َ
لَۡم يََرۡواْ �

َ
ۡؤِمُنوَن يُ  ّلَِقۡو�ٖ  �
٨٦  ٓ �ِض إِ�َّ َمن َشا

َ
َ�َٰ�ِٰت َوَمن ِ� ٱۡ� ورِ َ�َفِزَع َمن ِ� ٱلسَّ ۚ َوُ�ٌّ َوَ�ۡوَم يُنَفُخ ِ� ٱلصُّ ُ َء ٱ�َّ

تَۡوهُ َ�ِٰخرِ�َن 
َ
َباَل َ�َۡسُبَها َجاِمَدةٗ  ٨٧� َحاِب�  َوتََرى ٱۡ�ِ ِٓي َوِ�َ َ�ُمرُّ َمرَّ ٱلسَّ ِ ٱ�َّ ُصۡنَع ٱ�َّ

� إِنَُّهۥ َخبُِ�ۢ بَِما َ�ۡفَعلُوَن  ٍء ۡ�َقَن ُ�َّ َ�ۡ
َ
  ]۸۸-۸۶[النمل: ﴾٨٨�

دیم حقا که در دادیم تا در آن آرام گیرند و روز را روشن نموآیا ندیدند که ما شب را قرار : ترجمه
در صور دمیده که ) و روزی ۸۶آورند( ی است برای گروهی که ایمان میهای این خلقت نشانه

ه وحشت آیند مگر آن کس که خدا بخواهد و همه به ها و زمین ب تمام ساکنین آسمان ،شود
حرکتند در حالی که مانند  را بینی و پنداری که بی ها ) و کوه۸۷حال ذلت به پیشگاه او بیایند(

راستی که او به ه کنند، صنع خدای یکتا است که همه چیز را محکم نموده ب ابر حرکت می
 ). ۸۸دهید آگاه است( آنچه انجام می

چون در آیات سابق سخن از توحید و معاد بوده در این آیات برای اثبات توحید و معاد : نکات

های قدرت  همان نشانه ﴾....�َ�ٰٖت ﴿به ایجاد روز و شب و نظم و فوائد آن. و مقصود از  استدالل شده

َباَل ﴿و علم موجد آنها است. و مقصود از   ۀدیدن در آخرت است چنانکه در سور ﴾....َوتََرى ٱۡ�ِ

اند برای  ولی بعضی از کسانی که خواسته !*"﴾...نِعهۡ لۡ ٱكَ  َباُل �ِۡ ٱ َوتَُ�ونُ ﴿: فرموده ۹ ۀمعارج آی

  اند.  حرکت زمین آیات بیشتری آورند به این آیه نیز استشهاد نموده

____________________ 
 ].٩[المعارج: » ها مانند پشم رنگارنگ گردد.و کوه« -١

 



 ٤١٣  سورة النمل

ّيَِئةِ  ٨٩َءاِمُنوَن  يَۡوَم�ِذٍ  َها وَُهم ّمِن فََزعٖ ّمِنۡ  َمن َجآَء بِٱۡ�ََسَنةِ فَلَُهۥ َخۡ�ٞ ﴿ َوَمن َجآَء بِٱلسَّ
 ]۹۰-۸۹[النمل: ﴾٩٠فَُكبَّۡت وُُجوُهُهۡم ِ� ٱ�َّارِ َهۡل ُ�َۡزۡوَن إِ�َّ َما ُكنُتۡم َ�ۡعَملُوَن 

ست و آنان از ا هر کس (در قیامت) عمل نیکی بیاورد برای او جزای بهتر از آن: ترجمه
صورت در آتش سرنگون گردند آیا جز ه ر بدی بیاورند بکه کا ) و آنان۸۹وحشت آن روز ایمنند(

 ). ۹۰شوید( کردید جزا داده می مطابق آنچه می
أعم باشد از هر نیکی و  دتوان مقصود از حسنه و سیئه ممکن است توحید و شرک باشد و می: نکات

اینکه جزای کنند و هم  ده مقابل حساب می که اعتبار این استه بدی. و بهتر بودن ثواب در حسنه ب

فقط ایمان و عمل صالح موجب نجات که در قیامت شود  استفاده میاز آیات  همچنینحسنه دوام دارد. 

ولُ اهللا«: روایت نموده که فرموده است. امالی صدوق از حضرت زهرا سُ ينَا رَ لَ جَ عَ رَ يَّ  صخَ شِ ةَ عَ

ولُ  سُ إِينَّ رَ الَ وَ ة.... إِلی أَنْ قَ فَ رَ تِي اهللاِ عَ ابَ رَ َابٍ لِقَ ريَ حمُ م غَ ه همانا من رسول خدایم ب« . یعنی:!*"»إِلَيكُ

آمده که شخصی به  »عیون اخبار الرضا«و در کتاب  »سوی شما بدون اینکه طرفدار خویشانم باشم.

ا«: خدا قسم تو بهترین مردمی، حضرت فرموده عرض کرد که ب حضرت رضا ذَ ا هَ لِفْ يَ ْ ٌ  ،الَ حتَ ريْ خَ

انَ أَتْقَى نْ كَ نِّي مَ ِ  مِ عَ لَهُ  ِ�َّ أَطْوَ اىلَ وَ عَ ة اهللاِ وَ  ،تَ يَ هِ اآلْ ذِ تْ هَ خَ ا نُسِ ٓ  اُشُعو�ٗ  ُ�مۡ َ�ٰ وََجَعلۡ ﴿: !+"مَ  �َِل َوَ�َبا
ْۚ ِ�ََعاَرفُوٓ  �ۡ  إِنَّ  ا

َ
ِ ٱ ِعندَ  َرَمُ�مۡ أ َّ�  ۡ�

َ
� ٰ است که نسبت قسم مخور بهتر از من کسی « . یعنی:»﴾ُ�مۡ َقٮ

 إِنَّ ....﴿: فرماید خدا قسم این آیه نسخ نشده که خدا میه تر باشد ب مطیعتر و به خدا با تقوی
 ۡ�

َ
ِ ٱ ِعندَ  َرَمُ�مۡ أ َّ�  ۡ�

َ
� ٰ إِنَّ انلَّاَس ِمْن َ�ْهِد «: ر فرموددر باالی منب صو رسول خدا ».!,"﴾ُ�مۡ َقٮ

 
َ

ـُمْشِط ال
ْ
ْسَناِن ال

َ
 يَْوِمَنا َهَذا ِمْثُل أ

َ
 آَدَم إىِل

َّ
ْسَوِد إِال

َ ْ
مْحَِر ىلَعَ األ

َ ْ
 لِأل

َ
َعَجِ�ِّ َوال

ْ
َعَرِ�ِّ ىلَعَ ال

ْ
ْضَل لِل

َ
ف

های شانه با یکدیگر یکسانند، عرب بر  امروز همانند دندانهه مردم از زمان آدم تا ب« . یعنی:!-"»بِاتلَّْقَوى

ی بیشتری اکسانی که دارای تقورویان بر سیاهان برتری و تفوقی ندارند، مگر عجم فضیلتی ندارد و سرخ

 ولی باید دانست با وجود آیات بینات در این مورد احتیاجی به نقل چنین روایات نیست.  »باشند.

____________________ 
 .)١٨٢ :ص( األماليابن بابویه قمی (معروف به شیخ صدوق)،  -١

 ).٢/٢٣٦( عيون أخبار الرضاابن بابويه قمی،  -٢
 ].١٣[الحجرات: » ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست. محققا گرامی« -٣

 .)٢٢/٣٤٨( األنوار اربح) و مجلسی، ٣٤١(ص:  االختصاصهـ)، ٤١٣ (تشیخ مفید  -٤

 



 تابشی از قرآن    ٤١٤

ءٖ� ﴿ َمَها َوَ�ُۥ ُ�ُّ َ�ۡ ِي َحرَّ ةِ ٱ�َّ ۡ�ُبَد َربَّ َ�ِٰذهِ ٱۡ�َۡ�َ
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
ٓ أ َما ُ�وَن  إِ�َّ

َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
َوأ

تۡلَُواْ ٱۡلُقۡرَءاَنۖ َ�َمِن ٱۡهَتَدٰى فَإِ�ََّما َ�ۡهَتِدي ِ�َۡفِسهۦِۖ َوَمن َضلَّ َ�ُقۡل  ٩١َ� ِمَن ٱلُۡمۡسلِمِ 
َ
ۡن �

َ
َوأ

نَا۠ ِمَن ٱلُۡمنِذرِ�َن 
َ
َمآ � ِ َسُ�ِ�ُ�ۡم َءاَ�ٰتِهِۦ َ�َتۡعرِفُوَ�َهاۚ َوَما َر�َُّك بَِ�ٰفٍِل  ٩٢إِ�َّ َوُقِل ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ

ا َ�ۡعَملُو   ]۹۳-۹۱[النمل:  ﴾٩٣َن َ�مَّ
 آن را محترم دانستهمر شده است که پروردگار این شهر را که من ا جز این نیست که به: ترجمه

) و این قرآن را قرائت ۹۱مسلمین بوده باشم( و همه چیز از او است عبادت کنم و مأمورم که از
گمراه شد بگو کس  ایت یافته و هرکس هدایت پذیرفت پس برای نفع خود هد کنم پس هر

زودی آیات خود را به شما ه است ب) و بگو حمد مخصوص خد۹۲هندگانم(د همانا من از بیم
 ). ۹۳خبر نیست( کنید بی بنمایاند که آنها را بشناسید و پروردگارت از آنچه می

ُ�وَن ِمَن ٱلُۡمۡسلِِم�َ ﴿ ۀجمل :نکات
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
مسلمان داللت دارد که خود پیغمبر باید  ﴾َوأ

م و خود او مسلمان است باشد و مانند یکی از مسلمین دستورات خدا را انجام دهد و نام دینی او اسال

برای  صو پیغمبر !نه صوفی و نه شیخی است نه شیعه، نه سنی، نه جعفری، نه حنفی، نه شافعی،

: نقل شده که گفتخالق طبرسی از انس بن مالک مؤمنین نهایت تواضع را داشته چنانکه در مکارم األ

بَّ إِىلَ أصْ « صٌ أَحَ خْ نْ شَ كُ ْ يَ ولِ  ص اهللاِ ولِ سُ رَ  ابِ حَ ملَ سُ نْ رَ وا ص اهللاِ  مِ ومُ قُ ْ يَ هُ ملَ أَوْ ا رَ انُوا إِذَ كَ : وَ الَ ، قَ

لِكَ  تِهِ لِذَ اهَ رَ نْ كَ ونَ مِ لَمُ عْ محبوبتر از پیغمبر  يکس صدر نزد اصحاب رسول خدا« :. یعنی!*"»إليه ملَِا يَ

دانستند آن جناب از این  شدند زیرا می دیدند برایش بلند نمی خدا نبود با این همه وقتی آن حضرت را می

قدرتی نداشت که  صو چون این سوره در مکه نازل شده و آن وقت رسول خدا »کار کراهت دارد.

گو من مأمورم که قرآن را تالوت کنم چه ب: فرماید خدا به او می ۹۲ ۀقوانین اسالمی را اجرا کند، در آی

توانست قرآن را بخواند و  می در مکه صرسول خدا: شما ایمان بیاورید و یا نیاورید. نویسنده گوید

دانند مانع از تالوت قرآن و بیان حقایق  زد مردم کند ولی زمان ما بسیاری که خود را مروج دین میگوش

ساختیم و شرکیات  ار میآشکدقرآنی را روشن و برمال وضو خرافات آنند و ما را که حقایق قرآن را بیان 

را با خود  !+"نمودیم، کوبیدند و با رشوه، شاه و وزیر و ساواک موهومات مذهبی و اهل آن را رسوا میو

____________________ 
 است.حسن صحیح غریب از این وجه حدیث  این گوید:می ) ونزدیک به این یظالفا ا) (ب٢٧٥٤( السنن در یترمذ -١

گوید: بنا روایت کرده و محقق آن میرا آن )٣/٢٥٠و ٣/١٣٢( :المسند در أحمد و. است : صحیحگویدی میالبان و

 .استصحیح  بر شرط مسلم

 سازمان امنیت و اطالعات ایران در عهد آخرین پادشاه ایران، محمد رضا شاه پهلوی.  -٢

 



 ٤١٥  سورة النمل

همین مراجع مذهبی با همدستی جهال و مقلدان خود،  !*"و با خرج سه میلیون تومان ههمراه نمود

و هزاران تهمت به ما زدند و میان عوام نشر دادند. و همین کتاب حاضر را پس از  مسجد ما را گرفتند

نام خود چاپ و منتشر نمود و ه چاپ توقیف کردند تا اینکه شخصی با حذف بعضی از مطالب آن ب

جرم بیان حقایق قرآن به زندان بردند و پس ه بدون رضایت مؤلف این خالف را مرتکب شد. پس ما را ب

ولیعهد و چسبانیدن به در  را ترک کنیم و با آوردن عکس شاه، فرح،د گرفتند که مسجد از ما تعهّ  از مدتی

امامت منصوب نمودند و تا مدتی جشن گرفته و در آن ه و دیوار و زدن طاق نصرت، امامی را از خود ب

السالم و ،یكاهللا املشت ىلوإ«کردند تا به ما تهمت زده و فحاشی کنند.  ها را منبر می خوان مسجد روضه

 .»علی من اتبع اهلدی

____________________ 
 دالر. یک سومگوید (دهه شصت قرن بیستم) برابر بوده با آن سخن میاین مبلغ در زمانی که مولف از  .پول ایرانی -١

 





 
 
 

  سورة القصص (مكية وهي ثامن وثامنون آية)

 باشد  آیه می ۸۸قصص مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
ْ  ٢ ٱلُۡمبِ�ِ  ٱۡلِكَ�ٰبِ  َءاَ�ُٰت  تِۡلَك  ١ طٓسمٓ ﴿ َبإِ  ِمن َعلَۡيَك  َ�ۡتلُوا  بِٱۡ�َقِّ  َوفِرَۡعۡونَ  ُموَ�ٰ  �َّ

�ِض  ِ�  َعَ�  فِرَۡعۡونَ  إِنَّ  ٣ يُۡؤِمُنونَ  لَِقۡو�ٖ 
َ
ۡهلََها وََجَعَل  ٱۡ�

َ
 ّمِۡنُهمۡ  َطآ�َِفةٗ  �َۡسَتۡضِعُف  ِشَيٗعا أ

ۡ�َنآَءُهمۡ  يَُذبِّحُ 
َ
ۦ �   ]۴-۱[القصص: ﴾٤ ٱلُۡمۡفِسِدينَ  ِمنَ  َ�نَ  إِنَُّهۥ �َِسآَءُهمۚۡ  َو�َۡسَتۡ�ِ
) این آیات کتاب ۱نام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. طا. سین. میم(ه ب: ترجمه

آورند بر  ای از خبر موسی و فرعون را طبق واقع برای قومی که ایمان می ) شمه۲روشن است(
) فرعون در آن سرزمین برتری جست و مردم آن را شیعه شیعه و دسته ۳کنیم( تو تالوت می

برید و زنانشان را زنده نگه  نان را زبون نماید پسرانشان را سر میای از آ دسته کرد که طائفه
 ). ۴داشت حقا که او از مفسدین بود( می

توان فهمید.  داللت دارد که قرآن روشن و واضح است و آیات آن را می ﴾ٱلُۡمبِ�ِ  ٱۡلِكَ�ٰبِ ﴿: نکات

شیعه یعنی فرقه فرقه و جمع شیعه است که فرعون سیاست استعماری داشت و مردم را شیعه  شیعو 

ن بهانه اختالف ایجاد کردند و میه دیگری بودند و به ۀاین و جمعی شیع ۀدسته دسته کرد. جمعی شیع

های دیگر سدی بودند و لذا به تفرقه و فساد مبتال شدند. و هر أمتی چنین کند  دسته در مقابل دستههر

یعنی تفرقه بینداز و  »ق تسدفرّ «: اند نکه گفتهشد و ستمکاران بر آنان فرمانروا شوند، چناندچنان خواه

 ادت کن. و همین بال را بر سر مسلمین آوردند. یس

ن َونُرِ�دُ ﴿
َ
ِينَ  َ�َ  �َُّمنَّ  أ ْ  ٱ�َّ �ِض  ِ�  ٱۡسُتۡضعُِفوا

َ
ةٗ  َوَ�َۡعلَُهمۡ  ٱۡ� �ِمَّ

َ
 ٥ ٱۡلَ�ٰرِ�ِ�َ  َوَ�َۡعلَُهمُ  أ

نَ  �ِض  ِ�  لَُهمۡ  َوُ�َمّ�ِ
َ
ا ِمۡنُهم وَُجُنوَدُهَما َوَ�َٰ�ٰنَ  فِرَۡعۡونَ  َونُِريَ  ٱۡ� ْ  مَّ  ٦ َ�َۡذُرونَ  َ�نُوا

 ٓ وَۡحۡيَنا
َ
مِّ  إَِ�ٰٓ  َوأ

ُ
نۡ  ُموَ�ٰٓ  أ

َ
�ِضعِيهِ�  أ

َ
ۡلقِيهِ  َعلَۡيهِ  ِخۡفتِ  فَإَِذا أ

َ
�  َوَ�  َ�َاِ�  َوَ�  ٱۡ�َمِّ  ِ�  فَ�  َ�َۡزِ�ٓ

وهُ  إِنَّا   ]۷-۵[القصص:  ﴾٧ ٱلُۡمۡرَسلِ�َ  ِمنَ  وََجاِعلُوهُ  إَِ�ۡكِ  َرآدُّ
ن شده بودند منت گذاریم و ایشان را زمین زبوسر آنان که در آن استیم بر خو می و: ترجمه
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زمین سر ) و برای ایشان در آن ۵پیشوایان دیگران قرار دهیم و ایشان را وارث زمین گردانیم(
کردند  لشکریانشان آنچه حذر می هامان ون و استقرارشان دهیم و به فرعون، تمک

) و به مادر موسی وحی کردیم که شیرش بده و چون بر او بیمناک شدی به دریا ۶بنمایانیم(
 ). ۷ش دهیم(رفکنش و نترس و غم مخور که ما او را به تو برگردانیم و از پیامبران قرا

طفلی از بنی اسرائیل کوشید، چون به او گفته بودند  فرعون در تضعیف بنی اسرائیل می: نکات

ما این بود که بنی  ۀتعالی فرموده اراد سلطنت او را بر طرف خواهد کرد و از قدرت خدا غافل بود، حق

یم وقدرت خود را به فرعون و شان را بر سرزمین فرعون مسلط نمایاسرائیل را از زبونی نجات دهیم و ای

موسی و تسلط او بر  ۀخود و قص ۀق ارادفرعونیان بفهمانیم، پس شروع کرده به بیان چگونگی تحق

کنند  ای از کسانی که به قرآن اعتقاد ندارند و با اخبار مجعوله قرآن را تأویل می زمین مصر. ولی عدهسر

با اینکه هیچ کس حق تأویل آیات قرآن را ندارد جز خدای تعالی چنانکه در مقدمه ثابت کردیم. ایشان 

این در حالی که  !و تسلط بر زمین صدن فرزندی از نسل رسول خداکنند به آم این آیات را تأویل می

، چنانکه کلمات فرعون و حضرت موسی ۀی حق در قصآیات صریح است در قدرت نمای

نَ ﴿و  ﴾َونُرِ�دُ ﴿  متکلم مع الغیر در پی هم آمده است.  ۀهمه به صیغ ﴾فِرَۡعۡونَ  َونُرِيَ ﴿و  ﴾َوُ�َمّ�ِ

ۥٓ ﴿ � لَُهمۡ  ِ�َُكونَ  فِرَۡعۡونَ  َءاُل  فَٱۡ�ََقَطُه ۗ  َعُدّوٗ ْ  وَُجُنوَدُهَما َوَ�َٰ�ٰنَ  فِرَۡعۡونَ  إِنَّ  وََحَزنًا  َ�نُوا
ُت  َوَقالَتِ  ٨ �َ  َِٔ�ِٰ� 

َ
ن َعَ�ٰٓ  َ�ۡقُتلُوهُ  َ�  َولََكۖ  ّ�ِ  َ�ۡ�ٖ  قُرَُّت  فِرَۡعۡونَ  ٱۡمَرأ

َ
ٓ  أ وۡ  يَنَفَعَنا

َ
 أ

ا َ�تَِّخَذهُۥ ۡصَبحَ  ٩ �َۡشُعُرونَ  َ�  َوُهمۡ  َوَ�ٗ
َ
مِّ  فَُؤادُ  َوأ

ُ
ۖ  ُموَ�ٰ  أ  لَۡوَ�ٓ  بِهِۦ َ�ُۡبِدي َ�َدۡت  إِن َ�ٰرًِ�

ن
َ
َ�ۡطَنا أ ٰ  رَّ ۡختِهِۦ َوقَالَۡت  ١٠ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ِمنَ  ِ�َُكونَ  قَۡلبَِها َ�َ

ُ
يهِ�  ِ�  َعن بِهِۦ َ�َبُ�َۡت  قُّصِ

  ]۱۱-۸[القصص:  ﴾١١ �َۡشُعُرونَ  َ�  َوُهمۡ  ُجُنبٖ 
منی و اندوهی گردد حقا پس پیروان فرعون موسی را از آب گرفتند تا برای ایشان دش: ترجمه

 ن فرعون گفت این طفل نور چشم من،) و ز۸هامان و لشکریانش خطا کار بودند( که فرعون،
شادی ما است او را مکشید شاید ما را سود دهد یا به فرزندیش بگیریم و ایشان درک  ۀتو و مای

قصه را اظهار کند اگر  بود نزدیک ) و دل مادر موسی از صبر تهی گشت محققاً ۹کردند( ینم
) و (مادر موسی) به خواهر موسی ۱۰ن باشد(حکم نگه نداشته بودیم تا از مؤمنادل وی را م

گفت از پی او برو پس خواهر موسی، موسی را از دور بدید در حالی که خاندان فرعون درک 
 ). ۱۱کردند( نمی

مادر موسی بر خدا توکل کرد و موسی را در میان صندوقی گذاشت و در رود نیل افکند، : نکات

شود، خداوند  جانش قطع می ۀچون صندوق حرکت کرد دل مادر موسی به لرزه و طپش افتاد گویا ریش

 



 ٤١٩  سورة القصص

و گرنه ممکن بود فریاد کشد و خود و شوهر و  آرامش و صبر نگاه داشته خود قلب او را ب ۀاراده ب

فرزندش را به کشتن دهد. فرعون کاخی داشت بر لب رود نیل، چون صندوقی را میان آب بدید به 

مأمورین دستور داد صندوق را از آب گرفتند و به حضور وی آوردند، چون درب صندوق را برداشتند 

این طفل را : یه مجذوب آن طفل گردید و گفتجذابی را دیدند، زن فرعون حضرت آس ۀطفل پاکیز

دنبال صندوق آمد و متوجه شد که ه دار که برای ما فرزندی باشد. از آن طرف خواهر موسی ب نگه

 مأمورین فرعون طفل را از آب ربودند. 

ۡمَنا﴿ ُدلُُّ�مۡ  َهۡل  َ�َقالَۡت  َ�ۡبُل  ِمن ٱلَۡمَراِضعَ  َعلَۡيهِ  وََحرَّ
َ
ٰٓ  أ ۡهلِ  َ�َ

َ
 لَُ�مۡ  يَۡ�ُفلُونَُهۥ َ�ۡيتٖ  أ

ّمِهِۦ إَِ�ٰٓ  فََرَدۡدَ�ٰهُ  ١٢ َ�ِٰصُحونَ  َ�ُۥ وَُهمۡ 
ُ
نَّ  َوِ�َۡعلَمَ  َ�َۡزنَ  َوَ�  َ�ۡيُنَها َ�َقرَّ  َ�ۡ  أ

َ
ِ  وَۡعدَ  أ  ٱ�َّ

ۡ�َ�َُهمۡ  َوَ�ِٰ�نَّ  َحقّٞ 
َ
  ]۱۳-۱۲[القصص:  ﴾١٣ َ�ۡعلَُمونَ  َ�  أ

آیا شما را به : ناگوار نمودیم پس خواهر موسی گفت و شیرهای دایگان را قبال بر او: ترجمه
) پس ۱۲باشند( ای داللت کنم که برای شما آن طفل را سرپرستی کند و خیرخواه او خانواده

خدا حق  ۀاش روشن گردد و غم نخورد و بداند که وعد او را بسوی مادرش برگرداندیم تا دیده
 ). ۱۳دانند( است ولیکن بیشترشان نمی

بدست فرعونیان افتاد مجذوب او شدند و بنا شد کسی را بیاورند  حضرت موسی چون: نکات

ای آمد و شیر به دهان او گذاشت او ننوشید و رو گردانید، خواهر موسی  که او را شیر دهد، هر دایه

ای سراغ داریم که خیرخواهند برای او، هامان شنید و حدس زد که این دختر باید این  ما خانواده: گفت

خیرخواه فرعونند. : خیرخواه او برای چه باشند؟ خواهر موسی گفت: او را بشناسد گفت ۀخانواد ل وطف

و مقصود از وعد الله شاید در خواب از طرف خدا به او وعده داده بودند و شاید در بیداری صدای 

 ملکی را شنیده بود و شاید از پیامبری شنیده بود. 

ا﴿ هُۥ بَلَغَ  َولَمَّ ُشدَّ
َ
ۚ  ُحۡكٗما َءاَ�ۡيَ�ٰهُ  ۡسَتَوىٰٓ َوٱ أ  َوَدَخَل  ١٤ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  َ�ۡزِي َوَ�َ�ٰلَِك  وَِعۡلٗما

ٰ  ٱلَۡمِديَنةَ  ۡهلَِها ّمِنۡ  َ�ۡفلَةٖ  ِح�ِ  َ�َ
َ
 َوَ�َٰذا ِشيَعتِهِۦ ِمن َ�َٰذا َ�ۡقَتتَِ�نِ  رَُجلَۡ�ِ  �ِيَها فَوََجدَ  أ

ِي فَٱۡسَتَ�َٰثهُ  َعُدّوِهۦِۖ  ِمنۡ  ِي َ�َ  ِشيَعتِهِۦ ِمن ٱ�َّ  َعَلۡيهِ�  َ�َقَ�ٰ  ُموَ�ٰ  فََوَ�َزُهۥ َعُدّوِهِۦ ِمنۡ  ٱ�َّ
ۡيَ�ِٰن�  َ�َملِ  ِمنۡ  َ�َٰذا قَاَل  ِضّلٞ  َعُدوّٞ  إِنَُّهۥ ٱلشَّ بِ�ٞ  مُّ   ]۱۵-۱۴[القصص:  ﴾١٥ مُّ

گونه جزا  و چون به قوت رسید و کمال یافت او را حکم و دانش بدادیم و بدین: ترجمه
) و هنگام غفلت مردم شهر، وارد شهر شد و در آن شهر دو مرد را دید ۱۴دهیم نیکوکاران را( می

ان و که قصد کشتن یکدیگر را دارند یکی از پیروان او و آن دیگری از دشمنان او بود آنکه از پیر 
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 او بود بر ضد آنکه دشمن بود او را به فریادرسی خواست، پس موسی مشتی بر او زد که او در
 ۀکنند راهمگذشت (فوت نمود) موسی گفت این کار از عمل شیطان است که وی دشمنی گ

 ). ۱۵آشکار است(

هُۥ بَلَغَ ﴿ :ۀجملمقصود از : نکات ُشدَّ
َ
 ۳۰تا  ۱۸همان رسیدن به کمال قوت که سن  ،﴾َوٱۡسَتَوىٰٓ  أ

ها که در مصر بوده مقام نبوت  داللت دارد که در همان سال ﴾وَِعۡلٗما ُحۡكٗما َءاَ�ۡيَ�ٰهُ ﴿ ۀجمل باشد. و

 مشِت ه داللت دارد که همان ایام پیروانی داشته و آن مرد قبطی که ب ﴾ِشيَعتِهِۦ ِمن﴿ ۀو کلم !*"عطا شده

شود که  بعد استفاده می ۀحضرت موسی وفات کرد از کارمندان فرعون بلکه نانوای او بوده است. از آی

بطی که موجب قبض روح او بشود، جایز نبوده و این عمل را از عمل شیطان دانسته و زدن مشت بر ق

ۡيَ�ٰنِ  َ�َملِ  ِمنۡ  َ�َٰذا﴿ممکن است   برگردد به اقتتال.  ﴾ٱلشَّ

ۥٓۚ  َ�َغَفرَ  ِ�  فَٱۡغفِرۡ  َ�ۡفِ�  َظلَۡمُت  إِّ�ِ  َرّبِ  قَاَل ﴿ ٓ  َرّبِ  قَاَل  ١٦ ٱلرَِّحيمُ  ٱۡلَغُفورُ  ُهوَ  إِنَُّهۥ َ�ُ  بَِما
ۡ�َعۡمَت 

َ
�  َّ ُ�ونَ  فَلَنۡ  َ�َ

َ
ۡصَبحَ  ١٧ ّلِۡلُمۡجرِِم�َ  َظِهٗ�� أ

َ
 فَإَِذا َ�َ�َقَُّب  َخآ�ِٗفا ٱلَۡمِديَنةِ  ِ�  فَأ

ِي هُۥ ٱ�َّ ۡمِس  ٱۡستَنَ�َ
َ
بِ�ٞ  لََغوِيّٞ  إِنََّك  ُموَ�ٰٓ  َ�ُۥ قَاَل  �َۡسَتۡ�ُِخُهۥۚ  بِٱۡ�  ]۱۸-۱۶[القصص: ﴾١٨ مُّ

ز، پس خدا او را پروردگارا حقا که من به خود ستم کردم پس مرا بیامر : موسی گفت: ترجمه
پاس این نعمت که مرا ه ) گفت پروردگارا ب۱۶رحیم است( ۀمرزندآاست که آمرزید زیرا خد

) پس در آن شهر در حال ترس شب را به روز ۱۷( دادی هرگز پشتیبان بدکاران نخواهم شد
ه روز پیش از او یاری خواسته بود او را به فریادرسی کسیآن ک آورد و مراقب بود که ناگاه

 ). ۱۸اری(سی به وی گفت حقا که تو گمراه آشکخواند مو می

دو نفر با  ۀشود که مقاتل قبل به اقتتال برگردد، مقصود این می ۀدر آی ﴾َ�َٰذا﴿ ۀاگر اسم اشار: نکات

این است  ﴾َ�ۡفِ�  َظلَۡمُت ﴿ورت معنی ل شیطان است نه مشت زدن موسی، در این صمیکدیگر از ع

که من به خود ستم کردم که وارد این شهر شدم، بنابراین موسی گناهی مرتکب نشده ولی این معنی 

 خالف ظاهر است. 

____________________ 
شان را برای دریافت نبوت ای تامل دارد؛ چراکه منظور از حکم و علم، نبوت نیست بلکه این دو صاحباین تاویل ج -١

به نبوت نرسید  ÷آید موسیکنند و نبوت جز با دریافت وحی نخواهد بود و چنانکه از ظاهر قرآن برمیآماده می

 آید. والله أعلم.ن سوره ذکر آن میمگر زمانی که خداوند متعال در شبی معروف با او سخن گفت چنانکه در ای
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﴿ ٓ ا نۡ  فَلَمَّ
َ
َرادَ  أ

َ
ن أ

َ
ِي َ�ۡبِطَش  أ َُّهَما َعُدوّٞ  ُهوَ  بِٱ�َّ تُرِ�دُ  َ�ُٰموَ�ٰٓ  قَاَل  ل

َ
ن �

َ
 َ�َتۡلَت  َكَما َ�ۡقُتلَِ�  أ

� ۡمِس�  َ�ۡفَسۢ
َ
ٓ  تُرِ�دُ  إِن بِٱۡ� ن إِ�َّ

َ
�ِض  ِ�  َجبَّاٗر� تَُ�ونَ  أ

َ
ن تُرِ�دُ  َوَما ٱۡ�

َ
 ِمنَ  تَُ�ونَ  أ

ۡقَصا ّمِنۡ  رَُجلٞ  وََجآءَ  ١٩ ٱلُۡمۡصلِِح�َ 
َ
  إِنَّ  َ�ُٰموَ�ٰٓ  قَاَل  �َۡسَ�ٰ  ٱلَۡمِديَنةِ  أ

َ
تَِمُرونَ  ٱلَۡمَ�

ۡ
 بَِك  يَ�

ِٰصِح�َ  ِمنَ  لََك  إِّ�ِ  فَٱۡخُرجۡ  ِ�َۡقُتلُوكَ   َ�ِِّ�  َرّبِ  قَاَل  َ�َ�َقَُّبۖ  َخآ�ِٗفا ِمۡنَها فََخَرجَ  ٢٠ ٱل�َّ
ٰلِِم�َ  ٱۡلَقۡومِ  ِمنَ   ]۲۱-۱۹[القصص:  ﴾٢١ ٱل�َّ

ای : پس همین که خواست به آنکه دشمن هر دوشان بود دست بگشاید او گفت: ترجمه
خواهی مگر آنکه  مرا بکشی چنانکه دیروز یکی را کشتی نمی خواهی موسی مگر می

سوی ) و از آن۱۹خواهی که از مصلحین بوده باشی( ستمگری در این سرزمین باشی و نمی
زنند که  تو رأی می ۀدربار  راستی که بزرگانه ای موسی ب: شهر مردی شتابان آمد و گفت

موسی از آن شهر ترسان و نگران  ) پس۲۰بکشندت، پس بیرون رو که من از خیرخواهانم(
 ). ۲۱پروردگارا مرا از گروه ستمگران نجات بخش( :بیرون رفت گفت

پس از قتل قبطی روز دیگر دید همان سبطی که دیروز با یکی از قبطیان  ÷حضرت موسی: نکات

یاری خواست، حضرت موسی خواست ه در آویخته امروز با دیگری به جنگ پرداخته و موسی را ب

خواهی مرا بکشی  را یاری کند آنکه دشمن هر دو بود یعنی آن قبطی فریاد کرد که ای موسی می سبطی

 موسی ۀدربار چنانکه دیروز دیگری را کشتی. و چون خبر قتل قبطی منتشر شد، فرعون با أمراء خود

 حزبیلنام ه بگوید مؤمن آل فرعون  او را به قتل برسان. یک نفر که تاریخ می: مشورت کرد، ایشان گفتند

اند، موسی در حال ترس  فرار کن که ایشان رأی بر قتل تو داده: رسانید و گفت بوده خود را به موسی

 فرار کرد. 

ا﴿ هَ  َولَمَّ ٓ  َعَ�ٰ  قَاَل  َمۡدَ�نَ  تِۡلَقآءَ  تَوَجَّ ن َرّ�ِ
َ
بِيلِ  َسَوآءَ  َ�ۡهِديَِ�  أ ا ٢٢ ٱلسَّ  َمآءَ  َوَردَ  َولَمَّ

ةٗ  َعلَۡيهِ  وََجدَ  َمۡدَ�نَ  مَّ
ُ
َ�ۡ�ِ  ُدونِِهمُ  ِمن َووََجدَ  �َۡسُقونَ  ٱ�َّاِس  ّمِنَ  أ

َ
 َما قَاَل  تَُذوَدانِ�  ٱۡمَر�

 ۖ ٰ  �َۡسِ�  َ�  قَاَ�َا َخۡطُبُكَما ۖ  يُۡصِدرَ  َح�َّ بُونَا ٱلّرَِ�ُٓء
َ
ٰٓ  ُ�مَّ  لَُهَما فََسَ�ٰ  ٢٣ َكبِ�ٞ  َشۡيخٞ  َو�  إَِ�  تََو�َّ

ّلِ  ٓ  إِّ�ِ  َرّبِ  َ�َقاَل  ٱلّظِ نَزۡلَت  لَِما
َ
 َ�َ  َ�ۡمِ�  إِۡحَدٮُٰهَما فََجآَءتۡهُ  ٢٤ فَقِ�ٞ  َخۡ�ٖ  ِمنۡ  إَِ�َّ  أ

ِ�  إِنَّ  قَاَلۡت  ٱۡستِۡحَيآءٖ 
َ
ۡجرَ  ِ�َۡجزَِ�َك  يَۡدُعوكَ  أ

َ
ۚ  َسَقۡيَت  َما أ ا َ�َا  َعَلۡيهِ  َوقَصَّ  َجآَءهُۥ فَلَمَّ

ٰلِِم�َ  ٱۡلَقۡومِ  ِمنَ  َ�َۡوَت  َ�َۡفۖ  َ�  قَاَل  ٱۡلَقَصَص    ]۲۵-۲۲[القصص: ﴾٢٥ ٱل�َّ
امیدوارم پروردگارم مرا به راه مستقیم هدایت : و چون رو به سوی مدین کرد گفت: ترجمه

) و چون به آب مدین رسید بر سر آن گروهی از مردم را دید که (گوسفندان خود را) ۲۲کند(
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داشتند و  و یا گوسفندان خود را) نگه میدادند و نزدیک آنان دو زنی را دید که خود ( آب می
آب ندهیم تا (گوسفندانمان را)ما : شما چیست؟ گفتند ۀقص :کردند، موسی گفت منع می

) پس موسی گوسفندانشان را آب داد آنگاه ۲۳شبانان بروند، و پدرمان پیری کهنسال است(
) پس یکی از ۲۴جم(پروردگارا من به آنچه از خیر سویم فرستی محتا: سوی سایه رفت و گفت

کند تا تو را برای آبی که  پدرم دعوتت می: رفت نزد وی آمد و گفت آن دو دختر که با حیا راه می
های خود را بر او  ما دادی پاداش بدهد، پس چون نزد وی آمد و سرگذشت های)(دام به

 ). ۲۵نترس که از گروه ستمگران نجات یافتی(: حکایت کرد او گفت

چون متوجه بیابان مدین شد و  داللت دارد که حضرت موسی ﴾َمۡدَ�نَ  تِۡلَقآءَ ﴿ ۀجمل :نکات

دانست و به خدا امید داشت که او را راهنمائی کند و موسی هشت روز و شب با پای پیاده و  راه آن را نمی

 رفت و جز علف بیابان چیزی نیافت و پای او مجروح شد تا به مدین رسید بر سر آب چاهی گرسنه می

در  کشیدند، حضرت موسی که مردم هجوم کرده بودند و برای گوسفندان خود از آن چاه آب می

از مردم کناره گرفته بودند و منتظر بودند تا و کردند  حفظ می انآنجا دو دختری را دید که خود را از مرد

به انجام  با اینکه گرسنه بود مردم بروند و آنها گوسفندان خود را سیراب کنند. حضرت موسی

زودی گوسفندان ایشان را آب داد و لذا ایشان ه حاجت ایشان پرداخت و دلو را از دست مردم گرفت و ب

موسی  شعیبپس  .عرضه داشتند شعیبزودتر از روزهای دیگر به خانه برگشتند و مطلب را به پدرشان 

ما : را دعوت به منزل کرد که پاداش او را بدهد، موسی نزد شعیب آمد، ولی بین راه به دختر شعیب گفت

ی کنی ریگی بینداز به طرفی که باید روم تو برای آنکه مرا راهنمای می رویم من جلو دنبال زنان راه نمیه ب

ر شعیب چون آمد او را دعوت کرد دیده بروم و سر خود را پائین انداخت و نظری به آن دختر نکرد و دخت

نی است به زمین افکند و با او سخن گفت، از این رفتار و کردار، دختر شعیب فهمید او مرد أمین و متدیّ 

 و لذا نزد پدر تمجید کرد و گفت او قوی و أمین است. 

بَتِ  إِۡحَدٮُٰهَما قَالَۡت ﴿
َ
� ۖ  ٔۡ ٱۡسَ�  َ�ٰٓ ِم�ُ  ٱۡلَقوِيُّ  َجۡرَت  ٔۡ ٱۡسَ�  َمنِ  َخۡ�َ  إِنَّ  ِجۡرهُ

َ
ٓ  قَاَل  ٢٦ ٱۡ�  إِّ�ِ

رِ�دُ 
ُ
نۡ  أ

َ
نِ�َحَك  أ

ُ
ٰٓ  َ�َٰتۡ�ِ  ٱبۡنََ�َّ  إِۡحَدى أ ن َ�َ

َ
ُجَرِ�  أ

ۡ
ۡ�َمۡمَت  فَإِنۡ  ِحَجٖج�  ثََ�ِٰ�َ  تَأ

َ
� �  َعۡ�ٗ

ٓ  ِعنِدَكۖ  فَِمنۡ  رِ�دُ  َوَما
ُ
نۡ  أ

َ
ُشقَّ  أ

َ
ُ  َشآءَ  إِن َسَتِجُدِ�ٓ  َعلَۡيَكۚ  أ ٰلِِح�َ  ِمنَ  ٱ�َّ  َ�ٰلَِك  قَاَل  ٢٧ ٱل�َّ

َما َوَ�ۡيَنَكۖ  بَۡيِ�  َّ�
َ
َجلَۡ�ِ  �

َ
ۖ  ُعۡدَ�ٰنَ  فََ�  َقَضۡيُت  ٱۡ� َّ َ�َ  ُ ٰ  َوٱ�َّ  ﴾٢٨ َو�ِيلٞ  َ�ُقوُل  َما َ�َ

  ]۲۸-۲۶[القصص:  

جیر کن زیرا که او برای تو بهترین اجیر قوی و ااو را  ،ای پدر: یکی از دختران گفت: ترجمه
ه خواهم یکی از این دو دختر خود را زن تو نمایم ب من می: ) (شعیب) گفت۲۶است( أمین

 



 ٤٢٣  سورة القصص

 ۀو من اراد تاختیار خوده شرط آن که هشت سال اجیر من شوی و اگر ده سال تمام کنی ب
 ) موسی۲۷زودی اگر خدا بخواهد مرا از شایستگان خواهی یافت(ه گیری بر تو ندارم ب سخت

ن ستمی نشود و خدا بر یک از دو مدت را بسر بردم بر متو که هر میان من ومین قرار ه :گفت
 ). ۲۸یم وکیل است(گوی آنچه می

با او و  ۀرا فهمیدند و از مکالم قوت و نیروی موسی ،کشیدن آب زدختران شعیب ا: نکات

همراه آمدن با او تا منزل امانت او را فهمیدند و لذا به پدرشان پیشنهاد کردند که او را أجیر گردان زیرا او 

ٰٓ ﴿ ۀجمل هم قوی و هم أمین است. و ن َ�َ
َ
ُجَرِ�  أ

ۡ
توان مدت اجاره را  داللت دارد که در نکاح می ﴾تَأ

ضمنی است که حضرت موسی احوال  ۀآیات اشارصداق قرار داد ولی باید مدت معینی باشد. در این 

نقل کرده و  ای شعیب رخود را از طفولیت و انداختن مادرش او را به رود نیل تا جوانی خود را ب

و از خطرها  ای نترس نجات یافته: و لذا شعیب به او گفت هچون فرار نموده و به مدین آمده برای چه آمد

 ای.  آسوده گشته

ا﴿ َجَل  ُموَ�  قََ�ٰ  فَلَمَّ
َ
ۡهلِهِۦٓ  َوَسارَ  ٱۡ�

َ
ورِ  َجانِبِ  ِمن َءا�ََس  بِأ ۡهلِهِ  قَاَل  نَاٗر�ۖ  ٱلطُّ

َ
�ِ  ْ  ٱۡمُكُثٓوا

 ٓ ٓ  نَاٗر� َءا�َۡسُت  إِّ�ِ وۡ  ِ�ََ�ٍ  ّمِۡنَها َءا�ِيُ�م لََّعّ�ِ
َ
آ  ٢٩ تَۡصَطلُونَ  لََعلَُّ�مۡ  ٱ�َّارِ  ّمِنَ  َجۡذَو�ٖ  أ  فَلَمَّ

تَٮَٰها
َ
ۡ�َمنِ  ٱلَۡوادِ  َ�ِٰطيِٕ  ِمن نُودِيَ  �

َ
َجَرةِ  ِمنَ  ٱلُۡمَ�َٰرَ�ةِ  ٱۡ�ُۡقَعةِ  ِ�  ٱۡ� ن ٱلشَّ

َ
ٓ  َ�ُٰموَ�ٰٓ  أ نَا إِّ�ِ

َ
� 

 ُ   ]۳۰-۲۹[القصص:  ﴾٣٠ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َربُّ  ٱ�َّ
اش سیر کرد از جانب طور آتشی  پس چون موسی مدت اجاره را بسر برد و با خانواده: ترجمه

ام شاید برایتان خبری از آن و یا  بمانید که من آتشی دیده: گفت خود ۀخانواد دید، به
راست وادی در  ۀ) پس چون نزد آتش آمد از کنار ۲۹ای از آتش بیاورم تا شاید گرم شوید( جرقه

مکان مبارکی از آن درخت ندا شد که ای موسی من خودم خدای یکتا، پروردگار 
 ). ۳۰جهانیانم(

شود هنگامی که مدت قراردادش را با  چنانکه از تواریخ استفاده می حضرت موسی: نکات

گوسفند حرکت کرد و به  ۀبیند و لذا با خانواده و گلخواست برود مصر فامیل خود را ب شعیب تمام کرد

فت بمانید اش گ ای دید، به خانواده و از جانب طور شعله ی کوه طور رسید در شب تاریک سردینزدیک

ور دید تعجب کرد زیرا دید  ا خبری بیاورم و چون به طور رسید و درختی را شعلهاز آتش ی ای تا من پاره

کند.  خت شعله را خاموش میسوزاند و نه سبزی و رطوبت در درخت سبز است نه شعله درخت را می

 نمل مطالبی راجع به این آیه ذکر کردیم مراجعه شود.  ۀل سوردر اوای

نۡ ﴿
َ
ۡلقِ  َوأ

َ
افَ  َعَصاَكۚ  � �ََّها َ�ۡهَ�ُّ  رََءاَها لَمَّ

َ
ٰ  َجآنّٞ  َك� ۡقبِۡل  َ�ُٰموَ�ٰٓ  ُ�َعّقِۡبۚ  َولَمۡ  ُمۡدبِٗر� َو�َّ

َ
 َوَ�  أ
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 َوٱۡضُممۡ  ُسوٓءٖ  َ�ۡ�ِ  ِمنۡ  َ�ۡيَضآءَ  َ�ُۡرجۡ  َجۡيبَِك  ِ�  يََدكَ  ٱۡسلُۡك  ٣١ ٱ�ِمنِ�َ  ِمنَ  إِنََّك  َ�َۡفۖ 
ّ�َِك  ِمن بُۡرَ�َٰنانِ  فََ�ٰنَِك  ٱلرَّۡهِب�  ِمنَ  َجَناَحَك  إَِ�َۡك  يْهِۦٓۚ  فِرَۡعۡونَ  إَِ�ٰ  رَّ ْ  إِ�َُّهمۡ  َوَمَ�ِ  قَۡوٗما َ�نُوا

  ]۳۲-۳۱[القصص:  ﴾٣٢ َ�ِٰسقِ�َ 
و ندا شد که عصای خود را بیفکن پس چون (بیفکند) آن را بدید حرکت و جنبش : ترجمه

کرد، (خطاب شد) ای موسی بیا نروگردانید برای فرار و به عقب نظر  ،کند گویا ماری است می
آید و ا به گریبانت بر تا سپید بدون عیب بیرون ) دستت ر ۳۱و نترس که تو از امان یافتگانی(

از پروردگارت  برهان استدو  ،که این دو بچسبان.برای رفع هراس دست خویش را به پهلو 
 ). ۳۲ی که ایشان گروهی فاسقانند(راسته عون و بزرگان او ببرای فر 

ٰ ﴿ :ۀجمل: نکات داللت دارد که موسی از مار شدن عصا ترسید و فرار کرد بنابراین  ﴾....ُمۡدبِٗر� َو�َّ

 دا بود. خبر بود و این اعجاز کار خ لی بیکه مار شدن و یا اژدها شدن عصا کار موسی نبود و جناب او ب

و آخرت فرعونیان برای فسق و فجورشان  دنیاداللت دارد بر اینکه خسران  ﴾َ�ِٰسقِ�َ  قَۡوٗما﴿ :ۀجمل

 بوده است. 

َخاُف  َ�ۡفٗسا ِمۡنُهمۡ  َ�َتۡلُت  إِّ�ِ  َرّبِ  قَاَل ﴿
َ
ن فَأ

َ
ِ�  ٣٣ َ�ۡقتُلُونِ  أ

َ
ۡفَصحُ  ُهوَ  َ�ُٰرونُ  َوأ

َ
 ِمّ�ِ  أ

رِۡسۡلهُ  لَِساٗ�ا
َ
�  رِۡدٗء� َمِ�َ  فَأ قُِ�ٓ ٓ  يَُصّدِ َخاُف  إِّ�ِ

َ
ن أ

َ
بُونِ  أ ِخيَك  َعُضَدكَ  َسنَُشدُّ  قَاَل  ٣٤ يَُ�ّذِ

َ
 بِأ

ٓۚ � إَِ�ُۡكَما يَِصلُونَ  فََ�  ُسۡلَ�ٰٗنا لَُكَما َوَ�َۡعُل  نُتَما َ�ٰتَِنا
َ
   ﴾٣٥ ٱلَۡ�ٰلُِبونَ  ٱ�َّبََعُكَما َوَمنِ  أ

  ]۳۵-۳۳[القصص: 
ترسم که مرا  ام، پس می من کسی از ایشان را کشته ،پروردگارا: موسی گفت: ترجمه

پس وی را با من به مددکاری  ،تر است فصیح در سخن) و برادرم هارون از من ۳۳بکشند(
) خدا فرمود بازویت را به ۳۴( ترسم که مرا تکذیب کنند بفرست که تصدیقم کند زیرا من می

سبب ، پس آنها بهخواهیم دادر قرا ایسلطههردو م کرد و برای شما یبرادرت محکم خواه
 نمایند، نکسانی که پیرویتاشما و (آزار ویا غلبه کنند) توانند به شما دست یابند آیات ما نمی

 ). ۳۵د(پیروزی
در زبان موسی گرهی بود که مانند برادرش فصیح نبود، چون موسی دستور یافت برای : نکات

تعالی برادرش را نیز نبوت  هدایت قوم فرعون، و این کار مشکلی بود و لذا از خدا یاری خواست، حق

  داد و همراه او نمود و نیز قول پیروزی و دفع دشمن را نیز به او وحی نمود و قلب او را تقویت کرد.
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ا﴿ وَ�ٰ  َجآَءُهم فَلَمَّ ْ  َ�ّيَِ�ٰتٖ  َ�ٰتَِنا� مُّ ٓ  َما قَالُوا ى ِسۡحرٞ  إِ�َّ  َ�َٰذا ۡفَ�ٗ  ِ�ٓ  بَِ�َٰذا َسِمۡعَنا َوَما مُّ
لِ�َ  َءابَآ�َِنا وَّ

َ
ٓ  ُموَ�ٰ  َوقَاَل  ٣٦ ٱۡ� ۡعلَمُ  َرّ�ِ

َ
 َ�ُۥ تَُ�ونُ  َوَمن ِعنِدهِۦ ِمنۡ  بِٱلُۡهَدىٰ  َجآءَ  بَِمن أ

�  َ�ٰقَِبةُ  ارِ ٰلُِمونَ  ُ�ۡفلِحُ  َ�  إِنَُّهۥ ٱ�َّ   ]۳۷-۳۶[القصص:  ﴾٣٧ ٱل�َّ
ه جز جادویی این ب: های روشن ما را سوی ایشان آورد، گفتند پس چون موسی آیه: ترجمه

) و ۳۶ایم( خالف واقع ساخته نیست و در روزگار پدران پیشین خود چنین چیزی نشنیدهبر
داناتر است به حال آنکه از جانب وی هدایت آورده و آنکه عاقبت آن پروردگارم : موسی گفت

 ). ۳۷شوند( راستی که ستمگران رستگار نمیه سرای از او است، ب

ٓ ﴿ :ۀجمل: نکات ۡعلَمُ  َرّ�ِ
َ
ر کند و چون ستم نزد انصافیه است که طرف را وادار به تدبّ  ۀجمل ﴾...أ

کردند و آنکه ستم کند از رستگاری دور و به باطل  طوائف مذموم است و قوم فرعون ستم می ۀهم

 نیز این مطلب را برای ایشان متذکر شده است.  موصوف است، حضرت موسی

َها فِرَۡعۡونُ  َوقَاَل ﴿ ُّ�
َ
� ۡوقِدۡ  َ�ۡ�ِي إَِ�ٰهٍ  ّمِنۡ  لَُ�م َعلِۡمُت  َما ٱلَۡمَ�ُ  َ�ٰٓ

َ
 َ�َ  َ�َٰ�َٰ�ٰنُ  ِ�  فَأ

ٓ  َ�ۡٗحا ّ�ِ  فَٱۡجَعل ٱلّطِ�ِ  لِعُ  لََّعّ�ِ طَّ
َ
ُظنُُّهۥ �ّ�ِ  ُموَ�ٰ  إَِ�ٰهِ  إَِ�ٰٓ  أ

َ
 ٣٨ ٱۡلَ�ِٰذ�ِ�َ  ِمنَ  َ�

�ِض  ِ�  وَُجُنوُدهُۥ ُهوَ  َوٱۡسَتۡكَ�َ 
َ
ْ  ٱۡ�َقِّ  بَِغۡ�ِ  ٱۡ� �َُّهمۡ  َوَظنُّٓوا

َ
  ٣٩ يُرَۡجُعونَ  َ�  إَِ�َۡنا �

َ
 َخۡذَ�ٰهُ فَأ

ۖ  ِ�  َ�َنَبۡذَ�ُٰهمۡ  وَُجُنوَدهُۥ ٰلِِم�َ  َ�ٰقَِبةُ  َ�نَ  َكۡيَف  فَٱنُظرۡ  ٱۡ�َّمِ ةٗ  وََجَعۡلَ�ُٰهمۡ  ٤٠ ٱل�َّ �ِمَّ
َ
 يَۡدُعونَ  أ

ونَ  َ�  ٱۡلقَِ�َٰمةِ  َوَ�ۡومَ  ٱ�َّارِ�  إَِ�    ]۴۱-۳۸[القصص:  ﴾٤١ يُنَ�ُ
شناسم، پس ای  ی غیر از خودم نمیخدایای بزرگان، من برای شما : و فرعون گفت: ترجمه

شاید بر  ،ای) بساز هامان برایم آتشی بر گل بر افروز (و آجر بساز) پس برایم کوشکی (گلدسته
او و  ) و۳۸پندارم( درستی که من او را از دروغگویان میه خدای موسی اطالع یابم و ب

حق تکبر ورزیدند و پنداشتند که به سوی ما باز گردانده ناه سپاهیانش در آن سرزمین ب
) پس او و سپاهیانش را گرفتیم و آنها را به دریا افکندیم، پس ببین فرجام ۳۹شوند( نمی

خواندند و روز  میفرا) و ایشان را امامانی قرار دادیم که به سوی آتش ۴۰ستمگران چگونه بود(
 ). ۴۱قیامت یاری نشوند(

سرنوشت دنیا و  اند، باید تعیین سعادت، شقاوتشان، ن فروختهکه خود را به فرعوبزرگانی : نکات

گفت  دشان به نظر فرعون باشد و حتی درکشان تابع درک فرعون باشد، آیا فرعون که مییآخرت و عقا

های  فهمید که بر سر کوه ای بسازید که من باالی آن بروم و به خدای موسی مطلع شوم او نمی گلدسته

ةٗ  وََجَعۡلَ�ُٰهمۡ ﴿شود؟!.  رفتن موجب اطالع یافتن بر خدا نمی بلند �ِمَّ
َ
داللت دارد که أئمه و امام بر هر  ﴾أ

 شود چه رهبر کفار باشد و چه رهبر مؤمنین.  پیشوائی اطالق می
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ۡ�َبۡعَ�ُٰهمۡ ﴿
َ
ِ  ِ�  َو� ۡ�َيا َ�ِٰذه ۖ  ٱ�ُّ  ُموَ�  َءاتَۡيَنا َولََقدۡ  ٤٢ ٱلَۡمۡقُبوِح�َ  ّمِنَ  ُهم ٱۡلقَِ�َٰمةِ  َوَ�ۡومَ  لَۡعَنٗة

ٓ  َ�ۡعدِ  ِمنۢ  ٱۡلِكَ�َٰب  ۡهلَۡكَنا َما
َ
وَ�ٰ  ٱۡلُقُرونَ  أ

ُ
 لََّعلَُّهمۡ  َورَۡ�َةٗ  َوُهٗدى لِلنَّاِس  بََصآ�ِرَ  ٱۡ�

ُرونَ    ]۴۳-۴۲[القصص:  ﴾٤٣ َ�َتَذكَّ
کاران و  ایشان از زشتدنبالشان در این دنیا لعنتی کردیم و روز قیامت ه و ب: ترجمه

الک های نخستین را ه نسلتحقیق موسی را کتاب دادیم پس از آنکه ه ) و ب۴۲نکوهیدگانند(
 ). ۴۳ها برای مردم و هدایت و رحمت باشد شاید مردم پند گیرند( ینمودیم برای اینکه موجب بینای

و آخرت خود را فراهم  خردمندان باید عبرت گیرند و برای دو روز دنیا وسائل لعنت دنیا: نکات

داللت دارد  ﴾بََصآ�ِرَ ﴿ ۀنسازند و ریاست دنیا و شهرت طلبی ایشان را مانند فرعونیان گول نزند. و کلم

تعالی کتب آسمانی خود را ساده و روشن قرار داده تا برای مردم موجب بصیرت و هدایت و  که حق

 رحمت باشد. 

ٓ  إِذۡ  ٱۡلَغۡرِ�ِّ  ِ�َانِبِ  ُكنَت  َوَما﴿ ۡمرَ  ُموَ�  إَِ�ٰ  قََضۡيَنا
َ
ِٰهِدينَ  ِمنَ  ُكنَت  َوَما ٱۡ�  ٤٤ ٱل�َّ

 ٓ نَا َوَ�ِٰكنَّا
ۡ
�َش�

َ
ۚ  َعلَۡيِهمُ  َ�َتَطاَوَل  قُُروٗنا أ ۡهلِ  ِ�ٓ  ثَاوِٗ�ا ُكنَت  َوَما ٱۡلُعُمُر

َ
ْ  َمۡدَ�نَ  أ  َعلَۡيِهمۡ  َ�ۡتلُوا

ورِ  ِ�َانِبِ  ُكنَت  َوَما ٤٥ ُمۡرِسلِ�َ  ُكنَّا َوَ�ِٰكنَّا َءاَ�ٰتَِنا ّ�َِك  ّمِن رَّۡ�َةٗ  َوَ�ِٰ�ن نَاَدۡ�َنا إِذۡ  ٱلطُّ  رَّ
ٓ  قَۡوٗما ِ�ُنِذرَ  ا تَٮُٰهم مَّ

َ
ُرونَ  لََعلَُّهمۡ  َ�ۡبلَِك  ّمِن نَِّذيرٖ  ّمِن �  ] ۴۶-۴۴[القصص:  ﴾٤٦ َ�َتَذكَّ

غربی نبودی و حضور  ۀو هنگامی که فرمان نبوت را به موسی دادیم تو در ناحی: ترجمه
ها ایجاد کردیم که عمرهایشان به درازا کشید و طوالنی شد و تو در  ) ولی ما نسل۴۴نداشتی(

لیکن ما بودیم که مأمور  ما را بر ایشان بخوانی و اتمیان اهل مدین اقامت نداشتی که آی
این اخبار به طور ندا دادیم تو نبودی ولیکن (وحی  ۀو آن دم که در ناحی )۴۵فرستادیم(  می

دهی  ای سویشان نیامده بیم دهنده تو) رحمتی از پروردگار توست تا قومی را که قبل از تو بیم
 ). ۴۶شاید ایشان پند گیرند(

ِٰهِدينَ  ِمنَ  ُكنَت  َما﴿ :ۀجملو  ﴾ٱۡلَغۡرِ�ِّ  ِ�َانِبِ  ُكنَت  َما﴿ :ۀجمل: نکات  َما﴿ :ۀجملو  ﴾ٱل�َّ
ورِ  ِ�َانِبِ  ُكنَت  َما﴿و  ﴾...ثَاوِٗ�ا ُكنَت  در  ۀ، این چهار جمله داللت دارد بر کذب اخبار وارد﴾ٱلطُّ

قبل از انبیا بوده و یا اینکه وصی او علی بن ابی طالب قبل از انبیاء  صکتب حدیث که حضرت محمد

نباشد و از حال انبیا  با انبیا و زمان انبیاء صانبیا بوده زیرا وقتی که خود محمد ۀبوده و با هم

طریق أولی وصی او ه لهی پس از چهل سالگی مطلع شود باوحی  ۀواسطه ی نداشته باشد و باطالع

نَةُ «اطالع بوده است.  نبوده و بی عْ لَ لَی ال اهللاِ فَ اذِ ـعَ الكَ الَنيَ وَ عَّ ةجَ الغُالَ لِّنيَ وَ  . »بِنيَ واملُضِ
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ن َولَۡوَ�ٓ ﴿
َ
ِصيَب� تُِصيَبُهم أ َمۡت  بَِما مُّ يِۡديِهمۡ  قَدَّ

َ
�  ْ رَۡسۡلَت  لَۡوَ�ٓ  َر�ََّنا َ�َيُقولُوا

َ
 رَُسوٗ�  إَِ�َۡنا أ

ا ٤٧ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ِمنَ  َونَُ�ونَ  َءاَ�ٰتَِك  َ�َنتَّبِعَ  ْ  ِعنِدنَا ِمنۡ  ٱۡ�َقُّ  َجآَءُهمُ  فََلمَّ وِ�َ  لَۡوَ�ٓ  قَالُوا
ُ
 أ

ٓ  ِمۡثَل  وِ�َ  َما
ُ
ۚ  أ وَ  ُموَ�ٰٓ

َ
ْ  لَمۡ  أ ٓ  يَۡ�ُفُروا وِ�َ  بَِما

ُ
ۖ  ِمن ُموَ�ٰ  أ ْ  َ�ۡبُل ْ  تََ�َٰهَرا ِسۡحَرانِ  قَالُوا  َوقَالُٓوا

ْ  قُۡل  ٤٨ َ�ِٰفُرونَ  بُِ�ّلٖ  إِنَّا تُوا
ۡ
ِ  ِعندِ  ّمِنۡ  بِِ�َ�ٰبٖ  فَ� ۡهَدىٰ  ُهوَ  ٱ�َّ

َ
ٓ  أ تَّبِۡعهُ  ِمۡنُهَما

َ
 ُكنُتمۡ  إِن �

ْ  لَّمۡ  فَإِن ٤٩ َ�ِٰد�ِ�َ  �ََّما فَٱۡعلَمۡ  لََك  �َۡسَتِجيُبوا
َ
ۡهَوآَءُهمۚۡ  ُعونَ يَتَّبِ  �

َ
َضلُّ  َوَمنۡ  أ

َ
نِ  أ  ٱ�ََّبعَ  ِممَّ

ِۚ  ّمِنَ  ُهٗدى بَِغۡ�ِ  َهَوٮٰهُ  َ  إِنَّ  ٱ�َّ ٰلِِم�َ  ٱۡلَقۡومَ  َ�ۡهِدي َ�  ٱ�َّ  ]۵۰-۴۷[القصص:  ﴾٥٠ ٱل�َّ
به ایشان برسد، مصیبتی و عذابی  اگر نه این بود که چون به سزای اعمالشانو : ترجمه
(تو را  شویم کنیم و از مؤمنان یپروردگارا چرا رسولی برایمان نفرستادی تا آیاتت را پیروبگویند 

چرا مانند آنچه : گفتند سویشان آمد،بها چون از نزد ما حق ) اّم ۴۷(فرستادیم)به رسالت نمی
به آنچه به موسی داده شد  پیش ازاینآیا  است؟  سابقا به موسی داده شده به او داده نشده

ا یک از آنهالبته ما به همه و هر: و گفتند .دو سحر پشتیبان یکدیگرند: گفتند ؟ر نشدندکاف
تر از این دو  ید از جانب خدا کتابی بیاورید که هدایت کنندهگوی ) بگو اگر راست می۴۸کافریم(

که  ) پس اگر تو را اجابت نکردند بدان۴۹باشد تا من آن را پیروی کنم اگر شما راستگویانید(
ود را بدون تر از آنکه هوی و هوس خ کنند و کیست گمراه های خود پیروی می از هوس فقط

 ). ۵۰کند( خدا گروه ستمگران را هدایت نمیلهی پیروی کند، حّقًا که هدایت ا
مقصود از این آیات این است که خدای تعالی برای دفع عذرهای کفار، پیامبران خود را با : نکات

 :ایشان چند چیز بوده و خواهد بودکتاب فرستاده و عذرهای 

لهی را ببینند خواهند گفت چرا رسولی نفرستادی و چنین عذری را برای تأسف چون عذاب ا -۱

 آورند بلکه برای عدم طاقت بر عذاب. نمی

 ﴾تََ�َٰهَرا ِسۡحَرانِ ﴿ ۀجمل حالی که به هر دو کافر شدند. وچرا معجزاتی مانند موسی ندارد در -۲
ساحران « ؛برای حضرت موسی و هارون از باب مبالغه یعنیممکن است صفت باشد 

و ممکن  ،، و ممکن است صفت باشد برای حضرت موسی و حضرت محمد»تظاهرا

 قُۡل ﴿ ۀجمل تورات و قرآن و این احتمال سوم ظاهرتر است. ؛کتاب است صفت باشد برای دو
 ْ تُوا

ۡ
ِ  ِعندِ  ّمِنۡ  بِِ�َ�ٰبٖ  فَ� ۡهَدىٰ  ُهوَ  ٱ�َّ

َ
داللت دارد که یکی از جهات اعجاز قرآن جهت  ﴾أ

مانند هدایت قرآن ه توانند هدایتی ب هدایت آنست، یعنی تمام دانشمندان جهان عاجزند و نمی

 بیاورند، یعنی هر کس طالب هدایت واقعی است باید به قرآن مراجعه کند. 
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ۡلَنا َولََقدۡ ﴿ ُرونَ  لََعلَُّهمۡ  ٱۡلَقۡوَل  لَُهمُ  َوصَّ ِينَ  ٥١ َ�َتَذكَّ  ُهم َ�ۡبلِهِۦ ِمن ٱۡلِكَ�َٰب  َءاَ�ۡيَ�ُٰهمُ  ٱ�َّ
ْ  َعلَۡيِهمۡ  ُ�ۡتَ�ٰ  �َذا ٥٢ يُۡؤِمُنونَ  بِهِۦ ۦٓ  َءاَمنَّا قَالُٓوا ٓ  ِمن ٱۡ�َقُّ  إِنَّهُ  بِهِ ّ�َِنا  َ�ۡبلِهِۦ ِمن ُكنَّا إِنَّا رَّ

ْوَ�ٰٓ�َِك  ٥٣ ُمۡسلِِم�َ 
ُ
ۡجَرُهم يُۡؤتَۡونَ  أ

َ
َ�ۡ�ِ  أ رَّ ْ  بَِما مَّ وا ّيَِئةَ  بِٱۡ�ََسَنةِ  َوَ�ۡدرَُءونَ  َصَ�ُ ا ٱلسَّ  َوِممَّ

ْ  �َذا ٥٤ يُنفُِقونَ  َرزَۡقَ�ُٰهمۡ  ْ  ٱللَّۡغوَ  َسِمُعوا ۡعَرُضوا
َ
ْ  َ�ۡنهُ  أ ٓ  َوقَالُوا ۡعَ�ٰلَُنا َ�َا

َ
ۡعَ�ٰلُُ�مۡ  َوَلُ�مۡ  أ

َ
 أ

  ]۵۵-۵۱[القصص: ﴾٥٥ ٱۡلَ�ِٰهلِ�َ  نَۡبَتِ�  َ�  َعلَۡيُ�مۡ  َسَ�ٰمٌ 
تحقیق این گفتار را (این قرآن و یا این دالئل را) پی در پی برای ایشان آوردیم ه و ب: ترجمه

ش از قرآن کتابشان دادیم همانان به این کتاب ایمان ی) آنان که پ۵۱شاید متذکر گردند(
حق و از طرف  ) و چون بر ایشان تالوت شود گویند به آن ایمان آوردیم زیرا که۵۲آورند( می

صبرشان  ۀواسطه ) ایشانند که ب۵۳پروردگار ما است ما پیش از آن مسلمان و مطیع بودیم(
ایم  کنند و از آنچه روزی ایشان کرده شوند و بدی را به نیکی برطرف می دوبار پاداش داده می

) و چون سخن لغوی بشنوند از آن اعراض کنند و گویند اعمال ما خاص ما ۵۴کنند( انفاق می
 ). ۵۵یم(جوی بر شما ما راه جاهالن را نمی و اعمال شما خاص شما است سالم

تدریج آمده و برای ه ممکن است عبارت باشد از قرآن که آیات آن پی در پی و ب ﴾ۡوَل ٱۡلقَ ﴿: نکات

تذکر مفیدتر بوده تا اینکه تمامش یک مرتبه نازل گردد، و ممکن است انبیاء و مواعظ و کتب ایشان 

مقصود باشد، و ممکن است دالئل مذکوره در آیات قبل و بعد باشد. و معنی سوم ظاهرتر است. و 

ای از نصاری بودند که با جعفر بن ابی  عده ﴾....َ�ۡبلِهِۦ ِمن ٱۡلِكَ�َٰب  َءاَ�ۡيَ�ُٰهمُ ﴿ ۀجمل د ازمقصو

از حبشه آمدند و ایمان آوردند و این قضیه در مکه واقع شد، زیرا این سوره مکی است، پس  طالب

 :ۀجملباشد. و  مقصود عبدالله بن سالم و سلمان و مانند ایشان که در مدینه ایمان آوردند نمی

ّيَِئةَ  بِٱۡ�ََسَنةِ  َوَ�ۡدرَُءونَ ﴿ ْ  �َذا﴿ :ۀجملو  ﴾ٱلسَّ لیه داللت دارد که مؤمنین اّو  ﴾.....ٱللَّۡغوَ  َسِمُعوا

ی کفار و اذیت و آزار ایشان بودند ولی با صبر و حوصله و سکوت دفع شر ایشان مورد حمالت و بدگوی

نمودند، پس زمان ما نیز اگر کسی حق را پذیرفت و از این جهت مورد حمالت جهال شد باید به  را می

ا﴿سکوت و حوصله دفع نماید.  چه و هر مالی که که باید از هر داللت دارد ﴾يُنفُِقونَ  َرزَۡقَ�ُٰهمۡ  َوِممَّ

حصنوا «: فرموده صالل است و خدا به انسان روزی نموده، زکات پرداخت شود. و رسول خداح

و در کتاب تهذیب نقل شده  »اموال خود را با دادن زکات نگاهبانی کنید.« :، یعنی!*"»ة�م بالز�أموال

____________________ 
 دربوداود ا: تهل سنامصادر  در و). ٢/٤( من ال یحضـره الفقیه). و ابن بابویه قمی، ٤/٦١( الکافيکلینی،  -١

) از أبي أمامة به ٣٥٥٧(شعب اإلیمان) و ٦٣٨٥( السنن الکبریبیهقی در  و ؛مرسلبه صورت حسن  از مراسیل
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ولُ «: است که سُ يْنَا رَ الَ الْـمَ يفِ  اهللاِ بَ دِ إِذْ قَ جِ الَ  :سْ قَ رٍ فَ فَ ةَ نَ ْسَ جَ مخَ رَ تَّى أَخْ نُ حَ ا فُالَ مْ يَ نُ قُ ا فُالَ مْ يَ  :قُ

ونَ اُ  كُّ زَ تُمْ الَ تُ نْ أَ لُّونَ فِيهِ وَ ا الَ تُصَ نَ دِ جِ سْ نْ مَ وا مِ جُ رُ در مسجد بود  صروزی رسول اکرم« :، یعنی!*"»خْ

از مسجد ما بیرون روید و در آن نماز نخوانید : که پنج نفر را دستور داد از مسجد بیرون روند و فرمود

  »پردازید. زیرا شما زکات نمی

ۡحَبۡبَت  َمنۡ  َ�ۡهِدي َ�  إِنََّك ﴿
َ
َ  َوَ�ِٰ�نَّ  أ ۚ  َمن َ�ۡهِدي ٱ�َّ ۡعلَمُ  وَُهوَ  �ََشآُء

َ
 ٥٦ بِٱلُۡمۡهَتِدينَ  أ

 ْ ۡف  َمَعَك  ٱلُۡهَدىٰ  نَّتَّبِعِ  إِن َوقَالُٓوا ٓۚ  ِمنۡ  ُ�َتَخطَّ �ِضَنا
َ
وَ  أ

َ
ن لَمۡ  أ َُّهمۡ  ُ�َمّ�ِ  ُ�َۡ�ٰٓ  َءاِمٗنا َحَرًما ل

ِ  َ�َمَ�ُٰت  إَِ�ۡهِ  ءٖ  ُ�ّ نَّا ّمِن ّرِۡزٗقا َ�ۡ ُ ۡ�َ�َُهمۡ  َوَ�ِٰ�نَّ  �َّ
َ
  ]۵۷-۵۶[القصص:  ﴾٥٧ َ�ۡعلَُمونَ  َ�  أ

که را بخواهد هدایت کنی ولیکن خدا هر  داری هدایت نمیکه را دوست  تو هر محققاً : ترجمه
 اگر با تو پیرو هدایت شویم از سرزمین: ) و گفتند۵۶کند و او اهل هدایت را بهتر شناسد( می

جات و محصوالت  ندادیم که میوهآیا در حرم امنی جایشان  خودمان ربوده شویم و آواره شویم.
 ). ۵۷دانند( شود ولیکن بیشترشان نمی به سوی آن فراهم مید ماست که رزقی از نز چیز هر

جز بشارت و ترسانیدن چیزی را  صداللت دارد که رسول خدا ﴾....َ�ۡهِدي َ� ﴿ :ۀجمل: نکات

  برعهده ندارد ونمی
ً
خصوص انقالب فکری کسی به او واگذار نشده و ه بتکوینی و امور تواند، خصوصا

طریق است نه ایصال الی المطلوب.  ۀحضرت ارائشناسد، وکار آن طالب نمیایت را از غیر او طالب هد

ۡف ﴿ :ۀجملو مقصود از  ٓ  ِمنۡ  ُ�َتَخطَّ �ِضَنا
َ
اگر ما حق را بپذیریم از : گویند گفتار مردم است که می ﴾أ

خدا جواب داده که این زمین شما محصولی نداشت ما محصول و  .کنند شهر و یا از قریه ما را خارج می

ی که نند مکه که محصولی ندارد، پس خدایایم ما طعام شما را از جاهای دیگر برای شما فراهم کرده

 حفظ مکان مقدم بدارید. رساند ایمان او را بر به شما می رزق شما را از جای دیگر

ۡهلَۡكَنا َوَ�مۡ ﴿
َ
ِۢ  ِمن أ ۖ  بَِطَرۡت  قَۡرَ�ة  إِ�َّ  َ�ۡعِدهِمۡ  ّمِنۢ  �ُۡسَ�ن لَمۡ  َمَ�ِٰكُنُهمۡ  َفتِۡلَك  َمعِيَشَتَها

ٰ  ٱۡلُقَرىٰ  ُمۡهلَِك  َر�َُّك  َ�نَ  َوَما ٥٨ ٱۡلَ�ٰرِ�ِ�َ  َ�ۡنُ  َوُ�نَّا قَلِيٗ�ۖ  ّمَِها ِ�ٓ  َ�ۡبَعَث  َح�َّ
ُ
 رَُسوٗ�  أ

موسی بن  در میان راویان آن: گویدمی )٣/٦٤(در الـمجمع یهیثم ؛)١٠١٩٦( الکبیر درطبراني و صورت مرفوع؛ 

یخ بغداد در یبغداد خطیب و الحلیة دربونعیم ا و .است کمترو وجود دارد که یعمیر کوف  ) از طریق١٣/٢٠( تار

 و البانی به ضعف آن حکم کرده است. .به صورت مرفوعابن مسعود 

 )١١٢-٤/١١١( األحکام تهذیب شیخ طوسي، و  )٣/٥٠٣( الکافيکلینی،  -١

 

                                                                                                                                                         



 تابشی از قرآن    ٤٣٠

 ْ ۚ  َعلَۡيِهمۡ  َ�ۡتلُوا ۡهلَُها إِ�َّ  ٱۡلُقَرىٰٓ  ُمۡهلِِ�  ُكنَّا َوَما َءاَ�ٰتَِنا
َ
ٓ وَ  ٥٩ َ�ٰلُِمونَ  َوأ وتِيُتم َما

ُ
ءٖ  ّمِن أ ۡ�َ 

ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ  َ�َمَ�ٰعُ  ۚ  ٱ�ُّ ِ  ِعندَ  َوَما َوزِ�نَُتَها ۚ  َخۡ�ٞ  ٱ�َّ ٰٓ�َ�ۡ
َ
َفَ�  َو�

َ
 ﴾٦٠ َ�ۡعقِلُونَ  أ

  ]۶۰-۵۸[القصص:  

های  که به رفاه عیش مغرور بودند و این مسکنهالک کردیم های بسیاری را  چه قریه: ترجمه
   ند و ما خود ارث برندهسکونت نکردجز اندکی کسی درآنها ایشان است که پس از ایشان 

ها نبود تا در مرکز آنها پیامبری فرستد که آیات  این قریه ۀکنند ) و پروردگارت هالک۵۸یم(بود
ایم مگر در حالی که اهل آنها  ها نبوده این قریه ۀکنند ما را بر ایشان تالوت کند و ما هالک

ست بهتر نیا و زینت آنست و آنچه نزد خدا) و آنچه به شما داده شد کاالی د۵۹ستمگر بودند(
 ). ۶۰پردازید( ل نمیو پایدارتر است آیا به تعّق 

شی آن مغرور و داللت دارد که انسان نباید به رفاه زندگی و خو ﴾َمعِيَشَتَها بَِطَرۡت ﴿ :ۀجمل: نکات

وجود رسولی و کتابی نکند، ه داللت دارد که تا خدا اتمام حجت ب ﴾....َر�َُّك  َ�نَ  َوَما﴿غافل گردد. 

ِ  ِعندَ  َوَما﴿ :ۀجملکند. و  کسی را عذابی نمی ۡ�َ�ٰٓ  َخۡ�ٞ  ٱ�َّ
َ
 :ۀجملداللت دارد که مقصود از  ﴾َو�

حۡ ﴿
َ
ٓ أ هم بهتر و  عند اللهدنیوی نیست بلکه حیات اخروی عند الرب است که  ۀزند ﴾َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  ءٌ َيا

 تر است و دنیای فانی نیست.  هم باقی

َ�َمن﴿
َ
تَّۡعَ�ٰهُ  َكَمن َ�ٰقِيهِ  َ�ُهوَ  َحَسٗنا وَۡعًدا وََعۡدَ�ٰهُ  أ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ  َمَ�ٰعَ  مَّ  يَۡومَ  ُهوَ  ُ�مَّ  ٱ�ُّ

ۡ�نَ  َ�َيُقوُل  ُ�َنادِيِهمۡ  َوَ�ۡومَ  ٦١ ٱلُۡمۡحَ�ِ�نَ  ِمنَ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ 
َ
َ�ٓءِيَ  � ِينَ  ُ�َ  ٦٢ تَزُۡ�ُمونَ  ُكنُتمۡ  ٱ�َّ

ِينَ  قَاَل  ُؤَ�ٓءِ  َر�ََّنا ٱۡلَقۡوُل  َعلَۡيِهمُ  َحقَّ  ٱ�َّ ِينَ  َ�ٰٓ ٓ  ٱ�َّ ۡغَوۡ�َنا
َ
ۡغَوۡ�َ�ُٰهمۡ  أ

َ
ۖ  َكَما أ ٓ  َغَوۡ�َنا نَا

ۡ
�َّ�َ�َ 

ْ  َما إَِ�َۡكۖ  ْ  َو�ِيَل  ٦٣ ۡعُبُدونَ �َ  إِيَّانَا َ�نُٓوا َ�َٓءُ�مۡ  ٱۡدُعوا ْ  فَلَمۡ  فََدَعوُۡهمۡ  ُ�َ  لَُهمۡ  �َۡسَتِجيُبوا
 ْ ُوا

َ
�َُّهمۡ  لَوۡ  ٱۡلَعَذاَبۚ  َوَرأ

َ
�  ْ   ]۶۴-۶۱[القصص:  ﴾٦٤ َ�ۡهَتُدونَ  َ�نُوا

به آن خواهد رسید مانند کسی است که کاالی  او دادیم ونیکو  ۀکسی که او را  وعدآیا : ترجمه
) و روزی که ۶۱ایم سپس او روز قیامت از احضارشدگان است( زندگی این دنیا را به او داده

که گفتار خدا  ) آنان۶۲پنداشتید کجایند( خدا ندایشان کند و گوید شریکان من که شما می
ایم، گمراهشان کردیم  اه کردهپروردگارا این کسانند که گمر : ضررشان محقق شده گویندبر 

) و ۶۳کردند( آوریم اینان ما را پرستش نمی سوی تو از اینها بیزاری میه چنانکه گمراه بودیم ب
گفته شود شریکانی که خودتان تراشیده بودید بخوانید پس آنان را بخوانند اما جوابشان 

 ). ۶۴پذیر بودند(  اند اگر هدایت ندهند و عذاب را دیده
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داللت دارد که اهل ایمان مانند اهل دنیا نیستند و در قیامت  ﴾ٱلُۡمۡحَ�ِ�نَ  ِمنَ ﴿ ۀجمل :نکات

دست مأمورین احضار کنند، ولی اهل ایمان با ه إلهی ب ۀمانند یکدیگر نباشند زیرا اهل دنیا را در محکم

یامت چندین مرتبه ندا داللت دارد که روز ق ﴾...ُ�َنادِيِهمۡ  َوَ�ۡومَ ﴿ :ۀجملمیل و رغبت حاضر باشند. و 

ْ  َما﴿ :ۀجملکنندگان و گاهی پیروان. مقصود از  شوند گاهی رؤساء و گمراه این  ﴾َ�ۡعُبُدونَ  إِيَّانَا َ�نُٓوا

ْ ﴿ :ۀجملوی و هوس خود را بنده بودند. و در هکردند بلکه  است که اینان ما را عبادت نمی ُوا
َ
 َوَرأ

محتمل است مقصود از رؤیت، رؤیت عقلی باشد یعنی اگر اند  ، چندین احتمال داده﴾ٱۡلَعَذاَب 

 داشتند.  دیدند و دست از کفر و عناد خود بر می عقل عذاب خدا را می ۀدیده پذیر بودند ب هدایت

ٓ  َ�َيُقوُل  ُ�َنادِيِهمۡ  َوَ�ۡومَ ﴿ َجۡبُتمُ  َماَذا
َ
�َبآءُ  َعلَۡيِهمُ  َ�َعِمَيۡت  ٦٥ ٱلُۡمۡرَسلِ�َ  أ

َ
 َ�  َ�ُهمۡ  يَۡوَم�ِذٖ  ٱۡ�

ا ٦٦ يَتََسآَءلُونَ  مَّ
َ
ن َ�َعَ�ٰٓ  َ�ٰلِٗحا وََعِمَل  َوَءاَمنَ  تَاَب  َمن َفأ

َ
 ﴾٦٧ ٱلُۡمۡفلِِح�َ  ِمنَ  يَُ�ونَ  أ

 ]۶۷-۶۵[القصص: 
گوید پیامبران را چه جواب دادید و چه  کند و می و روزی که خدا ایشان را ندا می: ترجمه

) پس اما ۶۶ز ایشان نهان گردد و از یکدیگر نپرسند () آن روز خبرها ا۶۵مقدار اجابت کردید(
 ). ۶۷کسی که توبه کرده و ایمان آورده و عمل شایسته نموده امید است از رستگاران باشد(

 ۀروز قیامت گاهی از پیامبران باز خواست شود و گاهی از امتان. اما از پیامبران چنانکه در آی: نکات

نند مانند: فوق که چون خدا ندایشان کند ایشان حیرا ۀامتان مانند آیما از مائده ذکر شد و ا ۀسور ۱۰۹

 :ۀجمل. ﴾يَتََسآَءلُونَ  َ�  َ�ُهمۡ ﴿ت سؤال از یکدیگر ندارند چنانکه فرموده خبران و جرأ کوران و بی

ن َ�َعَ�ٰٓ ﴿
َ
عمل صالح و جامع  کس دارای ایمان، داللت دارد که هر ﴾ٱلُۡمۡفلِِح�َ  ِمنَ  يَُ�ونَ  أ

صفات رستگاری باشد باز باید مغرور نشود زیرا خدا برای او رستگاری را حتمی معین نکرده است. در 

خورد که  این صورت چقدر غافل است آنکه غرق فساد اخالق و نادان است و گول اخباری را می

بهشت برای او واجب بدعت باشد انجام دهد  چه بساکس فالن کاری را که  هر ؛اند کذابین نوشته

کند بهشت برای او  (گریه و زاری) مقرب تباکی ۀقبر فالن را زیارت کند و یا برای فالن بند ؛ است. مثال

  !کنند ها مردم را به عصیان و نادانی مغرور می مین دروغه واجب گردد و به

ۗ  �ََشآءُ  َما َ�ۡلُقُ  َوَر�َُّك ﴿ ۚ ٱۡ�َِ�َ  لَُهمُ  َ�نَ  َما َوَ�ۡخَتاُر ِ  ُسۡبَ�ٰنَ  ةُ ا َوتََ�َٰ�ٰ  ٱ�َّ  ٦٨ �ُۡ�ُِ�ونَ  َ�مَّ
ُ  وَُهوَ  ٦٩ ُ�ۡعلُِنونَ  َوَما ُصُدورُُهمۡ  تُِ�نُّ  َما َ�ۡعلَمُ  َوَر�َُّك   ِ�  ٱۡ�َۡمدُ  َ�ُ  ُهَوۖ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  ٱ�َّ
وَ�ٰ 

ُ
  ]۷۰-۶۸[القصص:  ﴾٧٠ تُرَۡجُعونَ  �َ�ۡهِ  ٱۡ�ُۡ�مُ  َوَ�ُ  َوٱ�ِخَرةِ�  ٱۡ�
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دست آنان نیست، ه اختیار ب .کند آفریند و انتخاب می چه بخواهد میو پروردگارت هر: ترجمه
هایشان  ) و پروردگارت آنچه در سینه۶۸دهند ( خدا منزه و برتر است از آنچه شریک او قرار می

) و اوست خدای کامل الذات و الصفاتی ۶۹( ددان کنند می نند و آنچه آشکار میک پنهان می
که نیست معبودی جز او ستایش در دنیا و آخرت مخصوص اوست و خاص اوست فرمان و به 

 ). ۷۰شوید( سوی او بازگشت می

طور ه خلقت تکوینی موجودات است که هرراجع ب ﴾َوَ�ۡخَتارُ  �ََشآءُ  َما َ�ۡلُقُ ﴿ :ۀجمل: نکات

در اینجا برای غیر  ﴾َما﴿ ۀو اختیار چگونگی خلقت با خداست. و کمل کند و انتخاب بخواهد خلق می

اند به این آیه استدالل کنند که اختیار انتخاب رسول و زمامدار و  ذوی العقول است، ولی بعضی خواسته

در آیه نیست که اطالق بر ذوی العقول گردد  ﴾نمَ ﴿ ۀدست خداست در حالی که کلمه خلیفه نیز ب

شود که انتخاب رسول با خداست ولی انتخاب زمامدار با خدا باشد از  البته از آیات دیگر استفاده می

ُ ٱ﴿: انعام فرموده ۀسور ۱۲۴ ۀتعالی در آی شود. حق آیات قرآن استفاده نمی عۡ  �َّ
َ
 َعُل َ�ۡ  ُث َحيۡ  لَمُ أ

راجع به زمامدار و امام چیزی نفرموده که اختصاص انتخاب به خودش را بفهماند. اما   !*"﴾ۥرَِساَ�َهُ 

اند به اینکه منتخب مردم  اینان برای اینکه انتخاب امام و زمامداران را نیز حق خدا بدانند استدالل کرده

صریح کند ولی منتخب خدا خطا و اشتباه ندارد، در حالی که در آیات قرآن مکرر ت خطا و اشتباه می

 کند تا اینکه حضرت یونس عرض می !+"باشند شده به خطای رسوالن که همگی منتخب خدا می

ٰلِِم�َ ٱُسۡبَ�َٰنَك إِّ�ِ ُكنُت ِمَن ﴿ گیری خطا و اشتباه کرده بود.  زیرا در نفرین خود و کناره   !,"﴾٨٧ ل�َّ

َحلَّ ﴿ فرماید: می صو خدا به محمد
َ
ُ ٱلَِم ُ�َّرُِم َمآ أ َّ�  َ  َ�َفا﴿فرموده:  ۴۲توبه آیۀ  ۀو در سور ،﴾َكۖ ل

ُ ٱ ذِنَت  لِمَ  َعنَك  �َّ
َ
ٰ  لَُهمۡ  أ َ  َح�َّ ِينَ ٱ لََك  يَتََب�َّ َّ�  ْ ٰ لۡ ٱ لَمَ َوَ�عۡ  َصَدقُوا  ۀو همچنین در سور   !-"﴾ِذ�ِ�َ َ�

____________________ 
 ].١٢٤[األنعام: » خدا داناتر است کجا قرار بدهد رسالت خود را.« -١

زد در باب تبلیغ رساالت پروردگارشان نبوده است و به عبارتی در روشن است اشتباهاتی که گاها از پیامبران سر می -٢

ها منتفی بوده و اطمینان به رساالت جایز بود، هدف از بعثت آنمضمون رسالت نبوده است. وگرنه اگر چنین امری 

کرد؛ بلکه پیامبران در آنچه از جانب الله متعال ابالغ ها امر نمیها وجود نداشت و خداوند به اطاعت از آنآن

یژه در کنند معصوم هستند و اشتباهاتی که احیانا از ایشان سرزده در برخی از تصرفات شخصی بوده است به و می

 روابط سیاسی آن زمان و تدبیر دنیوی و از این قبیل.

 ].٨٧[األنبیاء: » پاک و منزهی تو؛ براستی که من از ستمگرانم.« -٣

دادی) تا برای تو راستگویان روشن گردد و  خدا از تو بگذرد چرا إذن توقف به ایشان دادی (خوب بود إذن نمی« -٤

 ].٤٢[التوبة: » دروغگویان را بدانی.

 



 ٤٣٣  سورة القصص

َهاَ�ٰٓ ﴿فرماید:  می ۶ ۀحجرات آی ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ٓ  إِن ا ْ َ�َتبَيَُّنوٓ  بِنََبإٖ  فَاِسقُۢ  َءُ�مۡ َجا ن ا

َ
ْ  أ  �َمۢ قَوۡ  تُِصيُبوا

ْ َ�ُتۡص  لَةٖ ِ�ََ�ٰ  ٰ  بُِحوا در تحریم حالل و در إذن قعود به  صکه رسول اکرم   !*"﴾ِدِم�َ َ�ٰ  ُتمۡ َ�َعلۡ  َما َ�َ

گاه کرده. پس از این آیات و  ،منافقین و در ترتیب اثر به خبر فاسق اشتباه کرده و خطا نموده و خدا او را آ

ه شود که منتخبین خدا مصون از اشتباه و خطا نیستند. ب مانند اینها که در قرآن بسیار است استفاده می

دانند مقصودشان تثبیت خالفت حضرت  اضافه کسانی که انتخاب زمامدار را مخصوص خدا می

اشتباه نبوده،  حالی که آن حضرت در انتخاب و عزل و نصب مأمورین خود مصون ازاست در علی

عزل  ۀواسطه معاویه و معاویه خوشحال شد و ب ۀخدعه قیس بن سعد بن عباده را از مصر معزول کرد ب

او بر مصر غالب گردید، و زیاد بن ابیه را فرماندار فارس و جاهای دیگر قرار داد و او شیعیان حضرت را 

خیانت کردند.  ن از طرف علیشناخت و سپس بسیاری را کشت و همین طور بسیاری از فرماندارا

شود  باشند خطا دارند چگونه امامی که به او وحی نمی پس منتخب و رسوالن خدا که مورد وحی می

کس بخواهد بداند به کتب  و نصب سایر امامان و اولیاء، هر مصون از خطا باشد، و همچنین در عزل

چنانکه قرآن خبر داده هفتاد  حضرت موسیاضافه ه های نهج البالغه مراجعه کند. و ب تاریخ و نامه

نفر از قومش را انتخاب کرد برای بردن به کوه طور و شنیدن سخن خدا و آن هفتاد نفر فاسد و بلکه ظالم 

 ۀجمل و کافر از آب در آمدند، پس انتخاب و منتخب خدا و رسول نیز مصون از خطا و اشتباه نیست. در

فهماند یعنی صدور حکم منحصرا حق  بر مبتدا و این، حصر را میمقدم شده خبر  ﴾ٱۡ�ُۡ�مُ  َوَ�ُ ﴿

  خدا است و کس دیگر در حکم دینی نباید دخالت کند و فتوی دهد.

رََءۡ�ُتمۡ  قُۡل ﴿
َ
ُ  َجَعَل  إِن أ َۡل  َعلَۡيُ�مُ  ٱ�َّ َمًدا ٱ�َّ ِ  َ�ۡ�ُ  إَِ�ٰهٌ  َمنۡ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ  يَۡومِ  إَِ�ٰ  َ�ۡ  ٱ�َّ

�ِيُ�م
ۡ
�  يَأ فََ�  بِِضَيآٍء

َ
رََءۡ�ُتمۡ  قُۡل  ٧١ �َۡسَمُعونَ  أ

َ
ُ  َجَعَل  إِن أ َمًدا ٱ�ََّهارَ  َعلَۡيُ�مُ  ٱ�َّ  إَِ�ٰ  َ�ۡ

ِ  َ�ۡ�ُ  إَِ�ٰهٌ  َمنۡ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ  يَۡومِ  �ِيُ�م ٱ�َّ
ۡ
فََ�  �ِيهِ�  �َۡسُكُنونَ  بِلَۡيلٖ  يَأ

َ
ونَ  أ  رَّۡ�َتِهِۦ َوِمن ٧٢ ُ�ۡبِ�ُ

ۡ  لَُ�مُ  َجَعَل  ْ  َوٱ�ََّهارَ  َل ٱ�َّ ْ  �ِيهِ  لِتَۡسُكُنوا   ﴾٧٣ �َۡشُكُرونَ  َولََعلَُّ�مۡ  فَۡضلِهِۦ ِمن َوِ�َۡبَتُغوا
  ]۷۳-۷۱[القصص: 

برایتان دائم قرار دهد کدام  بگو به من خبر دهید اگر خدا تا روز قیامت شب را: ترجمه
) بگو مرا خبر دهید اگر خدا روز را ۷۱شنوید( جز الله برای شما روشنی آورد آیا نمی معبودی

جز الله برای شما شبی آورد که در آن آرام گیرید معبودی برایتان تا روز قیامت دائم کند کدام 
____________________ 

اید اگر فاسقی برای شما خبری آورد به تحقیق پردازید تا مبادا گروهی را بنادانی رنجی  ای کسانی که ایمان آورده« -١

 ].٦[الحجرات: » اید پشیمان گردید. رسانید و بر آنچه کرده
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ام گیرید و در ) و از رحمت خود شب و روز را برای شما قرار داد تا در شب آر ۷۲بینید( آیا نمی
 ). ۷۳ید و شاید سپاس گزارید(ز از فضل او بجویرو

تواند إحصاء کند از آن جمله اگر روز نباشد  قدر است که بشر نمیفوائد و منافع شب و روز آن: نکات

گردد. و  ها مسلط می های بشری زرد و میکروب شود و رنگ و آفتاب نتابد تمام گیاهان و اشجار فاسد می

 آفتاب
ً
گیرند و خصوصا انسان در حرص خود  باشد انسان و سایر حیوانات آرام نمی اگر شب نباشد و دائما

 اضافه ساعات و دقائق مفید نخواهد شد. ه نماید. و ب کند و خستگی را از خود دفع نمی را فانی می

ۡ�نَ  َ�َيُقوُل  ُ�َنادِيِهمۡ  َوَ�ۡومَ ﴿
َ
َ�ٓءِيَ  � ِينَ  ُ�َ ةٖ  ُ�ِّ  نمِ  َونَزَۡ�َنا ٧٤ تَزُۡ�ُمونَ  ُكنُتمۡ  ٱ�َّ مَّ

ُ
 َشِهيٗدا أ

ْ  َ�ُقۡلَنا ْ  بُۡرَ�َٰنُ�مۡ  َهاتُوا نَّ  َ�َعلُِمٓوا
َ
ِ  ٱۡ�َقَّ  أ ا َ�ۡنُهم َوَضلَّ  ِ�َّ ْ  مَّ ونَ  َ�نُوا   ﴾٧٥ َ�ۡفَ�ُ

  ]۷۵-۷۴[القصص: 

شما گمان  و روزی که خدا ایشان را ندا کند و بگوید کجایند شریکان من که: ترجمه
یم برهان خود را بیاورید بگوی(منحرفان را) تی گواهی بیاوریم پس ّم ) و از هر ا۷۴کردید( می

 ). ۷۵( پس بدانند که حق خاص خدا است و آنچه ساخته بودند نابود گردد
کید، کوبیدن،بدون کم  ۶۲ ۀبا آی ۷۴ ۀآی: نکات مذمت مشرکین و انحطاط  و زیاد تکرار شده برای تأ

 ایشان. 

ٓ  ٱۡلُكُنوزِ  ِمنَ  َوَءاَ�ۡيَ�ٰهُ  َعلَۡيِهۡمۖ  َ�َبَ�ٰ  ُموَ�ٰ  قَۡومِ  ِمن َ�نَ  َ�ُٰرونَ  إِنَّ ﴿   َمَفاِ�َُهۥ إِنَّ  َما
ُ
 َ�َُنوٓأ

ْوِ�  بِٱۡلُعۡصَبةِ 
ُ
ِ  أ ۖ  َ�  قَۡوُمُهۥ َ�ُۥ قَاَل  إِذۡ  ٱۡلُقوَّة َ  إِنَّ  َ�ۡفَرۡح ٓ  َوٱۡ�َتغِ  ٧٦ ٱۡلَفرِِح�َ  ُ�ِبُّ  َ�  ٱ�َّ  �ِيَما

ُ  َءاتَٮَٰك  ارَ  ٱ�َّ ۖ  ٱ�َّ ۖ  ِمنَ  نَِصيَبَك  تَنَس  َوَ�  ٱ�ِخَرةَ ۡ�َيا ۡحِسن ٱ�ُّ
َ
ٓ  َوأ ۡحَسنَ  َكَما

َ
ُ  أ  إَِ�َۡكۖ  ٱ�َّ

�ِض�  ِ�  ٱۡلَفَسادَ  َ�ۡبغِ  َوَ� 
َ
َ  إِنَّ  ٱۡ�  ] ۷۷-۷۶[القصص:  ﴾٧٧ ٱلُۡمۡفِسِدينَ  ُ�ِبُّ  َ�  ٱ�َّ

ها به او دادیم  قدر گنجو آن راستی که قارون از قوم موسی بود پس بر آنان ستم کرده ب: ترجمه
د، هنگامی که قوم او به او کر  سنگینی میهای آن بر گروه مردان توانا  که حمل صندوق

) و در آنچه خدا به ۷۶دارد( شادی مکن که خدا شادی کنندگان به دنیا را دوست نمی: گفتند
نکه خدا به تو تو داده سرای آخرت را بجوی و سهم خود را از این دنیا فراموش مکن و چنا

نیکی کرده نیکی کن و در این سرزمین فساد مجوی که خدا مفسدین را دوست 
 ). ۷۷دارد( نمی

از خویشان موسی و از مؤمنین به او و خوش صورت و قاری تورات بود، ولی منافق  قارون: نکات

پیروان  کناره گرفت و با سبب ثروتی که فراهم کرده بود از حضرت موسیه و ب سامریشد مانند 
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 تَنَس  َوَ� ﴿ :ۀجملورزید. و  کرد و بر مردم تکبر می خود بود و به فقراء و مساکین دستگیری نمی
ۡ�َيا ِمنَ  نَِصيَبَك  ٓ  َوٱۡ�َتغِ ﴿ :ۀجملو نیز  ﴾ٱ�ُّ ُ  َءاتَٮَٰك  �ِيَما ارَ  ٱ�َّ داللت دارد که ثروت  ﴾ٱ�ِخَرةَ  ٱ�َّ

 اخروی و تقرب به خدا وسیله قرار گیرد.  درجات معنوی،باید برای رسیدن به نباید هدف باشد بلکه 

ــــدن ــــل ش ــــدا غاف ــــا از خ ــــت دنی  چیس
 

ـــــد و زن  ـــــره و فرزن ـــــال و نق ـــــی ط  ن
 

ـــن  ـــر دی ـــر به ـــال را گ ـــم ـــولباش  ی حم
 

  عــــَم نِ  
ٌ

 گفــــتش رســــول صــــالٌح  مــــال
 

َ  إِنَّ ﴿ ۀجمل و کرد، بلکه  یداللت دارد که به دنیا و ثروتش نباید شاد ﴾ٱۡلَفرِِح�َ  ُ�ِبُّ  َ�  ٱ�َّ

ِ ٱ لِ بَِفۡض  قُۡل ﴿ :هفرمود ۵۷آیۀ  یونس ۀانسان باید به فضل و رحمت خدا شاد باشد چنانکه در سور َّ� 
ٰ  ۦتِهِ َو�ِرَۡ�َ  ْ َيفۡ فَلۡ  لَِك فَبَِ� ا َخۡ�ٞ  ُهوَ  رَُحوا  .﴾َمُعونَ َ�ۡ  ّمِمَّ

  را ما جمع َمفَتح به فتح میم گرفتیم که به معنی صندوق باشد. ﴾َمَفاِ�َهُ ﴿و 

ٓ  قَاَل ﴿ َما وتِيُتُهۥ إِ�َّ
ُ
ٰ  أ وَ  ِعنِدٓي�  ِعۡل�ٍ  َ�َ

َ
نَّ  َ�ۡعلَمۡ  لَمۡ  أ

َ
َ  أ ۡهلََك  قَدۡ  ٱ�َّ

َ
 ٱۡلُقُرونِ  ِمنَ  َ�ۡبلِهِۦ ِمن أ

َشدُّ  ُهوَ  َمنۡ 
َ
ۡ�َ�ُ  قُوَّةٗ  ِمۡنهُ  أ

َ
ۚ  َوأ ٰ  فََخَرجَ  ٧٨ ٱلُۡمۡجرُِمونَ  ُذنُو�ِِهمُ  َعن ُل  َٔ �ُۡ�  َوَ�  َ�ۡٗعا َ�َ 

ِينَ  قَاَل  زِ�نَتِهۦِۖ  ِ�  قَۡوِمهِۦ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةَ  يُرِ�ُدونَ  ٱ�َّ ٓ  ِمۡثَل  َ�َا َ�ٰلَۡيَت  ٱ�ُّ وِ�َ  َما
ُ
 إِنَُّهۥ َ�ُٰرونُ  أ

و ِينَ  َوقَاَل  ٧٩ َعِظي�ٖ  َحّظٍ  َ�ُ ْ  ٱ�َّ وتُوا
ُ
ِ  ثََواُب  َوۡ�لَُ�مۡ  ٱۡلعِۡلمَ  أ  وََعِمَل  َءاَمنَ  لَِّمنۡ  َخۡ�ٞ  ٱ�َّ

 ۚ ٓ  َوَ�  َ�ٰلِٗحا ٮَٰها ونَ  إِ�َّ  يُلَقَّ ُ�ِٰ  ] ۸۰-۷۸[القصص:  ﴾٨٠ ٱل�َّ
ندانست او آیا  است.  سبب دانشی که دارم به من داده شدهه این مال ب: قارون گفت: ترجمه

جمع مال از او ه قدرت از او بیش و به که بهای پیشین کسانی را هالک کرده  که خدا از نسل
) پس قارون در حال زینت و ۷۸د(نشو بیشتر بودند و گناه کاران از گناهانشان سؤال نمی

ه بنیز ای کاش ما : خواستند گفتند که زندگی دنیا می ، آنانبر قومش بیرون آمد خود،لتجّم 
که ) و کسانی ۷۹عظیمی است( ۀو صاحب بهر مانند آنچه به قارون داده شده داشتیم زیرا ا

د و عمل صالح کند وای بر شما پاداش خدا برای کسی که ایمان آورَ : دانش داشتند گفتند
 ). ۸۰جز صابران به آن نرسند(ه بهتر است و ب

 !ام دست آوردهه دانش خود به این مال را خودم ب: گفت قارون به دانش خود مغرور بود و می: نکات

در زمان فرعون از مأمورین او بوده و اموالی را جمع کرده بود، : و گویند .کیمیا بودهاو دارای علم : گویند

و او با اینکه مدعی علم بود ندانست که بسیار کسانی قبل از او به ثروت و دانش متصف بودند و هالک 

مردم  هوب شد، های فاخر از منزل خارج می شدند. و چون با غالمان و کنیزان با کمرهای زرین و لباس
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اَك «: فرمود صخوردند. رسول خدا فروخت و لذا مردم حسرت می تفاخر می
َ
ْهل

َ
ْرَهَم أ يَناَر َوادلِّ إِنَّ ادلِّ

ُ�ْم َوُهَما ُمْهلاَِكُ�م
َ
ْبل

َ
دینار و درهم کسانی را که پیش از شما بودند هالک نمود « :. یعنی!*"» َمْن اَكَن �

ْيُ�ْم «: حدیث دیگری فرمود و در »اند. ها شما را هالک کنندهو هم آن
َ
ْخىَش َعل

َ
َفْقُر أ

ْ
ِ َما ال َو ا�َّ

َ
ف

ُ�ْم 
َ
ْبل

َ
َما �ُِسَطْت َمْن اَكَن �

َ
ْ�َيا ك ُ�ُم ادلُّ

َ
ْن تُْبَسَط ل

َ
ْيُ�ْم أ

َ
ْخىَش َعل

َ
ِك�ِّ أ

َ
 انَ تَ �َ َول

َ
 ا وهَ َس ف

َ
ا مَ ك

 نَ �َ 
َ
 هلِ تُ وَ  موهُ ُس اف

َ
 م �ُ ك

َ
 مَ ك

َ
 هْ ا أ

َ
 ل

َ
ترسم که دنیا بر  ترسم ولکن می بر شما نمیمن از فقر « :. یعنی!+"»مهُ تْ ك

شما گسترده شود چنانکه بر کسانی که پیش از شما بودند گسترده شد، آنگاه به یکدیگر رشک برید و 

، ﴾ٱلُۡمۡجِرُمونَ  ُذنُو�ِِهمُ  َعن ُل  َٔ �ُۡ�  َوَ� ﴿ :ۀجملو أما  »هالکتان کند چنانکه آنان را هالک کرد.

ۡ�َ  لَنَُّهمۡ  َٔ لَنَۡ�  فََوَرّ�َِك ﴿: سوره الحجر ۹۲ ۀتوان گفت این آیه با آی می
َ
د زیرا سؤال منافات ندار !,"﴾ِع�َ أ

اضافه ه ست که مجرم شناخته شود ولی چون شناخته شد احتیاجی به سؤال و جواب ندارد. و با برای آن

 سؤال و جواب قیامت حقیقی نیست بلکه برای تقریع و تقریر است. 

ِ  بِهِۦ فََخَسۡفَنا﴿ �َض  َو�َِدارِه
َ
ونَُهۥ فَِئةٖ  ِمن َ�ُۥ َ�نَ  َ�َما ٱۡ� ِ  ُدونِ  ِمن يَنُ�ُ  ِمنَ  َ�نَ  َوَما ٱ�َّ

ۡصَبحَ  ٨١ ٱلُۡمنَتِ�ِ�نَ 
َ
ِينَ  َوأ ْ  ٱ�َّ ۡمِس  َمَ�نَُهۥ َ�َمنَّۡوا

َ
نَّ  َ�ُقولُونَ  بِٱۡ�

َ
َ  َوۡ�َ�أ  ٱلّرِۡزَق  يَۡبُسُط  ٱ�َّ

ۖ  ِعَبادِهِۦ ِمنۡ  �ََشآءُ  لَِمن ن لَۡوَ�ٓ  َوَ�ۡقِدُر
َ
نَّ  أ ُ  مَّ ۖ  َ�ََسَف  َعلَۡيَنا ٱ�َّ نَُّهۥ بَِنا

َ
 ُ�ۡفلِحُ  َ�  َوۡ�َ��

ارُ  تِۡلَك  ٨٢ ٱۡلَ�ٰفُِرونَ  ِينَ  َ�َۡعلَُها ٱ�ِخَرةُ  ٱ�َّ � يُرِ�ُدونَ  َ�  لِ�َّ �ِض  ِ�  ُعلُّوٗ
َ
 فََساٗد�ۚ  َوَ�  ٱۡ�

  ]۸۳-۸۱[القصص:  ﴾٨٣ لِۡلُمتَّقِ�َ  َوٱۡلَ�ٰقَِبةُ 
اش به زمین فرو بردیم و گروهی نداشت که در قبال خدا یاریش  و قارون را با خانه: ترجمه

دیروز آرزوی مقام وی را داشتند ه ) و کسانی که ب۸۱( نبودخود کنند و خود نصرت جوی 
گیرد،  گشاید و تنگ می کس را بخواهد از بندگانش می خدا روزی هرای وای گویا : گفتند می

____________________ 
 چنانکه در بیرالک در یطبران). و در مصادر اهل سنت: ١/٤٣( الخصال) و ابن بابویه قمی، ٢/٣١٦( الکافيکلینی،  -١

 آن سنادا: گویدمی )١٠/٢٤٥(ی ) هیثم٢٠٢٢ ش:، ٢/٢٩٤( األوسطو  آمده است؛ )١٠/٢٤٥( مجمع الزوائد

ی در )، هیثم١٦١٢ ش:، ٥/٥١ار (بزَّ و  ).٦٩٤ ش:، ٢/٤٦٩( در صحیحشابن حبان  همچنین: . واست نَس َح 

 .)١٠٢٩٨ ش:، ٧/٢٧٧( اإلیمانشعب  در ی. و بیهقاست جید آن سنادا: گویدمی )١٠/٢٣٧( الـمجمع

ام،  -٢  متفق علیه است که١/١٣٢( مجموعة ورامورَّ
ِ

ت: حدیث صحیح  صحیحشدر  یبخار ). و در مصادر اهل سنَّ

این : گویدترمذی می واند روایت کرده) ٢٤٦٢( السنندر  یترمذ ) و٢٩٦١( صحیحشدر مسلم  ) و٢٩٨٨(

 و.... ٤/١٣٧ :المسند درأحمد  ) و٣٩٩٧(السنندر ابن ماجه  و است؛ ن صحیحَس َح حدیث 

 ]. ٩٢[الحجر: » پس قسم به پروردگارت که البته البته تمام ایشان را بازپرسی خواهیم نمود.« -٣
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اگر خدا بر ما منت ننهاده بود ما را نیز به زمین فرو برده بود، ای وای گویا کافران رستگار 
ایم که در زمین سرکشی و فسادی  سرای آخرت را برای کسانی قرار داده آن) ۸۲شوند( نمی

 ). ۸۳نخواهند و عاقبت خاص پرهیزکاران است(
کاری را  را تحقیر کند و زکات مال خود را نپردازد، زنا قارون برای اینکه حضرت موسی: کاتن

چون بنی اسرائیل جمع شدند بگو ای مردم موسی چه : هزار دیناری به او داد و گفت ۀخواست و دو کسی

ام جز  کرده کار زشتی هر: کاری به من دارد مرا آزار کرده، آن زن چون به منزل رفت پشیمان شد و گفت

زر داده که بیایم و  ۀقارون دو کیس: زر آمد و گفت ۀافتراء بر رسول خدا. پس چون صبح شد با دو کیس

ینارهای اوست که د ۀفتراء بزنم و این کیسد و معاذ الله که پیغمبر خدا را ابگویم موسی با من مراوده دار

رد، خطاب رسید زمین را مأمور شنید غضب نمود و نفرین ک مهر او را دارد. چون حضرت موسی

ای زمین او را بگیر، چون تا ناف : چون قارون را دید گفت کردیم از تو اطاعت کند، حضرت موسی

: او را گرفت، قارون او را به رحم قسم داد، او اعتنا نکرد و هکذا تا به زمین فرو رفت، بنی اسرائیل گفتند

او به زمین فرو  ۀدعا کرد اموال و خان کرده که مال او را تصاحب کند، پس موسی اموسی این کار ر

ال رياً قِ فَ  أَلقِ اهللا«: روایت کرده که آن حضرت فرمود . ابو سعید از رسول خدا!*"رفت قَ وَ لَ ا. هُ غنيًّ تَ

ولَ  سُ ا رَ : يَ الَ يفَ يلِ اهللاِ  قَ ا سُ  ، كَ : مَ الَ ؟ قَ لِكَ مَ  ئِلْتَ بِذَ َنع وَ قْ الَ متَ زِ ولَ أْ بَ ختَ الَ  تَ ا رُ سُ : يا رَ الَ  يفَ ، كَ اهللاِ  . قَ

النَّارُ  يلِ  إِالَّ فَ اكَ وَ وَ ذَ : هُ الَ ؟ قَ لِكَ : گفت !خدا را مالقات کن در حالی که فقیر باشی نه غنی« :. یعنی!+"»بِذَ

آنچه آنچه از تو خواستند منع مکن و : فرمود صتوانم چنین باشم؟ پیغمبر چگونه می ،یا رسول الله

راه همین : توانم این طور باشم؟ فرمود روزی داده شدی پنهان مکن. عرض کرد یا رسول الله چگونه می

  »!است و إال آتش است

متأسفانه با وجود چنین آثار و آیات روشن قرآن، ثروتمندان همیشه توجهشان به مادیات معطوف 

دارند چنانکه وضع مسکن  پردازند و تحصیل پول را بر چیزهای دیگر مقدم می بوده و حقوق إلهی را نمی

ع دنیای کند و مشکالت و فجای و معاش فقرا و وضع کارشان و موضوعات دیگر این مطلب را ثابت می

____________________ 
 – ٢٦٤/ ٧ثعلبی نیشابوری ( الکشف والبیانمولف این داستان را به طور مختصر و با اندکی تصرف از  تفسیر  -١

 اند.ان را بغوی و رازی و دیگر مفسرین در تفسیر این آیه آورده) ذکر نموده است. و این داست٢٦٥

وجود  یطلحة بن زید قرش در روایان آن: گویدی میهیثمآمده است. ) ٣/١٢٥( مجمع الزوائدچنانکه در  یطبران -٢

حاکم  و .بالل از یسعید خدروبهر دو از ا )٧٨٨٧( ش:، )٤/٣٥٢( در الـمستدرك  حاکم . واست ضعیف دارد که

اند. و ذهبی با وی موافقت نکرده و بلکه را تخریج نکردهاست و شیخین آنحدیث صحیح اإلسناد  این: گویدمی

 گویم: بنابراین حدیث ضعیف است.می». واهٍ «گوید: می
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ای از آنها مربوط است به نپرداختن  فروشی، پاره امروز از قبیل تنگدستی، بیکاری، خودکشی، طالق، تن

دانند بلکه مانند  زکات اسالمی و حقوق فقراء که اغنیاء به ثروت مغرور بوده ثروت را عطای الهی نمی

� يُرِ�ُدونَ  َ� ﴿ :ۀملجاند.  کنند از روی عقل و تدبیر خود به ثروت رسیده قارون خیال می  ﴾....ُعلُّوٗ
برتری و ریاست و کسب شهرت داشته باشد. و چنانکه در نهج البالغه  ۀداللت دارد که انسان نباید اراد

، و !*"نمود کرباس و دو قرص نان اکتفاء می ۀدر زمان خالفتش به دو جام آمده حضرت امیر

صدر اول باشد که به کتاب خدا عمل کرده، مسلمان حقیقی باید مانند آن حضرت و سایر مسلمین 

ِينَ ٱوَ ﴿را بداند و انحراف پیدا نکند. و خود را مشمول حکم خدا که فرموده  صسنت رسول َّ� 
 نموده، به سعادت دنیا و آخرت برساند.  ﴾نٖ َ�ٰ �ِإِحۡ  �ََّبُعوُهمٱ

ۖ  َخۡ�ٞ  فَلَُهۥ بِٱۡ�ََسَنةِ  َجآءَ  َمن﴿ ّيَِئةِ  َجآءَ  َوَمن ّمِۡنَها ِينَ  ُ�َۡزى فََ�  بِٱلسَّ ْ  ٱ�َّ  َعِملُوا
 ِ�ّ ْ  َما إِ�َّ  اتِ  َٔ ٱلسَّ ِي إِنَّ  ٨٤ َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا �  إَِ�ٰ  لََرآدُّكَ  ٱۡلُقۡرَءانَ  َعلَۡيَك  فََرَض  ٱ�َّ  قُل َمَعادٖ

 ٓ ِ�ّ ۡعلَمُ  رَّ
َ
بِ�ٖ  َضَ�ٰلٖ  ِ�  ُهوَ  َوَمنۡ  بِٱلُۡهَدىٰ  َجآءَ  َمن أ ْ  ُكنَت  َوَما ٨٥ مُّ ن تَرُۡجٓوا

َ
 إَِ�َۡك  يُۡلَ�ٰٓ  أ

ّ�َِكۖ  ّمِن رَۡ�َةٗ  إِ�َّ  ٱۡلِكَ�ُٰب  نََّك  َوَ�  ٨٦ ّلِۡلَ�ٰفِرِ�نَ  َظِهٗ�� تَُ�وَ�نَّ  فََ�  رَّ  َءاَ�ٰتِ  َ�نۡ  يَُصدُّ
 ِ نزِلَۡت  إِذۡ  َ�ۡعدَ  ٱ�َّ

ُ
 َمعَ  تَۡدعُ  َوَ�  ٨٧ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ِمنَ  تَُ�وَ�نَّ  َوَ�  َرّ�َِكۖ  إَِ�ٰ  َوٱۡدعُ  إَِ�َۡكۖ  أ

 ِ ۘ  إَِ�ًٰها ٱ�َّ ءٍ  ُ�ُّ  ُهَوۚ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  َءاَخَر ۥۚ  إِ�َّ  َهالٌِك  َ�ۡ   ﴾٨٨ تُرَۡجُعونَ  �َ�ۡهِ  ٱۡ�ُۡ�مُ  َ�ُ  وَۡجَهُه
   ]۸۸-۸۴[القصص: 

پس آنان که کار بد کس کار بد آرد  ورد بهتر از آن پاداشی دارد و هرکس کار نیکی آ هر: ترجمه
 ۀراستی آنکه ابالغ این قرآن را به عهده ب )۸۴اند( شوند جز آنچه کرده نمی  اند جزا داده کرده

گرداند، بگو پروردگارم بهتر داند چه کس هدایت باز  (نیکو)ه بازگشتگاهیتو گذاشت تو را ب
به تو نازل گردد  ) و تو امید نداشتی که این کتاب۸۵( و چه کسی در ضاللت آشکار است هآورد

پس ) و تو را از آیات خدا ۸۶جز اینکه این رحمت پروردگارت بود پس پشتیبان کافران مباش(
از دعوت کن و و به سوی پروردگارت  ندارند از آنکه بر تو نازل شده، منحرف نکنند و باز

ت نیس .) و با خدای کامل الذات و الصفات إله و مقصد دیگری را مخوان۸۷ین مباش(مشرک
چیزی جز ذات او فانی است، خاص اوست فرمان و به سوی او بازگشت . هرإلهی جز او

 ). ۸۸( شوید می

____________________ 
 . ٤٥نهج البالغة، بخش الرسائل، الرسالة رقم  -١

 



 ٤٣٩  سورة القصص

ی که خدا قول داده که رسول خود را به آنجا بر گرداند آیا قیامت است و یا معادمقصود از : نکات

اعجاز است که دو احتمال داده شده، پس اگر بازگشت به مکه باشد خبر غیبی و : مکه پس از اخراج آن

 
ّ

و ظاهر  صپاداشی است برای رسول خدا ۀق گردید پس از چندین سال، و اگر قیامت باشد وعدمحق

ْ  ُكنَت  َوَما﴿ :ۀجملست که قیامت باشد. و ا آن قبل از رسالتش  صداللت دارد که محمد ﴾...تَرُۡجٓوا

 ه داده و امیدی نداشته و ب احتمال نبوت و کتاب در حق خود نمی
ّ
ما لطف خدا خبر بوده است، ا بیی کل

ِ  َمعَ  تَۡدعُ  َوَ� ﴿ :ۀجملاو را شامل گردیده. و  اللت دارد که در دعاها آخر، د تا ﴾...َءاَخرَ  إَِ�ًٰها ٱ�َّ

 خدا هر کس باشد شرک است.نباید غیرخدا را خواند و خواندن غیر

 





 
 
 

 العنكبوت (مكية وهي تسع وستون آية)سورة 

 باشد آیه می ۶۹عنکبوت مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
َحِسَب  ١ الٓمٓ ﴿

َ
ن ٱ�َّاُس  أ

َ
ْ  أ ُ�ٓوا ن ُ�ۡ�َ

َ
ْ  أ ِينَ  َ�َتنَّا َولََقدۡ  ٢ ُ�ۡفَتُنونَ  َ�  َوُهمۡ  َءاَمنَّا َ�ُقولُٓوا  ٱ�َّ

ُ  فَلََيۡعلََمنَّ  َ�ۡبلِِهۡمۖ  ِمن ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ مۡ  ٣ ٱۡلَ�ِٰذ�ِ�َ  َوَ�َۡعلََمنَّ  َصَدقُوا
َ
ِينَ  َحِسَب  أ  َ�ۡعَملُونَ  ٱ�َّ

 ِ�ّ ن اتِ  َٔ ٱلسَّ
َ
ۚ  أ   ]۴-۱[العنکبوت:  ﴾٤ َ�ُۡكُمونَ  َما َسآءَ  �َۡسبُِقونَا

مردم  ) آیا۱نام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. الف، الم، میم(ه ب: ترجمه
را  کسانیتحقیق ه ) و ب۲شوند( شوند و ایشان آزمایش نمی رها می اآمنّ  اند که با گفتن پنداشته

که پیش از ایشان بودند آزمایش و امتحان کردیم تا خدا کسانی را که راست گفتند معلوم کند 
ما  اند که از کنند پنداشته ها می ) آیا کسانی که بدی۳و تا دروغگویان را معلوم نماید(

 ). ۴( کنند گریزند چه بد قضاوت می می
دانسته دروغگویان و راستگویان را، و مقصود از  علم خدا ذاتی و ازلی است و از ازل می: نکات

ُ  فَلََيۡعَلَمنَّ ﴿ :ۀجمل َحِسَب ﴿ :ۀجملاین است معلوم خود را تحقق دهد. و  ﴾....ٱ�َّ
َ
 ﴾....ٱ�َّاُس  أ

صرف اقرار به ایمان کفایت ه مردم باید آزمایش و امتحان شود و بفردی از افراد داللت دارد که هر

 شود.  نمی

ْ  َ�نَ  َمن﴿ ِ  لَِقآءَ  يَرُۡجوا َجَل  فَإِنَّ  ٱ�َّ
َ
ِ  أ ِميعُ  وَُهوَ  �ٖت�  ٱ�َّ َما َ�َٰهدَ  َوَمن ٥ ٱۡلَعلِيمُ  ٱلسَّ  فَإِ�َّ

َ  إِنَّ  ِ�َۡفِسهِۦٓۚ  يَُ�ِٰهدُ  ِينَ  ٦ ٱۡلَ�َٰلِم�َ  َعنِ  لََغِ�ٌّ  ٱ�َّ ْ  َوٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ٰلَِ�ِٰت  وََعِملُوا  ٱل�َّ
ۡحَسنَ  َوَ�َۡجزَِ�نَُّهمۡ  اتِِهمۡ  َٔ َسّ�ِ  َ�ۡنُهمۡ  َ�َُ�ّفَِرنَّ 

َ
ِي أ ْ  ٱ�َّ ۡيَنا ٧ َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا �َ�ٰنَ  َوَوصَّ  ٱۡ�ِ

يۡهِ  ۖ  بَِ�ِٰ�َ ٓۚ  فََ�  ِعۡلمٞ  بِهِۦ لََك  لَۡيَس  َما ِ�  لِتُۡ�ِكَ  َ�َٰهَداكَ  �ن ُحۡسٗنا  َمرِۡجُعُ�مۡ  إَِ�َّ  تُِطۡعُهَما
نَّبُِئُ�م

ُ
ِينَ  ٨ َ�ۡعَملُونَ  ُكنُتمۡ  بَِما فَ� ْ  َوٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ٰلَِ�ِٰت  وََعِملُوا  ِ�  َ�ُۡدِخلَنَُّهمۡ  ٱل�َّ

ٰلِِح�َ  ِ  َءاَمنَّا َ�ُقوُل  َمن ٱ�َّاِس  َوِمنَ  ٩ ٱل�َّ ٓ  بِٱ�َّ وذِيَ  فَإَِذا
ُ
ِ  ِ�  أ  ٱ�َّاِس  فِۡتَنةَ  َجَعَل  ٱ�َّ



 تابشی از قرآن    ٤٤٢

ِۖ  َكَعَذابِ  ّ�َِك  ّمِن نَۡ�ٞ  َجآءَ  َولَ�ِن ٱ�َّ وَ  َمَعُ�مۚۡ  ُكنَّا إِنَّا َ�َُقولُنَّ  رَّ
َ
ُ  لَۡيَس  أ ۡعلَمَ  ٱ�َّ

َ
 بَِما بِأ

  ]۱۰-۵[العنکبوت:  ﴾١٠ ٱۡلَ�َٰلِم�َ  ُصُدورِ  ِ� 
و او شنوای  خدا آمدنی است ۀشک وعد بیکس امید دارد به پیشگاه خدا رود  هر: ترجمه

نیاز از جهانیان  کوشد زیرا خدا بی می شوشد همانا برای خودکس بک) و هر ۵داناست(
هایشان را جبران  اند البته بدی ) و آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته را انجام داده۶است(

ن را به نیکی کردن به پدر و ) و انسا۷( اند پاداششان دهیم کنیم و بهتر از آنچه کرده می
ایم و اگر والدین بکوشند تا چیزی را که به آن علم نداری با من شریک  مادرش سفارش کرده

اید  کرده از اعمالی که می ،کنی، اطاعتشان مکن، بازگشت شما به سوی من است، پس
آنان را در صف اند، البته  های شایسته را کرده ) و آنان که ایمان آورده و عمل۸آگاهتان کنم(

گویند به خدا ایمان داریم پس چون در راه  ) و بعضی از مردم می۹کنیم( شایستگان وارد می
خدا اذیت شوند اذیت مردم را چون عذاب خدا قرار دهند و اگر از جانب پروردگارت نصرت 

  ).۱۰ست داناتر نیست؟(ا جهانیان ۀمگر خدا به آنچه در سینبرسد بگویند ما با شما بودیم 

ِ  لَِقآءَ ﴿مقصود از : نکات مثال اگر کوری به  !*"دیدن خدا نیست زیرا خدا مرئی نیست ﴾ٱ�َّ

ِ  لَِقآءَ ﴿بیند، پس مقصود از قات کسی رفت الزم نیست او را بمال حضور در پیشگاه عدل إلهی  ﴾ٱ�َّ

شدند،  کسانی بودند که مسلمان می ﴾....َ�ُقوُل  َمن ٱ�َّاِس  َوِمنَ ﴿روز قیامت است. و مقصود از  در

عیاش بن گشتند مانند  ن بر میشدند و گاهی از کثرت آزار از دی سپس گرفتار اذیت و آزار مشرکین می

ترسید هجرت کرد به سوی  خود می ۀخانواد در مکه ولی چون از که اسالم آورد المخزومی ۀأبی ربیع

قسم خورد که نخورد و نیاشامد و  ۀبنت مخزماسماء ، پس مادرش صمدینه قبل از هجرت رسول خدا

رث بن احو  ابو جهلسرش را نشوید و زیر سایه نرود تا فرزندش برگردد. چون فرزندان شوهر دیگرش 

چنین دیدند به مدینه رفتند و او را مالقات و قصه را برایش گفتند و آنقدر او را  عیاشبرادران  هشام

و قسم آوردند تا او را برگردانیدند، ولی چون از مدینه او را خارج وسوسه کردند و برای او عهد و پیمان 

کدام صد تازیانه به او زدند تا از دین اسالم برائت جست، پس چون رها مودند او را گرفتند و بستند و هرن

به مدینه  صقدرتی پیدا کند گردن او را بزند، اتفاقا چون رسول خدا رثاحشد قسم خورد که اگر بر 

____________________ 
های آنان هب معتزله و شیعیان زیدی و امامی با تمام فرقهنفی امکان رویت و دیدن خداوند متعال در دنیا و آخرت مذ -١

باشد و در این دیدگاه است. اما مذهب اهل سنت و جماعت در این زمینه اثبات رویت خداوند متعال در آخرت می

 کنند که به این مساله تصریح دارند.به آیات و احادیثی استناد می

 از سوره قیامت از همین کتاب. [ُمصحح]  ٢٣و ٢٢نگا: تعلیق ُمصحح در پاورقی تفسیر آیات 

 



 ٤٤٣  سورة العنکبوت

نیز هجرت کرد و  رث بن هشاماحنیز هجرت کرد و اسالمش نیکو شد و برادر او  عیاشد هجرت کر

 رثاحدانست، روزی در اطراف قبا او را دید و گردنش را زد به او گفتند  نمی عیاشمسلمان شد، ولی 

 . !*"قصه را عرض کرد صه بود، چون فهمید گریه کرد و توبه نمود و خدمت رسول خدادمسلمان ش

ُ  َوَ�َۡعلََمنَّ ﴿ ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ِينَ  َوقَاَل  ١١ ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ  َوَ�َۡعلََمنَّ  َءاَمُنوا ْ  ٱ�َّ ِينَ  َ�َفُروا ْ  لِ�َّ  َءاَمُنوا
 ْ ٍء�  ّمِن َخَ�َٰ�ُٰهم ِمنۡ  بَِ�ِٰملِ�َ  ُهم َوَما َخَ�َٰ�ُٰ�مۡ  َوۡ�َۡحِمۡل  َسبِيَلَنا ٱتَّبُِعوا  إِ�َُّهمۡ  َ�ۡ

ۡ�َقالَُهمۡ  َوَ�َۡحِملُنَّ  ١٢ لََ�ِٰذبُونَ 
َ
ۡ�َقاٗ�  �

َ
عَ  َو� ۡ�َقالِِهۡمۖ  مَّ

َ
ا ٱۡلقَِ�َٰمةِ  يَۡومَ  لُنَّ  َٔ َولَُيۡ�  � ْ  َ�مَّ  َ�نُوا

ونَ   ]۱۳-۱۱[العنکبوت:  ﴾١٣ َ�ۡفَ�ُ
و البته باید خدا آنان را که ایمان آورده معلوم بدارد و البته باید منافقان را معلوم : ترجمه
آنان که کافرند به کسانی که مؤمن شده گفتند راه ما را پیروی کنید و ما گناهان ) و ۱۱بدارد(

ان آن زیراشان را عهده بگیر نیستند ای چیزی از گناهانآنان گیریم ولی  عهده میر شما را ب
دوش ه برا با بارهای خود  دیگریبارهای  و) و البته بارهای سنگین خودشان را ۱۲دروغگویند(

 ). ۱۳خواست شوند(اند باز ساخته ها که می این دروغقیامت البته از کشند و روز  می
گفتند شما به کفر  ها می این آیات در دفع شبهات مشرکین و منافقین است که به تازه مسلمان: نکات

دوش ه ا را بمبرگردید گناه شما بر گردن ما. خدای تعالی در جواب ایشان فرموده خیر آنان وزر و وبال ش

کشد. و  کس وزر و وبال خود را بر دوش می شود، بلکه هر بارهای شما کم نمی ولی چیزی ازکشند  می

ْيِه وِْزُرَها َووِْزُر َمْن َعِمَل بَِها َمْن َسنَّ ُسنًَّة َسيَِّئةً «: نیز نقل شده که فرمود صاز رسول خدا
َ
ن مِ ، َ�َعل

 ِ� ِ�ْ  
َ
 .!+"»يشءٌ   هِ رِ زْ وِ  نْ مِ  َص قُ نْ �َ  نْ أ

رَۡسۡلَنا َولََقدۡ ﴿
َ
ۡلَف  �ِيِهمۡ  فَلَبَِث  قَۡوِمهِۦ إَِ�ٰ  نُوًحا أ

َ
َخَذُهمُ  َ�ٗما َ�ِۡس�َ  إِ�َّ  َسَنةٍ  �

َ
 فَأ

وفَانُ  �َۡيَ�ٰهُ  ١٤ َ�ٰلُِمونَ  وَُهمۡ  ٱلطُّ
َ
ۡصَ�َٰب  فَأ

َ
فِيَنةِ  َوأ ٓ  ٱلسَّ  ١٥ ّلِۡلَ�ٰلَِم�َ  َءايَةٗ  وََجَعۡلَ�َٰها

ْ  لَِقۡوِمهِ  قَاَل  إِذۡ  �بَۡ�ٰهِيمَ  َ  ٱۡ�ُبُدوا ۖ  ٱ�َّ  إِ�ََّما ١٦ َ�ۡعلَُمونَ  ُكنُتمۡ  إِن لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  َ�ٰلُِ�مۡ  َوٱ�َُّقوهُ

____________________ 
 -٧/٢٧٢، ثعلبی نیشاپوری (الکشف والبیاناند و با این سیاق در تفسیر ترین مفسران ذکر کردهاین داستان را بزرگ -١

 سوره نساء. ٩٢) در تفسیر آیه ٣٣-٩/٣٢طبری ( جامع البیان،) وارد شده است. و نگا: ٢٧٣

د گناه آن و هرکس بعد از او به آن عمل کند، بدون اینکه از گناهان نک یاسالم پایه گذاردر  یهرکس راه و روش بد« -٢

گوید: این حدیث ) و می٢٦٧٥(سنن ترمذی )، و ١٠١٧(صحیح مسلم ». خواهد بود آنان کم شود، بدوش او

 َحَسن صحیح است.

 



 تابشی از قرآن    ٤٤٤

ِ  ُدونِ  ِمن َ�ۡعُبُدونَ  ۡوَ�ٰٗنا ٱ�َّ
َ
ِينَ  إِنَّ  إِۡفً�ۚ  َوَ�ۡلُُقونَ  أ ِ  ُدونِ  ِمن َ�ۡعُبُدونَ  ٱ�َّ  َ�ۡملُِكونَ  َ�  ٱ�َّ

ْ  رِۡزٗقا لَُ�مۡ  ِ  ِعندَ  فَٱۡ�َتُغوا ْ  َوٱۡ�ُبُدوهُ  ٱلّرِۡزَق  ٱ�َّ ۥٓۖ  َوٱۡشُكُروا    ﴾١٧ تُرَۡجُعونَ  إَِ�ۡهِ  َ�ُ

   ]۱۷-۱۴[العنکبوت: 
هزار سال پنجاه سال کم میانشان  پس ،تحقیق نوح را به سوی قومش فرستادیمه و ب: ترجمه

نشینان  کشتی) پس او را با ۱۴( حالی که ستمگر بودنداند، پس طوفان ایشان را بگرفت دربم
) و ابراهیم را فرستادیم هنگامی که به ۱۵( نجات دادیم و آن را عبرتی برای جهانیان گردانیدیم

) همانا ۱۶قوم خود گفت خدا را بپرستید و از او بترسید این برای شما بهتر است اگر بدانید(
پرستید  خدا مییرنان را که غراستی آه سازید ب پرستید و دروغ می غیر از خدا بتانی را میشما 

ید و او را بندگی کنید و برای او شاکر ما نیستند پس رزق را نزد خدا بجویمالک رزقی برای ش
 ). ۱۷شوید( باشید، به سوی او بازگشت داده می

ۡلَف ﴿موده رحق تعالی ف: نکات
َ
برای  »ومخسني ئةامتسع«، و نفرموده ﴾َ�ٗما َ�ِۡس�َ  إِ�َّ  َسَنةٍ  �

شود، و دیگر اینکه به رسول  استثناء معین میه تحقیقی را بیان کند و عدد تحقیقی باینکه خواسته عدد 

 ﴾...َ�ۡعُبُدونَ  إِ�ََّما﴿ :ۀجملخود بگوید نوح این مدت زیاد صبر کرد پس تو هم باید صبر کنی. و در 
ید و هایشما خالق آن -۲معبود شما بتانی است.  -۱: چند وجهه خدا بغیر استدالل است بر رد پرستیدِن 

خدایی که  -۴د. نده د و رزق شما را نمینبرای شما نفعی ندار -۳پرستد.  کسی مخلوق خود را نمی

 مر شما به سوی اوست. ارجاع ا -۵ست باید تشکر کنید. رزاق شما

ْ  �ن﴿ بُوا َب  َ�َقدۡ  تَُ�ّذِ َممٞ  َكذَّ
ُ
وَ  ١٨ ٱلُۡمبِ�ُ  ٱۡ�ََ�ٰغُ  إِ�َّ  ٱلرَُّسولِ  َ�َ  َوَما َ�ۡبلُِ�ۡمۖ  ّمِن أ

َ
 لَمۡ  أ

 ْ ُ  ُ�ۡبِدئُ  َكۡيَف  يََرۡوا ۥٓۚ  ُ�مَّ  ٱۡ�َۡلقَ  ٱ�َّ ِ  َ�َ  َ�ٰلَِك  إِنَّ  يُعِيُدُه ْ  قُۡل  ١٩ �َِس�ٞ  ٱ�َّ �ِض  ِ�  ِسُ�وا
َ
 ٱۡ�

 ْ   َكۡيَف  فَٱنُظُروا
َ
ۚ  بََدأ ُ  ُ�مَّ  ٱۡ�َۡلَق ةَ  يُنِشئُ  ٱ�َّ

َ
ۚ  ٱلنَّۡشأ َ  إِنَّ  ٱ�ِخَرةَ ٰ  ٱ�َّ ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ  ٢٠ قَِديرٞ  َ�ۡ

ُب  ۖ  َمن َوَ�رَۡحمُ  �ََشآءُ  َمن ُ�َعّذِ   ]۲۱-۱۸[العنکبوت: ﴾٢١ ُ�ۡقلَُبونَ  �َ�ۡهِ  �ََشآُء
رسول جز  ۀتهایی تکذیب کردند و بر عهدو اگر شما تکذیب کنید پیش از شما نیز اّم : ترجمه

سپس آن را عود  کندآغاز می ) آیا ندیدند که خدا چگونه خلق را۱۸رساندن آشکار نیست(
) بگو در این زمین سیر کنید پس بنگرید که ۱۹گمان این بر خدا آسان است( دهد بی می

گمان بی  آوردآن نشأت آخرت را پدید میسپس خدا  آغاز کرده استرا  خدا آفرینشچگونه 
کند و هرکه را خواهد رحم عذاب میکه را بخواهد ر ) ه۲۰هرکاری تواناست ( خداوند بر

 ). ۲۱( دیشو ده میبه سوی او بازگردانکند و  می
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 :ۀجملحق تعالی در این آیات برهان آورده برای اثبات معاد و امر کرده به رؤیت عقلی، زیرا : نکات

وَ ﴿
َ
ْ  لَمۡ  أ اند، در اینجا امر به تفکر  بصیرت خود را باز نکرده ۀاستفهام توبیخی است یعنی چرا دید ﴾...يََرۡوا

ایجاد کرد  (هیچ چیز وعدم) من شئ اله، همان قدرتی که از و مطالعه و سیر نموده در کیفیت خلق اولیّ 

 و این بر او آسان است.  ت آخرت نمایدتواند قیامت را بر پا کند و از ذرات متفرقه ایجاد نشأ می

﴿ ٓ نُتم َوَما
َ
�ِض  ِ�  زِ�نَ بُِمۡعجِ  أ

َ
َمآءِ�  ِ�  َوَ�  ٱۡ� ِ  ُدونِ  ّمِن لَُ�م َوَما ٱلسَّ  َوَ�  َوِ�ّٖ  ِمن ٱ�َّ

ِينَ  ٢٢ نَِص�ٖ  ْ  َوٱ�َّ ِ  َ�ٰتِ � َ�َفُروا ۦٓ  ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  َولَِقآ�ِهِ
ُ
ْ  أ ْوَ�ٰٓ�َِك  رَّۡ�َِ�  ِمن يَ�ُِسوا

ُ
 لَُهمۡ  َوأ

ِ�مٞ  َعَذاٌب 
َ
  ]۲۳-۲۲[العنکبوت:  ﴾٢٣ أ

و شما نه در زمین و نه در آسمان خدا را عاجز نکنید و جز خدا دوست و یاوری برای : ترجمه
) و آنان که کافر به آیات خدا و مالقات اویند آنانند که از رحمت من مأیوسند و ۲۲شما نیست(

 ). ۲۳ست(ا آنانند که برایشان عذاب دردناک
توانید از مجازات  ندارید و نمی لهی گریزیاین است که از کیفر ا ﴾بُِمۡعِجزِ�نَ ﴿مقصود از : نکات

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿ :ۀجملید. و الهی فرار کنید و او را عاجز نمای
ُ
ْ  أ داللت دارد بر اینکه یأس  ﴾رَّۡ�َِ�ْ  ِمن يَ�ُِسوا

 ست. ا لیم و از گناهان بزرگکفر و موجب عذاب ا ۀاز رحمت خدا نشان

ٓ  قَۡوِمهِۦٓ  َجَواَب  َ�نَ  َ�َما﴿ ن إِ�َّ
َ
ْ  أ وۡ  ٱۡ�ُتلُوهُ  قَالُوا

َ
�َٮٰهُ  َحّرِقُوهُ  أ

َ
ُ  فَأ �  ِمنَ  ٱ�َّ  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  ٱ�َّارِ

َۡذتُم إِ�ََّما َوقَاَل  ٢٤ يُۡؤِمُنونَ  ّلَِقۡو�ٖ  �َ�ٰتٖ  ِ  ُدونِ  ّمِن ٱ�َّ ۡوَ�ٰٗنا ٱ�َّ
َ
ةَ  أ َودَّ  ٱۡ�ََيٰوةِ  ِ�  بَۡينُِ�مۡ  مَّ

 ۖ ۡ�َيا َوٮُٰ�مُ  َ�ۡعٗضا َ�ۡعُضُ�م َوَ�ۡلَعنُ  بَِبۡعٖض  َ�ۡعُضُ�م يَۡ�ُفرُ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ  يَۡومَ  ُ�مَّ  ٱ�ُّ
ۡ
 ٱ�َّارُ  َوَمأ

ِٰ�ِ�نَ  ّمِن لَُ�م َوَما  ]۲۵-۲۴[العنکبوت:  ﴾٢٥ �َّ
بکشیدش و یا بسوزانیدش، پس خدا : پس جواب قوم ابراهیم جز این نبود که گفتند: ترجمه

ی هایآورند نشانهبرای قوهی که ایمان میراستی که در این قصه ه اد باو را از آتش نجات د
همانا شما غیر خدا بتانی را برای دوستی میان خود در زندگی : ) و ابراهیم گفت۲۴است (

بعض دیگر و برخی از شما لعن برخی  بهاید سپس روز قیامت بعضی از شما کافر  دنیا گرفته
 ). ۲۵کنند و جای برقراری شما آتش است و برای شما یاورانی نیست( دیگر می

ةَ ﴿: نکات َودَّ پذیرند برای دوستی میان  داللت دارد که بیشتر مردم کفر و شرک را می ﴾...بَۡينُِ�مۡ  مَّ

پذیرند، اما این دوستی چون برای  میخود و جلب محبت یکدیگر، و برای آنکه مردم نرنجند خرافات را 

 شود و روز قیامت دشمن یکدیگرند و یاوری جز خدا ندارند.  دنیا بوده با رفتن از دنیا زائل می
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�  إَِ�ٰ  ُمَهاِجرٌ  إِّ�ِ  َوقَاَل  لُوٞطۘ  َ�ُۥ اَمنَ  َٔ َ� ﴿ ٓ ۥٓ  َوَوَهۡبَنا ٢٦ ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ  ُهوَ  إِنَُّهۥ َرّ�ِ ُ�َ 
ۡجَرُهۥ َوَءاَ�ۡيَ�ٰهُ  َوٱۡلِكَ�َٰب  ٱ�ُُّبوَّةَ  ُذّرِ�َّتِهِ  ِ�  وََجَعۡلَنا َوَ�ۡعُقوَب  إِۡسَ�ٰقَ 

َ
ۖ  ِ�  أ ۡ�َيا  ِ�  �نَُّهۥ ٱ�ُّ

ٰلِِح�َ  لَِمنَ  ٱ�ِخَرةِ    ]۲۷-۲۶[العنکبوت:  ﴾٢٧ ٱل�َّ
کنم  میسوی پروردگارم هجرت ه من ب: پس لوط به ابراهیم ایمان آورد و ابراهیم گفت: ترجمه

) و اسحق و یعقوب را بدو ۲۶کنم) زیرا او عزیز حکیم است( (یعنی از همه چیز صرف نظر می
در او گمان  او نبوت و کتاب نهادیم و پاداش او را در این دنیا دادیم و بی ۀعطا کردیم و در ذری
 ). ۲۷ت(اس آخرت از شایستگان

اش لوط  خالهو خدا نجاتش داد پسر آتش افکندندپس از آنکه او را به  حضرت ابراهیم: نکات

کنم، پس به طرف شام و  به او ایمان آورد. ولی چون نتوانست با مشرکین سازش کند گفت هجرت می

 فلسطین آمد خدا هم در دنیا به او آبرومندی داد و هم در آخرت او را معزز خواهد داشت. 

تُونَ  إِنَُّ�مۡ  لَِقۡوِمهِۦٓ  قَاَل  إِذۡ  َولُوًطا﴿
ۡ
َحدٖ  ِمنۡ  بَِها َسَبَقُ�م َما ٱۡلَ�ِٰحَشةَ  َ�َ�

َ
 ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  ّمِنَ  أ

�ِنَُّ�مۡ  ٢٨
َ
تُونَ  أ

ۡ
بِيَل  َوَ�ۡقَطُعونَ  ٱلرَِّجاَل  َ�َ� تُونَ  ٱلسَّ

ۡ
ۖ  نَادِيُ�مُ  ِ�  َوتَ�  َ�نَ  َ�َما ٱلُۡمنَكَر

ٓ  قَۡوِمهِۦٓ  َجَواَب  ن إِ�َّ
َ
ْ  أ ِ  بَِعَذابِ  ٱئۡتَِنا قَالُوا ِٰد�ِ�َ  ِمنَ  ُكنَت  إِن ٱ�َّ ِ�  َرّبِ  قَاَل  ٢٩ ٱل�َّ  ٱنُ�ۡ

  ]۳۰-۲۸[العنکبوت:  ﴾٣٠ ٱلُۡمۡفِسِدينَ  ٱۡلَقۡومِ  َ�َ 
که پیش از شما را  آیا شما این کار زشت :و فرستادیم لوط را وقتی که به قوم خود گفت: ترجمه

 دکنی زنی می راه روید و پیش مردان میشما ) آیا ۲۸شوید ( مرتکب میاند  احدی از جهانیان نکرده
ی عذاب گوی ش جز این نبود که اگر راست میکنید، پس جواب قوم کار ناروا می محافل خودو در 

 ). ۳۰مرا بر ضد گروه مفسدین یاری کن( ،پروردگارا :) لوط گفت۲۹خدا را برای ما بیاور(
کارهای زشت قوم لوط عبارت بودند از هفت قریه و شهر سدوم که در مجالس خود آشکارا : نکات

کارهای زشت دیگری داشتند از قبیل قسم خوردن بسیار و فحش  کردند و زنی می شدند و راه مرتکب می

ریزه بر خود باد صدادار خارج کردن و سنگ فحش و سوت زدن و از ما تحته دادن و مزاح کردن ب

، کشف عورت خره کردنمس انداختن و بر رهگذر سنگ انداختن، قمار بازی، شرابخواری،یکدیگر 

 بند انگشت شکستن و امثال اینها.  نمودن،

ا﴿ ٓ  َجآَءۡت  َولَمَّ ىٰ  إِبَۡ�ٰهِيمَ  رُُسلَُنا ْ  بِٱۡلبُۡ�َ ْ  إِنَّا قَالُٓوا ۡهلِ  ُمۡهلُِكٓوا
َ
ِ  أ ۡهلََها إِنَّ  ٱۡلَقۡرَ�ةِ�  َ�ِٰذه

َ
ْ  أ  َ�نُوا

ۚ  �ِيَها إِنَّ  قَاَل  ٣١ َ�ٰلِِم�َ  ْ  لُوٗطا ۡعلَمُ  َ�ۡنُ  قَالُوا
َ
ۖ  بَِمن أ َينَُّهۥ �ِيَها ۥٓ  َ�َُنّجِ ۡهلَُه

َ
تَُهۥ إِ�َّ  َوأ

َ
 ٱۡمَر�

ٓ  ٣٢ ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ  ِمنَ  َ�نَۡت  ا ن َولَمَّ
َ
ءَ  لُوٗطا رُُسلَُنا َجآَءۡت  أ ۖ  بِِهمۡ  َوَضاَق  بِِهمۡ  ِ�ٓ ْ  َذرٗۡ�  َ�  َوقَالُوا
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وكَ  إِنَّا َ�َۡزنۡ  َوَ�  َ�َۡف  ۡهلََك  ُمَنجُّ
َ
تََك  إِ�َّ  َوأ

َ
ٰٓ  ُم�ِلُونَ  إِنَّا ٣٣ ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ  ِمنَ  َ�نَۡت  ٱۡمَر� َ�َ 

ۡهلِ 
َ
ِ  أ َمآءِ  ّمِنَ  رِۡجٗز� ٱۡلَقۡرَ�ةِ  َ�ِٰذه ْ  بَِما ٱلسَّ ٓ  تََّرۡ�َنا َولََقد ٣٤ َ�ۡفُسُقونَ  َ�نُوا  بَّيَِنةٗ  َءايَ� ِمۡنَها

  ]۳۵-۳۱[العنکبوت:  ﴾٣٥ َ�ۡعقِلُونَ  ّلَِقۡو�ٖ 
ما هالک کنندگان اهل : با آن بشارت نزد ابراهیم آمدند، گفتند چون فرستادگان ما: ترجمه

ما : لوط در آنجاست، گفتند: ) ابراهیم گفت۳۱این قریه هستیم زیرا اهل آن ستمگرند(
دهیم مگر زنش را که از باقی  در آنجاست، او را با کسانش نجات میکسی را که دانیم  بهتر 

هناک شد و در ووجود ایشان انده نزد لوط آمدند ب) و چون فرستادگان ما ۳۲ست(ا ماندگان
دهیم مگر زنت  نترس و اندوه مخور که تو و کسانت را نجات می: کار ایشان دلتنگ شد، گفتند

کنیم  می عذابی از آسمان نازل قریهما بر مردم این  ) محققاً ۳۳ست(ا را که از باقی ماندگان
عبرتی برای گروه  ۀاز این قریه نشانتحقیق ه ) و ب۳۴برای آنکه عادت به فسق دارند(

 ). ۳۵خردمندان بجا گذاشتیم(
فرشتگان مأمور عذاب برای قوم لوط نزد ابراهیم رفتند و خبر عذاب را با بشارت فرزندی که : نکات

در آن قریه : اسحق باشد به ابراهیم دادند، حضرت ابراهیم از عذاب قوم لوط متأثر و متأسف شد و گفت

اش از کفار  اش، زیرا زوجه اش جز زوجه دهیم با خانواده ما او را نجات می: ان گفتندلوط است، فرشتگ

 مام و فاسق بود. و یا ن

َخاُهمۡ  َمۡدَ�نَ  �َ�ٰ ﴿
َ
ْ  َ�َٰقۡومِ  َ�َقاَل  ُشَعۡيٗبا أ َ  ٱۡ�ُبُدوا ْ  ٱ�َّ ْ  َوَ�  ٱ�ِخرَ  ٱۡ�َۡومَ  َوٱرُۡجوا  ِ�  َ�ۡعَثۡوا

�ِض 
َ
بُوهُ  ٣٦ ُمۡفِسِدينَ  ٱۡ� َخَذۡ�ُهمُ  فََكذَّ

َ
ْ  ٱلرَّۡجَفةُ  فَأ ۡصَبُحوا

َ
 وََ�ٗدا ٣٧ َ�ٰثِِم�َ  َدارِهِمۡ  ِ�  فَأ

 ْ َ  َوقَد َوَ�ُموَدا َ�ِٰكنِِهۡمۖ  ّمِن لَُ�م تَّبَ�َّ ۡيَ�ٰنُ  لَُهمُ  َوَز�َّنَ  مَّ ۡعَ�َٰلُهمۡ  ٱلشَّ
َ
ُهمۡ  أ  َعنِ  فََصدَّ

بِيلِ  ْ  ٱلسَّ   ]۳۸-۳۶کبوت:[العن  ﴾٣٨ ُمۡستَۡبِ�ِ�نَ  َوَ�نُوا
ای قوم من خدا را بپرستید و به : سوی مدین برادرشان شعیب را، گفته و فرستادیم ب: ترجمه

) پس او را دروغگو ۳۶روز دیگر (قیامت) امیدوار باشید و در این سرزمین به فساد مکوشید(
قوم عاد و ) و ۳۷(آمدند  پای در ازهایشان  گرفت و در خانه فراشدید ایشان را  ۀشمردند و زلزل

اید و شیطان اعمالشان را در  عیان دیدهه که مساکنشان را بثمود را هالک نمودیم آنان
 ). ۳۸حالی که بینا بودند(بیاراست و از راه بازشان داشت درنظرشان 

ْ ﴿ :ۀجملاز : نکات َ  ٱۡ�ُبُدوا ْ  ٱ�َّ شود که اصول دین شعیب  ، استفاده می﴾ٱ�ِخرَ  ٱۡ�َۡومَ  َوٱرُۡجوا

َ ﴿ :ۀجملتوحید و معاد بوده است. و  َ�ِٰكنِِهمۡ  ّمِن لَُ�م تَّبَ�َّ ، داللت دارد که مساکن قوم عاد و ﴾مَّ

ثمود نزدیک حجاز بوده و آثاری از دیارشان باقی مانده که موجب عبرت همگان است و مقصود از 
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  ﴾ُمۡستَۡبِ�ِ�نَ ﴿
ً
دند از ی گمراه شبینای ۀینا بودند و بعد منحرف شدند و یا اینکه با قوب این است که قبال

گمان خود ه ا اینکه متوجه بودند که خدا عذابشان خواهد کرد، و یا اینکه بجهت تکبر و زیادی نعمت و ب

 بینا و زیرک بودند یعنی خود پسند بودند و األول أظهر. 

وَ�ٰ  َجآَءُهم َولََقدۡ  َوَ�َٰ�َٰنۖ  َوفِرَۡعۡونَ  َوَ�ُٰرونَ ﴿ ْ  بِٱۡ�َّيَِ�ٰتِ  مُّ وا �ِض  ِ�  فَٱۡسَتۡكَ�ُ
َ
 َوَما ٱۡ�

 ْ َخۡذنَا فَُ�ًّ  ٣٩ َ�ٰبِقِ�َ  َ�نُوا
َ
نۡ  فَِمۡنُهم بَِذ�بِهِۦۖ  أ رَۡسۡلَنا مَّ

َ
نۡ  َوِمۡنُهم َحاِصٗبا َعلَۡيهِ  أ َخَذتۡهُ  مَّ

َ
 أ

ۡيَحةُ  نۡ  َوِمۡنُهم ٱلصَّ   بِهِ  َخَسۡفَنا مَّ
َ
نۡ  َوِمۡنُهم �َض ٱۡ� ۚ  مَّ ۡغَرۡ�َنا

َ
ُ  َ�نَ  َوَما أ  َوَ�ِٰ�ن ِ�َۡظلَِمُهمۡ  ٱ�َّ

 ْ نُفَسُهمۡ  َ�نُٓوا
َ
  ]۴۰-۳۹[العنکبوت:  ﴾٤٠ َ�ۡظلُِمونَ  أ

فرعون و هامان را هالک نمودیم و موسی با معجزات نزد ایشان آمد پس  و قارون،: ترجمه
گناهش ه یک را ب) پس هر۳۹فرار نتوانستند(درت ما بزرگی فروختند در آن سرزمین و از ق

گرفتیم، بر بعضی باد ریگ افشان فرستادیم و بعضی را صیحه گرفت و بعضی را به زمین فرو 
 خودشان به خود بردیم و بعضی از آنها را غرق نمودیم و خدا به ایشان ستم نکرد ولیکن آنان

 ). ۴۰( کردند ستم می
دهد  مت مکرر تذکر میه عصیان و طغیان کردند برای این اک خداوند هالک اقوام گذشته را: نکات

تا عبرت بگیرند و ضمنا تقویت و تسلی برای رسول او باشد. اما قومی که مبتال به باد ریگ افشان شدند 

قوم لوط بودند و قومی که مبتال به صیحه شدند قوم ثمود و شعیب بودند و آنان که به زمین فرو رفتند 

 ه غرق شد فرعون و قوم او و قوم نوح بود. کبودند و آنقارون و رفقایش 

ِينَ  َمَثُل ﴿ ْ  ٱ�َّ َُذوا ِ  ُدونِ  ِمن ٱ�َّ ۡوِ�َآءَ  ٱ�َّ
َ
ََذۡت  ٱۡلَعنَكُبوتِ  َكَمَثلِ  أ ۖ  ٱ�َّ ۡوَهنَ  �نَّ  بَۡيٗتا

َ
 أ

ْ  لَوۡ  ٱۡلَعنَكُبوِت�  َ�َۡيُت  ٱۡ�ُُيوتِ  َ  إِنَّ  ٤١ َ�ۡعلَُمونَ  َ�نُوا  ِمن ُدونِهِۦ ِمن يَۡدُعونَ  َما َ�ۡعلَمُ  ٱ�َّ
 � ءٖ ۡمَ�ُٰل  َوتِۡلَك  ٤٢ ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ  وَُهوَ  َ�ۡ

َ
ٓ  َوَما لِلنَّاِس�  نَۡ�ُِ�َها ٱۡ�  إِ�َّ  َ�ۡعقِلَُها

  ]۴۳-۴۱[العنکبوت:  ﴾٤٣ٱۡلَ�ٰلُِمونَ 
ای  خانهحکایت آنان که غیر خدا را سرپرستانی گرفتند مانند عنکبوت است که : ترجمه

) حقا ۴۱دانستند( اگر می عنکبوت است ۀخان ها محققاً  ترین خانه بساخت در حالی که سست
ها را  لثَ ) و این َم ۴۲داند و او عزیز حکیم است( خوانند می که خدا آنچه را که جز خودش می

 ). ۴۳فهمند( زنیم و جز دانشمندان آنها را نمی برای مردم می
باشند  توکل کرده و غیر او را تکیه گاه خود قرار داده مانند عنکبوت میکسانی که به غیر خدا : نکات

-سازد، پس آن که در غمخانه و آفت خرابه و کثافتخانه باشد النه می ۀجا خان عنکبوت هر -۱: از جهاتی
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های نازک خود را از تار ۀعنکبوت الن -۲دنیا خانه ساخته و به آن دل بسته مانند عنکبوت است.  ۀخان

 -۳اند.  ت، دنیای خود را آماده کردهسخیاالت س های باریک و به ازد اهل دنیا نیز به نیرنگس می

تند تا مگسی را به دام افکند، اهل دنیا نیز برای به  ای تار می عنکبوت برای صید مگس مفتخور، در گوشه

 ن را به دامها دارند و اهل طمع و مفتخورا ها و حقه دام انداختن یکدیگر و دوشیدن مردم خدعه

تار تنیده به یک جارو ممکن است بساط او در آن ی که عنکبوت خبر ندارد که مالک جای -۴ اندازند. می

 حال کسانی که غیرهر خبرند. به لهی و از قابض ارواح بیطور اهل دنیا غافلند از مأمور ارا برچیند همان

 کبوت صفتند. دانند طبق این آیه عن مدیر زندگی خود می وخدا را سرپرست 

ُ  َخلَقَ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ  ٱ�َّ �َض  ٱلسَّ
َ
�  َوٱۡ� ٓ  ٱتُۡل  ٤٤ ّلِۡلُمۡؤِمنِ�َ  �يَةٗ  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  بِٱۡ�َّقِ وِ�َ  َما

ُ
 إَِ�َۡك  أ

قِمِ  ٱۡلِكَ�ٰبِ  ِمنَ 
َ
ۖ  َوأ لَٰوَة لَٰوةَ  إِنَّ  ٱلصَّ ِ  َوَ�ِۡ�رُ  َوٱلُۡمنَكرِ�  ٱۡلَفۡحَشآءِ  َعنِ  َ�ۡنَ�ٰ  ٱلصَّ ۗ  ٱ�َّ ُ�َ�ۡ

َ
 أ

 ُ   ]۴۵-۴۴[العنکبوت:  ﴾٤٥ تَۡصَنُعونَ  َما َ�ۡعلَمُ  َوٱ�َّ
قدرتی است برای  ۀدر این خلقت نشان حق آفرید حقیقتاً ه ها و زمین را ب خدا آسمان: ترجمه

) آنچه از این قرآن به تو وحی شده بخوان و نماز را بپادار حقا که نماز از کارهای ۴۴مؤمنین(
داند چه  دارد و البته ذکر خدا (از هر عبادتی) بزرگتر است و خدا می زشت و ناروا باز می

 ). ۴۵کنید( می

داللت دارد بر اینکه نماز  ﴾....َ�ۡنَ� ﴿ :ۀجملوان با طمأنینه است. بخ ﴾....ٱتُۡل ﴿ معنی: نکات

خوان ناچار است که خود را دارد و سبب آن این است که نماز یکار زشت باز م کند و انسان را از می نهی

سخن راست بگوید ناچار است از خواهد  پیشگاه حق میدر از نجاست و کثافت باز دارد و چون 

را نصب العین قرار دهد  ﴾َتعِ�ُ �َسۡ  �يَّاكَ  ُبدُ َ�عۡ  إِيَّاكَ ﴿خدا را بندگی نکند و غیرحق مدد نخواهد و غیر

اثری در آنها دارد. پس عباداتی که چنین  این عبادت حقیقی انسان را از هر منکری باز می و هکذا. بنابر

 عبادت حقیقی و واقعی نیست. باید گفت نیست 

ْ  َوَ� ﴿ ۡهَل  تَُ�ِٰدلُٓوا
َ
ۡحَسنُ  ِ�َ  بِٱلَِّ�  إِ�َّ  ٱۡلِكَ�ٰبِ  أ

َ
ِينَ  إِ�َّ  أ ْ  ٱ�َّ ْ  ِمۡنُهۡمۖ  َظلَُموا  َءاَمنَّا َوقُولُٓوا

ِيٓ  نزَِل  بِٱ�َّ
ُ
نزَِل  إَِ�َۡنا أ

ُ
 َوَ�َ�ٰلَِك  ٤٦ ُمۡسلُِمونَ  َ�ُۥ َوَ�ۡنُ  َ�ِٰحدٞ  �َ�ُٰهُ�مۡ  �َ�ُٰهَنا إَِ�ُۡ�مۡ  َوأ

 ٓ نَزۡ�َا
َ
ِينَ  ٱۡلِكَ�َٰبۚ  إَِ�َۡك  أ ُؤَ�ٓءِ  َوِمنۡ  بِهِۦۖ  يُۡؤِمُنونَ  ٱۡلِكَ�َٰب  اَ�ۡيَ�ُٰهمُ ءَ  فَٱ�َّ  بِهۦِۚ  يُۡؤِمنُ  َمن َ�ٰٓ

ٓ � َ�َۡحدُ  َوَما   ]۴۷-۴۶[العنکبوت:  ﴾٤٧ ٱۡلَ�ِٰفُرونَ  إِ�َّ  َ�ٰتَِنا
ز ایشان کسانی ابا طریقی که نیکوتر است مگر ه و با اهل کتاب مجادله مکنید جز ب: ترجمه

شما نازل شده ایمان داریم و  ید به آنچه به ما نازل شده و به آنچه بهباشند و بگویکه ستم کرده 
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) و بدینگونه به سوی تو این ۴۶یم(و خدای شما یکی است و ما مطیع اویید خدای ما بگوی
آورند و بعضی از  ایم به آن ایمان می کتاب را نازل کردیم پس آنان که به ایشان کتاب داده

 ). ۴۷آورند و منکر آیات ما نشوند مگر کافران( به آن ایمان می اند کهسانی(مشرکان) کاینان
طریق نیکوتر این است که مجادله برای ارشاد و رسانیدن خبر و دفع شر باشد آن ه ب ۀمجادل: نکات

أحسن. ولی ه نرمی و در مجادله باطلی را تثبیت نکند طبق این آیه با کفار نباید مجادله کرد مگر با هم ب

نرمی بپردازند. ه و ب ه أحسن نمایندق مسلمین زمان ما با برادران دینی خود حاضر نیستند مجادله بَر فِ 

ْ َوقُولُوٓ ﴿: تعالی برای اتحاد و وحدت با اهل کتاب و دفع اختالف فرموده حق ِ  َءاَمنَّا ا ِيٓ ٱب نِزَل  �َّ
ُ
 َناإَِ�ۡ  أ

نزَِل 
ُ
نداریم. و مقصود از هؤالء  ا داده ایمان داریم، پس نزاعیما به آنچه خدا به شم ؛یعنی ،﴾ُ�مۡ إَِ�ۡ  َوأ

 نصاری و یا مشرکین است.  یهود،

ْ  ُكنَت  َوَما﴿ ُهۥ َوَ�  كَِ�ٰبٖ  ِمن َ�ۡبلِهِۦ ِمن َ�ۡتلُوا ۡرتَاَب  إِٗذا �َِيِمينَِكۖ  َ�ُطُّ  بَۡل  ٤٨ ٱلُۡمۡبِطلُونَ  �َّ
ِينَ  ُصُدورِ  ِ�  َ�ّيَِ�ٰتٞ  َءاَ�ُٰتۢ  ُهوَ  ْ  ٱ�َّ وتُوا

ُ
ٓ � َ�َۡحدُ  َوَما ٱۡلعِۡلمَۚ  أ ٰلُِمونَ  إِ�َّ  َ�ٰتَِنا ْ  ٤٩ ٱل�َّ  َوقَالُوا

نزَِل  لَۡوَ�ٓ 
ُ
ّ�ِهِۦۚ  ّمِن َءاَ�ٰتٞ  َعلَۡيهِ  أ ِ  ِعندَ  ٱ�َ�ُٰت  إِ�ََّما قُۡل  رَّ ٓ  ٱ�َّ ۠  ��ََّما نَا

َ
بِ�ٌ  نَِذيرٞ  �   ﴾٥٠ مُّ

  ]۵۰-۴۸[العنکبوت: 
ی چیزدست خود ه و ب قبل از نزول قرآن هیچ کتابی را بخوانی و تو نبودی که: ترجمه

ی های ) بلکه قرآن آیه۴۸( کردند شک می گرایان (در کارتو)باطلنوشتی  نوشتی که اگر می نمی
اند و جز ستمگران منکر آیات ما  های کسانی که دانش داده شده است روشن در سینه

شود بگو همانا  چرا از جانب پروردگارش معجزاتی به او نازل نمی: ) و گفتند۴۹نشوند(
 ). ۵۰رسانی آشکارم( معجزات نزد خداست و همانا من فقط بیم

توانسته خط بنویسد و  سواد بوده و نمی ی و بیامّ  صشود که رسول خدا روشن می ۴۸ ۀاز آی: نکات

دیگر فرا گرفته و نوشته و مردم را به شک  نوشت ممکن بود کفار بگویند آیات قرآن را از کتب اگر خط می

در بیماری و حال  صاند رسول خدا شود کذب آن روایتی که نقل کرده بیندازند، از این آیه واضح می

ُتُب ايُتوِ� «: احتضار خود به اصحابش فرمود
ْ
�

َ
ُ�م  بَِدَواٍة َوقِْرَطاٍس أ

َ
: گفت ، و عمر مانع شد و!*"» ل

____________________ 
.  و -بدواة وقرطاس -بدون عبارت )١٦٣٧( صحیح مسلم». تان بنویسمدوات و کاغذی برایم بیاورید تا برای« -١

وا َ�ْعَدهُ «)، و عبارت آن چنین است: ٥٣٤٥) و(٤١٦٩(صحیح بخاری 
ُّ
 تَِضل

َ
ُ�ْم كِتَابًا ال

َ
تُْب ل

ْ
�

َ
وا أ مُّ

ُ
بیایید که : «»َهل

تخریج  )٦٠١٦(، )٣/٥٤٢( الـمستدركدر  حاکمرا و مانند آن». تان بنویسم که پس از آن گمراه نشویدچیزی برای

آمده ) ٥/١٨١( مجمع الزوائدچنانکه در  یطبران و گوید: اسناد آن صحیح است.نموده و ذهبی در تعلیق بر آن می

 شناسم. در میان راویان آن کسی هست که او را نمی: گویدی میهیثماست. 
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کالم خدا و رسول او نعوذ بالله دروغ  ،نوشت می صرسول خدا زیرا اگر »!اهللاِ  اُب تَ كِ ا نَ بُ ْس حَ «

رهنمود سنت در رد اهل «گردید. و ما پیرامون این روایت مجعول، توضیحات کافی را در کتاب  می

 ایم مراجعه شود. داده »بدعت

وَ ﴿
َ
ٓ  يَۡ�فِِهمۡ  لَمۡ  أ ا َّ�

َ
نَزۡ�َا �

َ
 لَِقۡو�ٖ  َوذِۡكَرىٰ  لَرَۡ�َةٗ  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  َعلَۡيِهمۚۡ  ُ�ۡتَ�ٰ  ٱۡلِكَ�َٰب  َعَلۡيَك  أ

ِ  َكَ�ٰ  قُۡل  ٥١ يُۡؤِمُنونَ  َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َما َ�ۡعلَمُ  َشِهيٗد�ۖ  َوَ�ۡيَنُ�مۡ  بَۡيِ�  بِٱ�َّ �ِض�  ٱلسَّ
َ
ِينَ  َوٱۡ�  َوٱ�َّ

 ْ ْ  بِٱۡلَ�ِٰطلِ  َءاَمُنوا ِ  َوَ�َفُروا ْوَ�ٰٓ�َِك  بِٱ�َّ
ُ
ونَ  ُهمُ  أ   ]۵۲-۵۱[العنکبوت:  ﴾٥٢ ٱۡلَ�ِٰ�ُ

آیا کفایتشان نیست که ما این کتاب را بر تو نازل کردیم تا بر ایشان تالوت شود، : ترجمه
ی ) بگو خدای۵۱آورند( ی که ایمان میبراستی در این کتاب رحمت و تذکری است برای گروه

به و شما کافی است و آنان که داند برای گواهی بین من  ها و زمین است می که آنچه در آسمان
 ). ۵۲اند آنان خود زیانکارند( باطل ایمان آورده و به خدا کافر شده

و برای بیان اصول و فروع  صاین آیات داللت دارد که قرآن برای اثبات نبوت رسول خدا: نکات

موده که خواستند خدا در این آیه فر اند که چون یهود معجزه می دین کافی است. بعضی اشکال کرده

ه در مقام بیان کفایت قرآن از دیگر نیست، پس این آی ۀقرآن برای اعجاز کافی است و احتیاجی به معجز

  :جهت نیست بلکه فقط از جهات إعجاز کافی است؟ گوئیمهر
ً
این سوره در مکه نازل شده و به : اوال

 یهود مربوط نیست. 
ً
دیگر برای  ۀنباید معجزگوید قرآن برای معجزه کافی است  کسی که می: ثانیا

 ذکر کند و حال آنکه شما معجزات دیگری برای آن حضرت قائلید.  صخدا رسول
ً
آیه اطالق دارد : ثالثا

مجهول است و  ﴾ُ�ۡتَ�ٰ ﴿ ۀیازدهم این کتاب بیان شد مراجعه شود. و در این آیه کلم ۀچنانکه در مقدم

 یست. کس تالوت کند کافی است و مخصوص رسول ن رساند که هر می

َجلٞ  َولَۡوَ�ٓ  بِٱۡلَعَذابِ  َو�َۡسَتۡعِجلُونََك ﴿
َ
َسّ�ٗ  أ َآَءُهمُ  مُّ تِيَنَُّهم ٱۡلَعَذاُبۚ  �َّ

ۡ
 َ�  وَُهمۡ  َ�ۡغَتةٗ  َوَ�َأ

 َ�ۡغَشٮُٰهمُ  يَۡومَ  ٥٤ بِٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  لَُمِحيَط� َجَهنَّمَ  �نَّ  بِٱۡلَعَذابِ  �َۡسَتۡعِجلُونََك  ٥٣ �َۡشُعُرونَ 
رُۡجلِِهمۡ  َ�ِۡت  َوِمن فَۡوقِِهمۡ  ِمن ٱۡلَعَذاُب 

َ
ْ  َوَ�ُقوُل  أ   ﴾٥٥ َ�ۡعَملُونَ  ُكنُتمۡ  َما ُذوقُوا

 ]۵۵-۵۳[العنکبوت:  

خواهند و اگر أجل معین نبود عذاب بر ایشان آمده بود و  شتاب عذاب میاو از تو ب: ترجمه
طلبند  از تو عذاب میباشتاب ) ۵۳خبرند( ن خواهد رسید در حالی که بیناالبته ناگهانی به آ

فراگیردشان  ) روزی که عذاب از باال و زیر پاهایشان۵۴ست(ا کافران ۀو محققا دوزخ فراگیرند
 ). ۵۵کردید بچشید( ی را که میگوید کارهای و خدا می
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کردند که ما حاضریم خدا عذابمان کند ولی برای  اظهار می رثابن ح نضرکفار مکه مانند : نکات

تعالی  گوید برای ما فوری عذاب را از خدا بخواهد. حق ایمان حاضر نیستیم و اگر محمد راست می

ه خواست ایشان نیست و هرگاه خدا بخواهد ناگهان عذابشان خواهد کرد و به جواب داده که عذاب ب

 است.  اضافه دوزخ برای عذابشان کافی

ِينَ  َ�ٰعَِبادِيَ ﴿ ْ  ٱ�َّ �ِ�  إِنَّ  َءاَمُنٓوا
َ
ٰيَ  َ�ِٰسَعةٞ  أ  ُ�مَّ  ٱلَۡمۡوِت�  َذآ�َِقةُ  َ�ۡفٖس  ُ�ُّ  ٥٦ فَٱۡ�ُبُدونِ  فَإِ�َّ

ِينَ  ٥٧ تُرَۡجُعونَ  إَِ�َۡنا ْ  َوٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ٰلَِ�ٰتِ  وََعِملُوا  ِمن َ�ۡرِي ُغَرٗفا ٱۡ�َنَّةِ  ّمِنَ  َ�َُبّوَِ�نَُّهم ٱل�َّ
نَۡ�ٰرُ  َ�ۡتَِها

َ
ۚ  َ�ِٰ�ِينَ  ٱۡ� ۡجرُ  نِۡعمَ  �ِيَها

َ
ِينَ  ٥٨ ٱۡلَ�ِٰملِ�َ  أ ْ  ٱ�َّ وا ٰ  َصَ�ُ ُونَ  َرّ�ِِهمۡ  َوَ�َ  ﴾٥٩ َ�َتَو�َّ

  ]۵۹-۵۶[العنکبوت:  

اید زمین من وسیع و گشاده است فقط مرا  ای بندگان من که ایمان آورده: ترجمه
که ایمان  ) و آنان۵۷چشد آنگاه سوی ما بازگشت شوید( گ را می) همه کس مر ۵۶بپرستید(

های بهشت جایشان  در غرفه اند البته ایشان را های شایسته را انجام داده آورده و عمل
) ۵۸نیکو است پاداش اهل عمل(چه ست و در آن بمانند، ا دهیم که جویها از زیر آن روان می

 ). ۵۹کنند( که صبر نموده و به پروردگارشان توکل می آنان

�ِ� ﴿ :ۀجملمقصود از : نکات
َ
خود از  ۀو قریست که اگر در شهر ا ، رفع عذر بندگان﴾َ�ِٰسَعةٞ  أ

آیند مسافرت کنند به بالد و قرای دیگر مانند مؤمنین مستضعفین اهل مکه که  نمیحفظ ایمان بر ۀعهد

ه باید هجرت کنند برای عمل به آداب دین خود و نگویند ما اگر از خانه و ایشان نازل گردید ۀدربار آیه

دهد و بدانند که خدا رزاق است و  دهد و یا ما را آب و طعام می خود برویم چه کسی ما را راه می ۀالن

 ِمن﴿ :ۀجملبعد بیان شده است. و  ۀبهتری و مکان بهتری به ایشان خواهد داد چنانکه در آی ۀوسیل
 ِمن َ�ِۡري﴿ ۀجمل آید فرق دارد زیرا می ﴾ِمن﴿ ۀکه بدون کلم ﴾َ�ۡرِي َ�ۡتَِها﴿ :ۀجملبا  ﴾َ�ۡتَِها
فقط  ﴾َ�ِۡري َ�ۡتَِها﴿ ۀجمل ست. اماا مبدأش زیر قصر ایشان ،آب ۀچشمداللت دارد که سر ﴾َ�ۡتَِها

 زیر قصور آنان جریان دارد.  بهداللت دارد که آب 

يِّن﴿
َ
ُ  رِزَۡ�َها َ�ِۡمُل  �َّ  َدآبَّةٖ  ّمِن َوَ�� ِميعُ  َوُهوَ  �يَّاُ�مۚۡ  يَۡرزُُ�َها ٱ�َّ  َولَ�ِن ٦٠ ٱۡلَعلِيمُ  ٱلسَّ

ۡ�َُهم
َ
نۡ  َس� َ�َٰ�ٰتِ  َخلَقَ  مَّ �َض  ٱلسَّ

َ
رَ  َوٱۡ� ۡمَس  وََسخَّ ۖ  َ�َُقولُنَّ  َوٱۡلَقَمرَ  ٱلشَّ ُ ٰ  ٱ�َّ َّ�

َ
 يُۡؤفَُكونَ  فَ�

٦١  ُ ۥٓۚ  َوَ�ۡقِدرُ  ِعَبادِهِۦ ِمنۡ  �ََشآءُ  لَِمن ٱلّرِۡزَق  يَۡبُسُط  ٱ�َّ َ  إِنَّ  َ�ُ ءٍ  بُِ�ّلِ  ٱ�َّ   ﴾٦٢ َعلِيمٞ  َ�ۡ
  ]۶۲-۶۰[العنکبوت: 
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خدا آنها و شما را روزی  کنند،ای که روزی خود را حمل نمی یار جنبندهو چه بس: ترجمه
ها و زمین را که آفریده و  ) و اگر از ایشان بپرسی آسمان۶۰دهد و او شنوای داناست( می

) ۶۱خدا، پس به کجا سرگردانند(: خواهند گفتقطعًا ر نمود؟ خورشید و ماه را (که) مسّخ 
تحقیق خدا به هر چیزی ه گیرد ب گشاید و یا برای او تنگ می خدا روزی هر که را بخواهد می

 ). ۶۲داناست(

ره یک و غبند مانند کبوتر و کهست از حیواناتبسیاری  ﴾رِزَۡ�َها َ�ِۡمُل  �َّ ﴿ ۀجمل مقصود از: نکات

 َولَ�ِن﴿ ۀجمل تواند رزق خود را بردارد و بر دوش کشد. و خوار است و نمی انسان که طفل شیره ۀو یا بچ
ۡ�َُهم

َ
ها و زمین الله است، ولی باز در عبادت و  خالق آسمان: گفتند داللت دارد که مشرکین می ﴾...َس�

 کردند.  خدا رجوع میزمان ما سرگردان بودند و به غیر دمخواستن حوائج مانند مر

ۡ�َُهم َولَ�ِن﴿
َ
ن َس� َل  مَّ َمآءِ  ِمنَ  نَّزَّ ۡحَيا َمآءٗ  ٱلسَّ

َ
�َض  بِهِ  َفأ

َ
ۚ  َ�َُقولُنَّ  َمۡوتَِها َ�ۡعدِ  ِمنۢ  ٱۡ� ُ  ٱ�َّ

ِۚ  ٱۡ�َۡمدُ  قُلِ  ۡ�َ�ُُهمۡ  بَۡل  ِ�َّ
َ
ِ  َوَما ٦٣ َ�ۡعقِلُونَ  َ�  أ ٓ  ٱۡ�ََيٰوةُ  َ�ِٰذه ۡ�َيا  �نَّ  َولَعِبۚٞ  لَۡهوٞ  إِ�َّ  ٱ�ُّ

ارَ  ْ  لَوۡ  ٱۡ�ََيَوانُۚ  لَِ�َ  ٱ�ِخَرةَ  ٱ�َّ ْ  فَإَِذا ٦٤ َ�ۡعلَُمونَ  َ�نُوا ْ  ٱۡلُفۡلكِ  ِ�  َر�ُِبوا َ  َدَعُوا  ُ�ۡلِِص�َ  ٱ�َّ
ا ٱّ�ِينَ  َ�ُ  ِ  إَِ�  َ�َّٮُٰهمۡ  فَلَمَّ ْ  ٦٥ �ُۡ�ُِ�ونَ  ُهمۡ  إَِذا ٱۡلَ�ّ ٓ  ِ�َۡ�ُفُروا ْۚ  َءاَ�ۡيَ�ُٰهمۡ  بَِما  َوِ�ََتَمتَُّعوا

  ]۶۶-۶۳[العنکبوت:  ﴾٦٦ َ�ۡعلَُمونَ  فََسۡوَف 
که زمین را پس از موات  چه کسی از آسمان آبی نازل کرد :و اگر از آنان بپرسی: ترجمه

) و ۶۳خردند( بیشترشان بیلله بلکه ، بگو الحمد الله :بودنش إحیا کند؟ البته خواهند گفت
راستی که سرای دیگر همان زندگی حقیقی ه زندگی این دنیا جز بازیچه و سرگرمی نیست و ب

) پس چون به کشتی سوار شوند خدا را بخوانند و دین را ۶۴دانستند( ست اگر میا و حیات
ی ) برا۶۵خاص او کنند پس چون به سوی خشکی نجاتشان دهد ناگاه همانان شرک آورند(

زودی ه خوش باشند پس بکامیاب وایم و برای آنکه  آنکه کفران کنند به آنچه به ایشان داده
 ). ۶۶خواهند دانست(

جهان و مدیر زمین و  ۀخدا را همه کار ،شود مشرکین صراحت معلوم میه از این آیات ب: نکات

شدند.  به مخلوقاتی میدانستند ولی در کرنش و خواستن حوائج متوسل  باران می ۀآسمان و نازل کنند

خدا نشود. و شرک اقسامی به غیر پس مسلمان باید از این آیات بیدار شود و در عبادت و حوائج متوسل
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كُ «: فرمود صدارد، و رسول خدا ْ ْخىَف ِمْن َد�ِيِب انلَّْمل الرشِّ
َ
َماَت َوُهَو يَدُعو  َمنْ «: . و نیز فرموده!*"» أ

ْ ﴿ :ۀجمل. و !+"»َدَخَل انلَّارَ  اِمْن ُدوِن اهللاِ نِدًّ  آنها  المشود  می ﴾ِ�ََتَمتَُّعوا﴿ و همچنین ﴾...ِ�َۡ�ُفُروا

 است.  کدام باشد صحیح هر کی. تقدیره الم امر باشد و یا غایت ب

وَ ﴿
َ
ْ  لَمۡ  أ نَّا يََرۡوا

َ
ُف  َءاِمٗنا َحَرًما َجَعۡلَنا � فَبِٱۡلَ�ِٰطلِ  َحۡولِِهمۚۡ  ِمنۡ  ٱ�َّاُس  َوُ�َتَخطَّ

َ
 يُۡؤِمُنونَ  أ

ِ  َو�ِنِۡعَمةِ  ۡظلَمُ  َوَمنۡ  ٦٧ يَۡ�ُفُرونَ  ٱ�َّ
َ
نِ  أ ِ  َ�َ  ٱۡ�َ�َىٰ  ِممَّ وۡ  َكِذبًا ٱ�َّ

َ
َب  أ ا بِٱۡ�َقِّ  َكذَّ  لَمَّ

ۥٓۚ  لَۡيَس  َجآَءهُ
َ
ِينَ  ٦٨ ّلِۡلَ�ٰفِرِ�نَ  َمۡثٗوى َجَهنَّمَ  ِ�  � ْ  َوٱ�َّ ۚ  َ�َۡهِدَ�نَُّهمۡ  �ِيَنا َ�َٰهُدوا  �نَّ  ُسُبلََنا

 َ  ]۶۹-۶۷[العنکبوت:  ﴾٦٩ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  لََمعَ  ٱ�َّ
حالی که مردم از من قرار دادیم درکه ما حرمی را اچشم بصیرت)  اآیا ندیدند (ب: ترجمه

آورند و به نعمت خدا کافر  ت ندارند) آیا به باطل ایمان میشوند (امنیّ  اطرافشان ربوده می
دروغی بندد و یا زمانی که خدا  برتر از آنکه  ) و کیست ظالم۶۷کنند)( شوند (و کفران می می

____________________ 
ادر اهل سنت:  سیوطی ). و در مص٥/٩٩( الشیعة  وسائلحر عاملی، ». تر استشرک از راه رفت مورچه هم مخفی« -١

ْخىَف ِمْن َد�ِيِب انلَّْمِل ىلَعَ «) به لفظ: ٤٩٣٣حدیث ش: ( -١در الجامع الصغیر با سه لفظ متوالی: 
َ
يِت أ مَّ

ُ
ُْك يِف أ الرشِّ

َفا گوید: حکیم و می». تر است از راه رفتن مورچه بر سنگ سخت استشرک در میان امت من مخفی»: «الصَّ

ُْك «) با این لفظ: ٤٩٣٤حدیث ش: (  -٢». ضعیف است«گوید: از ابن عباس و می نوادر األصول ترمذی در الرشِّ
 
َ
ْخىَف ِمْن َد�ِيِب انلَّْمِل، وََسأ

َ
ِْك َوِ�بَارَهُ ِ�يُ�ْم أ ْذَهَب عنَْك ِصَغاَر الرشِّ

َ
ٍء إَِذا َ�َعلْتَُه أ َ�ُقوُل: اللَُّهمَّ إِ�ِّ  ،ُدلَُّك ىلَعَ يَشْ

ُعوُذ 
َ
اٍت أ ْعلَُم، َ�ُقولَُها ثََالَث َمرَّ

َ
ْستَْغِفُرَك لَِما َال أ

َ
ْعلَُم َوأ

َ
نَا أ

َ
رْشَِك بَِك َوأ

ُ
ْن أ

َ
شرک در میان شما از راه رفتن : «»بَِك أ

را انجام دهی از شرک اصغر و اکبر در امان خواهی کنم که اگر آنتر است. و تو را به امری راهنمایی میمورچه مخفی

دانم در پیشگاه تو آورم و از آنچه نمیبگویی: پروردگارا، از اینکه دانسته به تو شرک بورزم به تو پناه میماند؛ اینکه 

 -٣از ابوبکر؛ نوادر األصول  گوید: حکیم ترمذی در؛ و می»کنم. این را سه بار بگوطلب مغفرت و آمرزش می

يِت «) با این لفظ: ٤٩٣٥حدیث ش: ( مَّ
ُ
ْخىَف يِف أ

َ
ُْك أ ْن الرشِّ

َ
ْدنَاُه أ

َ
لَْماِء َوأ َفا يِف اللَّيْلَِة الظَّ  ِمْن َد�ِيِب انلَّْمِل ىلَعَ الصَّ

ٍء ِمَن الَعْدلِ  ْو ُ�بِْغَض ىلَعَ يَشْ
َ
ٍء ِمَن اجلَْوِر أ ِبَّ ىلَعَ يَشْ

ُ
شرک در میان امت من از راه رفتن مورچه »: «... الحدیثحت

ترین مرتبه آن این است که چیزی از ظلم را دوست داشته پایین تر است. وبر سنگی در شبی تاریک و ظلمانی مخفی

 ؛ و حاکم درنوادر األصول گوید: حکیم ترمذی درو می». باشی یا چیزی از عدل را دوست نداشته باشی...

 التلخیص، ذهبی در »اند.را تخریج نکردهصحیح اإلسناد است و شیخین آن«گوید: ) و می٢/٢٩( الـمستدرك

، همگی از عائشة به صورت الحلیة و أبونعیم در». گوید: ثقة نیستعبد األعلی؛ دارقطنی در مورد او می«گوید: می

یادتهاند. و البانی در ضعیف مرفوع روایت کرده  را ضعیف دانسته است.) آن٣٤٣٢( الجامع الصغیر وز

 ).٤٤٩٧( بخاری صحیح -٢
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) و آنان که در راه ما ۶۸حق برای او آمده تکذیب کند، آیا دوزخ جایگاه کافران نیست(
 ). ۶۹کنیم و حقا که خدا با نیکوکاران است( میهای خود هدایتشان  مجاهده کنند به راه

وَ ﴿ :ۀجملمقصود از : نکات
َ
ْ  لَمۡ  أ که مبتال به قتل و غارت باشد که اطراف م اهل مکه می ﴾...يََرۡوا

بردند، ولی شهر مکه در أمن بود. در عوض شکران إلهی  ربودند و به اسیری می کس را می بود و هر

ِينَ ﴿ :ۀجمل و پرستی نمودند. کفران کردند و بت ْ  َوٱ�َّ ای طالب  داللت دارد که اگر بنده ﴾...َ�َٰهُدوا

رساند و موفق خواهد  خدا شناسی و هدایت باشد و کوشش کند، خدا وسائل هدایت او را برایش می

 :ۀجملباشد. و  شد، ولی اگر کوشش نکند و مبتال به گمراهی و صید دکانداران شود تقصیر خودش می

ۡظلَمُ  َوَمنۡ ﴿
َ
کند بر اهمیت احکام دینی و شامل است کسانی را که عقیده و احکامی را  داللت می ﴾...أ

 ای از آنها نیست. بندند در حالی که در کتاب خدا نشانه به دین خدا می

 





 
 
 

 سورة الروم (مكية وهي ستون آية)

 باشد آیه می ۶۰روم مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
ومُ  ُغلَِبتِ  ١ الٓمٓ ﴿ ۡدَ�  ِ�ٓ  ٢ ٱلرُّ

َ
�ِض  أ

َ
 بِۡضعِ  ِ�  ٣ َسَيۡغلُِبونَ  َغلَبِِهمۡ  َ�ۡعدِ  ّمِنۢ  وَُهم ٱۡ�

ِ  ِسنَِ�ۗ  ۡمرُ  ِ�َّ
َ
ِۚ  بَِنۡ�ِ  ٤ ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  َ�ۡفَرحُ  َوَ�ۡوَم�ِذٖ  َ�ۡعدُۚ  َوِمنۢ  َ�ۡبُل  ِمن ٱۡ�  َمن يَنُ�ُ  ٱ�َّ

 ۖ ِۖ  وَۡعدَ  ٥ ٱلرَِّحيمُ  ٱۡلَعِز�زُ  وَُهوَ  �ََشآُء ُ  ُ�ۡلُِف  َ�  ٱ�َّ ۡ�َ�َ  َوَ�ِٰ�نَّ  وَۡعَدهُۥ ٱ�َّ
َ
 َ�  ٱ�َّاِس  أ

  ]۶-۱[الروم:  ﴾٦ َ�ۡعلَُمونَ 
میان مغلوب ) رو۱میم(نام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. الف، الم ه ب: ترجمه

) ۳شوند( زودی غالب میه ین سرزمین و آنان پس از مغلوب شدنشان ب) در نزدیکتر۲گشتند(
و آن روز  ،دست اوسته مخصوص خدا و بسررشتۀ هرکار در گذشته و آینده،  در چند سالی، 

یاری  هر که را بخواهدیاری خدا، او ه ) ب۴شوند( مؤمنین خوشحال می(که رومیان غلبه کنند) 
 کند و ف نمیخود تخلّ  ۀی است و خدا از وعدخدای ۀ) این وعد۵حیم(کند و اوست عزیز ر می

 ). ۶دانند( لیکن بیشتر مردم نمی
چند سالی  ۀفاصله رومیان بود که پس از مغلوب شدن ب ۀقرآن خبر غلب ۀیّ یکی از اخبار غیب: نکات

روم بر فارس مؤمنین  ۀشد و چنانکه خدا خبر داده بود واقع شد و ضمنا خدا خبر داد که وقت غلب

در بصری و دمشق رومیان از : لهی واقع گردید. و قضیه چنین است کها خبرخوشحالند، و آن نیز طبق 

یکی روم و  ؛دو کشور با قدرت بودند صو در زمان بعثت رسول خدا .لشکر فارس شکست خوردند

 ۶۱۷پا بود. در سال هفتم بعثت که سال ین این دو کشور جنگ و لشکرکشی برها ب دیگری فارس و سال

نازل شد، برای اینکه مسلمین بدحال و در تحت فشار مشرکین  صروم بر رسول خدا ۀمیالدی بود سور

ایران، زیرا مشرکین  بودند و در این حال که رومیان شکست خوردند مشرکین خوشحال بودند از پیروزی

زد و  اعتقادی به خدا و قیامت با ایرانیان فرقی نداشتند، ولی روم دم از خدا پرستی می عرب در بی

این زودی روم غالب خواهد شد در بضع سنین، ه مسلمین از این جهت افسرده بودند، خدا خبر داد که ب
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شکر فارس در ارمنستان شکست ه سال، چون هفت سال گذشت لو بضع سنین از سه سال است تا نُ 

خورد و روم غالب شد، و در همان حال مسلمین نیز در جنگ بدر فاتح و خوشحال بودند که خبر فتح 

 رومیان رسید. 

در مکه چون لشکر فارس غالب شده بود و مشرکین خوشحال بودند و این آیه آمد، ابوبکر به 

 شادید، ولی ب: مشرکین گفت
ً
ی؟ گوی از کجا می: یان غالب خواهند شد، گفتنداین زودی رومه شما فعال

  صاز رسول خدا: گفت
ُ
تو : فصیل، ابوبکر گفتیا ابو یگوی دروغ می: بن خلف گفت ّی بَ شنیدم، ا

در وقت معین ی بیا تا گرو بندیم که اگر گوی اگر راست می: بی گفتأی ای دشمن خدا، گوی دروغ می

ایمان  صنه تو، ابوبکر از آنجا که به خبر رسول خدا اگری واقع شد من گرو بدهم و گوی چنانکه تو می

خبر داد،  صرسول خدا بهو اعتقاد کامل داشت حاضر شد و گرو بست به سه سال و به ده شتر و رفت 

باشد برو در مال و مدت بیفزا، ابوبکر برگشت و مدت را نه سال و  ضع میان سه و نه میبِ : حضرت فرمود

تو را رها نکنم تا ضامن بدهی، : و چون ابوبکر خواست هجرت کند ابی گفتعدد شتر را صد قرار داد، 

برود عبدالله بن  صابوبکر پسرش عبدالله را ضامن قرار داد، و چون ابی قصد کرد به جنگ رسول خدا

تو را رها نکنم تا ضامنی تعیین کنی، ابی ضامن بداد و در جنگ احد و یا بدر مجروح : ابی بکر گفت

د، آن حضرت رآو صابی بن خلف رفت و شترها را گرفت و نزد رسول خدا ۀبوبکر نزد ورثشد و مرد، ا

 : فرمود
ّ

 ابوبکر همه را صدقه داد.  .ق کنهمه را تصد

 
ّ
دو شجاع بودند دو نفر سرهنگ داشت که برادر و هرت شکست فارسیان این بوده که کسری و عل

یرانو دیگری  فرخان یک در خواب دیدم : خوابی دید وگفت فرخان، چون روم را شکست دادند، شهر

ها به کسری رسانیدند کسری خوشش نیامد،  ام، این خواب را جاسوس که بر تخت کسری جلوس کرده

فرخان : که فرخان را بگیر وسرش را نزد من فرست، شهریران در جواب نوشت و به شهریران نوشت

تعجیل در قتل او نمود، کسری لجاجت مردی شجاع است و وجود او در مقابل دشمن مفید است نباید 

ای خودداری کرد، کسری در غضب شد مأمور  بهانهه پی در پی نوشت، ولی شهریران ب ۀکرد و سه نام

فرستاد و به بزرگان لشکر نوشت که شهریران معزول و برادرش فرخان را والی بر شما نمودم و چون 

باید شهریران را بکشی و سر او را برای کسری  از کسری به او داد که ای فرخان والی شد مأمور نامه

مرا مهلت ده تا تو را از : بفرستی، فرخان برادرش را احضار و فرمان قتل او را صادر کرد، شهریران گفت

گاه کنم، پس کسی راّر س من مکرر مأمور  :های کسری را آورد و به او نشان داد و گفت فرستاد و نامه ی آ

ی کردم، فرخان چون مطلع شد امارت را به برادر خود واگذار نمود، پس به قتل تو شدم ولی خوددار

ما حاضریم : ای به قیصر نوشت و در مکانی با او خلوت کرد و قضایا را به او گفت و گفت شهریران نامه
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لشکری ما را کمک کن تا با وی ه مطیع تو باشیم و اطاعت کسری را از گردن خود برداشتیم، پس ب

تصرف آوریم، پس قیصر لشکری به او داد و او به هر شهری رسید فتح ه ممالک او را ب مقاتله کنیم و

، و چون خبر شکست کسری به مسلمین رسید مسلمین نیز بر !*"نمود تا کسری مغلوب و منکوب شد

 مشرکین پیروز و ظفر یافته و خوشحال بودند. 

ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ  ّمِنَ  َ�ِٰهٗر� َ�ۡعلَُمونَ ﴿ وَ  ٧ َ�ٰفِلُونَ  ُهمۡ  ٱ�ِخَرةِ  َعنِ  َوُهمۡ  ٱ�ُّ
َ
ْ  لَمۡ  أ ُروا  ِ�ٓ  َ�َتَفكَّ

نُفِسِهم� 
َ
ا أ ُ  َخلَقَ  مَّ َ�َٰ�ٰتِ  ٱ�َّ �َض  ٱلسَّ

َ
ٓ  َوَما َوٱۡ� َجلٖ  بِٱۡ�َقِّ  إِ�َّ  بَۡيَنُهَما

َ
�  َوأ َسّ�ٗ  َكثِٗ�� �نَّ  مُّ

وَ  ٨ لََ�ِٰفُرونَ  َرّ�ِِهمۡ  بِلَِقآيِٕ  ٱ�َّاِس  ّمِنَ 
َ
ْ  لَمۡ  أ �ِض  ِ�  �َِسُ�وا

َ
ْ  ٱۡ�  َ�ٰقَِبةُ  َ�نَ  َكۡيَف  َ�َينُظُروا

ِينَ  ْ  َ�ۡبلِِهمۚۡ  ِمن ٱ�َّ َشدَّ  َ�نُٓوا
َ
ْ  قُوَّةٗ  ِمۡنُهمۡ  أ ثَاُروا

َ
�َض  َو�

َ
ٓ  ٱۡ� ۡ�َ�َ  وََ�َمُروَها

َ
ا أ  َ�َمُروَها ِممَّ

ُ  َ�نَ  َ�َما بِٱۡ�َّيَِ�ِٰت�  رُُسلُُهم وََجآَءۡ�ُهمۡ  ْ  َوَ�ِٰ�ن ِ�َۡظلَِمُهمۡ  ٱ�َّ نُفَسُهمۡ  َ�نُٓوا
َ
 ُ�مَّ  ٩ َ�ۡظلُِمونَ  أ

ِينَ  َ�ٰقَِبةَ  َ�نَ  ْ  ٱ�َّ ـُٔوا ٰٓ�َ
َ
ىٰٓ  أ

َ
ٓوأ ن ٱلسُّ

َ
ْ  أ بُوا ِ  َ�ٰتِ � َكذَّ ْ  ٱ�َّ   ﴾١٠ �َۡسَتۡهزُِءونَ  بَِها َوَ�نُوا

  ]۱۰-۷[الروم: 

) آیا در ضمیر ۷خبرند( ایشان از جهان دیگر بیدانند و  ظاهری از زندگی دنیا را می: ترجمه
ه ها و زمین و آنچه را که میان آن دو است نیافرید مگر ب خود اندیشه نکردند که خدا آسمان

را در این ) چ۸حق و برای مدت معینی و محققا بیشتر مردم به مالقات پروردگارشان کافرند(
کسان که پیش از ایشان بودند، در قوه از بینند چگونه بوده سرانجام آنزمین سیر نکردند تا ب

تر بودند و زمین را زیر و رو کرده و آباد کردند بیشتر از آنچه ایشان آباد کردند،  ایشان سخت
پیشامبرانشان با معجزات نزدشان آمدند پس خدا به ایشان ستم نکرده بلکه خودشان بودند 

دند این شد که به آیات خدا تکذیب ) سپس عاقبت آنان که بد کر ۹کردند( که به خود ستم می
 ). ۱۰کردند( کرده و به آنها استهزا می

داللت دارد که اکثر مردم علمشان منحصر است به همین زرق و برق  ﴾...َ�ِٰهٗر� َ�ۡعلَُمونَ ﴿ :نکات

 َ�ٰقَِبةَ  َ�نَ  ُ�مَّ ﴿ :ۀجملخبرند و از آخرت نیز غافلند، و  و لهو دنیا و از باطن آن و مضار و مفاسد آن بی
ِينَ   کشاند.  فسق و فجور انسان را به کفر می داللت دارد که اعمال بد، ظلم، ﴾...ٱ�َّ

﴿ ُ ْ  ٱ�َّ اَعةُ  َ�ُقومُ  َوَ�ۡومَ  ١١ تُرَۡجُعونَ  إَِ�ۡهِ  ُ�مَّ  يُِعيُدهُۥ ُ�مَّ  ٱۡ�َۡلقَ  َ�ۡبَدُؤا  ُ�ۡبلُِس  ٱلسَّ
َُّهم يَُ�ن َولَمۡ  ١٢ ٱلُۡمۡجرُِمونَ  َ�ٓ�ِِهمۡ  ّمِن ل َ�ُ  ْ ْ  ُشَفَ�ُٰٓؤا َ�ٓ�ِِهمۡ  َوَ�نُوا  َوَ�ۡومَ  ١٣ َ�ٰفِرِ�نَ  �ُِ�َ

____________________ 
ها را به کند. مولف آن) ذکر می٢٩٣ -٧/٢٩٢( ف والبیانالکشها را ثعلبی نیشاپوری در تفسیرش این روایت -١

 صورت مختصر و با اندکی تصرف ذکر نموده است.
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اَعةُ  َ�ُقومُ  قُونَ  يَۡوَم�ِذٖ  ٱلسَّ ا ١٤ َ�َتَفرَّ مَّ
َ
ِينَ  فَأ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ٰلَِ�ٰتِ  وََعِملُوا  َرۡوَضةٖ  ِ�  َ�ُهمۡ  ٱل�َّ

ونَ  ا ١٥ ُ�َۡ�ُ مَّ
َ
ِينَ  َوأ ْ  ٱ�َّ بُ  َ�َفُروا ْ َوَ�ذَّ ْوَ�ٰٓ�َِك  ٱ�ِخَرةِ  َولَِقآيِٕ  َ�ٰتَِنا� وا

ُ
 ٱۡلَعَذابِ  ِ�  فَأ

ونَ    ]۱۶-۱۱[الروم:  ﴾١٦ ُ�َۡ�ُ
سوی او بازگشت ه آورد آنگاه ب میکند سپس آن را باز لق را آغاز میخدا خ: ترجمه

 ) و برای ایشان از۱۲( و روزی که رستاخیز بپا شود مجرمین مأیوس گردند )۱۱شوید( می
) و روزی که ۱۳اند شفیعانی نباشد و به شریکان خود کافر باشند( شریکانی که تراشیده

های شایسته را  ) پس آنان که ایمان آورده و عمل۱۴رستاخیز بپا شود آن روز از هم جدا شوند(
ا آنان که کافر شدند و به آیات ما و مالقات ) و اّم ۱۵مند(اند آنان در مرغزاری خّر  انجام داده

 ). ۱۶ی دیگر تکذیب کردند پس آنان در عذاب إلهی احضار شوند(سرا

این است که مجرمین از مطیعین و مراد از مرید و مطاع از مطیع جدا  ﴾َ�َتَفرَّقُونَ ﴿مقصود از : نکات

به بستانی اطالق  روضه با تنوین تنکیر آمده، داللت دارد بر عظمت آن مرغزار، و ﴾َرۡوَضةٖ ﴿ ۀگردد، و کلم

در : فرموده صلحان خوانندگی کنند، چنانکه رسول خدااشود که در آنها بلبالن و قمریان خوش  می

اند  خوانند که خالئق مانند آن را نشنیده خوش آوازی هستند که با صوت دلربائی می ۀکربهشت دختران با

ختانی است که از زیر در بهشت در: فرمودی آنان به ذکر تسبیح پروردگار است. و در روایت دیگر ولی تغنّ 

 . !*"هالک شوند که اگر اهل دنیا بشنود از طرب از آنها آوازی بر آید ،عرش بادی بر آنها بوزد پس

ِ  فَُسۡبَ�ٰنَ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  ٱۡ�َۡمدُ  َوَ�ُ  ١٧ تُۡصبُِحونَ  وَِح�َ  ُ�ۡمُسونَ  ِح�َ  ٱ�َّ �ِض  ٱلسَّ
َ
 َوٱۡ�

ا  َوُ�ۡ�ِ  ٱۡلَ�ِّ  ِمنَ  ٱلَۡمّيَِت  َوُ�ۡخرِجُ  ٱلَۡمّيِتِ  ِمنَ  ٱۡلَ�َّ  ُ�ِۡرجُ  ١٨ ُ�ۡظِهُرونَ  وَِح�َ  وََعِشّيٗ
�َض 

َ
ۚ  َ�ۡعدَ  ٱۡ�  ]۱۹-۱۷[الروم:  ﴾١٩ ُ�ۡرَُجونَ  َوَ�َ�ٰلَِك  َمۡوتَِها

کنید و هنگامی که  پس تنزیه خدای کامل الذات و الصفات هنگامی است که شب می: ترجمه
حال شب (و یا عصر) و درو ها و زمین  ) و خاص اوست ستایش در آسمان۱۷کنید( صبح می

کند  زنده خارج میاز کند و مرده را  ) زنده را از مرده خارج می۱۸د(یرس هنگامی که به نیمروز می
 ). ۱۹شوید( گرداند و بدینگونه شما (از گورها) خارج می ت بودنش زنده میو زمین را پس از موا

یک وقتی معین شده است. و و برای هر مجموع اوقات نماز یومیه ذکر شده ۱۸ و۱۷ ۀدر آی: نکات

نماز است، اگر چه تسبیح و حمد جزء نماز است ولی مجازا اطالق جزء بر  ،مقصود از تسبیح و حمد

____________________ 
) ٧/٢٩٧( الکشف والبیان) و ثعلبی نیشاپوری در ٣/٤٧٧( الکشافرا زمخشـری در این روایت و روایت پیش از آن -١

 اند.قل کردهها نذکر نموده است؛ و بسیاری از مفسرین این دو روایت را از آن
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نماز  ﴾تُۡصبُِحونَ ﴿وقت نماز مغرب و عشاء است و مراد از  ﴾ُ�ۡمُسونَ ﴿کل شده است. و مقصود از 

ا﴿صبح و از   َوَ�َ�ٰلَِك ﴿ :ۀجملست. و ا نماز ظهر و وقت آن ﴾ُ�ۡظِهُرونَ ﴿نماز عصر و  ﴾َعِشّيٗ
 استدالل است برای زنده شدن قیامت.  ﴾ُ�ۡرَُجونَ 

ۦٓ  َوِمنۡ ﴿ نۡ  َءاَ�ٰتِهِ
َ
ٓ  ُ�مَّ  تَُرابٖ  ّمِن َخلََقُ�م أ نُتم إَِذا

َ
ونَ  �ََ�ٞ  أ نۡ  َءاَ�ٰتِهِۦٓ  َوِمنۡ  ٢٠ تَنتَِ�ُ

َ
 أ

نُفِسُ�مۡ  ّمِنۡ  لَُ�م َخلَقَ 
َ
ۡزَ�ٰٗجا أ

َ
ْ  أ ةٗ  بَۡيَنُ�م وََجَعَل  إَِ�َۡها ّلِتَۡسُكُنٓوا َودَّ ۚ  مَّ  ِ�  إِنَّ  َورَۡ�ًَة

ُرونَ  ّلَِقۡو�ٖ  �َ�ٰٖت  َ�ٰلَِك  َ�َٰ�ٰتِ  َخۡلقُ  َءاَ�ٰتِهِۦ َوِمنۡ  ٢١ َ�َتَفكَّ �ِض  ٱلسَّ
َ
 َوٱۡختَِ�ُٰف  َوٱۡ�

لِۡسنَتُِ�مۡ 
َ
ۡلَ�ٰنُِ�مۚۡ  �

َ
  ]۲۲-۲۰[الروم:  ﴾٢٢ ّلِۡلَ�ٰلِِم�َ  �َ�ٰتٖ  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  َو�

او این است که شما را از خاک آفریده آنگاه شما بشری شدید آیات قدرت  ۀجمل و از: ترجمه
های قدرت او این است که برای شما از جنس  ) و از آیات و نشانه۲۰شوید( که پراکنده می

راستی ه آنان آرام گیرید و بین شما دوستی و رحمت قرار داد به خودتان همسرانی آفرید تا ب
های قدرت او خلق  ) و از آیات و نشانه۲۱یشند(برای قومی که بیند است که در این آیاتی

ه راستی که در این های شماست، ب های شما و رنگ ها و زمین و اختالف زبان آسمان
 ). ۲۲ست(ا ی برای دانشمندانهای نشانه
قدرت و رحمت او نظر  دهد که به آیات حکمت، را یاد می این آیات طریق شناختن خدا: نکات

نۡ ﴿ :ۀجملشعوری را. و  کور بی ۀکنید و موجد موجودات را حکیم و قدیر رحیمی بدانید، نه یک ماد
َ
 أ

نُفِسُ�مۡ  ّمِنۡ  لَُ�م َخلَقَ 
َ
ةٗ ﴿ ۀ. و کلم»مكمن جنس« ؛یعنی ﴾....أ َودَّ داللت دارد که خدا  ﴾َورَۡ�َةً  مَّ

و رحمت در فصل پیری  دوستی و عالقه در فصل جوانینده. میان مرد و همسرش دوستی و مهربانی افک

 و بیماری که اگر یکی از زن و مرد پیر و یا بیمار شد آن دیگری انیس و دادرس او باشد. 

ۡلِ  َمَناُمُ�م َءاَ�ٰتِهِۦ َوِمنۡ ﴿  ّلَِقۡو�ٖ  �َ�ٰٖت  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  َفۡضلِهِۦٓۚ  ّمِن َوٱبۡتَِغآؤُُ�م َوٱ�ََّهارِ  بِٱ�َّ
 َ َق  يُرِ�ُ�مُ  َءاَ�ٰتِهِۦ َوِمنۡ  ٢٣ ۡسَمُعونَ � ُِل  َوَطَمٗعا َخۡوٗفا ٱۡلَ�ۡ َمآءِ  ِمنَ  َوُ�َ�ّ ۦ َمآءٗ  ٱلسَّ  بِهِ  َ�ُيۡ�ِ

�َض 
َ
ٓۚ  َ�ۡعدَ  ٱۡ� ن َءاَ�ٰتِهِۦٓ  َوِمنۡ  ٢٤ َ�ۡعقِلُونَ  ّلَِقۡو�ٖ  �َ�ٰتٖ  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  َمۡوتَِها

َ
َمآءُ  َ�ُقومَ  أ  ٱلسَّ

�ُض 
َ
ِۦۚ  َوٱۡ� ۡمرِه

َ
�ِض  ّمِنَ  َدۡعَوةٗ  َدَ�ُ�مۡ  إَِذا ُ�مَّ  بِأ

َ
ٓ  ٱۡ� نُتمۡ  إَِذا

َ
  ]۲۵-۲۳[الروم:  ﴾٢٥ َ�ۡرُُجونَ  أ

تان از فضل اوست جویتدر شب و روز و جس خفتنـتانهای وجود و قدرت او  و از نشانه: ترجمه
های (علم و  ) و از نشانه۲۳شنوند( آیاتی است برای گروهی که می امر راستی که در اینه ب

کند و نمایاند و از آسمان آبی نازل می تدبیر او) این است که برق را برای بیم و امید به شما می
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آیات و  امر درستی که در اینه گرداند، ب بدان زمین را پس از مردنش احیاء و زنده می
امر او ه ) و از آیات او این است که آسمان و زمین ب۲۴خردمند(مردمی  ی است براییها نشانه

ا (از قبور) بیرون شم، ناگهان دبخوانبه خواندنی شما را از زمین برپاست آنگاه چون 
  .)۲۵شوید( می

خواب که ه حیوانی را مقهور کرده ب و اختیار او این است که بشر و هریکی از آیات قدرت : نکات

افتد، و در اثر خواب قوای او تجدید  رباید و قوای او از کار می انسان بدون اینکه بخواهد خوابش می

شود، علمای بشری بسیار کوشش  شود، و اگر خواب نباشد انسان خسته و کوفته شده و هالک می می

ۡ  َمَناُمُ�م﴿اند.  اند که حقیقت خواب را کشف کنند ولی نتوانسته کرده داللت دارد بر  ﴾َوٱ�ََّهارِ  لِ بِٱ�َّ

تواند بخوابد و یا اگر نخواست کار کند. و أما خواب گیاهان و  اینکه انسان هم شب و هم روز می

های فصلی و موسمی است چنانکه خواب زمستانی  خواب ،اند، حتی در بعضی حیوانات را انواعی گفته

های فصلی است، و بعضی از  خواب خار پشت، خرس، گور کن و موش زمستانی خواب از قبیل

ن﴿ :ۀجملکنند. و   حیوانات مانند خفاش در تاریکی کار و در روشنایی استراحت می
َ
َمآءُ  َ�ُقومَ  أ  ٱلسَّ

�ُض 
َ
ةُ ـلَوْ الَ ال«: ۀداللت دارد بر بطالن جمالت ساخت ﴾َوٱۡ� جَّ ضُ  حُ تِ األَرْ اخَ   !»لَسَ

َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َمن َوَ�ُۥ﴿ �ِض�  ٱلسَّ
َ
ُۥ ُ�ّٞ  َوٱۡ� ِي َوُهوَ  ٢٦ َ�ٰنُِتونَ  �َّ ْ  ٱ�َّ  يُعِيُدُهۥ ُ�مَّ  ٱۡ�َۡلقَ  َ�ۡبَدُؤا

ۡهَونُ  وَُهوَ 
َ
ٰ  ٱلَۡمَثُل  َوَ�ُ  َعَلۡيهِ�  أ َ�ۡ

َ
َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  ٱۡ� �ِض�  ٱلسَّ

َ
   ﴾٢٧ ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ  َوُهوَ  َوٱۡ�

  ]۲۷-۲۶[الروم: 

ها و زمین است، همه فرمانبردار  که در آسمان اختیار فرمان اوست هره و ملک او و ب: ترجمه
و باز آوردن برای او  آورد کند سپس آن را باز می ) اوست که ابتداءا خلق را ایجاد می۲۶اویند(

 ). ۲۷اوست عزیز حکیم( . وها و زمین و خاص اوست صفت برتری در آسمان آسانتر است
خلق است و  ،روز قیامت یک أمر است در ابتدا ۀاست ولی در اعاددر ایجاد اولیه دو امر : نکات

تألیف، ولی در اعاده فقط تألیف است، و این آسانتر است. باید دانست بر خدا چیزی مشکل و صعب 

ۡهَونُ ﴿: نخواهد بود و هر چیزی که ممکن باشد برای او آسان است و اینکه فرموده
َ
نسبت به افهام  ﴾أ

 بشری فرموده است. 

َثٗ�  لَُ�م َ�ََب ﴿ نُفِسُ�ۡمۖ  ّمِنۡ  مَّ
َ
ا ّمِن لَُّ�م َهل أ يَۡ�ُٰنُ�م َملََكۡت  مَّ

َ
َ�ٓءَ  ّمِن �  َما ِ�  ُ�َ

نُتمۡ  َرزَۡقَ�ُٰ�مۡ 
َ
نُفَسُ�مۚۡ  َكِخيَفتُِ�مۡ  َ�َافُوَ�ُهمۡ  َسَوآءٞ  �ِيهِ  فَأ

َ
ُل  َكَ�ٰلَِك  أ  لَِقۡو�ٖ  ٱ�َ�ٰتِ  ُ�َفّصِ
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ِينَ  ٱ�ََّبعَ  بَلِ  ٢٨ َ�ۡعقِلُونَ  ْ  ٱ�َّ ۡهَوآَءُهم َظلَُمٓوا
َ
َضلَّ  َمنۡ  َ�ۡهِدي َ�َمن ِعۡل�ٖ�  بَِغۡ�ِ  أ

َ
ۖ  أ ُ  لَُهم َوَما ٱ�َّ

ِٰ�ِ�نَ  ّمِن   ]۲۹-۲۸[الروم:  ﴾٢٩ �َّ
زند آیا شما از مملوکتان در اموالی که شما را  لی میثَ خدا برای شما از خودتان َم : ترجمه

ترسید،  در اموال برابر باشید و از آنان بترسید چنانکه از خودتان میایم شرکائی دارید که  داده
که ستم کردند از  ) بلکه آنان۲۸( دهیم بدینگونه این آیات را برای خردمندان شرح می

کند کسی که خدا او را به  هدایت می چه کسیاند پس  های خود ندانسته پیروی کرده هوس
 ). ۲۹ی نباشد(گمراهی واگذار کرده و برایشان یاوران

 مَ مقصود از : نکات
َ
مملوکی  ۀبیان نموده این است که شما بندگان من اگر بند ۲۸ ۀکه خدا در آی لیث

خوفی او دانید و از ریک در اموال خود نمیکه از جنس خودتان است داشته باشید هیچ وقت او را ش

جهت است فقیر از هر نیست بلکه فاقد محض ورا که از جنس خالق ندارید، پس چگونه مخلوق خدا

ترسید، آیا این بدترین ستم نیست  ترسید از او نیز می دهید و چنانکه از خدا می شریک خالق قرار می

 بلکه عین جهل و گمراهی است. 

قِمۡ ﴿
َ
ۚ  لِّ�ِينِ  وَۡجَهَك  فَأ ِ  فِۡطَرَت  َحنِيٗفا ۚ  ٱ�َّاَس  َ�َطرَ  ٱلَِّ�  ٱ�َّ ِۚ  ِ�َۡلقِ  َ�ۡبِديَل  َ�  َعلَۡيَها  ٱ�َّ

ۡ�َ�َ  َوَ�ِٰ�نَّ  ٱۡلَقّيِمُ  ٱّ�ِينُ  َ�ٰلَِك 
َ
ْ  َوٱ�َُّقوهُ  إَِ�ۡهِ  ۞ُمنِيبِ�َ  ٣٠ َ�ۡعلَُمونَ  َ�  ٱ�َّاِس  أ �ِيُموا

َ
 َوأ

لَٰوةَ  ْ  َوَ�  ٱلصَّ ِينَ  ِمنَ  ٣١ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ِمنَ  تَُ�ونُوا ْ  ٱ�َّ قُوا ْ  دِيَنُهمۡ  فَرَّ ۖ  َوَ�نُوا  بَِما ِحۡزبِۢ  ُ�ُّ  ِشَيٗعا
يِۡهمۡ    ]۳۳-۳۰[الروم:  ﴾٣٢ فَرُِحونَ  َ�َ

فطرت إلهی است که مردم را بر آن  ،پس به این دین معتدل توجه خود را برقرار نما: ترجمه
لیکن یشتر مردم  ست دین راست درست وا و خلقت خدا تغییرپذیر نیست، این .نهاده
پا دارید و از مشرکین راز را ب) در حالی که سوی او باز آئید و از او بترسید و نم۳۰دانند( نمی

دسته دسته شدند و ) از کسانی که دین خود را تفرقه کردند و شیعه شیعه ۳۱نباشید(
 ). ۳۲( حزبی به آنچه نزدشان است شادندهر

ۚ  لِّ�ِينِ ...﴿ :ۀجمل: نکات اگر اینکه دین اسالم دین فطری است یعنی داللت دارد بر ﴾....َحنِيٗفا

ی است فطرت انسانی آن را تصدیق دارد و اگر کارهای زشت را نهی مدبر دانایگفته در جهان خالق 

 
ً
ْ  َوَ� ﴿ :ۀجمل آنها بد است. و نموده فطرتا ِينَ  ِمنَ  ٣١ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ِمنَ  تَُ�ونُوا ْ  ٱ�َّ قُوا  ﴾...دِيَنُهمۡ  َفرَّ

 :ۀجملدر دین حکم شرک را دارد و نزد خدا پاداش مشرکین را دارد. و  ۀداللت دارد بر اینکه ایجاد تفرق

﴿ ْ دانند و نام شیعه بر  عمرو می ۀزید و یا شیع ۀداللت دارد که تفرقه اندازان خود را شیع ﴾ِشَيٗعا َوَ�نُوا
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ْمَر َهِذهِ «: نقل شده که فرمود صگذارند. از رسول خدا خود می
َ
َق أ ْن ُ�َفرِّ

َ
َراَد أ

َ
ِة، َوِ�َ مَجِيٌع، َمْن أ مَّ

ُ
األ

ْيِف، اَكئًِنا َمْن اَكنَ  ُ�وهُ بِالسَّ ارْضِ
َ
کس بخواهد در میان امت من تفرقه بیندازد با شمشیر او  هر« :. یعنی»ف

 «: روایت شده که فرمود !*"صاز رسول خدا ۴۷۹ ۀ، صفح۴در تاریخ طبری، جلد  »را بزنید.
َ

ال
َ
إِنَّ  أ

َة الَبُدَّ  مَّ
ُ
ةٌ ُمفْ  َهِذهِ األ

َ
مَ  رَتِق

ُ
ْت األ

َ
رَتَق

ْ
َما اِ�

َ
ُهْم، َ�َنُعوُذ بِاهللاِ ك

َ
ْبل

َ
 َو�ِنَّ َهِذهِ ُم �

َ
ال

َ
 ِمْن رَشِّ َما ُهَو اَكئٌِن.... أ

 
ُ
ٍث األ

َ
ال

َ
َة َسَتْفرَتُِق ىلَعَ ث ةً  مَّ

َ
ِ� َوالَ�عْ ، رَشُّهَ وََسبِعَ� فِْرق

ُ
ٌة تَنَتِحل

َ
ُتْم َورَ بَِعَم� ُل مَ ا فِْرق

ْ
ْدَر�

َ
�ْ ، َ�َقْد أ

َ
 ُتمْ أ

 
َ
أ
َ
ِزُموا ِديَنُ�م َواف

ْ
بِ  ُْ�مبِيِّ نَ  يِ ْوا بَِهدْ ْهدُ ل

 نَّ ُعوا سُ َواتَّ
َ
يُ�مْ َتُه، وَأ

َ
َ َعل َ

ْشلك
َ
ُقْرآِن َ�َما ىلَعَ ال ْعرُِضوا َما أ

ُه الُقْرآنُ 
َ
  َعَرف

َ
أ
َ
زِ ف

ْ
رُ ل

َ
نَْ�رَهُ ف

َ
رْ دُّ ُموهُ َوَما أ

َ
ِم دِ ا �ًّ رَ  َوِعزَّ  لَّ ضْوا بِاهللاِ جَ وهُ، وَأ

َ
ِ ا وَ ينً َو�ِاِإلْسال  صدٍ مَّ حَ مُ �

مً 
َ
يِۡهمۡ  بَِما ِحۡزبِۢ  ُ�ُّ ﴿ :ۀجمل. و »ا َو�َِماًماَو�ِالُقْرآِن َحك دارد که احزاب دینی که  داللت ﴾فَرُِحونَ  َ�َ

چسبند و به آن  های خود را محکم می اعمال و شعائر حزبی و بدعت اند، تفرقه انداخته نام دینه ب

 شعائر اهللارا  شعائر الناسکنند خدا دستور داده و  شادمان و خوشند و چنان عالقه دارند که خیال می

شیعه در  ۀ، کلم!+"»هم الفائزون يلع ةشيع«: که فرموده صشمرند. و ضمنا باید دانست رسول خدا می

است. متأسفانه پیرو معنی ه لغوی ب ۀو شیع اصطالحی حزبی ۀلغوی است نه شیع ۀاین حدیث شیع

لغوی  ۀیعنی شیع  دانند پیرو علی ق دیگر میَر ای مقابل فِ  اصطالحی حزبی که خود را فرقه ۀشیع

زیاد  از خود کم و معتقد بود قبول ندارند و احضرت به آنهفروع دینی که آن نیستند زیرا اصول دین و

خود را مسلمان  معنی لغوی که مانند حضرت علیه ب ۀاند، پس اینان فائز نیستند، بلکه آن شیعکرده

____________________ 
بریم از شر آنچه های مختلفی تقسیم خواهد شد؛ پس پناه میهای پیش از خود به فرقهبدانید که این امت چون امت« -١

ها آن است که راه و روش مرا وجود دارد... بدانید که این امت به هفتاد و سه فرقه تقسیم خواهد شد؛ بدترین این فرقه

تان پایبند باشید و راه و روش کند. چون آنان را درک نمودید و دیدید، به دینرها کرده و همچون من عمل نمی

گردانید؛  پیامبرتان را دنبال کنید و از سنت او پیروی کنید و از اشکاالتی که در مورد قرآن بر شما مطرح نمودند، روی

رد کنید. و به الله متعال به عنوان و آنچه را قرآن نیک معرفی نموده بدان پایبند باشید و آنچه را انکار نموده 

در نسخه مولف به ». تان و به محمد و قرآن به عنوان قاضی و امام راضی باشیدپروردگارتان و به اسالم به عنوان دین

-که این روایت از سخنان علی بن ابیباشد. درحالیمی صاشتباه آمده است که گوینده این حدیث رسول خدا 
را برای مردم بیان داشت که عازم بصره بود. چنانکه در تمام مصادر تاریخی وارد درحالی آنباشد که میطالب  

یخ األمم والـملوك،شده است؛  یخ، )؛ و ٣/٤٩٤طبری ( مانند تار البدایة )؛ و ٣/١١٦ابن اثیر (الکامل في التار

 باشد. می ÷سخنان امام علی  ) و...، و همچنین مضمون خطبه بیانگر آن است که از٧/٢٦٢ابن کثیر (والنهایة، 

)؛ و نگا: حافظ ابن عساکر دمشقی، ٣٥٩٩، ح (مسند الفردوسحافظ دیلمی،  ».شیعیان علی همان رستگارانند« -٢

یخ دمشق الکبیر  )٤٢/٣٧١، و٤٣/٣٣٣و ٤٢/٣٢٢( تار
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جدای از مسلمین محسوب نکند و  ۀبداند و اصول و فروع اسالم را کم و زیاد نکرده باشد و خود را فرق

را ای رستگار است، زی چنین بود، چنین شیعه دعوت به مذهب ننماید چنانکه خود حضرت علی

 مانند حضرت مسلمان بوده و به کتاب و سنت عمل خواهد نمود. 

ْ  ُ�ّٞ  ٱ�َّاَس  َمسَّ  �َذا﴿ نِيبِ�َ  َر�َُّهم َدَعۡوا ٓ  ُ�مَّ  إَِ�ۡهِ  مُّ َذاَ�ُهم إَِذا
َ
 ّمِۡنُهم فَرِ�قٞ  إَِذا رَۡ�َةً  ّمِۡنهُ  أ

ْ  ٣٣ �ُۡ�ُِ�ونَ  بَِرّ�ِِهمۡ  ٓ  ِ�َۡ�ُفُروا ْ  َءاَ�ۡيَ�ُٰهمۚۡ  بَِما مۡ  ٣٤ َ�ۡعلَُمونَ  فََسۡوَف  َ�َتَمتَُّعوا
َ
نَزۡ�َا أ

َ
 َعلَۡيِهمۡ  أ

ْ  بَِما َ�َتَ�َّمُ  َ�ُهوَ  ُسۡلَ�ٰٗنا   ]۳۵-۳۳[الروم:  ﴾٣٥ �ُۡ�ُِ�ونَ  بِهِۦ َ�نُوا
و چون مردم را محنتی رسد پروردگار خود را بخوانند بازگشت کنان به او، سپس چون : ترجمه

) تا به ۳۳آورند( بچشاند آنگاه گروهی از ایشان به پروردگارشان شرک میرحمت خود را به آنان 
بر  ) آیا دلیلی۳۴زودی خواهید دانست(ه آنچه دادیمشان کفران کنند، پس بهره برید که ب

 ). ۳۵ند سخن بگوید(آور ک میشر  ه اوآنچه ب (حقانیت) ۀدربار  ایم که نازل کرده ایشان
خواندند و رفع  ها خدا را می ها و گرفتاری رکین در سختیاین آیات داللت دارد که مش: نکات

خدا شدند و به غیر ی مشرک میما وقت خوشخواستند و به خدا معتقد بودند، ا ها را از خدا می گرفتاری

و خدا فرموده این کارشان دلیلی از طرف  پنداشتند میتوسل و توجه داشتند و غیر خدا را سمیع و بصیر 

ما أنزل «خدا کفر است و دلیلی از  ید بدانند که توجه و توسل به غیرزمان ما نیز باما ندارد. پس مردم 

خواندند، ولی منحرفین زمان ما در  خدا را می  اضافه بت پرستان در سختی و گرفتاریه ندارد. ب» الله

  !!ترند پرستان منحرف خوانند و از بت ها بندگان خدا را می ها و سختی گرفتاری

﴿ ٓ َذۡ�َنا �َذا
َ
ْ  رَۡ�َةٗ  ٱ�َّاَس  أ ۖ  َفرُِحوا َمۡت  بَِما َسّيَِئ� تُِصۡبُهمۡ  �ن بَِها يِۡديِهمۡ  قَدَّ

َ
 ُهمۡ  إَِذا �

وَ  ٣٦ َ�ۡقَنُطونَ 
َ
ْ  لَمۡ  أ نَّ  يََرۡوا

َ
َ  أ ۚ  �ََشآءُ  لَِمن ٱلّرِۡزَق  يَۡبُسُط  ٱ�َّ  ّلَِقۡو�ٖ  �َ�ٰٖت  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  َوَ�ۡقِدُر

ُهۥ ٱۡلُقۡرَ�ٰ  َذا اتِ  َٔ َ�  ٣٧ يُۡؤِمُنونَ  بِيِل�  َوٱۡ�نَ  َوٱلِۡمۡسِك�َ  َحقَّ ِينَ  َخۡ�ٞ  َ�ٰلَِك  ٱلسَّ  يُرِ�ُدونَ  ّلِ�َّ
ِۖ  وَۡجهَ  ْوَ�ٰٓ�َِك  ٱ�َّ

ُ
  ]۳۸-۳۶[الروم:  ﴾٣٨ ٱلُۡمۡفلُِحونَ  ُهمُ  َوأ

اعمالی که سزای ه آن خوش و غره شوند و اگر به و چون مردم را رحمتی بچشانیم ب: ترجمه
) آیا ندیدند که خدا ۳۶( بدی به ایشان رسد آن وقت همانان مأیوس کردند ۀاند حادث کرده

برای مردم با ایمان  امر راستی که در اینه گیرد ب گشاید و یا تنگ می که را بخواهد میروزی هر 
مسکین و ابن السبیل را بده، این برای آنان که  خویشاوندان، ) پس حِقّ ۳۷ها است( عبرت

 ). ۳۸جویند بهتر است و آنان خود رستگارند( رضای خدا می
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شود  یکی از علل بدبختی و بیچارگی بشر همین است که در حال ثروت و نعمت مغرور می: نکات

ه د را باید بدهد، در حالی که طبق این آیات مقدرات خو و در حال فقر و سختی یأس به خود راه می

دست خدای حکیم بداند، و حالت نعمت و فقر برای او عبرت باشد و اگر با ثروت شد اول حق 

 خویشان را بدهد زیرا خدا ابتدا به ذکر ایشان نموده است. 

﴿ ٓ ْ  ّرِٗ�ا ّمِن َءاتَۡيُتم َوَما ُ�َوا ۡمَ�ٰلِ  ِ�ٓ  ّلَِ�ۡ
َ
ْ  فََ�  ٱ�َّاِس  أ ِۖ  ِعندَ  يَۡرُ�وا ٓ  ٱ�َّ  َزَ�ٰو�ٖ  ّمِن َءاتَۡيُتم َوَما

ِ  وَۡجهَ  تُرِ�ُدونَ  ْوَ�ٰٓ�َِك  ٱ�َّ
ُ
ُ  ٣٩ ٱلُۡمۡضعُِفونَ  ُهمُ  فَأ ِي ٱ�َّ  ُ�مَّ  َرزَقَُ�مۡ  ُ�مَّ  َخلََقُ�مۡ  ٱ�َّ

َ�ٓ�ُِ�م ِمن َهۡل  ُ�ۡيِيُ�ۡمۖ  ُ�مَّ  يُِميُتُ�مۡ  ن ُ�َ �  ّمِن َ�ٰلُِ�م ِمن َ�ۡفَعُل  مَّ ءٖ  ُسۡبَ�َٰنُهۥ َ�ۡ
ا َوتََ�َٰ�ٰ    ]۴۰-۳۹[الروم:  ﴾٤٠ �ُۡ�ُِ�ونَ  َ�مَّ
گردد و آنچه  پس نزد خدا زیاد نمی افزایش بردارد،مردم ربا بدهید تا در اموال و آنچه : ترجمه

) خدا ۳۹اند( مال خود را زیاد کرده چنین کسانکه رضای خدا را بخواهید پس  دهیدب یزکات
تان کند آیا از  است که شما را آفریده و سپس روزیتان داده سپس شما را بمیراند و باز زنده

شریکانی که شما دارید کسی هست که چیزی از این کارها بکند منزه و برتر است او از آنچه 
 ). ۴۰گردانند( شریک او می

ٓ ﴿ :ۀجملمقصود از : نکات آن زیادتی است که انسان قرض گیرنده به  ﴾...ّرِٗ�ا ّمِن اتَۡيُتمءَ  َوَما

عنوان رشوه که موجب سلب ه دهد تا زیادتر بگیرد یا ب میشخص ای است که  دهد و یا هدیه مالک می

مستحبی که اگر  ۀاعم است از زکات واجبی و یا صدق ﴾َزَ�ٰو�ٖ  ّمِن﴿ :برکت از مال است. و مقصود از

َ�ٓ�ُِ�م ِمن َهۡل ﴿ :ۀجملبرای رضای خدا بدهد موجب برکت و زیادتی مال است. و  ن ُ�َ  ﴾...مَّ
دا کس نتواند خلق کند و روزی دهد و بمیراند و زنده کند نباید او را مانند خ داللت دارد بر اینکه هر

پس هیچ ی چنین صفاتی ندارد لهی شریک نمود و چون هیچ مخلوقخواند و نباید او را در صفات ا

 لهی شریک نمود. مخلوقی را نباید در صفات ا

ِ  ِ�  ٱۡلَفَسادُ  َظَهرَ ﴿ يِۡدي َكَسَبۡت  بَِما َوٱۡ�َۡحرِ  ٱۡلَ�ّ
َ
ِي َ�ۡعَض  ِ�ُِذيَقُهم ٱ�َّاِس  � ْ  ٱ�َّ  َعِمُلوا

ْ  قُۡل  ٤١ يَرِۡجُعونَ  لََعلَُّهمۡ  �ِض  ِ�  ِسُ�وا
َ
ْ  ٱۡ� ِينَ  َ�ٰقَِبةُ  َ�نَ  َكۡيَف  َفٱنُظُروا ۚ  ِمن ٱ�َّ  َ�نَ  َ�ۡبُل

ۡ�َ�ُُهم
َ
ۡ�ِ�ِ�َ  أ قِمۡ  ٤٢ مُّ

َ
ن َ�ۡبلِ  ِمن ٱۡلَقّيِمِ  لِّ�ِينِ  وَۡجَهَك  فَأ

َ
ِ�َ  أ

ۡ
ِۖ  ِمنَ  َ�ُۥ َمَردَّ  �َّ  يَۡومٞ  يَأ  ٱ�َّ

ُعونَ  يَۡوَم�ِذٖ  دَّ   ]۴۳-۴۱[الروم:  ﴾٤٣ يَصَّ
سزای بعضی  دم تباهی و فساد ظاهر شده تا خدامر سبب اعمال ه در خشکی و دریا ب: ترجمه

بگردید  زمین) بگو در ۴۱شاید از گناه برگردند( ،اند به ایشان بچشاند کردهمردم از اعمالی که 
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) پس ۴۲که پیش از شما بودند چسان بوده اکثر ایشان مشرک بودند( و بنگرید عاقبت آنان
پیش از آنکه از طرف خدا روز برگشت  ،استوار نما ،این دین راست درست توجه خود را به

 ). ۴۳شوند( از یکدیگر جدا میهمه در آن روز  ،ناپذیر بیاید
نیز  ۲۲ ۀانبیاء آی ۀمعنای تباهی است و مشابه این معنا در سوره بدانکه فساد در آیات فوق ب: نکات

ٓ  َ�نَ  لَوۡ ﴿ :فرماید آمده که می ُ ٱ إِ�َّ  َءالَِهةٌ  �ِيِهَما  ۴۱ ۀو مقصود از ظهور فساد در آی !*"﴾لََفَسَدتَا �َّ

اند مقصود  های عمومی و زلزله و مانند آن است، بعضی از مفسران گفته همان گرانی و قحطی و جنگ

از فساد نیامدن باران است که در خشکی گیاه نروید و در دریا لؤلؤ و مرجان منعقد نشود و چون باران 

ن شود. و مقصود ا
ّ

ُعونَ ﴿ زنیاید جانوران دریا نابینا شوند و هوای بالد کثیف و متعف دَّ  قونیتفّر ؛ ﴾يَصَّ

  باشند. ای در بهشت عنبر سرشت می ای در دوزخ و فرقه باشد که فرقه می

ۥۖ  َ�َعلَۡيهِ  َ�َفرَ  َمن﴿ نُفِسِهمۡ  َ�ٰلِٗحا َعِمَل  َوَمنۡ  ُ�ۡفُرُه
َ
ِينَ  ِ�َۡجِزيَ  ٤٤ َ�ۡمَهُدونَ  فَِ�  ٱ�َّ

 ْ ْ  َءاَمُنوا ٰلَِ�ٰتِ  وََعِملُوا ۦٓۚ  ِمن ٱل�َّ ۦٓ  َوِمنۡ  ٤٥ ٱۡلَ�ِٰفرِ�نَ  ُ�ِبُّ  َ�  إِنَُّهۥ فَۡضلِهِ ن َءاَ�ٰتِهِ
َ
 يُۡرِسَل  أ

َ�ٰتٖ  ٱلّرَِ�احَ  ۡمرِهِۦ ٱۡلُفۡلُك  َوِ�َۡجرِيَ  رَّۡ�َتِهِۦ ّمِن َوِ�ُِذيَقُ�م ُمبَّشِ
َ
ْ  بِأ  فَۡضلِهِۦ ِمن َوِ�َۡبَتُغوا

 ] ۴۶-۴۴[الروم:  ﴾٤٦�َۡشُكُرونَ  َولََعلَُّ�مۡ 
د برای نکه عمل شایسته کنشود کفر او بر ضرر خود اوست وکسانی که کافر هر : ترجمه

های شایسته دارند از فضل خود  ) تا خدا آنان را که ایمان و عمل۴۴کنند( خودشان آماده می
) و از آیات وجود و قدرت او این ۴۵( دارد گمان خدا کافران را دوست نمی بی .پاداش دهد

ه د و تا رحمت خود را به شما بچشاند و تا کشتی بفرست است که بادها را برای بشارت می
 ). ۴۶( ید و شاید شکرگزاریداو روان گردد و تا از فضل او بجویفرمان 

نُفِسِهمۡ ﴿: نکات
َ
داللت دارد که عمل صالح مانند صندوق پس انداز برای روز  ﴾َ�ۡمَهُدونَ  فَِ�

تعالی  گردد. و حق نهار میأو اشجار و  بیچارگی و روز قیامت انسان مفید است و تبدیل به قصور و حور

 
ً
ذکر نموده مفرد است، زیرا  در این آیات بادهای بشارت دهنده را جمع آورده ولی باد هالکت را که بعدا

 رحمت او بیشتر از عذاب اوست. و در این آیات فوائد بادها را شمرده که آن فوائد را خواهیم شمرد. 

رَۡسۡلَنا َولََقدۡ ﴿
َ
ِينَ  ِمنَ  فَٱنَتَقۡمَنا بِٱۡ�َّيَِ�ِٰت  فََجآُءوُهم قَۡوِمِهمۡ  إَِ�ٰ  رُُسً�  َ�ۡبلَِك  ِمن أ  ٱ�َّ

 ْۖ ۡجَرُموا
َ
ا َوَ�نَ  أ ُ  ٤٧ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  نَۡ�ُ  َعلَۡيَنا َحقًّ ِي ٱ�َّ  َسَحاٗ�ا َ�ُتثِ�ُ  ٱلّرَِ�ٰحَ  يُۡرِسُل  ٱ�َّ

____________________ 
 ].٢٢[األنبیاء: » اگر در آسمان و زمین خدایانی غیر خدا بود هر آینه فاسد شده بودند.« -١
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َمآءِ  ِ�  َ�َيۡبُسُطُهۥ ٓ  ِخَ�ٰلِهۦِۖ  ِمنۡ  َ�ُۡرجُ  ٱلَۡوۡدَق  َ�َ�َى كَِسٗفا َوَ�ۡجَعلُُهۥ �ََشآءُ  َكۡيَف  ٱلسَّ  فَإَِذا
َصاَب 

َ
ونَ  ُهمۡ  إَِذا ِعَبادِهِۦٓ  ِمنۡ  �ََشآءُ  َمن بِهِۦ أ ْ  �ن ٤٨ �َۡسَتۡبِ�ُ ن َ�ۡبلِ  ِمن َ�نُوا

َ
َل  أ َّ�َ�ُ 

 ]۴۹-۴۷[الروم:  ﴾٤٩ لَُمۡبلِِس�َ  َ�ۡبلِهِۦ ّمِن َعلَۡيِهم
ها برایشان  سوی قومشان فرستادیم پس معجزهه تحقیق قبل از تو پیامبرانی را به ب و: ترجمه

یاری کردن مؤمنین همواره بیاوردند، پس ما از آنان که جرم و جنایت کردند انتقام گرفتیم و 
طوری را برانگیزد و در آسمان هر  ابرفرستد که  ) خداست که بادها را می۴۷( سزاوار بودما بر 

یرون بینی باران از خالل آن ب بگستراند و آن را متراکم گرداند که میآن ابر را که بخواهد 
) و ۴۸برساند آنان شادی کنند( کس از بندگانش که بخواهدشود، پس چون آن را به هر  می
 ). ۴۹نومید بودند( ، سختچه پیش از نزول باران برایشانگر

 : دها را شمردهدر این آیات فوائد و منافع با: نکات

 برای بشارت به اهل زراعت که امید باران دارند.  -۱

 برای حرکت ابرها و آوردن باران رحمت.  -۲

 بوده.  یها تماما کشتی باد برای حرکت کشتی زیرا کشتی -۳

 دست آوردن لؤلؤ و مرجان. ه ی و بو تجار صحرایی های دریای کاروان شبرای جنب -۴

 الی تع برای شکر گزاری مردم، در اینجا حق -۵
ّ

 تر از أمر به شکر است.  فرموده، و این لطیف لعل

 برای دفع ناامیدی بندگان که از رحمت او مأیوس نگردند.  -۶

 برای دفع کثافت و تعفن فضا و آوردن خرمی و شادابی.  -۷

ِ  رَۡ�َتِ  َءاَ�ٰرِ  إَِ�ٰٓ  فَٱنُظرۡ ﴿ �َض  يُۡ�ِ  َكۡيَف  ٱ�َّ
َ
ٓۚ  َ�ۡعدَ  ٱۡ� �  لَُمۡ�ِ  َ�ٰلَِك  إِنَّ  َمۡوتَِها  َوُهوَ  ٱلَۡمۡوَ�ٰ

 ٰ ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ رَۡسۡلَنا َولَ�ِنۡ  ٥٠ َقِديرٞ  َ�ۡ
َ
ۡوهُ  رِ�ٗحا أ

َ
� فََرأ ْ  ُمۡصَفّرٗ  ٥١ يَۡ�ُفُرونَ  َ�ۡعِدهِۦ ِمنۢ  لََّظلُّوا

مَّ  �ُۡسِمعُ  َوَ�  ٱلَۡمۡوَ�ٰ  �ُۡسِمعُ  َ�  فَإِنََّك  َ�ٓءَ  ٱلصُّ ْ  إَِذا ٱ�ُّ ٓ  ٥٢ ُمۡدبِرِ�نَ  َولَّۡوا نَت  َوَما
َ
 ٱۡلُعۡ�ِ  بَِ�ٰدِ  أ

ۡسلُِمونَ  َ�ُهم َ�ٰتَِنا� يُۡؤِمنُ  َمن إِ�َّ  �ُۡسِمعُ  إِن َضَ�ٰلَتِِهۡمۖ  َعن   ]۵۳-۵۰[الروم:  ﴾٥٣ مُّ
کند  چگونه زمین را پس از موات شدنش زنده میکه پس به آثار رحمت خدا بنگر : ترجمه

(آفت ) و اگر بادی ۵۰چیزی تواناست( هر او بر است ومردگان ۀکنند زنده ،محققا همین قدرت
) پس ۵۱پس از آن به کفران و حال کفر برگردند( ،بینندکشتزار را زرد شده ببفرستیم که زا) 

گردانند پشت کرده روی میمحققا تو مردگان را نشنوانی و ندا را به کران نشنوانی وقتی که 
آورند و  آیات ما ایمان میه به کسانی که ب ) و تو کوران را از ضاللتشان رهبر نیستی و جز۵۲(

 ). ۵۳خود مطیعند نشنوانی(

 



 ٤٦٩  سورة الروم

رَۡسۡلَنا﴿ :ۀجمل: نکات
َ
 خالفرکه باد دبور و موذی است مفرد آمده ب ریح ۀکلم ﴾...رِ�ٗحا أ

َ�ٰ  لّرَِ�احَ ٱ﴿ کید آمده و  ﴾ٱلَۡمۡوَ�ٰ  �ُۡسِمعُ  َ�  فَإِنََّك ﴿ :ۀجملچنانکه گذشت. و  ﴾تٖ ُمبَّشِ جمع  موتیبا تأ

با آن  صشود که رسول خدا ی نیامده. معلوم میاضافه استثنایه در سیاق نفی و مفید عموم است، و ب

شنوند، در این حال تعجب است  شنواند و مردگان صدای او را نمی عظمت ندای خود را به مردگان نمی

و عقیده دارند که آنان طلبند  روند سر قبور بزرگان خود و از آنان اذن دخول می که بعضی از مسلمین می

ست و فقط ا شنیدند و در حال وفات گوش ایشان زیر خاک شنوند، با اینکه بزرگان با گوش خود می می

باید در جواب  !آن بزرگان زنده هستند: گویند شنود خداست. اینان می گوش می کسی که بدون آلِت 

انکه آیات قرآنی داللت دارد، رجوع فرض زنده بودن، زنده به حیات اخروی هستند نه دنیوی چن رگفت ب

 . ۲۲ ۀفاطر آی ۀو سور ۸۰ ۀنمل آی ۀو سور ۱۶۹ ۀآل عمران آی ۀشود به سور

﴿ ُ ِي ٱ�َّ �ٖ  َ�ۡعدِ  ِمنۢ  َجَعَل  ُ�مَّ  قُوَّةٗ  َضۡعٖف  َ�ۡعدِ  ِمنۢ  َجَعَل  ُ�مَّ  َضۡعٖف  ّمِن َخلََقُ�م ٱ�َّ  قُوَّ
ۚ  َضۡعٗفا ۚ  َما َ�ۡلُقُ  وََشۡيَبٗة اَعةُ  َ�ُقومُ  َوَ�ۡومَ  ٥٤ ٱۡلَقِديرُ  ٱۡلَعلِيمُ  وَُهوَ  �ََشآُء  ٱلُۡمۡجرُِمونَ  ُ�ۡقِسمُ  ٱلسَّ

ْ  َما ْ  َكَ�ٰلَِك  َساَعةٖ�  َ�ۡ�َ  َ�ُِثوا ِينَ  َوقَاَل  ٥٥ يُۡؤفَُكونَ  َ�نُوا ْ  ٱ�َّ وتُوا
ُ
يَ�ٰنَ  ٱۡلعِۡلمَ  أ  لََقدۡ  َوٱۡ�ِ

ِ  كَِ�ٰبِ  ِ�  َ�ِۡثُتمۡ   ٥٦ َ�ۡعلَُمونَ  َ�  ُكنُتمۡ  َوَ�ِٰكنَُّ�مۡ  ٱۡ�َۡعِث  يَۡومُ  فََ�َٰذا ٱۡ�َۡعِث�  يَۡومِ  إَِ�ٰ  ٱ�َّ
ِينَ  يَنَفعُ  �َّ  َ�َيۡوَم�ِذٖ  ْ  ٱ�َّ   ]۵۷-۵۴[الروم:  ﴾٥٧ �ُۡسَتۡعَتُبونَ  ُهمۡ  َوَ�  َمۡعِذَرُ�ُهمۡ  َظلَُموا
نیرو  و از پِس  ،ناتوانی نیرو داد و از پِس  ،خداست که شما را از سستی و ناتوانی آفرید: ترجمه

) و روزی که ۵۴( و او دانای تواناست ،کند چه بخواهد خلق می ری قرار داد. هرناتوانی و پی
(از حقیقت) بدینگونه  .اند خورند که جز ساعتی بسر نبرده پا شود مجرمین قسم میرقیامت ب

ند گویند در مقررات إلهی تا ) و کسانی که دارای علم و ایمان۵۵اند( منحرف و سرگردان بوده
) پس آن روز ۵۶دانستید( اید اینک روز قیامت است ولیکن شما نمی روز قیامت بسر برده

 ). ۵۷عذرخواهی ستمگران سودی ندهد و مورد خشنودی نگردند(

، آفریدن بشر از نطفه و همچنین از ناتوانی حال ﴾َضۡعٖف  ّمِن َخلََقُ�م﴿ :مقصود از: نکات

نیروی جوانی است و پس از آن  ﴾...قُوَّةٗ  َضۡعٖف  َ�ۡعدِ  ِمنۢ ﴿ :وارگی است. و مقصود ازطفولیت و شیرخ

راده و اختیار بشر نیست و بشر مقهور قدرتی فوق خودش ه إناتوانی حال پیری است که این احوال ب

ْ  َما﴿ :ۀجملباشد که روی حکمت چنین تدبیری در خلقت او آورده است. و  می  ،﴾َساَعةٖ  َ�ۡ�َ  َ�ُِثوا
 لهزودی موعدشان برسد، ولیکن اه اند که ب ن موعود به وعیدند میل نداشتهداللت دارد که مجرمین چو

اند از ورود موعد شادمانند، و این درنگ در عالم برزخ  ثواب بوده ۀعلم و ایمان چون موعود به وعد
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شود، و معنی ساعت در  می حسب ظاهر، و قیامت را ساعت گویند برای اینکه به یک لحظه برپاراست ب

شود که عالم برزخ شبیه به خواب  لغت غیر از معنی ساعت فارسی است. و از این آیات استفاده می

 است. 

ۡ�َنا َولََقدۡ ﴿ َُقولَنَّ  يَةٖ � ِجۡئَتُهم َوَل�ِن َمَثٖل�  ُ�ِّ  ِمن ٱۡلُقۡرَءانِ  َ�َٰذا ِ�  لِلنَّاِس  َ�َ ِينَ  �َّ  ٱ�َّ
 ْ نُتمۡ  إِنۡ  َ�َفُرٓوا

َ
ُ  َ�ۡطَبعُ  َكَ�ٰلَِك  ٥٨ ُمۡبِطلُونَ  إِ�َّ  أ ٰ  ٱ�َّ ِينَ  قُلُوبِ  َ�َ  ٥٩ َ�ۡعلَُمونَ  َ�  ٱ�َّ

ِ  وَۡعدَ  إِنَّ  فَٱۡصِ�ۡ  ۖ  ٱ�َّ نََّك  َوَ�  َحّقٞ ِينَ  �َۡسَتِخفَّ  ]۶۰-۵۸[الروم:  ﴾٦٠ يُوقُِنونَ  َ�  ٱ�َّ
برای ایشان  ایم و اگر آیتی لی زدهثَ جور َم تحقیق برای مردم در این قرآن همه ه و ب: ترجمه

دا بردل ) بدینگونه خ۵۸( گویند شما جز بیهوده گویان نیستید بیاوری کسانی که کافرند می
که کسانی است و خدا درست ۀکن که وعد س صبر) پ۵۹نهد( میدانند مهر که نمیکسانی

 ). ۶۰ندارند( سبک وزنی وا را به قین ندارند توی

ِ ﴿ :مقصود از: نکات  ، مَ ﴾َمَثلٖ  ُ�ّ
َ
 ی است که برای هدایت الزم است. طبع و مهر نهادِن های لث

 :اختیار و انتخاب خودشان است لجاجت را. و مقصود از ۀواسطه تعالی بر قلوب کفار و نادانان ب حق

نََّك  َوَ� ﴿ اش و زود از این است که در مقابل جهالت و اذیت ایشان حوصله کن و با وقار ب ﴾�َۡسَتِخفَّ

 شود که مؤمن اهل یقین است و به قیامت یقین دارد. جا در نرو. و از این آیه استفاده می

 



 
 
 

 سورة لقامن (مكية وهي أربع وثالثون آية)

 باشد آیه می ۳۴لقمان مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
ِينَ  ٣ ّلِۡلُمۡحِسنِ�َ  َورَۡ�َةٗ  ُهٗدى ٢ ٱۡ�َِكيمِ  ٱۡلِكَ�ٰبِ  َءاَ�ُٰت  تِۡلَك  ١ الٓمٓ ﴿  يُِقيُمونَ  ٱ�َّ

لَٰوةَ  َكٰوةَ  َوُ�ۡؤتُونَ  ٱلصَّ ْوَ�ٰٓ�َِك  ٤ يُوقُِنونَ  ُهمۡ  بِٱ�ِخَرةِ  َوُهم ٱلزَّ
ُ
ٰ  أ ّ�ِِهۡمۖ  ّمِن ُهٗدى َ�َ  رَّ

ْوَ�ٰٓ�َِك 
ُ
  ]۵-۱[لقمان:  ﴾٥ ٱلُۡمۡفلُِحونَ  ُهمُ  َوأ

است آیات  ) این۱نام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. الف الم میم(ه ب: ترجمه
که نماز را  ) آنان۳رحمت است برای نیکوکاران(که هدایت و یحال) در۲کتاب دارای حکمت(

ایشان بر هدایتی از  )۴دهند، و فقط ایشان به عالم دیگر یقین دارند( دارند و زکات می  پا میبر
 ). ۵پروردگارشان بوده و آنان فقط، رستگارند(

رفع که خبر ه بنابر اینکه حال باشند و ب نصبه به دو وجه قرائت شده ب ﴾َورَۡ�َةٗ  ُهٗدى﴿ :نکات

 معنیه است و ب صفت الکتاب؛ ﴾ٱۡ�َِكيمِ ﴿ :ۀ. و کلم»ةهو هدی ورمح« ؛مبتدای محذوف باشد یعنی

اِضَيةٖ  ِعيَشةٖ ﴿ :باشد مانند می »ةمكذو احل«  بقره ۀباشد. در سور ذات رضا می ؛معنیه که ب !*"﴾رَّ

ِ ٱ َت رَۡ�َ  إِنَّ ﴿ و ،زیرا در اینجا رحمت اضافه شده ﴾ّلِۡلُمۡحِسنِ�َ ﴿ فرموده، و در اینجا ﴾ُمتَّقِ�َ ّلِلۡ ﴿ َّ� 
ۡ ٱ ّمِنَ  قَرِ�بٞ  َكٰوةَ  َوُ�ۡؤتُونَ ﴿ و احسان باالتر از اتقاء است. ،!+"﴾ِسنِ�َ ُمحۡ ل داللت بر اهمیت  ﴾ٱلزَّ

اتَِل انلَّاَس َحىَت �َشَهُدوا «: نقل شده که فرمود صزکات و پرداخت آن دارد. و از رسول خدا
َ
ق
ُ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
أ

اَكة َة و�ُؤتُوا الزَّ
َ

ال ًدا َرُسوُل اهللاِ َو�ُِقيُموا الصَّ نَّ ُ�َمَّ
َ
ُ وَأ  ا�َّ

َّ
َ إال

َ
 إهل

َ
نَّ ال

َ
مأمورم که با مردم « :یعنی .!,"»أ

پا دارند و زکات را که محمد رسول خداست و نماز را برقتال کنم تا شهادت دهند به وحدانیت خدا و این

 »در زندگانی پسندیده است.« -١

 ].٥٦[األعراف: » براستی که رحمت خدا نزدیک است به نیکوکاران.« -٢
 اند.را روایت کردهمتفق علیه. بخاری و مسلم و أصحاب سنن اربعة و أحمد و ... آن -٣

____________________ 
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دٍ «: ای که آن حضرت به اهل عمان نوشته آمده است که و در نامه »بدهند. ِ  ِمْن ُ�َمَّ ْهِل َرُسوِل ا�َّ
َ
 أ

َ
إىِل

قِ  :ُ�َمانَ 
َ
أ
َ
ا َ�ْعُد، ف مَّ

َ
 أ

َّ
َمَساِجَد، َو�ِال

ْ
وا ال اَكَة، وُخطُّ وا الزَّ دُّ

َ
ِ، وَأ  َرُسوُل ا�َّ

ِّ
�

َ
ُ وَ�  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
 إهِل

َ
ْن ال

َ
وا �َِشَهاَدةِ أ  رُّ

اقرار نمائید به شهادت اینکه ال  ؛سوی اهل عمان، اما بعده از محمد رسول خدا ب« :. یعنی!*"»َغَزْوتُُ�مْ 

رسول خدایم و زکات ادا کنید و به مساجد حاضر شوید و گرنه با شما جنگ له إال الله و اینکه من إ

. و زکات تطهیر اموال نیز هست چنانکه علی بن زکات باید بدهید ؛که صریحا فرموده ».خواهم کرد

، وَ «: خواهد که سجادیه از خداوند توفیق می ۀدر صحیف الحسین اتِ نَ التَّبِعَ الَنَا مِ وَ لِّصَ أَمْ أَنْ أَنْ نُخَ

اتِ  وَ كَ اجِ الزَّ رَ ا بِإِخْ هَ رَ نها یم و آه اموالمان را از تبعات خالص نمایخدایا ما را توفیق ده ک« :یعنی !+"»نُطَهِّ

شود زکات در همه چیز  خبار نیز استفاده میأه بر قرآن از وو عال »یم.را با اخراج زکات ها پاک نمای

صِّ «: فرموده باشد. و در نهج البالغه باب حکم، حضرت علی می اةحَ كَ مْ بِالزَّ الَكُ وَ ، و نیز !,"»نُوا أَمْ

لِ «: فرموده ءٍ  لِكُ ْ اةٌ  يشَ كَ َرَض َرُسوُل اهللاِ «: گفت . و از انس بن مالک روایت شده که می!-"»زَ
َ
يِف  صف

ْرَ�ِعَ� ِدْرَهًما ِدْرَهمٌ 
َ
ُمْسلِِمَ� يِف لُكِّ أ

ْ
ْمَواِل ال

َ
هر چهل درهم درهمی در اموال مسلمین از « :. یعنی!."» أ

____________________ 
ابن اثیر ه معروف ب یبن محمد بن جزر یبوالحسن عل)؛ ا٧/٦٠( المعجم األوسطهـ)،  ٣٦٠أبوالقاسم طبرانی (ت  -١

 هـ)، ٦٣٠(ت
ُ
 م، ١٩٩٦هـ/ ١٤١٧، ١، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، طیحمد الرفاعا، تحقیق عادل د الغابةْس أ

اإلصابة في تمییز هـ)، ٨٥٢و همچنین: ابن حجر عسقالنی (ت .)٦/١٧٤(أبو شداد الذماري العماني ترجمة 

 )٧/٢١١( یأبو شداد العمانم، ترجمة ١٩٩٢هـ/١٤١٢ی، بیروت، دار الجیل، محمد بجاو یتحقیق عل، الصحابة

ائِهِ ، فصل: [الصحيفة السجادية -٢ عَ نْ دُ انَ مِ كَ ان ÷وَ ضَ مَ رُ رَ هْ لَ شَ ا دَخَ  .١٨٨]، ص:  إِذَ
و  ٢/٤( من ال یحضره الفقیه)؛ ابن بابویه قمی، ٤/٦١( الکافيکلینی، » تان را با زکات محافظت کنید.اموال« -٣

 السنن الکبریاز حسن به صورت مرسل؛ و بیهقی در  مراسیل). و در مصادر اهل سنت: ابوداود در ٤/٤١٦

هیثمی در )، ١٠١٩٦( و طبرانی در الکبیر) از ابوامامة به صورت مرفوع؛ ٣٥٥٧(شعب اإلیمان) و ٦٣٨٥(

رد که متروك است. و أبونعیم در گوید: در میان راویان آن موسی بن عمیر کوفی وجود دا) می٣/٦٤(الـمجمع

یخ بغدادو خطیب بغدادی در  الحلیة ) از ابن مسعود به صورت مرفوع. و البانی به ضعف آن حکم ١٣/٢٠( تار

 نموده است.

 ).٢/٧٥( من ال یحضره الفقیه)؛ و ابن بابویه قمی، ٦٣و ٤/٦٢( الکافيکلینی، ». هرچیزی زکات دارد« -٤

الَ «)؛ و لفظ آن: ٤١٨(ص:  قولتحف العابن شعبة حرانی،  -٥ مَ وَ اهِ رَ ةُ دَ ْسَ مٍ مخَ هَ تَيْ دِرْ ائَ لِّ مِ نْ كُ ةُ مِ وضَ رُ فْ ـمَ اةُ الْ كَ الزَّ وَ

م هَ ا دِرْ ً مهَ بَعِنيَ دِرْ لِّ أَرْ ادَ يفِ كُ فِيامَ زَ ، وَ لِكَ ِبُ فِيامَ دُونَ ذَ زکات در هر دویست درهم، پنج درهم فرض است و در »: « جتَ

و  »ار زکاتی نیست؛ و در بیش از این مقدار در هر چهل درهم، یک درهم زکات فرض است.کمتر از این مقد

) ٣/٢١٣( مجمع الزوائدکند. و در مصادر اهل سنت: هیثمی در ) از او نقل می١٠/٣٦٢( بحار األنوارمجلسـی در 

گوید: زنیج در روایت این هستند اما میثقات  اویان آن ازر ورا روایت نموده آن األوسط ی درطبرانگوید: و می

 



 ٤٧٣  سورة القمان

ْو ُسيِقَ سِ �ِيَما «: فرمود صو نیز رسول خدا »زکات است.
َ
َماُء أ  َسَقِت السَّ

ً
  !*"ْيحا

ْ
ُعرْشُ َو�ِيَما ُسيِقَ ال

َغر
ْ
ُعرْش بِال

ْ
آسمان یا آب جاری آبیاری شود یک دهم  ۀوسیله زکات در آنچه ب« :. یعنی!+"»ِب نِْصُف ال

و از ابو بصیر روایت است که  »دلوهای بزرگ آبیاری شود یک بیستم است. ۀوسیله است و در آنچه ب

ْ «: عرض کردم به حضرت صادق: گفت زِّ يشَ َرُ لْ يفِ األْ الَ  هَ قَ ؟ فَ الَ  :ءٌ مَّ قَ مْ ثُ عَ نْ الْـمَ إِنَّ  :نَ ْ تَكُ ينَةَ ملَ دِ

عِلَ  دْ جُ لَكِنَّهُ قَ الَ فِيهِ وَ يُقَ زٍّ فَ ضَ أَرُ ئِذٍ أَرْ مَ وْ نْهُ يَ اقِ مِ اجِ الْعِرَ رَ ةُ خَ امَّ عَ ونُ فِيهِ وَ كُ يْفَ الَ يَ كَ  :. یعنی!,"» ؟!فِيهِ وَ

مدینه در آن : آری، آنگاه فرمود: از حضرت صادق سئوال شد آیا در برنج هم زکات باید داد؟ فرمود«

برنج  شد برنجزار نداشت تا گفته شود زکات بر آن واجب است، ولیکن خدا در روزی که زکات وضع می

جای  »زکات قرار داده است و چگونه در آن زکات نباشد و حال اینکه تمام خراج عراق از برنج است.

جای آن وجوه مجعوله ه دهند و ب بسی تأسف است که ملت ما زکاتی را که خدا واجب نموده نمی

  !دانند و خود را مسلمان هم می دهند می

ِ  َسبِيلِ  َعن ِ�ُِضلَّ  ٱۡ�َِديثِ  لَۡهوَ  �َۡشَ�ِي َمن ٱ�َّاِس  َوِمنَ ﴿  ُهُزًو�ۚ  َوَ�تَِّخَذَها ِعۡل�ٖ  بَِغۡ�ِ  ٱ�َّ
ْوَ�ٰٓ�َِك 

ُ
ِه�ٞ  َعَذابٞ  لَُهمۡ  أ ٰ  َءاَ�ُٰتَنا َعلَۡيهِ  ُ�ۡتَ�ٰ  �َذا ٦ مُّ � َو�َّ ن ُمۡسَتۡكِ�ٗ

َ
نَّ  �َۡسَمۡعَها لَّمۡ  َكأ

َ
 َكأ

ُذَ�ۡيهِ  ِ�ٓ 
ُ
هُ  َوۡقٗر�ۖ  أ ۡ ِ��ٍ  ٍب بَِعَذا َفبَّ�ِ

َ
  ]۷-۶[لقمان:  ﴾٧ أ

مردم را از راه خدا گمراه  هیچ علمیبید تا نرَ َخ  را میسخنان بیهوده و بعضی از مردم : ترجمه
) و چون آیات ما بر او ۶( د، آنان را عذابی خوارکننده باشدند و آیات قرآن را مسخره گیر نکن

در دو گوش او سنگینی است پس ی یخوانده شود تکبرکنان پشت کند گویا آنها را نشنیده گو
 ). ۷( او را به عذاب دردناک بشارت بده

اند. و نگا: سنن ابوداود را به صورت موقوف از عمر بن خطاب روایت کردهحدیث تفرد دارد و گروهی از ثقات آن

 را ضعیف دانسته است.) به صورت موقوف از عمران بن حصین، و البانی آن١٥٦١(

ايْ سِ  -١  باشد. به معنای آب جاری میالسيح : حً

)؛ و أبوحنیفة نعمان بن محمد ٢/٦٠٤( الخصال)؛ و ابن بابویه قمی، ٥١٣و  ٣/٥١٢و  ١/٥٤١( فيالکاکلینی،  -٢

.  و در مصادر اهل ). همگی از امام جعفر بن محمد صادق ١/٢٦٦( دعائم اإلسالمتمیمی مغربی (شیعی)، 

 ) و٣٩٧-٣٩٥/ ١( الـمستدركدر  حاکم ) و٣٧-٢/٣٥( شرح معاني اآلثاردر  یطحاوو  السننسنت: نسائی در 

به  صای طوالنی پیرامون زکات که رسول خدا ی با وی موافقت کرده است. ضمن نامهذهب ورا صحیح دانسته آن

 را همراه آن فرستاد.» عمرو بن حزم«اهل یمن نوشت و 

 ).٤/٦٥، تهذیب األحکام (شیخ ابوجعفر طوسی -٣

 

                                                                                                                                                         



 تابشی از قرآن    ٤٧٤

رفت برای تجارت، و  که تاجر بود و به فارس می رثانضر بن الحاین آیات نازل شده در حق : نکات

 ۀگوید من قص عاد و ثمود را می ۀاگر محمد قص :گفت آورد و می های ملوک عجم را می از آنجا قصه

های ساختگی او گوش  شدند و به قصه دور او جمع میه رستم و اسفندیار را. پس جهال و مشرکین ب

معانی متعدد حمل ه ب ﴾ٱۡ�َِديثِ  لَۡهوَ ﴿ . و!*"غافل و مورد تمسخر ایشان بوداز آیات قرآن  دادند و می

دادند و  از آنان گوش میخریدند و به آو غناء و موسیقی که کنیزان مغنیه را می -۲حدیث باطل.  -۱: شده

 هر گفتار بیهوده. -۳خواند.  ا میاین بهتر است از آنچه محمد برای م: گفتند  می

ِينَ  إِنَّ ﴿ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ٰلَِ�ٰتِ  وََعِملُوا ُٰت  لَُهمۡ  ٱل�َّ ۖ  َ�ِٰ�ِينَ  ٨ ٱ�َّعِيمِ  َج�َّ ِ  وَۡعدَ  �ِيَها ۚ  ٱ�َّ ا  َحّقٗ
َ�َٰ�ٰتِ  َخَلقَ  ٩ ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ  وَُهوَ  ۖ  َ�َمدٖ  بَِغۡ�ِ  ٱلسَّ ۡلَ�ٰ  تََرۡوَ�َها

َ
�ِض  ِ�  َو�

َ
ن َرَ�ِٰ�َ  ٱۡ�

َ
 أ

نَزۡ�َا َدآبَّةٖ�  ُ�ِّ  ِمن �ِيَها َوَ�ثَّ  بُِ�مۡ  تَِميدَ 
َ
َمآءِ  ِمنَ  َوأ �َبۡتَنا َمآءٗ  ٱلسَّ

َ
 َزۡوٖج  ُ�ِّ  ِمن �ِيَها فَأ

 ]۱۰-۸[لقمان:  ﴾١٠ َكرِ��ٍ 
های پر نعمت  اند بهشت کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده محققاً : ترجمه
ها را بدون  ) آسمان۹( خدا حق است و او عزیز حکیم است ۀ) جاودانه در آنند وعد۸دارند(

آن از ها بینداخت که مبادا بلرزاندتان و در  بینید آفریده و در زمین کوهستونی که ب
 ۀگونه گیاه نر و مادآبی نازل کردیم پس در زمین از هر مان پراکنده کرد و از آس  ای جنبندههر

 ). ۱۰خوب رویاندیم(

ونی غیر مرئی دارد، ممکن این است که کرات باال ست ﴾تََرۡوَ�َها َ�َمدٖ  بَِغۡ�ِ ﴿ مقصود از: نکات

جاذبه مراد است که ستونی است غیر مرئی. و یکی از آیاتی که داللت دارد که  ۀل قوییم از قباست بگوی

 است که در اینجا ذکر شده است.  ﴾َكرِ��ٍ  َزۡوجٖ ﴿ ۀد کلمنگیاهان نر و ماده دار

ِ  َخۡلقُ  َ�َٰذا﴿ ُروِ�  ٱ�َّ
َ
ِينَ  َخلَقَ  َماَذا فَأ ٰلُِمونَ  بَلِ  ُدونِهِۦۚ  ِمن ٱ�َّ بِ�ٖ  َضَ�ٰلٖ  ِ�  ٱل�َّ  ١١ مُّ

نِ  ٱۡ�ِۡكَمةَ  لُۡقَ�ٰنَ  َءاتَۡيَنا َولََقدۡ 
َ
ِۚ  ٱۡشُكرۡ  أ َما �َۡشُكرۡ  َوَمن ِ�َّ  َ�َفرَ  َوَمن ِ�َۡفِسهۦِۖ  �َۡشُكرُ  فَإِ�َّ

َ  فَإِنَّ  ِۖ  �ُۡ�ِكۡ  َ�  َ�ُٰبَ�َّ  يَعُِظُهۥ وَُهوَ  ِ�بۡنِهِۦ لُۡقَ�ٰنُ  قَاَل  �ذۡ  ١٢ َ�ِيدٞ  َغِ�ٌّ  ٱ�َّ ۡكَ  إِنَّ  بِٱ�َّ  ٱلّ�ِ
 ]۱۳-۱۱[لقمان:  ﴾١٣ َعِظيمٞ  لَُظۡلمٌ 

اند بلکه  این خلق خداست پس به من نشان دهید کسانی که غیر اویند چه خلق کرده: ترجمه
یقین به لقمان حکمت دادیم که خدا را شکر گزار و ه ) و ب۱۱ستمگران در گمراهی آشکارند(

____________________ 
 .)٤٠٠ :ص( النزول أسباب ) و واحدی،٢٨٤ – ٦/٢٨٣( معالـم التنزیلبغوی،  -١

 



 ٤٧٥  سورة القمان

 شکر گزارده و هر که کفران کند پس محققاً  نفع خوده هر که شکر کند همانا برای خود و ب
درحالی که او را پند ) و یاد کن آن دم که لقمان به فرزند خود ۱۲نیاز ستوده است( خدا بی

 ). ۱۳ور که شرک ستمی بزرگ است(ایای پسرکم به خدا شرک ن: گفتداد  می

از خدا خالقی نیست. از این باشد. یعنی غیر انکاریه می ۀهامیاستف ۀجمل ﴾...َخلَقَ  َماَذا﴿: نکات

تواند چیزی خلق کند، و اگر به غیر خدا اطالق خالق در بعضی از  شود که هیچ کس نمی آیه استفاده می

خداست، فقط و از عدم ایجاد کند،  من شئ الآیات شده، اطالق مجازی شده، زیرا خالق حقیقی که از 

لی مواد آن صورت مخلوق خداست مانند و کس دیگر اگر خلقی کرده خلق او تغییر صورتی بوده و

 که خلقت هیئت مرغ نمود ولی مواد و تغییر جواهر آن مواد از خدا بود.  حضرت عیسی

ۡيَنا﴿ �َ�ٰنَ  َوَوصَّ يۡهِ  ٱۡ�ِ ُهۥ َ�َلَۡتهُ  بَِ�ِٰ�َ مُّ
ُ
ٰ  َوۡهًنا أ نِ  َ�َمۡ�ِ  ِ�  َوفَِ�ٰلُُهۥ وَۡهنٖ  َ�َ

َ
 ِ�  ٱۡشُكرۡ  أ

يَۡك  ٰٓ  َ�َٰهَداكَ  �ن ١٤ ٱلَۡمِص�ُ  إَِ�َّ  َولَِ�ِٰ�َ ن َ�َ
َ
 َفَ�  ِعۡلمٞ  بِهِۦ لََك  لَۡيَس  َما ِ�  �ُۡ�ِكَ  أ

 ۖ ۡ�َيا ِ�  َوَصاِحۡبُهَما تُِطۡعُهَما ۖ  ٱ�ُّ نَاَب  َمنۡ  َسبِيَل  َوٱتَّبِعۡ  َمۡعُروٗفا
َ
�  ۚ  َمرِۡجُعُ�مۡ  إَِ�َّ  ُ�مَّ  إَِ�َّ

نَّبُِئُ�م
ُ
  ]۱۵-۱۴[لقمان:  ﴾١٥ لُونَ َ�ۡعمَ  ُكنُتمۡ  بَِما فَ�

ناتوانی بر ناتوانی او را ه یم مادرش باهو انسان را نسبت به والدینش سفارش کرد: ترجمه
که برای من و برای ایم) (سفارش کردهحمل نمود و از شیر بریدنش در دو سالگی بود، 

چیزی را که  ) و اگر بکوشند تا۱۴( سرانجام و بازگشت سوی من است .گزارب  والدینت سپاس
و  .نیکی همدمشان باش ادانی شریک من گردانی پس اطاعتشان مکن و در این دنیا ب نمی

سپس بازگشت شما سوی من است پس  .پیروی کن ،سوی من بازگشتهبا توبه راه کسی را که 
 ). ۱۵دهم( اید خبرتان می شما را از آنچه کرده

خواهر ایوب بوده است و آیا نبوت داشته یا پسر ؛اند لقمان در زمان حضرت داود بوده و گفته: نکات

أداء ه لهی و بقضا و قدر ا: چگونه دارای حکمت شدی؟ گفت: خیر مورد اختالف است، به او گفتند

آمیز و مواعظی و کلمات حکمت  فکرده. مردی بوده کثیر التّ فای امانت، راستگویی و سکوت از سخن بی

 ِ�  َوفَِ�ُٰلُهۥ﴿ ۀجمل مجمع البیان و سایر کتب مراجعه کند. وکه خواهد به تفسیر  از او نقل شده، هر
داللت دارد که شیر طفل باید تا دو سال باشد. و این دو آیه که میان وصیت لقمان آمده از  ﴾َ�َمۡ�ِ 

کید در وصیت لقمان و نهی از شرک و سفارش والدین و بر سبیل استطراد است.   جهت تأ

ٓ  َ�ُٰبَ�َّ ﴿ َها وۡ  َصۡخَر�ٍ  ِ�  َ�َتُ�ن َخۡرَدلٖ  ّمِنۡ  َحبَّةٖ  ِمۡثَقاَل  تَُك  إِن إِ�َّ
َ
َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  أ وۡ  ٱلسَّ

َ
 ِ�  أ

�ِض 
َ
تِ  ٱۡ�

ۡ
ۚ  بَِها يَأ ُ َ  إِنَّ  ٱ�َّ قِمِ  َ�ُٰبَ�َّ  ١٦ َخبِ�ٞ  لَِطيٌف  ٱ�َّ

َ
لَٰوةَ  أ ُمرۡ  ٱلصَّ

ۡ
 َوٱنۡهَ  بِٱلَۡمۡعُروِف  َوأ
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ٰ  َوٱۡصِ�ۡ  ٱلُۡمنَكرِ  َعنِ  َ�َ  ٓ َصابََكۖ  َما
َ
ُمورِ  َعۡزمِ  ِمنۡ  َ�ٰلَِك  إِنَّ  أ

ُ
كَ  تَُصّعِرۡ  َوَ�  ١٧ ٱۡ�  َخدَّ

�ِض  ِ�  َ�ۡمِش  َوَ�  لِلنَّاِس 
َ
ۖ  ٱۡ� َ  إِنَّ  َمرًَحا  ِ�  َوٱۡقِصدۡ  ١٨ فَُخورٖ  ُ�َۡتالٖ  ُ�َّ  ُ�ِبُّ  َ�  ٱ�َّ

نَ�رَ  إِنَّ  َصۡوتَِكۚ  ِمن َوٱۡغُضۡض  َمۡشيَِك 
َ
ۡصَ�ٰتِ  أ

َ
  ]۱۹-۱۶[لقمان:  ﴾١٩ ٱۡ�َِم�ِ  لََصۡوُت  ٱۡ�

ها و یا در زمین  خردلی در سنگی و یا در آسمان ۀای پسرک من اگر عمل، هموزن دان: ترجمه
) ای پسرک من، ۱۶باشد خدا آن را بیاورد (و به حساب بگذارد) زیرا خدا دقیق و آگاه است(

مصائب خود صبور باش زیرا این از دار و به معروف أمر کن و از منکر نهی نما و بر  پارنماز را ب
ردم مگردان (یعنی تکبرمکن) و ) و روی خود را برای م۱۷أمور مرغوب (یا واجب) است(

) و در راه رفتن ۱۸دارد( تکبر گام مزن زیرا خدا خود پسندان گردنفراز را دوست نمیازمین بدر 
 ). ۱۹معتدل باش و از صدایت بکاه زیرا نامطبوعترین صداها صدای خرها است(

کوچکی است و یا در مکان دوری است و یا در تاریکی است و یا پشت ه چیزی یا بخفاء هر: نکات

قدر مخفی و یا کوچک باشد عمل نیک و بد هرحجابی است، خدای تعالی در این آیات بیان کرده که 

اشاره به  ﴾َحبَّةٖ  ِمۡثَقاَل ﴿ پس .کندمحاسبه میبرطبق آن، گرداند و ویا حاضر می آورد خدا آن را می

َ�َٰ�ٰتِ  ِ� ﴿ ست وا اشاره به داشتن حجاب ﴾َصۡخَر�ٍ  ِ�  َ�َتُ�ن﴿ ۀجمل کوچکی و اشاره به  ﴾ٱلسَّ

�ِض  ِ� ﴿ دوری و
َ
اشاره به بودن در تاریکی است. اگر کسی بگوید صدای برش آهن و اره کردن  ﴾ٱۡ�

م خود آورده؟ جواب این است که فلزات از صدای االغ بدتر است خدا چگونه صدای االغ را در کال

 نه صدای صاعقه از همه بدتر است.  ست و گرا مراد از بدی صوت در میان حیوانات

لَمۡ ﴿
َ
�  ْ نَّ  تََرۡوا

َ
َ  أ رَ  ٱ�َّ ا َلُ�م َسخَّ َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  مَّ �ِض  ِ�  َوَما ٱلسَّ

َ
ۡسَبغَ  ٱۡ�

َ
 نَِعَمُهۥ َعلَۡيُ�مۡ  َوأ

ۗ  َ�ِٰهَرةٗ  ِ  ِ�  يَُ�ِٰدُل  َمن ٱ�َّاِس  َوِمنَ  َوَ�اِطَنٗة نِ�ٖ  كَِ�ٰبٖ  َوَ�  ُهٗدى َوَ�  ِعۡل�ٖ  بَِغۡ�ِ  ٱ�َّ  ٢٠ مُّ
ْ  لَُهمُ  �ِيَل  �َذا ٓ  ٱتَّبُِعوا نَزَل  َما

َ
ُ  أ ْ  ٱ�َّ ٓۚ  َعلَۡيهِ  وََجۡدنَا َما نَتَّبِعُ  بَۡل  قَالُوا َولَوۡ  َءابَآَءنَا

َ
ۡيَ�ٰنُ  َ�نَ  أ  ٱلشَّ

عِ�ِ  َعَذابِ  إَِ�ٰ  يَۡدُعوُهمۡ    ]۲۱-۲۰[لقمان:  ﴾٢١ ٱلسَّ
و  نموده ها و زمین است برای شما مسخر خدا آنچه در آسمانبینید که  آیا نمی: ترجمه
های ظاهری و باطنی خود را بر شما تمام نمود و بعضی از مردم بدون علم و هدایت و  نعمت

نچه را خدا نازل ه شود آ) و چون به ایشان گفت۲۰کنند( خدا مجادله می ۀدربار  کتاب روشن
کنیم آیا و  ایم پیروی می فتهید، گویند نه بلکه آنچه را پدران خود را بر آن یانموده پیروی نمای

 ). ۲۱سوی عذاب سوزان دعوتشان کند(ه چه شیطان باگر
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ی قامت، صحت نیکوی سن صورت، سالمتی اعضاء،ظاهری؛ ح ِم َع نِ  ؛﴾َ�ِٰهَرةٗ  نَِعَمُهۥ﴿ :نکات

 معرفت، هدایت، ؛نعم باطنیما ر نعمتی که انکارش ممکن نیست. و ادین اسالم و ه اعضاء،مزاج و 

َولَوۡ ﴿ :ۀجملالهامات غیبی و امثال آن.  هات ذهنی،توّج 
َ
ۡيَ�ٰنُ  َ�نَ  أ داللت دارد که  ﴾...يَۡدُعوُهمۡ  ٱلشَّ

به دوزخ باشد، و حتی موجب رفتن آئین پدران خود عالقه دارند اگرچه راه شیطان و مردم بهازبسیاری 

باشند در صورتی که أعمال و  خیلی از أمور مقلد غرب نیز میبسیاری ازمردم ما روی اعتیاد به تقلید در

به دین نیز أفعال را باید از راه تحقیق و علم شناخت نه صرف تقلید، و همچنین است در اخالقیات که 

ای علوم طبیعی مرکز تحقیقات علمی در ه شود و چون مدتی است کشورهای غربی در رشته مربوط می

ها شده که حتی فضائل اخالقی را نیز در اعمال مردم  جهان گشته، موجب غرب زدگی تعدادی ملت

ویژه اخالقیات نباید تقلید نمود و همین تقلید در ه کنند، در حالی که در تمام موارد ب غرب جستجو می

باشند. بنابراین مردم باید در اعتناء  ز قوانین اسالم بیاخالقیات موجب آن گردیده که مردم به بسیاری ا

 ه موردی بهر
ّ
نَّ «: فرمود صچیزی را با دلیل بفهمند. رسول خدا م باشند و هرخصوص امور دینی متعل

َ
أ

مِ 
ْ
ِعل

ْ
ِم َو�ُْعَبُد بِال

ْ
ِعل

ْ
َ ُ�َطاُع بِال ِم َورَشُّ « ،»ا�َّ

ْ
ِعل

ْ
ِخَرةِ َمَع ال

ْ
ْ�َيا َواآل َْهلِ وََخْ�ُ ادلُّ ِخَرةِ َمَع اجلْ

ْ
ْ�َيا َواآل  ،»ادلُّ

و شر دنیا و آخرت بر  خیر دنیا و آخرت با علم است«، »شود علم اطاعت می ۀوسیله خداوند ب« :یعنی

  !*".»اثر جهل است

ۥٓ  �ُۡسلِمۡ  َوَمن﴿ ِ  إَِ�  وَۡجَهُه �  بِٱۡلُعۡرَوةِ  ٱۡسَتۡمَسَك  َ�َقدِ  ُ�ِۡسنٞ  وَُهوَ  ٱ�َّ ِ  �َ�  ٱلُۡوۡ�َ�ٰ  َ�ٰقَِبةُ  ٱ�َّ
ُمورِ 

ُ
ۥٓۚ  َ�ُۡزنَك  فََ�  َ�َفرَ  َوَمن ٢٢ ٱۡ� ْۚ  بَِما َ�ُننَّبُِئُهم َمرِۡجُعُهمۡ  إَِ�َۡنا ُ�ۡفُرُه َ  إِنَّ  َعِملُٓوا  ٱ�َّ

 ۢ ُدورِ  بَِذاتِ  َعلِيُم  ﴾٢٤ َغلِيٖظ  َعَذاٍب  إَِ�ٰ  نَۡضَطرُُّهمۡ  ُ�مَّ  قَلِيٗ�  ُ�َمّتُِعُهمۡ  ٢٣ ٱلصُّ
  ]۲۴-۲۲[لقمان:  

تحقیق به ه شائبه سوی خدا کند و نیکوکار باشد پس ب کس توجه خود را بی و هر: ترجمه
شود کفرش  کس کافر ) و هر۲۲ه سوی خداست(دستاویز محکمی چنگ زده و عاقبت کارها ب

 .اند تو را محزون نکند سوی ما است بازگشت ایشان پس ایشان را خبر دهیم به آنچه کرده

____________________ 
، و مشکاة األنوارمحمد بن حسن فتال نیشاپوری.  روضة الواعظین،)؛ به نقل از ١/٢٠٤( بحار األنوارمجلسی،  -١

) (و او فرزند: حسن بن فضل طبرسی صاحب کتاب مکارم ١٣٦علی بن حسن بن فضل بن حسن طبرسی (ص: 

باشد). و روایت مذکور در این مصادر بدون یان میاألخالق و نوه: فضل بن حسن طبرسی مؤلف تفسیر مجمع الب

 را در مصادر اهل سنت نیافتم.سند است. و آن
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مندشان کنیم، سپس به سوی عذاب  ) اندکی بهره۲۳داند( ها را می ا مکنونات سینهخدهمانا 
 ). ۲۴سختشان کشیم(

محکمی  ۀآن دستگیر الوثقی ۀعروتوجه به خدا و خلوص در بندگی اوست، و  ،معنی تسلیم: نکات

توانند خود را از سقوط برهانند. خدای تعالی در اینجا  شود و اگر به آن چنگ زنند می است که پاره نمی

خوانده است. پس  ۀعرونامیده و در آیه الکرسی ایمان به او و توحید را  ۀعروتسلیم و توجه به خدا را 

باشد بلکه هر امامی خود  خالف قرآن میاند بر نامیده ۀعرواند که امام را  ها ساخته آنچه در زیارتنامه

 باید باشد.  ۀعرومتمسک به این 

ۡ�َُهم َولَ�ِن﴿
َ
نۡ  َس� َ�َٰ�ٰتِ  َخلَقَ  مَّ �َض  ٱلسَّ

َ
ۚ  َ�َُقولُنَّ  َوٱۡ� ُ ِۚ  ٱۡ�َۡمدُ  قُلِ  ٱ�َّ ۡ�َ�ُُهمۡ  بَۡل  ِ�َّ

َ
 َ�  أ

ِ  ٢٥ َ�ۡعلَُمونَ  َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َما ِ�َّ �ِض�  ٱلسَّ
َ
َ  إِنَّ  َوٱۡ� �ََّما َولَوۡ  ٢٦ ٱۡ�َِميدُ  ٱۡلَغِ�ُّ  ُهوَ  ٱ�َّ

َ
�ِض  ِ�  �

َ
 ٱۡ�

ۡقَ�ٰمٞ  َشَجَر�ٍ  ِمن
َ
هُۥ َوٱۡ�َۡحرُ  أ ۡ�ُرٖ  َسۡبَعةُ  َ�ۡعِدهِۦ ِمنۢ  َ�ُمدُّ

َ
ا � ِۚ  َ�َِ�ُٰت  نَفَِدۡت  مَّ َ  إِنَّ  ٱ�َّ  َعزِ�زٌ  ٱ�َّ

ا ٢٧ َحِكيمٞ  �  َكَنۡفٖس  إِ�َّ  َ�ۡعُثُ�مۡ  َوَ�  َخۡلُقُ�مۡ  مَّ َ  إِنَّ  َ�ِٰحَدٍة ۢ  ٱ�َّ    ﴾٢٨ بَِص�ٌ  َسِميُع
  ]۲۸-۲۵[لقمان: 

ها و زمین را که خلق کرده محققا بگویند خدا، بگو  و اگر از مشرکین بپرسی آسمان: ترجمه
) خاص ۲۵دانند( پس ستایش و حمد مخصوص چنین خدائی است ولی بیشترشان نمی

 ۀ) و اگر هم۲۶زیرا فقط خدا غنی و ستوده است(ها و زمین است  خداست آنچه در آسمان
درختان که در زمین هست قلم شود و دریا آن را مدد رساند و پس از آن هفت دریا دیگر مرکب 

شما و از نو (همۀ) آفرینش) ۲۷خدا عزیز حکیم است( گمانبی شوند کلمات خدا تمام نگردد
راستی که خدا ه نیست، ب تن یک آفرینشمانند ه جز ب(دربرابر قدرت خدا) زنده کردنتان 

 ). ۲۸( شنوای بیناست

ُ  َ�َُقولُنَّ ﴿ :ۀجمل: نکات دانستند ولی بتها را  داللت دارد که مشرکین خدا را خالق و مدبر می ﴾ٱ�َّ

ِ  َ�َِ�ُٰت ﴿ نمودند. مفسرین در اینکه نیز مظاهر اولیا دانسته واسطه و شفیع می اختالف ه چیست ب ﴾ٱ�َّ

های  های تکوینی یعنی مخلوقات تکوینی و فرمان مات خدا همان فرمانلک: توان گفت میاند.  نوشته

 :ۀجملمقصود از و  حال علم خدا نامحدود است.  هر به  تشریعی، یعنی قوانین تکوینی و تشریعی است

 این است که بر خدا مشکل نیست.  ﴾َ�ِٰحَدةٍ  َكَنۡفٖس  إِ�َّ ﴿

لَمۡ ﴿
َ
نَّ  تَرَ  �

َ
َ  أ َۡل  يُولِجُ  ٱ�َّ ۡلِ  ِ�  ٱ�ََّهارَ  َوُ�ولِجُ  ٱ�ََّهارِ  ِ�  ٱ�َّ رَ  ٱ�َّ ۡمَس  وََسخَّ ۖ  ٱلشَّ  ُ�ّٞ  َوٱۡلَقَمَر

َجلٖ  إَِ�ٰٓ  َ�ِۡريٓ 
َ
َسّ�ٗ  أ نَّ  مُّ

َ
َ  َوأ نَّ  َ�ٰلَِك  ٢٩ َخبِ�ٞ  َ�ۡعَملُونَ  بَِما ٱ�َّ

َ
َ  بِأ نَّ  ٱۡ�َقُّ  ُهوَ  ٱ�َّ

َ
 َما َوأ
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نَّ  ٱۡلَ�ِٰطُل  ُدونِهِ  ِمن يَۡدُعونَ 
َ
َ  َوأ لَمۡ  ٣٠ ٱۡلَكبِ�ُ  ٱۡلَعِ�ُّ  ُهوَ  ٱ�َّ

َ
نَّ  تَرَ  �

َ
 ِ�  َ�ِۡري ٱۡلُفۡلَك  أ

ِ  بِنِۡعَمِت  ٱۡ�َۡحرِ    ﴾٣١ َشُكورٖ  َصبَّارٖ  ّلُِ�ِّ  �َ�ٰٖت  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  َءاَ�ٰتِهِۦٓۚ  ّمِنۡ  لُِ�َِ�ُ�م ٱ�َّ
  ]۳۱-۲۹[لقمان:  

آورد و آفتاب و ماه را  برد و روز را به شب در می خدا شب را به روز میآیا ندیدی که : ترجمه
کنید آگاه  مدت معینی روانند و محققا خدا به اعمالی که میه مسخر کرده که هر یک ب

خوانند  او میا ثابت الوجود است و آنچه را غیر ) این اوصاف برای این است که خد۲۹است(
نعمت خدا ه ) آیا ندیدی که کشتی در دریا ب۳۰بزرگ است( باطل است و برای اینکه خدا واال و

آیاتی است  امر راستی که در اینه روان است تا اینکه بعضی از آیات خود را به شما بنمایاند ب
 ). ۳۱برای هر صبور شکرگزاری(

است که  ثابت الوجودباشد چون خداوند  نیز می ثبت در لغت بمعنی ﴾ٱۡ�َقُّ ﴿ ۀکلم: نکات

که هستی عارض او نشده بلکه هستی او ذاتی  دائم الوجودخوانند یعنی  می واجب الوجودمتکلمین او را 

نَّ ﴿ :ۀجملاو حق و سزاوار پرستش است. و  بنابرایناست، 
َ
داللت  ﴾ٱۡلَ�ِٰطُل  ُدونِهِ  ِمن يَۡدُعونَ  َما َوأ

صفات الله را ندارد و نباید کالم خدا را  ،لهخدا را نباید خواند و هر چه خوانده شود غیر الدارد که غیر

ندیده گرفت. و معنای ال إله إال الله نیز همین است که جز خدا هیچ معبودی حق و سزاوار پرستش 

 نیست. 

ۡوجٞ  َغِشَيُهم �َذا﴿ لَلِ  مَّ ْ  َكٱلظُّ َ  َدَعُوا ا ٱّ�ِينَ  َ�ُ  ُ�ۡلِِص�َ  ٱ�َّ ِ  إَِ�  َ�َّٮُٰهمۡ  فَلَمَّ  فَِمۡنُهم ٱۡلَ�ّ
ۡقَتِصدۚٞ  ٓ � َ�َۡحدُ  َوَما مُّ َها ٣٢ َكُفورٖ  َختَّارٖ  ُ�ُّ  إِ�َّ  َ�ٰتَِنا ُّ�

َ
� ْ  ٱ�َّاُس  َ�ٰٓ ْ  َر�َُّ�مۡ  ٱ�َُّقوا  َوٱۡخَشۡوا

ۚ  ًٔ َشۡ�  َواِ�ِهِۦ َعن َجازٍ  ُهوَ  َمۡولُودٌ  َوَ�  َوَ�ِهِۦ َعن َواِ�ٌ  َ�ۡزِي �َّ  يَۡوٗما ِ  وَۡعدَ  إِنَّ  ا ۖ  ٱ�َّ  فََ�  َحّقٞ
نَُّ�مُ  ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةُ  َ�ُغرَّ نَُّ�م َوَ�  ٱ�ُّ ِ  َ�ُغرَّ   ]۳۳-۳۲[لقمان:  ﴾٣٣ ٱۡلَغُرورُ  بِٱ�َّ

د و دین را خاص او نو چون ایشان را موجی مانند سایه بپوشاند خدا را با خلوص بخوان: ترجمه
لند، و به آیات ما سوی خشکی نجاتشان داد پس بعضی از ایشان معتد ه دانند پس چون ب

) ای مردم، از پروردگارتان بترسید و ۳۲( کاران عهد شکن کفران پیشه د مگر خدعهنانکار نکن
ه از روزی که پدر برای پسر خود کاری نسازد و فرزندی کفایت از پدر خود به هیچ وجه ننماید ب

نام خدا ه خدا حق است پس شما را زندگی دنیا مغرور نسازد و البته فریبنده ب ۀراستی که وعد
 ). ۳۳شما را مغرور نکند(

نازل شد و همین سبب اسالم او شده زیرا چون  بی جهلأبن  ۀعکرم ۀدربار ۳۲ ۀاند آی نوشته: نکات

 هرا بکشید و اگر چه ب مان داد جز به چهار نفر که فرمود آنانکس ا مکه را فتح کرد، به هر صرسول خدا

 



 تابشی از قرآن    ٤٨٠

 ۀبی سرح و عکرمأعبدالله بن سعد بن  ،ۀقیس بن صباب ،خطلأعبدالله بن : کعبه چنگ زده باشند ۀپرد

. پس عکرمه فرار کرد و به دریا رفته به کشتی نشست، باد سختی وزید و کشتی متالطم بی جهلأبن 

درد شما ه خود را برای خدا خالص گردانید زیرا خدایان دیگر ب ۀشد، اهل کشتی به یکدیگر گفتند عقید

دهد در خشکی  اگر در دریا جز الله نجات نمی: نیاز نکنند، عکرمه گفت نرسند، و کاری نسازند و بی

هْ اَ «نیز جز خدا مرا نجات ندهد.  َّ عَ يلَ مَّ إِنْ لَكَ عَ هُ ا فِيه ادً للَّ َّا أَنَ يتَنِي ممِ افَ َمَّ  أَنْ آيت، إِنْ أَنْتَ عَ تَّ  ص ادً حمُ ی حَ

ه دِ ي يفِ يَ دِ عَ يَ برسم و دستم را در  ص. خدایا عهد کردم که اگر مرا عافیت دهی خدمت محمد»أَضَ

 . و مقصود از!*"کریمی خواهم یافت، و آمد و مسلمان شد ۀالبته او را شخص بخشند .دست او بگذارم

خدا کریم و رحیم است و : دهند و گویند دین فریب مینام ه برا فریبندگانی هستند که بشر  ﴾ٱۡلَغُرورُ ﴿

اگر خدا غفور و رحیم است،  زیرابه رحمت خدا مغرور شد نباید  کسبنابراین هیچیا توبه خواهی کرد. 

ٓ  ِعَبادِيٓ  َ�ّبِئۡ ﴿ :عذاب او هم عذاب ألیم است چنان که فرموده ِ�ّ
َ
نَا �

َ
نَّ  ٤٩ لرَِّحيمُ ٱ َغُفورُ لۡ ٱ �

َ
 َوأ

 ٱ َعَذاُب لۡ ٱ ُهوَ  َعَذاِ� 
َ
ْ لَُموٓ عۡ ٱ﴿ :فرماید . و یا می!+"﴾٥٠ ِ�مُ ۡ� نَّ  ا

َ
َ ٱ أ نَّ  عَِقابِ لۡ ٱ َشِديدُ  �َّ

َ
َ ٱ َوأ َّ� 

 .!,"﴾رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ 

َ  إِنَّ ﴿ اَعةِ  ِعۡلمُ  ِعنَدُهۥ ٱ�َّ ُِل  ٱلسَّ رَۡحاِم�  ِ�  َما َوَ�ۡعلَمُ  ٱۡلَغۡيَث  َوُ�َ�ّ
َ
اَذا َ�ۡفٞس  تَۡدرِي َوَما ٱۡ�  مَّ

يِّ  َ�ۡفُسۢ  تَۡدرِي َوَما َغٗد�ۖ  تَۡ�ِسُب 
َ
�ٖض  بِأ

َ
َ  إِنَّ  َ�ُموُتۚ  أ ۢ  َعلِيمٌ  ٱ�َّ  ]۲۷[لقمان:  ﴾٣٤ َخبُِ�

داند آنچه  کند باران مفید را و می محققا خداست که نزد او علم قیامت است و نازل می: ترجمه
داند  خواهد کرد و هیچ کس خود نمیداند چه عملی فردا  باشد و هیچ کس نمی ها می در رحم

 ). ۳۴( میرد حقیقتا خدا دانای آگاه است در کدام زمین می
شده مراجعه همین کتاب راجع به فصاحت و مطالب علمی این آیه ذکری  ۲۷ ۀدر مقدم: نکات

اَذا َ�ۡفٞس  تَۡدرِي َوَما﴿ ۀجمل یم ازگوی شود و در اینجا می استفاده  ،تا آخر ﴾...َغٗدا تَۡ�ِسُب  مَّ

کند و چه وقت و در کدام زمین  داند فردا چه می ملک مقرب و نبی مرسلی شخصا نمی چشود که هی می

انَ «: در یکی از دعاهای خود فرموده میرد. و حضرت امیر می امِ لِسَ فْحَ ِ كِتُ بِاإلْ يْفَ أُسْ ي كَ ِ إِهلَ

____________________ 
ف) و در مصادر اهل سنت: ابن أبي شیبة در ٢٢/٤٩َو  ٩/١٣٧( األنوار مجلسی، بحار -١ ، کتاب المغازي الـمصنَّ

ة )  و بیهقی در٢/٣٠٣)؛ و نسائي در السنن الکبری (٣٧٩١٠)، ح (٣٩٥-١٣/٣٩٤(  )٤/٦٠( دالئل النبوَّ

 عذابم همان عذاب دردناکست.« -٢
ً
 ].٥٠-٤٩[الحجر: » بندگانم را خبر ده که حقا منم آمرزندة رحیم؛ و حقیقتا

 ].٩٨[المائدة: ». بدانید خدا شدیدالعقاب است و اینکه خدا آمرزندة رحیم است«  -٣

 



 ٤٨١  سورة القمان

صِ  نْ مَ َّ مِ يلَ ِمَ عَ ا أُهبْ نِي مَ قَ لَ دْ أَقْ قَ تِي وَ اعَ َ اقِبَتِيرضَ ونه زبان خواری و تضرع خود را خدایا چگ« :. یعنی»ريِ عَ

ي «فرماید  و نیز می »بندم با آنکه عاقبت مبهمم مرا پریشان ساخته است.ب ريِ صِ ونُ مَ كُ ا يَ ي إِىلَ مَ رِ الَ أَدْ

نِي اتِلُ َ ي ختُ امِ أَيَّ نِي وَ ادِعُ َ  نَفْيسِ ختُ أَرَ جامد و مسیرم به کجا پایان کجا انه دانم سرانجامم ب نمی« :. یعنی»وَ

 يهلَ إِ «: فرماید و می »زند. زند و روزگارم که مرا گول می بینم که به من نیرنگ می یابد و نفس خود را می

ائِين أمِ  أُطِيلَ بُكَ تَنِي فَ قْ لَ اءِ خَ قَ لِ الشَّ کند ادعای کسانی را که  مذکور باطل می ۀحال آیهر . به!*"»أَهْ

: نهج البالغه فرموده ۱۴۷ ۀدر خطب و حضرت امیر ائمه از وقت موت خود خبر داشتند گویند می

دْتُّ « رَ مْ أَطْ أَبَى  كَ رِ فَ َمْ ا األْ ذَ نُونِ هَ كْ نْ مَ ا عَ ثُهَ امَ أَبْحَ َيَّ !اهللاُ األْ نُونٌ كْ مٌ مَ لْ اتَ عِ يْهَ هُ هَ اءَ فَ هُ إِالَّ إِخْ رُ زَّ ذِكْ  »عَ
پشت انداختم و تجسس کردم از این امر مستور یعنی مرگ، خدا  چه قدر روزها را پس و« یعنی:

که این علمی است مخصوص پروردگار که هیچ کس بر مرگش  را، هیهات نخواست مگر إخفاء آن

 ۱۲۸ ۀایراد فرموده است. و نیز در خطب ابن ملجمو این خطبه را پس از ضربت  .»مطلع نخواهد شد

 داند و بس. را فقط خدا می فوق ۀپنج علم مذکور در آی: فرماید می

____________________ 
 »ام طوالنی شده.و ناله پروردگارا، آیا مرا از شقاوتمندان آفریدی که گریه« -١

 





 
 
 

 سورة السجدة (مكية وهي ثالثون آية)

 باشد آیه می ۳۰سجده مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
مۡ  ٢ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  رَّّبِ  ِمن �ِيهِ  َرۡ�َب  َ�  ٱۡلِكَ�ٰبِ  تَ�ِ�ُل  ١ الٓمٓ ﴿

َ
ٮٰهُۚ  َ�ُقولُونَ  أ  ُهوَ  بَۡل  ٱۡ�َ�َ

ّ�َِك  ِمن ٱۡ�َقُّ  ٓ  قَۡوٗما ِ�ُنِذرَ  رَّ ا تَٮُٰهم مَّ
َ
ُ  ٣ َ�ۡهَتُدونَ  َلَعلَُّهمۡ  َ�ۡبلَِك  ّمِن نَِّذيرٖ  ّمِن � ِي ٱ�َّ  ٱ�َّ

َ�َٰ�ٰتِ  َخلَقَ  �َض  ٱلسَّ
َ
يَّا�ٖ  ِستَّةِ  ِ�  بَۡيَنُهَما َوَما َوٱۡ�

َ
 ّمِن لَُ�م َما ٱۡلَعۡرِش�  َ�َ  ٱۡسَتَوىٰ  ُ�مَّ  �

فََ�  َشفِيٍع�  َوَ�  َوِ�ّٖ  ِمن ُدونِهِۦ
َ
ُرونَ  أ  ]۴-۱السجدة:[  ﴾٤ َ�َتَذكَّ

) نزول این کتابی ۱(.میم .الم .خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. الف مناه ب: ترجمه
نه بلکه آن  ،گویند آن را افترا بسته می) آیا ۲که در آن شکی نیست از پروردگار جهانیان است(

بترسانی شاید ای سویشان نیامده  حق و از پروردگار توست تا گروهی را که قبل از تو ترساننده
ها و زمین و آنچه میان آنهاست در شش روز آفرید سپس بر  ی که آسمان) خدای۳هدایت یابند(

 ). ۴شوید( برای شما جز او سرپرستی و شفیعی نیست چرا متذکر نمی )١(عرش نافذ شد

پیامبری  صزمان رسول خداست که قبل از رسول خدا ۀ، مشرکین مک﴾قَۡوٗما﴿ مقصود از: نکات

يَّا�ٖ  ِستَّةِ ﴿ بر ایشان نیامده بود. و مقصود از
َ
ها و  شش دوره و مدت است، زیرا هنگام خلقت آسمان ﴾�

برای تراخی زمانی نیست بلکه تراخی  ﴾ٱۡسَتَوىٰ  ُ�مَّ ﴿ در ﴾ُ�مَّ ﴿ ۀوده است. و کلمنب یزمین شب و روز

 . !+"تمام جهان و ماسوای خالق است ﴾ٱۡلَعۡرِش ﴿ در اهمیت و عظمت است. و مقصود از

سپس بر عرش قرار . یعنی: »استوا کردسپس بر عرش «آیۀ کریمه فوق اینگونه ترجمه شود: صحیح آن است که  بلکه -١

 [ُمصحح]. گرفت

را جز الله متعال کسی باشد و کیفیت آنتر بیان داشتیم که عرش مخلوق بزرگ و حقیق و نه مجازی میپیش -٢

نکه منظور از آن هر آنچه جز خداوند است با آیات زیر همخوانی ندارد. چنانکه خداوند متعال داند... اما ای نمی

ِينَ ٱ﴿فرماید:  می  که کسانی« ]٧[غافر:  ﴾...بِهِۦ َوُ�ۡؤِمُنونَ  َرّ�ِِهمۡ  دِ �َُسّبُِحوَن ِ�َمۡ  َحۡوَ�ُۥ َوَمنۡ  َعۡرَش لۡ ٱ ِملُونَ َ�ۡ  �َّ

____________________ 



 تابشی از قرآن    ٤٨٤

ۡمرَ  يَُدبِّرُ ﴿
َ
َمآءِ  ِمنَ  ٱۡ� �ِض  إَِ�  ٱلسَّ

َ
ۥٓ  َ�نَ  يَۡو�ٖ  ِ�  إَِ�ۡهِ  َ�ۡعُرجُ  ُ�مَّ  ٱۡ� ۡلَف  ِمۡقَداُرهُ

َ
ا َسَنةٖ  �  ّمِمَّ

ونَ  َ�َٰدةِ  ٱۡلَغۡيبِ  َ�ٰلِمُ  َ�ٰلَِك  ٥ َ�ُعدُّ ِيٓ  ٦ ٱلرَِّحيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ  َوٱلشَّ ۡحَسنَ  ٱ�َّ
َ
ءٍ  ُ�َّ  أ ۥۖ  َ�ۡ  َخلََقُه

 
َ
�َ�ٰنِ  َخۡلقَ  َوَ�َدأ آءٖ  ّمِن ُسَ�َٰلةٖ  ِمن �َۡسلَُهۥ َجَعَل  ُ�مَّ  ٧ ِط�ٖ  ِمن ٱۡ�ِ ِه�ٖ  مَّ ٮٰهُ  ُ�مَّ  ٨ مَّ  َسوَّ

وِحهۦِۖ  ِمن �ِيهِ  َوَ�َفخَ  ۡمعَ  لَُ�مُ  وََجَعَل  رُّ بَۡ�ٰرَ  ٱلسَّ
َ
ۡ�  َوٱۡ�

َ
ۚ  ِٔ َوٱۡ� ا قَلِيٗ�  َدةَ    ﴾٩ �َۡشُكُرونَ  مَّ

  ]۹-۵السجدة:[ 
رود در  کند سپس به سوی او باال می تدبیر می را از آسمان به سوی زمین (خلقت)أمر: ترجمه

) این است دانای غیب و شهود ۵کنید( روزی که مقدار آن هزار سال است از آنچه شماره می
ل و خلقت انسان را از گِ  آفریدهنیکو هر چیزی را که آفریده ) آنکه ۶که عزیز رحیم است(

) سپس آن را درست اندام کرد و از ۸د(ای از آب پست قرار دا ) سپس نژاد او را از مایه۷آغازید(
 ). ۹روح خود در وی دمید و برای شما گوش و دیدگان و دلها قرار داد چه کم سپاس گزارید(

مور آسمان و زمین را وسیلۀ تعالی احقتا آخر ظاهر در این است که  ﴾...يَُدبِّرُ ﴿ :پنجم ۀآی: نکات

و  دنروسوی خدا باال میبهایشان پس از امتثال امر خداوند  کند واسبابی مانند فرشتگان و غیره تدبیر می

تدبیر  مراد اند و بعضی در تفسیر آیه گفته . کننددر یک روز فاصلۀ هزار سال  به حساب بشر را طی می

-سال طول می شود و هزارجهان گسیخته می تا هنگام قیامت که امورامور آسمان و زمین با خداست 
 کشد.

ۡحَسنَ ﴿ ۀجمل
َ
ءٍ  ُ�َّ  أ ، داللت دارد که خلقت هر چیزی را خدا نیکو قرار داده و اگر ﴾َخلََقُهۥ َ�ۡ

نظر انسان کالغ ه ترین پرنده ب آید به زیبائی آن پی نبرده است مثال زشت نظر انسان زشت میه موجودی ب

 : باشدنظر همجنس خودش شاید زیباترین پرنده ه است، و حال آنکه در پیش جفت خودش و ب

 هــر آن چیــزی کــه تــو زشــتش شــماری
 

ـــــای  ـــــه زیب ـــــداریب ـــــی ن  ی آن علم
 

ــت ــگ اس ــو جفن ــزد ت ــه ن ــی ک ــان زاغ  هم
 

 به نـزد جفـت خـود خیلـی قشـنگ اسـت 
 

 کند و تطهیر آن الزم است.  نطفه است که رسیدن او به جامه، جامه را کثیف میآب پست و مقصود از 

یا  »....گویند و به او ایمان دارند می تسبیح شان و آنان که بر گرد آن هستند به ستایش پروردگار کنند یم حمل را عرش

و آن روز هشت (فرشته) عرش « ]١٧[الحاقة:  ﴾ثََ�ٰنَِيةٞ  يَۡوَم�ِذٖ  فَۡوَ�ُهمۡ  َرّ�َِك  َعۡرَش  َوَ�ۡحِمُل ﴿ فرماید:اینکه می

ِيٱوَُهَو ﴿ :فرمایداینکه می. یا »کنند می حمل شان پروردگارت را بر فراز َ�َٰ�ٰتِ ٱَخلََق  �َّ  ٱوَ  لسَّ
َ
يَّا�ٖ  �َض ۡ�

َ
 ِ� ِستَّةِ �

ۡ ٱَ�َ  َعۡرُشُهۥ َوَ�نَ  و عرش او بر آب  آفرید روز شش در را زمین و ها و او کسی هست که آسمان« ]٧[ھود:  ﴾َمآءِ ل

 نگا: تعلیق ُمصحح در پاورقی تفسیر آخرین آیه از سوره توبه و آیه دوم از سوره رعد.».  بود

 

                                                                                                                                                         



 ٤٨٥  سورة السجدة

﴿ ْ ءَِذا َوقَالُٓوا
َ
�ِض  ِ�  َضلَۡلَنا أ

َ
ءِنَّا ٱۡ�

َ
 ١٠ َ�ٰفُِرونَ  َرّ�ِِهمۡ  بِلَِقآءِ  ُهم بَۡل  َجِديدِۢۚ� َخۡلقٖ  َلِ�  أ

لَُك  َ�َتَوفَّٮُٰ�م ۞قُۡل  ِي ٱلَۡمۡوتِ  مَّ َ  ٱ�َّ  إِذِ  تََرىٰٓ  َولَوۡ  ١١ تُرَۡجُعونَ  َرّ�ُِ�مۡ  إَِ�ٰ  ُ�مَّ  بُِ�مۡ  ُوّ�ِ
ْ  ٱلُۡمۡجرُِمونَ  ٓ  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  رُُءوِسِهمۡ  نَاكُِسوا نَا َر�ََّنا بَۡ�ۡ

َ
 إِنَّا َ�ٰلًِحا َ�ۡعَمۡل  فَٱرِۡجۡعَنا َوَسِمۡعَنا �

  ]۱۲-۱۰السجدة:[  ﴾١٢ ُموقُِنونَ 
ای خواهیم بود؟ بلکه  وقتی که در زمین ناپدید شویم چگونه در خلقت تازه: و گفتند: ترجمه

همانکه به شما گماشته شده مرگ  ۀفرشت ) بگو۱۰ایشان مالقات پروردگار خود را کافرند(
بینی وقتی را ) و اگر ب۱۱شوید( ارجاع داده می گیرد سپس به سوی پروردگارتان جانتان را می

که گنهکاران در پیشگاه پروردگارشان سر افکنده گویند پروردگارا دیدیم و شنیدیم ما را باز 
 ). ۱۲ایم( م که ما به یقین رسیدهیگردان که عمل شایسته کن

منکرین معاد  ۀبدن ما در زمین است. أدل ۀدلیل متفرق شدن ذرات پوسید ﴾َضلَلَۡنا﴿ ۀملج :نکات

ءِنَّا﴿ :گفتند ی فهم و ادراک است چنانکه مشرکین میعلمی نیست بلکه استبعاد و نارسای دلیلی
َ
 قٖ َخلۡ  لَِ�  أ

  اختیاره فرماید چنانکه مرگ شما ب خدا می ؟﴾َجِديدِ 
َ
گیرد، بعث  ک مأمور جانتان را میتان نیست و مل

 قیامتتان نیز منوط به اجازه و اختیار شما نیست، بلکه شما را احضار کرده و ارجاع به فرمان خدا نمایند. 

نَّ  ِمّ�ِ  ٱۡلَقۡوُل  َحقَّ  َوَ�ِٰ�نۡ  ُهَدٮَٰها َ�ۡفٍس  ُ�َّ  �تَۡيَنا ِشۡئَنا َولَوۡ ﴿
َ
ۡمَ�

َ
نَّةِ  ِمنَ  َجَهنَّمَ  َ�  ٱۡ�ِ

ۡ�َِع�َ  َوٱ�َّاِس 
َ
ْ  ١٣ أ ٓ  يَۡوِمُ�مۡ  لَِقآءَ  �َِسيُتمۡ  بَِما فَُذوقُوا ْ  �َِسيَ�ُٰ�ۡمۖ  إِنَّا َ�َٰذا  َعَذاَب  َوُذوقُوا

  ]۱۴-۱۳السجدة:[  ﴾١٤ َ�ۡعَملُونَ  ُكنُتمۡ  بَِما ٱۡ�ُۡ�ِ 
کردیم ولی این سخن از من ثابت  کس هدایتش را عطا می و اگر خواسته بودیم به هر: ترجمه

سزای ه ) پس عذاب را بچشید ب۱۳م(از جنیان و آدمیان همگیشان پر کناست که دوزخ را 
ه را ب بچشید عذاب جاوید سپردیم و فراموشیتانه اینکه دیدار این روز را فراموش کردید ما نیز ب

 ). ۱۴کردید( جزای اعمالی که می

، وا داشتن به هدایت جبری است، ولیکن خدا ﴾ُهَدٮَٰها َ�ۡفٍس  ُ�َّ  �تَۡيَنا﴿ از مقصود: نکات

جزای نسیان  ﴾�َِسيَ�ُٰ�مۡ ﴿ اختیار خودش دوزخ را پر کند. و مقصود ازه خواسته بشر مختار باشد و ب

 باشد.  است، زیرا خدا را نسیان نیست و ذات او محل حوادث نمی

ِينَ  َ�ٰتَِنا� يُۡؤِمنُ  إِ�ََّما﴿ ْ  إَِذا ٱ�َّ  َ�  وَُهمۡ  َرّ�ِِهمۡ  ِ�َۡمدِ  وََسبَُّحواْ  � � بَِها ُذّكُِروا
وَن۩ ا َوَطَمٗعا َخۡوٗفا َر�َُّهمۡ  يَۡدُعونَ  ٱلَۡمَضاِجعِ  َعنِ  ُجُنوُ�ُهمۡ  َ�َتَجاَ�ٰ  ١٥ �َۡسَتۡكِ�ُ  َوِممَّ

 



 تابشی از قرآن    ٤٨٦

ٓ  َ�ۡفٞس  ۡعَلمُ �َ  فََ�  ١٦ يُنفُِقونَ  َرزَۡقَ�ُٰهمۡ  ا ۡخِ�َ  مَّ
ُ
ةِ  ّمِن لَُهم أ ۡ�ُ�ٖ  قُرَّ

َ
ۢ  أ ْ  بَِما َجَزآَء  َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا

  ]۱۷-۱۵السجدة:[  ﴾١٧
ه بکر آنها شوند سجده کنان بیفتند وبه آیات ما فقط کسانی ایمان دارند که چون متذ: ترجمه

گردد جدا میها  از خوابگاه شان) پهلوهای۱۵ننمایند(ر تکبّ  یش پروردگارشان تسبیح کنند وستا
) ۱۶کنند( میایم انفاق  خوانند و از آنچه روزیشان کردهمیپروردگارشان را با ترس و امید و 

مقابل آن اعمالی که درشده  د چه روشنی چشمانی برای ایشان نهانهیچ کس ندان
 ). ۱۷اند( کرده می

دداری از سجده دلیل بر عدم ایمان موجب سجده است زیرا خو ۱۵ ۀقرائت و یا استماع آی: نکات

داللت دارد که یکی از  ﴾...ُجُنوُ�ُهمۡ  َ�َتَجاَ�ٰ ﴿ :ۀجملمذکور. و  ۀقاری و مستمع است طبق مفهوم آی

 :ۀجملصفات خوب این است که برای مناجات با پروردگار از خوابگاه برخیزد و خواب را ترک گوید. و 

که برای مؤمن به آیات قرآن مقامات و درجاتی است که هیچ کس داللت دارد  ﴾...َ�ۡفٞس  َ�ۡعلَمُ  فََ� ﴿

 . اللهم ارزقنا داند. نمی

َ�َمن﴿
َ
ۚ  َ�نَ  َكَمن ُمۡؤِمٗنا َ�نَ  أ ا ١٨ �َۡسَتوُۥنَ  �َّ  فَاِسٗقا مَّ

َ
ِينَ  أ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ٰلَِ�ِٰت  وََعِملُوا  ٱل�َّ

ُٰت  فَلَُهمۡ  َوىٰ  َج�َّ
ۡ
ْ  بَِما نُُزَ�ۢ  ٱلَۡمأ ا ١٩ َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا مَّ

َ
ِينَ  َوأ ْ  ٱ�َّ َوٮُٰهمُ  فََسُقوا

ۡ
ۖ  َ�َمأ ٓ  ٱ�َّاُر  ُ�ََّما

 ْ َراُدٓوا
َ
ن أ

َ
ْ  أ ٓ  َ�ۡرُُجوا ْ  ِمۡنَها ِ�يُدوا

ُ
ْ  لَُهمۡ  َو�ِيَل  �ِيَها أ ِي ٱ�َّارِ  َعَذاَب  ُذوقُوا  بِهِۦ ُكنُتم ٱ�َّ

بُونَ   ]۲۰-۱۸السجدة:[  ﴾٢٠ تَُ�ّذِ
) ۱۸مساوی نیستند( (نه)است که فاسق است؟مؤمن است مانند کسی یا آنکهآ پس: ترجمه

ه های بهشت است ب اند جایشان باغ اما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته را کرده
اند  ) و اما کسانی که عصیان ورزیده۱۹ست (ا اند ما حضری کرده پاداش اعمالی که می

شوند بر گردانیده شوند و به ایشان گفته جایشان آتش است هر وقت بخواهند از آن خارج 
 ). ۲۰کردید( شود بچشید عذاب این آتشی را که به آن تکذیب می

چیزی است که برای مهمان تازه وارد  حضرما گرفتیم و  حضر مارا ما بمعنی  ﴾نُُزَ�ۢ ﴿ ۀکلم: نکات

  می
ً
 �َّ ﴿ :ۀجملمواجب و ثواب او را معین کنند. و  مقام، درجه، آورند تا تغییر ذائقه بدهد تا بعدا

تفاوت به آنان نظر داشت. از عدل  داللت دارد که مؤمن و کافر را نباید مساوی قرار داد و بی ﴾�َۡسَتوُۥنَ 

 لهی همین است که آنان را مساوی قرار نداده، برای مؤمنان بهشت و برای کافران و منافقان دوزخ. ا

 



 ٤٨٧  سورة السجدة

ۡدَ�ٰ  ٱۡلَعَذاِب  ّمِنَ  َوَ�ُِذيَقنَُّهم﴿
َ
ۡ�َ�ِ  ٱۡلَعَذابِ  ُدونَ  ٱۡ�

َ
ۡظلَمُ  َوَمنۡ  ٢١ يَرِۡجُعونَ  َلَعلَُّهمۡ  ٱۡ�

َ
 أ

ن ۡعَرَض  ُ�مَّ  َرّ�ِهِۦ َ�ٰتِ � ُذّكِرَ  ِممَّ
َ
ٓۚ  أ  ﴾٢٢ ُمنَتقُِمونَ  ٱلُۡمۡجرِِم�َ  ِمنَ  إِنَّا َ�ۡنَها

  ]۲۲-۲۱السجدة:[ 

) ۲۱چشانیم شاید باز گردند( و البته عذاب نزدیکتر را زودتر از عذاب بزرگ به آنان می: ترجمه
و کیست ظالمتر از آنکه به آیات پروردگارش تذکر داده شود و او از آنها اعراض کند محققا ما از 

 ). ۲۲کشیم( مجرمین انتقام می

ۡدَ�ٰ  ٱۡلَعَذابِ ﴿ مقصود از: نکات
َ
ماند  کتر و زودگذر است و باقی نمیعذاب دنیاست که نزدی ﴾ٱۡ�

ۡ�َ�ِ  ٱۡلَعَذاِب ﴿ و اما
َ
قحطی، گرانی، تسلط اشرار و والیت  ؛عذاب آخرتی است. اما عذاب دنیا ﴾ٱۡ�

ایشان از فساد مقدر هاست که خدا برای ادب بندگان و برای بازگشت بیماری منی وا نا ،ها کفار، جنگ

اعتنای به  تهدید شدیدی است برای مردم بی ﴾ُمنَتقُِمونَ  ٱلُۡمۡجرِِم�َ  ِمنَ  إِنَّا﴿ :ۀجملنموده است. و

 قرآن. 

َِ�ٓ  ُهٗدى وََجَعۡلَ�ٰهُ  ّلَِقآ�ِهۦِۖ  ّمِن ِمۡرَ�ةٖ  ِ�  تَُ�ن فََ�  ٱۡلِكَ�َٰب  ُموَ�  َءاتَۡيَنا َولََقدۡ ﴿ ِ�ّ 
ٰٓءِيَل  ةٗ  ِمۡنُهمۡ  وََجَعۡلَنا ٢٣ إِۡسَ� �ِمَّ

َ
ۡمرِنَا َ�ۡهُدونَ  أ

َ
ا بِأ ْۖ  لَمَّ وا ْ  َصَ�ُ  إِنَّ  ٢٤ يُوقُِنونَ  َ�ٰتَِنا� َوَ�نُوا

ْ  �ِيَما ٱۡلقَِ�َٰمةِ  يَۡومَ  بَۡيَنُهمۡ  َ�ۡفِصُل  ُهوَ  َر�ََّك    ]۲۵-۲۳السجدة:[  ﴾٢٥ َ�َۡتلُِفونَ  �ِيهِ  َ�نُوا
مباش و آن را برای شک ه تحقیق به موسی آن کتاب را دادیم پس تو از دیدار او به و ب: ترجمه

ه ) و بعضی از افراد ایشان را پیشوایانی قرار دادیم که ب۲۳اسرائیل هدایت قرار دادیم( بنی
) مسلما ۲۴داشتند( ر بودند و به آیات ما یقین میوکردند چون صب فرمان ما هدایت می

 ). ۲۵اند( کرده پروردگارت روز قیامت میانشان داوری کند در آنچه اختالف می

گردد؟ احتماالتی داده شده،  ، به کجا بر می﴾ّلَِقآ�ِهۦِۖ  ّمِن ِمۡرَ�ةٖ  ِ�  تَُ�ن فََ� ﴿ :ۀجمل :نکات

اند مراد مالقات رسول بعضی گفته وظاهر آنست که به انتقام و یا به اعراض برگردد و یا به کتاب 

ةٗ  ِمۡنُهمۡ  وََجَعۡلَنا﴿ :ۀجمل با موسی در معراج یا قیامت است. صخدا �ِمَّ
َ
مام داللت دارد که ا ﴾...أ

 است.  صبور و اهل یقین باشد امام ردم،کس هادی ممنحصر به شخص معینی نیست؛ هر 

وَ ﴿
َ
ۡهلَۡكَنا َ�مۡ  لَُهمۡ  َ�ۡهدِ  لَمۡ  أ

َ
 َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  َمَ�ِٰكنِِهمۚۡ  ِ�  َ�ۡمُشونَ  ٱۡلُقُرونِ  ّمِنَ  َ�ۡبلِِهم ِمن أ

فََ�  �َ�ٍٰت� 
َ
وَ  ٢٦ �َۡسَمُعونَ  أ

َ
ْ  لَمۡ  أ نَّا يََرۡوا

َ
�ِض  إَِ�  ٱلَۡمآءَ  �َُسوُق  �

َ
 َزرٗۡ�  بِهِۦ َ�ُنۡخرِجُ  ٱۡ�ُُرزِ  ٱۡ�

ُ�ُل 
ۡ
نَۡ�ُٰمُهمۡ  ِمۡنهُ  تَأ

َ
نُفُسُهمۚۡ  �

َ
فََ�  َوأ

َ
ونَ  أ  ُكنُتمۡ  إِن ٱۡلَفۡتحُ  َ�َٰذا َمَ�ٰ  َوَ�ُقولُونَ  ٢٧ ُ�ۡبِ�ُ

 



 تابشی از قرآن    ٤٨٨

ِينَ  يَنَفعُ  َ�  ٱۡلَفۡتحِ  يَۡومَ  قُۡل  ٢٨ َ�ِٰد�ِ�َ  ْ  ٱ�َّ ۡعرِۡض  ٢٩ يُنَظُرونَ  ُهمۡ  َوَ�  إِيَ�ُٰنُهمۡ  َ�َفُرٓوا
َ
 فَأ

نَتِظُرونَ  إِ�َُّهم َوٱنَتِظرۡ  َ�ۡنُهمۡ     ]۳۰-۲۶السجدة:[  ﴾٣٠ مُّ
ایم که در  ها را هالک کرده آیا موجب هدایت ایشان نشد که پیش از اینان چه نسل: ترجمه

) آیا ۲۶شنوند؟( هالکتشان عبرتهاست آیا نمیراستی که در ه روند ب مساکن ایشان راه می
که حیواناتشان ه وسیلۀآن بیرون آوریمرانیم که زراعتی را ب ندیدند که ما آب را به زمین بایر می

گویند چه وقت است پیروزی اگر راست  ) و می۲۷( بینند؟ نمی خورند چرا آن میوخودشان از 
پس، ) ۲۹د(نشان نتیجه ندهد و مهلتشان نده) بگو روز پیروزی، کافران را ایمان۲۸گوئید( می

 ). ۳۰منتظرند(نیز از ایشان رو بگردان و منتظر باش که ایشان 

وَ ﴿ فاعل: نکات
َ
ۡهلَۡكَنا َ�مۡ ﴿ :ۀجملضمیری است که بدل آن  ﴾َ�ۡهدِ  لَمۡ  أ

َ
وَ ﴿ ؛و تقدیر آن ﴾أ

َ
 أ

ۡهلَۡكَنا َ�مۡ  لَُهمۡ  َ�ۡهدِ  لَمۡ 
َ
ت اسالمی. موجب عبرت قرار داده برای أمّ مم قبلی را شود. و خدا ا می ﴾أ

که ضمیر  ﴾َ�ۡمُشونَ ﴿ مم قبلی شدند. و ضمیرمی عبرت نگرفتند، بلکه بدتر از امتأسفانه أمت إسال

 و ممکن است برگردد به کفار مکه و الثانی أظهر. ﴾ٱۡلُقُرونِ ﴿ گردد به میجمع است بر

 



 
 
 

 سورة األحزاب (مدنية وهي ثالث وسبعون آية)

 باشد آیه می ۷۳احزاب مدنی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
َها﴿ ُّ�

َ
� َ  ٱتَّقِ  ٱ�َِّ�ُّ  َ�ٰٓ َ  إِنَّ  َوٱلُۡمَ�ٰفِقَِ�ۚ  ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  تُِطعِ  َوَ�  ٱ�َّ  ١ َحِكيٗما َعلِيًما َ�نَ  ٱ�َّ
ّ�َِكۚ  ِمن إَِ�َۡك  يُوَ�ٰٓ  َما َوٱتَّبِعۡ  َ  إِنَّ  رَّ ۡ  ٢ َخبِٗ�� َ�ۡعَملُونَ  بَِما َ�نَ  ٱ�َّ ِۚ  َ�َ  َوتََو�َّ  َوَ�َ�ٰ  ٱ�َّ
 ِ   ]۳-۱[األحزاب:  ﴾٣ َو�ِيٗ�  بِٱ�َّ

خدا بترس و اطاعت نام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. ای پیامبر، از ه ب: ترجمه
) آنچه از پروردگارت به تو وحی ۱کافران و منافقان مکن زیرا که خدا دانا و حکیم بوده است(

) و به خدا توکل کن ۲کنید آگاه است( راستی که خدا به اعمالی که میه شود پیروی کن ب می
 ). ۳( که خدا برای کارگذاری کافی است

احزاب  این سوره خواهد آمد ودر جنگ احزاب  ۀاند زیرا قص احزاب نامیده ۀاین سوره را سور: نکات

 اول این سوره نازل شده ۀسفیان تهییج کرده برای جنگ با اسالم و مسلمین. و آیاست که ابو حزبجمع 

که پس از جنگ احد آمدند مدینه و پیشنهاد کردند که یا  عور السلمیأبی األابوسفیان و عکرمه و  ۀدربار

محمد تو خدایان ما را رها کن و آنها را شفعاء برای پرستندگانشان بگو و ما هم تو را و پروردگارت را رها 

که کافران و منافقان را اطاعت  !*"سخت آمد و این آیه نازل شد صکنیم. این سخن بر رسول خدا می

 :نیز با کفار همراه بود و او از منافقان بود. ممقانی در کتاب مقباس الهدایه (ص بیأبن عبدالله مکن زیرا 

لَ «: روایت کرده که آن حضرت گفت ) از حضرت صادق۸۹ زَ ا أَنْ ةً يفِ اهللاُ مَ هُ آيَ انَ بْحَ نَافِقِنيَ إِالَّ الْـمُ سُ

الجامع ألحکام ی، قرطب) و ٦/٣١٢( معالـم التنزیل. و بغوی، دون سندب )٤٠٧ :ص( أسباب النزول ی،واحد -١

 )٢/٣٣٤(فراء ، معاني القرآن نگا: و .تمریض هصیغا ب )١٤/١١٤( القرآن

____________________ 



 تابشی از قرآن    ٤٩٠

يُّع لُ التَّشَ نْتَحِ نْ يَ يَ فِيمَ هِ ای را در حق منافقین مگر اینکه همان  نازل ننموده آیهخدای تعالی « عنی:. ی!*"» وَ

 »!اند خود بستهه کسانی است که تشیع را ب ۀدربار آیه

ا﴿ ُ  َجَعَل  مَّ ۡزَ�َٰجُ�مُ  َجَعَل  َوَما َجۡوفِهِۦۚ  ِ�  قَۡلَبۡ�ِ  ّمِن لِرَُجلٖ  ٱ�َّ
َ
ٰٓـِٔي أ  ِمۡنُهنَّ  تَُ�ِٰهُرونَ  ٱ�َّ

َ�ٰتُِ�مۚۡ  مَّ
ُ
ۡدِ�َيآَءُ�مۡ  َجَعَل  َوَما أ

َ
ۡ�َنآَءُ�مۚۡ  أ

َ
ۡفَ�ٰهُِ�ۡمۖ  قَۡولُُ�م َ�ٰلُِ�مۡ  �

َ
ُ  بِأ  َ�ُقوُل  َوٱ�َّ

بِيَل  َ�ۡهِدي وَُهوَ  ٱۡ�َقَّ  ۡقَسُط  ُهوَ  �بَآ�ِِهمۡ  ٱۡدُعوُهمۡ  ٤ ٱلسَّ
َ
ِۚ  ِعندَ  أ ْ  لَّمۡ  فَإِن ٱ�َّ  َ�ۡعلَُمٓوا

ٓ  ُجَناحٞ  َعلَۡيُ�مۡ  َولَۡيَس  ُ�مۚۡ َوَمَ�ٰ�ِ  ٱّ�ِينِ  ِ�  فَإِۡخَ�ٰنُُ�مۡ  َءابَآَءُهمۡ  تُم �ِيَما
ۡ
ۡخَط�

َ
 بِهِۦ أ

ا َوَ�ِٰ�ن َدۡت  مَّ ُ  َوَ�نَ  قُلُوُ�ُ�مۚۡ  َ�َعمَّ   ]۵-۴[األحزاب:  ﴾٥ رَِّحيًما َ�ُفوٗر� ٱ�َّ
کنید  یخدا برای هیچ مردی در اندرون وی دو دل ننهاده و زوجاتی را که ظهارشان م: ترجمه

این گفتار شما به  است. های شما را فرزندانتان قرار نداده خواندهو پسرمادرتان قرار نداده 
ه ها را ب خوانده) پسر۴کند( به راه راست هدایت میگوید و او  زبانتان است و خدای درست می

شناسید پس برادران  نام پدرانشان بخوانید این به عدالت نزدیکتر است اگر پدرانشان را نمی
اید ولیکن آنچه  خطا مرتکب شدهه ند و بر شما باکی نیست در آنچه بدینی شما و موالی شمای

 ). ۵رحیم است( ۀرا دلهایتان عمدا بیاورد (مؤاخذه دارد) و خدا آمرزند

بی معمر أکردند در بدن  رد مدعیان است که ادعا می ﴾َجۡوفِهِۦۚ  ِ�  قَۡلَبۡ�ِ  ّمِن﴿ مقصود از: نکات

داشت و  شنید حفظ می چه میچون او مرد زیرکی بود و هر ست، ودو قلب ا جمیل بن معمر الفهری

یک از آنها درکش بهتر از عقل محمد است، پس  دروغ مدعی بود که مرا دو قلب است و هربهخود 

گفتند، تا اینکه روز جنگ شد و این مرد در جنگ شرکت کرد، چون مشرکین  می ذو القلبینقریش او را 

فرار کرد در حالی که یک نعلین او در پایش و یکی از نعلین او در شکست خورده فرار نمودند او نیز 

معمر بوأباشد؟  دو نعل در پا و دیگری بدستت می چه شده که یکی از: بو سفیان به او گفتأدستش بود، 

____________________ 
به صورت مرفوع حسن بن طلحة از خالد بن حماد  ازرجال  در یکش ازنقل )؛ به ٦٥/١٦٧( بحار األنوار در یمجلس -١

 -÷ -أبوعبدالله گفت که -÷ -أبوالحسن (امام رضا) گوید:ی که میبن زید شام یعل ازمحمد بن إسماعیل  از

 في : «گفته است
ً
 گوید:ومعنای اینکه می».  الـمنافقین إال وهي فیمن ینتحل التشیعما أنزل الله سبحانه وتعالی آیة

ع)  حلة دهد؛ این واژه گرفته شده ازبه دروغ و بهتان خود را به آن نسبت می یعنی کسی که(ینتحل التشیُّ  باشد؛می النِّ

ر فال: «گویدمی لسان العرب درابن منظور  عْ ل فالنٌ شِ . وانْتَحَ وَ عْ : الدَّ لةُ عاه أَنه قائلُه. والنِّحْ ، إذا ادّ ، أَو قالَ فالنٍ نٍ

لَه: ادَّعاه وهو لغريه نَحَّ ها که از آناند درحالیمقصود از منافقان کسانی هستند که خود را در بین تشیع جا داده .»وتَ

 کنند. نیستند بلکه برای رسیدن به اهداف خود اظهار تشیع می

 



 ٤٩١  سورة األحزاب

ۡدِ�َيآَءُ�مۡ  َجَعَل  َوَما﴿ :ۀجمل. و !*"باشد متوجه نبودم و خیال کردم هر دو در پایم می: گفت
َ
 أ

ۡ�َنآَءُ�مۡ 
َ
گرفتند چنانکه شرح آن در  خوانده را فرزند حقیقی میاست که فرزندجاهلیت  ترد سنّ  ﴾�

ٓ  ُجَناحٞ  َعلَۡيُ�مۡ  َولَۡيَس ﴿ :ۀجملهمین سوره خواهد آمد. و  ۳۸تا  ۳۶ ۀذیل آی تُم �ِيَما
ۡ
ۡخَط�

َ
 ﴾بِهِۦ أ

 . !+"خطالهی در موارد است برای عدم مؤاخذه و عدم عذاب ااشاره به قانونی 

ۡوَ�ٰ  ٱ�َِّ�ُّ ﴿
َ
نُفِسِهۡمۖ  ِمنۡ  بِٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  أ

َ
ۥٓ  أ ۡزَ�ُٰجُه

َ
َ�ُٰتُهۡمۗ  َوأ مَّ

ُ
ْ  أ ْولُوا

ُ
رَۡحامِ  َوأ

َ
ۡوَ�ٰ  َ�ۡعُضُهمۡ  ٱۡ�

َ
 أ

ِ  كَِ�ٰبِ  ِ�  بَِبۡعٖض  ٓ  َوٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ِمنَ  ٱ�َّ ن إِ�َّ
َ
ْ  أ ۡوِ�َآ�ُِ�م إَِ�ٰٓ  َ�ۡفَعلُٓوا

َ
ۚ  أ ۡعُروٗفا  مَّ

  ]۶[األحزاب:  ﴾٦ َمۡسُطوٗر� ٱۡلِكَ�ٰبِ  ِ�  َ�ٰلَِك  َ�نَ 
این پیامبر سزاوارتر به مؤمنین است از خودشان و زوجات او مادران ایشانند و : ترجمه

از مؤمنین و مهاجرین در کتاب خدا بعض دیگرند  رصاحبان رحم بعضی از ایشان سزاوارتر ب
 ). ۶قلم رفته است(ه نسبت به دوستان خود نیکی کنید که این در کتاب خدا بمگر اینکه 

ۡوَ�ٰ ﴿ پیغمبر: نکات
َ
م بر اهست به مؤمنین یع ﴾أ

ّ
مر و نهی خودشان است و نی امر و نهی او مقد

م استاطا
ّ

م است بر ،و در حفظ نفس عت او از اطاعت دیگران مقد
ّ

دیگران. ولی باید  جان جان او مقد

ۡوَ�ٰ  ٱ�َِّ�ُّ ﴿ دانست که
َ
نبی  ،و غیر نبی والیت ندارد زیرا غیر نبی تعلیق حکم بر وصف نبّوت است ﴾أ

را  صعالوه همسران پیغمبره نیست، بنابراین والیت و یا أولوّیت امام و یا فقیه مدرک قرآنی ندارد. و ب

اضافه أولوّیت رسول ه مادِر مؤمنین خوانده در صورتی که همسران غیر پیغمبر چنین حکمی ندارند. و ب

شود ولی والیِت دیگران موجب سلِب والیت مؤمنین بر  موجب سلِب والیِت مؤمنین بر خودشان نمی

ْ ﴿ خودشان است. و مقصود از ْولُوا
ُ
رَۡحامِ  َوأ

َ
ۡوَ�ٰ  َ�ۡعُضُهمۡ  ٱۡ�

َ
ارث این است که تو ﴾...بَِبۡعٖض  أ

قبل از نزول این آیه توارث به هجرت  را. چون خّوتأخویشاوندان نسخ نموده توارث به هجرت و 

____________________ 
أبوحّیان ) و ٦/٣١٦( معالـم التنزیلبغوی، : نگا و ؛دون سندب )٤٠٨-٤٠٧ :ص( أسباب النزول درواحدي  -١

 ) و ...٣٤٩/ ٦( الـمسیر زادو ابن الجوزي،  )؛٧/٢١١( البحر الـمحیط ی،اندلس

َاَوَز َ�ْن  اهللاَ إِنَّ «فرمودند:  صچنانکه در حدیثی از ابن عباس و ابوذر و ابن عمر روایت شده که رسول خدا   -٢
َ

جت
يِت  مَّ

ُ
يِت [و� روايٍة: وََضَع  أ مَّ

ُ
يِت ، و� روايٍة: َ�ْن أ مَّ

ُ
 َوالنِّْسيَاَن َوَما اْستُْكِرُهوا َعلَيْهِ ] ُرفَِع َ�ْن أ

َ
ََطأ

ْ
 همانا»: «اخل

) ٢٠٤٣ابن ماجه در السنن (». شوند بخشیده استیرا که امت من بر آن مجبور م یو چیز یخداوند خطا و فراموش

-)، و می٢٨٠١( المستدرك) و حاکم در ١١٧٨٧( السنن الکبریه است. و بیهقی در را صحیح دانستو البانی آن
؛ و مسلم و یشرط بخار بر: گویدمی التلخیصدر  یذهباست؛ و  صحیحبنا بر شرط شیخین حدیث  گوید: این

 طبرانی در المعجم الکبیر از طریق ثوبان.

 



 تابشی از قرآن    ٤٩٢

ٓ ﴿ :ۀجملبوده است. و مقصود از  وأخوت ن إِ�َّ
َ
ْ  أ مؤمنین  ۀدربار ن است که اگرای ﴾...َ�ۡفَعلُٓوا

 خویشاوند که دوست شمایند وصّیتی کنید اشکالی ندارد. غیرِ 

َخۡذنَا �ذۡ ﴿
َ
 َمۡرَ�َمۖ  ٱبۡنِ  وَِعيَ�  َوُموَ�ٰ  �بَۡ�ٰهِيمَ  نُّوحٖ  َوِمن َوِمنَك  ِميَ�َٰقُهمۡ  نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ  ِمنَ  أ
َخۡذنَا

َ
ِٰد�ِ�َ  َل  َٔ ّلِيَۡ�  ٧ َغلِيٗظا ّمِيَ�ًٰقا ِمۡنُهم َوأ َعدَّ  ِصۡدقِِهمۚۡ  َعن ٱل�َّ

َ
 َعَذابًا لِۡلَ�ٰفِرِ�نَ  َوأ

ِ�ٗما
َ
  ]۸-۷[األحزاب:  ﴾٨ أ

موسی و عیسی  نوح، ابراهیم، ازو و چون پیمان پیامبران را از ایشان گرفتیم و از تو : ترجمه
) تا اینکه خدا راستگویان را از صدقشان بپرسد و ۷بن مریم و از ایشان پیمان محکمی گرفتیم(

 ). ۸مهیا کرده برای کفار عذاب دردناکی(
لهی ممکن است پیمانی باشد که در کتب امقصود از پیمان، پیمان فطری و عقلی است و : نکات

خدا با وحی خود از ایشان پیمان گرفته باشد که حقائق را برای مردم بیان  وحی به انبیاء شده باشد و

ِٰد�ِ�َ  َل  َٔ ّلِيَۡ� ﴿ رسانند یا خیر؟ و مقصود کنند، و این امتحانی باشد برای انبیاء که آیا می  َعن ٱل�َّ
 یم فرستادن سلطان سفیری را و قبول سفیر آن منصب راهمین است. و ممکن است بگوی ﴾ِصۡدقِِهمۡ 

قصدتان خالص  گفتید وخود پیمانی است. و اگر از صدق صادقین سؤال شود که آیا برای خدا راست 

 حال دروغگویان و ریاکاران. ه این صورت پس وای ب بود یا خیر؟ در

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ِ  نِۡعَمةَ  ٱۡذُكُروا رَۡسۡلَنا ُجُنودٞ  َجآَءتُۡ�مۡ  إِذۡ  َعَلۡيُ�مۡ  ٱ�َّ

َ
 َعلَۡيِهمۡ  فَأ

ۚ  لَّمۡ  وَُجُنوٗدا رِ�ٗحا ُ  َوَ�نَ  تََرۡوَها  َوِمنۡ  فَۡوقُِ�مۡ  ّمِن َجآُءوُ�م إِذۡ  ٩ بَِصً�ا َ�ۡعَملُونَ  بَِما ٱ�َّ
ۡسَفَل 

َ
بَۡ�ٰرُ  َزاَغتِ  �ذۡ  ِمنُ�مۡ  أ

َ
ِ  َوَ�ُظنُّونَ  ٱۡ�ََناِجرَ  ٱۡلُقلُوُب  َوَ�لََغتِ  ٱۡ� ۠  بِٱ�َّ ُنونَا  ١٠ ٱلظُّ

ْ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  ٱۡ�ُتِ�َ  ُهَنالَِك    ]۱۱-۹[األحزاب: ﴾١١ َشِديٗدا زِلَۡزاٗ�  َوُزلِۡزلُوا
ای مؤمنین نعمت خدا را بر خودتان بیاد آرید آنگاه که سپاهی سوی شما آمد پس : ترجمه

) ۹د بینا بود(کردی یدیدید بر ضد آنان فرستادیم و خدا به اعمالی که م بادی و سپاهی که نمی
طرف پائینتان سوی شما آمدند و آن دم که دیدگان خیره گشت آن دم که ازطرف باالیتان و از 

) در آن هنگام مؤمنان ۱۰های گوناگون بردید( ها رسید و به خدا گمان ها به گلوگاه و جان
 ). ۱۱امتحان شدند و به تزلزلی سخت دچار گشتند(

 که چند نفر از یهود از جمله !*"است و شرح آن این استاین آیات راجع به جنگ احزاب : نکات
 

____________________ 
باشد. ) می٣٤٥ – ٤/٣٤٠طبرسی ( مجمع البیانبیشتر مطالبی که مولف در مورد غزوه احزاب ذکر نموده برگرفته از تفسیر  -١

 باشد.) آمده است، موافق و مطابق می٣٣١-٦/٣٢٢بغوی ( معالـم التنزیلکه بیشتر مطالب آن نیز با آنچه در تفسیر 
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ایشان را از مدینه  صو جماعتی از بنی النضیر که رسول خدا خطبأی بن حی ،بی الحقیقأسالم بن 

دعوت کردند و  صخارج کرده بود رفتند مکه بر قریش وارد شدند و ایشان را به جنگ رسول خدا

شما اهل کتابید، آیا دین ما بهتر است : أصل کنیم، قریش گفتندتسیم تا محمدیان را مما با شمای: گفتند

 ۀآی !*"ایشان ۀدربار دین شما بهتر است و شما به حق سزاوارترید، پس خدا: یا دین محمد؟ یهود گفتند

لَمۡ ﴿ :آل عمران ۲۳
َ
ِينَ ٱ إَِ�  تَرَ  � َّ�  ْ وتُوا

ُ
ِ ٱ بِ كَِ�ٰ  إَِ�ٰ  نَ َعوۡ يُدۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ّمِنَ  انَِصيبٗ  أ  ُ�مَ ِ�َحۡ  �َّ

ٰ  ُ�مَّ  َنُهمۡ بَيۡ  عۡ  َوُهم ُهمۡ ّمِنۡ  فَرِ�قٞ  َ�َتَو�َّ را نازل نمود، پس قریش خوشحال شدند و به  !+"﴾٢٣ رُِضونَ مُّ

 نشاط آمده و با یهود پیمان بسته و اجماع کردند و عِ ه عقائد خود اعتماد کردند و از دعوت یهود ب
ّ

ه و د

 ُع 
ّ

غطفان رفتند و آنان را نیز به جنگ محمد دعوت کردند و  ۀیهودیان نزد طائفه را فراهم کردند، سپس د

اند، آنان نیز اجابت کردند  کنیم و قریش با ما پیمان بسته خبر دادند که قریش و ما با شما همکاری می

فزاره، بنی  ۀو همچنین طائف عیینه بن حصین، و غطفان با قائد خود بوسفیانأپس قریش با قائد خود 

 و پیروان او همه به مدد قریش آمدند.  األعور السلمیبوأبنی سلیم با  هل نجد،أ شجع، بنی اسد،أ اد،مر
سلمان فارسی خندقی جلو مدینه حفر نمود، و این اولین  ۀاشاره مطلع شد ب صچون رسول خدا

حفر در  صجنگی بود که سلمان حضور یافت و در آن روز از قید بندگی آزاد شده بود، و رسول خدا

کرد، چون سلمان مرد نیرومندی بود مهاجرین  خندق هر چهل ذراع را به ده نفر از اصحاب واگذار می

 سَ «: فرمود صما باشد، رسول خدا ۀدر شمار: ما است، و انصار گفتند ۀسلمان در شمار: گفتند
ْ
ا نَّ مِ  انُ مَ ل

 
َ
ی ایشان ها ری رسیدند که کلنگحال در حال حفر خندق مردم به سنگ سفید مدّو  هر . به»ِت يْ ابلَ  ُل هْ أ

ست راه را تغییر دهیم، پس ا خوب: خبر دادند و گفتند صآورد، به رسول خدانتوانست آن را از خاک در

وارد گود شد و کلنگ را گرفت و ضربتی به آن سنگ زد که برقی از آن جستن کرد، پس  صرسول خدا

____________________ 
های سیرت و تاریخ و تمام تفاسیر ذکر شده است و آن در کتاب مولف چنین ذکر کرده است اما صحیح آن است که -١

لَۡم تََر إَِ� ﴿سوره نساء بود:  ٥١ای که در مورد یهود در این امر نازل شد آیه اینکه آیه
َ
ِينَ ٱ� ْ نَِصيبٗ  �َّ وتُوا

ُ
 ّمِنَ  اأ

ِ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ ۡبِت ٱيُۡؤِمُنوَن ب ُٰغوتِ ٱوَ  ۡ�ِ ۡهَدٰى ِمَن  ل�َّ
َ
ُؤَ�ٓءِ أ ٰٓ�َ ْ ِيَن َ�َفُروا ِينَ ٱَوَ�ُقولُوَن لِ�َّ ْ َسبِيً�  �َّ  ﴾٥١َءاَمُنوا

به جبت (= بت و سحر) و  شدند، داده آنان به) آسمانی( کتاب از ای آیا ندیدی کسانی را که بهره« ]٥١[النساء: 

 ایمان که کسانی از اینان«: گویند می اند ورزیده کفر که کسانی درباره و آورند طاغوت (= معبودان باطل) ایمان می

طبرسی  مجمع البیان)؛ و ٢٠/٢١٨طبری (جامع البیان  به عنوان مثال نگا: تفاسیر ».!؟»ترند یافته هدایت اند، آورده

 .)٦/٣٢٢بغوی (معالـم التنزیل )؛ و ٣٤٥ – ٤/٣٤٠(

شوند تا حکم کند بین ایشان، ولی  اند ندیدی که به کتاب خدا دعوت می ای از کتاب داده شده آیا کسانی را که بهره«  -٢

 ]. ٢٣عمران:  [آل». گردانند و اعراض دارند گروهی از آنان رو می
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پس ضربت دیگری زد که برق دیگری تکبیر گفت و سایر مسلمین نیز تکبیر گفتند، س صرسول خدا

این برق  ،یا رسول الله: جستن کرد، سپس ضربت سومی زد که برق دیگری جستن کرد، سلمان عرض کرد

فتح شام  فتح به من داد، و به ضربت دوم ۀبه ضربت اول خدا وعد: فرمود صچیست؟ رسول خدا ۀنشان

گفتند، در این حال سپاه احزاب نمایان مسلمین خرسند شدند و حمد خدا  و به ضربت سوم فتح مشرق.

ُ ٱ وََعَدنَا َما َذاَ�ٰ ﴿ :گردید، مؤمنین گفتند ُ ٱ َوَصَدَق  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ ، ولی منافقین گفتند آیا ﴾ۥۚ َورَُسوُ�ُ  �َّ

گوید قصور حیره و مدائن  در یثرب است می کهدهد در حالی باطل می ۀکنید این مرد وعد تعجب نمی

  دهد در حالی که خندق می بیند و نوید فتح آنها را می کسری را می
َ
نید و جرئت بیرون آمدن از خندق را ک

 صکوهی رسیدند که مانع کندن بود، به رسول خدا ۀچون مشغول حفر بودند به تپ !*"ندارید، و در روایتی
اشید سپس خود حضرتش در حالی که از گرسنگی سنگ به شکم بسته بود آب بر آن بپ: خبر دادند فرمود

گفت و چنان کوبید که آن سنگ مانند ریگ سرازیر شد، جابر  بسم اللهآمد و کلنگ را گرفت و سه مرتبه 

چه داری؟ : دهید به منزل بروم، حضرت او را اجازه داد، به منزل رفت و به زنش گفت اجازه می :عرض کرد

صاع جو آرد و بزی، که جو را پخته و بز را ذبح کرده، و گفت اینها را مرتب گردان، سپس یک : گفت

است، شما با دو نفر  یتا نزدیک افطار و عرض کرد نزد ما طعام مختصر صبرگشت خدمت رسول خدا

 صخدا صاع جوی و بزی، رسول: چه داری؟ گفت: فرمود صاز اصحاب تشریف بیاورید، رسول خدا
خدا کسی ه قدری که جزمن خجالت کشیدم ب: جابر گوید !همه بیائید منزل جابر ،سلمینای م: فرمود

آیا : آید، زن گفت با خلق کثیری می صی است، رسول خداموجب رسوای: داند، آمدم به عیالم گفتم نمی

ار زن باکت نباشد خدا و رسول او داناتر است، پس گفت :بلی، گفت: ال کرده از مقدار طعام؟ گفتماز تو سؤ

با مسلمین وارد شدند و رسول خدا آبگوشت و نان را در  صحال رسول خدا ره غم مرا بر طرف کرد. به

پری خود باقی بود، سپس ه داد تا همه سیر شدند، ولی تنور و دیگ ب ریخت و به مردم می ها می ظرف

ل شدند خندق مشغو، و چون به حفر !+"خودتان بخورید و به دیگران هدیه دهید: فرمود صرسول خدا

با صدای بلند اشعار زیر را  صحالی که رسول خدارا سفید کرده بود، در صخاک رسول خداغبار

 : کردند خواند و اصحاب همراهی می می
ــــــــــــدينا ــــــــــــا اهت ــــــــــــوال اهللا م  واهللا ل

 

ـــــــــــــــــــدّ   ـــــــــــــــــــلّ و قناو ال تص  يناال ص
 

____________________ 
ة«حدیث جابر را با این الفاظ: بیهقی در  -١ ُبوَّ و اصل روایت را بخاری و روایت کرده است.  ٤٢٤ -٣/٤٢٣»: دالئل النُّ

 اند.مسلم و دیگر ائمه حدیث روایت کرده

ة«بیهقی،  -٢ ُبوَّ  .٤٢٤ -٣/٤٢٣»: دالئل النُّ
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ــــــــــــــأنزلن ســــــــــــــ ــــــــــــــا ةينكف  علين
 

ـــــــــــــ   ت األقـــــــــــــدام إن القينـــــــــــــاو ثبّ
 

 علينـــــــــالـــــــــی قـــــــــد بغـــــــــوا إن االُ 
 

ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــا ةإذا أرادوا فتن  أبين
 

  :گفت هنگام حفر خندق می صو همچنین رسول خدا

ــــــمّ اللّ  ــــــيش اآل إنّ  ه ــــــيش ع ــــــرالع  ةخ
 

 ةاملهـــــــــــاجرو فـــــــــــاغفر لألنصـــــــــــار 
 

 : گفتند و اصحاب در جواب آن حضرت می

ـــــــــنحـــــــــن الّـــــــــ  داذين بـــــــــايعوا حممّ
 

ـــــــدا  ـــــــا أب  !*"علـــــــی اجلهـــــــاد مـــــــا بقين
 

با  صبا همراهانش ده هزار نفر وارد شدند، و رسول خداچون از حفر خندق فارغ شدند، قریش 

منازل جای دادند، پس دشمن خدا  سه هزار نفر در مقابل آنان لشکرگاه کردند و زنان و اطفال را در باالی

سد که با رسول أکه از یهود بنی النضیر بود رفت نزد رئیس بنی قریظه کعب بن  ی بن أخطبحی

ا شنید درب حصار خود را ر خطبأابن ت، چون کعب صوت معاهده بر ترک تعرض داش صخدا

، من هستی قدمیی، تو مرد بدیوای بر تو یا ح: گفت و ، اجازه ندادورود خواست ۀچه او اجازبست و هر

وای بر تو درب : ام، او گفت از او جز وفاء و راستی ندیده یشکنم زیرا چیز با محمد معاهده بستم و نمی

ترسی از غذای تو تناول کنم، تا اینکه درب را باز  می: شود، گفت نمی: کنم، گفترا باز کن با تو تکلم 

ام با غطفان و  ام قریش با تمام بزرگانش را نزد تو آورده عزت روزگار را آورده ،تو وای به: ی گفتیکرد، ح

ار را برایم و الله ذلت روزگ: اند نروند تا محمد را مستأصل کنند، کعب گفت سایرین، و با من عهد کرده

من از او جز صدق و  مرا با محمد واگذار، زیرا .ای که در آن چیزی نیست رعد و برقی آورده ،ای آورده

اگر قریش و غطفان برگشتند و کار محمد را تمام : او را وسوسه کرد و گفتحیی پس همواره  ام. وفا ندیده

 ۀید بر سر من نیز بیاید، پس کعب عهدنامچه بر سر تو آآیم در نزد تو در حصار تو که هر نکردند من می

سعد بن رسید،  صخود را پاره کرد و از پیمان با محمد بیزاری جست، چون این خبر به رسول خدا

یا خیر؟  است تحقیق کنید این خبر راستفرستاد و فرمود بروید  رواحه نعبدالله بد خزرج را با سیّ  معاذ

دیدند  ،د و اگرنه افشا نکنید، چون ایشان نزد یهود آمدندیجهر و آشکار خبر دهه اگر کعب با ماست ب

ه تکبیر گفت ب صرا خبر کردند، رسول خدا صایشان در خباثتند، برگشتند و به کنایه رسول خدا

عنوان بشارت مسلمین، ولی ابتال بزرگ شد و خوف مسلمین را فرا گرفت و دشمن از باال و پائین ایشان 

های بد مبتال شدند، و بعضی از منافقین نفاق خود را ظاهر ساختند،  گمان را احاطه کرد، تا مؤمنین به

____________________ 
 ).١٨٠٥( صحیحش) و مسلم در ٢٦٧٩( صحیحشدر  یبخار  -١
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شد، تا اینکه  شب قیام کرد که بین ایشان تیرها رد و بدل می ۲۵در مقابل مشرکین  صپس رسول خدا

بی أبن  ۀهبیر ،ضرار بن الخطاب ،بی جهلأبن  ۀعکرم ،ود بن عبد وعمرچند سواره از قریش از جمله 

در حالی که لباس حرب در بر داشتند بر اسبان خود سوار شده و جوالن دادند  بن عبداللهنوفل و  وهب

که شجاع قریش بود  ود عمرو بن عبدتا از مکان تنگی از خندق جستن کردند و به طرف مدینه آمدند و 

ود و در با هزار سوار مقابل ب گفتند ومی و در جنگ بدر نیز حاضر و زخمی شده بود و او را فارس یلیل

برخاست در  بر هزار نفر فائق آمده بود، پس بنا کرد فریاد کردن و مبارز خواستن، علی وادی یلیل

 عمرواست بنشین،  عمرواو : حضرت فرمود !حالی که غرق در آهن بود و عرض کرد یا رسول الله اجازه

 کجاست آن بهشتی که شهیدتان آرزو دارد؟ پس  :و گفت !رجل أال: فریاد کرد
ً
علی برخاست و  ثانیا

  من جواب او را می ،یا رسول الله: کرد عرض
ً
 : خواندبو این رجز زد عمرو فریاد  دهم، ثالثا

 و لقـــــــــد بححـــــــــت مـــــــــن النـــــــــداء
 

ـــــــــبجمع  ـــــــــارزك ـــــــــن مب ـــــــــل م  م ه
 

ــــــــــــبن املشــــــــــــجع ــــــــــــت اذ ج  و وقف
 

 موقــــــــــــــف البطــــــــــــــل املنــــــــــــــاجز 
 

ــــــــــــــــــــــامحةإ ــــــــــــــــــــــجاو ن الس  الش
 

ـــــــز ةعـــــــ  ـــــــی خـــــــري الغرائ ـــــــی الفت  ف
 ج

عرض ! است عمرواو : من حریف اویم، حضرت فرمود ،یا رسول الله: برخاست و گفت علی

برو و : سحاب را نه دور بر سر او بست، سپس فرمود ۀعمام صرسول خدا !و اگر چه عمرو باشد: کرد

فَ «: بر او دعا کرد مَّ احْ هُ دَ اَللَّ نْ بَنيَ يَ ْتِ  هِ يْ ظْهُ مِ ن حتَ مِ هِ وَ أْسِ قِ رَ وْ نْ فَ مِ لِهِ وَ امَ شِ ينِهِ وَ مِ نْ يَ عَ هِ وَ فِ لْ نْ خَ مِ وَ

مَ  دَ   :در مقابل عمرو آمد و جواب او داد . حضرت علی!*"»هِ يْ قَ

 تعجلـــــــــــــــــن فقـــــــــــــــــد أتـــــــــــــــــا ال
 

 غــــــــري عــــــــاجز كجميــــــــب صــــــــوت ك 
 

ـــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــريو ذو ني  ةبص
 

ـــــــــی   ـــــــــدق منج ـــــــــو الص ـــــــــائزك  ل ف
 

ــك ــيم علي ــو أن أق ــ إين ألرج ــائز ةنائح  اجلن
 

 نجالء يبقـی ذكرهـا عنـد احلزائـز ةمن رضب 
 

غیر تو کسی که سن بیشتری : من علی بن ابی طالب، عمرو گفت: تی؟ گفتتو کیس :عمرو گفت

دارم که خون  لیکن من خوش: ریخته شود، علی فرمود داشته باشد نیست؟ زیرا من خوش ندارم خون تو

آتشی به طرف علی  ۀپیاده و شمشیر خود را کشید مانند شعلب کرد و از اسبش تو ریخته شود، او غض

او کرد که سپر حضرت را قطع کرد و به فرق  ۀحوال یدوید، حضرت او را استقبال کرد، عمرو شمشیر

او رسید و سر حضرت را شکافت، حضرت نیز شمشیری بر دو پای او زد که بر قفا افتاد و  ۀمبارک و عمام

____________________ 
 »او را از پیش و پس و راست و چپ و باال و پایین حفاظت کن. ،پروردگارا« -١
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خدا قسم علی ه ب: را به تکبیر شنیدند حضرت فرمود ت، پس صدای علیغباری بین ایشان بر انگیخ

َْوَم «: آورد؛ حضرت فرمود صاو را کشت، چون سر عمرو را خدمت رسول خدا
ْ

ْو ُوزَِن ايل
َ
ل
َ
ُّ ف �رِْشْ يَا يلَعِ

َ
أ

َك 
ُ
َك بَِعَملِِهمْ  -َ�َمل

ُ
رََجَح َ�َمل

َ
ٍد ل ِة ُ�َمَّ مَّ

ُ
مْ  -بَِعَمِل أ

َ
نَُّه ل

َ
ْد  َوَذلَِك �

َ
 َوق

َّ
ُمرْشِ�َِ� إِال

ْ
َ�ْبَق َ�ْيٌت ِمْن ُ�ُيوِت ال

ُه ِعزٌّ بَِقْتِل َ�مْ 
َ
ْد َدَخل

َ
 َوق

َّ
ُمْسلِِمَ� إِال

ْ
ْم َ�ْبَق َ�ْيٌت ِمْن ُ�ُيوِت ال

َ
ُه َوْهٌن بَِقْتِل َ�ْمٍرو، َول

َ
. پس !*"»ٍروَدَخل

چون عمرو به قتل رسید رفقای او متفرق شدند و مسلمین ایشان را دنبال کردند و خواستند که از خندق 

او را  زبیر بن عوامرا جوف خندق یافتند و او را سنگ باران کردند تا اینکه  نوفل بن عبدالعزیبگذرند 

ها  ا قیمت مردهم: فرمود صخداعمرو را به ده هزار درهم بخرند، رسول  ۀکشت. مشرکین فرستادند که جث

برد ابوبکر و عمر  صو چون علی سر عمرو را خدمت رسول خدا را ببریدید آن خوریم بیای را نمی

رسید و  سعد بن معاذآمد به  حیان بن قیسبرخاستند و پیشانی علی را بوسیدند. و در جنگ خندق تیری از 

باقی بدار تا چشم مرا از جهت بنی قریظه روشن حیات مرا  ،خدایا: رگ اکحل او را برید، سعد دعا کرد

و عرض کرد من مسلمان  صآمد خدمت رسول خدا نعیم بن مسعود اشجعیو در این حال  !گردانی

نیستی  تو یک فرد بیش :ید حضرت فرمودداند، پس هر امری دارید بفرمای میام، اما کسی از قومم ن شده

رفت نزد بنی  نعیمه بین کفار بیفکن که حرب خدعه است، پس توانی تفرق چه می اگر نزد ما بمانی، اما هر

د، و غطفان نسبت به محمد یکسان نیستیمن دوست شمایم و قسم به خدا شما و قریش : قریظه و گفت

اوالد و زنان شما اینجاست ولی قریش و غطفان در بالد دورند اگر  زیرا شهر شهر شماست و اموال،

گذارند و شما طاقت  روند و شما را در چنگال محمد می فرصتی دیدند با شمایند و اگر صالح ندیدند می

او را ندارید، پس شما وارد جنگ نشوید تا گروی از اشراف قریش و غطفان بگیرید و نگه دارید تا مبادا 

سفیان و اشراف رفت نزد ابو نعیمرأی خوبی زدی، سپس : ما را تنها بگذارند، یهودیان گفتندبروند و ش

ام پس آن را کتمان کنید  دانید من برای شما نصیحتی آورده قریش و گفت شما که دوستی مرا با خودتان می

اند و نزد  مان گشتهدانید که بنی قریظه از کار خود پشی آیا می: بگو تو نزد ما متهم نیستی، گفت: گفتند

گیریم و نزد تو  عنوان گرو میه اند که ما برای رضایت تو چند نفر از اشراف قریش را ب محمد فرستاده

فرستیم تا گردنشان را بزنی سپس با تو هستیم تا ایشان را از بالد خود بیرون کنیم، پس اگر بنی قریظه  می

____________________ 
و این   -یابددر برابر عمل امت محمد، عمل تو ترجیح می –خوشحال باش ای علی، اگر امروز عمل تو وزن شود « -١

های مشرکین نبود مگر اینکه سستی و ای از خانهاز آن جهت است که با کشته شدن عمرو بن عبدود، هیچ خانه

نبود مگر اینکه با کشته شدن عمرو عزت و های مسلمان ای از خانهها رسوخ کرد و هیچ خانهرخوت در میان آن

با عمرو بن عبدود را از این دو منبع ذکر نموده است:  مولف داستان نبرد علی». سربلندی در آن وارد شد

 )٢٠/٢١٦( بحار األنوار)؛ و مجلسی، ٣٤٣ – ٤/٣٤٢( مجمع البیانطبرسی، 
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طفان رفت و و از آن طرف نزد غ یشان حذر کنیدو از ا گرو خواستند یک نفر را نزدشان نفرستیده کسی را ب

، پس چون صبح گردید روز گفت ن سخنان با قریش را با ایشان نیزمن فردی از شما هستم و هما: گفت

بی جهل را با چند نفر فرستاد نزد بنی أبن  ۀعکرم ،شنبه بود در ماه شوال سال پنجم از هجرت، ابو سفیان

امروز : ید؟ ایشان گفتندآی ا برای قتال با محمد بیرون نمیشدیم چر  یهود ما خسته قریظه و پیغام داد که ای

ه و ما با شما قتال نخواهیم کرد تا چند نفر از مردان خود را ب کنیم ه است که ما در آن کاری نمیروز شنب

حذر ما را بر نعیم: عنوان گرو بدهید که مبادا بروید و ما را در مقابل محمد بگذارید، ابو سفیان گفت

خواهید مقاتله کنید و  د نزد شما نخواهیم گذاشت، میرنفرم پس به ایشان پیغام داد که ما یک داشت،

این است و الله آنچه نعیم به ما گفت، پس جواب دادند که ما مقاتله : خواهید نکنید، یهود گفتند نمی

های زمستان  سرد تندی در شب دکند و باکنیم. و خدا ایشان را مخذول گردانید و نفاق بین ایشان اف نمی

 سخت فرستاد تا قریش را فراری داد.
ری گرفته بود که جز قده گرسنگی و خوف ب یام خندق ما را فشار،أروایت شده که  حذیفه بن یماناز 

که  آیا مردی هست: خواند، سپس فرمود توانست در شب نماز می تا می صو رسول خدا داند خدا نمی

یک نفر از ما جواب : برود خبر این قوم را بیاورد تا خدا او را رفیق من در بهشت قرار دهد. حذیفه گفت

مرا صدا زد من ناچار  صفشار و گرسنگی، پس چون کسی جواب نداد رسول خدا ،ندادند از ترس

برگردی، گوید من برو و خبر این قوم را بیاور و کاری نکن تا : فرمود .لبیک: شدم جواب بگویم، گفتم

های ایشان را خاموش  مزده و آتشهای ایشان را به و لشکر باد خیمه رفتم میان قوم ناگاه دیدم باد

ای گروه : اش بیرون آمد و گفت های ایشان را آرام نگذاشته ناگاه ابوسفیان از خیمه گردانیده و دیگ

کردم و از طرف یمین و یسار خود من مبادرت : بینید غیره در میان شما نباشد، حذیفه گویدقریش ب

ای گروه قریش اینجا جای : ما فالنی هستیم، ابو سفیان بار خود را بست و گفت: جویا شدم؟ گفتند

افتد و چیزی  و بنی قریظه تخلف کردند و باد هم از تندی نمی تماندن نیست، اسب و شتر ما از بین رف

ه پای بند آن را باز نکرده بود، گفتم خوبست حالی ک ر مرکب خود شد دربرای ما نگذاشته، پس سوا

تیری به این دشمن خدا بزنم و او را بکشم و تیر را بر کمان گذاشتم و خواستم رها کنم متذکر قول رسول 

کاری نکن، پس تیر را بیرون آوردم و برگشتم که خبر دهم او را، حضرت : شدم که فرمود صخدا

نمازش تمام شد  ، عبای خود را بر من افکند تا اینکهصخدا مشغول نماز بود، من آمدم زیر قدم رسول

َِساِب «: در آن ایام دعایش این بود صرسول خدا و او را خبر دادم.
ْ

ِكَتاِب رَسِ�ُع احل
ْ
نَْت ُمْ�ُِل ال

َ
ُهمَّ أ

َّ
الل
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هُ 
َّ
ْحَزاَب الل

َ ْ
ُهمْ اْهزِِم األ

ْ
ِزل

ْ
َ «: کرد و عرض می !*"» مَّ اْهِزْمُهْم َوَزل  إهِلَ

َ
ََز َوْعَدهُ ال

ْ
�

َ
ُ وَْحَدهُ وَْحَدهُ أ  ا�َّ

َّ
إِال

الَ 
َ
ْحَزاَب وَْحَدهُ ف

َ ْ
َعزَّ ُجْنَدهُ َوَهَزَم األ

َ
 . !+"»َدهُ َ�عْ  ءَ يَش  َونرََصَ َ�ْبَدهُ وَأ

ن ما به اآل :فرمود صحزاب قریش پراکنده شدند، رسول خداأنقل کرده که چون  سلیمان بن صرد

جنگ  و همچنین گردید و مسلمین به !,"ایشان به جنگ ما نخواهند آمدرویم و دیگر  جنگ ایشان می

 .!-"ایشان رفتند تا مکه فتح شد

 حال آیاتی که در این غزوه آمده خواننده خود تطبیق کند. 

ِينَ  ٱلُۡمَ�ٰفُِقونَ  َ�ُقوُل  �ذۡ ﴿ َرٞض  قُلُو�ِِهم ِ�  َوٱ�َّ ا مَّ ُ  وََعَدنَا مَّ ۥٓ  ٱ�َّ  ١٢ ُغُروٗر� إِ�َّ  َورَُسوُ�ُ
آ�َِفةٞ  قَالَت �ذۡ  ۡهَل  ّمِۡنُهمۡ  طَّ

َ
أ ْۚ  لَُ�مۡ  ُمَقامَ  َ�  َ�ۡ�َِب  َ�ٰٓ  ّمِۡنُهمُ  فَرِ�قٞ  ِذنُ  ٔۡ َو�َۡسَ�  فَٱرِۡجُعوا

ٞ  ُ�ُيوَ�َنا إِنَّ  َ�ُقولُونَ  ٱ�َِّ�َّ   ُدِخلَۡت  َولَوۡ  ١٣ فَِراٗر� إِ�َّ  يُرِ�ُدونَ  إِن بَِعۡوَر�ٍ�  ِ�َ  َوَما َعۡوَرة
ۡ�َطارَِها ّمِنۡ  َعلَۡيِهم

َ
ْ  ُ�مَّ  أ ْ  َوَما �تَوَۡها ٱۡلفِۡتَنةَ  ُس�ِلُوا ٓ  تَلَبَُّثوا ْ  َولََقدۡ  ١٤ �َِسٗ�� إِ�َّ  بَِها  َ�نُوا

 ْ َ  َ�َٰهُدوا ۚ  يَُولُّونَ  َ�  َ�ۡبُل  ِمن ٱ�َّ ۡدَ�َٰر
َ
ِ  َ�ۡهدُ  َوَ�نَ  ٱۡ�  يَنَفَعُ�مُ  لَّن ُقل ١٥ وٗ�  ُٔ َمۡ�  ٱ�َّ

وِ  ٱلَۡمۡوتِ  ّمِنَ  فََرۡرتُم إِن ٱۡلفَِرارُ 
َ
  ]۱۶-۱۲[األحزاب:  ﴾١٦ قَلِيٗ�  إِ�َّ  ُ�َمتَُّعونَ  �َّ  �ٗذا ٱۡلَقۡتلِ  أ

خدا و رسول او  :گفتند و آن دم که منافقان و کسانی که در دلهاشان مرضی بود می: ترجمه
ای اهل یثرب جای : گفتند) و آن دم که گروهی از آنان ۱۲جز فریب به ما وعده ندادند(

های ما  خانه: گفتند خواستند می ماندن نیست برگردید و گروهی از ایشان از پیامبر اجازه می

____________________ 
» ی کتاب هستی و حسابرسی تو سریع است احزاب را در هم شکن و آنان را به لزره درآور.پروردگارا تو نازل کننده« -١

). اما ٨٦٣٢( السنن الکبری)؛ و در مصادر اهل سنت: با این لفظ نسائی در ٢٠٩ /٢٠( األنوار بحارمجلسی، 

كِ «اند: بخاری و مسلم و أبوداود و... با این لفظ روایت کرده
ْ
َل ال ْحَزاِب، اللَُّهمَّ ُمْ�ِ

َ
َحاِب وََهاِزَم األ تَاِب َوُ�ِْرَى السَّ

نَا َعلَيِْهمْ   اي خداوند فرو فرستنده کتاب و جریان دهنده ابرها و هزیمت دهنده احزاب و گروهها،«»: اْهِزْمُهْم َوانرُْصْ

  »ها یاری فرما.و ما را بر آن احزاب را شکست بده

اش را ياری نمود و رسبازانش را عزت بخشيد و ش را وفا نمود و بندهانيست معبود برحقی جز اهللا يكتا؛ وعده« -٢

)؛ و در ٢٠/٢٠٩( بحار األنوارجملسی، » پس بعد از او، هيچ چيزي وجود ندارد. احزاب را به تنهايی شكست داد

السنن ) و نسائی در ٢٧٢٤( صحيحش) و مسلم در ٣٨٨٨( صحيحشمصادر اهل سنت: با اين لفظ بخاری در 

 و...١١٤٠٠(الكرب ( 
 )٦/٣٩٤( مسند أحمد) و ٣٨٨٤(بخاری  صحیح -٣

 )٢٠/٢٠٩( بحار األنوارمجلسی،  -٤
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) واگر ۱۳نداشتند( فرار قصدیجز .هاشان محفوظ بود حالی که خانه است در نگهبان بی
کردند و جز  یآمدند و به فتنه دعوتشان کرده بودند رو به فتنه م میآنان در ازاطراف شهر بر

ه بودند که پشت به بستبا خدا پیمان  پیش ازاینتحقیق ه ) و ب۱۴( کردند اندکی درنگ نمی
ن فرار بگو اگر از مردن یا کشته شد )۱۵دشمن نکنند و پیمان خدا بازخواست خواهد شد(

 ). ۱۶این صورت جز مدت کمی برخوردار نخواهید شد( کنید فرار سودتان ندهد در

آ�َِفةٞ ﴿ زمقصود ا: نکات در : گفتند اوس بن قبطی و پیروان ایشان بود که می عبدالله بن أبی، ﴾ّمِۡنُهمۡ  طَّ

 ﴾ّمِۡنُهمُ  فَرِ�قٞ ﴿ خواستند از لشگرگاه خود را خارج سازند. و مقصود از لشگرگاه نمانید و بروید منزلتان و می
حارثه و بنی یا دشمن بریزد و ایشان بنو شود وممکن است دزد وارد  های ما خالی از مرد و گفتند خانه که می

ْ ﴿ :ۀلجم از مقصود شان کرده. و ه خدا تکذیبک سلمه بودند َ  َ�َٰهُدوا  »ةالعقبليلة«همان پیمان  ﴾ٱ�َّ

 را یاری کنند و از جان او مانند جان خود دفاع کنند.  صباشد که عهد کرده بودند رسول خدا می

ِي َذا َمن قُۡل ﴿ ِ  ّمِنَ  َ�ۡعِصُمُ�م ٱ�َّ َرادَ  إِنۡ  ٱ�َّ
َ
وۡ  ُسوًٓءا بُِ�مۡ  أ

َ
َرادَ  أ

َ
ۚ  بُِ�مۡ  أ  َوَ�  رَۡ�َٗة

ِ  ُدونِ  ّمِن لَُهم َ�ُِدونَ  ُ  َ�ۡعلَمُ  ۞قَدۡ  ١٧ نَِصٗ�� َوَ�  َوِ�ّٗا ٱ�َّ  ِمنُ�مۡ  ٱلُۡمَعّوِ�ِ�َ  ٱ�َّ
ۖ  َهلُمَّ  ِ�ِۡخَ�ٰنِِهمۡ  َوٱۡلَقآ�ِلِ�َ  تُونَ  َوَ�  إَِ�َۡنا

ۡ
َس ٱ يَ�

ۡ
ةً  ١٨ قَلِيً�  إِ�َّ  ۡ�َأ ِشحَّ

َ
 َجآءَ  فَإَِذا َعلَۡيُ�ۡمۖ  أ

ۡ�َتُهمۡ  ٱۡ�َۡوُف 
َ
ۡ�ُيُنُهمۡ  تَُدورُ  إَِ�َۡك  يَنُظُرونَ  َر�

َ
ِي أ  َذَهَب  فَإَِذا ٱلَۡمۡوِت�  ِمنَ  َعلَۡيهِ  ُ�ۡغَ�ٰ  َكٱ�َّ

لِۡسَنةٍ  َسلَُقوُ�م ٱۡ�َۡوُف 
َ
ةً  ِحَدادٍ  بِ� ِشحَّ

َ
�  َ�َ  أ ْوَ�ٰٓ�َِك  ٱۡ�َۡ�ِ

ُ
ْ  لَمۡ  أ ۡحَبَط  يُۡؤِمُنوا

َ
ُ  فَأ ۡعَ�ٰلَُهمۚۡ  ٱ�َّ

َ
 أ

ِ  َ�َ  َ�ٰلَِك  َوَ�نَ    ]۱۹-۱۷[األحزاب:  ﴾١٩ �َِسٗ�� ٱ�َّ
محنتی برایتان خواهد و یا  او دارد اگرمیخدا نگه  برابر درشما را  چه کسیبگو : ترجمه

) خدا ۱۷د(یابن رحمتی برای شما اراده کند و برای خود جز خدا سرپرست و یاوری نمی
آنان  شناسد)(مینیزو  داشتند  می باز مردم را (از یاری پیامبر)را که  کسانی از شماشناسد  می

) نسبت به ۱۸(آمدند  میید و جز اندکی به کارزار نگفتند پیش ما بیای برادرانشان می را که به
نگرند  بینی که سوی تو می ورزند و چون ترسی فرا رسد ایشان را می شما تنگ نظرند و بخل می

از مرگ بیهوش شده، پس چون ترس زند مانند کسی که  در حالی که دیدگانشان دور می
یمان آنان ا .های تیز بر شما تازند در حالی که بر نفع طلبی حریصند طرف شود با زبانبر 

 ). ۱۹نیاورده و خدا اعمالشان را هدر کرده و این بر خدا آسان بوده است(

باشند که مردم را از حضور در جهاد منصرف  منافقین می از ای عده ﴾ٱلُۡمَعّوِ�ِ�َ ﴿ مقصود از: نکات

سفیان و سپاهیانش، و به ضعفای د و اصحابش یک لقمه است برای ابومحم: گفتند کردند و می می
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 َوَ� ﴿ :ۀجملالک شوید. وما هش ۀترسیم هم شما محمد را رها کنید زیرا ما می: گفتند می مسلمین
تُونَ 

ۡ
َس  يَ�

ۡ
شدند مگر گاهی برای ریا و  همان منافقینی بودند که برای جنگ حاضر نمی ﴾قَلِيً�  إِ�َّ  ٱۡ�َأ

شدند  قسمت حاضر میهای تیز وقت  آمد آنان با زبان دست میه خودنمائی. اما چون غنیمتی از جنگ ب

 سزاوارتر از ما نیستید. در أخذ غنیمت گفتند شما  و می

ۡحَزاَب  َ�َۡسُبونَ ﴿
َ
ْۖ  لَمۡ  ٱۡ� تِ  �ن يَۡذَهُبوا

ۡ
ۡحَزاُب  يَأ

َ
ْ  ٱۡ� وا �َُّهم لَوۡ  يََودُّ

َ
ۡعَرابِ  ِ�  بَاُدونَ  �

َ
 ٱۡ�

�َبآ�ُِ�ۡمۖ  َ�نۡ  لُونَ  َٔ �َۡ� 
َ
ْ  َولَوۡ  أ ا �ِيُ�م َ�نُوا ْ  مَّ  رَُسولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  لََّقدۡ  ٢٠ قَلِيٗ�  إِ�َّ  َ�َٰتلُٓوا

 ِ ۡسَوةٌ  ٱ�َّ
ُ
ْ  َ�نَ  لَِّمن َحَسَنةٞ  أ َ  يَرُۡجوا َ  َوَذَكرَ  ٱ�ِخرَ  َوٱۡ�َۡومَ  ٱ�َّ   ]۲۱-۲۰[األحزاب: ﴾٢١ َكثِٗ�� ٱ�َّ

احزاب بیایند اینان اند و اگر  سفیان) نرفتهر ابوکردند که احزاب (لشک گمان می: ترجمه
و اگر میان شما باشند  .جویا شوند عراب بیابان باشند و از اخبارتاندوست دارند که در میان ا

نیکویی  رسول خدا برای شما سرمشق و مقتدایتحقیق ه ) ب۲۰زار نکنند (ندکی کار جز ا
 ).۲۱کس که امید به خدا و روز جزاء دارد و بسیار ذکر خدا کند(است، برای هر 

این است که منافقین از بس دوست داشتند که مسلمین مغلوب  ﴾...َ�َۡسُبونَ ﴿ مقصود از: تنکا

 لََّقدۡ ﴿ :ۀجملاند و میل داشتند ایشان برگردند. و  کردند که سپاه احزاب رفته و مقهور گردند باور نمی
ِ  رَُسولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  ۡسَوةٌ  ٱ�َّ

ُ
اقتدا  صدلیل است بر اینکه مسلمین باید به رسول خدا  ﴾َحَسَنةٞ  أ

-میداد و به بدن متحمل جراحات  کرد و کسان خود را فدا می ها مقاومت می کنند، چگونه او در جنگ
برای  صگردید و همچنین در کارهای دیگر. و این آیه دلیل است بر این که سنت و روش رسول خدا

 ایم، مراجعه شود.  راجع به این موضوع توضیح داده ۱۴ ۀمسلمین الزم االتباع است. در مقدم

ا﴿ ۡحَزاَب  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  رََءا َولَمَّ
َ
ْ  ٱۡ� ُ  وََعَدنَا َما َ�َٰذا قَالُوا ُ  َوَصَدَق  َورَُسوُ�ُۥ ٱ�َّ ۥۚ  ٱ�َّ  َورَُسوُ�ُ

ٓ  َزاَدُهمۡ  َوَما ْ  رَِجالٞ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ّمِنَ  ٢٢ َو�َۡسلِيٗما إِيَ�ٰٗنا إِ�َّ ْ  َما َصَدقُوا َ  َ�َٰهُدوا  َعلَۡيهِ�  ٱ�َّ
ن فَِمۡنُهم ن َوِمۡنُهم َ�َۡبُهۥ َقَ�ٰ  مَّ ۖ  مَّ ْ  َوَما يَنَتِظُر لُوا َۡجزِيَ  ٢٣ َ�ۡبِديٗ�  بَدَّ ِ�ّ  ُ ِٰد�ِ�َ  ٱ�َّ  ٱل�َّ

َب  بِِصۡدقِِهمۡ  وۡ  َشآءَ  إِن ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ  َوُ�َعّذِ
َ
َ  إِنَّ  َعلَۡيِهمۚۡ  َ�ُتوَب  أ  ﴾٢٤ رَِّحيٗما َ�ُفوٗر� َ�نَ  ٱ�َّ

  ]۲۴-۲۲[األحزاب:  

همین است که خدا و رسول او به ما وعده : گفتند احزاب را دیدند، و چون مؤمنین: ترجمه
 ۀجمل ) از۲۲دادند و خدا و رسول او راست گفتند و ایشان را جز ایمان و تسلیم زیاد نشد(

ا خدا بستند وفا کردند، پس بعضی از ایشان تعهد مؤمنان مردانی هستند که بر آنچه پیمان ب
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خود بسر برده (و شهادت یافته) و بعضی از ایشان منتظرند و به هیچ وجه تغییری 
و منافقان را اگر بخواهد  ) باید خدا راستگویان را برای راستیشان پاداش دهد۲۳نیافتند(

 ). ۲۴رحیم است( ۀد و یا بر آنان ببخشد زیرا خدا آمرزندعذاب کن

ُ  وََعَدنَا َما َ�َٰذا﴿ :نکات به اهل ایمان خبر ورود  صداللت داد که رسول خدا ﴾َورَُسوُ�ُۥ ٱ�َّ

افتتان و شدتی که خدای تعالی برای مؤمنین  و ممکن است هذا اشاره به امتحان،احزاب را داده بود 

کسانی است که به پیمان و نذر خود وفا  ﴾َ�َۡبُهۥ قََ�ٰ  مَّن﴿ مقدر کرده است، باشد. و مقصود از

 ه است. دمعنی نذر و عهد آمه ب نحبکردند و در راه خدا شهید شدند مانند شهدای بدر و احد، زیرا 

ُ  َوَردَّ ﴿ ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ْ  لَمۡ  بَِغۡيِظِهمۡ  َ�َفُروا �ۚ  َ�َنالُوا ُ  َوَ�َ�  َخۡ�ٗ ۚ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ٱ�َّ ُ  َوَ�نَ  ٱۡلقَِتاَل  ٱ�َّ
نَزَل  ٢٥ َعزِ�ٗز� قَوِ�ًّا

َ
ِينَ  َوأ ۡهلِ  ّمِنۡ  َ�َٰهُروُهم ٱ�َّ

َ
 ِ�  َوقََذَف  َصَياِصيِهمۡ  ِمن ٱۡلِكَ�ٰبِ  أ

ونَ  َ�ۡقُتلُونَ  فَرِ�ٗقا ٱلرُّۡعَب  قُلُو�ِِهمُ  ُ�ِ
ۡ
ۡوَرثَُ�مۡ  ٢٦ فَرِ�ٗقا َوتَأ

َ
�َضُهمۡ  َوأ

َ
ۡمَ�ٰلَُهمۡ  َودَِ�ٰرَُهمۡ  أ

َ
 َوأ

�ٗضا
َ
ۚ  ُٔ تََ�  لَّمۡ  َوأ ُ  َوَ�نَ  وَها ٰ  ٱ�َّ ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ   ]۲۷-۲۵[األحزاب:  ﴾٢٧ َقِديٗر� َ�ۡ

و خدا کافران را با خشمشان برگردانید در حالی که هیچ خیری نیافتند (به فتح و : ترجمه
) و آن ۲۵را کفایت کرد و خدا نیرومند عزیز است( نکارزار مؤمنی غنیمتی نرسیدند) و خدا 

دلشان هاشان فرود آورد و هراس در  قلعه کسانی از اهل کتاب را که پشتیبانی احزاب کردند از
ها و  خانه ) و خدا زمین،۲۶(گرفتید به اسارت میید و گروهی را تکش افکند گروهی را می

چیزی توانا ودید به شما ارث داد و خدا بر هراموال ایشان و زمینی را که قدم به آن نگذاشته ب
 ). ۲۷است(
مقصود از کافران با خشم، همان مردم مشرک احزاب بودند که بدون فتح و ظفر برگشتند. و : نکات

ِينَ ﴿ ۀجمل مقصود از ۡهلِ  ّمِنۡ  َ�َٰهُروُهم ٱ�َّ
َ
پیمان  صبنی قریظه بودند که با رسول خدا ﴾ٱۡلِكَ�ٰبِ  أ

د و پس از جنگ او به دشمن او کمک نکنند و یاری ندهند، ولی نقض عهد کردن بسته بودند که علیه

هاشان  چون مسلمین از اطراف خندق به طرف خانه :ایشان این است که ۀو قص احزاب گرفتار شدند

بخور  صدر حالی که رسول خدازره خود را به زمین گذاشت و غسل کرد و  صآمدند، رسول خدا

بالل از مقابله با بنی قریظه باش. پس  ۀآمادسالح جنگ باز کردی، اکنون : و گفت ، جبرئیل آمدددامی

مردم را ندا داد که حرکت کنند و نماز عصر در بنی قریظه خوانده شود، پس  صجانب رسول خدا

ها را نقض  بنی قریظه که عهد و پیمان ۀمسلمین به حصار ایشان پرداختند، پانزده یا بیست و پنچ روز قلع

دادند، تا خدا هراسی  مسلمین بود و هر روز با سنگ و تیر یکدیگر را جواب می ۀده بودند، در محاصرکر
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سعد بن زیر آمده و به حکم ه تنگ آمدند و از قالع خویش به یهودیان انداخت و از محاصره ب  در دل

کشید (و این حکم من این است که مردان بنی قریظه را ب: گفت سعددر حق ایشان راضی شدند،  معاذ

اجراء در آمد) و زنان ه ایشان حاکم و ب حکم، حکم تورات ایشان نیز بود، پس در واقع حکم کتابشان بر

نشان را برده گیرید و اموالشان را قسمت کنید، پس مردان ایشان را کشتند و زنانشان اسیر شدند او کودک

مان جراحت از جهان فانی ه باز شد و به سعد بن معاذو پس از انجام امر بنی قریظه، زخم رگ اکحل 

 گذشت. رضوان الله علیه.در

َها﴿ ُّ�
َ
� ۡزَ�ِٰجَك  قُل ٱ�َِّ�ُّ  َ�ٰٓ

َ
ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةَ  تُرِۡدنَ  ُكنُ�َّ  إِن ّ�ِ َمّتِۡعُ�نَّ  َ�َتَعالَۡ�َ  َوزِ�نََتَها ٱ�ُّ

ُ
 أ

َ�ِّۡحُ�نَّ 
ُ
اٗحا َوأ َ ٱ تُرِۡدنَ  ُكنُ�َّ  �ن ٢٨ َ�ِيٗ�  َ�َ ارَ  َورَُسوَ�ُۥ �َّ َ  فَإِنَّ  ٱ�ِخَرةَ  َوٱ�َّ  ٱ�َّ

َعدَّ 
َ
ۡجًرا ِمنُ�نَّ  لِۡلُمۡحِسَ�ٰتِ  أ

َ
تِ  َمن ٱ�َِّ�ِّ  َ�ٰنَِسآءَ  ٢٩ َعِظيٗما أ

ۡ
 بَِ�ِٰحَشةٖ  ِمنُ�نَّ  يَأ

َبّيَِنةٖ  �  ٱۡلَعَذاُب  لََها يَُ�َٰعۡف  مُّ ِ  َ�َ  َ�ٰلَِك  َوَ�نَ  ِضۡعَفۡ�ِ  ِمنُ�نَّ  َ�ۡقُنۡت  ۞َوَمن ٣٠ �َِسٗ�� ٱ�َّ
 ِ ٓ  َ�ٰلِٗحا َوَ�ۡعَمۡل  َورَُسوِ�ِۦ ِ�َّ ۡجرََها نُّۡؤتَِها

َ
َ�ۡ�ِ  أ ۡ�َتۡدنَا َمرَّ

َ
 ﴾٣١ َكرِ�ٗما رِۡزٗقا لََها َوأ

  ]۳۱-۲۸[األحزاب:  

ید یزنان خویش را بگو اگر زندگی این دنیا و زیور آن را خواهید پس بیا ،ای پیامبر: ترجمه
) و اگر خدا و رسول او و دار آخرت ۲۸برخوردارتان کنم و رهایتان کنم رها کردن خوبی(

زنان پیامبر ) ای ۲۹خواهید پس خدا برای نیکوکاران شما پاداش بزرگی مهیا کرده است(
برابر افزون گردد و این برای خدا آسان ما کار زشت واضحی کند عذاب او دوکه از شهر 

ما مطیع خدا و رسول او شود و عمل شایسته کند پاداش او را دو برابر ) و هرکه از ش۳۰است(
 ). ۳۱ایم( دهیم و برای او روزی سخاوتمندانه مهیا کرده

زاهد و قانع بود ولی زنان او میل داشتند که مقداری در زندگی خود  صچون رسول خدا: نکات

توقعات زیادتری داشتند، پس  ورزیدند و اضافه برخی بر برخ دیگر غیرت میه خوشتر باشند، و ب

و در حدیثی آمده که  ه عدد زن داشتنمود، در حالی که نُ  ایالاز همه إعراض کرد و  صخدا رسول

آیا میل داری : با حفصه نشسته بودند و بین ایشان نزاعی رخ داد، حضرت فرمود صروزی رسول خدا

عمر را احضار فرمود برای  صلی، پس رسول خداب: مردی بین ما قضاوت کند؟ حفصه گفت

ید، ید، ولی جز حق نگویالله شما بگوی یا رسول: بگو، حفصه گفت: قضاوت، پس عمر به حفصه گفت

ای : فرمود خودداری کن، عمر به حفصه گفت صعمر دست خود را بلند کرد که او را بزند رسول خدا

نبود دست  صسول خداگوید، و اگر برای احترام مجلس ر جز حق نمی صرسول خدا ،دشمن خدا
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ای و یک ماه از زنان خود  برخاست و رفت میان غرفه صداشتم تا بمیری، پس رسول خدا از تو بر نمی

 ۀجمل و هم ﴾ٱۡلَعَذاُب  لََها يَُ�َٰعۡف ﴿ :ۀجمل. و !*"فوق و آیات بعد نازل گردید ۀآیفاصله گرفت تا اینکه 

﴿ ٓ ۡجَرَها نُّۡؤتَِها
َ
َ�ۡ�ِ  أ با دیگران  صعقاب بستگان و کسان رسول خدا ثواب، بر اینکه، داللت دارد ﴾َمرَّ

زید بن علی بن و لذا  کنندرا حفظ  صباید آبروی رسول خدا صفرق دارد، بستگان رسول خدا

و«: فرمود الحسین جُ لَی ال إِينِّ ألَرْ افُ عَ أَخَ ين وَ رَ نَّا أَجْ نِ مِ سِ حْ نَّا أَنْ يُضاعَ مُ ـلِلمُ ئ مِ ابُ سِ ذَ فَ لَهُ العَ

عْ  اجُ النَّبِي ضِ وَ دَ أَزْ عِ امَ وُ نيِ كَ عرض   علی بن الحسین. و نیز روایت شده که مردی به !+"»صفَ

 أَنْ «: حضرت غضب نمود از این سخن، و فرمود !باشید می مغفور لکمشما اهل بیت  :کرد رَ نُ أَحْ نَحْ

  رَ ا أَجْ يَ فِينَا مَ ْرِ اجِ النَّبِيِّ اهللاُ جيَ وَ نْ أَ  صيفِ أَزْ  لِ مِ ا نَرَ قُولُ إِنَّ امَ تَ ونَ كَ رِ ـنْ نَكُ َجْ نَ األْ ِ مِ نيْ فَ عْ نِنَا ضِ سِ حْ مُ

لِ  نيْ ـوَ فَ عْ يئِنَا ضِ سِ ابِ   مُ ذَ نَ العَ ، ولی آنچه از این آیات !-"، سپس آن حضرت این آیات را قرائت نمود!,"»مِ

 آید آنست که این حکم فقط شامل زنان پیامبر است.  بر می

َحدٖ  لَۡسُ�َّ  ٱ�َِّ�ِّ  َ�ٰنَِسآءَ ﴿
َ
ۚ  إِنِ  ٱلّنَِسآءِ  ّمِنَ  َكأ َقۡيُ�َّ ِي َ�َيۡطَمعَ  بِٱۡلَقۡولِ  َ�َۡضۡعنَ  َفَ�  ٱ�َّ  ِ�  ٱ�َّ

ۡعُروٗفا قَۡوٗ�  َوقُۡلنَ  َمَرٞض  قَۡلبِهِۦ جَ  َ�َ�َّۡجنَ  َوَ�  ُ�ُيوتُِ�نَّ  ِ�  َوقَۡرنَ  ٣٢ مَّ  ٱۡلَ�ِٰهلِيَّةِ  َ�َ�ُّ
 � وَ�ٰ

ُ
قِۡمنَ  ٱۡ�

َ
لَٰوةَ  َوأ َكٰوةَ  َوَءا�ِ�َ  ٱلصَّ ِطۡعنَ  ٱلزَّ

َ
َ  َوأ ۥٓۚ  ٱ�َّ ُ  يُِر�دُ  إِ�ََّما َورَُسوَ�ُ  ِ�ُۡذهَِب  ٱ�َّ

ۡهَل  ٱلرِّۡجَس  َعنُ�مُ 
َ
 ِمنۡ  ُ�ُيوتُِ�نَّ  ِ�  ُ�ۡتَ�ٰ  َما َوٱۡذُكۡرنَ  ٣٣ َ�ۡطِهٗ�� َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  ٱۡ�َۡيتِ  أ

ِ  َءاَ�ٰتِ  َ  إِنَّ  ةِ� َوٱۡ�ِۡكمَ  ٱ�َّ  ] ۳۴-۳۲[األحزاب:  ﴾٣٤ َخبًِ�ا َلِطيًفا َ�نَ  ٱ�َّ
؛ پس در ای زنان پیامبر شما اگر پرهیزگاری کنید مانند هیچ یک از زنان دیگر نیستید: ترجمه

آورد و گفتاری پسندیده  نکنید تا کسی که مرضی در دل دارد طمع خود نرمی گفتار
گری جاهلیت پیشین را پیش مگیرید و  باشید و جلوه های خود برقرار ) و در خانه۳۲ید(گوی

خواهد  پا دارید و زکات را بدهید و خدا و رسول او را اطاعت کنید همانا خدا میرنماز را ب

____________________ 
 واحدی نیشاپوری. أسباب النزول)؛ به نقل از کتاب ١٧٤-٢٢/١٧٣( بحار األنوارمجلسی،  -١

برابر عذاب باشد چنانكه مهرسان پيامرب كار ما دو ترسم بر گنهاميدوارم برای نيكوكاران ما دو پاداش باشد و می« -٢

 »چنني وعده داده شدند.

ما به حکمی که خداوند متعال در مورد همسران پیامبر بیان نموده، سزاوارتریم؛ ما برای نیکوکارمان دو پاداش « -٣

 »کارمان دو برابر عذاب معتقدیم.امیدواریم و برای گنه

 .)٢٢/١٧٥( بحار األنوارمجلسی،  -٤
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یاد آرید آیات خدا و ه ) و ب۳۳ناپاکی را از شما اهل این خانه ببرد و شما را کامال پاکیزه گرداند(
شود زیرا خدا دقیق و آگاه است(و لطف دارد و کار  میهای شما خوانده  حکمتی که در خانه

 ).۳۴دانست)(
نازل شده و یک سیاق است و مخاطبین آیات  صاین آیات نیز راجع به زوجات رسول خدا: نکات

َقۡيُ�َّ  إِنِ ﴿ :ۀجملایشانند.  شود نه  تقوی امتیاز شما از دیگران حاصل می ۀواسطه داللت دارد که ب ﴾ٱ�َّ

  !نسبت ۀواسطه تقوی است نه ب ۀواسطه ، تفوق شما بر زنان دیگر بصزوجیت رسول خدا ۀواسطه ب

ۡهَل  ٱلرِّۡجَس  َعنُ�مُ  ِ�ُۡذهَِب ﴿ ۀجمل بدان که مخاطب در این آیات جمع مؤنث است مگر در
َ
 أ

 صخدا رسولی اینکه خدای تعالی برا ؛، یعنیتغلیبکه مذکر آمده برای  ﴾َ�ۡطِهٗ�� َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  ٱۡ�َۡيتِ 
دفع رجس، لذا او را غلبه داده و به او و زنانش ه را نیز مخاطب قرار دهد و او را نیز مکلف گرداند ب

خطاب جمع مذکر نموده است، چنانکه اگر کسی بر مجلسی که یک مرد و چند زن در آن باشد 

هود  ۀسور ۷۳ ۀیفوق در آ ۀگوید، و مؤید مطلب آی می سالم علیکم ؛بخواهد سالم کند طبق عرف عرب

َ�عۡ ﴿ :نیز آمده است که خدا خطاب به ساره عیال ابراهیم فرموده
َ
مۡ  ِمنۡ  َجبِ�َ �

َ
ِۖ ٱ رِ أ ِ ٱ ُت رَۡ�َ  �َّ َّ� 

هۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ۥُتهُ َوَ�رََ�ٰ 
َ
ِيدٞ  َ�ِيدٞ  ۥإِنَّهُ  ِت� يۡ ۡ�َ ٱ َل أ که در این آیه خطاب جمع مذکر آمده برای  ،!*"﴾�َّ

ه خطاب در این آیات نیز ب و برای وجود ابراهیم در آن خطاب. وجود و سرپرستی ابراهیم بر ساره

 در میان زوجاتش جمع مذکر آمده است.  صوجود رسول خدا ۀمالحظ

راجع به کیست؟ آیا مخاطب در این آیه  ۳۳ ۀمیان اهل سنت و تشیع اختالفی حاصل شده که آی

علی  ؛داماد و فرزندان دامادش یعنی با دختر، صباشد و یا رسول خدا با زوجاتش می صرسول خدا

این آیه : نظر ما این اختالف از تعصبات ایجاد شده و باید گفته باشد؟ ب می ‡و فاطمه و حسنین 

دادند و پاکی ایشان  را تشکیل می صول خدارس ۀخانواد راجع به تمام زوجات و کسانی است که

باشد، چه داماد و فرزندانش باشد و چه زنانش که اصل  می صمطلوب بوده و آبروی رسول خدا

و نسبت به او زیبنده نیست و  صیک از ایشان برای رسول خدا است زیرا آلودگی هر خطاب به ایشان

رغوب است، اضافه بر تکلیفی که ب و ممطلو صیک از ایشان برای نسبت به رسول خداپاکیزگی هر

 یک برای خود دارند.  هر

____________________ 
کنی؟ رحمت خدا و برکات او بر شما خانواده، بدرستی که او ستودة بزرگوار  تند: آیا از فرمان خدا تعجب میگف«  -١

 ]. ٧٣[هود: » است.
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 : این آیه داللت بر عصمت اهل بیت رسول دارد، ولی باید گفت: اند بعضی از دانشمندان گفته
ً
 ابدا

ُ  يُرِ�دُ ﴿ :فرماید تعالی که می حق ۀداللت ندارد زیرا اراد تشریعی،  ۀتکوینی است و یا اراد ۀ، یا اراد﴾ٱ�َّ

تکوینی بدانیم  ۀتوانیم اراد مذکور تشریعی باشد و نمی ۀچون قرآن کتاب قانون و تشریعی است باید اراد

ُ  يُرِ�دُ ﴿ در این آیه که خدا فرموده ۀای باشد، اراد مگر آنکه قرینه  َوُ�َطّهَِرُ�مۡ ﴿ ۀجمل تا ﴾...ٱ�َّ
ْ غۡ ٱفَ ﴿ ۀجمل باشد، پس از مائده می ۀسور ۶ ۀای است که در آی ، مانند اراده﴾َ�ۡطِهٗ��  ِسلُوا

که مخاطب تمام اهل  !+"﴾ُ�مۡ َعلَيۡ  ۥَمَتهُ نِعۡ  َوِ�ُتِمَّ  ِ�َُطّهَِرُ�مۡ  يُرِ�دُ ﴿ :تا آخر فرموده !*"﴾وُُجوَهُ�مۡ 

طهارت در این آیه قانونی و تشریعی است  ۀطهارت نموده و اراد ۀایمان است، و از تمام اهل ایمان اراد

اختیار خودشان و بدست خودشان خود ه خدا از تمام مؤمنین خواسته که پاک و پاکیزه باشند و ب ؛یعنی

ای که مربوط به اهل بیت  حال اگر مقصود از اراده در آیههر تکوینی. به ۀاراده را پاکیزه و پاک کنند نه ب

 ۀانکه در آیاتی که کلمآمد چن میان میه رسول است تکوینی بود، باید در آیه، از امور تکوینی ذکری ب

ه میان آمده است، تکوینی است، در آن آیات از امور تکوینی سخن ب ۀه و مقصود از آن ارادداراده آم

قِۡمَن ﴿ :فرماید حالی که در این آیات امور تکلیفی و تشریعی بیان گردیده مانند آنکه میدر
َ
لَٰوةَ ٱَوأ  لصَّ

َكٰوةَ ٱَوَءا�َِ�  ِ ٱ تِ َءاَ�ٰ  ِمنۡ  ُ�ُيوتُِ�نَّ  ِ�  َ�ٰ ُ�تۡ  َما نَ ُكرۡ ذۡ ٱوَ ﴿ و یا ﴾لزَّ ، و البته این ﴾َمةِ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ

تکالیف بر سایر اهل ایمان نیز واجب است چنانکه در آیه وضو و آیات مانند آن خدا از تمام اهل ایمان 

ند ا طهارت و ادای تکالیف را خواسته است و خود امامیه در زیارتی که برای حضرت حسین ساخته

اة«: گویند می كَ يْتَ الزَّ آتَ ةَ وَ الَ تَ الصَّ مْ دْ أَقَ دُ أَنَّكَ قَ هَ  َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ ﴿ ۀجمل عالوه ازه . و ب»أَشْ
هد آن اخو شود که در اهل بیت رجسی بوده که خدا می استفاده می» تا رجس را از شما ببرد« ﴾َس لرِّجۡ ٱ

  !را ببرد و معصوم نبودند

 ،تکوینی موجب جبر است همان طوری که خدا اراده کرده درخت انجیر ۀدلیل دیگر آن که اراد

  انار ،انجیر دهد و درخت انار
ّ
ٓ ﴿ ف ندارد یعنیدهد و این اراده تخل َما مۡ  إِ�َّ

َ
ٓ  ۥٓ ُرهُ أ َرادَ  إَِذا

َ
ن ا ًٔ َشۡ�  أ

َ
 َ�ُقوَل  أ

تکوینی مراد  ۀدر ارادتشریعی این است که ارادۀ تکوینی و  ۀپس فرق بین اراد .!,"﴾َ�َيُكونُ  ُ�ن ۥَ�ُ 

 ،حق تشریعی و قانونِی  ۀبندگان موقوف نیست، ولی اراد ۀاراده شود و تخلف ندارد و ب حق واقع می

____________________ 
 ].٦[المائدة:» صورتهای خود را بشوئید.« -١

 ].٦[المائدة: » خواهد شما را پاک کند و نعمتش را بر شما تمام کند. می« -٢
 ].٨٢[یس: » باشد. ه چون چیزی را خواسته باشد آن را گوید باش پس میهمانا أمر و فرمان اوست ک« -٣
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کند یعنی خدا از تمام مردم ده تخلف اتعالی از ار موکول شده به اختیار بندگان، و ممکن است مراد حق

اند، همچنین  حق را انجام ندادند و ایمان نیاورده ۀو مردم اراد: اختیار خود مردمه ایمان کرده ولی ب ۀاراد

  !مردم طهارت خواسته ولی بسیاری از افراد این خواست خدا را اطاعت نکردند ۀطهارت، خدا از هم

خصوصه از اهل ه احزاب ب ۀسور ۀیم خدا از تمام مردم پاکی را خواسته ولی در این آیگوی حال می

اعتبار اینکه اهل بیت رسول بستگی به رسول دارند و ه ه است، بپاکی و پاکیزگی را خواست ،بیت رسول

و خدا توقعی که از ایشان دارد و تکلیفی که از ایشان  است صآبروی ایشان آبروی رسول خدا

حق تکوینی نیست که  ۀتر بوده و لذا در این آیه تذکر داده، اما اراد خواهد مؤکدتر و ذکر آن الزم می

 ۀحق باشد نه باراد ۀاراده ور باشند، یعنی طهارت ایشان ذاتی و تکوینی و بخواست خدا مجبه ایشان ب

لهی باشد، برای ایشان فضیلتی نیست، هر شجر و جبر اه خودشان، اگر چنین باشد که طهارت ذاتی و ب

 ،رسول که خدا از ایشان خواسته ۀخانواد کند، بلکه طهارت حجری از خطاء معصوم است و گناه نمی

خصوص، همانطور که ه این تکلیفی است برای ایشان ب ه تحصیل خود ایشان است،رعی و بقانونی و ش

باید خود را پاک  باشند، زنان او نیز مکلفند و اختیار خودشان پاک و پاکیزهه داماد و فرزندان رسول باید ب

یا حفصه  مثال أم سلمه و: توان گفت های ظاهری و چه باطنی، و نمی کنند، چه از آلودگی پاکیزه و

 مکلف به طهارت نیستن
ً
  د. پس خدا قانونا

ً
زنی از زنان رسول و از سایر بستگان و  از هر و تشریعا

کید   .﴾َوُ�َطّهَِرُ�مۡ ﴿ که مصدر مؤکد است برای ﴾َ�ۡطِهٗ��﴿ اوالدشان طهارت خواسته با تأ

هۡ ﴿ ۀپس نزاعی که بین نویسندگان ایجاد شده که مقصود از کلم
َ
کیست؟ یکی گفته  ﴾ِت يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

خانواده و  متما: ها از تعصبات بوجود آمده، و باید گفت فالن است، دیگری گفته بهمان است، این نزاع

بیشتری آن کس خود را پاک و پاکیزه کرده مقام  مکلفند به تحصیل طهارت، هر صکسان رسول خدا

ای برای  را بهانه لهینباید این آیات ا وتری دارد  کس خود را آلوده نموده مقام پایین و هر هم نزد خدا دارد

 و روایاتی هم که وارد شده هرکدام موافق با قرآن باشد باید پذیرفت.  نزاع قرار داد

ای از کلمات  باشند پاره نیز از گناه مصون نمی ‡ اهل بیت ۀاضافه برای اینکه دانسته شود أئمه ب

ا أَبُوءُ «: سجادیه فرموده ۀصحیف ۳۲در دعای  حضرت علی بن الحسین: آوریم ایشان را می َّ مَ يلَ ثُرَ عَ كَ

يَتِكَ  عْصِ نْ مَ نِي «: و فرموده »کنم. معصیت تو بر من که اقرار می بسیار است« :، یعنی» بِهِ مِ تَ رْ مَّ إِنَّكَ أَمَ اللَّهُ

كِبْتُ  رَ َيْتَنِي فَ هنَ كْتُ وَ َ  »نمودی، پس بجا آوردم. ز زدم و نهیخدایا تو مرا امر نمودی پس سر با« :یعنی » فَرتَ

بَائِرَ «: و فرموده ا كَ تُهَ حْ َ رتَ نُوبٍ اجْ و در دعای رمضان از خدا  .»گناهان عظیمی که مرتکب شدم« :یعنی »ذُ

نَوب« :خواسته که نَ الذُّ ا بِهِ مِ نَ رَ  : از صحیفه فرموده ۴۵ و ۲۰و  ۱۶و  ۱۲و  ۱۱و در دعاهای ، » تُطَهِّ
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ْيصِ  ا حتُ تَامَ مَ عَلْ خِ اجْ يَةٍ  وَ عْصِ الَ مَ ، وَ نَاهُ حْ َ رتَ نْبٍ اجْ ىلَ ذَ ا عَ هَ دَ عْ نَا بَ بُولَةً الَ تُوقِفُ قْ ةً مَ بَ وْ لِنَا تَ امَ تَبَةُ أَعْ يْنَا كَ لَ عَ

وْ  ادِ، يَ هَ َشْ ؤوسِ األْ ىلَ رُ هُ عَ تَ ْ رتَ ا سَ ً رتْ نَّا سِ فْ عَ شِ الَ تَكْ ا. وَ نَاهَ فْ َ رتَ بَادِكَ اقْ بَارَ عِ بْلُو أَخْ تِي لَيْسَ « ».مَ تَ اجَ حلَِ

. كَ ُ ريْ افِرٌ غَ بِي غَ نْ الَ لِذَ ، وَ اكَ وَ طْلَبٌ سِ نَ « »...مَ نِي مِ لِّصْ خَ ..الْـحَ وَ نُوبِ نِ الذُّ ينِ عَ ْ رصُ احْ ، وَ دِ ا « ».سَ ذَ هَ وَ

.. نِّكَ نْهُ بِمَ فْ عَ فِّ خَ ، وَ آلِهِ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ ا، فَصَ طَايَ تْهُ الْـخَ لَ قَ دْ أَثْ ي قَ رِ لَيْسَ عِ « ».ظَهْ بُ يلِ وَ ا يُوجِ ي مَ نْدِ

 .. كَ وَ فْ قُّ بِهِ عَ تَحِ ا أَسْ يلِ مَ مَ الَ يفِ عَ ، وَ تَكَ رَ فِ غْ لَنَ ». «مَ ا عَ مَ نُوبِنَا وَ نْ ذُ يَ مِ فِ ا خَ رْ لَنَا مَ فِ اغْ حرضت  و ».وَ

يُويبِ «: در بعضی از دعاهای خود فرموده امري َّ عُ يلَ ْ عَ رتُ اسْ نُويبِ وَ رْ يلِ ذُ فِ اغْ َنَّى « ».وَ يْكَ أَمتَ لَ عَ

فِ  اغْ . وَ تُ نَفْيسِ رْ رَّ يرٍ غَ رِ غْ أَيُّ تَ أْتُ وَ رَّ َ أَةٍ جتَ رْ ةُ جُ ! أَيَّ اهْ نِيعَ بْحَ صَ قُ اهْ وَ أَتَ وْ اسَ وَ ، فَ ظَائِمَ بَائِرَ الْعَ تِكَ كَ َ محْ ةِ رَ عَ رْ بِسَ

نُويبِ  ىلَ نَفْيسِ «».  ذُ نَيْتُهُ عَ نِي بِامَ جَ حْ ضَ فْ الَ تَ نْ كُ ». «وَ نْبٍ أَتُوبُ إِلَيْكَ مِ لِّ ذَ نْ كُ مِ ا وَ بْتُهَ تَكَ طِيئَةٍ ارْ لِّ خَ

نِّي بَقَتْ مِ ةٍ سَ شَ احِ لِّ فَ لِكُ تُهُ وَ لْ مِ نُويبِ « ». عَ نْ ذُ ىضَ مِ ا مَ ةَ مَ رَ فِ غْ ا مَ ذَ ْلِيسِ هَ طِنِي يفِ جمَ أَعْ مَّ إِنَّ ا« ». وَ هُ للَّ

نْ  كَ عَ حَ فْ صَ طِيئَتِي وَ نْ خَ كَ عَ زَ اوُ َ جتَ بِي وَ نْ نْ ذَ كَ عَ وَ فْ يعَ دِ مْ عَ طَئِي وَ نْ خَ انَ مِ ي فِيْامَ كَ مِ رْ ظِيْمِ جُ  ». عَ

يا« فِ عْ نْ ضَ هُ مِ لَمُ ةِ ملَِا أَعْ بَ ارَ التَّوْ رَ تِمْ كَ اسْ دُ ، الَ أَعِ إنْ كانت فظيعةً نُويبِ وَ مَّ ذُ هُ ا « ».للَّ ِيعَ مَ رَ يلِ مجَ فِ غْ أَنْ تَ وَ

إِنَّ لِ  بْيلِ فَ بَادِ قَ مِ الْعِ ظَالـِ نْ مَ يْتَ مِ صَ وقً أَحْ قُ َّ حُ يلَ بَادِكَ عَ أَنَّى  اعِ ، وَ ئْتَ يْفَ شِ ا يلِ كَ هَ رُ فِ غْ ا تَ َ َنٌ هبِ هتَ رْ ا مُ أَنَ وَ

ِنيَ  امحِ مَ الرَّ حَ ا أَرْ ئْتَ يَ تَلَطْنَا يفِ ». «شِ ودِ اخْ رُ مَ الْوُ وْ انِكَ يَ سَ دُ إِحْ نَا يَ نَلْ ْ تَ ي إِنْ ملَ ِ ي الْـجَ إِهلَ وِ اءِ بِذَ زَ

ودالْـجُ  ةً .حُ رَ قَّ وَ نَا... ....  مُ ورُ هُ ارِ ظُ زَ َوْ لِ األْ نْ ثِقْ  ».مِ

نهج البالغه و جاهای دیگر که  در دعاها و‡ و صدها کلمات دیگر حضرت امیر و سایر ائمه

 کس بخواهد باید خود مراجعه کند و ببیند و بداند.  هر

امامی اند تا مردم در حق آنان غلو ننمایند، و هیچ پیغمبر و  چنین اظهار کرده ‡حال ائمههر به

 ادعای عصمت نکرده و دلیلی بر آن در کتاب خدا و سنت رسول نیست. 

ِٰد�ِ�َ  َوٱۡلَ�ٰنَِ�ٰتِ  َوٱۡلَ�ٰنِتِ�َ  َوٱلُۡمۡؤِمَ�ٰتِ  َوٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  َوٱلُۡمۡسلَِ�ٰتِ  ٱلُۡمۡسلِِم�َ ﴿  َوٱل�َّ
ِٰدَ�ِٰت  ِٰ�ِ�نَ  َوٱل�َّ ٰبَِ�ٰتِ  َوٱل�َّ �ِ�َ  َوٱۡلَ�ِٰشَ�ٰتِ  َوٱۡلَ�ِٰشِع�َ  َوٱل�َّ َ�ِٰت  َوٱلُۡمَتَصّدِ  َوٱلُۡمَتَصّدِ
�ِِم�َ  ٰٓ �َِ�ٰتِ  َوٱل�َّ ٰٓ ٰكِِر�نَ  َوٱۡلَ�ِٰفَ�ٰتِ  ُفُروَجُهمۡ  َوٱۡلَ�ٰفِِظ�َ  َوٱل�َّ َ  َوٱل�َّ  َكثِٗ�� ٱ�َّ
ٰكَِ�ٰتِ  َعدَّ  َوٱل�َّ

َ
ُ  أ ۡغفَِرةٗ  لَُهم ٱ�َّ ۡجًرا مَّ

َ
  ]۳۵[األحزاب:  ﴾٣٥ َعِظيٗما َوأ

محققا مردان مسلمان و زنان مسلمان و مردان با ایمان و زنان با ایمان و مردان : رجمهت
فرمانبردار و زنان فرمانبردار و مردان راستگو و زنان راستگو و مردان صبور و زنان صبور و مردان 
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گیر و زنان روزه گیر و  فروتن و زنان فروتن و مردان صدقه ده و زنان صدقه ده و مردان روزه
ایشان گوی را، خدا بر کرگوی و زنان ذکر مردان حافظ فروج و زنان حافظه و مردان بسیار ذ

 ).۳۵پاداش بزرگی آماده کرده است(آمرزش و 
و سایر زنان مؤمنات است. در خبر آمده که چون  صاین آیه نیز راجع به زنان رسول خدا: نکات

نزد زنان  اسماءبشه آمدند مدینه، از مهاجرت ح طالب جعفر بن ابيبا شوهرش  اسماء بنت عمیس

 صخدا نه، لذا به رسول: در حق ما زنان چیزی از قرآن نازل نشده؟ گفتند: آمد و گفت صرسول خدا
برای اینکه : برای چه؟ گفت: فرمود صما زنان در ناامیدی و زیانیم، رسول خدا ،یا رسول الله: گفت

 که زنان مسلمه و مؤمنه با !*"این سوره نازل شد ۳۵ ۀزنان ذکر خیری ندارند چنانکه مردان دارند، پس آی

ٰكِرِ�نَ ﴿ یک دارای پاداش بزرگی هستند. هرو  مردان مسلم و مؤمن در یک ردیفند َ  َوٱل�َّ کسانی  ﴾ٱ�َّ

کس تسبیح  هر: فرمود نشستن و قیام، خدا را فراموش نکنند، امام صادق حال خفتن، هستند که در

ٰكِرِ�نَ وَ ﴿ حضرت زهرا را بگوید از َ  ٱل�َّ شود که شب را به این ذکر بیتوته کند و  شمرده می ﴾َكثِٗ�� ٱ�َّ

 ت دارد.نظر ما عمومیّ ه ب

ُ  قََ�  إَِذا ُمۡؤِمَنةٍ  َوَ�  لُِمۡؤِمنٖ  َ�نَ  َوَما﴿ ۥٓ  ٱ�َّ ۡمًرا َورَُسوُ�ُ
َ
ن أ

َ
 ِمنۡ  ٱۡ�َِ�َةُ  لَُهمُ  يَُ�ونَ  أ

ۡمرِهِۡمۗ 
َ
َ  َ�ۡعِص  َوَمن أ بِيٗنا َضَ�ٰٗ�  َضلَّ  َ�َقدۡ  َورَُسوَ�ُۥ ٱ�َّ ِيٓ  َ�ُقوُل  �ذۡ  ٣٦ مُّ ۡ�َعمَ  لِ�َّ

َ
�  ُ  ٱ�َّ

ۡ�َعۡمَت  َعلَۡيهِ 
َ
ۡمِسۡك  َعلَۡيهِ  َو�

َ
َ  َوٱتَّقِ  َزوَۡجَك  َعلَۡيَك  أ ُ  َما َ�ۡفِسَك  ِ�  َوُ�ِۡ�  ٱ�َّ  ُمۡبِديهِ  ٱ�َّ

ُ  ٱ�َّاَس  َوَ�َۡ�  َحقُّ  َوٱ�َّ
َ
ن أ

َ
ا َ�َۡشٮُٰهۖ  أ  َ�  لَِ�ۡ  َزوَّۡجَ�َٰكَها َوَطٗر� ّمِۡنَها َزۡ�دٞ  قََ�ٰ  فَلَمَّ

ۡزَ�ِٰج  ِ�ٓ  َحَرجٞ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  َ�َ  يَُ�ونَ 
َ
ۡدِ�َيآ�ِِهمۡ  أ

َ
ْ  إَِذا أ ۡمرُ  َوَ�نَ  َوَطٗر�ۚ  ِمۡنُهنَّ  َقَضۡوا

َ
ِ  أ  ٱ�َّ

ا ٣٧ َمۡفُعوٗ�  ُ  فََرَض  �ِيَما َحَرجٖ  ِمنۡ  ٱ�َِّ�ِّ  َ�َ  َ�نَ  مَّ ۥۖ  ٱ�َّ ِ  ُسنَّةَ  َ�ُ ِينَ  ِ�  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ  ِمن َخلَۡوا
 ۚ ۡمرُ  َوَ�نَ  َ�ۡبُل

َ
ِ  أ ۡقُدوًرا قََدٗر� ٱ�َّ   ]۳۸-۳۶[األحزاب:  ﴾٣٨ مَّ

و برای هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنه روا نباشد که چون خدا و رسول او امری را حکم : ترجمه
تحقیق ه که خدا و رسول او را عصیان کند باختیار أمری کنند و آنای خودشان کنند ایشان بر 

گفتی به آن که خدا نعمتش داده و تو  ) و آن دم که می۳۶به ضاللت افتاده ضاللتی آشکارا(
خود دار و از خدا بترس و تو در ضمیر  نیز نعمتش دادی که جفت خویش را برای خودت نگه

ترسیدی و حال آنکه خدا  آشکار کند و تو از مردم می داشتی آنچه را که خدا آن را پنهان می
جفت آن زن را سزاوار است که از او بترسی، پس چون زید حاجت خود را از آن زن بر آورد، 

____________________ 
 .)٦/٣٨٤( زاد الـمسیر و ابن الجوزي،) ٤١٣ :ص( أسباب النزولی، واحد)؛ ٣٥٢/ ٦(معالـم التنزیل بغوی،   -١
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هاشان وقتی که آنان  خواندهزنان پسر ۀدربار  منین حرجی نباشدتا بر مؤ ،تواش کردیم
) بر پیامبر ۳۷ن خدا انجام شدنی است(حاجتشان را نسبت به آن زنان بر آورده باشند، و فرما

اند  کسانی که از پیش گذشته ۀدربار  باکی نیست در آنچه خدا برای او مقرر کرده، آئین خدا
 ). ۳۸( معینی است ۀانداز ه بهمواره چنین بوده و فرمان خدا 

 تامیمه بن صرسول خدا ۀدختر عم زینب بنت جحش ۀدربار این آیات نازل شده: نکات

چون جنگی بین بنی کالب و : ایشان چنین است که ۀ. و قضیزید بن حارثهو شوهرش  ،عبدالمطلب

ه کلبی را که جوانی بود ب ۀدیگری از عرب واقع شد و بنی کالب مغلوب شدند، پس زید بن حارث ۀطائف

از پول خدیجه او را خریداری کرد و چون  صاسیری گرفتند و در بازار عکاظ فروختند، رسول خدا

به خدیجه  صد را به رسالت ظاهر کرد، حضرت خدیجه و زید ایمان آوردند. رسول خدادعوت خو

زید را به من ببخش، حضرت خدیجه اطاعت کرد و او را بخشید، پس حارثه که از بزرگان بنی : فرمود

خواهش کردند که فرزند او  صطالب آمدند و از رسول خداالب بود با جماعتی خدمت حضرت ابوک

خواهد برود، او را  جا که میزید حر است هر: فرمود صرداند به عتق و یا به بیع. رسول خدارا به او برگ

شوم، پس آنچه  جدا نمی صمن از رسول خدا :ملحق به قومت شو، گفت: آزاد کرد، حارثه به او گفت

میل خودت : من از تو بیزارم، زید گفت: پدر او جدیت و مالطفت کرد مفید نشد، پدر او گفت

ای گروه قریش شاهد باشید که من از زید بیزارم و او فرزند من نیست، در : شد، پس حارثه گفتبا می

رسم عرب ه باشم، پس ب ای گروه قریش زید فرزند من و من پدر او می: رمودف صاین وقت رسول خدا

ود تا هجرت کرد به مدینه، و ب صخواندند. پس زید با رسول خدا زید را پسر محمد می

خواندند، پس  می زید الحبمین جهت ه داشت، و زید را به او را بسیار دوست می صخدا رسول

رسول خدا امیمه بنت عبدالمطلب که صاحب جمال بود و مردانی از  ۀزینب بنت جحش دختر عم

 صقریش و دیگران از سران عرب او را خواستگاری کردند، او خواهر خود را فرستاد نزد رسول خدا
اشاره به زید کرد، چون این خبر به زینب و برادرش  صتزویج، رسول خدامر برای مشورت در ا

لی کرد زیرا نسب ما رفیع و زید غالم آزاد شده است، و باید تأمّ : عبدالله رسید، راضی نشدند و گفتند

ُ  َقَ�  إَِذا ُمۡؤِمَنةٍ  َوَ�  لُِمۡؤِمنٖ  َ�نَ  َوَما﴿ ۀسزاوار همسری زینب را ندارد، و لذا آی ۥٓ  ٱ�َّ ۡمًرا َورَُسوُ�ُ
َ
 أ

ن
َ
ۡمرِهِمۡ  ِمنۡ  ٱۡ�َِ�َةُ  لَُهمُ  يَُ�ونَ  أ

َ
من راضی شدم و  :نازل گردید، پس از نزول آیه زینب گفت ﴾...أ

خود را مکرر دیده  ۀدست شماست و عبدالله نیز راضی شد، پس حضرت با اینکه عمه زاده اختیار من ب

ای و پنجاه مد  ای و جامه بود به زید تزویج کرد و از مال خود ده دینار و شصت درهم و خمار و ملحفه

نمود، تا آنکه نزاعی بین ایشان  عنوان صداق فرستاد، پس مدتی با هم بودند لیکن زینب ترفع میه طعام ب
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از وی تهمتی : طالق گوید، حضرت فرمود و اذن خواست که او را صرخ داد، زید آمد نزد رسول خدا

کند جهت شرافت نسب و مزید حسنی که دارد، حضرت  نه و الله ولیکن بر من ترفع می: یافتی، گفت

مۡ ﴿ :فرمود
َ
حال زید او را طالق داد، و خدا رسول هر خود را نگاهدار، به ۀزوج ،﴾َجَك َزوۡ  َك َعلَيۡ  ِسۡك أ

د زیرا در جاهلیت رار ده برای اینکه سنت جاهلیت از بین بروخود ق ۀخود را امر کرد که زینب را زوج

از سخن مردم احتراز داشت و  صخوانده بر شخص حرام بود، رسول خداپسر ۀتزویج زوج

خود را تزویج کرده، و لذا خدا او را عتاب کرده که این امر را فرزند ۀوجاو ز: خواست مردم بگویند نمی

ا﴿ مردم، زیرا ما زینب را به تو تزویج کردیم و حرجی بر تو نیست،مخفی مکن و از خدا بترس نه از   مَّ
ُ ٱ فََرَض  �ِيَما َحَرجٖ  ِمنۡ  �َِّ�ِّ ٱ َ�َ  َ�نَ  عاشق  صاند که رسول خدا ، پس آنچه نصاری گفته﴾ۥَ�ُ  �َّ

اضافه رسول ه او را طالق دهد مخالف قرآن و مخالف تاریخ است. ب: زینب شد و به زید گفت

 نمود.  خواست قبال به زید تزویج نمی صدها مرتبه زینب را دیده بود اگر او را می صخدا

ه و عصیان خدا و رسول را موجب ضاللت شمرده نه عصیان اولیا و ائّم  ۳۶ ۀدیگر آنکه در آی ۀنکت

واجب «شود که اولیاء و ائمه  دانشمندان دیگر را که عصیان اینان موجب ضاللت نیست. معلوم می

اند، و خود آنان نیز خود را واجب االطاعه ندانسته بلکه خود را از عصیان مصون  نبوده »ةطاعاإل

رٍ «: فرماید می ۳۴سجادیه دعای  ۀدانند چنانکه حضرت سجاد در صحیف نمی أَمْ ، وَ يْنَاهُ دْ أَتَ ْيٍ لَكَ قَ مْ هنَ كَ

بْنَ  تَسَ يِّئَةٍ اكْ سَ ، وَ نَاهُ يْ دَّ تَعَ يْهِ فَ لَ تَنَا عَ فْ قَ دْ وَ اقَ بْنَاهَ كَ تَ طِيئَةٍ ارْ خَ ا، وَ مَّ إِنَّ «: و در دعای دهم فرموده ».اهَ اللَّهُ

يَتِكَ  عْصِ ىلَ مَ نَاهُ عَ عْ ايَ تَ بِنَا إِذْ شَ مِ دْ شَ يْطَانَ قَ تْنِي«: فرموده ۵۲، و در دعای » الشَّ مَ رَ ايتِ حَ وَ هَ  :یعنی » شَ

يُونِ «: فرموده ۴۱ر دعای و د »بهره ساخته. شهواتم مرا بی« ىلَ عُ لِنْ عَ عْ يالْـمَ الَ تُ ِ ربَ ِ خَ ا « ،» إلَ مْ مَ نْهُ فِ عَ أَخْ

اراً  َّ عَ يلَ هُ عَ ُ ،« :فرموده ۱۶و  ۲۵، و در دعای »يَكونُ نَرشْ يمِ جِ يْطَانِ الرَّ نَ الشَّ تِي مِ يَّ رِّ ذُ ينِ وَ ذْ أَعِ طْتَهُ  ....وَ لَّ سَ

نْهُ  يْهِ مِ لَ طْنَا عَ لِّ ْ تُسَ ا ملَ ىلَ مَ نَّا عَ َ «وَ ». مِ نيَ أَقِفُ بَنيْ نِّي حِ وءِ مِ ىلَ السُّ ا عَ امً دَ دُّ إِقْ أَشَ ، وَ ا يفِ الْبَاطِلِ رً وْ دُ غَ عَ نْ أَبْ مَ

تَه وَ عْ بِعُ دَ أَتَّ يْطَانِ فَ ةِ الشَّ وَ عْ دَ تِكَ وَ وَ عْ ...... هنگامی که بین دعوت تو و دعوت شیطان بایستم « :یعنی». دَ

علویه در بعضی از دعاهای خود  ۀدر صحیف و حضرت امیر »پذیرم. دعوت شیطان را می

فِ «: فرماید می تَغْ نَنْتَ أَسْ مِ الَّتِي مَ كَ لِلنِّعَ َّ فَ  رُ يلَ ا عَ َ ا عَ  ويتُ قَ تَ هبِ َ لِّ يِ اصِ عَ ی مَ لَ هبِ لِكُ بْتُهُ وَ نَ نْبٍ أَذْ لِّ ذَ ك، لِكُ
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ا بْتُهَ كَ تَ يَةٍ ارْ عْصِ طِعَتْ  !*"مَ قُ نُويبِ وَ تْنِي ذُ مَ ي أَفْحَ ِ ةَ يلِ وَ إِهلَ جَّ الَتِي فَالَ حُ قَ رَ مَ ذْ ا  !+"الَ عُ أَنَ ي، الْـمُ فَ مِ رْ رُّ بِجُ ا «قِ أَنَ فَ

لَ  ْ تُعِنْ عَ الِكُ إِنْ ملَ الالْـهَ قَ َثْ يفِ األْ فِ ا . !,"يْنَا بِتَخْ بْتَهَ جَ تَوْ إِنْ اِسْ نْ النَّارِ وَ نِي مِ لِّصْ . و بسیاری از کلمات !-"»خَ

دارد، و چون ذکر آن موجب تطویل است، از نوشتن آن معذوریم. و که بر آنچه گفتیم داللت  ‡ ائمه

کلی مردم را از ه کنند و ب عجیب است در زمان ما که شب و روز در شناخت و عصمت ائمه بحث می

 اند.  دین و حقائق آن دور کرده

ِينَ ﴿ ِ  رَِ�َٰ�ٰتِ  ُ�َبّلُِغونَ  ٱ�َّ َحًدا َ�َۡشۡونَ  َوَ�  َوَ�ۡخَشۡونَُهۥ ٱ�َّ
َ
ۗ  إِ�َّ  أ َ ِ  َوَ�َ�ٰ  ٱ�َّ  َحِسيٗبا بِٱ�َّ

ا ٣٩ دٌ  َ�نَ  مَّ ٓ  ُ�َمَّ بَا
َ
َحدٖ  �

َ
ِ  رَُّسوَل  َوَ�ِٰ�ن رَِّجالُِ�مۡ  ّمِن أ ُ  َوَ�نَ  َنۗ  ۧٱ�َّبِّ�ِ  وََخاَ�مَ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

ءٍ  بُِ�ّلِ    ]۴۰-۳۹[األحزاب:  ﴾٤٠ َعلِيٗما َ�ۡ
ترسند و از کسی جز خدا  رسانند و از او می های خدا را می آن کسان که پیغام: ترجمه

) محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست ۳۹گری کافی است( ترسند و خدا برای حساب نمی
 ). ۴۰ولیکن رسول خداست و ختم نموده پیامبران را و خدا به هر چیزی دانا بوده است(

ِ  َوَ�َ�ٰ ﴿ :نکات داللت دارد که فقط خدا برای رسیدگی به حساب کافی است، و  ﴾يٗباَحسِ  بِٱ�َّ

يباً «: سجادیه فرموده ۀدر دعای پنجاهم صحیف علی بن الحسین سِ ى بِكَ حَ فَ كَ ياً وَ ازِ ى بِكَ جَ فَ كَ ، »وَ

اند که  ها جعل کرده نامه پس آنچه در زیارت »دهنده و حسابگر باشی. فقط کافی است تو جزا« :یعنی

  !باشد حساب خلق با امامان است نباید پذیرفت زیرا بر خالف کتاب خدا می

شود، در اینصورت ممکن است فعل ماضی از باب  تاء و میم قرائت می بفتح ﴾نَ  ۧ ٱ�َّبِّ�ِ  وََخاَ�مَ ﴿ ۀکلم

 آخرین پیامبر است، و اما اگر  ؛مفاعله باشد یعنی محمد ختم نموده انبیاء را یعنی
َ
یعنی اسم باشد  مخات

را به  انگشترهمانطوری که مهر اند کهانگشتر نیز گفتهمعنی  پیامبری به محّمد ختم شده است. و خاتم را به

اعتبار است،  شود بی زنند برای اعتبار آنچه جلو آن نوشته شده، و آنچه بعد از مهر نوشته می آخر نامه می

ه اعتبار است، ب اگر کسی مدعی نبوت شود، بی صهر نبوت نیز چنین است که پس از محمدهمانطور م

____________________ 

نِنيَ ). ٨٤/٣٢٥( بحار األنوارمجلسی،  -١ مِ ؤْ ـمُ ريُ الْ
انَ أَمِ ا كَ لِّ   مَ رِ كُ حَ ولُ يفِ سَ قُ رِ  يَ جْ فَ تَيِ الْ عَ كْ قِبِ رَ ةٍ بِعَ يْلَ ، به نقل از لَ

َماِن « کتاب
َ ْ
 األ

ُ
ة  ».ُجنَّ

نِنيَ )؛ ٩١/١٠٠( بحار األنوارمجلسی،  -٢ مِ ؤْ ـمُ ريِ الْ ا أَمِ نَ الَ وْ اةُ مَ نَاجَ  . کتاب بلد األمین ازنقل به ،  مُ

ريِ  ).٩١/١٠١( بحار األنوارمجلسی،  -٣ ا أَمِ نَ الَ وْ اةُ مَ نَاجَ نِنيَ مُ مِ ؤْ ـمُ  . کتاب بلد األمین ازنقل به ،  الْ

 .همان -٤

 



 ٥١٣  سورة األحزاب

  الَ «: فرموده صاضافه بر این اخبار متواتره وارد شده که رسول خدا
ِّ

 )مُ َخا�َ َخاتُِم (نيَِبَّ َ�ْعِدي َو�ِ�

 .»انلَّبِيِّ�َ 

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا َ  ٱۡذُكُروا ِصيً�  بُۡ�َرةٗ  َوَسّبُِحوهُ  ٤١ َكثِٗ�� ذِۡكٗر� ٱ�َّ

َ
ِي ُهوَ  ٤٢ َوأ  ٱ�َّ

لَُ�ٰتِ  ّمِنَ  ِ�ُۡخرَِجُ�م َوَمَ�ٰٓ�َِكُتُهۥ َعلَۡيُ�مۡ  يَُصّ�ِ  �  إَِ�  ٱلظُّ  رَِحيٗما بِٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  َوَ�نَ  ٱ�ُّورِ
َعدَّ  َسَ�ٰمۚٞ  يَۡلَقۡونَُهۥ يَۡومَ  َ�ِيَُّتُهمۡ  ٤٣

َ
ۡجٗر� لَُهمۡ  َوأ

َ
 ] ۴۴-۴۱[األحزاب: ﴾٤٤ َكرِ�ٗما أ

) و بامداد و پسین ۴۱اید خدا را یاد کنید یاد کردن بسیاری( ای کسانی که ایمان آورده: ترجمه
فرستد  شما صلوات می) اوست که با فرشتگان خود بر ۴۲د((صبح و شام) او را تسبیح کنی

) روزی که او را ۴۳مؤمنین رحیم است(خدا نسبت به نور بیرون برد و سویهها ب تاریکیتاشمارا از 
 ). ۴۴ودشان سالم است و خدا برای ایشان پاداش ارجمند آماده کرده است(ر د مقاالت کنند

اختالف بیان شده. محتمل است مقصود دوام ذکر ه چه باشد ب ﴾َكثِٗ�� ذِۡكٗر�﴿ در اینکه: نکات

فراموش نکند و در حدیثی آمده که گفتن  وی در زبان و یا در دل باشد که انسان خالق خود را هیچ گاه

باشد، و در حدیث دیگر  حال. و در حدیثی گفتن آن سی مرتبه میباشد در هر می ۀربعأتسبیحات 

 صاست، ابن عباس روایت کرده که جبرئیل به رسول خدا ریذکر کث تسبیحات حضرت زهرا
 « :بگو: گفت

َّ
ِ، وال � إال ،  واهللاُ  اهللاُ ُسْبحاَن اهللا، واحَلْمُد ِ�َّ رَبُ

ْ
 أ�

ُ
ِ وال َحْوَل وال ق  با�َّ

َّ
َة إال ، عدَد ما وَّ

ٰكِرِ�نَ ٱوَ ﴿بگوید از این را کس ، و هر»ما َعلِمَ  َعلَِم وزِنََة ما َعلَِم وملءَ  َ ٱ ل�َّ شود.  نوشته می ﴾َكثِٗ�� �َّ

ِصيً�  بُۡ�َرةٗ ﴿ و مقصود از
َ
نماز صبح و نماز عصر و یا نماز عشاء است که اطالق تسبیح بر آنها  ﴾َوأ

است. مقصود از صلوات خدا مغفرت و رحمت است و مقصود از صلوات  اطالق الجزء علی الکل

شود صلوات فرستادن بر مؤمنین جایز است چنانکه  فرشتگان دعای ایشان است. از این آیه معلوم می

مصدر  ۀجایز است اضاف ﴾...َ�ِيَُّتُهمۡ ﴿ ۀجمل باشد. و پاکان امت می صلوات بر آل محمد نیز مقصود

ٖ ﴿ ل باشدومصدر به مفع ۀبه فاعل باشد و جایز است اضاف  .﴾َهةٌ وِجۡ  َولُِ�ّ

َها﴿ ُّ�
َ
� ٓ  ٱ�َِّ�ُّ  َ�ٰٓ ا رَۡسۡلَ�َٰك  إِ�َّ

َ
� َ�ِٰهٗدا أ ٗ ِ  إَِ�  َوَداِ�ًيا ٤٥ َونَِذيٗر� َوُمبَّ�ِ اٗجا �ِإِۡذنِهِۦ ٱ�َّ  َوِ�َ

نِٗ�� ِ  ٤٦ مُّ نَّ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  َو�َّ�ِ
َ
ِ  ّمِنَ  لَُهم بِأ  ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  تُِطعِ  َوَ�  ٤٧ َكبِٗ�� فَۡضٗ�  ٱ�َّ

َذٮُٰهمۡ  َوَدعۡ  َوٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ 
َ
ۡ  أ ِۚ  َ�َ  َوتََو�َّ ِ  َوَ�َ�ٰ  ٱ�َّ  ] ۴۸-۴۵[األحزاب: ﴾٤٨ َو�ِيٗ�  بِٱ�َّ

ه ب ۀ) و دعوت کنند۴۵تو را گواه و بشارت آور و بیم رسان فرستادیم( ای پیامبر ما: ترجمه
) و مؤمنان را بشارت بده به ۴۶ی دهنده (فرستادیم)(اذن او و چراغی روشنایه سوی خدا ب
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آزارشان کافران و منافقان را اطاعت مکن و) و ۴۷اینکه از جانب خدا فضل و کرم بزرگی دارند(
 ). ۴۸ار کافی است(ا و خدا کارگز کن  و بر خدا توکل نمرا رها 
آیات  ۀقرینه آورند ب در آنچه در زمان حیات بجا می »كأمت عىلشاهدا «یعنی  ﴾َ�ِٰهٗدا﴿ :نکات

ِ  إَِ�  َوَداِ�ًيا﴿ ۀجمل دیگر. اگر کسی به اذن ه ب صاستدالل کند که دعوت رسول خدا ﴾�ِإِۡذنِهِۦ ٱ�َّ

خدا باشد و حال آنکه دعوت کنندگان به توحید و مبلغان اذن ه خدا بود، پس دعوت دیگران نیز باید ب

اسالمی از طرف خدا إذنی ندارند؟ جواب این است که اذن فردا فرد الزم نیست، بلکه اذن عموم کافی 

 :فرموده ۱۰۳ ۀآل عمران آی ۀطور عموم در سوره است و خدا اذن داده ب

ةٞ  ّمِنُ�مۡ  ُ�نَوۡ�َ ﴿ مَّ
ُ
  .]۱۰۳[آل عمران:   !*"﴾ۡ�ِ �َۡ ٱ إَِ�  ُعونَ يَدۡ  أ

َذٮُٰهمۡ  َدعۡ ﴿ و مقصود از
َ
که خدا کفایت  و اعتنا نکن باشد، از آزار ایشان اعراض کن اعراض می ﴾أ

 کند.  شر ایشان می

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ن َ�ۡبلِ  ِمن َطلَّۡقُتُموُهنَّ  ُ�مَّ  ٱلُۡمۡؤِمَ�ٰتِ  نََ�ۡحُتمُ  إَِذا َءاَمُنٓوا

َ
وُهنَّ  أ  َ�َما َ�َمسُّ

ةٖ  ِمنۡ  َعلَۡيِهنَّ  لَُ�مۡ  ۖ  ِعدَّ وَ�َها اٗحا َوَ�ُِّحوُهنَّ  َ�َمّتُِعوُهنَّ  َ�ۡعَتدُّ َها ٤٩ َ�ِيٗ�  َ�َ ُّ�
َ
�  ٱ�َِّ�ُّ  َ�ٰٓ

 ٓ ا ۡحلَۡلَنا إِ�َّ
َ
ۡزَ�َٰجَك  لََك  أ

َ
ِٰ�ٓ  أ ُجورَُهنَّ  َءاَ�ۡيَت  ٱ�َّ

ُ
ٓ  يَِميُنَك  َملََكۡت  َوَما أ ا َفآءَ  ِممَّ

َ
ُ  أ  َعلَۡيَك  ٱ�َّ

ٰتَِك  َوَ�َناتِ  َ�ّمَِك  َوَ�َناتِ  ِٰ�  َ�َٰ�ٰتَِك  َوَ�َناتِ  َخالَِك  َوَ�َناتِ  َع�َّ ةٗ  َمَعَك  َهاَجۡرنَ  ٱ�َّ
َ
 َوٱۡمَرأ

ۡؤِمَنةً  َرادَ  إِنۡ  لِلنَِّ�ِّ  َ�ۡفَسَها َوَهَبۡت  إِن مُّ
َ
ن ٱ�َِّ�ُّ  أ

َ
 ُدونِ  ِمن لََّك  َخالَِصةٗ  �َۡستَنِكَحَها أ

ۡزَ�ِٰجِهمۡ  ِ�ٓ  َعلَۡيِهمۡ  فََرۡضَنا َما َعلِۡمَنا قَدۡ  ٱلُۡمۡؤِمنَِ�ۗ 
َ
يَۡ�ُٰنُهمۡ  َملََكۡت  َوَما أ

َ
 يَُ�ونَ  لَِكۡيَ�  �

ُ  َوَ�نَ  َحَرٞجۗ  َعلَۡيَك    ]۵۰-۴۹[األحزاب:  ﴾٥٠ رَِّحيٗما َ�ُفوٗر� ٱ�َّ
ای مؤمنین چون زنان مؤمنه را نکاح کردید سپس قبل از آنکه مباشرت کنید : ترجمه

آنها نیست که آن را بسر آرید، پس برخوردارشان  ۀای بر عهد طالقشان دادید برای شما عده
ای و  ) ای پیامبر، ما همسرانت را که مهرشان داده۴۹کنید و رهاشان سازید رها کردن خوبی(

هایت و  آنکه مملوک تو است که خدا غنیمت تو نموده و دختران عمویت و دختران عمه
ایم  اند بر تو حالل کرده هایت که با تو مهاجرت کرده ختران خالهدختران دائیت و د

ای اگر خود را به پیامبر ببخشد اگر پیامبر خواست او را نکاح کند در  زن مؤمنه (همچنین)و
 ۀدربار  بر ایشانکه یم تحقیق ما دانایه خاص تو است نه مؤمنین دیگر، ب حکمحالی که این

____________________ 
 »و باید از شما باشند مردمی که به سوی خیر دعوت کنند.« -١

 



 ٥١٥  سورة األحزاب

 ۀتا اینکه بر تو تکلفی نباشد و خدا آمرزندایم  چه مقرر کردههمسرانشان و ملک یمینشان 
 ).۵۰رحیم است(

زوج  باید طالق قبل از مس یعنی قبل از دخول و مباشرت، اگر صداق معین شده باشد: نکات

بدهد. و  ،گذاشته متعهعنوان بهره که قرآن نام آن را ه چیزی ب ،نصف آن را بدهد و اگر معین نشده باشد

بخشید بدون عقد  این است که اگر زنی خود را بر پیامبر می ﴾...َ�ۡفَسَها وََهَبۡت  إِن﴿ ۀجمل مقصود از

جایز بود آن را بپذیرد و یا هم بستر شود، ولی برای  صازدواج و بدون ذکر صداق برای رسول خدا

 باشد.  می خصائص النبی، و این از ﴾لََّك  َخالَِصةٗ ﴿ :کسان دیگر جایز نیست، و لذا خدا فرموده

ۖ  َمن إَِ�َۡك  وِيٓ  ٔۡ َوُ�  ِمۡنُهنَّ  �ََشآءُ  َمن تُرِۡ� ﴿ نۡ  ٱۡ�َتَغۡيَت  َوَمنِ  �ََشآُء  ُجَناحَ  فََ�  َعَزۡلَت  ِممَّ
ۡدَ�ٰٓ  َ�ٰلَِك  َعلَۡيَكۚ 

َ
ن أ

َ
ۡ�ُيُنُهنَّ  َ�َقرَّ  أ

َ
ٓ  َو�َۡرَضۡ�َ  َ�َۡزنَّ  َوَ�  أ ۚ  َءاتَۡيَتُهنَّ  بَِما ُ  ُ�ُُّهنَّ  ِ�  َما َ�ۡعلَمُ  َوٱ�َّ

ُ  َوَ�نَ  قُلُو�ُِ�مۚۡ  ن َوَ�ٓ  َ�ۡعدُ  ِمنۢ  ٱلنَِّسآءُ  لََك  َ�ِلُّ  �َّ  ٥١ َحلِيٗما َعلِيًما ٱ�َّ
َ
َل  أ  ِمنۡ  بِِهنَّ  َ�َبدَّ

ۡزَ�ٰجٖ 
َ
ۡعَجَبَك  َولَوۡ  أ

َ
ُ  َوَ�نَ  يَِميُنَكۗ  َملََكۡت  َما إِ�َّ  ُحۡسُنُهنَّ  أ ٰ  ٱ�َّ ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ    ﴾٥٢ رَّ�ِيٗبا َ�ۡ

  ]۵۲-۵۱[األحزاب: 
آری و  که را خواهی نزد خودر کنی و هر یک از زنان خود را که خواهی در نوبت مؤّخ هر: ترجمه

نزدیکتراست به آن که که را خواهی بطلبی، باکی بر تو نیست، این از آنها که کناره کردی هر 
کنی خشنود باشند و  ایشان می ۀغم نخورند و از رفتاری که با هم و  چشمانشان روشن شود

 بعداز این هیچ زنی) ۵۱های شما چیست و خدا دانای بردبار است( داند که در دل خدا می
چه جمالشان دیگر تبدیل کنی و اگر برای تو حالل نیست و نه رواست که آنان را به همسرانی

 ). ۵۲چیزی مراقب است(گر آنکه را مالک شوی و خدا بر هرعجب آورد مه تو را ب
است خو یک از زنانش را که میوبت هرباز یکی از خصائص النبی این است که ن: نکات

 ﴾...ٱلّنَِسآءُ  لََك  َ�ِلُّ  �َّ ﴿ یک را به دیگری بدهد. و مقصود ازت هربوتوانست مقدم بدارد یعنی ن می
چه درآوری و اگرری را حق نداری به ازدواج خود این است که پس از زنانی که داری زن دیگ ..تا آخر

دارد و این آیات نازل شد هنگامی که خدا زنان شگفتی واه ای باشد که تو را ب عادهدارای جمال فوق ال

آنان مصاحبت و ر کرده بین این که با او بمانند با این شروط و یا اینکه رها شوند، را مخیّ  صرسول خدا

 ست. را قبول کردند با همین مقرراتی که نازل شده ا صرسول خدا

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َ�  َءاَمُنوا ٓ  ٱ�َِّ�ِّ  ُ�ُيوَت  تَۡدُخلُوا ن إِ�َّ

َ
 َ�ِٰظرِ�نَ  َ�ۡ�َ  َطَعا�ٍ  إَِ�ٰ  لَُ�مۡ  يُۡؤَذنَ  أ

ْ  ُدِ�يُتمۡ  إَِذا َوَ�ِٰ�نۡ  إِنَٮٰهُ  ْ  َطِعۡمُتمۡ  فَإَِذا فَٱۡدُخلُوا وا  إِنَّ  ِ�َِديٍث�  نِِس�َ  ٔۡ ُمۡسَ�  َوَ�  فَٱنتَِ�ُ

 



 تابشی از قرآن    ٥١٦

ۦ ٱ�َِّ�َّ  يُۡؤذِي َ�نَ  َ�ٰلُِ�مۡ  ُ  ِمنُ�ۡمۖ  فََيۡسَتۡ�ِ ۦ َ�  َوٱ�َّ �  ِمنَ  �َۡسَتۡ�ِ ّقِ ۡ�ُُموُهنَّ  �َذا ٱۡ�َ
َ
 َس�

ۡطَهرُ  َ�ٰلُِ�مۡ  ِحَجاٖب�  َوَرآءِ  ِمن لُوُهنَّ  َٔ فَۡ�  َمَ�ٰٗعا
َ
ۚ  لُِقلُو�ُِ�مۡ  أ ن َلُ�مۡ  َ�نَ  َوَما َوقُلُو�ِِهنَّ

َ
 أ

 ْ ِ  ُسوَل رَ  تُۡؤُذوا ن َوَ�ٓ  ٱ�َّ
َ
ْ  أ ۡزَ�َٰجُهۥ تَنِكُحٓوا

َ
بًَد�ۚ  َ�ۡعِدهِۦٓ  ِمنۢ  أ

َ
ِ  ِعندَ  َ�نَ  َ�ٰلُِ�مۡ  إِنَّ  �  ٱ�َّ

ْ  إِن ٥٣ َعِظيًما وۡ  ا ًٔ َشۡ�  ُ�ۡبُدوا
َ
َ  فَإِنَّ  ُ�ُۡفوهُ  أ ءٍ  بُِ�ّلِ  َ�نَ  ٱ�َّ  ﴾٥٤ َعلِيٗما َ�ۡ

  ]۵۴-۵۳[األحزاب:  

ی بخوانند اما خل نشوید مگر آنکه شما را به غذایهای پیامبر دا خانهای مؤمنین به : ترجمه
منتظر پخته شدن آن نباشید ولیکن چون دعوت شدید داخل شوید و چون غذا خوردید پراکنده 

دارد و خدا  دهد و از شما شرم می شوید و به گفتگو سرگرم مشوید که این رفتار پیغمبر را آزار می
از پس پرده از ایشان بخواهید  ددارد و اگر از زنان رسول متاعی خواستی نمیاز بیان حق شرم 

تر است و حق ندارید پیغمبر را آزار کنید و نشاید  های ایشان پاکیزه های شما و دل این برای دل
) اگر چیزی را ۵۳که پس از وی هرگز زنان وی را به نکاح آرید که این نزد خدا کار بزرگی است(

 ). ۵۴چیزی داناست(ا نهان دارید پس محققا خدا به هرو یآشکار کنید 
وقت آن جناب را نشستند و  می صرسول خدا ۀآمدند در خان اسالم مسلمین می رصد در: نکات

گفتگو  صپرداختند، و گاهی با زنان رسول خدا های بیهوده می قصه فائده و گرفتند وبه سخنان بی می

 ۀمنع ایشان، لذا خدا این آیات را نازل نمود تا مردم به وظیف کرد از حیا می صکردند و رسول خدا می

را نیازارند و اگر به طعامی دعوت شدند، پس از صرف غذا ننشینند و  صخود آشنا شوند و رسول خدا

در خواستی دارند از پشت پرده درخواست نمایند، و چون  صپراکنده شوند و اگر از زنان رسول خدا

از دنیا برود و من زنده بمانم زن او را به نکاح آورم،  صگفته بود اگر رسول خدا بن عبیدالله هطلح

. چون !*"از این سخن آزرده شد، و تحریم نکاح ازدواج رسول در این آیات نازل گردید صرسول خدا

بعد استثناء گردیدند که خدمت زنان رسول بدون حجاب  ۀاین آیات نازل شد خویشان زنان رسول در آی

 و آمد کنند. رفت 

____________________ 

نسبت داده شده، از وی ثابت نیست. بلکه تمام روایاتی که در این امر وارد  سآنچه در این مورد به طلحه بن عبیدالله  -١

(المحرر است. و علما این مساله را شدیدا انکار نمودند. ابن عطیه در  ، جعلی و ساختگیشده ضعیف یا موضوع

و نزد من این امر از طلحه صحیح نیست؛ خداوند او را از این امر معصوم داشته «گوید: می )٤/٣٩٦: الوجیز

قول از گوید: این شیخ ما امام ابوالعباس می«گوید: می )١٤/٢٢٩ :(الجامع ألحکام القرآنو قرطبی در » است.

اند و بلکه برخی فضالی صحابه حکایت شده است و دور است از آنان چنین امری؛ بلکه در نقل آن دروغ گفته

 [ُمصحح]» باشد.چنین قولی شایسته منافقان جاهل می

 



 ٥١٧  سورة األحزاب

ۡ�َنآ�ِِهنَّ  َوَ�ٓ  َءابَآ�ِِهنَّ  ِ�ٓ  َعَلۡيِهنَّ  ُجَناحَ  �َّ ﴿
َ
ۡ�َنآءِ  َوَ�ٓ  إِۡخَ�ٰنِِهنَّ  َوَ�ٓ  �

َ
ۡ�َنآءِ  َوَ�ٓ  إِۡخَ�ٰنِِهنَّ  �

َ
� 

َخَ�ٰتِِهنَّ 
َ
ۗ  َملََكۡت  َما َوَ�  �َِسآ�ِِهنَّ  َوَ�  أ يَۡ�ُٰنُهنَّ

َ
ۚ  َوٱتَّقِ�َ  � َ َ  إِنَّ  ٱ�َّ ٰ  َ�نَ  ٱ�َّ ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ ۡ�َ 

َ  إِنَّ  ٥٥ َشِهيًدا ۚ  َ�َ  يَُصلُّونَ  َوَمَ�ٰٓ�َِكَتُهۥ ٱ�َّ ِ َها ٱ�َِّ�ّ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا  َعلَۡيهِ  َصلُّوا

 ْ  ]۵۶-۵۵[األحزاب:  ﴾٥٦ �َۡسلِيًما وََسّلُِموا
نشان و نه برادرانشان و نه پسرابر زنان رسول باکی نیست در مورد پدرانشان و نه : ترجمه

. و از خدا خودشان و نه مملوکشانجنس همهاشان و نه خواهرزادگانشان و نه زنان  زادهبرادر 
فرستند  تحقیق خدا و فرشتگان او صلوات میه ) ب۵۵چیزی گواه است(بترسید که خدا بر هر

و تسلیم او باشید تسلیم  صلوات بفرستید بر او ،اید بر این پیغمبر، ای کسانی که ایمان آورده
 ). ۵۶کاملی(

و همچنین  ،ستا و صلوات مالئکه دعا در حق ایشان ،صلوات خدا مغفرت و رحمت است :نکات

ْ ﴿ :ۀجمل. و صصلوات مؤمنین دعا و طلب رحمت است برای رسول خدا را  ﴾�َۡسلِيًما وََسّلُِموا

 ؛معنی أمر به سالم بگیریم یعنیه و ممکن است ب .تسلیم بگیریم چنانکه ذکر شد ؛معنیه ممکن است ب

 سالم کنید بر پیامبر سالم واضح و رسائی، و أما صلوات و سالم بر او به چه کیفیتی باید باشد به سنت

ْ ﴿ شود. و بدانکه امر رجوع می در این آیه داللت بر وجوب دارد، و وجوب صلوات دائمی است  ﴾َصلُّوا

شود  برده می صمر واجب است و یا مکرر، آیا وقتی که نام رسول خدایا موقت، آیا یک مرتبه در ع

 ایم مراجعه شود.  ) نوشته۱۱۶۳ ۀ(مسئل احکام القرآنواجب است و یا وقت دیگر؟ تفصیل این را در 

ِينَ  إِنَّ ﴿ َ  يُۡؤُذونَ  ٱ�َّ ُ  لََعَنُهمُ  َورَُسوَ�ُۥ ٱ�َّ ۡ�َيا ِ�  ٱ�َّ َعدَّ  َوٱ�ِخَرةِ  ٱ�ُّ
َ
ِهيٗنا َعَذاٗبا لَُهمۡ  َوأ  ٥٧ مُّ

ِينَ  ْ  َما بَِغۡ�ِ  َوٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  يُۡؤُذونَ  َوٱ�َّ ْ  َ�َقدِ  ٱۡ�تََسُبوا بِيٗنا �ثٗۡما ُ�ۡهَ�ٰٗنا ٱۡحَتَملُوا  مُّ
  ]۵۸-۵۷[األحزاب:  ﴾٥٨

کسانی که خدا و رسول او را آزار کنند خدا در دنیا و آخرت لعنتشان کرده و  محققاً : ترجمه
) و کسانی که مردان مؤمن و زنان ۵۷عذاب خفت انگیزی برای ایشان مهیا نموده است(

ه اند آزار نمایند پس حقا تهمت و گناه آشکاری ب مؤمنه را با نسبت دادن اعمالی که نکرده
 ). ۵۸اند( گردن گرفته

 ست باشد چنانکه در حدیث ا اذیت خدا آزار رسول و یا آزار یکی از بندگان با ایمان او ممکن: نکات
 

 



 تابشی از قرآن    ٥١٨

دَ لِ «آمده که خدا فرموده  صَ دْ أَرْ قَ لِيّاً فَ انَ يلِ وَ نْ أَهَ تِيـمَ بَ ارَ حَ ىل« :و در روایت دیگر آمده !*"» مُ انَ عَ نْ أَعَ   مَ

، لَقِيَ  ةٍ لِمَ طْرِ كَ نٍ بِشَ مِ ؤْ لَّ  -اهللاَ مُ زَّ وَ جَ َتِي -عَ محْ نْ رَ : آيِسٌ مِ يْنَيْهِ َ عَ تُوبٌ بَنيْ كْ ةِ مَ يَامَ مَ الْقِ وْ  . و ممکن!+"» يَ

 یم اذیت خدا تشبیه او به مخلوق و یا قول به تعطیل او و یا صفات نقص بر او روا داشتن است. ست بگویا

َها﴿ ُّ�
َ
� ۡزَ�ِٰجَك  قُل ٱ�َِّ�ُّ  َ�ٰٓ

َ
ۚ  ِمن َعلَۡيِهنَّ  يُۡد�ِ�َ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  َو�َِسآءِ  َوَ�َناتَِك  ّ�ِ  َجَ�ٰبِيبِِهنَّ

ۡدَ�ٰٓ  َ�ٰلَِك 
َ
ن أ

َ
ُ  َوَ�نَ  يُۡؤَذۡ�َنۗ  فََ�  ُ�ۡعَرۡ�نَ  أ  ٱلُۡمَ�ٰفُِقونَ  يَنَتهِ  لَّمۡ  ۞لَّ�ِن ٥٩ رَِّحيٗما َ�ُفوٗر� ٱ�َّ

ِينَ  َرٞض  قُلُو�ِِهم ِ�  َوٱ�َّ ٓ  ُ�َاوُِرونََك  َ�  ُ�مَّ  بِِهمۡ  َ�ُۡغرَِ�نََّك  ِديَنةِ ٱلۡمَ  ِ�  َوٱلُۡمرِۡجُفونَ  مَّ  إِ�َّ  �ِيَها
ۡلُعو�َِ�ۖ  ٦٠ قَلِيٗ�  ۡ�َنَما مَّ

َ
�  ْ ْ  ثُقُِفٓوا ِخُذوا

ُ
ْ  أ ِ  ُسنَّةَ  ٦١ َ�ۡقتِيٗ�  َوُ�ّتِلُوا ِينَ  ِ�  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ  ِمن َخلَۡوا

 ۖ ِ  لُِسنَّةِ  َ�ِدَ  َوَلن َ�ۡبُل   ]۶۲-۵[األحزاب:  ﴾٦٢ َ�ۡبِديٗ�  ٱ�َّ
پوشهایشان را به خود سرای پیامبر به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمنین بگو :  ترجمه

ست که اذیت نشوند و خدا ا تر و نزدیکتر به شناخت ایشان بپیچند و بخود بگیرند این مناسبت
) اگر منافقان و کسانی که در قلوبشان مرضی است و بیهوده گویان ۵۹رحیم است( ۀآمرزند

مدینه خودداری نکنند البته تو را بر ایشان مسلط کنیم آنگاه مجاور و همسایگان تو در این 
خواری اجا یافت شوند گرفته شده و ب) مورد لعن و طردند، هر۶۰( شهر نباشند مگر اندکی

اند چنین بوده و برای روش خدا  کسانی که از پیش بوده ۀدربار  ا) روش خد۶۱( کشته شوند
 ).۶۲تغییری نخواهی یافت(

بند و بار غیرعفیفه  ایستادند و برای ربودن زنان بی چون فساق و فجار مدینه سر راه زنان می: نکات

 اف دستوریو عف زنان احرار زدند و غالبا مورد طمع ایشان کنیزان بودند، خدای تعالی برای چشمک می

عصمت و  فت،پیچند و خود را از نشان دادن به غیر حفظ کنند تا به عداده که روپوش خود را بر خود ب

 گردند و کسی متعرض ایشان نگردد. هحجاب شناخت

اَعةِ�  َعنِ  ٱ�َّاُس  لَُك  َٔ �َۡ� ﴿ ِۚ  ِعندَ  ِعۡلُمَها إِ�ََّما قُۡل  ٱلسَّ اَعةَ  لََعلَّ  يُۡدرِ�َك  َوَما ٱ�َّ  تَُ�ونُ  ٱلسَّ
َ  إِنَّ  ٦٣ قَرِ�ًبا َعدَّ  ٱۡلَ�ِٰفرِ�نَ  لََعنَ  ٱ�َّ

َ
ٓ  َ�ِٰ�ِينَ  ٦٤ َسِعً�ا لَُهمۡ  َوأ بَٗد�ۖ  �ِيَها

َ
ا َ�ُِدونَ  �َّ  �  َوِ�ّٗ

____________________ 
 )٢/٣٥١( الکافيکلینی،  »هرکس به دوست من اهانت کند، درحقیقت خود را برای جنگ با من آماده کرده است.« -١

کند که ای دیگری را علیه مومنی یاری کند، روز قیامت در حالی خداوند متعال را مالقات میکس با نصف کلمههر«-٢

ضعیف الجامع  در ی)، و البان٢٦٢٠( السننابن ماجه،  ».نا امید از رحمت الله در بین دو چشم او نوشته است:

یادته   را ضعیف دانسته است.آن )٥٤٤٦(الصغیر َوز
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  ]۶۵-۶۳[األحزاب:  ﴾٦٥ نَِصٗ�� َوَ� 
دانی  میپرسند، بگو علم آنها تنها نزد خداست و تو چه  مردم از ساعت قیامت از تو می: ترجمه

خدا کافران را لعن کرده و برای ایشان آتشی سوزان  ) محققاً ۶۳شاید آن ساعت نزدیک باشد(
 ). ۶۵) که همیشه در آن بمانند و دوست و یاوری نیابند(۶۴آماده کرده است(

از وقت قیامت مطلع نبوده و غیب وقوع آن را  صاین آیات دلیل است بر اینکه رسول خدا: نکات

ون«گوید کسانی علم  اخبار مجعوله که میداند، پس  نمی ا يَكُ مَ انَ وَ  دارند کذب محض است.  » بِامَ كَ

ٓ  َ�ُقولُونَ  ٱ�َّارِ  ِ�  وُُجوُهُهمۡ  ُ�َقلَُّب  يَۡومَ ﴿ َطۡعَنا َ�ٰلَۡيتََنا
َ
َ  أ َطۡعَنا ٱ�َّ

َ
ْ  ٦٦ ٱلرَُّسوَ�۠  َوأ ٓ  َوقَالُوا  َر�ََّنا

 ٓ ا َطۡعَنا إِ�َّ
َ
آَءنَا َساَدَ�َنا أ َضلُّونَا َوُ�َ�َ

َ
بِيَ�۠  فَأ ٓ  ٦٧ ٱلسَّ  َوٱۡلَعۡنُهمۡ  ٱۡلَعَذابِ  ِمنَ  ِضۡعَفۡ�ِ  َءاتِِهمۡ  َر�ََّنا

  ]۶۸-۶۶[األحزاب:  ﴾٦٨ َكبِٗ�� لَۡعٗنا
یند ای کاش ما خدا را اطاعت گو هاشان در آتش گردانیده شود می روزی که چهره: ترجمه

ما آقایان خود و بزرگان خودمان  ،) و گویند پروردگارا۶۶بودیم( فرمان بردهو این پیامبر را  کرده
) پروردگارا از این عذاب دو برابرشان ده و ۶۷( ان ما را از راه گمراه کردندآن و را اطاعت کردیم

 ). ۶۸لعنشان کن لعن بزرگی(
 يُؤْ «: روایت شده که فرمود صاز رسول خدا: نکات

َ
َحُد�ُ ال

َ
ملِا  اَواهُ تبِعً ْم َحىَت يَُ�وَن هَ ِمُن أ

 « :، یعنی!*"»ِجْئُت بِهِ 
ً
ام قرار  دهایمان نیاورده تا آنکه میل خود را تابع آنچه من آور هیچ یک از شما حقیقتا

و این آیات داللت صریح دارد بر حرمت تقلید از بزرگان و عدم جواز اطاعت از دستورات  »دهد.

ایشان، بلکه فقط خدا و رسول او را باید اطاعت کرد، زیرا اگر اطاعت بزرگان موجب نجات باشد، هر 

رد. و نیز ی ندانجات باشند دیگر حق و باطل معنای کنند و باید همه اهل ای از بزرگانشان اطاعت می فرقه

�«: روایت شده که فرمود صاز رسول خدا
ِّ
ُمِضل

ْ
َة ال ئِمَّ

َ ْ
يِت األ مَّ

ُ
 ىلَعَ أ

ُ
َخاف

َ
همانا من « :، یعنی!+"» إِ�ََّما أ

  »ترسم. کننده بر امتم می از پیشوایان گمراه

____________________ 
»: ال یؤمن أحدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به« ههریروباحدیث : «گویدفتح الباری میابن حجر عسقالنی در  -١

 ...حسن بن سفیان و ».امهیچیک از شما مومن نخواهد بود تا اینکه خواهشات وی پیرو پیامی باشد که من آورده«

ابن أبی گویم: می». را صحیح دانسته استآن اربعین ایانپ در یو نووهستند. ثقات  آن رجال واند را تخریج کردهآن

و  )٤/١٦٤( نوادر األصولهـ) در ٣٢٠نحو ترمذی (ت حکیم و  )١٥ ش:، ١/١٢( المسنددر  هـ) ٢٨٧ (ت عاصم

یخ بغداد بغدادی در خطیب  از عبد الله بن عمرو  مسند الفردوسو دیلمی در . روایت کرده است )٤/٣٦٨(تار

 گوید: این روایت حسن غریب است.، و میاإلبانةهـ) در ٤٤٤نصر سجزی (ت )، و ابوال٧٧٩١(

و ابوداود و  صحیحش)؛ به نقل از مسند ثوبان. و در مصادر اهل سنت: مسلم در ٢٨/٣٢( األنوار بحارمجلسی،  -٢

 باشد.. و این بخشی از حدیث طوالنی میالمسندو أحمد در  السننترمذی و نسائی در 
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دهند و  گویند تقلید جایز است و مقابل نص قرآن فتوی می ای از مغرضین و دکانداران می عده

آورند این است در کارها باید به  کنند، و این صحیح نیست، و دلیلی که می د مقابل نص میاجتها

و این دلیل صحیح نیست زیرا  دنهست متخصص آن رجوع کرد و متخصص در امور دین مجتهدین

توانند برای تقلید خود از بزرگانشان همین دلیل را بیاورند و عمل  ای چه کافر و چه مسلمان می فرقههر

 ود را صحیح بدانند. خ

 
ً
 در علوم کفای: ثانیا

ً
یک نفر طبیب برای محلی کافی است و همه  ی باید به متخصص رجوع شود مثال

ی و امر دین مانند سایر امور نیست که به ما علم دین واجب عینی است نه کفایکنند ا به او رجوع می

 صاشد. رسول خدامتخصص رجوع شود بلکه هر مسلمانی واجب است در دین خود بصیر ب
و هر مسلمانی خود باید عالم به اصول و فروع  !*"واجب استطلب علم بر هر مسلمانی : فرماید می

 اسالم باشد نه رجوع به دیگری کند. 

 
ً
شود که آثار تخصص مکشوف و ظاهر شود، مثال کسی که خود را  ی ثابت میتخصص در جای: ثالثا

معالجات او و بر طرف شدن مرض ممکن است فهمیده شود داند از  دکتر در طب و متخصص در آن می

است و یا کسی که او مهندس ساختمان است از ساختن چند ساختمان تخصص او متخصص  وا که

شود، اما کسی که ادعای اجتهاد مانند  گردد و روشن می او در این دنیا معلوم میشود و تخصص  معلوم می

عکس آن دکتر و مهندس که تخصصشان در داند بر غیر قابل فهم می قرآن رامجتهدین این مرز و بوم دارد و 

اثر صحت و بطالن : گوید و می !شود تخصص من در آخرت معلوم می: گوید گشت، می دنیا معلوم می

شود و آثاری ندارد، پس از کجا  شود، پس تخصص او در دنیا معلوم نمی فتوای من در قیامت دانسته می

فتاوی مجتهد که چون فوت کند باطل گردد آن فتاوی حکم خدا نیست زیرا  مقلد تخصص او را بفهمد،

 حال باید به مردم فهماند تقلید مدرکی در شرع ندارد.  هر شود. به حکم خدا باطل نمی

 
ً
اند  تر شده تر و پیروانش ذلیل احکام او ضایع زمان ما روز بروز اسالم خرابتر، از صدر اسالم تا: رابعا

نام مذهب که در اسالم نبوده ه تخصص احکامی ضد قرآن و شعائر من درآوردی بو این مدعیان 

شود  . معلوم میاند ه دین افزودهباند و خرافات و موهومات  اند و یا به سکوت تصویب نموده آورده

____________________ 
 )١/٣٠( ی) بوصیر٢٢٤( السنندر ابن ماجه ). و در مصادر اهل سنت: ١/٣٠، باب فرض العلم (الکافيکلینی،  -١

از انس به صورت ) ١٦٧٢ ش:، ٢/٢٥٦( شعب اإلیمانی در بیهقاست. و  ضعیفاین روایت : إسناد گویدمی

از حسین بن  یختار و خطیب بغدادی در  )٨٦١١ ش: ٨/٢٧٢( األوسطالـمعجم  در ی: طبرانهمچنین ومرفوع. 

یادته صحیح الجامع الصغیر«از ابن مسعود؛ و البانی در  المعجم الکبیرعلی و از علی؛ و طبرانی در   ، ش:»وز

 را صحیح دانسته است.) آن٣٩١٣(
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یان تخصص بینیم این مدع می اند و حتی اند بلکه مخرب بوده ودهمتصدیان امور دینی متخصص نب

 کنند. های خرافات را حفظ می دکانتقلید  ۀوسیله و ب ین بدورندها از د فرسنگ

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َ�  َءاَمُنوا ِينَ  تَُ�ونُوا ْ  َكٱ�َّ هُ  ُموَ�ٰ  َءاَذۡوا

َ
أ َّ�َ�َ  ُ ا ٱ�َّ ْۚ  ِممَّ  ِعندَ  َوَ�نَ  قَالُوا

 ِ َها ٦٩ وَِجيٗها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا َ  ٱ�َُّقوا ْ  ٱ�َّ  لَُ�مۡ  يُۡصلِحۡ  ٧٠ َسِديٗدا قَۡوٗ�  َوقُولُوا

ۡعَ�ٰلَُ�مۡ 
َ
َ  يُِطعِ  َوَمن ُذنُوَ�ُ�ۡمۗ  لَُ�مۡ  َوَ�ۡغفِرۡ  أ  ﴾٧١ َعِظيًما فَۡوًزا فَازَ  َ�َقدۡ  َورَُسوَ�ُۥ ٱ�َّ
  ]۷۱-۶۹[األحزاب:  

ند و خدا او را از ای کسانی که ایمان دارید نباشید مانند کسانی که موسی را آزار کرد: ترجمه
اید از خدا  ) ای کسانی که ایمان آورده۶۹(بود  آنچه گفتند تبرئه کرد و نزد خدا آبرومند

د و گناهان شما را صالح آور ه ) تا خدا اعمالتان را ب۷۰ید(یگوب صواب و استواربترسید و سخن 
 ). ۷۱بزرگی( ۀمند شده به بهر  کس اطاعت خدا و رسول او کند بهره بیامرزد، و هر

ْ  َ� ﴿ :ۀجملمقصود از : نکات ِينَ  تَُ�ونُوا این است که محمد را اذیت نکنید چنانکه قوم  ﴾...َكٱ�َّ

اذیت قوم موسی این بوده که گاهی تهمت سحر و جادو و گاهی تهمت  .موسی را اذیت کردند ،موسی

های  عیبی او و دروغ زنا و گاهی تهمت مرض برص و گاهی تهمت قتل هارون را به او زدند، ولی خدا بی

ْ ﴿ مخالفین او را ظاهر ساخت. و جمالت َ  ٱ�َُّقوا َ  يُِطعِ  َوَمن﴿ و ﴾...ٱ�َّ داللت بر اهمیت تقوی  ﴾ٱ�َّ

الَ «: سجادیه فرموده ۀصحیف ۲۱در دعای  اعت خدا و رسول او دارد، حضرت علی بن الحسینو اط

َتِكَ  محْ لِ رَ ضْ بِفَ تِكَ وَ كَ إِالَّ بِطَاعَ نْدَ ا عِ الُ مَ الَ أَنَ اكَ وَ ضَ لُغُ رِ رسم و آنچه نزد  خشنودی تو را نمی« :، یعنی»أَبْ

  »رحمتت.یابم مگر با اطاعت از تو و با افزایش  توست در نمی

َمانَةَ  َعَرۡضَنا إِنَّا﴿
َ
َ�َٰ�ٰتِ  َ�َ  ٱۡ� �ِض  ٱلسَّ

َ
َبالِ  َوٱۡ� َ�ۡ�َ  َوٱۡ�ِ

َ
ن فَ�

َ
ۡشَفۡقنَ  َ�ِۡمۡلَنَها أ

َ
 ِمۡنَها َوأ

�َ�ُٰنۖ  وََ�َلََها َب  ٧٢ َجُهوٗ�  َظلُوٗما َ�نَ  إِنَُّهۥ ٱۡ�ِ َُعّذِ ِ�ّ  ُ ۡ  َوٱلُۡمَ�ٰفَِ�ٰتِ  ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ  ٱ�َّ  ُمۡ�ِ�ِ�َ َوٱل
ُ  َو�َُتوَب  َوٱلُۡمۡ�َِ�ِٰت  ُ  َوَ�نَ  َوٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت�  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  َ�َ  ٱ�َّ    ﴾٧٣ رَِّحيَمۢ� َ�ُفوٗر� ٱ�َّ

   ]۷۳-۷۲[األحزاب: 
از حمل آن  ،ها عرضه کردیم پس ها و زمین و کوه تحقیق ما این امانت را به آسمانه ب: ترجمه

راستی که او ستمگر و نادان ه خودداری کردند و از آن هراسیدند و انسان آن را برداشت ب
) برای اینکه خدا مردان منافق و زنان منافقه و مردان مشرک و زنان مشرکه را عذاب ۷۲است(

 ). ۷۳کند و بر مؤمنین و مؤمنات ببخشد و خدا آمرزنده و رحیم بوده است(
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آیات سابق سخن از اطاعت خدا و رسول شده در این آیه برای اهمیت این تکلیف چون در : نکات

ها عرضه داشتیم از تحمل آن خودداری کردند، و این  ها و زمین و کوه فرموده ما این تکلیف را بر آسمان

تکوینی است، یعنی چون اختیاری از خود نداشتند و تکلیف فرع اختیار است پس  ۀعرضه، عرض

یل مقصود ل تکلیف نیستند. و إباء از تکلیف إباء تکوینی است. اگر کسی بگوید به چه دلّم تکوینا متح

بعد نیز  ۀیم عالوه بر آیات قبل که سخن از اطاعت خدا و رسول است از آیاز امانت تکلیف است؟ گوی

َب ﴿ که فرموده َُعّذِ ِ�ّ  ُ ست یعنی علت عرض آن برای غایت و یا تعلیل ا المکه  ﴾...ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ  ٱ�َّ

امانت امتحان و رسیدن منافق است به عذاب و رسیدن مؤمن است به ثواب، پس این جمله نیز قرینه 

مراد از امانت، امامت و یا والیت و یا امانتداری : اند است که مراد از امانت تکلیف است. و بعضی گفته

 بعد ندارد. ۀاسب با آیاند عقل است، ولی هیچ کدام از آن معانی تن و بعضی گفته !است

 



 
 
 

 (مكية وهي أربع ومخسون آية) سبإٍ سورة 

 باشد آیه می ۵۴مکی و دارای  سبإٍ  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
ِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿ ِي ِ�َّ َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َما َ�ُۥ ٱ�َّ �ِض  ِ�  َوَما ٱلسَّ

َ
ِ�  ِ�  ٱۡ�َۡمدُ  َوَ�ُ  ٱۡ�  ٱۡ�َِكيمُ  وَُهوَ  ٱ�ِخَرة

�ِض  ِ�  يَلِجُ  َما َ�ۡعلَمُ  ١ ٱۡ�َبِ�ُ 
َ
َمآءِ  ِمنَ  يَ�ُِل  َوَما ِمۡنَها َ�ُۡرجُ  َوَما ٱۡ� ۚ  َ�ۡعُرجُ  َوَما ٱلسَّ  �ِيَها

  ]۲-۱سبأ:[  ﴾٢ ٱۡلَغُفورُ  ٱلرَِّحيمُ  وَُهوَ 
ی است که مل الذات و الصفات رحمن رحیم. هرستایش خاص خداینام خدای کاه ب: ترجمه

ست، و ا اوست و مخصوص ستایش در آخرتآِن ست از ها و آنچه در زمین ا نچه در آسمانآ
آید و آنچه از  رود و آنچه از آن بیرون می داند آنچه در زمین فرو می ) می۱اوست حکیم آگاه(

 ). ۲اوست رحیم آمرزنده( آسمان نازل گردد و آنچه در آن باال رود و

ستایشی را شامل است و اگر برای عهد  اگر برای استغراق باشد هر ﴾ٱۡ�َۡمدُ ﴿ الف و الم: نکات

و در اینجا  باشد ستایش کامل است خاص خدا می باشد مقصود این است که حمد مخصوصی که

ر اعتراف به ناچاه و در آخرت نیز بندگان او ب دهد و ستایش را به بندگان یاد میتعالی کیفیت شکر  حق

�ِض  ِ�  يَلِجُ  َما﴿ چه دار تکلیف نیست و مقصود از ستایش او دارند، اگر
َ
گیاهان، اشجار،  ۀریش ﴾ٱۡ�

جواهر و حیوانات  زراعات، اشجار، ﴾ِمۡنَها َ�ُۡرجُ  َما﴿ باشد و مراد از اینها می اموات و غیر ها، گنج

 ِمنَ  يَ�ُِل  َما﴿ جملۀست مالئکه و اعمال آدمیان باشد. و ا ممکن ﴾�ِيَها َ�ۡعُرجُ  َوَما﴿ است. و مراد از
َمآءِ  چه دانشمندان آنای نیز باشد به اشارهست ا ممکن، عالوه برآنچه گفته شد، ﴾�ِيَها َ�ۡعُرجُ  َوَما ٱلسَّ

های آسمانی با سرعتی حدود  ست میلیون سنگیگویند روزانه حدود ب ایشان میگویند.  علم نجوم می

کنند سرعت  کیلومتر ضخامت دارد برخورد می ۸۰۰کیلومتر در ثانیه با جو زمین که حدود  ۷۰تا  ۵۰

نام هوا که با سرعت صد هزار ه زمین ب ۀها و از طرفی گازهای نگهبان زندگی بر سطح کر زیاد سنگ

های سماوی داغ و سپس از  شوند ابتدا سنگ د باعث میگذرن ها می کیلومتر در ساعت از روی این سنگ
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ن کامال سوخته و شوند، و اغلب آنها قبل از رسیدن به زمی حرارت سفید گردیده و بعد از هم متالشی می

ه شوند یعنی ب زمین خارج می ۀموجب عوامل نامعلوم ذراتی از آنها از محدوده و نیز ب گردند خاکستر می

ر نتیجه به طرف ستارگان و و د تواند آنها را برباید زمین نمی ۀجاذب ۀند قوعلت سرعت زیادی که دار

 شوند.  خورشید افتاده و یا بین ستارگان سرگردان می ۀنمایند و در حوز عود میآسمان ص

ِينَ  َوقَاَل ﴿ ْ  ٱ�َّ تِيَنا َ�  َ�َفُروا
ۡ
ۖ  تَأ اَعُة تِيَنَُّ�مۡ  َوَرّ�ِ  بََ�ٰ  قُۡل  ٱلسَّ

ۡ
 َ�ۡعُزُب  َ�  ٱۡلَغۡيِب�  َ�ٰلِمِ  َ�َأ

�ٖ  ِمۡثَقاُل  َ�ۡنهُ  َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َذرَّ �ِض  ِ�  َوَ�  ٱلسَّ
َ
ۡصَغرُ  َوَ�ٓ  ٱۡ�

َ
ۡ�َ�ُ  َوَ�ٓ  َ�ٰلَِك  ِمن أ

َ
 ِ�  إِ�َّ  أ

بِ�ٖ  كَِ�ٰبٖ  َۡجزِيَ  ٣ مُّ ِينَ  ّ�ِ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ٰلَِ�ِٰت�  وََعِملُوا ْوَ�ٰٓ�َِك  ٱل�َّ
ُ
ٞ  لَُهم أ ۡغفَِرة  ۡزقٞ َورِ  مَّ

ِينَ  ٤ َكرِ�مٞ  ْوَ�ٰٓ�َِك  ُمَ�ِٰجزِ�نَ  َءاَ�ٰتَِنا ِ�ٓ  َسَعوۡ  َوٱ�َّ
ُ
ِ�مٞ  رِّۡجزٍ  ّمِن َعَذابٞ  لَُهمۡ  أ

َ
 ﴾٥ أ

  ]۵-۳سبأ:[  

قسم به پروردگارم  ،آری :بگو .درا نخواهد آمما  ،و آنان که کافرند گویند ساعت قیامت: ترجمه
ها  ه در آسماننای  ، هموزن ذرهخواهدآمد سراغتانقیامت  خدایی که دانای غیب است کهآن
مگر آنکه در کتابی روشن آن  از زمین از علم او نهان نیست و نه کوچکتر و نه بزرگترنه در و 

ایشان آنهایند که بر  ،اند یسته را نمودهآنان را که ایمان آورده و کارهای شا) تا جزا دهد ۳است(
گمان خود) مخالفت با آیات ما کوشیدند تا (به در) و آنان که ۴آمرزش و روزی ارجمند است(

 ). ۵ایشان عذابی است از پلیدی دردناک(آنهایند که بر  ،ما را عاجز کنند

بِ�ٖ  كَِ�ٰبٖ ﴿ مقصود از: نکات  رِۡزقٞ ﴿ تعالی و یا کتاب تکوین است و مقصود از علم حق ﴾مُّ
 گوارای دائم بدون منت است و آن بهشت است. روزی  ﴾َكرِ�مٞ 

ِينَ  َوَ�َرى﴿ ْ  ٱ�َّ وتُوا
ُ
ِيٓ  ٱۡلعِۡلمَ  أ نزَِل  ٱ�َّ

ُ
ّ�َِك  ِمن إَِ�َۡك  أ  ِصَ�ٰطِ  إَِ�ٰ  َوَ�ۡهِديٓ  ٱۡ�َقَّ  ُهوَ  رَّ

ِينَ  َوقَاَل  ٦ ٱۡ�َِميدِ  ٱۡلَعزِ�زِ  ْ  ٱ�َّ ٰ  نَُدلُُّ�مۡ  َهۡل  َ�َفُروا  ُ�َّ  ُمّزِۡ�ُتمۡ  إَِذا يُنَّبُِئُ�مۡ  رَُجلٖ  َ�َ
قٍ  ۡ�َ�َىٰ  ٧ َجِديدٍ  َخۡلقٖ  لَِ�  إِنَُّ�مۡ  ُمَمزَّ

َ
ِ  َ�َ  أ م َكِذبًا ٱ�َّ

َ
ِينَ  بَلِ  ِجنَّ��ۗ  بِهِۦ أ  َ�  ٱ�َّ

َ�ٰلِ  ٱۡلَعَذاِب  ِ�  بِٱ�ِخَرةِ  يُۡؤِمُنونَ  فَلَمۡ  ٨ ٱۡ�َِعيدِ  َوٱلضَّ
َ
ْ  أ يِۡديِهمۡ  َ�ۡ�َ  َما إَِ�ٰ  يََرۡوا

َ
 َوَما �

َمآءِ  ّمِنَ  َخۡلَفُهم �ِض�  ٱلسَّ
َ
  إِن َوٱۡ�

ۡ
ََّشأ �َض  بِِهمُ  َ�ِۡسۡف  �

َ
وۡ  ٱۡ�

َ
 ّمِنَ  كَِسٗفا َعلَۡيِهمۡ  �ُۡسقِۡط  أ

 � َمآءِ نِيبٖ  َ�ۡبدٖ  ّلُِ�ِّ  �يَةٗ  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  ٱلسَّ   ]۹-۶سبأ:[  ﴾٩ مُّ
از پروردگارت به تو نازل شده حق  بینند که آنچه اند می و کسانی که دانش داده شده: ترجمه

آیا شما را : ) و آنان که کافر شده گفتند۶کنند( است و به راه خدای عزیز حمید هدایت می
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به خلقت  ریز شدید محققاً  ریز دهد که چون کامالً  ی کنیم به مردی که شما را خبر میراهنمای
هست؟ نه بلکه آنان که به  ) آیا بر خدا دروغ بسته و یا جنونی در او۷خواهید بود( یجدید

) آیا به آنچه پیش رویشان و پشت ۸آخرت ایمان ندارند در عذاب و گمراهی دوری هستند(
ای  بریم و یا پاره سرشان هست از آسمان و زمین ننگریستند اگر بخواهیم به زمینشان فرو می

 ).۹( ستا تگری عبر توبه ۀبرای هر بندامر راستی در این ه ب .از آسمان رویشان افکنیم

ْ ﴿ :ۀجملمقصود از : نکات وتُوا
ُ
اصحاب  اند آیا اهل معرفت از که دانش داده شده آنان ﴾...ٱلۡعِلۡمَ  أ

دانشمندی، و مراد رسد که عام باشد برای هر ه نظر میست، با بوده و یا دانشمندان اهل کتاب صرسول خدا

فَلَمۡ ﴿ :ۀجملدین اسالم است. و مقصود از  ﴾ٱۡ�َِميدِ  ٱلَۡعزِ�زِ  ِصَ�ٰطِ ﴿ از
َ
ْ  أ يِۡديهِمۡ  َ�ۡ�َ  َما إَِ�ٰ  يََرۡوا

َ
�...﴾ 

 باشد بر خلق جدید قیامت.  تعالی می زمین و اثبات قدرت حق ستدالل برای تفکر در وجود آسمان،ا

ّوِِ�  َ�ِٰجَباُل  فَۡضٗ�ۖ  ِمنَّا َداوُۥدَ  َءاتَۡيَنا َولََقدۡ ﴿
َ
ۖ  َمَعُهۥ أ َ�ۡ َ�َّا َوٱلطَّ

َ
نِ  ١٠ ٱۡ�َِديدَ  َ�ُ  َو�

َ
 ٱۡ�َمۡل  أ

رۡ  َ�ٰبَِ�ٰتٖ  دِ�  ِ�  َوقَّدِ ۡ ْ  ٱل�َّ ۖ  َوٱۡ�َملُوا  ٱلّرِ�حَ  َولُِسلَۡيَ�ٰنَ  ١١ بَِص�ٞ  َ�ۡعَملُونَ  بَِما إِّ�ِ  َ�ٰلًِحا
ۖ  َوَرَواُحَها َشۡهرٞ  ُغُدوَُّها َسۡلَنا َشۡهٞر

َ
نِّ  َوِمنَ  ٱۡلقِۡطرِ�  َ�ۡ�َ  َ�ُۥ َوأ  �ِإِۡذنِ  يََديۡهِ  َ�ۡ�َ  َ�ۡعَمُل  َمن ٱۡ�ِ

ۡمرِنَا َ�نۡ  ِمۡنُهمۡ  يَِزغۡ  َوَمن َرّ�ِهۦِۖ 
َ
ِع�ِ  َعَذابِ  ِمنۡ  نُِذۡقهُ  أ  ِمن �ََشآءُ  َما َ�ُۥ َ�ۡعَملُونَ  ١٢ ٱلسَّ

َ�ٰرِ�َب  اِسَ�ٍٰت�  َوقُُدورٖ  َكٱۡ�ََوابِ  وَِجَفانٖ  َوتََ�ٰثِيَل  مَّ ْ  رَّ  َوقَلِيلٞ  ُشۡكٗر�ۚ  َداوُۥدَ  َءاَل  ٱۡ�َملُٓوا
ُكورُ  ِعَباِديَ  ّمِنۡ    ]۱۳-۱۰سبأ:[  ﴾١٣ ٱلشَّ

ها با وی هم آواز شوید با  جانب خود فضیلتی دادیم، ای کوهه تحقیق داود را ازو ب: ترجمه
 . اندازه بگیره بلند بساز و بافت آن را بهای  ) که زره۱۰پرندگان، و آهن را برای وی نرم کردیم(

) و باد را برای سلیمان رام کردیم که ۱۱( کنید بینایم و عمل شایسته کنید زیرا من بدانچه می
مس را برای او روان  ۀیک ماه و شبانگاهش یکماه بود و چشم(به اندازۀ) سیر بامدادش 

کس از ایشان از و هر کردند  کار میبه فرمان پروردگارش ساختیم و از جن کسانی در حضور او 
ساختند  ) و برای وی می۱۲چشاندیم( کرد از عذاب سوزان به او می ا سرپیچی میفرمان م

ای  های ثابت. ها و دیگ ی مانند حوضهای ها و کاسه خواست ازقصرها ومجسمه هرچه می
 ). ۱۳( گزارندی عمل کنید و کمی از بندگانم شکر خاندان داود برای شکرگزار

بوده و اول کسی که زره آهنی ساخت حضرت  نبوت و کتاب و معجزاته فضیلت داود ب: نکات

را إطعام ال خود یکرد و ع بود که خدا آهن را برای وی نرم نمود و از فروش زره زندگی می داود

خوبی  ۀحدیث آمده که خدا به داود وحی نمود که تو بند داد. در قه میماند صدنمود و اگر زیاد می می

خدا آهن را  کنی، حضرت داود چهل شبانه روز گریه کرد تا هستی جز اینکه از بیت المال ارتزاق می
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. و صدای خوبی !*"برای وی نرم نمود که روزی یک زره بسازد و بفروشد و از بیت المال مستغنی گردد

گردانید. و برای فرزند او حضرت سلیمان  میکوه صدای او را به تسبیح بر: گفت داشته و چون تسبیح می

ساعت عصر و جنیان برای و همچنین در  پیمودمیقدر یک ماه ه ساعت صبح بباد را مسخر کرد که در 

لیمان ساخته ساختند و بیت المقدس در زمان س ها می های بزرگ و دیگ کاسه ها، او قصرها، مجسمه

 ۀزرد و سبز و آیا ساختن مجسمه در زمان سلیمان حالل بوده و یا مجسم های مرمر، سفید، شد با سنگ

مجسمه : توان گفت ساختند معلوم نیست. و می ذی روح نمی ۀساختند و مجسم آن میدرخت و مانند 

ای در آن نباشد  ها دارند چنانچه مفسده د مانند عروسکی که بچههرگاه برای عبادت و کرنش نباش

 ساخت و خرید و فروش آن اشکالی ندارد. 

ا﴿ َُّهمۡ  َما ٱلَۡمۡوَت  َعلَۡيهِ  قََضۡيَنا فَلَمَّ ٰ  َدل �ِض  َدآبَّةُ  إِ�َّ  َمۡوتِهِۦٓ  َ�َ
َ
ُ�ُل  ٱۡ�

ۡ
ۥۖ  تَأ تَُه

َ
ا ِمنَس�  فَلَمَّ

نُّ  تَبَيََّنتِ  َخرَّ  ن ٱۡ�ِ
َ
ْ  لَّوۡ  أ ْ  َما ٱۡلَغۡيَب  َ�ۡعلَُمونَ  َ�نُوا   ]۱۴سبأ:[  ﴾١٤ ٱلُۡمِه�ِ  ٱۡلَعَذابِ  ِ�  َ�ُِثوا

جانور زمین پس چون مرگ را برای او مقرر داشتیم داللت بر مرگ او ننمود جز : ترجمه
دیوان روشن شد که اگر غیب  بر ،پس چون بیفتاد .را بخورد(موریانه) که عصای وی

 ). ۱۴ماندند( انگیز نمی دانستند در عذاب خفت می
د خدا کرد پس چون مرگ او رسی حضرت سلیمان در محل عبادت خود اعتکاف می: نکات

ذا از مرگ سلیمان مطلع خواست مرگ او معلوم نباشد تا مردم بدانند که جنیان علم غیب ندارند، و ل

ساختند پس سلیمان در حالی  کردند و بناء بیت المقدس را می حالی که برای سلیمان کار مینبودند در

ور ایستاده تکیه بر عصا که تکیه بر عصا کرده بود ملک الموت او را قبض روح کرد و تا یک سال همانط

ماند تا بناء بیت المقدس تمام شد آن وقت خدا موریانه را بر عصای او مسلط کرد، چون عصای او را 

دیگر اینکه دانسته شود چون اجل  ۀخورد او به زمین افتاد و مرگ او بر انس و جن ظاهر گردید. و نکت

 شود و فرصت نشستن نیست.  یشود و در حال ایستاده قبض روح م ای مؤخر نمی آمد لحظه

ۖ  َمۡسَكنِِهمۡ  ِ�  لَِسَبإٖ  َ�نَ  لََقدۡ ﴿ ْ  َوِشَماٖل�  يَِم�ٖ  َعن َجنََّتانِ  َءايَةٞ  َرّ�ُِ�مۡ  ّرِۡزقِ  ِمن ُ�ُوا
 ْ ۥۚ  َوٱۡشُكُروا ُ�َ  ٞ ة ْ  ١٥ َ�ُفورٞ  َوَربٌّ  َطّيَِبةٞ  بَۡ�َ ۡعَرُضوا

َ
رَۡسۡلَنا فَأ

َ
ۡلَ�ُٰهم ٱۡلَعرِمِ  َسۡيَل  َعلَۡيِهمۡ  فَأ  َوَ�دَّ

ُ�لٍ  َذَواَ�ۡ  َجنَّتَۡ�ِ  ِ�َنَّتَۡيِهمۡ 
ُ
ثۡلٖ  َ�ٖۡط  أ

َ
ءٖ  َو�  بَِما َجَزۡ�َ�ُٰهم َ�ٰلَِك  ١٦ قَلِيلٖ  ِسۡدرٖ  ّمِن وََ�ۡ

 ْۖ   ]۱۷-۱۵سبأ:[  ﴾١٧ ٱۡلَكُفورَ  إِ�َّ  نَُ�ٰزِيٓ  َوَهۡل  َ�َفُروا
 باغستان  بود. دو) خدا نعمتای(از هشان نشانه تحقیق برای قوم سبا درمحل سکونتب: ترجمه

 

____________________ 
 )٤/٣٨١( مجمع البیانطبرسی،  -١

 



 ٥٢٧  سورة سبأ

شهر پاکیزه و پروردگار  ،از روزی پروردگارتان بخورید و برای او شکرگزارید جانب راست و چپ، از
بر ایشان سیل سخت فرستادیم و دو باغستانشان را  پس آنها روی گردانیدند ولی) ۱۵آمرزنده(

) این چنین ۱۶تلخ و خار و اندکی از سدر بود( ۀبه دو باغستان تبدیل کردیم که دارای میو
 ). ۱۷(؟ کنیم سبب کفرانشان و آیا جز کفران پیشه را مجازات میه پاداششان دادیم ب

باشند و برای خود سدی داشتند که بین دو کوه بود و آب در  قوم سبا از عرب اهل یمن می: نکات

بردند و دو  احتیاج آب را میقدر ه کردند و ب ها بود که باز می شد و برای آن سوراخ پشت آن جمع می

چه از طرف راست و چه از طرف چپ، و هوای طرب انگیز و  طرف خانه و مسکنشان سراسر باغ بود

شد، ولی شکر خدا  روح پروری داشت و در آنجا نه پشه و نه عقرب و نه سایر حیوانات موذی پیدا می

  تعالی موشنکردند و از قوانین إلهی اعراض کردند، خدای 
ّ

ایشان گماشت که آن را  هائی را بر سِد

طوری که سیل فشار آورد و سد از جا کنده شد و سیل تمام مزارع و باغات ه خوردند و سوراخ کردند، ب

هاشان از بین  و بوستان گز و درخت سدری در آن ماندشورهکه مختصر  یطوره ایشان را خراب کرد ب

نقل  صرای عبرت بندگان خود که شکرگزار باشند. از رسول خدارفت، خدا این قصه را ذکر کرده ب

ثٍِ� ِمْن «: شده که فرمود
َ
ْرِض َوَما �ِيَها ِمْن ك

َ ْ
 األ

َ
َعْرِش إىِل

ْ
ْد َعِمَل �ِيِه َما َ�ْ�َ ال

َ
إِنَُّه ق

َ
ُزْبَ ف ِرُموا اخلْ

ْ
�

َ
أ

ِقه
ْ
عوامل سماوی، زمینی و بسیاری از دست آمدن آن ه نان را گرامی دارید زیرا برای ب« :، یعنی!*"» َخل

شکرگزاری غافل نبود و لهی را باید چنین دانست و از های ا و تمام نعمت »اند. لهی مؤثر بودهمخلوقات ا

 لهی و آیات او پشت نکرد. به قوانین ا

ۡرنَا َ�ِٰهَرةٗ  قُٗرى �ِيَها َ�َٰرۡ�َنا ٱلَِّ�  ٱۡلُقَرى َوَ�ۡ�َ  بَۡيَنُهمۡ  وََجَعۡلَنا﴿ ۖ  �ِيَها َوقَدَّ َ�ۡ ْ  ٱلسَّ  ِسُ�وا
يَّاًما َ�َاِ�َ  �ِيَها

َ
ْ  ١٨ َءاِمنِ�َ  َو� ۡسَفارِنَا َ�ۡ�َ  َ�ِٰعدۡ  َر�ََّنا َ�َقالُوا

َ
ْ  أ نُفَسُهمۡ  َوَظلَُمٓوا

َ
 فََجَعۡلَ�ُٰهمۡ  أ

َحادِيَث 
َ
ۡقَ�ُٰهمۡ  أ ٍق�  ُ�َّ  َوَمزَّ   ]۱۹-۱۸سبأ:[  ﴾١٩ َشُكورٖ  بَّارٖ َص  ّلُِ�ِّ  �َ�ٰتٖ  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  ُمَمزَّ

های نمایان قرار  ی که در آنها برکت نهاده بودیم دهکدههای و بین ایشان و بین قریه: ترجمه
ه قرار دادیم (و گفتیم) شبها و روزها در آنها باندازه به ها را (آسان و مسافتی)دادیم و سیر در آن

ما فاصله و دوری قرار ده. و به  سفرهایمیان  ،پروردگارا: ) پس گفتند۱۸حال امن سیر کنید(
ها (برای آیندگان) قرار دادیم و آنان را سخت از هم  خود ستم کردند پس ایشان را داستان

 ). ۱۹راستی که در این داستان آیات عبرتی است برای هر صبور شکرگزاری(ه پراکندیم ب

____________________ 
 .)٦/٣٠٢( الکافيکلینی،  -١

 



 تابشی از قرآن    ٥٢٨

 : نکات
ّ

نهار و و از ازمین با برکتی است زیرا ممل رب بودند تا شام کهمآ بین قوم سبا که در زیر سِد

اند که  م طول راه. نوشتهدوم پیدا بود و همچنین در تما ۀاول قری ۀی بود آباد که از قریهای اشجار است، قریه

زاد و توشه مسافرت کند و  توانست بی آباد بود که هر مسافری می ۀرب تا شام چهار هزار قریاز سد مآ

رسید طعام آنجا دسترس بود و  یای م احتیاج به حمل زاد و توشه نداشته باشد، زیرا در بین راه به هر قریه

ناشکری  ای در راه بود، ولی مردم سبا رندهکرد، نه دزدی و نه د من مسافرت میحال اه مسافری بهر

و آرزو داشتند که در راهشان این همه قریه نباشد و مسافرتشان در راه دور و دراز باشد، و کردند  می

ی های ایشان را تبدیل به بیابان کرد و اهالی آنجا همه پراکنده شدند، بعض تعالی در اثر ناشکری آبادی حق

 آیندگان قرار داد. مکه و جاهای دیگر رفتند و ایشان را عبرت برای  شام و فلسطین و بعضی به مدینه،

َق  َولََقدۡ ﴿ َبُعوهُ  َظنَُّهۥ إِبۡلِيُس  َعلَۡيِهمۡ  َصدَّ  َ�ُۥ َ�نَ  َوَما ٢٠ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ّمِنَ  فَرِ�ٗقا إِ�َّ  فَٱ�َّ
نۡ  بِٱ�ِخَرةِ  يُۡؤِمنُ  َمن ِ�َۡعلَمَ  إِ�َّ  ُسۡلَ�ٰنٍ  ّمِن َعلَۡيِهم ۗ  ِ�  ِمۡنَها ُهوَ  ِممَّ ٰ  َوَر�َُّك  َشّكٖ َ�َ  ِّ�ُ 

ءٍ    ]۲۱-۲۰سبأ:[  ﴾٢١ َحفِيٞظ  َ�ۡ
جز همه ایشان تصدیق کرد و  (گمراه کردن)ۀتحقیق شیطان گمان خود را دربار ه و ب: ترجمه

) و ابلیس را بر ایشان تسلطی نبوده جز برای اینکه مؤمن ۲۰گروهی از مؤمنین پیروی او کردند(
 ). ۲۱و پروردگارت بر هر چیزی نگهبان است( بداریماز آنکه به آخرت شک دارد معلوم را به آخرت 

 شیطان روزی که آدم را سجده نکرد و مطرود درگاه خدا گشت، قسم خورد و گفت: نکات

تَِك ﴿ غۡ  فَبِعِزَّ
ُ
ۡ�َ  وَِ�نَُّهمۡ َ�

َ
تواند همه را گمراه و یا بیشتر بنی آدم را به  ولی یقین نداشت که می ،!*"﴾عِ�َ أ

�ۡ  َ�ِدُ  َوَ� ﴿ :اعراف گفته بود ۀسور ۱۷ ۀکفران بیندازد چنانکه در آی
َ
. اما چون به !+"﴾ِكرِ�نَ َ�ٰ  َ�َُهمۡ أ

داشت  إغوای بنی آدم پرداخت و ایشان را فریفت اکثرا پیرو او شدند و گمان گمراهی که در بنی آدم

 ّمِن ِهمَعلَيۡ  ۥَ�ُ  َ�نَ  َوَما﴿ :ت. و مقصود ازیافمصداق پیدا کرد و گمان خود را راست و درست 
ه زور گمراه کند مگر آنکه کسی به تواند ب د و نمیکه شیطان تسلطی بر بنی آدم ندار این است ﴾نٍ َ�ٰ ُسلۡ 

 ر خود شیطان را بر خود تسلط دهد و موجب خذالن خود گردد. اختیا

ْ  قُلِ ﴿ ِينَ  ٱۡدُعوا ِ  ُدونِ  ّمِن زََ�ۡمُتم ٱ�َّ �ٖ  ِمۡثَقاَل  َ�ۡملُِكونَ  َ�  ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َذرَّ  ِ�  َوَ�  ٱلسَّ
�ِض 

َ
َ�َٰعةُ  تَنَفعُ  َوَ�  ٢٢ َظِه�ٖ  ّمِن ِمۡنُهم َ�ُۥ َوَما ِ�ۡكٖ  ِمن �ِيِهَما لَُهمۡ  َوَما ٱۡ� ۥٓ  ٱلشَّ  إِ�َّ  ِعنَدُه

____________________ 
 ].٨٢[ص: » .کنم قسم به عزتت که تمام ایشان را گمراه می«  -١

 ].١٧[األعراف: » یابی. و اکثرشان را شکرگزار نمی« -٢

 



 ٥٢٩  سورة سبأ

ذِنَ  لَِمنۡ 
َ
ۥۚ  أ ُ�َ  ٰٓ ْ  قُلُو�ِِهمۡ  َعن فُّزِعَ  إَِذا َح�َّ ْ  َر�ُُّ�ۡمۖ  قَاَل  َماَذا قَالُوا ۖ  قَالُوا  ٱۡلَعِ�ُّ  وَُهوَ  ٱۡ�َقَّ

  ]۲۳-۲۲سبأ:[  ﴾٢٣ ٱۡلَكبِ�ُ 
 باشند) که هم اید (قابل خواندن می بگو بخوانید کسانی غیر خدا را که گمان کرده: ترجمه

ها و زمین مالک نیستند و برای ایشان در آسمان و زمین شرکتی نیست  ای در آسمان وزن ذره
) و شفاعت در پیشگاه او سود ندهد مگر برای آنکه ۲۲و برای خدا پشتیبانی از ایشان نیست(

های ایشان وحشت برود، گویند پروردگارتان  ذنی برای او صادر شده باشد تا وقتی که از دلإ
 ). ۲۳یند حق را گفت و او واال و بزرگست(چه گفت گو

خدا و غیر خدا را مؤثر و مفید برای ه طور مذمت امر کرده به خواندن غیریکی از آیاتی که ب: نکات

ِينَ ﴿ :ۀجملمخلوق ندانسته این آیات است. و مقصود از  ِ  ُدونِ  ّمِن زََ�ۡمُتم ٱ�َّ ، ذوی العقول از ﴾ٱ�َّ

اند از  که به هیچ وجه قابل خواندن نیستند، زیرا آنان یا مالک چیزی شده مالئکه و أنبیاء مقربین است

باشند. مؤثر  طرف خدا و یا در تأثیر شریک خدایند و یا وزیر و پشتیبان خدایند و یا شفیع و واسطه می

رت . در این صواست بودن آنان به این چهار احتمال است و خدا تمام این احتماالت را مردود ساخته

خوانند و با وجود چنین آیات محکمی متوجه نیستند. در حالی که  خدا را میاست از آنان که غیر تعجب

گویند قبول ندارند، و شفاعتی که عوام قائل است که  آنان مخالفند و شفاعتی که آنان می ۀاولیا با عقید

ان هم گناهان دست امامان سپرده شود و آنه خدا هیچ کاره شود و حساب شیعیان ب ،در روز قیامت

ایشان را عفو نمایند تا ایشان داخل بهشت شوند هیچ مدرکی در کتاب خدا که فقط خدا را محاسب 

فوق غلط است. و شفاعت انسانی برای انسان دیگر در  ۀداند ندارد، و برای چنین شفاعتی استناد به آی می

ن ذکر نشده بلکه نفی شده و قرآن همه ای از آیات قرآ گویند در هیچ آیه روز قیامت به بیانی که ایشان می

این  وانین خود صرف نظر کند، عالوه برلحاظ شفیع از قه داند نه آن که خداوند ب را در گرو اعمال می

او شفاعت تواند برای  هیچ بشری از اعمال بشر دیگر اطالع ندارد و در این صورت چطور در قیامت می

 ن برای خود در قیامت قائلند و هرشفاعتی که اینا ۀدربار دهی که در قرآن آمهای کند. بنابراین شفاعت

کنند، نیست و به هیچ وجه مطابقت ندارد، اگر شفاعتی در قیامت باشد، همان  جرم و جنایتی را می

اعراف آیاتی به این موضوع اشاره دارد،  ۀابالغ رحمت برای صالحان و مؤمنان است چنان که در سور

اعمال صالح و رحمت خدا موجب نجات و رستگاری است، و البته  ح،صحی بنابراین فقط ایماِن 

شفاعت و استغفار فردی برای دیگری در دنیا صحیح است و به مؤمنین دستور داده شده که برای 

دانند، ادعاهای ضد قرآنی  عالوه ائمه و اولیاء که ایشان آنان را شفیع خود میه یکدیگر استغفار کنند. و ب

بع قرآن بودند و همواره از عاقبت خود نگران بودند و همواره خائف و از خدا طلب نداشتند بلکه تا
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ه که ب کردند که کلمات ایشان در این مورد بسیار است، مثال علی بن الحسین بخشش و آمرزش می

، ۲۴سجادیه ضمن دعاهای  ۀاند در صحیف نامیده سجاد کرد او را که می یعلت زیادی سجده و عبادت

 :کند عرض می ۵۳، و ۵۰، ۴۸، ۳۲، ۳۱

فَ «  إِنْ شَ ، وَ دٌ نِّي أَحَ نْطِقْ عَ ْ يَ تُّ ملَ كَ إِنْ سَ ، فَ نَائِكَ يِ بِفِ زْ ِ امَ اخلْ قَ نُويبِ مَ بِّ ذُ ا رَ تْنِي يَ امَ دْ أَقَ قَ تُ فَ لَسْ عْتُ فَ

آ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ . اللَّهُ ةِ اعَ فَ لِ الشَّ يِّئَايتِ بِأَهْ ىلَ سَ دْ عَ عُ ، وَ كَ مَ رَ ايَ كَ طَايَ عْ يفِ خَ فِّ شَ ، وَ ،لِهِ كَ وِ فْ ... ... . بِعَ

يعَ يلِ إِلَيْكَ  فِ الَ شَ لُكَ  وَ عْ يلِ فَضْ فَ يَشْ لْ لُّ «. »...فَ  كُ زَ ْ مَ جتُ وْ اتِ يَ هَ ُمَّ األْ اءِ وَ بَ قُوقِ لِآلْ لِ الْعُ نِي يفِ أَهْ لْ عَ ْ الَ جتَ

هُ  بَتْ وَ سَ سٍ بِامَ كَ ونَ نَفْ ظْلَمُ ائِي... « ».مْ الَ يُ جَ نْ رَ لِكَ مِ مَ ذَ يِّبِ الْيَوْ َ ، « ».الَ ختُ يَتَكَ عْصِ فْتُ مَ ارَ قَ

، طَتَكَ خْ يِي سَ عْ وءِ سَ بْتُ بِسُ جَ تَوْ اسْ نٌ .وَ صْ الَ حِ ، وَ يْكَ لَ نُنِي عَ مِ ؤْ ريٌ يُ
فِ الَ خَ ، وَ عُ يلِ إِلَيْكَ فَ شْ يعٌ يَ فِ ..... الَ شَ

الَ  ، وَ نْكَ بُنِي عَ ْجُ ذٌ أَلْ حيَ الَ أُ إِ ـ مَ ...جَ نْكَ عَ «. »لَيْهِ مِ مِ مَ لِكَ الْيَوْ عَلْ يفِ ذَ اجْ ي، وَ ِ نَرشْ ي وَ ِ رشْ ْنِي يفِ حَ محَ ارْ

ي...  رِ دَ صْ بَّائِكَ مَ يفِ أَحِ ي، وَ قِفِ وْ لِيَائِكَ مَ ،...»  «أَوْ ابِكَ ذَ نْ عَ نًا مِ أَلُكَ أَمْ ، الَّتِي «. »أَسْ ةَ لُوعَ ةَ الْـهَ مَّ هِ الرِّ ذِ الَ هَ

! كَ ارِ رَّ نَ تَطِيعُ حَ يْفَ تَسْ كَ ، فَ كَ سِ مْ رَّ شَ تَطِيعُ حَ   .»تَسْ

که ایشان خود را  منکر آن بودند. علی ‡ خود قائلند خود ائمه ۀآری، شفاعتی که اینان برای ائم

يَايتِ وَ «: فرماید پندارند ضمن بعضی از ادعیه و مناجات خود می شیعیان او می ينِ يفِ حَ الَّ َّنْ تَوَ تُ ممِ وْ جَ دْ رَ لَقَ

ا الَّ  نْ ذَ نِي فَمَ تَ دْ يَّبْتَنِي أَوْ طَرَ ي لَئِنْ خَ ِ ، إِهلَ انِهِ رَ فْ ايتِ بِغُ فَ نْدَ وَ هُ يلِ عِ عَ فَ انِهِ أَنْ يَشْ سَ و بِإِحْ جُ ي أَرْ ع ذِ فَ ا أَشْ نْ ذَ مَ وَ

اليُرس أَفَزعُ  ار وَ ي اإلِعسَ تُ  ،إِلَيكَ لَدَ لَسْ عفَ رَ لِكَ أَقْ ابِ فَضْ  أَبْوَ وَ لَتُ  ، سِ عَ دْ جَ قَ ، فَ كَ مِ رَ سل إِلِيكَ بِكَ تَوَ مُ

ا عً فْ ا نَ لِكُ هلََ الَ أَمْ ا وَ عً فْ رَ لِنَفْيسِ دَ إِينَّ الَ أَقدِ تِي، فَ يلَ سِ نْبِ إِلِيكَ وَ ارَ بِالذَّ رَ قْ . و کلمات دیگر آن حضرت که »اإلِ

يْنَكَ «: نهج البالغه فرموده ۳۱ست چنانکه در مکتوب در دعاها و نهج البالغه از او نقل شده ا ْعَلْ بَ ْ جيَ ملَ

نْك بُهُ عَ ْجُ نْ حيَ يْنَهُ مَ بَ عُ لَكَ إِلَيْه ، وَ فَ نْ يَشْ ئْكَ إِىلَ مَ لْجِ ْ يُ ملَ خدا بین تو و بین خود کسی را قرار نداده  ؛. یعنی» وَ

نزد او ببری. بنابراین باید از غلو پرهیز نمود و ای  که او حاجب باشد و تو را وادار ننموده که شفیع و واسطه

فقط در درگاه خدا التجاء نموده حاجت خواست و فقط او را بنده شناس و حسابرس دانست که جز تقوی 

(در کلمات قصار نهج  و پاکدامنی و مطیع خدا بودن چیزی موجب نجات نیست چنانکه علی

نْ أَطَاعَ «: فرماید ) می۹۲ ۀالبالغه شمار دٍ مَ َمَّ َّ حمُ يلِ تْ لُ  اهللاَ إِنَّ وَ إِنْ بَعُدَ ىصَ ـوَ نْ عَ دٍ مَ َمَّ وَّ حمُ دُ إِنَّ عَ تُهُ وَ مَ حْ

تُه اهللاَ  ابَ رَ بَتْ قَ رُ إِنْ قَ فرماید  روایت شده می ۶۴چنانکه در خصال صدوق ص  و حضرت صادق .» وَ

نِ « يامَ ِ نَ اإلْ لُ مِ جُ جُ بِهِ الرَّ ْرُ ا خيَ نَى مَ نِي أَدْ ثَ دَّ لِهِ إِنَّ أَيبِ حَ وْ ىلَ قَ هُ عَ قَ دِّ يثِهِ وَ يُصَ دِ عَ إِىلَ حَ تَمِ يَسْ الٍ فَ ْلِسَ إِىلَ غَ أَنْ جيَ

 



 ٥٣١  سورة سبأ

هِ  دِّ نْ جَ نْ أَبِيهِ عَ ولَ  ÷عَ سُ يبَ لَ  ص اهللاِ أَنَّ رَ تِي الَ نَصِ نْ أُمَّ انِ مِ نْفَ : صِ الَ ةُ ـقَ مِ الْغُالَ الَ ِسْ امَ يفِ اإلْ هُ

ة يَّ رِ دَ الْقَ  اند.  ولی چه باید کرد که ملت ما را از قرآن دور نموده و ایشان را در غلو و شرک وارد نموده .»وَ

َ�َٰ�ٰتِ  ّمِنَ  يَۡرزُُقُ�م َمن قُۡل ﴿ �ِض�  ٱلسَّ
َ
ۖ  قُلِ  َوٱۡ� ُ ٓ  ٱ�َّ ا وۡ  ��َّ

َ
وۡ  ُهًدى لََعَ�ٰ  إِيَّاُ�مۡ  أ

َ
 ِ�  أ

بِ�ٖ  َضَ�ٰلٖ  ٓ  لُونَ  َٔ �ُۡ�  �َّ  قُل ٢٤ مُّ ا ۡجَرۡمَنا َ�مَّ
َ
ا ُل  َٔ �ُۡ�  َوَ�  أ  بَۡيَنَنا َ�َۡمعُ  قُۡل  ٢٥ َ�ۡعَملُونَ  َ�مَّ

ُروِ�َ  قُۡل  ٢٦ ٱۡلَعلِيمُ  ٱۡلَفتَّاحُ  َوُهوَ  بِٱۡ�َقِّ  بَۡيَنَنا َ�ۡفَتحُ  ُ�مَّ  َر�َُّنا
َ
ِينَ  أ ۡ�َۡقُتم ٱ�َّ

َ
ۖ  بِهِۦ � َ�َٓء َ�ُ  ۚ َّ�َ 

ُ  ُهوَ  بَۡل    ]۲۷-۲۴سبأ:[  ﴾٢٧ ِكيمُ ٱ�َۡ  ٱۡلَعزِ�زُ  ٱ�َّ
و محقق است ؟ بگو خدا؛ دهد ها و زمین شما را روزی می کیست که از آسمان :بگو: ترجمه

) بگو از آنچه ما گناه کنیم شما را نپرسند ۲۴که ما و یا شما در هدایت و یا در ضاللت آشکاریم(
حق بین ه کند آنگاه ب جمع می) بگو پروردگار ما بین ما را ۲۵کنید ما را نپرسند( و از آنچه می
عنوان شریک به خدا ه ) بگو آنان را که ب۲۶نماید و اوست حاکم کارگشای دانا( ما حکم می
بلکه اوست خدای  ،نه چنین است (تا قدرتشان را ببینم) اید به من بنمایانید ملحق کرده

 ).۲۷نیرومند حکیم(
 ُل  َٔ �ُۡ�  َوَ� ﴿ :ۀجملاطبه کرده و ضمنا تعالی با مشرکین بطور انصاف مخ در این آیات حق: نکات

ا داللت دارد که مؤمنین نباید به فکر اعمال و کردار دیگران باشند باید عمل خود را  ﴾َ�ۡعَملُونَ  َ�مَّ

کنند  کنند، پس کسانی که سعی می مواظبت کنند زیرا مؤمن را از اعمال مشرک و یا فاسق سؤال نمی

اند برای آنان ثابت کنند صحیح نیست  بتراشند و یا گناهانی را که نکردهبرای مسلمین صدر اسالم عیب 

باشد داللت دارد که  می »م بينناكحي« ؛معنیه که ب ﴾بَۡيَنَنا َ�ۡفَتحُ ﴿ ۀجمل بلکه ضدیت با قرآن است. و

 دا واگذار کرد.به خ باید قضاوت را

﴿ ٓ رَۡسۡلَ�َٰك  َوَما
َ
ۡ�َ�َ  َوَ�ِٰ�نَّ  َونَِذيٗر� �َِشٗ�� ّلِلنَّاِس  َكآفَّةٗ  إِ�َّ  أ

َ
 ٢٨ َ�ۡعلَُمونَ  َ�  ٱ�َّاِس  أ

 ِخُرونَ  ٔۡ �َۡسَ�  �َّ  يَۡو�ٖ  ّمِيَعادُ  لَُّ�م قُل ٢٩ َ�ِٰد�ِ�َ  ُكنُتمۡ  إِن ٱلۡوَۡعدُ  َ�َٰذا َمَ�ٰ  َوَ�ُقولُونَ 
ِينَ  َوقَاَل  ٣٠ �َۡسَتۡقِدُمونَ  َوَ�  َساَعةٗ  َ�ۡنهُ  ْ  ٱ�َّ ِ  نُّۡؤِمنَ  َلن َ�َفُروا ِي َوَ�  ٱۡلُقۡرَءانِ  َ�َٰذاب  بِٱ�َّ
ٰلُِمونَ  إِذِ  تََرىٰٓ  َولَوۡ  يََديۡهِ�  َ�ۡ�َ   ٱۡلَقۡوَل  َ�ۡعٍض  إَِ�ٰ  َ�ۡعُضُهمۡ  يَرِۡجعُ  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  َمۡوقُوفُونَ  ٱل�َّ

ِينَ  َ�ُقوُل  ْ  ٱ�َّ ِينَ  ٱۡسُتۡضعُِفوا ْ  لِ�َّ وا نُتمۡ  لَۡوَ�ٓ  ٱۡسَتۡكَ�ُ
َ
ِينَ  قَاَل  ٣١ ُمۡؤِمنِ�َ  لَُكنَّا أ ْ  ٱ�َّ وا  ٱۡسَتۡكَ�ُ

ِينَ  ْ  لِ�َّ َ�ۡنُ  ٱۡسُتۡضعُِفٓوا
َ
ۡرِِم�َ  ُكنُتم بَۡل  َجآَءُ�م�  إِذۡ  َ�ۡعدَ  ٱلُۡهَدىٰ  َعنِ  َصَدۡدَ�ُٰ�مۡ  � ُّ� ٣٢ 

ِينَ  َوقَاَل  ْ  ٱ�َّ ِينَ  ٱۡسُتۡضعُِفوا ْ  لِ�َّ وا ۡلِ  َمۡكرُ  بَۡل  ٱۡسَتۡكَ�ُ ٓ  إِذۡ  َوٱ�ََّهارِ  ٱ�َّ ُمُروَ�َنا
ۡ
ن تَأ

َ
 نَّۡ�ُفرَ  أ

 



 تابشی از قرآن    ٥٣٢

 ِ ۥٓ  َوَ�َۡعَل  بِٱ�َّ نَداٗد�ۚ  َ�ُ
َ
ْ  أ وا ُّ�َ

َ
ا ٱ�ََّداَمةَ  َوأ ْ  لَمَّ ُوا

َ
ۡغَ�َٰل  وََجَعۡلَنا ٱۡلَعَذاَبۚ  َرأ

َ
ۡ�َناقِ  ِ�ٓ  ٱۡ�

َ
ِينَ  أ  ٱ�َّ

 ْۖ ْ  َما إِ�َّ  ُ�َۡزۡونَ  َهۡل  َ�َفُروا   ]۳۳-۲۸سبأ:[  ﴾٣٣ َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا
و ما تو را نفرستادیم مگر برای عموم مردم که بشارت دهی و بترسانی ولیکن بیشتر : ترجمه

) بگو ۲۹رسد( ید این وعده چه وقت میگوی اگر راست می: گویند ) و می۲۸دانند( مردم نمی
) و کسانی که ۳۰تر نروید و جلوتر نشوید( گاهی است که ساعتی از آن عقب برای شما وعده

بینی وقتی ده هرگز ایمان نیاوریم، و اگر ببه این قرآن و آن کتابی که جلو آن بو: کافرند گفتند
گردانند،  اند و به یکدیگر سخن را بر می داشت شدهن باز را که ستمگران در پیشگاه پروردگارشا

گویند اگر شما نبودید حتما ما  اند می بزرگی کردهکه آنان که ضعیف و زبون شده به کسانی 
) و کسانی که بزرگی کرده به زبونان گویند آیا ما شما را از هدایت باز ۳۱م(بودی مؤمن می

) و کسانی که ضعیف ۳۲داشتیم بعد از آنکه هدایت برای شما آمد بلکه شما مجرم بودید(
اند به کسانی که بزرگی کرده گویند (نه) بلکه نیرنگ شب و روز (شما) هنگامی که ما را  بوده

بینند تاها قرار دهیم و چون عذاب را بدا کافر شویم و برای وی همکردید که به خ وادار می
قبال آنچه در اند غلها قرار دهیم آیا جز  اظهار پشیمانی کنند، و به گردن کسانی که کافر شده

 ). ۳۳شوند( اند جزا داده می کرده می

 :ترجمه کرد دو معنی توان برای یکی از را می ﴾َكآفَّةٗ ﴿ ۀکلم: نکات

در چنانکه که ظاهر در همین معناست. افراد و مردم کشورهای جهان  ۀمعنی عموم و همه ب: اول

 ذکر شد.ترجمه 

باشد، یعنی ما تو را نفرستادیم جز برای آنکه باز داری مردم را از  کف ۀاز ماد ﴾َكآفَّةٗ ﴿ آنکه: دوم

ایشان، خصوصا در از ید داللت دارد بر منع پیروی از بزرگان و منع تقل ۳۲تا  ۳۱کفر و فسق. و آیات 

شوند و عذر  مین جهت روز قیامت بزرگان و هم پیروان ایشان مورد مؤاخذه و عذاب میه عقائد. و به

 صریح آیات مذکوره. ه پیروان پذیرفته نخواهد شد ب

﴿ ٓ رَۡسۡلَنا َوَما
َ
ٓ  قَاَل  إِ�َّ  نَِّذيرٍ  ّمِن قَۡرَ�ةٖ  ِ�  أ ٓ  إِنَّا ُمۡ�َفُوَها رِۡسۡلُتم بَِما

ُ
ْ  ٣٤ َ�ٰفُِرونَ  بِهِۦ أ  َوقَالُوا

ۡ�َ�ُ  َ�ۡنُ 
َ
ۡمَ�ٰٗ�  أ

َ
ۡوَ�ٰٗدا أ

َ
�ِ�َ  َ�ۡنُ  َوَما َوأ  �ََشآءُ  لَِمن ٱلّرِۡزَق  يَۡبُسُط  َرّ�ِ  إِنَّ  قُۡل  ٣٥ بُِمَعذَّ

ۡ�َ�َ  َوَ�ِٰ�نَّ  َوَ�ۡقِدرُ 
َ
ٓ  ٣٦ َ�ۡعلَُمونَ  َ�  ٱ�َّاِس  أ ۡمَ�ٰلُُ�مۡ  َوَما

َ
وۡ  َوَ�ٓ  أ

َ
 بِٱلَِّ�  َ�ُٰدُ�مأ

ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�ٰلِٗحا وََعِمَل  َءاَمنَ  َمنۡ  إِ�َّ  ُزۡلَ�ٰٓ  ِعنَدنَا ُ�َقّرُِ�ُ�مۡ 
ُ
ۡعِف  َجَزآءُ  لَُهمۡ  فَأ  بَِما ٱلّضِ

 ْ   ]۳۷-۳۴سبأ:[  ﴾٣٧ َءاِمُنونَ  ٱۡلُغُرَ�ٰتِ  ِ�  وَُهمۡ  َعِملُوا
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متنعمین آنان گفتند که ما به آئینی ای نفرستادیم مگر  دهنده ای بیم و در هیچ قریه: ترجمه
ما اموال و اوالد بیشتری داریم و معذب : ) و گفتند۳۴که مأمور ابالغ آن هستید کافریم(

که را بخواهد وسعت دهد یا تنگ گیرد ولیکن پروردگارم روزی هر  ) بگو محققاً ۳۵نخواهیم شد(
شما را نزد ما تقربی دهد مگر ) و اموال و اوالدتان چیزی نیست که ۳۶دانند( بیشتر مردم نمی

اند و  مقابل آنچه کردهه آنکه ایمان آورده و عملی شایسته نماید که آنان دو برابر پاداش دارند ب
 ). ۳۷( های بهشت ایمنند همانان در غرفه

باشد که چون ما در دنیا مال و فرزندان  استدالل کفار و بزرگان اهل باطل به قیاس می: نکات

س مورد لطف خدا بوده و در آخرت نیز مورد لطف بوده و معذب نخواهیم شد. بیشتری داریم پ

که بخواهد چه د موجب تقرب نیست زیرا خدا به هرتعالی در این آیات جواب داده که مال و اوال حق

دهد و این دلیل تقرب نیست بلکه ایمان و عمل صالح موجب تقرب  کفار و چه مؤمن مال و اوالد می

 است. 

﴿ ِ ْوَ�ٰٓ�َِك  ُمَ�ِٰجزِ�نَ  َءاَ�ٰتَِنا ِ�ٓ  �َۡسَعۡونَ  ينَ َوٱ�َّ
ُ
ونَ  ٱۡلَعَذابِ  ِ�  أ  َرّ�ِ  إِنَّ  قُۡل  ٣٨ ُ�َۡ�ُ

ۥۚ  َوَ�ۡقِدرُ  ِعَبادِهِۦ ِمنۡ  �ََشآءُ  لَِمن ٱلّرِۡزَق  يَۡبُسُط  ُ�َ  ٓ نَفۡقُتم َوَما
َ
ءٖ  ّمِن أ ۥۖ  َ�ُهوَ  َ�ۡ  َوُهوَ  ُ�ۡلُِفُه

ٰزِ�ِ�َ  َخۡ�ُ   ]۳۹-۳۸سبأ:[  ﴾٣٩ ٱل�َّ
کوشند و قصد عجز ما دارند آنان در عذاب ما  فرار از آیات ما می ۀدربار  و کسانی که: ترجمه

اهد وسعت دهد و یا تنگ که از بندگانش را خو) بگو پروردگارم روزی هر ۳۸گانند(حاضر شد 
 ). ۳۹گذارد و اوست بهترین روزی دهندگان( که انفاق کنید او جایش میرا چیزی  گیرد و هر

ِينَ ﴿ ۀجمل مقصود از: نکات این است سعی در ابطال آیات و یا سعی در  ﴾َءاَ�ٰتَِنا ِ�ٓ  �َۡسَعۡونَ  َوٱ�َّ

مردم  خواهند خدا و رسول او را عاجز کنند و این است که می ﴾ُمَ�ِٰجزِ�نَ ﴿ فرار از آن دارند، و مراد از

قدر انفاق داللت دارد که انسان هر ﴾ُ�ۡلُِفُهۥ َ�ُهوَ ﴿ ۀجمل را باز دارند و یا از عذاب خدا فرار کنند. و

: فرمود صرساند، رسول خدا جای مالی که داده مال دیگری برای او میه کند و ب کند خدا جبران می

َمْوِت « :کند شب ندا می خدا را ملکی است که هر
ْ
وا لِل َفَناءِ  دِلُ

ْ
َخَراب َوامْجَُعوا لِل

ْ
و ملک  ،!*"» َواْ�ُنوا لِل

____________________ 
 »بزایید برای مردن و جمع کنید برای نابود شدن و بسازید برای خراب شدن.« -١

 



 تابشی از قرآن    ٥٣٤

 « :کند دیگر ندا می
َّ
فً  ُهمَّ َهْب اَلل

َ
 لِلُممْ  َهْب « :گوید و دیگری می »اللُمنِفِق َخل

َ
 َخۡ�ُ ﴿ . و خدا!*"»افً ِسِك تَل

ٰزِ�ِ�َ   بیان شد.  ۵۸ ۀحج آی ۀاست از جهاتی که در سور ﴾ٱل�َّ

ُؤَ�ٓءِ  لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ  َ�ُقوُل  ُ�مَّ  َ�ِيٗعا َ�ُۡ�ُُهمۡ  َوَ�ۡومَ ﴿ ٰٓ�َ
َ
ْ  إِيَّاُ�مۡ  أ ْ  ٤٠ َ�ۡعُبُدونَ  َ�نُوا  قَالُوا

نَت  ُسۡبَ�َٰنَك 
َ
ْ  بَۡل  ُدونِِهم�  ِمن َوِ�َُّنا أ ۖ  َ�ۡعُبُدونَ  َ�نُوا نَّ ۡ�َ�ُُهم ٱۡ�ِ

َ
ۡؤِمُنونَ  بِِهم أ  ٤١ مُّ

ۡفٗعا ِ�َۡعٖض  َ�ۡعُضُ�مۡ  َ�ۡملُِك  َ�  فَٱۡ�َۡومَ  � َوَ�  �َّ ِينَ  َوَ�ُقوُل  َ�ّٗ ْ  لِ�َّ ْ  َظلَُموا  ٱ�َّارِ  َعَذاَب  ُذوقُوا
بُونَ  بَِها ُكنُتم ٱلَِّ�    ]۴۲-۴۰سبأ:[  ﴾٤٢ تَُ�ّذِ

گویند آیا اینان شما را عبادت  کند آنگاه به فرشتگان می و روزی که همه را محشور می: ترجمه
ما نه ایشان، بلکه جن را  ی ولِیّ ، تویتو منزهیکنیم  تسبیح تو می: ) گویند۴۰کردند( می

) پس امروز برای یکدیگر نفع و ۴۱کردند و بیشترشان به دیوان گرویده بودند( عبادت می
یم عذاب آتشی را که تکذیب به آن اند گوی د و به کسانی که ستم کردهضرری را مالک نیستی

 ). ۴۲کردید بچشید( می
 سؤال از مالئکه برای تقری: نکات

ّ
 اری است که با دعای خود فرشتگان راع و سرزنش کف

گوش  رستیدند. و مقصود از جن محتمل است شیطان باشد که از جن است و مردم به وساوس اوپ می

 ۀسور ۳۱ ۀحکم عبادت را دارد چنانکه در آی ،کرکردند، و اطاعت بدون مد دادند و او را اطاعت می می

 توبه گذشت. 

ْ  َ�ّيَِ�ٰتٖ  َءاَ�ُٰتَنا َعَلۡيِهمۡ  ُ�ۡتَ�ٰ  �َذا﴿ ٓ  َما قَالُوا ن يُرِ�دُ  رَُجلٞ  إِ�َّ  َ�َٰذا
َ
ُ�مۡ  أ ا يَُصدَّ  َ�نَ  َ�مَّ

ْ  َءابَآؤُُ�مۡ  َ�ۡعُبدُ  ٓ  َما َوقَالُوا ٓ  َ�َٰذا ىۚ  إِۡفكٞ  إِ�َّ ۡفَ�ٗ ِينَ  َوقَاَل  مُّ ْ  ٱ�َّ ا لِۡلَحقِّ  َ�َفُروا  إِنۡ  َجآَءُهمۡ  لَمَّ
 ٓ بِ�ٞ  ِسۡحرٞ  إِ�َّ  َ�َٰذا ٓ  ٤٣ مُّ ۖ  ُكُتبٖ  ّمِن َءاَ�ۡيَ�ُٰهم َوَما ٓ  يَۡدرُُسوَ�َها ٓ  َوَما رَۡسۡلَنا

َ
 ِمن َ�ۡبلََك  إَِ�ِۡهمۡ  أ

____________________ 
ثعلبی، .» قرار ده اتالف مال ورزندبخل میها که برای آنو  کنند عوضی قرار دهها که انفاق میخداوندا! برای آن« -١

، ÷، باب الـمختار من حکم أمیر الـمؤمنین نهج البالغةو بخش اول از این دعا در )؛ ٨/٩٢( الکشف والبیان

من ال ). و ابن بابویه قمی، ٦٧و ٤/٤٢( الکافينگا به لفظی مشابه در: کلینی،  وارد شده است. ١٣٢الحکمة: 

ت: با الفاظی مشابه وارد شده است: ٢/٩٧( یحضـره الفقیه ِعبَاُد ِ�يِه َما «)؛ اما در مصادر اهل سنَّ
ْ
ِمْن يَْوٍم يُْصِبُح ال

َحُدُهَما
َ
ِن َ�يَُقوُل أ

َ
ال  َملاََكِن َ�ْ�ِ

َّ
ْعِط ُمْمِساًك تَلًَفا :إِال

َ
َخُر اللَُّهمَّ أ

ْ
ْعِط ُمنِْفًقا َخلًَفا َوَ�ُقوُل اآل

َ
 یهر روز: «»اللَُّهمَّ أ

کند، یکه در راه تو انفاق م ید: خدایا! به کسگوییم یشود. یکیکنند، دو فرشته از آسمان نازل میکه بندگان صبح م

(حدیث متفق .» کند، ضرر و زیان برسانیم یکه از انفاق خوددار یگوید: خدایا! به کسیم یعوض بده. و دیگر

 علیه).

 



 ٥٣٥  سورة سبأ

َب  ٤٤ نَِّذيرٖ  ِينَ  َوَ�ذَّ ْ  َوَما َ�ۡبلِِهمۡ  ِمن ٱ�َّ ٓ  ِمۡعَشارَ  بَلَُغوا ْ  َءاَ�ۡيَ�ُٰهمۡ  َما بُوا  فََكۡيَف  رُُسِ��  فََكذَّ
  ]۴۵-۴۳سبأ:[  ﴾٤٥ نَِ��ِ  َ�نَ 

خواهد  و چون آیات روشن ما بر ایشان تالوت شود گویند این نیست مگر مردی که می: ترجمه
جز دروغی پرداخت  (قرآن)پرستیدند منحرفتان کند و گویند این از خدایانی که پدرانتان می

اری گویند این جز سحر آشک که برایشان آمدحق وقتی  ۀدربار  شده نیست و آنان که کافرند
یم و پیش از تو سوی ایشان اهی که بخوانند ندادهای ) و ما ایشان را کتاب۴۳نیست(

تکذیب کردند و اینان به ده نیز ) و آنان که پیش از ایشان بودند ۴۴( ای نفرستادیم دهنده بیم
انکار و چگونه بود پس رسوالن مرا تکذیب کردند پس  ،نداهیک آنچه به آنان دادیم نرسید

 ). ۴۵ض من (تعّر 
قومت تکذیب  نازل شده که اگر مشرکیِن  صاین آیات برای تسلی و استقامت رسول خدا: نکات

قدرت رسولی نداشته و به ده یک نیرو و کنند تمام رسوالن قبلی را تکذیب کردند با اینکه قوم تو کتابی و می

 چگونه متعرضشان گردید.  مردم گذشته را چگونه هالک کرد و اند و خدا مردم گذشته نرسیدهو مکنت 

ٓ  قُۡل ﴿ َما ِعُظُ�م إِ�َّ
َ
ن بَِ�ِٰحَدةٍ�  أ

َ
ْ  أ ِ  َ�ُقوُموا ْۚ  ُ�مَّ  َوفَُ�َٰدىٰ  َمۡثَ�ٰ  ِ�َّ ُروا  ّمِن بَِصاِحبُِ�م َما َ�َتَفكَّ

ۡ�ُُ�م َما قُۡل  ٤٦ َشِديدٖ  َعَذابٖ  يََديۡ  َ�ۡ�َ  لَُّ�م نَِذيرٞ  إِ�َّ  ُهوَ  إِنۡ  ِجنٍَّة� 
َ
ۡجرٖ  ّمِنۡ  َس�

َ
 َ�ُهوَ  أ

ۡجِريَ  إِنۡ  لَُ�ۡمۖ 
َ
ِۖ  َ�َ  إِ�َّ  أ ٰ  وَُهوَ  ٱ�َّ ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ  بِٱۡ�َقِّ  َ�ۡقِذُف  َرّ�ِ  إِنَّ  قُۡل  ٤٧ َشِهيدٞ  َ�ۡ

ٰمُ   ]۴۹-۴۶سبأ:[  ﴾٤٩ يُِعيدُ  َوَما ٱۡلَ�ِٰطُل  ُ�ۡبِدئُ  َوَما ٱۡ�َقُّ  َجآءَ  قُۡل  ٤٨ ٱۡلُغُيوبِ  َع�َّ
ه پا دهم که دو دو و یک یک برای خدا ب شما را به یک اندرز پند میبگو همانا من : ترجمه

جز  نیستاو برای شما  دیوانگی نیست.هیچشما  همدمخیزید آنگاه بیندیشید که در 
ام مال  ) بگو آن پاداشی که از شما خواسته۴۶ای پیش از وقوع عذاب سختی( دهنده بیم

ه ) بگو ب۴۷او به هر چیزی گواه است(خدا و  ۀعهدر خودتان باشد، نیست پاداش من جز ب
دیگر ) بگو حق آمد و باطل ۴۸( ستکند او دانای غیبها را إلقا می راستی که پروردگارم حق

 ). ۴۹( کند آورد و تجدید نمی چیزی را نمی

را مای نافیه گرفت در این  ﴾َما﴿توان  ، می﴾يُعِيدُ  َوَما ٱۡلَ�ِٰطُل  ُ�ۡبِدئُ  َوَما﴿ :ۀجملدر : نکات

 : صورت سه معنی صحیح برای آن امکان دارد

تواند  و یا آمدن قرآن و باطل رونقی ندارد نه می صحق ظاهر گردید به آمدن رسول خدا -۱

 چیزی را در مقابل حق بیاورد و نه تجدید و برگشت نماید. 

 را نیاورد. آورد و در آخرت نیز خیری  باطل برای اهلش خیری را در دنیا نمی -۲

 



 تابشی از قرآن    ٥٣٦

 وجود نیاورده و اعاده نیز نتواند. ه باطل که شیطان باشد خلقی را ب -۳

باطل چه  ؛شود را مای استفهامیه گفتیم معنی چنین می ﴾َما﴿ ولی معنی اول ظاهر است اما اگر

دهد؟ و این استفهام، استفهام انکاری است. رسول  میعود  کند و چه چیزی را چیزی را ایجاد می

بت بود حضرت چوبی برداشت و در دست  ۳۶۰چون در فتح مکه وارد کعبه شد در آنجا  صخدا

 خواند.  زد و این آیه را می داشت به بتها می

ٓ  َضلَۡلُت  إِن قُۡل ﴿ َما ِضلُّ  فَإِ�َّ
َ
ٰ  أ �  إَِ�َّ  يُوِ�ٓ  فَبَِما ٱۡهَتَديُۡت  �نِ  َ�ۡفِ��  َ�َ ٓ  َسِميعٞ  إِنَُّهۥ َرّ�ِ

َ  ٥٠ قَرِ�بٞ  ْ  إِذۡ  تََرىٰٓ  وۡ َول ْ  فَۡوَت  فََ�  فَزُِعوا ِخُذوا
ُ
َ�نٖ  ِمن َوأ ْ  ٥١ قَرِ�بٖ  مَّ ٰ  بِهِۦ َءاَمنَّا َوقَالُٓوا َّ�

َ
 َو�

َ�نِۢ  ِمن ٱ�ََّناُوُش  لَُهمُ  ْ  َوقَدۡ  ٥٢ بَعِيدٖ  مَّ ۖ  ِمن بِهِۦ َ�َفُروا َ�نِۢ  ِمن بِٱۡلَغۡيبِ  َوَ�ۡقِذفُونَ  َ�ۡبُل  مَّ
ۡشَياِعِهم فُعَِل  َكَما �َۡشَتُهونَ  َما َوَ�ۡ�َ  بَۡيَنُهمۡ  وَِحيَل  ٥٣ بَعِيدٖ 

َ
ۚ  ّمِن بِأ ْ  إِ�َُّهمۡ  َ�ۡبُل  َشّكٖ  ِ�  َ�نُوا

رِ�بِۢ     ]۵۴-۵۰سبأ:[  ﴾٥٤ مُّ
ه سبب ام و اگر هدایت یابم پس ب بگو اگر گمراه شوم همانا بر ضرر خودم گمراه شده: ترجمه

) و ۵۰و شنوا و نزدیک است(درستی که اه ب .کند میست که پرودگارم به من وحی ا آن چیزی
) و ۵۱شوند( ی نباشد و از مکان نزدیک گرفتاربینی آن دم که وحشت و فزع کنند و فراراگر ب

) حال آنکه از ۵۲رسند( چگونه و کجا از مکان دور به ایمان میبه او ایمان آوردیم. : گویند
) و میان ایشان ۵۳ختند(اندا می (ناحق)سخنه نا دیده پیش کافر به آن بودند و از جای دور ب

راستی ه ب ،شد نیز چنینایشان  امثالبا از پیش چنانکه هم جدایی افتدی که دارند و آن آرزوی
 ). ۵۴که ایشان در شکی ریب آور بودند(

 ۀجمل گمراهی را برای هر پیغمبری. و !*"کند امکان اثبات می ﴾...َضلَۡلُت  إِن﴿ :ۀجمل: نکات

ٓ  إَِ�َّ  يُوِ�ٓ  فَبَِما﴿ و اگر وحی نباشد از خود هدایتی نیابد.  کند وحی هادی رسول است اثبات می ﴾َرّ�ِ

ْ  فَۡوَت  فََ� ﴿ ۀجمل البته مقصود ما هدایت تفصیلی است چنانکه در مقدمات ذکر شد. و ِخُذوا
ُ
 ﴾...َوأ

گرفتار کیفر خواهند به زودی و بدون درنگ داللت بر تهدید دارد که مقصرین و مجرمین فراری ندارند و 

َ�نِۢ ﴿ شد. و مقصود از  این است که دنیا از ایشان دور شده و دسترسی ندارند. ﴾بَعِيدٖ  مَّ

____________________ 
باشد اما اینکه در عمل چنین باشد، روشن است که منظور مولف از این امکان در اینجا، امکانیت نظری محض می -١

ران در ابالغ رسالت از سوی خداوند متعال معصوم بودند چراکه الله متعال به اطاعت از آنان امر نموده و پیامب

کند و اگر بر فرض، اطاعت از آنان را به اطاعت از خود مقرون نموده است. و خداوند متعال به گمراهی امر نمی

 کرد.ها را نقض میاده شدن آنبود، در واقع هدف از فرستها جایز میگمراهی عملی در مورد آن

 



 
 
 

 سورة فاطر (مكية وهي مخس وأربعون آية)

 باشد آیه می ۴۵فاطر مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
ِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ  فَاِطرِ  ِ�َّ �ِض  ٱلسَّ

َ
ْوِ�ٓ  رُُسً�  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ  َجاِعلِ  َوٱۡ�

ُ
ۡجنَِحةٖ  أ

َ
ۡثَ�ٰ  أ  َوثَُ�َٰث  مَّ

ۚ  َما ٱۡ�َۡلقِ  ِ�  يَزِ�دُ  َوُرَ�ٰعَۚ  َ  إِنَّ  �ََشآُء ٰ  ٱ�َّ ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ   ]۱[فاطر:  ﴾١ قَِديرٞ  َ�ۡ
 ۀنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. ستایش خدا را که پدید آورنده ب: ترجمه
تا و چهارتا چهارتایند  تا سه های دوتا دوتا و سه ها و زمین است فرشتگان را که دارای بال آسمان

 ). ۱افزاید زیرا خدا بر هر چیزی تواناست( رسوالن قرار داد، در آفریدن آنچه بخواهد می

معنی خالق بدون نقشه و بدون سابقه ه باشد و آن ب یکی از اسماء خدا می ﴾فَاِطرِ ﴿: نکات

باشد. در این سوره خدا حمد را مخصوص خود قرار داده و کیفیت حمد را به بندگان آموخته است. و  می

ْوِ�ٓ ﴿ مقصود از
ُ
ۡجنَِحةٖ  أ

َ
که پرندگان دارای طوری، تشبیه معقول به محسوس است، یعنی همان﴾أ

توسط آنها نزول و عروج ه ی دارند که بگان نیز قوایکنند فرشت آنها پرواز می ۀواسطه های متعددند که ب بال

جبرئیل را در شب معراج دید  صنمایند البته مناسب وجودشان. حتی اینکه روایت شده رسول خدا می

 که دارای ششصد بال بود. 

ا﴿ ُ  َ�ۡفَتحِ  مَّ ۖ  ُمۡمِسَك  فََ�  رَّۡ�َةٖ  ِمن لِلنَّاِس  ٱ�َّ ِۦۚ  ِمنۢ  َ�ُۥ ُمۡرِسَل  فََ�  ُ�ۡمِسۡك  َوَما لََها  َ�ۡعِده
َها ٢ ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ  وَُهوَ  ُّ�

َ
� ْ  ٱ�َّاُس  َ�ٰٓ ِ  نِۡعَمَت  ٱۡذُكُروا  َ�ۡ�ُ  َ�ٰلِقٍ  ِمنۡ  َهۡل  َعلَۡيُ�مۚۡ  ٱ�َّ

 ِ َمآءِ  ّمِنَ  يَۡرزُقُُ�م ٱ�َّ �ِض�  ٱلسَّ
َ
ٰ  ُهَوۖ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  َوٱۡ� َّ�

َ
بُوكَ  �ن ٣ تُۡؤفَُكونَ  فَ�  َ�َقدۡ  يَُ�ّذِ

بَۡت  ِ  �َ�  َ�ۡبلَِكۚ  ّمِن رُُسلٞ  ُكّذِ ُمورُ  تُرَۡجعُ  ٱ�َّ
ُ
  ]۴-۲[فاطر:  ﴾٤ ٱۡ�

چه را ببندد شاید هیچ کس بستن آن نتواند و هرهر رحمتی را که خدا برای مردم بگ: ترجمه
) ای مردم نعمت خدا را بر خودتان یاد ۲هیچ کس پس از او آن را نگشاید و اوست عزیز حکیم(

ی جز او زمین شما را روزی دهد؟ نیست خدای خدا هست که از آسمان وکنید آیا خالقی جز 
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تحقیق پیامبران پیش از تو ه ) و اگر تو را تکذیب کنند پس ب۳(شویدمنحرف میکجا به پس 
 ). ۴شود( سوی خدا بازگشت میه امور ب ۀتکذیب شدند و هم

ِ  َ�ۡ�ُ  َ�ٰلِقٍ  ِمنۡ  َهۡل ﴿ ۀجمل :نکات استفهام انکاری و تقریر به این است که خالقی جز  ﴾ٱ�َّ

 بنابراین اطالق لفظ خالق بر غیر خدا نیست،
ً
چه به کسی خالق گفته  اگر خدا جایز نیست مگر مجازا

خدا اگر چیزی آورده صنعتی منحصر به خداست، زیرا غیر شيءمن  الا خالق از عدم و امّ  .خداشده غیر

که  ایجاد کرده و او تغییر صورتی به مواد داده مانند حضرت عیسی آن را خدا ۀبوده یعنی مواد اولی

خۡ ﴿ :گفت
َ
ۡ�ِ ٱ ةِ  َٔ َكَهۡ�  لّطِ�ِ ٱ ّمِنَ  لَُ�م لُقُ أ حال خالقی که رازق باشد جز خدا نیست. هر به .!*"﴾لطَّ

 ایم.  این مسئله را کامال شرح داده »درسی از والیت«و ما در کتاب 

َها﴿ ُّ�
َ
� ِ  وَۡعدَ  إِنَّ  ٱ�َّاُس  َ�ٰٓ ۖ  ٱ�َّ نَُّ�مُ  َفَ�  َحّقٞ َيٰوةُ  َ�ُغرَّ ۡ�َيا ٱۡ�َ نَُّ�م َوَ�  ٱ�ُّ ِ  َ�ُغرَّ  بِٱ�َّ

ۡيَ�ٰنَ  إِنَّ  ٥ ٱۡلَغُرورُ  ُِذوهُ  َعُدوّٞ  َلُ�مۡ  ٱلشَّ �ۚ  فَٱ�َّ ْ  إِ�ََّما َعُدوًّ ْ  ِحۡزَ�ُهۥ يَۡدُعوا  ِمنۡ  ِ�َُكونُوا
ۡصَ�ٰبِ 

َ
ِع�ِ  أ ِينَ  ٦ ٱلسَّ ْ َ�فَ  ٱ�َّ ِينَ  َشِديٞدۖ  َعَذابٞ  لَُهمۡ  ُروا ْ  َوٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ٰلَِ�ٰتِ  وََعِملُوا  ٱل�َّ

ٞ  لَُهم ۡغفَِرة ۡجرٞ  مَّ
َ
  ]۷-۵[فاطر:  ﴾٧ َكبِ�ٌ  َوأ

و  فریب ندهدخدا حق است پس البته زندگی دنیا شما را  ۀای مردم محققا وعد: ترجمه
شیطان دشمن شماست پس شما او را  ) حقا که۵(نفریبدخدا  (کرم)شما را به شیطان فریبکار

) آنان که کافر شدند ۶خواند تا از اهل آتش سوزان شوند( دشمن گیرید همانا حزب خود را می
شان ای شایسته را انجام دادند برایه برایشان عذاب سختی است و آنان که ایمان آورده و عمل

 ). ۷( ستا آمرزش و پاداش بزرگ
نَُّ�م َ� ﴿ :ۀجملمقصود از : نکات ِ  َ�ُغرَّ نام خدا و ه ی بهای این است که فریبنده ،﴾ٱۡلَغُرورُ  بِٱ�َّ

 های دیگر شما را نفریبند و ممکن است مقصود از نامه نام واسطه و یا به نام شفاعت و به بنام دین و ب

ْ ﴿ ۀ. و کلمچنانکه ترجمه شد شیطان باشد ﴾ٱۡلَغُرورُ ﴿ دد به گر مفرد است و ضمیر آن بر می ﴾يَۡدُعوا

 باشند.  شیطان، و حزب شیطان همان پیروان او و اهل هوی و هوس می

َ�َمن﴿
َ
ۖ  فََرَءاهُ  َ�َملِهِۦ ُسوٓءُ  َ�ُۥ ُزّ�ِنَ  أ َ  فَإِنَّ  َحَسٗنا ۖ  َمن َوَ�ۡهِدي �ََشآءُ  َمن يُِضلُّ  ٱ�َّ  َفَ�  �ََشآُء

َ  إِنَّ  َحَسَ�ٍٰت�  َعلَۡيِهمۡ  َ�ۡفُسَك  تَۡذَهۡب  ۢ  ٱ�َّ ُ  ٨ يَۡصَنُعونَ  بَِما َعلِيُم ِيٓ  َوٱ�َّ رَۡسَل  ٱ�َّ
َ
 ٱلّرَِ�ٰحَ  أ

ّيِتٖ  بََ�ٖ  إَِ�ٰ  فَُسۡقَ�ٰهُ  َسَحاٗ�ا َ�ُتثِ�ُ  ۡحَيۡيَنا مَّ
َ
�َض  بِهِ  فَأ

َ
ۚ  َ�ۡعدَ  ٱۡ�   ﴾٩ ٱلنُُّشورُ  َكَ�ٰلَِك  َمۡوتَِها

  ]۹-۸[فاطر: 

____________________ 
 ].٤٩عمران:  [آل» کنم برای شما از گل مانند هیکل مرغ. من خلق می« -١
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بیند (مانند  یا آن کسی که کار بدش برای او زینت داده شده و آن را نیک میپس آ: ترجمه
که را است) پس حقیقت این است که خدا هرکه را خواهد گمراه و هر صاحب عمل صالح 
کند پس جان خود را در حسرت بر ایشان از بین مبر زیرا خدا به آنچه  بخواهد هدایت می

فرستد تا ابری بر انگیزد و آن را به دیار مرده  ها را می) و خداست که باد۸کنند علیم است( می
زنده شدن پس از مرگ چنین  .یمه وسیلۀ آن زنده نمایبرانیم و زمین را پس از مردنش ب

 ). ۹است(
دانند و آنها را  خیال خود از دین میه بسیاری از اشخاص هستند که کارهای بیهوده و لغو را ب: نکات

چون خیلی به حال کفار و مشرکین  صتمام آنها بدعت است. رسول خدا شمرند در حالی که نیک می

حال ه خورد و از جهل و نادانی مردم در فشار بود خدا او را تسلی داده که حسرت و افسوس ب افسوس می

حساب و نشر ایشان دارد چنانکه زمین مرده را زنده داند و قدرت بر ا اعمالشان را میمردم مخور خد

 کند.  می

ةَ  يُرِ�دُ  َ�نَ  َمن﴿ ةُ  فَلِلَّهِ  ٱۡلعِزَّ ۚ  ٱۡلعِزَّ ّيُِب  ٱۡلَ�ِمُ  يَۡصَعدُ  إَِ�ۡهِ  َ�ِيًعا ٰلِحُ  َوٱۡلَعَمُل  ٱلطَّ  ٱل�َّ
ِينَ  يَۡرَ�ُعُهۥۚ  ّ�ِ  َ�ۡمُكُرونَ  َوٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  َوَمۡكرُ  َشِديٞدۖ  َعَذابٞ  لَُهمۡ  اتِ  َٔ ٱلسَّ

ُ
ُ  ١٠ َ�ُبورُ  ُهوَ  أ  َوٱ�َّ

ۚ  َجَعَلُ�مۡ  ُ�مَّ  �ُّۡطَفةٖ  ِمن ُ�مَّ  تَُرابٖ  نمِّ  َخلََقُ�م ۡزَ�ٰٗجا
َ
نَ�ٰ  ِمنۡ  َ�ِۡمُل  َوَما أ

ُ
 إِ�َّ  تََضعُ  َوَ�  أ

رُ  َوَما بِعِۡلِمهِۦۚ  رٖ  ِمن ُ�َعمَّ َعمَّ ِ  َ�َ  َ�ٰلَِك  إِنَّ  كَِ�ٍٰب�  ِ�  إِ�َّ  ُ�ُمرِهِۦٓ  ِمنۡ  يُنَقُص  َوَ�  مُّ  �َِس�ٞ  ٱ�َّ
ابُُهۥ َسآ� فَُراتٞ  َعۡذبٞ  َ�َٰذا ٱۡ�َۡحَرانِ  �َۡسَتوِي َوَما ١١ َجاجۖٞ  ِمۡلحٌ  َوَ�َٰذا َ�َ

ُ
 ُ�ّٖ  َوِمن أ

ُ�لُونَ 
ۡ
ا َ�ۡٗما تَأ ۖ  ِحۡلَيةٗ  َو�َۡسَتۡخرُِجونَ  َطرِّ�ٗ ْ  َمَواِخرَ  �ِيهِ  ٱۡلُفۡلَك  َوتََرى تَۡلبَُسوَ�َها  ِ�َۡبَتُغوا

  ]۱۲-۱۰[فاطر: ﴾١٢ �َۡشُكُرونَ  َوَلَعلَُّ�مۡ  فَۡضلِهِۦ ِمن
رود  یزه سوی او باال میسخنان پاک .عزت خواهد، عزت یکسره خاص خداست هرکس: ترجمه
سخت  یعذاب، زنند می  برای کارهای بد نیرنگبرد و کسانی که  را باال میآن شایسته   و عمل

) و خدا شما را از خاک آفرید سپس از نطفه ۱۰شود( ایشان خود نابود می دارند و نیرنگ
علم او و عمر ه ای بار بر ندارد و بار نگذارد جز ب شما را جفت یکدیگر نمود و هیچ ماده سپس

هیچ عمرداری دراز نشود و از عمر او کاسته نشود جز آنکه در کتابی است، محققا این بر خدا 
آن شیرین است نوشیدنش، و  که آب گوارایکی این  ند) دو دریا یکسان نیست۱۱( آسان است

آن را در بر  آوردهبیرون که خورید و زیوری  یک گوشت تازه مینده است و از هریکی شور زن
ید و شاید فضل او روزی بجوی برای آنکه ازبینی  شکافندۀ آب میدر دریا  ها راکنید و کشتی می

 ). ۱۲سپاس گزارید(
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ةُ  فَلِلَّهِ ﴿ ۀجمل :نکات خواهد، باید از خدا بطلبد.  کس عزتداللت دارد که هر ﴾ٱۡلعِزَّ

َعِز�ز«: فرمود صخدا رسول
ْ
ُيِطِع ال

ْ
ل
َ
اَرْ�ِن ف َراَد ِعزَّ ادلَّ

َ
َعِز�ُز َ�َمْن أ

ْ
نَا ال

َ
، !*"»إِنَّ َر�َُّ�ْم َ�ُقوُل لُكَّ يَْوٍم أ

کس عزت دنیا و آخرت خواهد باید مرا اطاعت  گوید عزیز منم هر پروردگارتان میهمه روزه « :یعنی

در حقیقت صاحب : عزت در کثرت مال و مقام است، در جواب او باید گفت: کسی بگوید اگر »کند.

ها  ها گوید و برای حفظ آنها نیز تملق مال و مقام خادم مال و مقام است. و باید برای کسب اینها تملق

 گوید. پس در حقیقت کسب مال و مقام و حفظ آنها مقرون به ذلت است. 

َۡل  يُولِجُ ﴿ ۡلِ  ِ�  ٱ�ََّهارَ  َوُ�ولِجُ  ٱ�ََّهارِ  ِ�  ٱ�َّ رَ  ٱ�َّ ۡمَس  وََسخَّ ۖ  ٱلشَّ َجلٖ  َ�ِۡري ُ�ّٞ  َوٱۡلَقَمَر
َ
�ِ 

 � َسّ�ٗ ُ  َ�ٰلُِ�مُ  مُّ ِينَ  ٱلُۡمۡلُكۚ  َ�ُ  َر�ُُّ�مۡ  ٱ�َّ  قِۡطِم�ٍ  ِمن َ�ۡملُِكونَ  َما ُدونِهِۦ ِمن تَۡدُعونَ  َوٱ�َّ
ْ  َ�  تَۡدُعوُهمۡ  إِن ١٣ ْ  َولَوۡ  ُدَ�َٓءُ�مۡ  �َۡسَمُعوا ْ  َما َسِمُعوا  ٱۡلقَِ�َٰمةِ  َوَ�ۡومَ  لَُ�ۡمۖ  ٱۡسَتَجابُوا

كُِ�مۚۡ  يَۡ�ُفُرونَ    ]۱۴-۱۳[فاطر:  ﴾١٤ َخبِ�ٖ  ِمۡثُل  يُنَّبُِئَك  َوَ�  �ِِ�ۡ
شب در آورد و آفتاب و ماه را رام کرده ه روز در آورد و روز را به خداست که شب را ب: ترجمه

دگار شما، ملک و شاهی ند این است خدا پرور هست برای مدت معینی جارییک  است که هر
) ۱۳خرمائی نیستند( ۀخوانید مالک پوست هست و آنان را که جز خدا می مخصوص اوست.

شما را نشنوند و اگر بشنوند جوابتان ندهند و روز رستاخیز شرک  خواندن ،اگر بخوانیدشان
 ). ۱۴گاه تو را خبر ندهد(شما را انکار کنند و کسی مانند خدای آ 

ورشید و ماه رل ختهای قدرت خود را از ایجاد شب و روز و کن پس از آن که حق تعالی نشانه: نکات

ی ای دارید باید از چنین خدای واستهخواهید و خ بنابراین اگر چیزی می: فرموده ۱۴ ۀذکر نموده، در آی

ی خرمای ۀقدر پوست هسته مالک چیزی نیستند حتی ببخواهید نه از غیر او و استدالل کرده که غیر او 

حال اگر کسی بگوید بندگان خدا نیز نسبت به آنچه دارند مالکند، جواب این است که  !مالک نیستند

خدا ال مقصود این آیه این است که غیرح هر مالکیت بنده مالکیت فرضی و اعتباری است نه حقیقی. به

ْ  َولَوۡ ﴿ خبرند زیرا نزد شما حاضر نیستند، شما بیشنوند و از دعای  دعای شما را نمی داللت  ﴾َسِمُعوا

ز قیامت به شرک توانند که جواب بدهند، و رو دهند و نمی فرض محال اگر بشنوند جواب نمیه دارد که ب

و آنکه در قیامت انکار و اعتراض به شرک مریدان کند بت نیست بلکه اولیاء و انبیاء  شما اعتراض دارند

خدا شرک محض است. حضرت غیبی غیر شند. این آیات صریح در این است که خواندن مدعِوّ با می

، ۲۰، ۱۳، ۱، ۵۱، ۲۸سجادیه در دعاهای  ۀبا استفاده از این قبیل آیات در صحیف علی بن الحسین

____________________ 
 )، با الفاظی با اندک اختالف. ١٢٩٣٠)، (١١/٢٥٩( مستدرك الوسائلنوری طبرسی،  -١
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ائِي«: فرماید می ۵۱ و ۴۹ اكَ نِدَ إِيَّ هُ وَ نْظِمُ الَ يَ ائِي، وَ عَ عَكَ يفِ دُ دٌ مَ قُ أَحَ تَّفِ الَ يَ يبُنِي« ». وَ تُجِ وكَ فَ عُ فَالَ « ». أَدْ

ك َ ريْ و غَ جُ الَ أَرْ ، وَ اكَ وَ و سِ عُ ةِ إِالَّ إِلَيْه« ». أَدْ اجَ نَّا بَابَ الْـحَ لَقَ عَ ي أَغْ دُ هللاَِِّ الَّذِ مْ جَّ « ». الْـحَ نْ تَوَ مَ تِهِ وَ اجَ هَ بِحَ

ان مَ رْ ضَ لِلْحِ دْ تَعَرَّ قَ ونَكَ فَ ا دُ هَ حِ بَبَ نُجْ هُ سَ لَ عَ لْقِكَ أَوْ جَ نْ خَ دٍ مِ إِينِّ الَ « ». إِىلَ أَحَ ا، فَ دًّ َّ رَ يلَ ائِي عَ عَ دَّ دُ رُ الَ تَ

ا عَكَ نِدًّ و مَ عُ الَ أَدْ ا، وَ دًّ لُ لَكَ ضِ عَ طِ « ».أَجْ ضْ نْدَ االِ بْتَ عِ ي أَجَ يتِ أَنْتَ الَّذِ وَ عْ ارِ دَ تِي إِلَيْكَ « ».رَ يلَ سِ وَ

يْئًا كْ بِكَ شَ ِ ْ أُرشْ تِي أَينِّ ملَ يعَ رِ ذَ ، وَ يدُ حِ  ».التَّوْ

دْ «: در نهج البالغه فرموده علی و حضرت ضِ قَ َرْ األْ اتِ وَ وَ مَ ائِنُ السَّ زَ هِ خَ ي بِيَدِ مْ أَنَّ الَّذِ لَ اعْ وَ

لَ لَكَ  فَّ اءِ وَ تَكَ عَ َكَ  أَذِنَ لَكَ يفِ الدُّ محَ ْ َهُ لِريَ محِ ْ رتَ طِيَكَ وَ تَسْ أَلَهُ لِيُعْ كَ أَنْ تَسْ رَ ، وَ أَمَ ةِ ابَ جَ ِ الَ «: . و فرموده»بِاإلْ

هُ بَابٌ  ونَ مْ دُ نْكُ لِقَ عَ در این مورد که افراد کم سواد هم جهت  ‡ . و همچنین فرمایشات دیگر ائمه»  أُغْ

سجادیه و نهج البالغه که در اختیار دارند مراجعه  ۀصحیف علویه، ۀتوانند به کتب صحیف اطالع می

قت و همه جا فقط باید نیازیم. بنابراین در همه و نمایند. و ما از نقل آنها با وجود آیات روشن قرآن بی

 خدا را نخواند. و فقط حاجت از خدا خواست.  خواند و غیر سمیع و علیم را خدای حاضر، ناظر،

َها﴿ ُّ�
َ
� ن ٱ�َّاُس  َ�ٰٓ

َ
ِۖ  إَِ�  ٱۡلُفَقَرآءُ  ُتمُ أ ُ  ٱ�َّ   إِن ١٥ ٱۡ�َِميدُ  ٱۡلَغِ�ُّ  ُهوَ  َوٱ�َّ

ۡ
 يُۡذهِۡبُ�مۡ  �ََشأ

تِ 
ۡ
ِ  َ�َ  َ�ٰلَِك  َوَما ١٦ َجِديدٖ  ِ�َۡلقٖ  َوَ�أ ٞ  تَِزرُ  َوَ�  ١٧ بَِعزِ�زٖ  ٱ�َّ ۡخَرىٰۚ  وِۡزرَ  َوازَِرة

ُ
 تَۡدعُ  �ن أ

ءٞ  ِمۡنهُ  ُ�َۡمۡل  َ�  ِ�ۡلَِها إَِ�ٰ  ُمۡثَقلَةٌ  ۗ  َذا َ�نَ  َولَوۡ  َ�ۡ ِينَ  تُنِذرُ  إِ�ََّما قُۡرَ�ٰٓ  َر�َُّهم َ�َۡشۡونَ  ٱ�َّ
ْ  بِٱۡلَغۡيبِ  قَاُموا

َ
ۚ  َوأ لَٰوةَ ٰ  َوَمن ٱلصَّ ٰ  فَإِ�ََّما تََز�َّ َّ� ِ  �َ�  ِ�َۡفِسهِۦۚ  َ�َ�َ   ]۱۸-۱۵[فاطر: ﴾١٨ ٱلَۡمِص�ُ  ٱ�َّ

) اگر ۱۵( نیاز و ستوده است ید و فقط خدا بیفقیر و محتاج به خدایای مردم شما : ترجمه
) هیچ باربری ۱۷) و این بر خدا گران نیست(۱۶ای بیاورد( برد و خلق تازه بخواهد شما را می

چیزی از دارد و اگر سنگین باری برای برداشتن بارش دعوت کند  بار گناه دیگری را بر نمی
ه ی آنان را که پروردگارشان را بترسان یشاوند باشد، تو فقط میچه خوبارش برداشته نشود و اگر

ه زکات دهد) پس همانا ب کس خود را تزکیه نماید (و یاترسند و نماز را برپا دارند و هر  دیده مینا
 ). ۱۸سوی خداست(ه نفع خود تزکیه کرده و سرانجام ب

و فقر مالزم ذات ممکن  تمام ممکنات در احتیاج به واجب الوجود در عرض یکدیگرند: نکات

نیاز و مرجع تمام نیازها  نیاز از غیر است، و چون بی ر غنی و بیالیتغیّ  است و فقط خدای ثابت الوجودِ 

داللت دارد که هیچ کس بار گناه دیگری را بر  ﴾...تَِزرُ  َوَ� ﴿ .است نباشد قابل ستایش و ستود می

کند  بنابراین طبق این آیه آنچه عوام خیال می ح موجب نجات است.و عمل صالدارد و فقط ایمان  نمی

دوش کشند جز آرزوهای باطل ه توانند وزر و وبال ایشان را ب که با خواهش و تمنا از اولیاء خدا، آنان می
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و شیطانی چیز دیگر نیست، و خود پیشوایان نسبت به خودشان همیشه در خوف و رجاء بوده و خواهند 

الَ «: فرماید می ۵۰و  ۴۸، ۴۷، ۲۰، ۴۲ادیه ضمن دعاهای سج ۀدر صحیف بود. حضرت سجاد

يْكَ  دَ َ يَ بَنيْ عُ إِلَيْكَ وَ ُّ نْكَ إِالَّ التَّرضَ ينِي مِ نْجِ تِ  يُ ظِيامَ نِي بِعَ ايِسْ قَ ائِرالْـجَ ،الَ تُ بْىلَ الرسَّ مَ تُ وْ نِي يَ لِكْ ْ الَ هتُ ، وَ ائِرِ ، رَ

ةِ بِمُ وَ  يَامَ ي الْقِ ِ ارضِ نَا يفِ حَ حْ ضَ نَاالَ تَفْ امِ اتِ آثَ زَ  ،وبِقَ وْ نِي فَ قْ زُ ارْ ادِ الْـمَ وَ صَ ِرْ ةَ املْ مَ ادِ، وَ سالَ َّا  ،عَ ا ممِ أَتَ وْ يَا سَ فَ

َّ كِتَابُك يلَ اهُ عَ صَ خدایا جز تضرع به درگاهت و در برابرت چیز دیگری مرا از عقابت « :یعنی »! أَحْ

شود عذابم مکن، خدایا  ها آشکار می پنهانرهاند، خدایا مرا با گناهان بزرگی مسنج و در قیامت که  نمی

و سالمتی از دوزخ  گناهان تباه کننده رسوا مکن، خدایا رستگاری قیامته ما را در قیامت در بین مردم ب

 »!من ضبط نموده است ۀدربار تو ۀوای به رسوائی من از آنچه نام را روزیم فرما.

ۡ�َ�ٰ  �َۡسَتوِي َوَما﴿
َ
لَُ�ُٰت  َوَ�  ١٩ َوٱۡ�َِص�ُ  ٱۡ� لُّ  َوَ�  ٢٠ ٱ�ُّورُ  َوَ�  ٱلظُّ  ٢١ ٱۡ�َُرورُ  َوَ�  ٱلّظِ

ۡحَيآءُ  �َۡسَتوِي َوَما
َ
ۡمَ�ُٰتۚ  َوَ�  ٱۡ�

َ
َ  إِنَّ  ٱۡ� ۖ  َمن �ُۡسِمعُ  ٱ�َّ ٓ  �ََشآُء نَت  َوَما

َ
ن بُِمۡسِمعٖ  أ  ِ�  مَّ

نَت  إِنۡ  ٢٢ ٱۡلُقُبورِ 
َ
آ  ٢٣ نَِذيرٌ  إِ�َّ  أ رَۡسۡلَ�َٰك  إِ�َّ

َ
ةٍ  ّمِنۡ  �ن َونَِذيٗر�ۚ  �َِشٗ�� بِٱۡ�َقِّ  أ مَّ

ُ
 َخَ�  إِ�َّ  أ

  ]۲۴-۱۹[فاطر:  ﴾٢٤ نَِذيرٞ  �ِيَها
) و ۲۱) و نه سایه و نه آفتاب(۲۰) و نه ظلمات و نور(۱۹و یکسان نیستند کور و بینا(: ترجمه

به کسانی که شنواند و تو  کس بخواهد می خدا به هر ان یکسان نیستند محققاً زندگان و مردگ
ق حه راستی ما تو را به ) ب۲۳( ) تو جز ترساننده نیستی۲۲در قبرند شنواننده نیستی(

ای نیامده  متی نیست که برای آنها ترسانندهدهی، بترسانی و هیچ ا فرستادیم برای اینکه مژده
 ). ۲۴باشد(
ۡحَيآءُ  �َۡسَتوِي َوَما﴿ :ۀجمل: نکات

َ
طور ه اینکه مردگان و زندگان بتا آخر، داللت دارد بر  ﴾...ٱۡ�

اولیاء و صلحاء پس  د، زیرا انبیاء،نصلحاء و اوصیاء باش دارند، اگر چه مردگان از انبیاء،کلی با هم فرق 

از فوت حیات اخروی داشته و دارای حیات برزخی هستند اما حیات دنیوی ندارند، زنده با چشم 

بیند و مسموعات دنیا  ات را نمیشود و مرئیّ  خاک می شنود اما مرده چشم و گوشش بیند و با گوش می می

  را نمی
ً
ه کسی که به قبر رفته و چشم و گوشش از کار افتاده است. بنابراین کسانی که ب شنود، خصوصا

شنود  کنند او می کنند و خیال می یکی از انبیا و اولیاء ناله می رروند سر قب خیاالت خود مغرور شده و می

گر قرآن خواهند، تماما ضد این آیات و آیات دی کنند و از او جواب می گویند و تملق می و با او سخن می

شنوانند،  به مردگان نشنواند چگونه زید و عمرو می صی که رسول خداکنند. جای در این مورد عمل می

 وََجدتُّم َ�َهۡل ﴿ سر چاه بدر با مشرکین که هالک شده بودند سخن گفته و گفته صل خداگویند رسو
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ا اعراف را خوانده  ۀسور ۴۴ ۀآی صدر حالی که دروغ است، اگر رسول خدا ﴾اَحقّٗ  َر�ُُّ�مۡ  وََعدَ  مَّ

د فهمید که کس با توجه به ما قبل و ما بعد آن بخواند خواه ان حالی بوده و خود آن آیه را هرباشد زب

حال اگر روایت یا خبری پیدا شد که ه هرمخالف ادعای ایشان است و آن آیات مربوط به قیامت است. ب

 ۀسور نمل و آی ۸۰ ۀاعتبار ساقط است. رجوع شود به آی ۀمخالف قرآن بود نباید آن را پذیرفت و از درج

 روم.  ۀسور ۵۲

بُوكَ  �ن﴿ َب  َ�َقدۡ  يَُ�ّذِ ِينَ  َكذَّ ُ�رِ  بِٱۡ�َّيَِ�ِٰت  رُُسلُُهم َجآَءۡ�ُهمۡ  َ�ۡبلِِهمۡ  ِمن ٱ�َّ  َو�ِٱلزُّ
َخۡذُت  ُ�مَّ  ٢٥ ٱلُۡمنِ�ِ  َو�ِٱۡلِكَ�ٰبِ 

َ
ِينَ  أ ْۖ  ٱ�َّ لَمۡ  ٢٦ نَِ��ِ  َ�نَ  فََكۡيَف  َ�َفُروا

َ
نَّ  تَرَ  �

َ
َ  أ  ٱ�َّ

نَزَل 
َ
َمآءِ  ِمنَ  أ ۡخرَۡجَنا َمآءٗ  ٱلسَّ

َ
َۡتلِ  َ�َمَ�ٰتٖ  بِهِۦ فَأ ۚ  ًفا�ُّ ۡلَ�ُٰ�َها

َ
َبالِ  َوِمنَ  � ۢ  ٱۡ�ِ  وَُ�ۡرٞ  �ِيٞض  ُجَدُد

َۡتلٌِف  ۡلَ�ُٰ�َها �ُّ
َ
َوآّبِ  ٱ�َّاِس  َوِمنَ  ٢٧ ُسودٞ  وََغَرا�ِيُب  � نَۡ�ٰمِ  َوٱ�َّ

َ
ۡلَ�ٰنُُهۥ ُ�َۡتلٌِف  َوٱۡ�

َ
 َكَ�ٰلَِكۗ  �

َ  َ�َۡ�  إِ�ََّما ِ  ِمنۡ  ٱ�َّ ْۗ  ِعَبادِه ُؤا َ  إِنَّ  ٱۡلُعلََ�ٰٓ   ]۲۸-۲۵[فاطر:  ﴾٢٨ َ�ُفورٌ  َعزِ�زٌ  ٱ�َّ
ند تکذیب نمودند، تحقیق آنان که پیش از ایشان بوده و اگر تو را تکذیب کنند ب: ترجمه

) ۲۵آمدند(سویشان فترها و کتاب روشن دها) و با  های روشن (معجزه با دلیلپیامبرانشان 
) آیا ۲۶چه سخت بود تعرض من( (به عذاب) گرفتم، پسکه انکار ورزیدند را سپس کسانی 

های مختلف بیرون  رنگه ها را ب آن میوهه وسیلۀ ندیدی که خدا از آسمان آبی نازل کرد که ب
(پدید  غلیظ  و سیاهبه رنگهای مختلف  ی سفید و سرخ ها راهخطوط و ها  از کوه آوردیم و
 )،پدید آوردیم(مختلف  های جنبندگان و چهارپایان به رنگو انمردم از همچنین ) و۲۷(آوردیم)

 ). ۲۸( ترسند و حقا که خدا نیرومند آمرزنده است همانا از بندگان او فقط دانایان از خدا می
های  هاست و همچنین اختالف رنگ از قدرت خدا اختالف طعم و رنگ و خاصیت میوه: نکات

اینها که و اختالف رنگ مردم و چهارپایان و جنبندگان،  ،سنگهای رنگارنگ آنو  آنها و خطوط درها  کوه

های یک باغ  دلیل است که موجد آنها با علم و اراده است، و اگر طبیعت و اثر طبیعی بود باید میوههمه 

که از یک آب و هوا و خاک ایجاد شده دارای یک رنگ و یک شکل و یک خاصیت باشد. و همچنین 

در باایمان چه انسان خالق آنهاست و هر ۀر حکمت و ارادها همه دلیل ب نها و صداها و زبا اختالف رنگ

مظاهر قدرت خدا در طبیعت، ترسد و لذا پس از ذکر  این موضوعات علمش زیاد شود از خدا بیشتر می

َ  َ�َۡ�  إِ�ََّما﴿ فرموده ِ  ِمنۡ  ٱ�َّ ْۗ  ِعَبادِه ُؤا . باشدمی مؤمنشناس طبیعت که مراد علمای، ﴾ٱۡلُعَلَ�ٰٓ

فیزیکی متروک است و زیستی و علوم طبیعی و  ،اصطالح علمیه های ب متأسفانه در زمان ما در حوزه

 ترس نیستند. ه باید خشیت از خدا نداشته و خدالذا نه تنها مردم عوام بلکه رهبران ایشان نیز چنانک
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ِينَ  إِنَّ ﴿ ِ  كَِ�َٰب  َ�ۡتُلونَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ قَاُموا
َ
لَٰوةَ  َوأ ْ وَ  ٱلصَّ نَفُقوا

َ
ا أ � َرزَۡقَ�ُٰهمۡ  ِممَّ  يَرُۡجونَ  وََعَ��َِيةٗ  ِ�ّٗ

ُجورَُهمۡ  ِ�َُوّ�َِيُهمۡ  ٢٩ َ�ُبورَ  لَّن تَِ�َٰرةٗ 
ُ
ۦٓۚ  ّمِن َوَ�ِز�َدُهم أ ِيٓ  ٣٠ َشُكورٞ  َ�ُفورٞ  إِنَُّهۥ فَۡضلِهِ  َوٱ�َّ

 ٓ وَۡحۡيَنا
َ
ٗقا ٱۡ�َقُّ  ُهوَ  ٱۡلِكَ�ٰبِ  ِمنَ  إَِ�َۡك  أ َ  إِنَّ  يََديۡهِ�  َ�ۡ�َ  لَِّما ُمَصّدِ ۢ  بِعَِبادِهِۦ ٱ�َّ  بَِص�ٞ  َ�َبُِ�

 ]۳۱-۲۹[فاطر:  ﴾٣١
پا دارند و از آنچه روزیشان رکنند و نماز را ب کسانی که کتاب خدا را تالوت می حقاً : ترجمه

های  ) تا پاداش۲۹ایم پنهان و عیان انفاق کنند به تجارتی که نابود نشود امید دارند( کرده
سپاسگزار  ۀایشان را خدا تمام و کامل دهد و از کرم خود افزونشان کند زیرا او آمرزند

سوی تو وحی کردیم از این کتاب همان حق است در حالی که مصدق ه ) و آنچه ب۳۰است(
 ). ۳۱راستی که خدا نسبت به بندگان خود آگاه و بیناست(ه باشد ب های پیش می کتاب
رساند این آیات است که فرموده عالوه بر پاداش  یت تالوت قرآن را مییکی از آیاتی که اهم: نکات

کند. و معنی اینکه خدا شکور است این است که عمل کم را  کامل خدا از فضل خود بر ایشان زیاد می

الم تعلیل است یعنی تالوت و نماز و انفاق را  ﴾...ِ�ُوَّ�َِيُهمۡ ﴿ دهد. و الم کند و پاداش زیاد می قبول می

بُّ «عرض کرد  صآورند تا اجر تمام بیابند. مردی به رسول خدا برای این بجا می ا يلِ الَ أُحِ ؟ الْـمَ مَ تَ وْ

الَ  ولَ صقَ سُ ا رَ مْ يَ : نَعَ الَ الٌ قَ لْ لَكَ مَ الَ  ،اهللاِ : هَ هُ صقَ مَ دَّ الِهِ إِنْ قَ عَ مَ لِ مَ جُ لْبَ الرَّ إِنَّ قَ الَكَ فَ مْ مَ دِّ : قَ

بَّ أَنْ  هأَحَ عَ لَّفَ مَ تَخَ بَّ أَنْ يَ هُ أَحَ فَ لَّ هُ وَ إِنْ خَ قَ لْحَ   .!*"» يَ

ۡوَرۡ�َنا ُ�مَّ ﴿
َ
ِينَ  ٱۡلِكَ�َٰب  أ ۖ  ِمنۡ  ٱۡصَطَفۡيَنا ٱ�َّ َۡفِسهِۦ َظالِمٞ  فَِمۡنُهمۡ  ِعَبادِنَا ۡقَتِصدٞ   َوِمۡنُهم  ّ�ِ  مُّ
ِۚ  �ِإِۡذنِ  بِٱۡ�َۡيَ�ٰتِ  َسابِقُۢ  َوِمۡنُهمۡ  ُٰت  ٣٢ ٱۡلَكبِ�ُ  ٱۡلَفۡضُل  ُهوَ  َ�ٰلَِك  ٱ�َّ  يَۡدُخلُوَ�َها َعۡدنٖ  َج�َّ
َساوِرَ  ِمنۡ  �ِيَها ُ�َلَّۡونَ 

َ
ْ  ٣٣ َحرِ�رٞ  �ِيَها َوِ�َاُسُهمۡ  َولُۡؤلُٗؤ�ۖ  َذَهبٖ  ِمن أ ِ  ٱۡ�َۡمدُ  َوقَالُوا ِيٓ  ِ�َّ  ٱ�َّ

ۡذَهَب 
َ
ِ  ٣٤ َشُكورٌ  لََغُفورٞ  َر�ََّنا إِنَّ  ٱۡ�ََزَنۖ  َ�نَّا أ َحلََّنا يٓ ٱ�َّ

َ
 َ�  فَۡضلِهِۦ ِمن ٱلُۡمَقاَمةِ  َدارَ  أ

َنا َنا َوَ�  نََصبٞ  �ِيَها َ�َمسُّ   ]۳۵-۳۲[فاطر:  ﴾٣٥ ُلُغوبٞ  �ِيَها َ�َمسُّ

____________________ 

رسول خدا؛ فرمودند: مرا چه شده که مرگ را دوست ندارم؟ رسول خدا فرمودند: آیا اموالی داری؟ گفت: بله ای « -١

باشد اگر اموالش را ترجیح دهد دوست دارد بدان ملحق شود و اموالت را بیاور چراکه قلب انسان همراه اموالش می

ام). ٢/٤٣٠( روضة الواعظنيفتال نيشاپوری، ».را پشت سر بگذارد، دوست دارد همراه آن بمانداگر آن  وجمموعة ورَّ

 )١/١٣( اخلصال به اين معنا با لفظی ديگر نزد ابن بابويه قمی در ). و بنگر به حديثی نزديک١/١٥٦(
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ارث دادیم، پس بعضی از ایشان به خود ه گزیدیم باین کتاب را به آن بندگانی که بر آنگاه : ترجمه
اینست هستند خدا مره ابیشان پیش آهنگ به خیرات ستم کرده و بعضی معتدلند و بعضی از ا

های جاوید که وارد آن شوند و در آنجا به دستبندهای  بهشت (پاداششان) )۳۲همان فضل بزرگ(
) و گویند ستایش خاص خدائی است ۳۳است( حریرطال و مروارید زیور شوند و لباسشان در آنجا 

) آنکه از کرم خود ما را به این سرای ۳۴گزار است( حق ۀکه غم را از ما ببرد زیرا پروردگار ما آمرزند
 ). ۳۵دائمی وارد ساخت نه رنجی در آن به ما برسد و نه ماللی در اینجا ما را دریابد(

ِينَ ﴿ مورد اختالف شده که: نکات ه بندگان موحدین باشند ب: توان گفت می کیانند؟ ﴾ٱۡصَطَفۡيَنا ٱ�َّ

ِيَن ٱۡصَطَ�ٰٓ  وََسَ�ٰمٌ ﴿ نمل ۀسور ۵۹ ۀدلیل آی ٰ ِعَبادِهِ ٱ�َّ ، که خدا کتب آسمانی را برای ایشان !*"﴾َ�َ

ست که ا شده و ظاهر آناختالف نیز  ﴾فَِمۡنُهمۡ ﴿ و در ضمیر مانند ارث نازل کرده و برای ایشان گذاشته

ِينَ ﴿ به دارند بر سه  شود بندگان مؤمن که کتاب آسمانی گردد، پس معنی چنین می میبر ﴾ٱۡصَطَفۡيَنا ٱ�َّ

کار که سیئاتشان بر حسنات ترجیح دارد. و بعضی معتدلند که ال أقل حسناتشان  بعضی گناه: قسمند

باشند مانند شهداء و علمای عاملین و  کمتر از سیئات نیست. و بعضی در راه خدا پیش آهنگ می

 زاهدان حقیقی. 

ِينَ ﴿ ْ  َوٱ�َّ ْ  َعلَۡيِهمۡ  ُ�ۡقَ�ٰ  َ�  َجَهنَّمَ  نَارُ  لَُهمۡ  َ�َفُروا ُف  َوَ�  َ�َيُموتُوا ۚ  ّمِنۡ  َ�ۡنُهم ُ�َفَّ  َعَذابَِها
ٓ  �ِيَها يَۡصَطرُِخونَ  َوُهمۡ  ٣٦ َكُفورٖ  ُ�َّ  َ�ۡزِي َكَ�ٰلَِك  ۡخرِۡجَنا َر�ََّنا

َ
ِي َ�ۡ�َ  َ�ٰلًِحا َ�ۡعَمۡل  أ  ٱ�َّ

ۚ  ُكنَّا وَ  َ�ۡعَمُل
َ
ا ُ�َعّمِرُۡ�م لَمۡ  أ رُ  مَّ رَ  َمن �ِيهِ  َ�َتَذكَّ ۖ  وََجآَءُ�مُ  تََذكَّ ْ  ٱ�َِّذيُر  َ�َما فَُذوقُوا

ٰلِِم�َ    ]۳۷-۳۶[فاطر:  ﴾٣٧ نَِّص�ٍ  ِمن لِل�َّ
پایان رسد که بمیرند و نه از ه و آنان که کافر شدند برای ایشان آتش دوزخ است نه ب: ترجمه

) و ۳۶دهیم( میایشان تخفیف شود که از عذاب آسوده شوند اینگونه هر کافری را کیفر 
نیم برخالف گذشته که ایشان در آنجا فریاد کنند که پروردگارا ما را بیرون آور تا عمل نیک ک

گیرد عمر  پذیری پند می مقداری که در آن هر پنده (خطاب شود) آیا شما را ب کردیم. می
 ). ۳۷پس بچشید که برای ستمگران یار و یاوری نیست( ؟دهنده برای شما آمد ندادیم، و بیم

وَ ﴿ :ۀجمل: نکات
َ
ا ُ�َعّمِرُۡ�م لَمۡ  أ رُ  مَّ رَ  َمن �ِيهِ  َ�َتَذكَّ ، داللت دارد که مخاطب إلهی ﴾تََذكَّ

توانستند فکر نمایند و متذکر شوند، حال آن  اند که در آن مدت می مقدار کافی عمر کردهه کسانیند که ب

____________________ 
 »و درود بر آن بندگانش که آنان را بر گزیده.« -١
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رَ «: فرموده مقدار کدام است؟ علی ذَ ي أَعْ رُ الَّذِ مُ نَةاهللاُ الْعُ تُّونَ سَ مَ سِ و از رسول  !*"»فِيهِ إِىلَ ابْنِ آدَ

ْهِ «: روایت شده که فرمود صخدا ْعَذَر إيِلَ
َ
ُ ِستَِّ� َسَنًة َ�َقْد أ رَهُ ا�َّ و حضرت صادق  !+"»َمْن َ�مَّ

 ﴾ٱ�َِّذيرُ ﴿ مقصود از سن چهل سالگی است. و: اند سن هیجده سالگی است. و بعضی گفته: فرموده
 یا قرآن و یا موی سفید است.  رسول،

َ  إِنَّ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ  َ�ۡيبِ  َ�ٰلِمُ  ٱ�َّ �ِض�  ٱلسَّ
َ
ۢ  إِنَُّهۥ َوٱۡ� ُدورِ  بَِذاتِ  َعلِيُم ِي ُهوَ  ٣٨ ٱلصُّ  ٱ�َّ

�ِض�  ِ�  َخَ�ٰٓ�َِف  َجَعلَُ�مۡ 
َ
ۥۖ  َ�َعلَۡيهِ  َ�َفرَ  َ�َمن ٱۡ�  ُ�ۡفُرُهمۡ  ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  يَزِ�دُ  َوَ�  ُ�ۡفُرهُ

ۖ  إِ�َّ  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  َرَءۡ�ُتمۡ  قُۡل  ٣٩ َخَساٗر� إِ�َّ  ُ�ۡفرُُهمۡ  ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  يَزِ�دُ  َوَ�  َمۡقٗتا
َ
َ�َٓءُ�مُ  أ َ�ُ 

ِينَ  ِ  ُدونِ  ِمن تَۡدُعونَ  ٱ�َّ ُروِ�  ٱ�َّ
َ
ْ  َماَذا أ �ِض  ِمنَ  َخلَُقوا

َ
مۡ  ٱۡ�

َ
َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  ِ�ۡكٞ  لَُهمۡ  أ مۡ  ٱلسَّ

َ
 أ

ٰ  َ�ُهمۡ  كَِ�ٰٗبا َءاَ�ۡيَ�ُٰهمۡ  ٰلُِمونَ  يَعِدُ  إِن بَۡل  ّمِۡنهُۚ  بَّيَِنتٖ  َ�َ  ﴾٤٠ ُغُروًرا إِ�َّ  َ�ۡعًضا َ�ۡعُضُهم ٱل�َّ
 ]۴۰-۳۸[فاطر:  

ها آگاه  دل ۀگمان به افکار و اندیش ها و زمین داناست و بی خدا به غیب آسمان محققاً : ترجمه
کس کافر شود م گذشته در زمین قرار داد، پس هر ) اوست که شما را جانشین أم۳۸است(

زیان خود اوست و کفر کافران نزد خدا چیزی جز غضب حق نیفزاید و کفر کافران کفرش به 
 ؟خوانید توجه دارید ) بگو آیا به این شریکانتان که جز خدا می۳۹جز خسارت و زیان نیفزاید(

 ؟ا دارندآسمانه کارشرکتی در مگر ا ی ؟اند خلق کرده ی از زمیننشان دهید که چه چیز به من
بلکه ستمگران به یکدیگر بر حقانیت خود دارند؟ برهانی از آن که  ایمداده ایشان بهآیا کتابی 

 ). ۴۰آمیز(غرور  ۀدهند جز وعد وعده نمی
ا خبر است، پس توجه یشه و دل ایشان بشناسد و از افکار و اند فقط خدا بندگان خود را می: نکات

اطالع است و از باطن دیگران خبر ندارند  خدا باشد چون از حال دیگران بیبه مخلوق اگرچه مقرب نزد

زنده و حاضر باشد و اما اگر زنده و مقرب  ۀی کند، این در صورتی است که بندنظرتواند اظهار نمی

 
ً
، جانشین گذشتگان است که ﴾َخَ�ٰٓ�َِف ﴿ توجه به او غلط است. و مقصود از حاضر نباشند که اصال

____________________ 
، قسم الحکم، الحکمة نهج البالغة ».پذیرد شصت سال استیکه خداوند در آن عذر و بهانه فرزند آدم را می عمر« -١

 . ٣١٧ش: 

 یسائن ) و٦٤١٩( صحیحشی در بخار ».است و داده راه عذر را بر او بستهکسی را که خدا شصت سال عمر به ا« -٢

 .)٢/٢٧٥( المسنددر حمد و ا )،١١٨٢٢( الکبری در
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عالوه جانشین ه تی جانشین امت گذشته باشد زیرا معنی ندارد که خدا دارای جانشین باشد و بهر امّ 

 ذکر شده مراد همین است.  خلیفهو  خالئف ،خلفاءجا شود. در قرآن هر که کافر نمیخدا 

َ  إِنَّ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ  ِسُك ُ�مۡ  ٱ�َّ �َض  ٱلسَّ
َ
ن َوٱۡ�

َ
ٓ  َولَ�ِن تَُزوَ�ۚ  أ ۡمَسَكُهَما إِنۡ  َزاَ�َا

َ
َحدٖ  ِمنۡ  أ

َ
 ّمِنۢ  أ

ۦٓۚ  ِ ْ  ٤١ َ�ُفوٗر� َحلِيًما َ�نَ  إِنَُّهۥ َ�ۡعِده ۡقَسُموا
َ
ِ  َوأ يَۡ�ٰنِِهمۡ  َجۡهدَ  بِٱ�َّ

َ
 نَِذيرٞ  َجآَءُهمۡ  لَ�ِن �

َُكوُ�نَّ  ۡهَدىٰ  �َّ
َ
َمِم�  إِۡحَدى ِمنۡ  أ

ُ
ا ٱۡ� ا نَِذيرٞ  َجآَءُهمۡ  فَلَمَّ  ٱۡستِۡكَباٗر� ٤٢ ُ�ُفوًرا إِ�َّ  َزاَدُهمۡ  مَّ

�ِض  ِ� 
َ
ۚ� َوَمۡكرَ  ٱۡ� ّيِئُ  ٱلَۡمۡكرُ  َ�ِيقُ  َوَ�  ٱلسَّ ۡهلِهِۦۚ  إِ�َّ  ٱلسَّ

َ
 ُسنََّت  إِ�َّ  يَنُظُرونَ  َ�َهۡل  بِأ

لَِ�ۚ  وَّ
َ
ِ  لُِسنَّتِ  َ�ِدَ  فَلَن ٱۡ� ِ  لُِسنَِّت  َ�ِدَ  َوَلن َ�ۡبِديٗ�ۖ  ٱ�َّ   ]۴۳-۴۱[فاطر:  ﴾٤٣ َ�ۡوِ�ً�  ٱ�َّ

دارد و اگر رو به زوال نهند و  ها و زمین را از زوال و انحراف نگه می خدا آسمان محققاً : ترجمه
راستی که او حلیم و آمرزنده ه دارند ب یا منحرف شوند احدی بعد از خدا آنها را نگه نمی

ایشان پیامبری آید البته از دند که اگر بر به خدا قسم خور ها  با محکمترین قسم) و ۴۱است(
) ۴۲نیفزود( برگریزشانهر یک از أمم بهتر هدایت یابند، پس چون پیامبری آمد ایشان را جز 

گردنکشی و تکبر در زمین و برای بداندیشی، و بداندیشی جز به صاحبش بر  به سبب
ارند و برای سنت خدا گذشتگان هالک گردند انتظاری د ۀطریقه گردد، پس آیا جز آنکه ب نمی

 ). ۴۳( اندیشان) هرگز تبدیلی نیابی و برای سنت خدا تغییری نخواهی یافت(در هالک بد
ها و زمین از انحراف در مسیر و زوال و فنا فقط  آسمان ۀصریح این آیات نگهدارنده ب: نکات

تْ لَ «: گوید خداوند است، پس اخباری که می اخَ ةَ لَسَ جَّ ا وْ الَ احلُ لِهَ ضُ بِأَهْ  ؛اشکال فراوانی دارد !*"»األَرْ

نساء  ۀسور ۱۶۵ ۀصریح آیات قرآن حجتی پس از انبیاء نیست جز عقل، چنانکه در آیه یکی آنکه ب

 مذکوره.  ۀصریح آیه گذشت، دیگر اینکه ممسک آسمان و زمین خدا است نه حجت ب

وَ ﴿
َ
ْ  لَمۡ  أ �ِض  ِ�  �َِسُ�وا

َ
ْ  ٱۡ� ِينَ  َ�ٰقَِبةُ  َ�نَ  َكۡيَف  َ�َينُظُروا ْ  َ�ۡبلِِهمۡ  ِمن ٱ�َّ َشدَّ  َوَ�نُٓوا

َ
 ِمۡنُهمۡ  أ

 ۚ ُ  َ�نَ  َوَما قُوَّٗة ءٖ  ِمن ِ�ُۡعِجَزُهۥ ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َ�ۡ �ِض�  ِ�  َوَ�  ٱلسَّ
َ
 قَِديٗر� َعلِيٗما َ�نَ  إِنَُّهۥ ٱۡ�

ُ  يَُؤاِخذُ  َولَوۡ  ٤٤ ْ  بَِما ٱ�َّاَس  ٱ�َّ ٰ  تََركَ  َما َكَسُبوا ُرُهمۡ  َوَ�ِٰ�ن َدآبَّةٖ  ِمن َظۡهرَِها َ�َ  إَِ�ٰٓ  يَُؤّخِ
َجلٖ 

َ
�  أ َسّ�ٗ َجلُُهمۡ  َجآءَ  فَإَِذا مُّ

َ
َ  فَإِنَّ  أ    ]۴۵-۴۴[فاطر:  ﴾٤٥ بَِصَ�ۢ� بِعَِبادِهِۦ َ�نَ  ٱ�َّ

بوده است عاقبت آن کسانی که پیش از آیا در زمین سیر نکردند تا بنگرند که چگونه : ترجمه
ایشان بودند در حالی که آنان نیرومندتر از اینان بودند و خدا را هیچ چیزی عاجز نسازد نه در 
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 تابشی از قرآن    ٥٤٨

اند  ) و اگر خدا مردم را بدانچه کسب کرده۴۴( ها و نه در زمین زیرا او دانای تواناست آسمان
کن کیفرشان را تا وقت معینی به تأخیر ولی دای نگذار  مؤاخذه کند بر پشت زمین هیچ جنبنده

 ). ۴۵افکند پس چون اجلشان برسد محققا خدا به احوال بندگانش بیناست( می

قبل ذکر  ۀراجع است به زمین اگر چه ذکر زمین در آیه نشده، ولی در آی ﴾َظۡهرَِها﴿ ضمیر: نکات

ب است که باید آیندگان از گذشتگان عبرت گیرند و خود را اصالح کنند ولی آیندگان شده است. تعّج 

ٰ  تََركَ  َما﴿ :ۀجملاند. و  بدتر از گذشتگان شده داللت دارد که اگر خدا به  ﴾َدآبَّةٖ  ِمن َظۡهرَِها َ�َ

: توان گفت یماند، در حالی که حیوانات تقصیری ندارند. م ای نمی مردم پردازد هیچ جنبنده ۀمؤاخذ

ان لزومی ندارد و از بین د وجود حیومؤاخذه نمانَ ه چون حیوانات طفیلی وجود انسانند اگر انسانی ب

 رود. می
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