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 سورة يس (مكية وهي ثالث وثامنون آية)

 شدبا آیه می ۸۳یس مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
ۡ ٱ لَِمنَ  إِنََّك  ٢ ِكيمِ �َۡ ٱ َءانِ ُقرۡ لۡ ٱوَ  ١ �ٓس ﴿ ٰ  ٣ َسلِ�َ ُمرۡ ل سۡ  ٖط ِصَ�ٰ  َ�َ  تَِ��َل  ٤ َتقِي�ٖ مُّ
ٓ  امٗ قَوۡ  ِ�ُنِذرَ  ٥ لرَِّحيمِ ٱ َعزِ�زِ لۡ ٱ ا نِذرَ  مَّ

ُ
ٓ  أ  .]۶-۱[یس:   ﴾٦ فِلُونَ َ�ٰ  َ�ُهمۡ  ؤُُهمۡ َءابَا

) ۲) قسم به قرآن با حکمت(۱(.سین،کماالت رحمن رحیم. یانام ذات مستجمع ه ب :ترجمه
خدای  ازجانب(قرآن) ) ۴( بر راه راست )که هدایت کنی( )۳باشی( میتو از مرسلین قطعًا که 

برای اینکه بترسانی قومی را چنانکه ترسانیده شدند  )۵(است نازل شده  عزیز رحیم
 ). ۶( ندکه ایشان غافل ،پدرانشان

و  باشد ده بلکه برای ترکیب کلمه میوضع نشمقطعه برای معنی چنانکه مکرر گفتیم حروف : نکات

اند از آن جمله یاسین  در عین حال مفسران از این مطلب صرفنظر کرده برای یاسین معانی فرضی نوشته

 ص دیگر آنکه کفار به قرآن و خود محمد ۀای سید المرسلین و مانند اینها. نکت ؛ای سید، و یا ؛یعنی
چگونه اینجا در مقام اثبات نبوت او به قرآنی قسم خورده که ایشان قبول نداشتند؟ ایمان نداشتند پس 

صورت ظاهر قسم است ولی در حقیقت دلیلی بر نبوت ه جواب این است که این قسمی است که ب

روشنگر بفرماید قسم به این کتابی که  هتعالی خواست است زیرا قرآن معجزه و دلیل نبوت است، حق

و  صدانستند که قرآن نزد محمد ار میفاضافه که باشی، و ب است که تو از مرسلین میمطلب نبوت 

خورند و لذا اینجا به قرآن سوگند یاد کرده. و ذکر  دروغ به آن قسم نمیه مؤمنین بسیار عظمت دارد و ب

 دیگر اینکه ۀآیات آن حکمت است. نکت ۀبرای قرآن داللت دارد که سراسر قرآن و همصفت حکیم 

﴿ ٓ ا ٓ ﴿ ۀدر جمل ﴾مَّ ا نِذرَ  مَّ
ُ
ٓ  أ مصدریه و بعضی مبهمه گرفته و ای موصوله و برخی  را عده ﴾ؤُُهمۡ َءابَا

 
ً
  ظاهرا

ً
 م است. ه قابل صحت است و با یکدیگر منافات ندارد و نزدیک به تماما

ٰٓ  ٱۡلَقۡوُل  َحقَّ  لََقدۡ ﴿ ۡ�َ�ِهِمۡ  َ�َ
َ
ۡعَ�ٰقِِهمۡ  ِ�ٓ  َجَعۡلَنا إِنَّا ٧ يُۡؤِمُنونَ  َ�  َ�ُهمۡ  أ

َ
ۡغَ�ٰٗ�  أ

َ
 َفِ�َ  أ

ۡذقَانِ  إَِ� 
َ
ۡقَمُحونَ  َ�ُهم ٱۡ� يِۡديِهمۡ  َ�ۡ�ِ  ِمنۢ  وََجَعۡلَنا ٨ مُّ

َ
ا � ا َخۡلفِِهمۡ  َوِمنۡ  َسّدٗ  َسّدٗ
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ۡغَشۡيَ�ُٰهمۡ 
َ
ونَ  َ�  َ�ُهمۡ  فَأ نَذۡرَ�ُهمۡ  َعلَۡيِهمۡ  وََسَوآءٌ  ٩ ُ�ۡبِ�ُ

َ
مۡ  َءأ

َ
 ١٠ يُۡؤِمُنونَ  َ�  تُنِذرُۡهمۡ  لَمۡ  أ

هُ  بِٱۡلَغۡيِب�  ٱلرَّۡحَ�ٰنَ  وََخِ�َ  ٱّ�ِۡكرَ  ٱ�ََّبعَ  َمنِ  تُنِذرُ  إِ�ََّما ۡ ۡجرٖ  بَِمۡغفَِر�ٖ  فَبَّ�ِ
َ
 ﴾١١ َكرِ��ٍ  َوأ

 ].۱۱-۷: یس[  

) ۷ایمان نیاورند(ه پس ایشان یافت حققتایشان اکثر  دربارۀ گفتارخدامحقق است که : ترجمه
های ایشان را گرفته پس  ایم که تا چانه ی قرار دادههای ایشان غلهای گردنتی که ما در راسه ب

ن سدی و در پشت سرشان سدی پس ) و قرار دادیم در جلو ایشا۸اند( هوا گشتهه ایشان سر ب
ست بر ایشان چه بترسانیشان و یا نترسانیشان ا ) و یکسان۹بینند( دیم که نمیایشان را پوشان
ترسانی که پیروی این قرآن کند و در پنهانی از خدای  میتنها کسی را ) ۱۰ایمان نیاورند(

 ). ۱۱ده او را به آمرزش و اجر بزرگ(رحمن بترسد پس مژده 

؟ باشد چه سخنی می ﴾ٱۡلَقۡوُل  َحقَّ  لََقدۡ ﴿: سخنی که بر ایشان ثابت شده که خدا فرموده: نکات

مۡ ﴿آنست که خدا فرموده:  :توان گفت می
َ
نَّ َ�

َ
ن ِمنَك  َجَهنَّمَ  َ� ۡ�َ  ُهمۡ ِمنۡ  تَبَِعَك  َوِممَّ

َ
و . ﴾ِع�َ أ

ۡعَ�ٰقِِهمۡ  ِ�ٓ  َجَعۡلَنا﴿: ۀمقصود از جمل
َ
ۡغَ�ٰٗ�  أ

َ
و لجاج و منیت  های عصبیت، این است که غل ﴾...أ

هوا کرده که حاضر نیستند جلو راه خود را بنگرند و سر فرود آورند ه خودخواهی چنان ایشان را سر ب

ایشان را  ۀمانند کسانی که با غلها چان ست و یا چاه؟ا توجه به راهی که جلو ایشان است، آیا راهبرای 

 وََجَعۡلَنا﴿: ۀین آورند. و همچنین مراد از جملسر خود را پایتوانند  اند که نمی اند و به عقب کشیده بسته
يِۡديِهمۡ  َ�ۡ�ِ  ِمنۢ 

َ
ا � ا َخۡلفِِهمۡ  َوِمنۡ  َسّدٗ   همان ﴾... َسّدٗ

ّ
است که از هر طرف جهالت و عصبیت  سِد

 بینند.  طوری که گویا نمیه ایشان را احاطه کرده و حقیقت را از ایشان پنهان داشته ب

و اینکه خدا فرموده ما قرار دادیم برای این است که قوانین علل و معلول را خدا قرار داده و عصبیت و 

ر خود زیر بار عصبیت اختیاه حقیقت و لو اینکه بنده بجهالت را خدا علت قرار داده برای عدم توجه به 

 
ّ
ۡعَ�ٰقِِهمۡ  ِ�ٓ  َجَعۡلَنا إِنَّا﴿ ۀخدا قرار داده، پس جملیت آن را برای کور دلی رفته ولی عل

َ
داللت بر  ﴾...أ

نکند و  کس توجه به قرآن داللت دارد که هر ﴾...ٱّ�ِۡكرَ  ٱ�ََّبعَ  َمنِ  تُنِذرُ  إِ�ََّما﴿: ۀکند. و جمل جبر نمی

 برای او نتیجه بخش نخواهد بود.  صاز آن پیروی ننماید انذار رسول خدا

ْ  َما َونَۡ�تُُب  ٱلَۡمۡوَ�ٰ  نُۡ�ِ  َ�ۡنُ  إِنَّا﴿ ُموا ءٍ  َوُ�َّ  وََءاَ�ٰرَُهمۚۡ  قَدَّ ۡحَصۡيَ�ٰهُ  َ�ۡ
َ
بِ�ٖ  إَِما�ٖ  ِ�ٓ  أ    ﴾١٢ مُّ

  ].۱۲: یس[ 
اند (از  پیش فرستادهازنویسیم آنچه  ها را و می کنیم مرده درستی که ما خودمان زنده میه ب: ترجمه
 ). ۱۲ایم در امامی روشن( شماره آوردهه چیزی را بنویسیم آثار ایشان را و هر و می اعمال)
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ه و مخصوص اوست بداللت دارد که إحیاء اموات فقط کار خدا  ﴾...َ�ۡنُ  إِنَّا﴿: ۀجمل: نکات

داللت دارد که آثاری که از مردم  ﴾َءاَ�ٰرَُهمۡ ﴿ ۀو کلمدلیل آوردن ضمیر فصل پس از ضمیر وصل. 

ای که بگذارند و یا سنت  گردد مانند سنت حسنه عمل ثبت می ۀبماند پس از موت ایشان نیز در پروند

ویت دین شده و یا او تق ۀمال او و توصی اگذارند، و یا اوالد صالح و یا خلف ناصالح که ب سیئه که می

بِ�ٖ  إَِما�ٖ ﴿ فسادی از او بروز کند. و مقصود از گویند برای اینکه  عمل است که آن را امام می ۀپروند ﴾مُّ

بِ�ٖ ﴿و  روز قیامت در جلو انسان است ابهامی در آن نیست. و روایت  ۀاست از جهت اینکه نقط ﴾مُّ

اظهار  صدور بودند و به رسول خدا صخداکه بنی سلمه از مسجد رسول شده از ابو سعید الخدری 

ْ�َظَم «: که فرمود ص. و طبرسی روایت کرده از رسول خدا!*"شکایت کردند پس این آیه نازل شد
َ
إِنَّ أ

ْ�َعَدُهْم إيِِلَها َمَمىَش 
َ
ةِ أ

َ
ال ْجراً يِف الصَّ

َ
 »مهمآثار أقدا«؛ ﴾�ََءاَ�ٰرَُهمۡ ﴿این مقصود از  . بنابر!+"»انلَّاِس أ

 ممکن است باشد. 

َثً�  لَُهم َوٱۡ�ِۡب ﴿ ۡصَ�َٰب  مَّ
َ
ٓ  إِذۡ  ١٣ ٱلُۡمۡرَسُلونَ  َجآَءَها إِذۡ  ٱۡلَقۡرَ�ةِ  أ ۡرَسۡلَنا

َ
 ٱثۡنَۡ�ِ  إَِ�ِۡهمُ  أ

بُوُهَما ۡزنَا فََكذَّ ْ  بَِثالِثٖ  َ�َعزَّ ٓ  َ�َقالُٓوا ا ۡرَسلُونَ  إَِ�ُۡ�م إِ�َّ ْ  ١٤ مُّ ٓ  قَالُوا نُتمۡ  َما
َ
ٓ  ّمِۡثلَُنا �ََ�ٞ  إِ�َّ  أ  َوَما

نَزَل 
َ
ءٍ  ِمن ٱلرَّۡحَ�ٰنُ  أ نُتمۡ  إِنۡ  َ�ۡ

َ
ْ  ١٥ تَۡ�ِذبُونَ  إِ�َّ  أ ٓ  َ�ۡعلَمُ  َر�َُّنا قَالُوا ا  لَُمۡرَسلُونَ  إَِ�ُۡ�مۡ  إِ�َّ

ٓ  َوَما ١٦   ].۱۷-۱۳: یس[  ﴾١٧ ٱلُۡمبِ�ُ  ٱۡ�ََ�ٰغُ  إِ�َّ  َعلَۡيَنا
) هنگامی ۱۳( ایشان آمدندآن قریه را که پیامبرانی بر صحاب ل اثَ و برای ایشان بزن َم : ترجمه

فرستادن ه را بسوی ایشان دو رسول فرستادیم پس آن دو را تکذیب کردند پس ایشان ه که ب
: ) اهل قریه گفتند۱۴یم(ه سوی شمایما فرستادگان ب محققاً : سومی عزیز نمودیم پس گفتند

نیستید شما مگر  ،نکرده نازل نیستید شما مگر بشری مانند ما و خدای رحمن چیزی
ه سوی ب هراستی ما فرستاده شده داند که ب پروردگار ما می: ) رسوالن گفتند۱۵دروغگویان(

 ). ۱۷ما مگر رسانیدن آشکار( ةو نیست بر عهد) ۱۶یم(شمای
باشد که دو رسول فرستاد به شهر انطاکیه، و چون  می ÷به فرستادن عیسیاین آیات راجع : نکات

چون آن دو رسول  خدای تعالی آنجا را قریه شمرده و از تمدن دور دانسته،اهل آن ایمان به خدا نداشتند، 

 ).٦٦٥) و مسلم (١٧٨٨. و نگا: بخاری ()٤/٤١٨( طبرسی، مجمع البیان -١

 طبرسی، مجمع البیان ».تر باشدبیشترین پاداش در نماز از آن کسی است که مسیر وی (تا مسجد) طوالنی« -٢

 اند. ) این حدیث را روایت کرده٦٦٢) و مسلم (٦٢٣. و بخاری ()٤/٤١٨(
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است، بر او سالم  حبیبچراند و نام او  نزدیک به شهر رسیدند مرد پیری را دیدند که گوسفندانی می

آیا شما : باشیم، او گفت حضرت عیسی می ۀما دو فرستاد: کیستید؟ گفتند مرد گفت شماکردند، پیر

 خالصخدا کور و برص را  ۀاراده دهیم و ب میآری، ما بیمار را شفا : صدقی همراه دارید؟ گفتند ۀنشان

سوی منزل خود ه ما را ب: ها در بستر افتاده، گفتند من فرزند بیماری دارم که سال: کنیم، پیرمرد گفت می

ببر تا از حال فرزندت مطلع شویم، ایشان را به منزل خود برد و ایشان بدن فرزند او را مس کردند و 

شفا دست ایشان ه برخاست، این خبر منتشر شد و بسیاری از بیماران را آوردند و ب همان وقت از جا

شما : فتردید، تا خبر به پادشاه بت پرست ایشان رسید، پس آن دو رسول را خواند و گگحاصل 

باشیم، آمدیم تو را دعوت کنیم از عبادت بتها به عبادت  می عیسی ۀما فرستاد: گفتند کیستید؟

و آری آنکه تو : های خودمان هست؟ گفتند برای ما آیا إلهی جز إله: شاه گفت خدای بینا و شنوا،

، آن دو رسول را مردم شما برخیزید تا فکر کنم در این امر شما. پس: را ایجاد کرده. شاه گفتخدایانت 

ر کرد شاه غضبناک شد و امکرد ایشان الله اکبر گفتند،  میان بازار کتک زدند. روزی شاه عبور میدر

یک صد تازیانه بزنند، پس چون ایشان را کتک زدند و تکذیب کردند، ایشان را حبس کنند و به هر

با درباریان شاه انس گرفت و و او آمد  فرستادبزرگ حوارییون را  »شمعون الصفا« حضرت عیسی

خبر او به شاه رسید و او را خواست و مورد اکرام و انس شاه شد. سپس روزی به شاه  معاشرت کرد تا

چون تو را به غیر دین  ای، کرده و ایشان را زدهمردی را در زندان به من خبر رسیده که دو نفر : گفت

اگر : غضب من مانع شد، گفت: شاه گفتگویند؟  آیا شنیدی ایشان چه می خودت دعوت کردند،

چه : گویند؟ پس شاه ایشان را خواست و گفت صالح بدانید ایشان را بخوانیم و مطلع شویم چه می

دلیل شما : ی که هر چیزی را خلق کرده بدون شریک. شمعون گفتخدای: گفتند ؟کس شما را فرستاده

تا دعا کردند زادی را آوردند، ایشان چشم مادر بیشاه امر کرد یک غالم چه بخواهی، هر: گفتندچیست؟ 

شد که خدا برای او محل چشمی شکافت و ایشان دو بندقه گل را گذاشتند و بقدرت خدا دو چشمی 

آیا ممکن است شما نیز از خدایان خود چنین کاری را : شاه گفت بدیدند. ملک تعجب کرد، شمعون به

آیا خدای شما قادر : ارد، سپس شاه به آن دو رسول گفتو ضرری ند عإله ما نف: بخواهید؟ شاه گفت

چیزی است، شاه  إله ما قادر بر هر: ای را زنده کند تا ما به او و شما ایمان آوریم؟ گفتند است مرده

پدرش غایب بوده تا حاضر شود او را و برای اینکه  ای هفت روز است مرده و متعفن شده مرده: گفت

آن را بیاورید، پس آن دو رسول آشکارا خدا را خواندند و شمعون در سر خدا را خواند تا  اند، نکردهدفن 

دارم از  حذر میهای آتش وارد شدم و من شما را بر ام و در گودال هفت روزه مرده: مرده برخاست و گفت

خدا پرستی  ان به خدا بیاورید، چون شمعون دید قول او به شاه اثر کرده شاه را بهاین باطل، پس ایم

مان کفر و شرک خود ماندند. و ه دیگر به ۀای از اهل مملکت ایمان آوردند و عد دعوت کرد و او با عده
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من در عالم برزخ دیدم دو مردی را که سجده کردند و : در روایتی آمده که آن مرده فرزند شاه بوده و گفت

شناسی؟  بینی میا آن دو نفر را چون بای پسر آی: از خدای تعالی خواستند که من زنده شوم. شاه گفت

ای یکی  پس از عده آری، پس شاه مردم را به صحرا برد و دستور داد همه از جلو فرزند او بگذرند،: گفت

مرد دومی  یکی از آن دو نفر است، سپس دیگری را دید وگفت این این: از آن دو رسول را دید و گفت

خواستند پیامبران را به قتل برسانند، ان ایمان نیاوردند و است. ولی در بعضی از روایات آمده که ایش

 . !*"ین شهر آمد و ایشان را به ایمان دعوت کردمطلع شد از پای حبيب نجارچون 

﴿ ْ نَا إِنَّا قَالُٓوا ۡ ْ  لَّمۡ  لَ�ِن بُِ�ۡمۖ  َ�َط�َّ نَُّ�م َلَ�ُۡ�َنَُّ�مۡ  تَنَتُهوا ِ�مٞ  َعَذاٌب  ّمِنَّا َوَ�ََمسَّ
َ
ْ  ١٨ أ  قَالُوا

َعُ�مۡ  َ�ٰٓ�ِرُُ�م �ِن مَّ
َ
نُتمۡ  بَۡل  ُذّكِۡرتُم�  أ

َ
ۡ�ِفُونَ  قَۡومٞ  أ ۡقَصا ِمنۡ  وََجآءَ  ١٩ مُّ

َ
 رَُجلٞ  ٱلَۡمِديَنةِ  أ

ْ  َ�َٰقۡومِ  قَاَل  �َۡسَ�ٰ  ْ  ٢٠ ٱلُۡمۡرَسلِ�َ  ٱتَّبُِعوا ۡجٗر� لُُ�مۡ  َٔ �َۡ�  �َّ  َمن ٱتَّبُِعوا
َ
ۡهَتُدونَ  َوُهم أ  ﴾٢١ مُّ

  ].۲۱-۱۸: یس[  

زنیم به شما، اگر خودداری نکنید و دست بر  ما فال بد می: گفتندمردم انطاکیه : ترجمه
به شما خواهد رسید از ما عذابی  کنیم و حتماً  ندارید البته البته شما را سنگسار می

(آنرا به تذکر داده شوید وقتی شماشومی شما با شماست آیا : ) رسوالن گفتند۱۸دردناک(
) و از انتهای شهر مردی در ۱۹( باشید کننده می بلکه شما قومی اسراف گیرید)؟فال بد می

) پیروی کنید کسانی ۲۰ای قوم من رسوالن را پیروی کنید(: حال سعی و شتاب آمده، گفت
 ). ۲۱خواهند و آنان هدایت یافتگانند( را که از شما مزد نمی

چه چیز خوبی باشد که زنند و اگر هرچیزی فال میگویند، قوم جاهل به  می »تطريّ «فال بد را : نکات

زدند و خواستند آنان را بکشند،  ست، قوم انطاکیه به رسوالن إلهی فال بد میا موجب رستگاری ایشان

بود و ایمان آورده بود به یاری رسوالن إلهی برخاست. و مقصود از  حبیبنام ه همان مردی که بپس 

َعُ�مۡ  َ�ٰٓ�ِرُُ�م﴿ باشد باعث شومی و بدی است. و  که کفر و جهل شما که با شما میاین است  ﴾مَّ

بسیاری از مردم و همچنین صدای کالغ و  نزد نحوست سیزدهها فال بد است مانند یکی از بیماری

ر فال بد راحتی کنند و بر اث خواندن جغد، کسانی که به فال بد عقیده دارند در معرض آن خود را گم می

از اشراف اروپا که به حتی گاهی یک عمر در رنج روحی و نگرانیند مثال دختری  و دهند را از کف می

نحوست سیزده معتقد بوده و روز سیزده به دنیا آمده بود چون بزرگ شد و فهمید تا آخر عمر ناراحت و 

خود انسان و یک آفت و یک نوع تلقین رنج آوری است که فکر مردم  ۀوحشت داشت، فال بد ساخت

 .)٦٦٥) و مسلم (١٧٨٨. و نگا: بخاری ()٤/٤١٨( طبرسی، مجمع البیان -١
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 الط�ةُ «: فرموده صرسول خداکند، اسالم واقعیتی برای آن قائل نیست.  هل را تیره میضعیف و جا

 هِ تِ اجَ حَ  نْ �َ  ةُ َ�َ الَط  هُ تْ دَّ رَ  نْ مَ «: و نیز فرموده. یعنی فال بد را مؤثر دانستن شرک به خدا است. !*"»كرش

  دْ قَ �َ 
َ
 محققا مشرک شده. و علی. یعنی کسی که فال بد او را از حاجتش باز دارد پس !+"»كَ رَشَ أ

ق«: فرموده تْ بِحَ ةُ لَيْسَ َ ای از حوادث بد که علل آن از خودشان است به حساب  آری مردم پاره .!,"» الطِّريَ

خورند و دچار  کنند و به زمین می خورند و مست می شراب می ۱۳گذارند، مانند اینکه روز  فال بد می

ةُ «: گذارند. از حضرت صادق نقل شده که فرمود می ۱۳شوند و به حساب  شکستگی استخوان می َ الطِّريَ

ىلَ  نْ   عَ ْ تَكُ يْئاً ملَ ا شَ هَ لْ عَ ْ ْ جتَ إِنْ ملَ ، وَ دَتْ دَّ ا تَشَ َ هتَ دْ دَّ إِنْ شَ ، وَ نَتْ وَّ َ ا هتَ تَهَ نْ وَّ ا، إِنْ هَ هَ لُ عَ ْ ا جتَ يْئاً مَ و حضرت  .!-"»شَ

 َواتلََمائِمَ «: فرماید می صرسول خدا
َ

كٌ  إِنَّ الَر� َة رَشَ
َ
ها و آنچه بر گردن اطفال  یعنی طلسم ،!."»َواتلَول

 شود و ورد محبت شرک است. بسته می

 گوید:که می  ابوعبدالله از شسندا ب ٨/١٩٨)، ٢٣٦باب حدیث قوم صالح، ح ( ،الکافي در کلینی -١

ِة اتلََّو�ُّ «فرمودند:  صالله رسول َ�َ اَرُة الطِّ هل امصادر  و در ».کفاره بدشگونی و فال بد زدن، توکل است»: «َكفَّ

ُة رِشٌْك َوَما ِمنَّا إِال«لفظ: ا ) ب٣٥٣٨( السنن در ابن ماجه ) و٣٩١٢( السنن دربوداود ا ت:سن َ�َ  اهللاَ َولَِ�نَّ  ،الطِّ
 ِ

یک از ما نیست که تصمیم به انجام کاری را بدشگونی و فال بد زدن شرک است و هیچ: «»َعزَّ وََجلَّ يُْذِهبُُه بِاتلََّو�ُّ

 و ».بردرا از بین میگردد اما خداوند متعال با توکل آنداشته باشد مگر اینکه چیزی از آن در ذهن وی متصور می

 دو بار تکرار شده است.» الطیرة شرك« هجملدر آن  و )١/٤٤٠المسند ( درحمد ا

يَا رَُسوَل اِهللا! َما  :قَالُوا[ و ادامه آن چنین است:. به صورت مرفوععبدالله بن عمرو  از )٢/٢٢٠( المسند درحمد ا -٢
َحُدُهمْ 

َ
ْن َ�ُقوَل أ

َ
اَرُة َذلَِك؟ قَاَل: أ َ َ�ْ�ُكَ  :َكفَّ

َ
گفتند: ای رسول «]: اللَُّهمَّ ال َخْ�َ إِال َخْ�َُك َوال َطْ�َ إِال َطْ�َُك َوال إهِل

توست و هیچ فال نیک و  یو خیر تنها از سو یاینکه بگوید: پروردگارا نیک«خدا، کفاره این امر چیست؟ فرمودند: 

این : گویددر تعلیق آن میو شعیب ارنؤوط . »نیست جز تو ییابد و معبود بر حقیجز به اراده تو تحقق نم یبد

 .است حسنحدیث 

 .٤٠٠نهج البالغة، قسم الحکم، الحکمة ». فال بد زدن حقیقت ندارد« -٣

 )٨/١٩٧( کلینی، الکافي -٤

را سبک شماری چنان خواهد بود و اگر در آن جدیت به خرج اگر آن فال بد به همان صورتی است که آن را بپذیری؛« -٥

، ح ٦/٢٣٧(وسائل الشیعة  ی درحر عامل »بدان توجه نکنی چیزی نخواهد بود.دهی، چنان خواهد بود و اگر 

لِمٍ ( از و« ):٧٨٢٤ سْ دِ بْنِ مُ َمَّ نْ حمُ دٍ عَ َمَّ َدَ بْنِ حمُ سوال کردم:  آیا به  گوید: از ابوجعفر روایت است که می) أَمحْ

-ها و گردنگفت: بسیاری از رقیهمی ها پناه برم؟ گفت: خیر؛ مگر اینکه از قرآن باشد. علی چیزی از این َدم
دیگری در ؛ چنانکه روایت )٩٢/٥( بحار األنوار، ـیمجلس و». کنند شرک استبندهایی که به کودکان آویزان می

َ� بَِغْ�ِ ِكتَاِب  ص اهللاَوَ�ْن رَُسوِل « :آن چنین است لفظ و )٦٠/١٨( این زمینه وارد شده است: نَُّه َ�َ� َعِن الرُّ
َ
�
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ْ ﴿: ۀو جمل ۡجٗر� ُلُ�مۡ  َٔ �َۡ�  �َّ  َمن ٱتَّبُِعوا
َ
داللت دارد که مبلغ دینی نباید اجر بخواهد و وجوهی  ﴾أ

نام دین نباید از مردم مطالبه کند و باید برای امرار معاش کار کند چنانکه انبیاء چنین بودند. کتاب ه ب

انَ «: نقل کرده است که »البيضاء ةحمج« لِنيَ ـال يِّدُ سَ كَ رسَ ي اليشَ  مُ لُ  ءَ يَشرتَ يَحمِ يَقُولُ إِلی بَ  هُ فَ ، فَ هِ سِ يتِهِ بِنَفْ

بُهُ  احِ طِنِي :لَهُ صَ يَقُولُ  .أَعْ بُ  :فَ احِ تَاعِ ـالصَ لِهِ  مَ مْ قُّ بِحَ گاه چیزی هر ص. یعنی رسول اکرم!*"»أَحَ

آن را به من بده بیاورم : گفت برد و اگر کسی همراه آن حضرت بود و می خرید خود به خانه می می

بن حمل کند. و نیز نقل کرده از علی فرمود صاحب متاع سزاوار است که خود مال خود را  حضرت می

ا «: حمزه که أَيْتُ أَبَ نِ الْـحَ رَ ،  سَ اكَ عِلْتُ فِدَ : جُ لْتُ قُ قِ فَ رَ اهُ يفِ الْعَ مَ دَ تَنْقَعَتْ قَ دِ اسْ ضٍ لَهُ قَ لُ يفِ أَرْ مَ عْ يَ

الَ  قَ ؟ فَ الُ جَ نَ الرِّ ُّ أَيْ يلِ ا عَ لَ بِالْ  ،: يَ مِ دْ عَ نِّي وَ قَ ٌ مِ ريْ وَ خَ نْ هُ ،يَدِ مَ هِ ضِ نْ أَيبِ يفِ أَرْ لْتُ  مِ قُ نْ وَ  :فَ ؟ مَ وَ هُ

الَ  قَ ولُ فَ سُ ريُ  اهللاِ : رَ
أَمِ لِ النَّبِيِّنيَ الْـمُ وَ مَ نْ عَ وَ مِ هُ هيِمْ وَ دِ لُوا بِأَيْ مِ دْ عَ انُوا قَ مْ كَ لُّهُ ائِي كُ آبَ نِنيَ وَ مِ ؤْ

نيالْـمُ وَ  احلِِ الصَّ يَاءِ وَ صِ َوْ األْ لِنيَ وَ سَ  : ام . در کتاب زندگانی خود گفته!+"» رْ
 فتـــــی اقتـــــدا کـــــن بـــــر امـــــام ال

 

ـــی  ـــق م ـــن ح ـــدعت دی ـــدا کن ز ب  ها ج
 

ــــــــارگر  ــــــــام ک ــــــــتانآن ام  در بوس
 

ـــان  ـــن را دک ـــد دی ـــه کن ـــامی ک ـــی ام  ن
 

 داللت دارد بر کمال او در رجولیت و تنوین برای تعظیم است.  ﴾رَُجلٞ ﴿ و تنکیر

واضح و  و از رسول خدا روایت است که از رقیه با غیر کتاب الله و آنچه»: «َعزَّ وََجلَّ َوَما ُ�ْعَرُف ِمْن ِذْكِره اهللاِ 

 ،بوداودا اهل سنت وارد شده است:مصادر  ذکر نموده درمؤلف که  یمتن ماا »مشخص است، نهی کرده است.

 .است صحیحاین روایت : گویدی میالبان و ؛)٣٥٣٠( السنن، ابن ماجه ) و٣٨٨٥( السنن

». روایت کرده است سند ضعیفا ب ههریروبا از أبو یعلی«گوید: ، امام غزالی، و حافظ عراقی میإحیاء علوم الدین -١

 يشءصاحب ال«چنین است:  روایت کرده است. و لفظ آن )٦/٣٥٠( األوسطرا طبرانی در گویم: و مانند آنمی
صاحب و مالک چیزی »: «ن �مله إال أن ي�ون ضعيًفا يعجز عنه فيعينه أخوه الـمسلمأ أحق �شيئه

سزاوارتر به حمل آن است مگر اینکه (از نظر جسمی) ضعیف باشد و توانایی این کار را نداشته باشد و برادر 

یخ دمشقرا ابن عساکر در و مانند آن »ند.مسلمانش او را یاری ک روایت کرده است. عجلونی در  )٤/٢٠٥( تار

و البانی در  »ف روایت شده که همگی ضعیف هستند.این روایت با اسناد مختل«گوید: ) می٢/١٩( کشف الخفاء

یادته ضعیف الجامع الصغیر  ) به موضوع بودن آن حکم کرده است.٣٤٦٠( وز

کرد و پاهایش در عرق فرو رفته بود پس گفتم: فدایت شوم، کار می زمین خودالی دیدم که در ابوالحسن را درح« -٢

دیگران کجایند؟ فرمود: ای علی، کسانی که بهتر از من و پدرم بودند در زمین خود کار کردند؛ گفتم: منظورت چه 

و اوصیا و بران کردند و بلکه عمل پیامکسی است؟ گفت: رسول الله و امیرالمومنین و تمام پدرانم خود کار می

 ).٧٦-٥/٧٥( الکافيکلینی،  »صالحین چنین بوده است.

 

                                                                                                                                                         



 تابشی از قرآن    ٨

ۡ�ُبدُ  َ�ٓ  ِ�َ  َوَما﴿
َ
ِي أ ِذُ  ٢٢ تُرَۡجُعونَ  �َ�ۡهِ  َ�َطَرِ�  ٱ�َّ َّ�

َ
ۦٓ  ِمن َء�  يُرِۡدنِ  إِن َءالَِهةً  ُدونِهِ

ٓ  ٢٣ يُنقُِذونِ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  َشَ�َٰعُتُهمۡ  َ�ّ�ِ  ُ�ۡغنِ  �َّ  بُِ�ّٖ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ  بِ�ٍ  َضَ�ٰلٖ  لَِّ�  إِٗذا إِّ�ِ  ٢٤ مُّ
 ٓ   ].۲۵-۲۲: یس[  ﴾٢٥ فَٱۡسَمُعونِ  بَِرّ�ُِ�مۡ  َءاَمنُت  إِّ�ِ

) آیا غیر ۲۲شوید( سوی او رجوع داده میه آن را که مرا پدید آورده و بنپرستم  و چرا: ترجمه
شفاعت ایشان مرا بخواهد  رگیرم که اگر خدای رحمن ضر هان و معبودان دیگری ب إال ازخدا،

راستی که در این صورت البته در گمراهی ه) ب۲۳به هیچ وجه کفایت از من نکند و مرا نرهانند(
از من  ،پس ،ایمان آوردمبه پروردگار شما درستی که من  ه) ب۲۴باشم( آشکارا می

 ). ۲۵بشنوید(
و  اد او کفار قوم خود را بیان کردهو ارش حبیبدر این آیات از کیفیت دعوت تعالی  حق: نکات

دلیل ه ب استدالل او را بیان کرده که بنده باید فقط خالق خود را عبادت کند و او را ملجأ در حوائج بداند،

  اینکه او هستی داده.
ً
 ه بازگشت همه برای حساب ب: ثانیا

ً
لهی برای در صورت عذاب ا: سوی اوست. ثالثا

 کیفر او، بنده و تعیین 
ً
 دو لذا ایمان خو انقاذ برنیایند ۀاز عهدشفیعان : شفاعت احدی مفید نباشد. رابعا

ْم «: نقل شده که فرمود صای کفار بشنوید. از رسول خدا: را اعالم کرد و گفت
َ
ٌة ل

َ
ث

َ
ال

َ
َمِم ث

ُ ْ
ُسبَّاُق األ

َة َ�ْ�ٍ  بِاهللاِ يَْ�ُفُروا 
َ
يِب َطالٍِب : َطْرف

َ
ُّ ْ�ُن أ . در تاریخ !*"»َصاِحُب يَاِسَ� َوُمْؤِمُن آِل فِْرَعْونَ وَ  يلَعِ

از که ذیل بیان شده  ۀشدند و زیر پا او را شهید کردند، و لذا در آیور  قوم بر او حملهحال او آمده که 

 .او را به بهشت خواندندطرف خدای تعالی 

ۖ  ٱۡدُخلِ  �ِيَل ﴿  ِمنَ  وََجَعلَِ�  َرّ�ِ  ِ�  َ�َفرَ  بَِما ٢٦ َ�ۡعلَُمونَ  قَۡوِ�  َ�ٰلَۡيَت  قَاَل  ٱۡ�َنََّة
ٓ  ٢٧ ٱلُۡمۡكَرِم�َ  نَزۡ�َا ۞َوَما

َ
ٰ  أ َمآءِ  ّمِنَ  ُجندٖ  ِمن َ�ۡعِدهِۦ ِمنۢ  قَۡوِمهِۦ َ�َ  ُم�ِلِ�َ  ُكنَّا َوَما ٱلسَّ

ةً  ٢٩ َ�ِٰمُدونَ  ُهمۡ  فَإَِذا َ�ِٰحَدةٗ  َصۡيَحةٗ  إِ�َّ  َ�نَۡت  إِن ٢٨ �  َ�َ  َ�َٰحۡ�َ �ِيِهم َما ٱۡلعَِبادِ
ۡ
 ّمِن يَأ

ْ  إِ�َّ  رَُّسولٍ    ].۳۰-۲۶: یس[  ﴾٣٠ �َۡسَتۡهزُِءونَ  بِهِۦ َ�نُوا
که پروردگارم ) ۲۶(دانستند میای کاش قوم من : گفته شد وارد بهشت شو گفت: ترجمه
) و نفرستادیم بر قوم او پس از او لشکری از ۲۷مرا آمرزید و مرا از گرامی شدگان کرد( چگونه

طالب، صاحب  ها سه نفر بودند که حتی یک چشم بر هم زدن به خداوند کفر نورزیدند: علی بن ابیپیشگامان امت« -١

بدون  )١٣/٥٨( بحار األنوار؛ و مانند آن: مجلـسی، )٢/٦( المناقبابن شهر آشوب، ». ل فرعونآیاسین و مومن 

با اسناد از عبد الرحمن بن أبي لیلي از پدرش به  )٨/١٢٦( الکشف والبیانسند. و اصل آن: ثعلبی نیشابوری، 

 . )١٥/٢٠( الجامع ألحکام القرآن؛ و قرطبی، )٤/١٢( الکشافصورت مرفوع. و زمخشری، 
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) ۲۹که ناگهان خاموش شدند( بانگ مرگبار) نبود مگر یک ۲۸کننده نبودیم( آسمان و ما نازل
 ). ۳۰کردند( تهزاء میدریغا بر این بندگان، رسولی بر ایشان نیامد مگر اینکه به او اس

ز وفات ا شهیدی پس یا هر و حبیب نجارکه  داللت دارد ﴾ٱۡ�َنَّةَ  ٱۡدُخلِ  �ِيَل ﴿: ۀجمل: نکات

یا سنگسار  کوب،م به نعم الهی است، زیرا او را لگدگردد و متنّع  خروی میداخل در بهشت برزخی و یا ا

ٓ ﴿ :ۀجمل ودار زدند و او شهید از دنیا رفته و خدا او را گرامی داشته. و یا به  نَزۡ�َا َوَما
َ
ٰ  أ  ﴾...قَۡوِمهِۦ َ�َ

و دهد و آنان را به یک صیحه هالک نمود  اهمیت به آنان نمیتعالی  داللت بر تحقیر قوم دارد، یعنی حق

ه سرکش خود اظهار تأسف نموده که بتعالی برای بندگان  ولی حقنداشتند. احتیاج به لشکر آسمانی 

و  اخبار اوست که اینجا مورد آن استتعالی  و معنی تأسف اینجا از حق کردند فرستادگان او استهزاء می

 را سرباز گم نام گویند.  حبیب نجار

لَمۡ ﴿
َ
�  ْ ۡهلَۡكَنا َ�مۡ  يََرۡوا

َ
�َُّهمۡ  ٱۡلُقُرونِ  ّمِنَ  َ�ۡبلَُهم أ

َ
ا ُ�ّٞ  �ن ٣١ يَرِۡجُعونَ  َ�  إَِ�ِۡهمۡ  � َّمَّ  َ�ِيعٞ  ل

ۡ�َنا َ ونَ  �َّ َُّهمُ  َوَءايَةٞ  ٣٢ ُ�َۡ�ُ �ُض  ل
َ
ۡحَيۡيَ�َٰها ٱلَۡمۡيَتةُ  ٱۡ�

َ
ۡخرَۡجَنا أ

َ
ا ِمۡنَها َوأ ُ�لُونَ  فَِمۡنهُ  َحّبٗ

ۡ
 يَأ

ٰتٖ  �ِيَها وََجَعۡلَنا ٣٣ ِيلٖ  ّمِن َج�َّ ۡعَ�ٰبٖ  �َّ
َ
ۡرنَا َوأ ْ  ٣٤ ٱۡلُعُيونِ  ِمنَ  �ِيَها َوفَجَّ ُ�لُوا

ۡ
 ِمن ِ�َأ

يِۡديِهمۚۡ  َعِملَۡتهُ  َوَما َ�َمرِهِۦ
َ
َفَ�  �

َ
  ].۳۵-۳۱: یس[  ﴾٣٥ �َۡشُكُرونَ  أ

-هآنان بدیگر ها را پیش از ایشان هالک نمودیم که  که چقدر از مردم قرنآیا ندیدند : ترجمه
) و ۳۲شدگانند(احضار  شک به پیشگاه ما مامشان بیت محققاً  ) و۳۱گردند( سوی ایشان برنمی

زنده کردیم و از آن حبه بیرون قدرت ما برای ایشان آن زمین مرده است که ما آن را  ۀنشان
ی از درخت خرما و انگور قرار دادیم و در آن های ) و در آن بوستان۳۳خورند( می که از آنآوردیم 
بخورند است، عمل آوردهشان به های دست آن و از آنچه ة) تا از میو۳۴( ها روان ساختیم چشمه

 ). ۳۵گزارند( پس آیا شکر نمی
ست ولی چون بشر مکرر دیده متوجه نیست، ا در و دیوار عالم موجب عبرت و آثار قدرت: نکات

 : عبرت و قدرت خود در این آیات آورده است ۀولی خدا چند چیز را برای نشان

 های گذشته که رفتند و قدرت برگشت ندارند.  مردمان قرن: اول

 باران احیاء کرده.  ۀهای موات را که بواسط زمین: دوم

 کدام هزاران منافع دارد. آورد که هر را که از آن بیرون میحبوباتی : سوم

 ی که ایجاد نموده. های باغ و بوستان: چهارم

 ی که روان کرده است. های چشمه: پنجم

 



 تابشی از قرآن    ١٠

يِۡديِهمۡ  َعِملَۡتهُ  َوَما﴿ ۀاز جمل و مقصود
َ
ها و آب میوه ،ها کمپوت ها، مها، انواع شیره، طعا﴾�

 سازد.  ها است که بشر آن را می شیرینی

ِي ُسۡبَ�ٰنَ ﴿ ۡزَ�ٰجَ  َخلَقَ  ٱ�َّ
َ
ا ُ�ََّها ٱۡ� �ُض  تُ�بُِت  ِممَّ

َ
نُفِسِهمۡ  َوِمنۡ  ٱۡ�

َ
ا أ  ٣٦ َ�ۡعلَُمونَ  َ�  َوِممَّ

َُّهمُ  َوَءايَةٞ  ُۡل  ل ۡظلُِمونَ  ُهم فَإَِذا ٱ�ََّهارَ  ِمۡنهُ  �َۡسلَخُ  ٱ�َّ ۡمُس  ٣٧ مُّ ۚ  لُِمۡسَتَقّرٖ  َ�ۡرِي َوٱلشَّ ََّها  َ�ٰلَِك  ل
  ].۳۸-۳۶: یس[  ﴾٣٨ ٱۡلَعلِيمِ  ٱۡلَعزِ�زِ  َ�ۡقِديرُ 
دانند  نمیوداتی که مردم ها و از موج از نبات و از خود انسانی که آن خدایاست منزه : ترجمه

قدرتی برای ایشان شب  ) و نشانه۳۶اقسامی ایجاد کرده است(انواع و  ها، اصناف، جفت
سیر ) و خورشید ۳۷اند( کنیم که ناگاه ایشان در تاریکی است که روز را از آن بر طرف می

 ). ۳۸خدای توانای دانا مقرر کرده( که یگیری اندازه ،تا قرارگاه خود کند می
ۡزَ�ٰجَ  َخلَقَ ﴿ ۀقت نر و ماده در گیاهان دارد جملآیاتی که داللت بر خلیکی از : نکات

َ
 ﴾ُ�ََّها ٱۡ�

ۡمُس ﴿: ۀباشد. و جمل می ۳۶ ۀدر آی ََّها لُِمۡسَتَقّرٖ  َ�ِۡري َوٱلشَّ داللت بر حرکت و سیر خورشید دارد،  ﴾ل

ََّها لُِمۡسَتَقّرٖ ﴿ ۀاما مفسرین برای جمل رسد  ، آنچه از ظاهر آیه به نظر میاند معانی متعدده ذکر کرده ﴾ل

اند به  این است که مستقر خورشید همان قیامت است. و حرکت فعلی خورشید چنانچه منجمین گفته

 ۀدانشمندان فلکی امروز آفتاب حرکتی ویژ ۀو طبق گفت شود است و در قیامت راکد میوکا  ۀطرف ستار

وکا در  ۀر ساعت بشکل مارپیچ به طرف ستارکیلومتر د ۷۲۰۰۰/-با سرعت خود دارد و در مدار خود 

 حرکت است.

ۡرَ�ٰهُ  َوٱۡلَقَمرَ ﴿ ٰ  َمَنازَِل  قَدَّ ۡمُس  َ�  ٣٩ ٱۡلَقِديمِ  َكٱۡلُعرُۡجونِ  َ�دَ  َح�َّ ٓ  يَ�َبِ�  ٱلشَّ ن لََها
َ
 تُۡدرِكَ  أ

ُۡل  َوَ�  ٱۡلَقَمرَ  �  َسابِقُ  ٱ�َّ َُّهمۡ  َوَءايَةٞ  ٤٠ �َۡسَبُحونَ  فَلَكٖ  ِ�  َوُ�ّٞ  ٱ�ََّهارِ نَّا ل
َ
 ِ�  ُذّرِ�ََّتُهمۡ  َ�َۡلَنا �

  ].۴۱-۳۹: یس[  ﴾٤١ ٱلَۡمۡشُحونِ  ٱۡلُفۡلكِ 
 مانند چوب کهنه خوشه که چونآنم تا یگیری کرد و اندازهو برای ماه منازلی مقدر : ترجمه

روز  ةبرسد و نه شب پیشی گیرند ه) نه برای خورشید سزاوار است که به ما۳۹(برگردد خرما
است که ما حمل نمودیم  قدرتی ۀ) و ایشان را نشان۴۰یک در مدار خود شناورند( هر است و

 ). ۴۱( ایشان را در کشتی پر از بار ذریه
حمل، ثور، جوزا، سرطان، : های دوازدگانه یعنی از برجست ا سیر قمر عبارتهای  منزل: نکات

 ای از ستارگان یک از اینها مجموعه که هر ؛دلو و حوت اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی،

 باشد.  شکل آن میه ست که با
ً
ی است دارای ان به نظر مردم زمین مانند ترازویای از ستارگ عده مثال
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و خدا سیر قمر را در نظر اهل زمین چنین نموده که در این  کفین، آن مجموعه را میزان گویند شاهین و

ست و هشت منزل است که هر شب داخل منزلی شود تا به منزل آخر اند بی کند. و گفته ها سیر می برج

 هرحال سیر ماه از هالل تا قرص کامل و بالعکس از قدرت خداوند عزیز و قدرتمند است. بهرسد. 

  �ن ٤٢ يَۡرَكُبونَ  َما ّمِۡثلِهِۦ ّمِن لَُهم وََخلَۡقَنا﴿
ۡ
ََّشأ  ُهمۡ  َوَ�  لَُهمۡ  َ�ِ�خَ  فََ�  ُ�ۡغرِۡ�ُهمۡ  �

ْ  لَُهمُ  �ِيَل  �َذا ٤٤ ِح�ٖ  إَِ�ٰ  َوَمَ�ًٰعا ّمِنَّا رَۡ�َةٗ  إِ�َّ  ٤٣ يُنَقُذونَ  يِۡديُ�مۡ  َ�ۡ�َ  َما ٱ�َُّقوا
َ
 َوَما �

�ِيِهم َوَما ٤٥ تُرَۡ�ُونَ  لََعلَُّ�مۡ  َخۡلَفُ�مۡ 
ۡ
ْ  إِ�َّ  َرّ�ِِهمۡ  َءاَ�ٰتِ  ّمِنۡ  َءايَةٖ  ّمِنۡ  تَأ  َ�ۡنَها َ�نُوا

 ].۴۶-۴۲: یس[  ﴾٤٦ ُمۡعرِِض�َ 
) و اگر بخواهیم ایشان ۴۲شوند( مانند آن را آنچه را که سوار میو برای ایشان آفریدیم : ترجمه

رحمتی از اینکه ) مگر ۴۳( کنیم پس نه ایشان را فریادرسی است و نه رها شوند را غرق می
به ایشان گفته ) و چون ۴۴د و تا مدتی ایشان را بر خوردار کند(باشجانب ما شامل حالشان 

شود از آنچه در جلو خودتان و عقب خودتان است پرهیز کنید باشد که شما مشمول رحمت 
ایشان نیامد مگر اینکه از آن گارشان بر ای از آیات پرورد  ) و هیچ آیه۴۵((اعتنا نکنند)  شوید

 ). ۴۶( اعراض داشتند

 رَۡ�َةٗ  إِ�َّ ﴿که کشتی در بیابان است، و مقصود از شتر است  ﴾يَۡرَكُبونَ  َما﴿مقصود از : نکات
مهلت کسانی است که  ﴾ِح�ٖ  إَِ�ٰ  َوَمَ�ًٰعا﴿ آورند. و مقصود از برای کسانی است که ایمان می ﴾ّمِنَّا

ْ  لَُهمُ  �ِيَل  �َذا﴿: ۀدهد. و خبر جمل آورند که تا وقت مرگ خدا مهلتشان می ایمان نمی ال  ۀجمل ﴾ٱ�َُّقوا

يِۡديُ�مۡ  َ�ۡ�َ  َما﴿محذوف است. و مقصود از  يتقون
َ
های دنیوی از قبیل غرق، حرق،  عذاب ﴾�

های  قیامت و عذاب موت، ﴾َخۡلَفُ�مۡ  َوَما﴿مجروح شدن و آفات دیگر است. و مقصود از  مغلوب،

 آن است. 

ْ  لَُهمۡ  �ِيَل  �َذا﴿ نفُِقوا
َ
ا أ ُ  َرزَقَُ�مُ  ِممَّ ِينَ  قَاَل  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ِينَ  َ�َفُروا ْ  لِ�َّ ُ�ۡطِعمُ  َءاَمُنٓوا

َ
 لَّوۡ  َمن �

ُ  �ََشآءُ  ۥٓ  ٱ�َّ ۡطَعَمُه
َ
نُتمۡ  إِنۡ  أ

َ
بِ�ٖ  َضَ�ٰلٖ  ِ�  إِ�َّ  أ  ُكنُتمۡ  إِن ٱلۡوَۡعدُ  َ�َٰذا َمَ�ٰ  َوَ�ُقولُونَ  ٤٧ مُّ

ُخُذُهمۡ  َ�ِٰحَدةٗ  َصۡيَحةٗ  إِ�َّ  يَنُظُرونَ  َما ٤٨ َ�ِٰد�ِ�َ 
ۡ
ُمونَ َ�ِ  وَُهمۡ  تَأ  �َۡسَتِطيُعونَ  َفَ�  ٤٩ ّصِ

ۡهلِِهمۡ  إَِ�ٰٓ  َوَ�ٓ  تَوِۡصَيةٗ 
َ
  ].۵۰-۴۷: یس[  ﴾٥٠ يَرِۡجُعونَ  أ

به و چون به ایشان گفته شود از آنچه خدا روزی شما کرده انفاق کنید آنها که کافرند : ترجمه
خواست او را طعام  میآیا به کسی طعام دهیم که اگر خدا : ند گوینداهآنها که ایمان آورد
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عده چه زمانی است اگر این و: ) و گویند۴۷نیستید شما مگر در گمراهی آشکار( ؟داد می
گیرد در حالی که  ای را که ایشان را می ند مگر صیحهکش ) انتظار نمی۴۸(یدشما راستگوی

ای ندارند و نه به اهل خود بر  ی توصیه) پس توانای۴۹اند( ه جدال پرداختهایشان ب
 ). ۵۰گردند( می

  :دو چیز در نظر اسالم مهم است: نکات

 یکی ترس از خالق و عظمت به او و دیگر شفقت بر مخلوق. 

ْ ﴿ :که فرموده ۴۷ ۀبیان کرده. و دوم را در آی ۴۵ ۀاما اول را در آی نفُِقوا
َ
حال کفار در هر به ﴾...أ

ُ�ۡطِعمُ ﴿: بلکه گفتند »؟فقننأ«جواب نگفتند 
َ
یعنی خواستند در نهایت مخالفت عرض اندام  ؟﴾...�

بِ�ٖ  َضَ�ٰلٖ  ِ� ﴿: ۀدهیم. و جمل کنیم هیچ بلکه حتی طعام هم نمی د و بگویند انفاق که نمینکن  ﴾مُّ
گویید زیرا  شما تضاد می: گفتند دانستند زیرا می داللت دارد که کفار موحدین را در ضاللت آشکار می

خالف توانیم بر که خدا خواسته ما نمی فقیر و گرسنه باشند، پس چیزی راید خدا خواسته مؤمنین گوی می

 تا آخر تهدیدات و تهویالتی است.  ﴾...َ�ِٰحَدةٗ  َصۡيَحةٗ ﴿ ۀو در جمل !آن ایشان را اطعام کنیم

ورِ  ِ�  َونُفِخَ ﴿ ۡجَداثِ  ّمِنَ  ُهم فَإَِذا ٱلصُّ
َ
ْ  ٥١ يَنِسلُونَ  َرّ�ِِهمۡ  إَِ�ٰ  ٱۡ�  َ�َعَثَنا َمنۢ  َ�َٰوۡ�لََنا قَالُوا

ۡرقَِدنَاۗۜ� ِمن  فَإَِذا َ�ِٰحَدةٗ  َصۡيَحةٗ  إِ�َّ  َ�نَۡت  إِن ٥٢ ٱلُۡمۡرَسلُونَ  َوَصَدَق  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ  وََعدَ  َما َ�َٰذا مَّ
ۡ�َنا َ�ِيعٞ  ُهمۡ  َ ونَ  �َّ  ُكنُتمۡ  امَ  إِ�َّ  ُ�َۡزۡونَ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  َ�ۡفٞس  ُ�ۡظلَمُ  َ�  فَٱۡ�َۡومَ  ٥٣ ُ�َۡ�ُ

  ].۵۴-۵۱: یس[  ﴾٥٤ َ�ۡعَملُونَ 
به سوی پروردگارشان د پس ناگهان ایشان از قبرها ودمیده شدر صور و : ترجمه

این است  ابگاهمان برانگیخت؟چه کس ما را از خو ،ای وای بر ما: گویند) ۵۱شتابند( می
یک صیحه  رستاخیز) جز(آن ) ۵۲( گفتندآنچه خدای رحمن وعده داده بود و پیامبران راست 

و جزا  ،) پس آن روز به کسی هیچ ستمی نشود۵۳( اند شدهنزد ما احضار  که ناگاه تماماً نبوده 
 ). ۵۴( اید کرده داده نشوید مگر طبق آنچه می

ورِ  ِ�  َونُفِخَ ﴿مقصود از : نکات است که برای احضار نزد حکم  نفخ ثانی آیه در این ﴾ٱلصُّ

 عدل، ۀداللت دارد که تشکیل این محکمه برای اقام ﴾...َ�ۡفٞس  ُ�ۡظلَمُ  َ� ﴿ :ۀو جملپروردگار است. 

 داللت دارد که جزای عمل طبق عمل است.  ﴾ُ�َۡزۡونَ  َوَ� ﴿ احقاق حق و جزای عمل است
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ۡصَ�َٰب  إِنَّ ﴿
َ
ۡزَ�ُٰجُهمۡ  ُهمۡ  ٥٥ َ�ِٰكُهونَ  ُشُغلٖ  ِ�  ٱۡ�َۡومَ  ٱۡ�َنَّةِ  أ

َ
َرآ�ِِك  َ�َ  ِظَ�ٰلٍ  ِ�  َوأ

َ
 ٱۡ�

ا َولَُهم َ�ِٰكَهةٞ  �ِيَها لَُهمۡ  ٥٦ ونَ  ُٔ ُمتَِّ�  ُعونَ  مَّ   ﴾٥٨ رَِّحي�ٖ  رَّّبٖ  ّمِن قَۡوٗ�  َسَ�ٰمٞ  ٥٧ يَدَّ
 ].۵۸-۵۵: یس[ 

 همسرانشان) ایشان و ۵۵(و شادمانند  در کاری خوشاهل بهشت در آن روز که  حقاً : ترجمه
ایشان و برای ایشان در آنجا میوه و بر  )۵۶اند( های آراسته تکیه زده بر تخت هاییدر سایه

 ). ۵۸(است  گفتاری از پروردگار رحیم ی کهسالمبا ) ۵۷موجود است آنچه بخواهند(
باشند، چه از  جهت آسوده و متنعم میشود که اهل بهشت از هر میاز این آیات استفاده : نکات

و از جهت تنها  های آراسته ختبردن جسمی، از جهت مکان بر تجهت فکری و چه از جهت بهره 

ۡزَ�ُٰجُهمۡ  ُهمۡ ﴿نبودن 
َ
از تمام جهات در  ..و هکذا ﴾َ�ِٰكَهةٞ  �ِيَها لَُهمۡ ﴿، و از جهت خوراک ﴾َوأ

ایشان از فرمان  ۀاین است که سالمتی و خواست ﴾قَۡوٗل  َسَ�ٰمٞ ﴿. و مقصود از »اللهم ارزقنا«آسایشند. 

 خدا است. 

﴿ ْ َها ٱۡ�َۡومَ  َوٱۡمَ�ُٰزوا ُّ�
َ
لَمۡ  ٥٩ ٱلُۡمۡجرُِمونَ  �

َ
ۡ�َهدۡ  ۞�

َ
ن َءاَدمَ  َ�َٰبِ�ٓ  إَِ�ُۡ�مۡ  أ

َ
ْ  �َّ  أ  َ�ۡعُبُدوا

ۡيَ�َٰنۖ  بِ�ٞ  َعُدوّٞ  لَُ�مۡ  إِنَُّهۥ ٱلشَّ نِ  ٦٠ مُّ
َ
�  َوأ ۡسَتِقيمٞ  ِصَ�ٰٞط  َ�َٰذا ٱۡ�ُبُدوِ� َضلَّ  َولََقدۡ  ٦١ مُّ

َ
 أ

فَلَمۡ  َكثًِ��ۖ  ِجبِّ�ٗ  ِمنُ�مۡ 
َ
ْ  أ  ٦٣ تُوَعُدونَ  ُكنُتمۡ  ٱلَِّ�  َجَهنَّمُ  َ�ِٰذهِۦ ٦٢ َ�ۡعقِلُونَ  تَُ�ونُوا

  ].۶۴-۵۹: یس[  ﴾٦٤ تَۡ�ُفُرونَ  ُكنُتمۡ  بَِما ٱۡ�َۡومَ  ٱۡصلَوَۡها
پیمان  سوی شمابهای فرزندان آدم، آیا ) ۵۹جدا شوید(امروز و ای گناهکاران : ترجمه

) و اینکه مرا ۶۰زیرا او برای شما دشمنی آشکار است( ،را نپرستیدم که شیطان فرستادن
کرد را گمراه یاز شما گروهی بسیار(شیطان)  ) و حقیقتاً ۶۱راه راست این است( که بپرستید

) امروز به ۶۳شدید( ده میکه وعده دااست دوزخی ) این۶۲فته بودید(نیا عقل در هآیا ب پس
 ). ۶۴ورزیدید( مقابل آنچه کفر میه ید بآن در آی

ْ ﴿: ۀجمل: نکات  حسب ظاهره بر جدا شدن مجرمین از یکدیگر بداللت دارد  ﴾...ٱۡ�َۡومَ  َوٱۡمَ�ُٰزوا

 شوند و ممکن یک از مجرمین از دیگری فردا فرد رسیدگی و عقاب می آیه. و مقصود آیه این است که هر

لَمۡ ﴿ :ۀاز مؤمنین باشد و این معنی ظاهرتر است. و جمل مجرمینجدا شدن مرادست ا
َ
ۡ�َهدۡ  �

َ
 أ

گرفته. اما تعالی با بندگان پیمان عبودیت و اطاعت بسته و از ایشان پیمان  داللت دارد که حق ﴾...إَِ�ُۡ�مۡ 

فَلَمۡ ﴿ ۀپس باید دانسته شود این پیمان، پیمان فطری و عقلی است چنانکه جملچگونه؟  کی و کجا و
َ
 أ
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 ْ ه مقصود از پیمان، پیمانی است که ب: به آن اشاره دارد. و ممکن است گفته شود ﴾َ�ۡعقِلُونَ  تَُ�ونُوا

 است.از مردم دنیا گرفته شده و کتب آسمانی توسط انبیا 

ٰٓ  َ�ۡتِمُ  ٱۡ�َۡومَ ﴿ ۡفَ�ٰهِِهمۡ  َ�َ
َ
ٓ  أ يِۡديِهمۡ  َوتَُ�ّلُِمَنا

َ
رُۡجلُُهم َو�َۡشَهدُ  �

َ
ْ  بَِما أ  َولَوۡ  ٦٥ يَۡ�ِسُبونَ  َ�نُوا

ٰٓ  لََطَمۡسَنا �ََشآءُ  ۡ�ُينِِهمۡ  َ�َ
َ
ْ  أ َ�َٰط  فَٱۡستََبُقوا ٰ  ٱلّصِ َّ�

َ
ونَ  فَ� ٰ  لََمَسۡخَ�ُٰهمۡ  �ََشآءُ  َولَوۡ  ٦٦ ُ�ۡبِ�ُ َ�َ 

ْ  َ�َما َمَ�نَتِِهمۡ  ا ٱۡسَتَ�ُٰعوا  ].۶۷-۶۵: یس[  ﴾٦٧ يَرِۡجُعونَ  َوَ�  ُمِضّيٗ
و پاهاشان گواهی زنیم و دستهاشان با ما سخن گویند  امروز بر دهانهاشان مهر می: ترجمه

کشیم پس به  ) و اگر خواهیم بر چشمانشان قلم محو می۶۵اند( کرده دهند به آنچه کسب می
ان را بر همان جایشان شآینه ای ) و اگر بخواهیم هر۶۶بینند( ا میکج سبقت گیرند ولیراه آن 

 ). ۶۷رفتن توانا باشند و نه برگردند( مسخ کنیم پس نه به
ی است که دست و پا را خدا به سخن آورد و زبان های قیامت جای و توقفگاهیکی از مراحل : نکات

تواند گاهی به  را الل کند، اما در مراحل دیگر با زبان سخن گویند، همان قدرتی که زبان را نطق داده می

کار بیندازد، چنانکه پس از جوانی تمام قوای انسان سست را از  دهاندست و پا قدرت سخن بدهد و 

 ﴾...لََطَمۡسَنا  �ََشآءُ  َولَوۡ ﴿: ۀزیر اشاره به همین است، ولی جمل ۀافتد و آی و بلکه از کار میشود  می
 باشد.  راجع به دنیا می

َعّمِۡرهُ  َوَمن﴿ فََ�  ٱۡ�َۡلِق�  ِ�  ُ�َنّكِۡسهُ  �ُّ
َ
  ].۶۸: یس[  ﴾٦٨ َ�ۡعقِلُونَ  أ

ه آیا ببریم) (و به کاستی میگردانیمش  و کسی را که عمرش دهیم در آفرینش بر می: ترجمه
 ). ۶۸یابند( عقل در نمی

و از بین رفتن قوا در پیری دلیل است بر قدرت خالق انسان که بدون اختیار نیروی جوانی : نکات

آورد، پس همان دست است که  میگیرد و به حالت بچگی بلکه بدتر او را در  انسان قوای او را می

دیگر آنکه انسان تا پیر نشده و قوای  ۀگرداند. نکتمتی بیاورد و تمام هستی او را برتواند بشر را به قیا می

أَ «: جوانی را از دست نداده باید به فکر آخرت کند و خود را کامل سازد، حضرت صادق فرموده رَ نْ قَ مَ

نٌ  مِ ؤْ ابٌّ مُ وَ شَ هُ آنَ وَ رْ ه الْقُ مِ دَ هِ وَ مِ آنُ بِلَحْ رْ تَلَطَ الْقُ   .!*"» اخْ

 الکافيکلینی،  »گردد.او عجین میو خون که جوان و مومن است قرآن را بخواند، قرآن با گوشت هرکس درحالی« -١

)٢/٦٠٣( 

 

                                                           



 ۱۵  سورة یس

ۡعرَ  َعلَّۡمَ�ٰهُ  َوَما﴿ ۥٓۚ  يَ�َبِ�  َوَما ٱلّشِ بِ�ٞ  َوقُۡرَءانٞ  ذِۡكرٞ  إِ�َّ  ُهوَ  إِنۡ  َ�ُ ُنِذرَ  ٦٩ مُّ ا َ�نَ  َمن ّ�ِ  َحّيٗ
  ].۷۰-۶۹: یس[  ﴾٧٠ ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  َ�َ  ٱۡلَقۡوُل  َوَ�ِحقَّ 
نیست این کتاب مگر سبب  .ودهم نب شعر نیاموختیم و برای او سزاواررا  (محمد)و او: ترجمه

 ). ۷۰) تا بترساند آنکه را که زنده باشد و ثابت کند گفتار را بر کافران(۶۹روشن(تذکر و قرآن 
یس  ۀشعراء مقداری از مفاسد شعر را گوشزد کردیم. در این آیه که در سور ۀدر اواخر سور: نکات

رُ «: کهو لذا در حدیث آمده  سول خود را متوجه شعر ننموده استگوید خداوند ر آمده می عْ انَ الشِّ كَ

ولِ الْـحَ أَبْغَضَ  سُ يثِ إِىلَ رَ تفصیل شرح ه . ما این مطلب را در کتاب شعر و موسیقی ب!*"»صاهللاِ دِ

 : فرموده در جنگ حنین می صایم. حال اگر کسی بگوید پس چگونه رسول خدا داده
ـــــــــــــــذبأ ـــــــــــــــی ال ك ـــــــــــــــا النب  ن

 

 نــــــــــــا ابــــــــــــن عبــــــــــــد املطلــــــــــــب؟أ 
 

ُنِذرَ ﴿: ۀ. و جمل!+"کند ت که این رجز است و عرب رجز را شعر حساب نمیاس جواب آن  َمن ّ�ِ
ا َ�نَ  گیرد و از خدا  متفکر و سلیم القلب به شنیدن قرآن پند می دل، داللت دارد که شخص زنده ﴾َحّيٗ

ٰ  ِ�  إِنَّ ﴿ :فرماید می ۳۷در سوره ق آیه شود چنانکه ترسد و بر کافران حجت تمام می می  َرىٰ َ�ِ�ۡ  لَِك َ�
و این آیات رد است بر آنچه که در زمان ما رایج است که قرآن را بر سر قبرها و  .!,"﴾ٌب قَلۡ  ۥَ�ُ  َ�نَ  لَِمن

 خوانند.  مردگان می

. و اصل آن نزد اهل سنت )٦/٩٩( مستدرك الوسائلنوری طبرسی، ». شعر بود منفورترین سخن نزد رسول خدا« -١

 روايت است كه از وی سوال شد: ل از اع�شه )١٨٨و  ١٤٨و  ٦/١٣٤( المسندروایت شده است: احمد در 

َ�اَن رَُسوُل «
َ
ْعرُ  ص اهللاِ أ َِديِث إيَِلْهِ  :َ�َقالَْت  ؟يُتََساَمُع ِعنَْدُه الشِّ

ْ
ْ�َغَض احل

َ
آیا رسول خدا چون شعری »: «اَكَن أ

و شعیب ارنؤوط  »ورترین سخنان نزد ایشان شعر بود.داد؟ پس ام المومنین فرمود: منفشد به آن گوش میخوانده می

باشند. و هیثمی در می الصحیح اویانرو ثقات اویان آن است و رصحیح  آن سنادگوید: ارا صحیح دانسته و میآن

 هستند. الصحیحراویان آن، راویان  ورا روایت نموده آنحمد گوید: ا) می١٣٢٩٧ش: ( ،المجمع

داند؛ بلکه در بسیاری از مواضع همین کتاب به ابیاتی استشهاد روشن است که مولف شعر را مطلقا مذموم نمی -٢

کند بلکه خود ابیات زیبایی سروده است. و بلکه از قریحه و ذوق شعری در فارسی برخوردار است. مقصود وی  می

نکوهش شعر باطلی است که معانی دروغ و فاسد و مخالف با قرآن و شریعت دربردارد. اما اگر شعر از معانی 

َيَاِن لِسْحًرا َو «فرمودند:  صصحیح و مفیدی برخوردار باشد، امری نیک و پسندیده است. و رسول خدا 
ْ

إِنَّ ِمَن ابل
ْعِر حِلْكَمًة (أو ِحَكًما) ) است و برخی از شعرها حکمت ثیر گذارأبرخی از سخنان چون سحر (ت»: «إنَّ ِمَن الشِّ

 دوست داشت به اشعار نیک گوش دهد. صرسول خدا  و »است.

 »لی دارد.عبرتی است برای آن که د محققا در آنچه ذکر شد تذکر و« -٣

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ١٦

وَ ﴿
َ
ْ  لَمۡ  أ نَّا يََرۡوا

َ
ا لَُهم َخلَۡقَنا � ٓ  َعِملَۡت  ّمِمَّ يِۡديَنا

َ
نَۡ�ٰٗما �

َ
 لَُهمۡ  َوَذلَّۡلَ�َٰها ٧١ َ�ٰلُِكونَ  لََها َ�ُهمۡ  �

ُ�لُونَ  َوِمۡنَها َرُ�وُ�ُهمۡ  فَِمۡنَها
ۡ
فََ�  َوَمَشارُِبۚ  َمَ�ٰفِعُ  �ِيَها َولَُهمۡ  ٧٢ يَأ

َ
  ﴾٧٣ �َۡشُكُرونَ  أ

  .]۷۳-۷۱: یس[ 
که برای ایشان آفریدیم قدرت خود ه که ما چهارپایان را بآیا ندیدند و تأمل نکردند : ترجمه

 ها سواری ایشان ناز آبرخی  ،را برای ایشان رام نمودیم پس آنها) و ۷۱ایشان آنها را مالکند(
ها است آیا  ها و آشامیدنی شان در آنها بهرهای ) و برای۷۲خورند( می برخی از آنها راست و ا

 ). ۷۳کنند( پس شکر نمی
وَ ﴿: ۀمقصود از جمل: نکات

َ
در تمام قرآن رؤیت بصری نیست بلکه رؤیت عقل و  ﴾...يََرۡواْ  لَمۡ  أ

ا﴿: ۀاز جملنظر فکری است. و مقصود  ٓ  َعِملَۡت  ّمِمَّ يِۡديَنا
َ
خود ما خلق شده قدرت ه این است که ب ﴾�

معنی ظرف ه ب مرشبممکن است جمع  ﴾َوَمَشارُِب ﴿ ۀوزیر و شریکی. و کلم قدرت یاوری،ه نه ب

ن است جمع و ممک ساختند ها برای آب می ک آب و ظرفشرب باشد زیرا از پوست حیوانات خی

 ها. مختصر آن که در چهار پایان هزاران منافع برای بشر است.  دوغ و روغن مشروب باشد، یعنی شیر،

﴿ ْ َُذوا ِ  ُدونِ  ِمن َوٱ�َّ ونَ  لََّعلَُّهمۡ  َءالَِهةٗ  ٱ�َّ  ُجندٞ  لَُهمۡ  وَُهمۡ  نَۡ�َُهمۡ  �َۡسَتِطيُعونَ  َ�  ٧٤ يُنَ�ُ
ونَ  ُ�َۡ ونَ  َما َ�ۡعلَمُ  إِنَّا قَۡولُُهمۘۡ  َ�ُۡزنَك  فََ�  ٧٥ �ُّ  .]۷۶-۷۴: یس[  ﴾٧٦ ُ�ۡعلُِنونَ  َوَما �ُِ�ُّ

شاید ایشان یاری  گرفتند تابرای یاری خود ی را معبودانتر از او  ینو پایخدا از و غیر: ترجمه
حالی که ایشان برای آنان لشکری مهیا  را ندارند دری یاری ایشان ) (معبودان) توانای۷۴شوند(

دانیم  ایشان تو را محزون نکند حقا که ما می) پس گفتار(باطل) ۷۵باشند( احضار شده میو 
 ). ۷۶کنند( کنند و آنچه را که آشکار می آنچه را که پنهان می

بلکه  ،فرماید شکر که نکردند هیچ گزاری میها و توقع شکر لی پس از ذکر نعمتتعا حق: نکات

چه  و اگر باشند می ينفع ال يرض و الی جستند، در حالی که آنها توجه به مخلوقات کردند و از آنها یار

و یا معبودین لشکری مهیا برای عابدین باشند کری مهیا برای معبودین خود باشند اینان یعنی عابدین لش

 ولی اول ظاهرتر است. 

وَ ﴿
َ
�َ�ٰنُ  يَرَ  لَمۡ  أ نَّا ٱۡ�ِ

َ
بِ�ٞ  َخِصيمٞ  ُهوَ  فَإِذَا �ُّۡطَفةٖ  مِن َخلَۡقَ�ٰهُ  �  َو�َِ�َ  َمثَٗ�  َ�َا َوَ�ََب  ٧٧ مُّ

ِيٓ  ُ�ۡيِيَها قُۡل  ٧٨ َرمِيمٞ  َوِ�َ  ٱلۡعَِ�ٰمَ  يُۡ�ِ  َمن قَاَل  َخلَۡقُهۥۖ  ٓ  ٱ�َّ َها
َ
�َشأ

َ
َل  أ وَّ

َ
�ٖ�  أ  بُِ�ّلِ  وَُهوَ  َمرَّ

ِي ٧٩ َعلِيمٌ  َخلۡقٍ  َجرِ  ّمِنَ  لَُ�م َجَعَل  ٱ�َّ ۡخَ�ِ  ٱلشَّ
َ
ٓ  نَاٗر� ٱۡ�   فَإِذَا

َ
   ﴾٨٠ تُوقُِدونَ  ّمِۡنهُ  نتُمأ

  ].۸۰-۷۷: یس[ 

 



 ۱۷  سورة یس

ای آفریدیم پس ناگهان او دشمنی آشکار شده  نطفهو آیا انسان ندیده که ما او را از : ترجمه
کند  لی زده و خلقت خود را فراموش کرده گوید چه کس زنده میثَ ) و او برای ما مَ ۷۷است(

ن کسی که ایشان را در اولین هما :بگو )۷۸( ها را در حالی که پوسیده شده باشد استخوان
) آنکه برای شما از درخت سبز آتش ۷۹مرتبه ایجاد کرده است و او به هر آفرینشی داناست(

 ). ۸۰افروزید( قرار داده که ناگهان شما از آن آتش می

وَ ﴿: ۀجمل: نکات
َ
�َ�ٰنُ  يَرَ  لَمۡ  أ ترین مقام بشر و باالترین مقامی که بشر  بیان نموده پست ﴾...ٱۡ�ِ

پستی که اجزاء مشابه آن را به جوارح و اعضاء  ۀاست، یعنی این بشری را که ما از نطفبرای خود قائل 

و انکار قدرت ما در معاد  راده رسید به خصومت با ما پرداختمختلفه در آوردیم چون به مقام نطق و ا

 قدرت ما مَ  کند و برای ما و می
َ
باشد و برای خدا مثل اعلی  حالی که مثل او دانی و ادنی می زند، در لی میث

کند.  ایجاد می »نك« ۀاراده است، زیرا قدرت خدا را نباید با قدرت خود قیاس کند، قدرت خدا از نیستی ب

اولیاء نیز در قبرشان ها حتی ابدان انبیاء و  شود که تمام بدن قرآن استفاده میو سایر آیات  ۷۸ ۀو از آی

نِ «: کند در مناجات خود با خدا عرض می پوسد. علی می ْ محَ ي ارْ ِ تْ إِهلَ تَحَ امْ يتِ وَ ورَ تْ صُ َ ا تَغَريَّ ي إِذَ

نِي َاسِ ايلِ وَ  َوَ�ِ�َ  حمَ صَ تَقَطَّعَتْ أَوْ ي وَ مِ سْ ائِي إِ جِ ضَ قَتْ أَعْ رَّ فَ نُويبِ وَ تَ تْنِي ذُ مَ ي أَفْحَ ِ طِعَتْ هلَ ةَ يلِ قُ جَّ الَتِي فَالَ حُ قَ مَ

رَ وَ  ذْ ا  الَ عُ أَنَ يالْـمُ فَ مِ رْ رُّ بِجُ هایم  یوقتی که صورتم دگرگون شود و زیبایخدایا به من رحم کن « :. یعنی!*"» قِ

و حضرت علی  »گردد. همحو شود و تنم پوسیده شود و بندهای تنم از هم جدا شود و اعضای بدنم پراکند

ي، «: نماید میسجادیه عرض  ۀبن الحسین در صحیف مِ سْ َ جِ ا بَيلِ ايلِ إِذَ حَ يتِ وَ ورَ ِ صُ نْدَ تَغَريُّ ْنِي عِ محَ ارْ يَ وَ الَ وْ مَ

ائِي ضَ قَتْ أَعْ رَّ فَ موالی من به من رحم کن موقع تغییر پیکرم و حالم آنگاه که تنم پوسیده « :، یعنی!+"»وَ تَ

  »گردد و اندامم از هم متفرق شود.

وَ ﴿
َ
ِي لَۡيَس  أ َ�َٰ�ٰتِ  َخلَقَ  ٱ�َّ �َض  ٱلسَّ

َ
ٰٓ  بَِ�ِٰدرٍ  َوٱۡ� ن َ�َ

َ
ٰقُ  وَُهوَ  بََ�ٰ  ِمۡثلَُهم�  َ�ۡلُقَ  أ  ٱۡ�َ�َّ

َمآ  ٨١ ٱۡلَعلِيمُ  ۥٓ  إِ�َّ ۡمُرهُ
َ
ٓ  أ َرادَ  إَِذا

َ
ن ا ًٔ َشۡ�  أ

َ
ِي فَُسۡبَ�ٰنَ  ٨٢ َ�َيُكونُ  ُ�ن َ�ُۥ َ�ُقوَل  أ  �َِيِدهِۦ ٱ�َّ

ءٖ  ُ�ِّ  َملَُكوُت   ].۸۳-۸۱: یس[  ﴾٨٣ تُرَۡجُعونَ  �َ�ۡهِ  َ�ۡ
ها و زمین را آفریده آیا قادر نیست که مانند آنها را خلق کند آری او قادر  آنکه آسمان: ترجمه

همین ) همانا أمر و فرمان او که چون چیزی را خواسته باشد ۸۱دانا( ةاست و اوست آفرینند

 )٩١/٩٩( بحار األنوار، یمجلس -١

 : و این از جمله دعاهای ایشان در تواضع و فروتنی در برابر خداوند متعال بود.٥٣، الدعاء الصحیفة السجادیة -٢
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ه دست پس منزه است (از عجز) آنکه ب) ۸۲( دشو موجود میرا گوید باش پس  است که آن
 ). ۸۳شوید( چیزی و به سوی او بازگشت می اوست ملکیت و اختیار هر

که  بی بن خلفأدر مقابل تعالی برای اثبات معاد در این آیات به استدالل پرداخته  حق: نکات

و گفت آیا خدای تو این چنین  صدست گرفت و آمد نزد رسول خداه ای را ب استخوان پوسیده

جز استبعاد دلیلی بر نفی معاد نداشتند، چون خود را ه شود کفار ب کند؟ معلوم می استخوانی را زنده می

تعالی بیان داشته که دین  کردند، حق دیدند قدرت خدا را به قدرت خود قیاس می قادر بر چنین امری نمی

و خدا مالک الملوک و منزه  عاد چیزی را قبول و یا انکار کندصرف استبه و عقیده نباید تقلیدی باشد و ب

 از عجز است و نباید با بشر سراپا عجز قیاس شود.

 



 
 
 

 سورة الصافات (مكية وهي مائة واثنتان وثامنون آية)

 باشد آیه می ۱۸۲صافات مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ِٰت ﴿ َّ� ٰٓ ا َوٱل�َّ ِٰجَ�ٰتِ  ١ َصّفٗ ٰلَِ�ٰتِ  ٢ زَۡجٗر� فَٱل�َّ  ٤ لََ�ِٰحدٞ  إَِ�َٰهُ�مۡ  إِنَّ  ٣ ذِۡكًرا فَٱل�َّ
َ�َٰ�ٰتِ  رَّبُّ  �ِض  ٱلسَّ

َ
 ].۵-۱[الصافات:   ﴾٥ ٱلَۡمَ�ٰرِقِ  َوَربُّ  بَۡيَنُهَما َوَما َوٱۡ�

و الصفات رحمن رحیم. سوگند به آنان که صف بستند صف بنام خدای کامل الذات : ترجمه
یکی  ) که خدای شما حقاً ۳) پس به خوانندگان ذکر(۲کاملی( زجر کنندگانزجر  به) و ۱محکمی(

 ). ۵ها( و پروردگار مشرقها و زمین و آنچه میان آنهاست  ) مالک و صاحب اختیار آسمان۴است(
ات،ت صممکن است صفا: نکات

ّ
برای موصوف واحد باشد و ممکن موصوف زاجرات و تالیات  اف

عظمت و اهمیت آن وصف  متعدد باشد که خدا به هر کدام آنان برای دارا بودن آن وصف قسم خورده تا

کسانیند که  زاجراتو مقصود از  مؤمنین است در نماز و یا در جهاد صافاتو مقصود از  معلوم گردد

 ،تالياتافکنند و یا خود را از عصیان زجر کنند. و مقصود از  کفار به زجر و زحمت میخود را در جهاد با 
ی که خورشید در ایام سال که های است از مکان بارتو مشارق عقاریان قرآن و یا گویندگان اذکار خدایند. 

آن  توان برای میاعتبار کروی بودن زمین ه کند، و همچنین ب است از آنجا و بر آنجا طلوع میروز  ۳۶۶

حسب اختالف مشارق است به ذکر مشارق که ه و چون اختالف مغارب ب های زیادی تصور نمود مشرق

 داللت بیشتری بر قدرت دارد اکتفاء کرده. 

َمآءَ  َز�َّنَّا إِنَّا﴿ ۡ�َيا ٱلسَّ ِ  ّمِن وَِحۡفٗظا ٦ ٱۡلَكَواكِبِ  بِِز�َنةٍ  ٱ�ُّ ارِ�ٖ  َشۡيَ�ٰنٖ  ُ�ّ  �َّ  ٧ مَّ
ُعونَ �َسَّ  ٰ  ٱلَۡمَ�ِ  إَِ�  مَّ َ�ۡ

َ
 ٩ َواِصٌب  َعَذابٞ  َولَُهمۡ  ُدُحوٗر�ۖ  ٨ َجانِبٖ  ُ�ِّ  ِمن َوُ�ۡقَذفُونَ  ٱۡ�

ۡ�َبَعُهۥ ٱۡ�َۡطَفةَ  َخِطَف  َمنۡ  إِ�َّ 
َ
  ].۱۰-۷[الصافات:   ﴾١٠ ثَاقِبٞ  ِشَهابٞ  فَ�

و حفظ نمودیم از هر ) ۶به زینت ستارگان(حقا که ما آسمان این دنیا را آراستیم : ترجمه
) در حالی که ۸طرفی(ی و پرتاب شوند از هر ) گوش ندهند به سوی مأل اعل۷شیطان سرکشی(
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برباید ربودنی که در پی او  کسی کهن) مگر آ۹ست عذاب پیوسته(ا برای ایشان اند، رانده شده
 ). ۱۰ای تیز( برود جرقه

ِ  ّمِن وَِحۡفٗظا﴿ ۀجمل: نکات ارِ�ٖ  َشۡيَ�ٰنٖ  ُ�ّ داللت دارد که شیاطین برای شنیدن سخن مالئکه ، ﴾مَّ

یکی از باشند، و هر اعلی همان مالئکه میو مأل  اند سپس ممنوع شدهرفتند  و اخبار آسمانی باال می

های آتشین بر ایشان ریخته شود و به عذاب إلهی گرفتار  ها بروند جرقه شیاطین که بخواهند به آسمان

های کیهانی نیروی  جرقهدر مواجهه با باشند و  رود مسلح می کیهانی باال میهای  شوند، زمان ما که سفینه

 اند.  ست از سطحی که برای سفینه ساختها دافعه دارند که عبارت

ُهمۡ  فَٱۡسَتۡفتِِهمۡ ﴿
َ
َشدُّ  أ

َ
م َخۡلًقا أ

َ
نۡ  أ ٓۚ  مَّ زِبِۢ  ِط�ٖ  ّمِن َخلَۡقَ�ُٰهم إِنَّا َخلَۡقَنا  َعِجۡبَت  بَۡل  ١١ �َّ

ْ  �َذا ١٢ َو�َۡسَخُرونَ  ْ  �َذا ١٣ يَۡذُكُرونَ  َ�  ُذّكُِروا ۡوا
َ
ْ  ١٤ �َۡستَۡسِخُرونَ  َءايَةٗ  َرأ ٓ  إِنۡ  َوقَالُٓوا  َ�َٰذا

بِ�ٌ  ِسۡحرٞ  إِ�َّ  ءَِذا ١٥ مُّ
َ
ءِنَّا وَِعَ�ًٰما تَُراٗبا َوُ�نَّا ِمۡتَنا أ

َ
وَ  ١٦ لََمۡبُعوثُونَ  أ

َ
لُونَ  َءابَآُؤنَا أ وَّ

َ
 ١٧ ٱۡ�

نُتمۡ  َ�َعمۡ  قُۡل 
َ
 ].۱۸-۱۱[الصافات:   ﴾١٨ َ�ِٰخُرونَ  َوأ

حقا که  ؟تر است و یا آنکه را خلق نمودیم خلقت ایشان سختپس از ایشان بپرس آیا : ترجمه
) بلکه تو عجب نمودی و ایشان مسخره ۱۱ما ایشان را خلق کردیم از گل چسبنده(

بینند استهزاء ای را ب ) و چون آیه۱۳( دشون نمی) و چون تذکر داده شوند متذکر ۱۲کنند( می
آیا چون بمیریم و خاک و (وگویند))۱۵) و گویند این نیست مگر سحری آشکار(۱۴کنند(

 )۱۷(؟شوند ) آیا پدران پیشین ما زنده می۱۶شویم؟( برانگیخته می استخوان شویم آیا حقیقتاً 
 ). ۱۸اید( بگو آری در حالی که شما خوار و سر افکنده

مرتبه برای حشر زنده  ینکه از عدم و یا ذرات متفرقه دوکردند از ا استبعاد میمنکرین معاد : نکات

فرماید استبعاد شما از چه جهت است از جهت عدم قابلیت ماده و یا  رد ایشان میتعالی در  شوند، حق

و یا از  این است که شما از نیستیعدم قدرت فاعل؟ اگر بگویند از جهت عدم قابلیت ماده جوابشان 

مائیه به اجزاء ارضیه و این ماده باز هم باقی است. و اما از  ۀاجزائی ۀاید که ضم شد گل سست خلق شده

جهت عدم قدرت فاعل، پس قدرت فاعلی که آسمان و زمین و جن و ملک و بشرهای قبل از شما را 

نۡ ﴿د. و مقصود از کن تر است خلق می تر است شما را نیز که آسان خلق کرده که به نظر شما سخت  مَّ
 ٓ و فرشتگان و غیره ست تمام جهان ا و ممکن .تر بودند باشد ، ممکن است أمم ماضیه که قوی﴾َخلَۡقَنا

 موصوله شده.  »نمَ «عنوان تغلیب عقالء بر غیر عقالء که از همه تعبیر به ه باشد ب

ٞ  ِ�َ  فَإِ�ََّما﴿ ٞ  زَۡجَرة ْ  ١٩ يَنُظُرونَ  ُهمۡ  فَإَِذا َ�ِٰحَدة  يَۡومُ  َ�َٰذا ٢٠ ٱّ�ِينِ  يَۡومُ  َ�َٰذا َ�َٰوۡ�لََنا َوقَالُوا

 



 ۲۱  سورة الصافات

ِي ٱۡلَفۡصلِ  بُونَ  بِهِۦ ُكنُتم ٱ�َّ ْ  ٢١ تَُ�ّذِ وا ِينَ  ۞ٱۡحُ�ُ ْ  ٱ�َّ ۡزَ�َٰجُهمۡ  َظلَُموا
َ
ْ  َوَما َوأ  َ�نُوا

ِ  ُدونِ  ِمن ٢٢ َ�ۡعُبُدونَ    .]۲۳-۱۹[الصافات:   ﴾٢٣ ٱۡ�َِحيمِ  ِصَ�ٰطِ  إَِ�ٰ  فَٱۡهُدوُهمۡ  ٱ�َّ
(قیامت که قیامت یک صیحه و بانگ زدن است که ناگهان پس همانا : ترجمه

) این است روز جدا شدن حق ۲۰) و بگویند ای وای بر ما این است روز جزاء(۱۹نگرند( میرا)
) محشور کنید آن کسان را که ستم کردند ۲۱کردید( از باطل همان روزی که به آن تکذیب می

 ) (محشور کنید با ایشان آن چه را) جز خدا۲۲پرستیدند( و آنچه را که می همراهانشانبا 
 ). ۲۳ی کنید(پس ایشان را به راه دوزخ راهنمای پرستیدند) (می

ٞ  ِ�َ  فَإِ�ََّما﴿ :نکات ٞ  زَۡجَرة و  امت بر خدا آسان است به یک دمیدنداللت دارد که ایجاد قی ﴾َ�ِٰحَدة

ِينَ ﴿: ۀلسوی حساب و میزان کافی است. و مقصود از جمه یک صیحه برای راندن تمام مردگان ب  ٱ�َّ
 ْ ۡزَ�َٰجُهمۡ  َظلَُموا

َ
 ﴾َوأ

ً
مشرک با مشرک، یهودی با یهودی، بدعتگزار با  ؛، ظالمین و امثال ایشان است مثال

زۡ  َوُ�نُتمۡ ﴿: فرموده ۷آیه  واقعه ۀه خدا در سورکبدعتگزار چنان
َ
ٰ  اجٗ َ�ٰ أ  .!*"﴾َثةٗ ثََ�

ۡ�  إِ�َُّهم َوقُِفوُهۡمۖ ﴿ ونَ  َ�  لَُ�مۡ  َما ٢٤ ولُونَ  ُٔ مَّ  ٢٦ ُمۡستَۡسلُِمونَ  ٱۡ�َۡومَ  ُهمُ  بَۡل  ٢٥ َ�َناَ�ُ
ۡ�َبَل 

َ
ٰ  َ�ۡعُضُهمۡ  َوأ ْ  ٢٧ يَتََسآَءلُونَ  َ�ۡعٖض  َ�َ تُوَ�َنا ُكنُتمۡ  إِنَُّ�مۡ  قَالُٓوا

ۡ
ْ  ٢٨ ٱۡ�َِم�ِ  َعنِ  تَ�  قَالُوا

ْ  لَّمۡ  بَل  ٣٠ َ�ٰغِ�َ  قَۡوٗما ُكنُتمۡ  بَۡل  ُسۡلَ�ٰ�ۖ� ّمِن َعلَۡيُ�م َ�َا َ�نَ  َوَما ٢٩ ُمۡؤِمنِ�َ  تَُ�ونُوا
ٓۖ  قَۡوُل  َعلَۡيَنا فََحقَّ  آ�ُِقونَ  إِنَّا َرّ�َِنا ۡغَوۡ�َ�ُٰ�مۡ  ٣١ َ�َ

َ
 ].۳۲-۲۴[الصافات:  ﴾٣٢ َ�ٰوِ�نَ  ُكنَّا إِنَّا فَأ

) چه شده شما را که یاری یکدیگر ۲۴دارید ایشان را زیرا مورد پرسشند(باز و : ترجمه
و بعضی از ایشان رو کند به بعض ) ۲۶) بلکه ایشان امروز تسلیم شوندگانند(۲۵کنید؟( نمی

کردن ما از راه خیر خواهی (و یا از راه  ) گویند شما برای گمراه۲۷دیگر و از هم سؤال کنند(
) و برای ما تسلطی ۲۹آنها گویند بلکه شما خود ایمان نداشتید() ۲۸آمدید( غلبه و قهر) می

پروردگار ما الزم شد حقا که باید  ) پس حکم۳۰بر شما نبود بلکه شما گروهی طاغی بودید(
 ). ۳۲) که شما را گمراه کردیم حقا که ما گمراه بودیم(۳۱بچشیم(

دارند، رسول  برای بازپرسی همه را نگه میموقفی در داللت دارد که  ﴾...َوقُِفوُهمۡ ﴿: ۀجمل: نکات

نْ «: گذارند قدم از قدم بردارد تا از پنج چیز جواب دهد نمی: فرمود صخدا عَ هُ وَ بَابِهِ فِيامَ أَبَالَ نْ شَ عَ

 »و شما سه نوع باشید.« -١
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لِمَ  لَ فِيامَ عَ مِ ا عَ اذَ مَ هُ وَ عَ ضَ أَيْنَ وَ بَه وَ تَسَ نَ اكْ نْ أَيْ الِهِ مِ نْ مَ عَ نَاهُ وَ هِ فِيامَ أَفْ رِ مُ ونَ  َ� ﴿ و .!*"»عُ  ﴾َ�َناَ�ُ

تُوَ�َنا﴿: ۀو مقصود از جمل .تواند آن روز دیگری را یاری کند داللت دارد که کسی نمی
ۡ
 ﴾ٱۡ�َِم�ِ  َعنِ  تَ�

و خیرخواهی ما را شما بزرگتران از راه خیر  ؛شود که اگر یمین را کنایه از خیر بگیریم معنی چنین می

شما از راه  ؛شود که را کنایه از قدرت و قهر و غلبه بگیریم معنی چنین می يمنيو اگر  کردید گمراه می

  که تابع و هرحال آیه داللت دارد کردید. به زور و تسلط ما را گمراه می
َّ
 متبوع و مقل

ّ
د همه باید د و مقِل

  را بچشند. عذاب

ْ  إِ�َُّهمۡ  ٣٤ بِٱلُۡمۡجرِِم�َ  َ�ۡفَعُل  َكَ�ٰلَِك  إِنَّا ٣٣ ُمۡشَ�ُِ�ونَ  ٱۡلَعَذابِ  ِ�  يَۡوَم�ِذٖ  فَإِ�َُّهمۡ ﴿  إَِذا َ�نُٓوا
ُ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  لَُهمۡ  �ِيَل  ونَ  ٱ�َّ �ِنَّا َوَ�ُقولُونَ  ٣٥ �َۡسَتۡكِ�ُ

َ
ْ  أ ُۡنونِۢ  لَِشاِعرٖ  َءالَِهتَِنا َ�َارُِ�ٓوا َّ� ٣٦ 

َق  بِٱۡ�َقِّ  َجآءَ  بَۡل  ْ  مۡ إِنَّ�ُ  ٣٧ ٱلُۡمۡرَسلِ�َ  َوَصدَّ آ�ُِقوا ِ�مِ  ٱۡلَعَذابِ  َ�َ
َ
 َما إِ�َّ  ُ�َۡزۡونَ  َوَما ٣٨ ٱۡ�

 ].۳۹-۳۳[الصافات:   ﴾٣٩ َ�ۡعَملُونَ  ُكنُتمۡ 
حقا که ما چنین رفتار کنیم با ) ۳۳در آن روز در عذاب شرکت دارند( نایشا پس محققاً : ترجمه

تکبر  ال إله إال اهللاشد  ) زیرا عادتشان این بود که چون به ایشان گفته می۳۴مجرمین(
) ۳۶ای؟( آیا ما خدایان خود را رها کنیم برای خاطر شاعر دیوانه: گفتند ) و می۳۵ورزیدند( می

 ةاست که شما چشند) حقیقت این ۳۷حق آمده و پیامبران را تصدیق کرد(ه ب (محمد)بلکه
 ). ۳۹کردید( آنچه می سزایشوید مگر به ) و کیفر نمی۳۸عذاب دردناک هستید(

کنندگان با پیروان  داللت دارد که دکانداران دینی و گمراه ﴾ُمۡشَ�ُِ�ونَ  ٱۡلَعَذابِ  ِ� ﴿: ۀجمل: نکات

عنوان استهزاء چنین ه بود که ب صخود در عذاب شریکند. و مقصود کفار از شاعر مجنون رسول خدا

که مقصود  !فهمیدند آن را میورزیدند برای اینکه معنی  تکبر می »ال إله إال اهللا«گفتند. و چرا از قول  می

را به پایان برده است و از مالش که از چه راهی از جوانی وی که در چه راهی گذرانده است و از عمرش که در چه راهی آن« -١

 ) و٢٤١٦( السننی در ترمذ». به دست آورده و در چه راهی خرج کرده است و با توجه به علم خود چه عملی داشته است

شناسم در حدیث از جهت حفظ تضعیف شده نمیحسین بن قیس  طریق جز از رااست و آنغریب این حدیث : گویدمی

الحسین بن  ٤٨٢، ترجمة ٢/٣٥٣( يوابن عد)، ٩٧٧٢( الکبیردر  یطبران )، و٥٢٧١( در المسندیعلی  أبو و است.

 ).١٧٨٤ ش:، ٢/٢٨٦( شعب اإلیمان در یبیهق و تر است تا صحت؛به ضعف نزدیک :گویدمی ) ويالرحب يقیس أبو عل

یادتهو البانی در  را حسن دانسته است.  و در این زمینه روایت دیگری را ترمذی ) آن٧٢٩٩( صحیح الجامع الصغیر وز

 عن أربع«کند: با این لفظ روایت می) ٢٤١٧( السنندر 
َ

و ». تا اینکه از چهار چیز سوال شود...»: «... الخحتی ُیْسأل

 است. حسن صحیحگوید: این روایت معنای این روایات یکسان است و ترمذی در مورد آن می
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نافع و یا ضار  و هیچ مؤثری که قاضی الحاجات حق،معبود ب ز این جمله این است که هیچ ملجأ،ا

های دیگر بسته  خدا توجه نکنند و باب الحوائجاین کلمه این بود که به غیر ۀزمو ال باشد جز خدا نیست

عرب که ه را قبول نداشتند، ولی مردم غیرشود، یعنی دکان تفرقه نباشد. این بود که مانند زمان ما این کلم

 سازند.  فهمند به زبان جاری می معنی کلمه را نمی

ِ  ِعَبادَ  إِ�َّ ﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك  ٤٠ ٱلُۡمۡخلَِص�َ  ٱ�َّ
ُ
ۡعلُومٞ  رِۡزقٞ  لَُهمۡ  أ ۡكَرُمونَ  وَُهم فََ�ٰكِهُ  ٤١ مَّ  ِ�  ٤٢ مُّ

ٰتِ  ٰ  ٤٣ ٱ�َِّعيمِ  َج�َّ رٖ  َ�َ َتَ�ٰبِلِ�َ  ُ�ُ ٖس  َعلَۡيِهم ُ�َطاُف  ٤٤ مُّ
ۡ
عِي� ّمِن بَِ�أ  َ�ۡيَضآءَ  ٤٥ مَّ

ةٖ  ٰرِ�ِ�َ  َ�َّ   .]۴۷-۴۰[الصافات:   ﴾٤٧ يَُ�فُونَ  َ�ۡنَها ُهمۡ  َوَ�  َغۡولٞ  �ِيَها َ�  ٤٦ ّلِل�َّ
ومی ) ایشانند که نصیبشان روزی معل۴۰که خالص شده اند ( لیکن بندگان خدا آنان: ترجمه
نعمت ) در باغهای پر ۴۲) میوه های لذتبخش درحالیکه ایشان اکرام خواهندشد (۴۱است (

) ۴۵جاری (ه گردش آید بر ایشان جامی از نهر) ب۴۴) بر تختهای آراسته روبروی یگدیگر (۴۳(
 )۴۷) نه در آن فسادی ونه از آن مست گردند (۴۶لذیذ است برای نوشندگان (سفید رنگ 

ۡكَرُمونَ  وَُهم﴿: نکات باشند، و این  بر اینکه مخلصین مورد اکرام پروردگار می، داللت دارد ﴾مُّ

ٖس ﴿ ۀو جمل ست برای ایشانا باالترین لذت
ۡ
عِي� ّمِن بَِ�أ داللت دارد که در بهشت شرابی است  ﴾مَّ

 ُهمۡ  َوَ�  َغۡولٞ  �ِيَها َ� ﴿ فساد و آفتی ندارد بدلیل اضافه ضرر،ه آورد و ب اما شراب بهشتی مستی نمی
 .﴾يَُ�فُونَ  َ�ۡنَها

ۡرِف  َ�ِٰصَ�ُٰت  وَِعنَدُهمۡ ﴿ �َُّهنَّ  ٤٨ ِ��ٞ  ٱلطَّ
َ
ۡكُنونٞ  َ�ۡيٞض  َك� ۡ�َبَل  ٤٩ مَّ

َ
ٰ  َ�ۡعُضُهمۡ  فَأ َ�َ 

ءِنََّك  َ�ُقوُل  ٥١ قَرِ�نٞ  ِ�  َ�نَ  إِّ�ِ  ّمِۡنُهمۡ  قَآ�ِلٞ  قَاَل  ٥٠ يَتََسآَءلُونَ  َ�ۡعٖض 
َ
�ِ�َ  لَِمنَ  أ  ٱلُۡمَصّدِ

ءَِذا ٥٢
َ
ءِنَّا وَِعَ�ًٰما تَُراٗبا َوُ�نَّا ِمۡتَنا أ

َ
  ].۵۳-۴۸[الصافات:   ﴾٥٣ لََمِديُنونَ  أ

و با غنج و دالل نظر کنند و سواد کوتاهی ه چشمی است که ب و در بزم ایشان دختران زیبا: ترجمه
یدی و لطافت اعضاء ) گویا آن دختران در سف۴۸و بیاض چشمانشان مناسب و رباینده باشد(

کرده از هم  پس بعضی از ایشان به بعض دیگر رو) ۴۹مرغی باشند در زیر بال(مانند تخم شتر
گفت آیا تو حقا از  ) می۵۱د که مرا همنشینی بود(ای از ایشان گوی ) گوینده۵۰احوالپرسی کنند(

 ). ۵۳شویم( خاک و استخوان شدیم آیا جزا داده می ) آیا چون مردیم،۵۲دیق کنندگانی(تص
که اهل بهشت پس از نوشیدن انواع مشروبات لذیذه با داللت دارد  ﴾يَتََسآَءلُونَ ﴿: ۀجمل: نکات

دار است که  بهرههای بسیار  و این خود یکی از لذت دنیای خود ۀگویند از گذشت یکدیگر سخن می

  :رام انس گیرد و از حال یکدیگر جویا شوند. شاعر گویدانسان با اشخاص ک

 



 تابشی از قرآن    ٢٤

ــــــــذات إال ــــــــت مــــــــن الل  و مــــــــا بقي
 

ـــــــــة  ـــــــــدام حمادث ـــــــــی امل ـــــــــرام عل  الك
 

گوید مرا در دنیا رفیقی بود منکر قیامت و از ما تمسخر  حال این قائل به رفقای خود میهر به

کند از داخل بهشت و او را در  دانم او کجا رفته، از او اطالعی دارید، پس خود سرکشی می کرد، نمی می

 بیند.  دوزخ می

نُتم َهۡل  قَاَل ﴿
َ
لُِعونَ  أ طَّ لَعَ  ٥٤ مُّ ٓ  ِ�  فََرَءاهُ  فَٱطَّ ِ  قَاَل  ٥٥ ٱۡ�َِحيمِ  ءِ َسَوا  لَُ�ِۡدينِ  كِدتَّ  إِن تَٱ�َّ

َ�َما ٥٧ ٱلُۡمۡحَ�ِ�نَ  ِمنَ  لَُكنُت  َرّ�ِ  نِۡعَمةُ  َولَۡوَ�  ٥٦
َ
وَ�ٰ  َمۡوتَتََنا إِ�َّ  ٥٨ بَِمّيِتِ�َ  َ�ۡنُ  أ

ُ
 َوَما ٱۡ�

�ِ�َ  َ�ۡنُ     ﴾٦١ ٱۡلَ�ِٰملُونَ  فَلَۡيۡعَملِ  َ�َٰذا لِِمۡثلِ  ٦٠ ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَفۡوزُ  لَُهوَ  َ�َٰذا إِنَّ  ٥٩ بُِمَعذَّ

  ].۶۱-۵۴[الصافات:  
مطلع گردد و او را در میان دوزخ ) پس خود ۵۴آیا شما اطالعی دارید(: گوید: ترجمه

) و اگر نعمت پروردگارم ۵۶خدا سوگند که نزدیک بود تو مرا هالک کنی(ه ) گوید ب۵۵بیند(
آیا ما  (آن مؤمن با شوق گوید)) پس۵۷م((به دوزخ) بودمن از احضار شدگان نبود بدن شک 

) حقا که این ۵۹و ما عذاب نخواهیم شد( (دردنیا)) مگر همان مردن اول۵۸میریم( نمیدیگر 
 ). ۶۱) پس باید برای مانند این، عمل کنند عمل کنندگان(۶۰بزرگی است( ةخود بهر

َ�َما﴿: ۀسجع آیات یاء افتاده. و جمل ۀمالحظبوده برای  »لرتدينی« ،﴾لَُ�ۡدِينِ ﴿ :ۀجمل: نکات
َ
 أ

گوید از روی تعجب، مانند کسی که ثروت  و ما بعد آن را آن مؤمن با اهل بهشت می ﴾بَِمّيِتِ�َ  َ�ۡنُ 

و دیگر اینکه این آیه داللت دارد بر عدم  !گوید آیا این ثروت از من است حسابی به او رسیده، می بی

گوید و  یم آن مؤمن چنین میممکن است بگوی ﴾ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَفۡوزُ  لَُهوَ  َ�َٰذا إِنَّ ﴿ ۀحیات در قبر، و جمل

َ�َما﴿ ۀممکن است قول خدای تعالی باشد. و جمل
َ
وَ�ٰ  َمۡوتَتََنا إِ�َّ  ٥٨ بَِمّيِتِ�َ  َ�ۡنُ  أ

ُ
رد است بر  ﴾ٱۡ�

 قائلین به رجعت. 

َ�ٰلَِك ﴿
َ
مۡ  نُُّزً�  َخۡ�ٞ  أ

َ
ٰلِِم�َ  فِۡتَنةٗ  َجَعۡلَ�َٰها إِنَّا ٦٢ ٱلزَّقُّومِ  َشَجَرةُ  أ َها ٦٣ ّلِل�َّ ٞ  إِ�َّ  َ�ُۡرجُ  َشَجَرة

ۡصلِ  ِ�ٓ 
َ
نَُّهۥ َطۡلُعَها ٦٤ ٱۡ�َِحيمِ  أ

َ
َ�ِٰط�ِ  رُُءوُس  َك�  ونَ  ُٔ َ�َما�ِ  ِمۡنَها �ِ�ُونَ  فَإِ�َُّهمۡ  ٦٥ ٱلشَّ

َ�  َمرِۡجَعُهمۡ  إِنَّ  ُ�مَّ  ٦٧ َ�ِي�ٖ  ّمِنۡ  لََشۡوٗ�ا اَعلَۡيهَ  لَُهمۡ  إِنَّ  ُ�مَّ  ٦٦ ٱۡ�ُُطونَ  ِمۡنَها  ٦٨ ٱۡ�َِحيمِ  َ�ِ
ْ  إِ�َُّهمۡ  ۡلَفۡوا

َ
ٰٓ  َ�ُهمۡ  ٦٩ َضآّلِ�َ  َءابَآَءُهمۡ  � ۡ�َ�ُ  َ�ۡبلَُهمۡ  َضلَّ  َولََقدۡ  ٧٠ ُ�ۡهرَُعونَ  َءاَ�ٰرِهِمۡ  َ�َ

َ
 أ
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لِ�َ  وَّ
َ
رَۡسۡلَنا َولََقدۡ  ٧١ ٱۡ�

َ
نِذرِ�نَ  �ِيِهم أ  إِ�َّ  ٧٣ ٱلُۡمنَذرِ�نَ  َ�ٰقَِبةُ  َ�نَ  َكۡيَف  فَٱنُظرۡ  ٧٢ مُّ

ِ  ِعَبادَ    ].۷۴-۶۲[الصافات:   ﴾٧٤ ٱلُۡمۡخلَِص�َ  ٱ�َّ
ی قرار دادیم حقا که آن را بالی )۶۲حضری است و یا درخت زقوم(آیا این خوب ما: ترجمه

) ۶۴آید در قعر دوزخ( بیرون میتحقیق که زقوم درختی است که ه ) ب۶۳برای ستمگران(
ها را از آن پر  خورند و شکم ) که ایشان از آن می۶۵اش مانند سرهای شیاطین است( شکوفه

) پس از آن ۶۷مقداری از آب جوش( أکل زقومت روی ) سپس برای ایشان اس۶۶کنند( می
) و بدون ۶۹) زیرا ایشان پدران خود را گمراه یافتند(۶۸( سوی دوزخ استه برگشت ایشان ب

تحقیق پیش از ایشان بیشتر پیشینیان گمراه ه ) و ب۷۰تأمل در پی آنان شتابزده رفتند(
) پس بنگر چگونه بود ۷۲تحقیق در میان آنان ترسانندگان را فرستادیم(ه ) و ب۷۱بودند(

 ). ۷۴) مگر بندگان خدا که خالص شده باشند(۷۳شدگان( سرانجام بیم داده
تا پس از رفع گویند  ما حرضآورند که آن را  آن چیزی است که مقدمه برای میهمان می لزُ نُ : نکات

ٰلِِم�َ  فِۡتَنةٗ ﴿ ۀی بیشتری گردند. و مقصود از جملخستگی مورد پذیراب این است که ایشان چون  ﴾ّلِل�َّ

تش ممکن گونه درختی در میان آکنند چ شنوند برای کمی معرفت به قدرت حق آن را انکار می آن را می

ْ  إِ�َُّهمۡ ﴿: ۀایشان سخت باشد. و جمله چون مجبور شوند به خوردن آن برو دیگر اینک است ۡلَفۡوا
َ
� 

اگر چه خطاب به  ﴾...َ�نَ  َكۡيَف  فَٱنُظرۡ ﴿: ۀداللت دارد بر تحریم تقلید. جمل ﴾...َضآّلِ�َ  َءابَآَءُهمۡ 

 عقالء است.  ۀولیکن مقصود خطاب به هم است برای تسلیت، تقویت و ثبات قدم او صرسول خدا

ۡهلَُهۥ َوَ�َّۡيَ�ٰهُ  ٧٥ ٱلُۡمِجيُبونَ  فَلَنِۡعمَ  نُوحٞ  نَاَدٮَٰنا َولََقدۡ ﴿
َ
 وََجَعۡلَنا ٧٦ ٱۡلَعِظيمِ  ٱۡلَكۡربِ  ِمنَ  َوأ

ٰ  َسَ�ٰمٌ  ٧٨ ٱ�ِخرِ�نَ  ِ�  َعلَۡيهِ  َوتََرۡ�َنا ٧٧ ٱۡ�َا�ِ�َ  ُهمُ  ُذّرِ�ََّتُهۥ  إِنَّا ٧٩ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  ِ�  نُوحٖ  َ�َ
ۡغَرۡ�َنا ُ�مَّ  ٨١ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ِعَبادِنَا ِمنۡ  إِنَُّهۥ ٨٠ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  َ�ۡزِي َكَ�ٰلَِك 

َ
 ﴾٨٢ ٱ�َخرِ�نَ  أ

 ]. ۸۲-۷۵[الصافات:   

) و او و پیروانش را ۷۵تحقیق نوح ما را ندا کرد و ما چه خوب جواب دهی بودیم(ه و ب: ترجمه
) و ذکر خیری برای او ۷۷او را باقی گذاشتیم( ة) و فقط ذری۷۶بزرگ نجات دادیم( ةاز غص

) حقا که ما بدینگونه ۷۹) سالم بر نوح باد در میان جهانیان(۷۸گذاشتیم(در میان آیندگان 
) سپس ما دیگران را ۸۱) حقا که او از بندگان با ایمان ما است(۸۰دهیم( نیکوکاران را جزا می

 . )۸۲غرق کردیم(
 ۀ، داللت دارد که کسی پس از طوفان باقی نماند جز ذری﴾ٱۡ�َا�ِ�َ  ُهمُ  ُذّرِ�ََّتُهۥ﴿ :ۀجمل: نکات

داشتن  نو باقی هالک شدند و یا مردند بدو ار دخترو چه يافث ،حام ،سامنام ه نوح که سه پسر بودند ب
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ٰ  َسَ�ٰمٌ ﴿: ۀنسلی. و جمل یم بر آن جناب نمودن که بگویاب سالم داللت دارد بر استحب ﴾نُوحٖ  َ�َ

کنند،  ، ولی نه مانند سالم کردن غالیان و گمراهان زمان ما که به خطاب سالم می»نوح عىلسالم اهللا «

 بلکه همان طوری که خدا سالم نموده است. 

بَۡ�ٰهِيمَ  ِشيَعتِهِۦ ِمن �نَّ ﴿ �ِيهِ  قَاَل  إِذۡ  ٨٤ َسلِي�ٍ  بَِقۡلبٖ  َر�َُّهۥ َجآءَ  إِذۡ  ٨٣ َ�ِ
َ
 َماَذا َوقَۡوِمهِۦ ِ�

�ِۡف�ً  ٨٥ َ�ۡعُبُدونَ 
َ
ِ  ُدونَ  َءالَِهةٗ  أ  َ�ۡظَرةٗ  َ�َنَظرَ  ٨٧ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  بَِرّبِ  َظنُُّ�م َ�َما ٨٦ تُرِ�ُدونَ  ٱ�َّ

ْ  ٨٩ َسقِيمٞ  إِّ�ِ  َ�َقاَل  ٨٨ ٱ�ُُّجومِ  ِ�  َ�  َ�َقاَل  َءالَِهتِِهمۡ  إَِ�ٰٓ  فََراغَ  ٩٠ ُمۡدبِرِ�نَ  َ�ۡنهُ  َ�َتَولَّۡوا
َ
� 

ُ�لُونَ 
ۡ
َ�ۢ� َعلَۡيِهمۡ  َفَراغَ  ٩٢ تَنِطُقونَ  َ�  لَُ�مۡ  َما ٩١ تَأ ْ  ٩٣ بِٱۡ�َِم�ِ  َ�ۡ ۡ�َبلُٓوا

َ
 إَِ�ۡهِ  فَأ

  ].۹۴-۸۳[الصافات:   ﴾٩٤ يَزِفُّونَ 
با ) هنگامی که به پروردگار خود توجه کرد ۸۳تحقیق از پیروان نوح است ابراهیم(ه و ب: ترجمه

ه ) آیا ب۸۵پرستید؟( این چیست که می: وقتی که به پدر خود و قوم خود گفت) ۸۴قلب سالم(
) ۸۷) پس گمان شما به پروردگار جهانیان چیست؟(۸۶خواهید( خدا را میدروغ خدایانی غیر

، از او اعراض ) پس۸۹حقا که من بیمارم(: ) و گفت۸۸ر ستارگان(پس نظر کرد نظر دقیقی د
 خورید چرا نمی: ) پس پنهانی رو کرد به خدایانشان و گفت۹۰گردانیدند(کردند درحالی که رو 

با دست راست به زدن بر ایشان  پس حمله کرد) ۹۲ید(گوی ) چه شده شما را که سخن نمی۹۱(
 ). ۹۴شتافتند( وی او رو آوردند در حالی که می) پس مردم به س۹۳با کمال قوت)((یعنی 

د و رت ابراهیم در دین، عقایگردد یعنی حض به نوح بر می ﴾ِشيَعتِهِۦ ِمن﴿ضمیر : نکات

در اینجا بمعنی لغوی است نه بمعنی اصطالحی حزبی  ﴾ِشيَعتِهِۦ﴿ ۀپیرو نوح بود، و کلمپرستی خدا

نامیده و آن را آرم خود  شیعهمیان مسلمین گردد. و متأسفانه این حزبی که خود را  ۀکه موجب تفرق

  !نیستند و علی مرتضی صاصول و فروع پیرو رسول خدااند، در  کرده
ً
توان ایشان را  نمی و لغتا

را که حضرت ابراهیم  ﴾َسقِيمٞ  إِّ�ِ ﴿: ۀاند. جمل شیعه گفت زیرا در اصول و فروع اسالم کم و زیاد کرده

اند بر  کردهدید مردم اجماع  شد چون می مقصود او بوده زیرا روح او کسل می سقم روحیفرموده 

ناب کسالت روحی رفتند، آن ج و لذا روزی که مردم برای عید به خارج شهر می پرستی و راه باطل بت

 إِّ�ِ ﴿ و نظری به نجوم کرد و فرموددانستند ا و چون اهل آن زمان ستاره را مؤثر می خود را بهانه کرد
مقبولی باشد. و چون همه رفتند تبر را برداشت و برای بیرون نرفتن ابراهیم عذر که مردم بپذیرند ﴾َسقِيمٞ 

 و بر فرق بتان کوبید. 

 



 ۲۷  سورة الصافات

َ�ۡعُبُدونَ  قَاَل ﴿
َ
ُ  ٩٥ َ�ۡنِحُتونَ  َما � ْ  ٩٦ َ�ۡعَملُونَ  َوَما َخلََقُ�مۡ  َوٱ�َّ ْ  قَالُوا  ُ�ۡنَ�ٰٗنا َ�ُۥ ٱۡ�ُنوا
ۡلُقوهُ 

َ
ْ  ٩٧ ٱۡ�َِحيمِ  ِ�  فَ� َراُدوا

َ
ۡسَفلِ�َ  َفَجَعۡلَ�ُٰهمُ  َكۡيٗدا بِهِۦ فَأ

َ
 َرّ�ِ  إَِ�ٰ  َذاهٌِب  إِّ�ِ  َوقَاَل  ٩٨ ٱۡ�

ٰلِِح�َ  ِمنَ  ِ�  َهۡب  َرّبِ  ٩٩ َسَيۡهِدينِ  َ�ٰهُ  ١٠٠ ٱل�َّ ۡ  ﴾١٠١ َحلِي�ٖ  بُِغَ�ٰ�ٍ  فَبَ�َّ
 ]. ۱۰۱-۹۵[الصافات:   

شما و  ،) و حال آن که خدا۹۵پرستید؟( تراشید می آیا آنچه را می: گفتابراهیم : ترجمه
ی بنا کنید پس او را در آتش سوزان برای او بنای: ) گفتند۹۶مصنوع شما را آفریده است(

: ) ابراهیم گفت۹۸تر قرار دادیم( ) پس مکری به او اراده کردند که ایشان را پست۹۷بیندازید(
پروردگارا مرا از بندگان ) ۹۹کند( زودی مرا هدایت میه سوی پروردگارم رهسپارم بمن به 

 ). ۱۰۱) پس او را به پسری بردبار مژده دادیم(۱۰۰شایسته عطا کن(

باشد همان ایجاد صورت در مواد  موصوله می ما، چون ﴾َ�ۡعَملُونَ  َوَما﴿ ۀمقصود از جمل: نکات

ْ ﴿است. و مقصود از اولیه  ۡلُقوهُ  ُ�ۡنَ�ٰٗنا َ�ُۥ ٱۡ�ُنوا
َ
آن را ی سی متر در بیست متر که ، جای﴾ٱۡ�َِحيمِ  ِ�  فَ�

 ۀهمین کار است. کلم ﴾َكۡيٗدا﴿و  یق او را در میان آن پرتاب کردندپر از هیزم کردند و با منجن

ۡسَفلِ�َ ﴿
َ
رسوا نمود. ای کاش زمان ما نیز چنین  ت دارد که خدا نمرودیان را خوار، باطل ودالل ﴾ٱۡ�

ةَ الْ «گردید.  ان ظاهر مییشد. و حق حقگو می لِمَ ر كَ مَّ أَظْهِ هُ ةَ ـاَللَّ لِمَ ضْ كَ أَدْحِ يَا وَ لْ ا الْعُ هَ لْ عَ اجْ قِّ وَ حَ

ىلَ  فْ ا السُّ هَ لْ عَ اجْ   ﴾...َسَيۡهِدينِ  َرّ�ِ  إَِ�ٰ  َذاهٌِب  إِّ�ِ ﴿. و مقصود از !*"» الْبَاطِلِ وَ
ً
همان مهاجرت  ظاهرا

 است.  اسماعیل حضرت ﴾َحلِي�ٖ  بُِغَ�ٰ�ٍ ﴿ جات از آتش. وناست پس از  ابراهیم  حضرت

ا﴿ ۡ�َ  َمَعهُ  بَلَغَ  فَلَمَّ ٓ  َ�ُٰبَ�َّ  قَاَل  ٱلسَّ َرىٰ  إِّ�ِ
َ
ٓ  ٱلَۡمَنامِ  ِ�  أ ِ�ّ

َ
ۡذَ�َُك  �

َ
 قَاَل  تََرىٰۚ  َماَذا فَٱنُظرۡ  أ

بَتِ 
َ
� ۖ  َما ٱۡ�َعۡل  َ�ٰٓ ُ  َشآءَ  إِن َسَتِجُدِ�ٓ  تُۡؤَمُر ِٰ�ِ�نَ  ِمنَ  ٱ�َّ ٓ  ١٠٢ ٱل�َّ ا ۡسلََما فَلَمَّ

َ
 َوتَلَُّهۥ أ

ن َوَ�َٰديَۡ�ٰهُ  ١٠٣ لِۡلَجبِ�ِ 
َ
إِبَۡ�ٰهِيمُ  أ ۡقَت  قَدۡ  ١٠٤ َ�ٰٓ ٓۚ  َصدَّ  ١٠٥ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  َ�ۡزِي َكَ�ٰلَِك  إِنَّا ٱلرُّۡءيَا

ْ  لَُهوَ  َ�َٰذا إِنَّ    ].۱۰۷-۱۰۲[الصافات:  ﴾١٠٧ َعِظي�ٖ  بِِذبٍۡح  َوفََديَۡ�ٰهُ  ١٠٦ ٱلُۡمبِ�ُ  ٱۡ�ََ�ُٰٓؤا
ای پسر  :گفتبه حدی که بتواند با او سعی کند، ابراهیم  پس زمانی که طفل او رسید: ترجمه

: کنم پس بنگر چه چیز است رأی تو؟ گفت بینم که تو را ذبح می من بتحقیق من در خواب می
) پس ۱۰۲خواهی یافت( آنچه مأموری بجا آر که اگر خدا بخواهد مرا از صابرین ،منای پدر

) و او را ندا کردیم که ای ۱۰۳((برای ذبح) به جبین دو تسلیم شدند و افکند او را زمانی که هر

 ».را در مرتبه پایین قرار دهرا بلند مرتبه گردان و کلمه باطل را باطل گردان و آنا، کلمه حق را پیروز گردان و آنپروردگار« -١

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٢٨

ما تحقیق ه ب را اطاعت کردی) (و امر ما حقیقت بخشیدیکه آن خواب را  ) حقا۱۰۴( ابراهیم
) و ۱۰۶این است همان آزمایش آشکارا ( ) حقیقتاً ۱۰۵دهیم( را جزا میبدینگونه نیکوکاران 

 ). ۱۰۷فدا دادیم او را به ذبح بزرگی(
از شام به مکه آمد برای یافت، وقتی که حضرت ابراهیم  حضرت اسماعیل در مکه نشو و نما: نکات

و غبار شکار بر گل رخسارش هاله بسته و از تاب دیدار، او طفلی بود سیزده ساله و از شکار باز گشته 

تر از ماه دو هفته مهر او  عذار او را دید تابندهگل حضرت ابراهیم چون  آفتاب زلف مشکینش آشفته،

 
ً
 ؛د و لذا شب ترویه در خواب دید کهنبر دل او جای گرفت، در اینجا خدا خواست او را امتحان ک کامال

چون این خواب را دید تمام روز ترویه در  !فرزند دلبند ارجمند خود را برای ما قربان نما ،ای خلیل ما

این فکر بود تا در شب عرفه نیز همان خواب را دید و تا اینکه در شب عید قربان نیز همان خواب را دید 

وحی  ۀمنزله ب و یقین کرد که مأمور این کار است، در اینجا حدیثی وارد شده که خواب انبیاء حجت و

 
ً
وحی شده بود که چنین خوابی خواهی دید پس آن را امتثال  است، و گفته شده به حضرت ابراهیم قبال

 نما. 

ٰٓ  َسَ�ٰمٌ  ١٠٨ ٱ�ِخرِ�نَ  ِ�  َعلَۡيهِ  َوتََرۡ�َنا﴿  إِنَُّهۥ ١١٠ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  َ�ۡزِي َكَ�ٰلَِك  ١٠٩ إِبَۡ�ٰهِيمَ  َ�َ
َ�ٰهُ  ١١١ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ِعَبادِنَا ِمنۡ  ۡ ا �ِإِۡسَ�ٰقَ  َو�َ�َّ ٰلِِح�َ  ّمِنَ  نَبِّيٗ ٰٓ  َعلَۡيهِ  َوَ�َٰرۡ�َنا ١١٢ ٱل�َّ  َوَ�َ

 ۚ َۡفِسهِۦ َوَظالِمٞ  ُ�ِۡسنٞ  ُذّرِ�َّتِِهَما َوِمن إِۡسَ�َٰق   ].۱۱۳-۱۰۸[الصافات:   ﴾١١٣ ُمبِ�ٞ  ّ�ِ
) بدین گونه ۱۰۹( ) سالم بر ابراهیم۱۰۸آیندگان(برای او ذکر خیری در و گذاشتیم : ترجمه

) و مژده دادیم او را به ۱۱۱) زیرا او از بندگان مؤمن ما بود(۱۱۰دهیم( نیکوکاران را جزا می
) و بر او و بر اسحاق برکت دادیم و از نسل ۱۱۲( اسحق در حالی که پیامبری بود از شایستگان

 ). ۱۱۳شکار(جان خود ستمکار آه ست نیکوکار و با ایشان

باشد حذف شده  ذكراکه  ﴾تََرۡ�َنا﴿ معمول، ﴾ٱ�ِخرِ�نَ  ِ�  َعلَۡيهِ  َوتََرۡ�َنا﴿ :ۀدر جمل: نکات

کنند.  نصاری و مسلمین باقی مانده که همه او را به خیر یاد می چنانکه ذکر خیر او در ملل یهود، است،

برای اینکه به  !»يا ابراهيم كسالم علي«با اینکه تمام موجودات گذشته و آینده نزد خدا حاضرند نفرموده 

َۡفِسهِۦ َوَظالِمٞ  ُ�ِۡسنٞ ﴿: ۀید. و جملنگوی سالم علیکبندگان سالم را یاد دهد که به رفتگان  ِ�ّ﴾ ،

 لت دارد که شخصیت آباء و اجداد برای ظالم مفید نیست. دال

ٰ  َمَننَّا َولََقدۡ ﴿  ١١٥ ٱۡلَعِظيمِ  ٱۡلَكۡربِ  ِمنَ  َوقَۡوَمُهَما َوَ�َّۡيَ�ُٰهَما ١١٤ َوَ�ُٰرونَ  ُموَ�ٰ  َ�َ
َ�ُٰهمۡ  ْ  َونََ�ۡ َ�َٰط  وََهَديَۡ�ُٰهَما ١١٧ ٱلُۡمۡستَبِ�َ  ٱۡلِكَ�َٰب  َوَءاَ�ۡيَ�ُٰهَما ١١٦ ٱۡلَ�ٰلِبِ�َ  ُهمُ  فََ�نُوا  ٱلّصِ

 



 ۲۹  سورة الصافات

ٰ  َسَ�ٰمٌ  ١١٩ ٱ�ِخرِ�نَ  ِ�  َعلَۡيِهَما َوتََرۡ�َنا ١١٨ ٱلُۡمۡسَتقِيمَ   َكَ�ٰلَِك  إِنَّا ١٢٠ َوَ�ُٰرونَ  ُموَ�ٰ  َ�َ
  ].۱۲۲-۱۱۴[الصافات:  ﴾١٢٢ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ِعَبادِنَا ِمنۡ  إِ�َُّهَما ١٢١ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  َ�ۡزِي

 ) و آن دو و قومشان را از آن غصه۱۱۴تحقیق منت گذاشتیم بر موسی و هارون(ه و ب: ترجمه
) و آن دو را ۱۱۶) و ایشان را یاری کردیم پس ایشان پیروز گشتند(۱۱۵بزرگ نجات دادیم(

خیر  ) و ذکر۱۱۸اه راست هدایت نمودیم(را به سوی ر ) و آن دو ۱۱۷دادیم( و رساکتاب واضح 
) حقا که ما بدین گونه ۱۲۰) سالم بر موسی و هارون(۱۱۹( آیندگان گذاشتیم دو را در آن

 ). ۱۲۲ن ما بودند(آن دو از بندگان مؤم ) حقیقتاً ۱۲۱دهیم( نیکوکاران را جزا می

آزار فرعون و فرعونیان بوده و یا  و هارون همان اذیت وحضرت موسی  ﴾ٱۡلَعِظيمِ  ٱۡلَكۡربِ ﴿: نکات

 ٱۡلِكَ�َٰب ﴿ گرفتاری و نجات از دریا بوده است. و مقصود از ﴾ٱۡلَعِظيمِ  ٱۡلَكۡرِب ﴿یم است بگوی ممکن
 لهی بوده است. که تمام، دستورات دینی و هدایت ا است ت، کتاب تورا﴾ٱلُۡمۡستَبِ�َ 

َ�  لَِقۡوِمهِۦٓ  قَاَل  إِذۡ  ١٢٣ ٱلُۡمۡرَسلِ�َ  لَِمنَ  إِۡ�َاَس  �نَّ ﴿
َ
تَۡدُعونَ  ١٢٤ َ�تَُّقونَ  �

َ
 َوتََذُرونَ  َ�ۡعٗ�  �

ۡحَسنَ 
َ
َ  ١٢٥ ٱۡلَ�ٰلِِق�َ  أ لِ�َ  َءابَآ�ُِ�مُ  َوَربَّ  َر�َُّ�مۡ  ٱ�َّ وَّ

َ
بُوهُ  ١٢٦ ٱۡ� ونَ  فَإِ�َُّهمۡ  فََكذَّ  لَُمۡحَ�ُ

ِ  ِعَبادَ  إِ�َّ  ١٢٧ ٰٓ  َسَ�ٰمٌ  ١٢٩ ٱ�ِخرِ�نَ  ِ�  َعلَۡيهِ  َوتََرۡ�َنا ١٢٨ ٱلُۡمۡخلَِص�َ  ٱ�َّ  إِنَّا ١٣٠ يَاِس�َ  إِۡل  َ�َ
 ].۱۳۲-۱۲۳[الصافات:   ﴾١٣٢ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ِعَبادِنَا ِمنۡ  إِنَُّهۥ ١٣١ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  َ�ۡزِي َكَ�ٰلَِك 
) هنگامی که به قوم خود ۱۲۳ست(ا شدگان و رسوالن فرستادهتحقیق الیاس از ه و ب: ترجمه

) ۱۲۵گذارید( خوانید و نیکوترین خالق را می ) آیا بعل را می۱۲۴کنید؟( گفت چرا پرهیز نمی
) پس او را تکذیب ۱۲۶را(خدای کامل الذات و الصفات پروردگار شما و پروردگار پیشینیان 

) و ۱۲۸ا(خد ة) مگر بندگان خالص شد۱۲۷شد(یشان احضار خواهندکردند و محققا ا
) حقا که ما نیکوکاران را ۱۳۰) سالم بر الیاس(۱۲۹گذاشتیم برای او ذکر خیری در آیندگان (

 ). ۱۳۲تحقیق او از بندگان با ایمان ما بود(ه ) ب۱۳۱دهیم( چنین جزاء می
 و؛و این الیاس از پیامبران بنی اسرائیل و ه این سوره است ۀچهارمین قص الیاس ۀقص: نکات

نام بتی بزرگ بوده که برای  بعلاست. و  برادر حضرت موسی هارون اناز فرزند یاسینالیاس بن 

 و برای او چهار صد نفر خادم، حافظ، تیدندپرس او چهار صورت از چهار طرف تصویر کرده و آن را می

 کردند و کشیکچی و فراش گذاشته بودند و او را ملجأ حوائج دانسته و حاجات خود را به او عرضه می

و اینکه الیاسین  همان الیاس استالیاسین بت و خادمان او بوده است. و  شام مقِرّ  بعلبکگویند شهر 

بعد ضمیر را  ۀزیرا خدا در آی !را بعضی آل یاسین خوانده و گفته مقصود آل محمد است صحیح نیست
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ولی اگر آل یاسین باشد باید ضمیر جمع باشد ، ﴾ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ِعَبادِنَا ِمنۡ  إِ�َُّهَما﴿: رد آورده و فرمودهفم

باطل و خدا قرآن را از تحریف  ،عالوه قول به تحریفه و ب باشد در حالی که چنین نیست »إهنم«یعنی 

  !مصون داشته و حفظ نموده است

َِّمنَ  لُوٗطا �نَّ ﴿ ۥٓ  َ�َّۡيَ�ٰهُ  إِذۡ  ١٣٣ ٱلُۡمۡرَسلِ�َ  ل ۡهلَُه
َ
ۡ�َِع�َ  َوأ

َ
 ١٣٥ ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ  ِ�  َعُجوٗز� إِ�َّ  ١٣٤ أ

ۡرنَا ُ�مَّ  ونَ  �نَُّ�مۡ  ١٣٦ ٱ�َخرِ�نَ  َدمَّ ۡصبِِح�َ  َعلَۡيِهم َ�َُمرُّ ِۡل�  ١٣٧ مُّ فََ�  َو�ِٱ�َّ
َ
 ﴾١٣٨ َ�ۡعقِلُونَ  أ

 ].۱۳۸-۱۳۳۳[الصافات:   

نجات  تماماً  ) هنگامی که او و اهلش را۱۳۳لوط از پیامبران مرسل است(تحقیق ه و ب: ترجمه
) و ۱۳۶) سپس دیگران را هالک کردیم(۱۳۵(ماندگان بود که در باقیزنی   ) مگر پیر۱۳۴دادیم(

 ). ۱۳۸کنید( نگام شب، آیا تعقل نمیه ) و به۱۳۷کنید ( می بامدادان گذرتحقیق شما بر آنان ه ب
: اند لذا فرموده دهکر که هر صبح و شام از آن عبور میچون محل قوم لوط راه کاروان بوده : نکات

ونَ ﴿ فََ� ﴿: و معنی ﴾...َ�َُمرُّ
َ
لَ «، ﴾َ�ۡعقِلُونَ  أ قْ أَ مْ عَ ونَ يسَ لَكُ ُ تَربِ عْ  باشد.  می »الً تَ

َ�قَ  إِذۡ  ١٣٩ ٱلُۡمۡرَسلِ�َ  لَِمنَ  يُو�َُس  �نَّ ﴿
َ
 ِمنَ  فََ�نَ  َفَساَهمَ  ١٤٠ ٱلَۡمۡشُحونِ  ٱۡلُفۡلكِ  إَِ�  �

نَُّهۥ فَلَۡوَ�ٓ  ١٤٢ ُملِيمٞ  وَُهوَ  ٱۡ�ُوُت  فَٱۡ�ََقَمهُ  ١٤١ ٱلُۡمۡدَحِض�َ 
َ
 لَلَبَِث  ١٤٣ ٱلُۡمَسّبِِح�َ  ِمنَ  َ�نَ  �

ۦٓ  ِ�  �َبۡتَنا ١٤٥ َسقِيمٞ  َوُهوَ  بِٱۡلَعَرآءِ  ۞َ�َنَبۡذَ�ٰهُ  ١٤٤ ُ�ۡبَعُثونَ  يَۡومِ  إَِ�ٰ  َ�ۡطنِهِ
َ
 ّمِن َشَجَرةٗ  َعلَۡيهِ  َوأ

رَۡسلۡ  ١٤٦ َ�ۡقِط�ٖ 
َ
ۡلٍف  ِماْئَةِ  إَِ�ٰ  َ�ٰهُ َوأ

َ
وۡ  �

َ
ْ  َٔ َ�  ١٤٧ يَزِ�ُدونَ  أ  ﴾١٤٨ ِح�ٖ  إَِ�ٰ  َ�َمتَّۡعَ�ُٰهمۡ  اَمُنوا

 ]. ۱۴۸-۱۳۹[الصافات:   

به سوی کشتی پر شده هنگامی که  )۱۳۹از پیامبران مرسل است(تحقیق یونس ه و ب: ترجمه
) پس او را آن ۱۴۱( گردید) پس قرعه زدند و از مغلوبین و انداخته شدگان ۱۴۰گریخت (

) پس اگر او از تسبیح گویان ۱۴۲کننده بود( او مالمتبرد در حالی که  ماهی فرو
) پس او را ۱۴۴ماند در شکم او تا روزی که بر انگیخته و زنده شوند( می ) مسلماً ۱۴۳بود( نمی

و  )۱۴۶ز کدو() و رویاندیم بر او درختی ا۱۴۵به زمین هموار انداختیم در حالی که بیمار بود(
) پس ایمان آوردند که ایشان را تا مدتی ۱۴۷او را به سوی صد هزار نفر یا زیادتر فرستادیم(

 ). ۱۴۸( بهره دادیم
یونس  ۀسور ۹۸ ۀاز پیامبران معاصر حضرت داود بوده، احوال او در ذیل آی يونس بن متی: نکات

به طرف دریا رفت کشتی پر از جمعیتی ذکر شد مراجعه شود. و چون یونس از قوم خود اعراض کرد و 

مشرف بر غرق شد، کشتی گرفت که  دید او را سوار کردند، چون به میان دریا رسیدند دریا را امواجی فرا
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این جمعیت یک نفر عصیانگری وجود دارد که این طور شده و اال بدون سبب میان : بانان گفتند کشتی

گاه بدون باد و سبب ایم هر ما تجربه کرده: ن دریا گفتندآمد، تجار ساکنی وجود نمیه چنین امواجی ب

کس قرعه به نامش افتاد او را غرق کنیم و این کار بهتر  تالطم شود باید قرعه افکنیم و هردیگری کشتی م

نام یونس در آمد و تا سه مرتبه قرعه زدند و باز به نام ه است از اینکه همه غرق شویم، پس قرعه زدند ب

ی پیچید و به منم همان عاصی، پس خود را به عبایای مردم : ، حضرت یونس گفتیونس در آمد

دریایش افکندند و ماهی عظیمی او را بلعید، پس خطاب به ماهی شد که استخوان او را مشکن و 

 بندهای او را قطع مکن، پس در شکم ماهی ماند تا سه روز و یا هفت روز و یا بیست روز و یا یکماه. به

موار، در ی هرا بیرون افکند به کنار دریا، جایت مکث او در قرآن بیان نشده تا اینکه ماهی او حال مدهر

ی برای او تعالی فوری درخت کدوی ده بود و حقپر و بال ضعیف ش ی بیا حالی که او مانند جوجه

 رویانید تا او را سایه افکند. 

لَِرّ�َِك  فَٱۡسَتۡفتِِهمۡ ﴿
َ
مۡ  ١٤٩ ٱۡ�َُنونَ  َولَُهمُ  ٱۡ�ََناُت  أ

َ
 ١٥٠ َ�ِٰهُدونَ  َوُهمۡ  إَِ�ٰٗثا ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةَ  َخلَۡقَنا أ

 ٓ�َ
َ
ُ  َوَ�َ  ١٥١ َ�َُقولُونَ  إِۡفِكِهمۡ  ّمِنۡ  إِ�َُّهم � ۡصَطَ�  ١٥٢ لََ�ِٰذبُونَ  ��َُّهمۡ  ٱ�َّ

َ
 ٱۡ�َنِ�َ  َ�َ  ٱۡ�ََناتِ  أ

فََ�  ١٥٤ َ�ُۡكُمونَ  َكۡيَف  لَُ�مۡ  َما ١٥٣
َ
ُرونَ تَ  أ مۡ  ١٥٥ َذكَّ

َ
بِ�ٞ  ُسۡلَ�ٰنٞ  لَُ�مۡ  أ ْ  ١٥٦ مُّ تُوا

ۡ
 فَ�

  ].۱۵۷-۱۴۹[الصافات:   ﴾١٥٧ َ�ِٰد�ِ�َ  ُكنُتمۡ  إِن بِِ�َ�ٰبُِ�مۡ 
) یا ۱۴۹پس از ایشان بپرس آیا برای پروردگارت دختران و برای ایشان پسران است(: ترجمه

آگاه باش که ایشان از دروغشان است  )۱۵۰آنکه مالئکه را زنانی آفریدیم و ایشان گواهانند(
) آیا خدا دختران را بر ۱۵۲) خدا فرزند آورده و حقا ایشان دروغگویانند(۱۵۱گویند( که می

) آیا پس متذکر ۱۵۴کنید؟( ) چه باشد شما را چگونه قضاوت می۱۵۳پسران ترجیح داده(
ب خود را س کتا) پ۱۵۶) آیا شما را حجتی روشن است(۱۵۵(؟ گیرید شوید و پند نمی نمی

 ). ۱۵۷ید(گوی بیاورید اگر راست می
دانستند با اینکه خودشان از وجود دختر  را دختران خدا میطوائفی از مشرکین فرشتگان : نکات

  د نه حجتی شرعی داشتند و نه عقلیو ایشان برای گفتار خو !منزجر بودند و از آن عار داشتند
ً
 و اما عقال

پس چیزی را که مخلوقی از آن عار دارد نباید به خالق نسبت بدهند و دلیل حسی هم نداشتند، زیرا 

 
ً
مۡ ﴿: مشاهده نکرده بودند خلقت مالئکه را و لذا فرموده ایشان حسا

َ
 وَُهمۡ  إَِ�ٰٗثا ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةَ  َخلَۡقَنا أ

، و یا ﴾لََ�ِٰذبُونَ  ��َُّهمۡ ﴿دلیل ه ب ما دلیل نقلی یا خبر صادقی است که فاقد بودندو ا .﴾َ�ِٰهُدونَ 

ْ ﴿: کتاب آسمانی است که نشان ندادند و لذا فرموده تُوا
ۡ
 . ﴾َ�ِٰد�ِ�َ  ُكنُتمۡ  إِن بِِ�َ�ٰبُِ�مۡ  فَ�
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﴿ ْ نَّةِ  َوَ�ۡ�َ  بَۡيَنُهۥ وََجَعلُوا ۚ  ٱۡ�ِ نَّةُ  َعلَِمتِ  َولََقدۡ  �ََسٗبا ُهمۡ  ٱۡ�ِ ونَ  إِ�َّ ِ  ُسۡبَ�ٰنَ  ١٥٨ لَُمۡحَ�ُ  ٱ�َّ
ا ِ  ِعَبادَ  إِ�َّ  ١٥٩ يَِصُفونَ  َ�مَّ ٓ  ١٦١ َ�ۡعُبُدونَ  َوَما فَإِنَُّ�مۡ  ١٦٠ ٱلُۡمۡخلَِص�َ  ٱ�َّ نُتمۡ  َما

َ
 َعلَۡيهِ  أ

 ].۱۶۳-۱۵۸[الصافات:   ﴾١٦٣ ٱۡ�َِحيمِ  َصالِ  ُهوَ  َمنۡ  إِ�َّ  ١٦٢ بَِ�ٰتِنِ�َ 
جن دانسته که ایشان  که محققاً جن نسبی قرار دادند در حالی و بین خدا و بین : ترجمه

مگر ) ۱۵۹کنند( از آنچه وصف می ) خدا منزه است۱۵۸احضار خواهند شد((درقیامت) 
) بر ۱۶۱پرستید( شما و آنچه را که می ) پس محققاً ۱۶۰(  بندگان خدا که خالص شده باشند

 ). ۱۶۳) مگر کسی را که خود به دوزخ آمدنی است(۱۶۲کسی نیستید( ةکنند پرستش او گمراه
ل بودند مانند آنکه یزدان و اهرمن قای خویشاوندی ای از کفار بین خدا و جنیان نسبت عده: نکات

تعالی منزه  و از این قبیل خرافات که حق خدا مصاهرت کرده با جن: گفتند برادرند و یا بعضی دیگر می

ِ  ُسۡبَ�ٰنَ ﴿: فرموده است از آن و لذا ا ٱ�َّ ، اگر خدا با جن نسبتی داشت ایشان را برای ﴾يَِصُفونَ  َ�مَّ

ونَ  إِ�َُّهمۡ ﴿: دانند که کرد و حال آنکه آنان می مؤاخذه و عذاب احضار نمی  . ﴾لَُمۡحَ�ُ

ٓ  َوَما﴿ ۡعلُومٞ  َمَقامٞ  َ�ُۥ إِ�َّ  ِمنَّا آفُّونَ  َ�َۡحنُ  �نَّا ١٦٤ مَّ  �ن ١٦٦ ٱلُۡمَسّبُِحونَ  َ�َۡحنُ  �نَّا ١٦٥ ٱلصَّ
 ْ نَّ  لَوۡ  ١٦٧ َ�َُقولُونَ  َ�نُوا

َ
لِ�َ  ّمِنَ  ذِۡكٗر� ِعنَدنَا أ وَّ

َ
ِ  ِعَبادَ  لَُكنَّا ١٦٨ ٱۡ�  ١٦٩ ٱلُۡمۡخلَِص�َ  ٱ�َّ

 ْ   ].۱۷۰-۱۶۴[الصافات:   ﴾١٧٠ َ�ۡعلَُمونَ  َفَسۡوَف  بِهِۦۖ  فََ�َفُروا
ه ) و ب۱۶۴( نیست مگر اینکه برای او مقام معلومی است (فرشتگان)از ما یک  هیچو : ترجمه

) و ۱۶۶کنندگان( یم خود تسبیحمای ) و محققاً ۱۶۵یم خود صف کشیدگان(درستی که مای
نزد ما کتابی از جنس کتاب پیشینیان  اگر حقیقتاً ) ۱۶۷گفتند( می (مشرکان)محقق است که

) پس به همان کتاب کافر شدند ۱۶۹یم(شدمیای  ما بندگان خالص شده ) مسلماً ۱۶۸بود(
 ). ۱۷۰زودی خواهند دانست(ه پس ب

ٓ  َوَما﴿: ۀجمل: نکات ۡعلُومٞ  َمَقامٞ  َ�ُۥ إِ�َّ  ِمنَّا این سوره است که در ، سخن جبرئیل و یا مالئکه ﴾مَّ

ای دارند که تجاوز از آن برایشان مقدور  یکی از مالئکه مقام و درجه زل شده برای اینکه دانسته شود هرنا

ْ ﴿اند. و ضمیر  نیست و همه در صف بندگی حاضر و در اطاعت أمر آماده به کفار بر  ﴾َ�َُقولُونَ  َ�نُوا

شد تا ما هم از بندگان خالص  می گردد که آرزو داشتند ای کاش بر ما کتابی از کتب آسمانی نازل می

 شدیم اما چون قرآن آمد به آن کافر شدند.  لهی میا
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 لَُهمُ  ُجنَدنَا �نَّ  ١٧٢ ٱلَۡمنُصوُرونَ  لَُهمُ  إِ�َُّهمۡ  ١٧١ ٱلُۡمۡرَسلِ�َ  لِعَِبادِنَا َ�َِمُتَنا َسَبَقۡت  َولََقدۡ ﴿
ٰ  َ�ۡنُهمۡ  َ�َتَولَّ  ١٧٣ ٱۡلَ�ٰلُِبونَ  بِۡ�ُۡهمۡ  ١٧٤ ِح�ٖ  َح�َّ

َ
فَبَِعَذابَِنا ١٧٥ ونَ ُ�ۡبِ�ُ  فََسۡوَف  َو�

َ
 أ

 ]. ۱۷۷-۱۷۱[الصافات:   ﴾١٧٧ ٱلُۡمنَذرِ�نَ  َصَباحُ  فََسآءَ  �َِساَحتِِهمۡ  نََزَل  فَإَِذا ١٧٦ �َۡسَتۡعِجلُونَ 
) که ایشان ۱۷۱صادر شده برای بندگان مرسلین ما( فرمان ما سابقاً تحقیق ه و ب: ترجمه

) پس اعراض کن از ۱۷۳) و حقا که لشکر ما همان پیروزانند(۱۷۲همان یاری شدگانند(
خواهند (نتیجۀ عملشان را)زودی ه ) و روشن کن ایشان را که ب۱۷۴ایشان تا مدتی(

یشان مسکن ا) پس چون عذاب به فضای ۱۷۶کنند( ) آیا به عذاب ما شتاب می۱۷۵دید(
 ). ۱۷۷شدگان(نازل شود بد باشد صبح انذار 

لهی برای داللت دارد که سنت ا ﴾...ٱلُۡمۡرَسلِ�َ  لِعَِبادِنَا َ�َِمُتَنا َسَبَقۡت  َولََقدۡ ﴿: ۀجمل: نکات

اند، ولی  چه گاهی مغلوب و یا مقتول بودهو اگرتمام انبیاء چنین بوده که پیروزی عاقبت با ایشان شده 

حجت با ایشان بوده، یعنی حجت ایشان آشکار گشته و اگر چه کافرین نپذیرفته باشند. و مقصود  ۀغلب

بِۡ�ُۡهمۡ ﴿: ۀاز جمل
َ
 زنند خواستند شبیخون قومی می هر باشد. و چون زمان جاهلیت می » هلمبنيّ « ؛﴾َو�

تعالی  کردند حق میل صبود شبیخون زده و ایشان را مستأ سنگین نزدیک صبح که خواب دشمنشان

باشند و صبح ایشان بسیار تلخ تشبیه کرده حال کفار را در هنگام عذاب به حال قومی که مستأصل شده 

 به ذلت و خواری باشد. و مقرون 

ٰ  َ�ۡنُهمۡ  َوتََولَّ ﴿ بِۡ�ۡ  ١٧٨ ِح�ٖ  َح�َّ
َ
ونَ  فََسۡوَف  َو� ةِ  َرّبِ  َرّ�َِك  ُسۡبَ�ٰنَ  ١٧٩ ُ�ۡبِ�ُ ا ٱۡلِعزَّ  َ�مَّ

ِ  َوٱۡ�َۡمدُ  ١٨١ ٱلُۡمۡرَسلِ�َ  َ�َ  َوَسَ�ٰمٌ  ١٨٠ يَِصُفونَ    ]. ۱۸۲-۱۷۸[الصافات: ﴾١٨٢ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َرّبِ  ِ�َّ
) ۱۷۹( زودی خواهند دیده ) و بینا کن که ب۱۷۸روگردان تا مدتی(و از ایشان : ترجمه

) و سالم بر ۱۸۰کنند( یاز آنچه او را وصف ممنزه و واالست پروردگارت که پروردگار عزت است 
 ). ۱۸۲) و ستایش مخصوص الله پروردگار جهانیان است(۱۸۱شدگان( فرستاده

ٰ ﴿: نکات قدر  اری ایشان و یا مردن ایشان که هرتا وقت آمدن عذاب و یا گرفتیعنی  ﴾ِح�ٖ  َح�َّ

ا﴿: ۀنیست. و جمل شباشد مدت قلیلی بی ، داللت دارد که آنچه بشر خدا را وصف کند ﴾يَِصُفونَ  َ�مَّ

تعالی برای  و چون حق .خودش بیان کندخدا باید خدا را منزه از آن دانست بلکه وصف خدا را باید 

افراد بشر به ایشان  است، پس بایدو معنی سالمت کمال و دوری از نقص انبیاء سالمت را خواسته 
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خیزد آخر خواست از آنجا برکس در هر مجلسی بود چون  اقتداء کنند و در حدیثی وارد شده که هر

 .!*"آخر صافات باشد ۀکالمش این سه آی

 )صی از رسول خدا (شعب ازمسند به صورت  شتفسیر  درابن أبي حاتم  . و)٤٦٣ -٤/٤٦٢( مجمع البیانطبرسی،  -١

اقعبد  ). و حافظ١٨٣٢٤) و(١٨٣٢٢روایت کرده است، ش: ( زَّ ف صنعانی در الرَّ ْصَبغ بن  با سندش از الـُمَصنَّ
َ
أ

ني يفرغ من «فرمود:  بن أبي طالب یعل گوید:روایت نموده که مینباتة  لْ حِ لْيقُ من رسه أَن يكتال بالـمكيال األوىف فَ

ا ة إِىلَ آخرهَ زَّ عِ بك رب الْ انَ رَ بْحَ ته سُ قیامت) با پیمانه بزرگ  گردد که عمل وی را (در روزهرکس مسرور می»: «صالَ

ة  وزن کنند، باید به هنگام فارغ شدن از نماز بگوید: زَّ عِ بك رب الْ انَ رَ بْحَ  در ی نیشابوریثعلبو ». تا آخر... سُ

ْصَبغ بن نباتة و از طریق الَوِسیط در یواحد و، الکشف والبیانش تفسیر
َ
آخرین سخن وی  گوید:در مورد وی می أ

 ی، بغوی روایت کرده است.طریق ثعلب از ودر مجلسش همین دعا بود. 

 

                                                           



 
 
 

 سورة ص (مكية وهي ثامن وثامنون آية)

 باشد آیه می ۸۸صاد مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ِينَ  بَلِ  ١ ٱّ�ِۡكرِ  ذِي َوٱۡلُقۡرَءانِ  ٓصۚ ﴿ ْ  ٱ�َّ �ٖ  ِ�  َ�َفُروا ۡهلَۡكَنا َ�مۡ  ٢ وَِشَقاقٖ  ِعزَّ
َ
 ِمن أ

ْ  َقۡرنٖ  ّمِن َ�ۡبلِِهم َ�َت  َ�َناَدوا  ].۳-۱[ص:  ﴾٣ َمَناٖص  ِح�َ  وَّ
. سوگند به قرآن دارای ادو الصفات رحمن رحیم. صنام خدای کامل الذات ه ب: ترجمه
های پیش از ایشان را  ) چه بسیار از مردم قرن۲ند(تبلی کافران در سرکشی و مخالف )۱تذکر(

 ). ۳که هالک کردیم پس فریاد کردند و حال آن که آن هنگام، هنگام گریز نبود(
باشد و داللتی بر معنی  ها گفتیم از حروف معجم و هجا می چنانکه در سایر سوره صاد: نکات

 و اند یا صانع گرفته یا صادق الوعد و اشاره به صمد، نشده ولی آن را ندارد، یعنی برای معنی وضع

حسب ظاهر واو قسم است و جواب ه ب ﴾َوٱۡلُقۡرَءانِ ﴿حال واو ه هراند. ب وره گرفتهرا نام س صادبعضی 

ۡهلَۡكَنا َ�مۡ ﴿: ۀقسم باید جمل
َ
قُّ «مناسبی محذوف گرفت مانند  ۀتواند جمل باشد و می ﴾...أ اءَ احلَ جَ

ةٌ  زَ عْجِ هُ مُ ا إِنَّ يَ رُ وَ رَ األَمْ هَ ا ظَ يَ  و مانند اینها.  »وَ

﴿ ْ ن وََعِجُبٓوا
َ
نِذرٞ  َجآَءُهم أ اٌب  َ�ِٰحرٞ  َ�َٰذا ٱۡلَ�ٰفُِرونَ  َوقَاَل  ّمِۡنُهۡمۖ  مُّ َجَعَل  ٤ َكذَّ

َ
 ٱ�لَِهةَ  أ

ءٌ  َ�َٰذا إِنَّ  َ�ِٰحًد�ۖ  إَِ�ٰٗها نِ  ِمۡنُهمۡ  ٱلَۡمَ�ُ  َوٱنَطلَقَ  ٥ ُعَجابٞ  لََ�ۡ
َ
ْ  أ ْ  ٱۡمُشوا وا ٰٓ  َوٱۡصِ�ُ َ�َ 

ءٞ  َ�َٰذا إِنَّ  َءالَِهتُِ�ۡمۖ  ٓ  إِنۡ  ٱ�ِخَرةِ  ٱلِۡملَّةِ  ِ�  بَِ�َٰذا َسِمۡعَنا َما ٦ يَُرادُ  لََ�ۡ  ٱۡختَِ�ٰقٌ  إِ�َّ  َ�َٰذا
ُءنزَِل  ٧

َ
ۚ  ِمنۢ  ٱّ�ِۡكرُ  َعلَۡيهِ  أ ا بَل ذِۡكِري�  ّمِن َشّكٖ  ِ�  ُهمۡ  بَۡل  بَۡينَِنا َّمَّ ْ  ل  ﴾٨ َعَذابِ  يَُذوُقوا

 ].۸-۴[ص:  

ند این و کفار گفت است، ز خودشان برایشان آمدهای ا عجب دارند از اینکه ترسانندهو : ترجمه
حقا که این چیزی است بسیار  ؟) آیا خدایان را یکی قرار داده۴است سخت دروغگو(ساحری 
بروید و بر خدایان خود و پرستش آنها راه افتادند که ه ) و گروهی از بزرگانشان ب۵عجیب(
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را (چنین سخنی)ایم این ) نشنیده۶باشد( استقامت ورزید زیرا این چیزی است که هدف می
بلکه  فقط بر او کتاب نازل شده؟میان ما  از) آیا ۷این نیست مگر ساختگی( آخرین کیش،در 

 ). ۸اند( من در شکند بلکه هنوز عذاب مرا نچشیده قرآنایشان از 
است در خلقت و صورت و نسب، پس چگونه کفار را بهانه این بود که محمد با ما مساوی : کاتن

دانستند او مردی است صادق، او را ساحر و کذاب  برای خود عنوان رسالت قائل شده؟ و با اینکه می

ایشان را به توحید و ترک خرافات  صدمو این دلیل بر کمال جهالتشان بود، زیرا مح اندندخو می

 بایست او را تصدیق کنند نه اینکه تعجب کنند که خدایان را یکی قرار داده.  کرد و عقال می دعوت می

  عمردر حدیث آمده که چون 
ً
خوشحال شدند و بر قریش سخت آمد،  مسلمان شد مسلمین کامال

دانی که این سفهاء  ی و میتو بزرگ مای: تندطالب اجتماع کردند و گفبوأنزد نفر از بزرگانشان  ۲۵پس 

را احضار کرد برای  صبوطالب رسول خداأایم تا تو بین ما قضاوت کنی، پس  کنند. ما آمده چه می

و ما نیز تو و تو ما را و خدایان ما را رها کن : خواهید؟ گفتند چه می: جواب ایشان. حضرت فرمود

قول دهم شما حاضرید  خواهید من به شما ر آنچه میاگ: کنیم، حضرت فرمود خدای تو را رها می

، پس »له إال اهللاإال «: ید: بگویآری، فرمود: ید که عرب و عجم تسلیم شما شوند؟ گفتندای بگوی کلمه

َجَعَل ﴿: چون شنیدند برخاستند و گفتند
َ
و تعجب ایشان برای این بود که 	!*"﴾َ�ِٰحًدا إَِ�ٰٗها ٱ�لَِهةَ  أ

دیدند تمام مردم مشرکند و دیگر اینکه خدای واحد چگونه تمام جهان را  چشمشان بود و میعقلشان به 

چگونه این اقوام کثیره و این همه جمعیت : گفتند تواند اداره کند و اهل استدالل هم نبودند و می می

 و فقط محمد فهمیده و این بعید است. نفهمیدند 

مۡ ﴿
َ
ابِ  ٱۡلَعزِ�زِ  َرّ�َِك  رَۡ�َةِ  َخَزآ�ِنُ  ِعنَدُهمۡ  أ مۡ  ٩ ٱلۡوَهَّ

َ
ۡلُك  لَُهم أ َ�َٰ�ٰتِ  مُّ �ِض  ٱلسَّ

َ
 َوَما َوٱۡ�

 ۖ ْ  بَۡيَنُهَما َ�ُقوا ۡسَ�ٰبِ  ِ�  فَۡلَ�ۡ
َ
ا ُجندٞ  ١٠ ٱۡ� ۡحَزاِب  ّمِنَ  َمۡهُزومٞ  ُهَنالَِك  مَّ

َ
بَۡت  ١١ ٱۡ�  َ�ۡبَلُهمۡ  َكذَّ

 ».آیا خدایان را یکی قرار داده.«ترجمۀ آیه:  -١

 این« :گویدمی وروایت نموده  )٣٢٣٢( السننی در ترمذرا گویم: و مانند آن. می)٧/٧١( معالـم التنزیلبغوی، 

) ١٧٥٧( ش:ابن حبان  ، و)٨٧٦٩( الکبریدر  ینسائ و دانسته است). را ضعیف(و البانی آن» است حدیث حسن

 ...وابن أبي حاتم  )؛٢٣/١٢٥( تفسیرش ی درطبر )؛١/٢٢٧( المسنددر  حمدو ا، موارد الظمآن از) ٤٣٥( :ص

گوید: ابوطالب بیمار شد و قریش نزد او حاضر شدند که میابن عباس  ازسعید بن جبیر  ازطریق یحیی بن عمارة  از

 در یواحد و را صحیح دانسته است.آن )٢/٤٣٢(حاکم  و ؛)٩/١٨٨( السنن در ییهقب وآمد...؛  صو رسول خدا 

 ).١٤٣-٧/١٤٢( الدر الـمنثور سیوطی، :نگا و ).٤٢٤( :ص أسباب النزول
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ۡوتَادِ  ُذو َوفِرَۡعۡونُ  وََ�دٞ  نُوحٖ  قَۡومُ 
َ
ۡصَ�ُٰب  لُوطٖ  َوقَۡومُ  َوَ�ُمودُ  ١٢ ٱۡ�

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ۡيَكةِ�  َٔ ۡ�  َوأ

ُ
 أ

ۡحَزاُب 
َ
َب  إِ�َّ  ُ�ٌّ  إِن ١٣ ٱۡ�   ].۱۴-۹[ص: ﴾١٤ ِعَقابِ  فََحقَّ  ٱلرُُّسَل  َكذَّ

(تا نبوت را  بخشاینده استهای رحمت پروردگار تو که عزیز  نزد ایشان است خزینهآیا : ترجمه
زمین و آنچه میان آنهاست از آِن  ها، آسمانلک ُم  مگر ) یا۹(کس بخواهند بدهند)  به هر
دست آورند برای ه پس باال روند در میان اسباب (و سببی باست؟ (اگرچنین است)  ایشان

شکست که آنجا احزاب  از جمله) ایشانند لشکری ۱۰()خواهند کس می انزال وحی به هر
تکذیب ها  ثمود و فرعون صاحب میخ ) پیش از ایشان قوم نوح، عاد،۱۱( خواهند خورد

یک از ایشان  هر) ۱۳(که احزاب مختلف بودند یکه أقوم لوط و اهل  ) و ثمود،۱۲کردند(
 ). ۱۴مبران، پس عقاب بر ایشان الزم شد(اپی ةکنند نبودند مگر تکذیب

مۡ ﴿: ۀمقصود از جمل: نکات
َ
ابِ  ٱۡلَعزِ�زِ  َرّ�َِك  رَۡ�َةِ  َخَزآ�ِنُ  ِعنَدُهمۡ  أ این است که خود  ﴾...ٱلۡوَهَّ

کس  و نبوت را از تو بگیرند و به هر توانند بکنند چه می دانند هر لهی میز و مالک خزائن اعزی را قوی،

 خواهند بسپرند ولی خیر ایشان جمعیتی پراکنده و شکست خورده خواهند بود مانند اقوام گذشته.  می

ُؤَ�ٓءِ  يَنُظرُ  َوَما﴿ ا َ�ِٰحَدةٗ  َصۡيَحةٗ  إِ�َّ  َ�ٰٓ ْ  ١٥ فََواقٖ  ِمن لََها مَّ ل َر�ََّنا َوقَالُوا َا َعّجِ َنا �َّ  َ�ۡبَل  قِطَّ
ٰ  ٱۡصِ�ۡ  ١٦ ٱۡ�َِسابِ  يَۡومِ  يۡدِ�  َذا َداوُۥدَ  َ�ۡبَدنَا َوٱۡذُكرۡ  َ�ُقولُونَ  َما َ�َ

َ
ۥٓ  ٱۡ� اٌب  إِنَُّه وَّ

َ
 إِنَّا ١٧ أ

ۡرنَ  َباَل  اَسخَّ اقِ  بِٱۡلَعِ�ِّ  �َُسّبِۡحنَ  َمَعُهۥ ٱۡ�ِ َ�ۡ  ].۱۸-۱۵[ص:  ﴾١٨ َوٱۡ�ِ
(با تمسخر) ) و ۱۵( دای که هیچ برگشت ندار  گر یک صیحهکشند م نمیو ایشان انتظار : ترجمه

ه گویند و ب ) صبر کن بر آنچه می۱۶( نصیب ما را زود بده پیش از روز حساب ،پروردگارما: ندگفت
ه ) ب۱۷بود( همواره او بازگشت کننده (به درگاه ما)ما داود را که دارای قوت بود زیرا  ةبندیادآور 

 ). ۱۸تسبیح گویند ( وقت تابش آفتاب شبانگاه و ها را که با او نمودیم کوهتحقیق ما مسخر 
 ه طورکرد کفار ب های دوزخ برای مردم بیان می از نعم بهشتی و عذاب صچون رسول خدا: نکات

تعالی  کردند، حق یا از عذاب در همین دنیا به ما بده و تمسخر می ثواب و را از نصیب ما: گفتند استهزاء می

ما داود اقتدا کن، با اینکه داود دارای  ۀفرماید صبر کن و به بند برای تقویت و استقامت رسول خود می

اقِ ﴿ و مقصود از اشتندها نسبت به او روا د ه اذیتها و چ قدرت و سلطنت بود باز چه نسبت َ�ۡ  ﴾ٱۡ�ِ
 » ظهر ةصال«وقت ظهر و  ه؛گفته شد

ً
 باشد.  صبح است، ولی ظاهرا

﴿ َ�ۡ ۖ  َوٱلطَّ ۥٓ  ُ�ّٞ  َ�ُۡشوَرٗة ُ ابٞ  �َّ وَّ
َ
 ٢٠ ٱۡ�َِطابِ  َوَفۡصَل  ٱۡ�ِۡكَمةَ  َوَءاَ�ۡيَ�ٰهُ  ُمۡلَكُهۥ وََشَدۡدنَا ١٩ أ

تَٮَٰك  ۞وََهۡل 
َ
�  ْ ْ  إِذۡ  ٱۡ�َۡصمِ  َ�َبُؤا ُروا ْ  إِذۡ  ٢١ ٱلِۡمۡحَراَب  �ََسوَّ ٰ  َدَخلُوا ْ  ِمۡنُهۡمۖ  َ�َفزِعَ  َداوُۥدَ  َ�َ  قَالُوا
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ٰ  َ�ۡعُضَنا َ�َ�ٰ  َخۡصَمانِ  َ�َۡفۖ  َ�  ٓ  �ُۡشِطۡط  َوَ�  بِٱۡ�َقِّ  بَۡيَنَنا َفٱۡحُ�م َ�ۡعٖض  َ�َ  إَِ�ٰ  َوٱۡهِدنَا
َ�ِٰط  َسَوآءِ  ٓ  إِنَّ  ٢٢ ٱلّصِ ِ�  َ�َٰذا

َ
ِ  َ�ُۥ أ ٞ  َ�ۡعَجةٞ  َوِ�َ  َ�ۡعَجةٗ  َو�ِۡسُعونَ  ۡسعٞ �  َ�َقاَل  َ�ِٰحَدة

ۡ�فِۡلنِيَها
َ
ِ�  أ  �نَّ  نَِعاِجهۦِۖ  إَِ�ٰ  َ�ۡعَجتَِك  �ُِسَؤالِ  َظلََمَك  لََقدۡ  قَاَل  ٢٣ ٱۡ�َِطابِ  ِ�  وََعزَّ

ٰ  َ�ۡعُضُهمۡ  َ�َۡبِ�  ٱۡ�ُلََطآءِ  ّمِنَ  َكثِٗ�� ِينَ  إِ�َّ  َ�ۡعٍض  َ�َ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ٰلَِ�ٰتِ  وََعِملُوا  َوَقلِيلٞ  ٱل�َّ
ا َما َداوُۥدُ  َوَظنَّ  ُهۡمۗ  مَّ َّ�

َ
ٰهُ  � نَاَب۩ � َو� َر�َُّهۥ فَٱۡسَتۡغَفرَ  َ�َت�َّ

َ
 َ�ٰلَِكۖ  َ�ُۥ َ�َغَفۡرنَا ٢٤ َو�

 ].۲۵-۱۹[ص:  ﴾٢٥ ابٖ  َٔ َ�  وَُحۡسنَ  لَُزۡلَ�ٰ  ِعنَدنَا َ�ُۥ �نَّ 
روی او  به حالت جمع شده همگیدر حالی که بهرا (مسخر کردیم)  پرندگانو : ترجمه

) و آیا ۲۰حکمت و فصل الخطاب دادیم() و سلطنت او را محکم نمودیم و او را ۱۹(آوردند می
) وقتی که بر ۲۱خبر خصومت کنندگان برای تو آمده هنگامی که بر دیوار محراب باال رفتند(

ی دیگربر  یکیمترس دو خصم یکدیگریم که : ترسید، گفتند داود داخل شدند که از ایشان
) ۲۲حکم نما و دوری مکن و ما را به راه راست راهنمایی کن(به حق ستم کرده، پس میان ما 

باشد، پس این  یتحقیق این برادر من است که دارای نود و نه میش است و مرا یک میش مه ب
: ) داود گفت۲۳(ه استبر من غلبه کرد گفتاربه من واگذار و در  هم را برادر گوید آن یک میش

و  ،بر تو ستم روا داشتههای خود ضمیمه کند،  در مطالبۀ میش تو که به میشتحقیق او ه ب
مگر آنان که ایمان  ،کنند محقق است که بسیاری از معاشرانند که بعضی بر بعضی ستم می

که ما او را امتحان و  دانستو داود . ندااندکو ایشان  ،سته کنندیهای شا داشته و عمل
(به به روی افتاد و رکوع کنندگان پس از پروردگارش آمرزش خواست و  ،ایم آزمایش نموده

درستی که او را نزد ما مقام قربی و ه ) پس آن را برای او آمرزیدیم و ب۲۴بازگشت (سوی خدا) 
 ). ۲۵بازگشت خوبی است(

  :از جهاتی حضرت داود ۀلت دارد بر بزرگواری و صفات حسندال ۲۶تا  ۱۷ ۀاز آی: نکات

 مأمور شده به یادآوری و اقتدای به او.  صکه رسول خدا ﴾...َ�ۡبَدنَا َوٱۡذُكرۡ ﴿ -۱

 که داللت دارد بر بندگی او.  ﴾َ�ۡبَدنَا﴿ -۲

يۡدِ  َذا﴿ -۳
َ
 لهی او. که داللت دارد بر نیرو و سطوت ا ﴾ٱۡ�

اٌب ﴿ -۴ وَّ
َ
 که داللت دارد به رجوع او به حکم و فرمان خدا.  ﴾أ

 تسخیر جبال او را.  -۵

 تسبیح او در شام و صبح.  -۶

 تسبیح مرغان با او.  -۷

 



 ۳۹  سورة ص

ٞ ﴿ رجوع همه به او -۸ ۥٓ  ُ�ّ ُ وَّب �َّ
َ
 . ﴾أ

 تشدید ملک او.  -۹

ه و مقصود از حکمت، کتاب و نبوت و کارها را ب به او ﴾ٱۡ�َِطابِ  فَۡصَل ﴿ ت وعطای حکم -۱۰

این است که سخن او مختصر و فصیح  ﴾ٱۡ�َِطابِ  فَۡصَل ﴿جا انجام دادن است، و مقصود از 

 و بلیغ بوده و یا اینکه در قضاوت کالم او فصل کالم بین حق و باطل بوده است. 

  .﴾لَُزۡلَ�ٰ  ِعنَدنَا َ�ُۥ إِنَّ ﴿ مقام قرب او و -۱۱
 جعل خالفت برای او.  -۱۲

ای از او  ذکر قصه ،مدح نموده است. پس در وسط این آیاِت  مدح اوتعالی  و کلمات دیگر که حق

ام مدح او تعالی در مق اند و آن بعید است زیرا حق شده که بعضی از مفسرین حمل بر ذم و گناه او کرده

توان از آن قصه ذم او را خواسته باشد، پس ما  مر به اقتدای به او نموده، چگونه میبوده و پیامبر خود را ا

  :کنیم م را طوری که با این آیات منافات نداشته باشد ذکر میتخاص ۀقص

ٰهُ ﴿ ۀمفسرین از جمل اند که  ، استدالل کرده﴾َ�ُۥ َ�َغَفۡرنَا﴿ ﴾...َر�َّهُ  فَٱۡسَتۡغَفرَ ﴿ ۀو جمل ﴾َ�َت�َّ

بخشیده، حال گناه او  حضرت داود مبتال به فتنه و گناهی شده و پس از آن استغفار کرده و خدا گناه او را

شود، یکی گفته او کبوتری را در باالی محراب خود  کس چیزی گفته که از آیه استفاده نمی چه بوده هر

داود هم به دنبال آن رفت تا  حضرت ريااو ۀو رفت در خان آن کبوتر پرواز کرددید رفت او را بگیرد 

را به جنگ  باألخره اوریا عاشق شد و دید وزن زیبای او را در حال غسل و  اوریا ۀخانمشرف شد بر 

ریا با جمال که اوزنی بوده : دیگری گفته کشتن داد و زن او را تزویج نمود!! دشمن فرستاد و او را به

اود، او خواسته او را تزویج کند ولی حضرت داود وارد خواستگاری او شده و برای ریاست حضرت د می

که در زمان حضرت داود رسم بوده : دیگری گفته !!ا به او تزویج کردندو آن زن ر را بر اوریا مقدم داشتند

گفته برای خاطر دوستش که او را تزویج کند، اوریا نیز چون دانست  که شوهر زن خود را طالق می

حضرت داود به زن او متمایل شده با اینکه یک زن بیشتر نداشت او را طالق داد تا حضرت داود او را 

و ایشان این مطالب  !!ذلک زن او را نیز تزویج نمودهزن داشته مع ۹۹اینکه حضرت داود ازدواج کند با 

ٓ َ�ٰ  إِنَّ ﴿ :ۀرا از جمل ِ�  َذا
َ
ٞ َ�ٰ  َجةٞ َ�عۡ  َوِ�َ  َجةٗ َ�عۡ  ُعونَ َو�ِسۡ  عٞ �ِسۡ  ۥَ�ُ  أ استخراج کرده و گفته  ﴾ِحَدة

  !!کنایه از زن است نعجه

قضاوت،  شود این است که چون حضرت داود می ولی به نظر ما آنچه از این آیات استفاده

نکند، که خالفت و ریاست داشته و نباید برود در محراب مشغول عبادت شود و به کار مردم رسیدگی 
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و فقط روز چهارم  و روز دیگر برای کارهای شخصی خود یک روز به عبادت پردازد و روز دیگر به وعظ

که مأمورین او از ورود متخاصمین نزد او  ی برسدکار به جایبه رسیدگی و قضاوت، تا را اختصاص دهد 

ناچار شوند از دیوار محراب خود را به آن جناب برسانند، ولذا چون  نمانع شوند که متخاصمی

: اند، متخاصمین گفتند از دیوار معبد او وارد شدند او ترسید خیال کرد برای قتل او آمده متخاصمین

گفتند، ولی  می »تظلم ال«اند در صورتی که اگر ظلم بود  معنی ظلم گرفتهه را ب شططو  ﴾ِطۡط �ُشۡ  َ� ﴿

و چون چنین اتفاقی  گیری مکن ی مکن و کنارهرحقاق حق دوبمعنی دوری است، یعنی از حق و ا شطط

افتاد حضرت داود متوجه شد که خوب وضعی نشده و گمان کرد که خدا ریاست را برای آزمایش و 

و  استغفار کرده و متنبه شدهدادرسی عمل نکرده باشد از این جهت  ۀامتحان به او داده و شاید به وظیف

ا و قضات که از مردم غافل نشوند و به او را آمرزیده، که این آیات دستور العملی باشد برای رؤسخدا هم 

و یا عبادت پردازند، زیرا رسیدگی به کار مردم از هر عبادتی باالتر و بهتر است، از کارهای شخصی 

 و گناه داود همین دوری از مردم بود.  چنین استفاده کردیم و الله أعلم صدر و ذیل آیات ما

�ِض  ِ�  َخلِيَفةٗ  َجَعۡلَ�َٰك  إِنَّا َ�َٰداوُۥدُ ﴿
َ
 ٱلَۡهَوىٰ  تَتَّبِعِ  َوَ�  بِٱۡ�َقِّ  ٱ�َّاِس  َ�ۡ�َ  فَٱۡحُ�م ٱۡ�

ِۚ  َسبِيلِ  َعن َ�ُيِضلََّك  ِينَ  إِنَّ  ٱ�َّ ِ  َسبِيلِ  َعن يَِضلُّونَ  ٱ�َّ ْ  بَِما َشِديُدۢ  َعَذابٞ  لَُهمۡ  ٱ�َّ  �َُسوا
  ].۲۶[ص:  ﴾٢٦ ٱۡ�َِسابِ  يَۡومَ 

به حق حکم کن جانشین قرار دادیم پس میان مردم در این سرزمین ای داود ما تو را : ترجمه
و پیروی هوای نفس مکن که تو را از راه خدا بیرون برد محققا آنان که از راه خدا بیرون روند 

 ). ۲۶مقابل آن که روز حساب را فراموش کردند(ه برای ایشان عذابی سخت است ب

 »يخليفت«نفرموده و  »اهللا خليفة«جانشین است، ولی نه جانشین خدا، زیرا بمعنی  ﴾َخلِيَفةٗ ﴿: نکات

گفته باشد، بلکه مقصود جانشین گذشتگان از  »يخليفت«خدا باشد باید  ۀاگر مقصود خلیف !نیز نفرموده

: حال این آیه نیز دلیل است بر آنچه سابق بر این آیه عرض شد که فرمودههر سالطین و أمم است، به

 طور عادالنه بهترین مأموریت است. ه ، و قضاوت بین مردم ب﴾ٱ�َّاِس  َ�ۡ�َ  فَٱۡحُ�م﴿

َمآءَ  َخلَۡقَنا َوَما﴿ �َض  ٱلسَّ
َ
ِينَ  َظنُّ  َ�ٰلَِك  َ�ِٰطٗ�ۚ  بَۡيَنُهَما َوَما َوٱۡ� ْۚ  ٱ�َّ ِينَ  فََوۡ�لٞ  َ�َفُروا  ّلِ�َّ

 ْ مۡ  ٢٧ ٱ�َّارِ  ِمنَ  َ�َفُروا
َ
ِينَ  َ�َۡعُل  أ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ٰلَِ�ٰتِ  وََعِملُوا �ِض  ِ�  َكٱلُۡمۡفِسِدينَ  ٱل�َّ

َ
 ٱۡ�

مۡ 
َ
ارِ  ٱلُۡمتَِّق�َ  َ�َۡعُل  أ نَزۡلَ�ٰهُ  كَِ�ٌٰب  ٢٨ َكٱۡلُفجَّ

َ
ْ  ُمَ�َٰركٞ  إَِ�َۡك  أ بَُّرٓوا َدَّ رَ  َءاَ�ٰتِهِۦ ّ�ِ  َوِ�ََتَذكَّ

 ْ ْولُوا
ُ
ۡلَ�ٰبِ  أ

َ
 ].۲۹-۲۷[ص:  ﴾٢٩ ٱۡ�
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باطل نیافریدیم، این گمان کسانی است که ه زمین و آنچه را بین آنهاست ب و آسمان،: ترجمه
های  ) آیا آنان را که ایمان آورده و عمل۲۷بر آنان که کافرند از آتش(کافر شدند پس وای 

دهیم؟ و یا متقین را مانند نابکاران  شایسته دارند مانند مفسدین در زمین قرار می
و تا ت تا آیات آن را تدبر کنند سسوی تو نازل کردیم با برکت اه ) کتابی که ب۲۸گردانیم؟( می

 ). ۲۹صاحبان خرد پند گیرند(
آیات زمین و آسمان که تکوینی است داللت دارند که بدون  ی،این آیات قرآن به این زیبای: نکات

جهان  ۀتناسب با مجموعمقدر خود و ه چیزی بنظیم ناظمی دانا تنظیم نشده و هرتدبیر مدبر و بدون ت

خلق شده است. اینها دلیل است که خالق جهان هدفی داشته و بیهوده و باطل خلق نکرده. در آیات 

دارد بر ست از عدالت خالق که داللت ا دلیل دیگری آورده و آن دلیل عبارت ،فوق پس از ذکر این دلیل

فرقی میان این دو  نباشد و با تقوی و فاجر یکسان باشند و جزا و کیفر و قیامتی اینکه اگر مؤمن، کافر،

 خالف عدالت است و این دلیل است که حتما قیامتی خواهد بود. دسته نباشد بر

اوُۥدَ  َووََهۡبَنا﴿ ۥٓ  ٱۡلَعۡبدُ  نِۡعمَ  ُسلَۡيَ�َٰنۚ  ِ�َ اٌب  إِنَُّه وَّ
َ
ِٰفَ�ُٰت  بِٱۡلَعِ�ِّ  َعلَۡيهِ  ُعرَِض  إِذۡ  ٣٠ أ  ٱل�َّ

َيادُ  ٓ  َ�َقاَل  ٣١ ٱۡ�ِ ۡحبَ  إِّ�ِ
َ
ٰ  َرّ�ِ  ذِۡكرِ  َعن ٱۡ�َۡ�ِ  ُحبَّ  ۡبُت أ  ُردُّوَها ٣٢ بِٱۡ�َِجابِ  تََواَرۡت  َح�َّ

 ۖ َّ وقِ  َمۡسَحۢ� َ�َطفِقَ  َ�َ ۡ�َناقِ  بِٱلسُّ
َ
  ].۳۳-۳۰[ص:  ﴾٣٣ َوٱۡ�

به خدا  ةرجوع کنندبسیار ای بود زیرا او  بخشیدیم او خوب بندهو سلیمان را به داود : ترجمه
) ۳۱بر او عرضه شد(تیزرو  ةطرف عصر اسبان بر سه پا ایستادهنگامی که (یادکن)) ۳۰بود(

باشد  دارم دوستی اسب را و این دوستی از یاد پروردگارم می حقیقتا من دوست می: پس گفت
گردانید بر من (اسبان را) پس شروع بر : ) گفت۳۲پنهان شدند ((از دیدگانش) عرضه شد تا 

 ). ۳۳های اسبان( ردنها و گ کرد به دست کشیدن به ساق
اند که تمامش مذمت  تعالی مدح سلیمان را نموده، مفسران چیزهایی نوشته که حقدر این آیات : نکات

است، در تاریخ آمده که حضرت سلیمان با کفار دمشق و نصیبین جهاد کرد و از ایشان هزار اسب گرفت 

، و دستور داد آنها را از جلو او رژه داشت حضرت سلیمان برای جهاد فی سبیل الله اسبان را دوست می

کرد  و یکی از صفات خوب حضرت سلیمان این بود که خود به اسبان رسیدگی می و به عرض برسانند هداد

حال خود هر کردند. به و یا به امر او اسبان را قشو می نمود آنها را رسیدگی میالغری و چابکی  و چاق،

د شدند، دستور داد که آنها را اینکه از جلو او رفتند و از خیام او ردست بر گردن و پاهای اسبان کشید تا 

و این مطلب گردانند تا خود رسیدگی کند و لذا شروع کرد به دست کشیدن به گردن اسبان و ساق ایشان، بر

اند که  نام تفسیر، خرافاتی را نوشتهه یک عده بشود.  طبق ظاهر آیات است و از آیات فوق استفاده می

 



 تابشی از قرآن    ٤٢

ها را پی کرد و همه را گردن زد  و برای جبران نماز تمام اسب مشغول اسبان شد تا نمازش قضا شد حضرت
گردانید، خدا هم خورشید را به من و برای من بر: به مالئکه گفتو پس از این جنایت بزرگ به خدا و یا !*"

او بر  و و از برایخاطر اه چون سلیمان چنین کارهای لغو و حرامی مرتکب شد در عوض خورشید را ب

 
ً
 بخواند نه قضائا

ً
دانیم چگونه نماز او قضا شد اسبها را پی کرد و گردن  ما نمی .گردانید تا نمازش را أدائا

را چرا نگفت و چرا  »اللهم« ۀو کلم !+"﴾ُردُّوَها﴿: ادبانه به خدا گفت تقصیر اسبها چه بود؟ و چرا بی زد؟!

شود و  یعقر نمود حیوانات را؟ و آیا کسی که مشغول این کارها بشود تا نمازش قضا شود خدا مطیع او م

رد شمس برای علی بن ابی گرداند؟ تعجب از نویسندگان شیعه برای اثبات  میحتی آفتاب را برای او بر

اند که حضرت امیر نمازش  و حتی نوشته اند نوشتهکرده و این موهومات را به این خرافات استدالل  طالب

روا  تراشیده و ناه نام تفسیر قرآن به ن خرافات را بقضا شد سپس خدا آفتاب را برای وی بر گردانید. اینان ای

اند برای هدف خود که معجزه تراشی برای امام باشد، در حالی که اگر امام زنده بود به  با قرآن بازی کرده

  !!نمود سختی ادب میه ی نبود و ایشان را باین کار راض

ۡلَقۡيَنا ُسلَۡيَ�ٰنَ  َ�َتنَّا َولََقدۡ ﴿
َ
ٰ  َو� نَاَب  ُ�مَّ  َجَسٗدا ُكۡرِسّيِهِۦ َ�َ

َ
 ِ�  وََهۡب  ِ�  ٱۡغفِرۡ  َرّبِ  قَاَل  ٣٤ �

َحدٖ  يَ�َبِ�  �َّ  ُمۡلٗ� 
َ
نَت  إِنََّك  َ�ۡعِدٓي�  ّمِنۢ  ِ�

َ
اُب  أ ۡرنَا ٣٥ ٱلۡوَهَّ ۡمرِهِۦ َ�ۡرِي ٱلّرِ�حَ  َ�ُ  فََسخَّ

َ
 بِأ

َصاَب  َحۡيُث  رَُخآءً 
َ
َ�ِٰط�َ  ٣٦ أ �ِ�َ  َوَءاَخرِ�نَ  ٣٧ وََغوَّاٖص  َ�نَّآءٖ  ُ�َّ  َوٱلشَّ ۡصَفادِ  ِ�  ُمَقرَّ

َ
 ٣٨ ٱۡ�

وۡ  فَٱۡمُنۡ  َ�َطآُؤنَا َ�َٰذا
َ
ۡمِسۡك  أ

َ
  ﴾٤٠ اٖب  َٔ َ�  نَ وَُحسۡ  لَُزۡلَ�ٰ  ِعنَدنَا َ�ُۥ �نَّ  ٣٩ ِحَساٖب  بَِغۡ�ِ  أ

 ].۴۰-۳۴[ص: 
سلیمان را آزمودیم و بر تخت او جسدی افکندیم سپس به خدا رجوع تحقیق ه و ب: ترجمه

ای احدی سزاوار نباشد پروردگارا مرا بیامرز و مرا ملکی بخش که پس از من بر : ) گفت۳۴نمود(
ه نرمی جریان او بفرمان ه ) پس باد را برای او مسخر کردیم که ب۳۵ی بخشنده(گمان توی بی

) و ۳۷) و مسخر کردیم شیاطین را هر بنا و هر شناگری را(۳۶( خواست جا که او میداشت هر

ۡ�َناقِ َ�َطفَِق َمۡسَحۢ� ﴿روایت تا اینجا و تفسیر  -١
َ
وِق َوٱۡ�  تفسیری است که از ،ها با شمشیربه زدن گردن اسب ﴾بِٱلسُّ

معالـم  )؛٢٣/١٥٦( الطبريتفسیر  نقل شده است. نگا: رینـمفس بسیاری از مقاتل و قتادة و حسن و ابن عباس و

نحاس ني القرآن معا )؛٢/٤٠٥(فراء معاني القرآن  )؛١٣١/ ٧( ابن الجوزی زاد الـمسیر )؛٧/٨٩( بغویالتنزیل 

 ).٤/٣٥(ابن کثیر  القرآن العظیمتفسیر و  )٦/١١٢(

َّ ﴿ضمیر به کار رفته شده در  -٢  گردد نه خورشید.به اسب بازمی ﴾ُردُّوَها َ�َ
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حساب ماست  بیو به او گفتیم این عطای  )۳۸م بسته شده بودند(ه دیگران را که در بندها به
 ). ۴۰تحقیق برای او نزد ما مقام قرب و بازگشت خوبی است(ه ) و ب۳۹دار، ( پس ببخش یا نگاه

ی چیزهایدانند و در ذیل این آیات  بسیار تعجب باید کرد از کسانی که پیامبران را معصوم می: نکات

انبیا دور است و هم مخالف ظاهر قرآن و هم مخالف عصمت و پاکدامنی ه نوشته که هم از عقل ب

 ،نور الثقلیناز قبیل تفسیر به حضرت سلیمان رجوع کنید به تفاسیر شیعه باشد. در همین آیات راجع  می

ببینید چه موهوماتی از قول حضرت صادق و سایر و  علی بن ابراهیمو  برهان ،منهج الصادقین

ن را در انگشتر او قرار داده بود و اند که خدا سلطنت سلیما از آن جمله نوشته !!اند جعل کرده ‡ائمه

بود، روزی حضرت سلیمان رفت مستراح و انگشتر  شیاطین و وحوش را مسخر او کرده انس،تمام جن، 

دست کرد، ه خود را به یکی از خدام خود سپرد، سپس شیطانی آمد و او را گول زد و انگشتر را گرفت و ب

د و سلیمان که از مستراح خارج شد و انگشتر خو انس و مرغان و وحوش مسخر او شدندپس تمام جن و 

اسرائیل از امر آن  یرا نیافت فرار کرد و شیطانی که دولت سلیمان را متصرف شده بود ماند تا اینکه بن

سلیمان به من نیکی کرد ولی این شخص : شیطان به شک افتادند و به مادر سلیمان مراجعه کردند، گفت

ل حیض به ما سلیمان در حا :مرا دشمن دارد، پس به کنیزان او مراجعه کردند و تجسس کردند، آنان گفتند

کند، پس چون شیطان ترسید که رسوا شود انگشتر را  ن در آن حال با ما مقاربت میشد ولی اآل نزدیک نمی

ماهی را فرستاد که آنرا بلعید و سلیمان که در ساحل بحر رفته بود و به توبه به دریا افکند و خدا یک عدد 

پرستی کند، پس از چهل روز که از  جازه داده بود در منزلش بتپرداخته بود برای آن که سوگلی حرمش را ا

او گذشت آن ماهی که انگشتر را بلعیده بود صیادی آن را با کمک سلیمان صید نمود و آن ماهی را به  ۀتوب

سلیمان داد، چون رفت آنرا بشوید و شکمش را پاره کرد انگشتر خود را یافت پس بر دست کرد و دو مرتبه 

خر او شد، و آن شیطان و اعوانش را گرفت و در جوف سنگی ایشان را حبس نموده که تا ملک او مس

ۡلَقۡيَنا ُسلَۡيَ�ٰنَ  َ�َتنَّا َولََقدۡ ﴿ ۀقیامت محبوس باشند، پس مقصود از جمل
َ
ٰ  َو� همین است  ﴾ُكۡرِسّيِهِۦ َ�َ

  !!که سلیمان مبتال شد و خدا جسد یعنی شیطانی را بر تخت او مسلط نمود

 و اما شعرای ایشان نیز این مطالب را باور  !*"اند اینها مطالبی است که علمای شیعه در تفاسیر آورده
 

واقعیت این است که داستان انگشتر سلیمان و دزدیده شدن آن از سوی شیطان و انداختن آن در دریا و داستان  -١

را به اند و آنرا نقل کردهترین مفسرین اهل سنت آنتفاسیر شیعه نیست بلکه پیش از این بزرگماهی... محدود به 

 ثعلبی نیشابوری الکشف والبیان )؛١٩٩-٢١/١٩٦( طبریجامع البیان اند. نگا: وهب بن منبه نسبت داده

)؛ ٢٠٢-١٥/١٩٩( قرطبیالجامع ألحکام القرآن  )؛٩٢ -٧/٩٠( بغوی معالـم التنزیل )؛٢٠٦-٨/٢٠٢(

 -٧/١٧٩( ، سیوطیالدر الـمنثور )؛٦٨ -٧/٦٦( ابن کثیرتفسیر القرآن العظیم  )؛٩٦-٤/٩٥( زمخشری الکشاف

 های تفسیر دربردارند.ترین کتابمتاسفانه بزرگو... و آن از اسرائیلیاتی است که  )١٨٢
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گوید  باک می تیمور سفاک بی در مدح امیر !*"جمله حافظاند از آن کرده و در اشعارشان اشاره کرده

  :تیمور افتاددست امیر ه بود دست دیو کوتاه شد و ب !+"منیدست اهره سلطنت الهی که ب

 خاتم جم را بشـارت ده بـه حسـن عاقبـت
 

ــاه دســت اهــرمن   کاســم اعظــم کــرد از او کوت
 

ــالمگیر او ــغ ع ــنگ و تی ــور پش ــوکت پ  ش
 

 ها شـــد داســـتان انجمـــن در همـــه شـــهنامه 
 

 و در غزل دیگر گوید اگر انگشتر سلیمانی را بیابم صد ملک سلیمانی در زیر نگین و فرمانم باشد. 

ــو  ــل ت ــاراز لع ــتری زینه ــابم انگش ــر ی  گ
 

ــد  ــین باش ــر نگ ــلیمانم در زی ــک س ــد مل  ص
 

 کی شعر تر انگیزد خـاطر کـه حـزین باشـد
 

 یک نکتـه دریـن معنـی گفتـیم و همـین باشـد 
 

 جام می و خون دل هر یک بـه کسـی دادنـد
 

ـــر  ـــد ۀدر دائ ـــین باش ـــاع چن ـــمت اوض  قس
 

 ل حکـم ازلـی ایـن بـوددر کار گـالب و گـ
 

ــازاری   ــرده نشــین باشــدکــاین شــاهد ب  و آن پ
 

 : ایم گفته حافظ شکنما در جواب حافظ در دیوان 

ــد ــین باش ــه مت ــری ک ــت را فک ــام و خراف  اوه
 

 کی شـعر تـرش دانـد اشـعار نـه ایـن باشـد 
 

 باشـد یک نکته در ایـن دیـوان جـز و هـم نمی
 

ــد  ــر نگــین باش ــک ســلیمانی در زی  کــی مل
 

 این ملک سـلیمانی از حشـمت ربـانی اسـت
 

ــو  ــی دی ــد ک ــین باش ــو چن ــا دی ــدزدد آن، ت  ب
 

 هــر کــو نکنــد فهمــی از وهــم ســخن گویــد
 

 باشـد آن و هم و خیاالتش صورت گـر چـین 
 

 ی قــادرمــی و خــون دل بــر هــر دو تــوی جــام
 

 مختار خـودت را بـین اوضـاع چنـین باشـد 
 

 کــس حکــم ازلــی ایــن بــود مختــار بــود هــر
 

ــد  ــین باش ــرده نش ــا پ ــازاری ی ــاهد ب ــر ش  گ
 

 شــاعر جبریســت نــه اهــل حــقهــان برقعیــا 
 

 این سابقه نی از پـیش نـی روز پسـین باشـد 
 

نه  گر شبیه به مالئکه و انبیا کند وتواند خود را ت شیطان نمی: ا معنی آیه و حقیقت این است کهمّ و ا

اند شیاطین را  عیسی و محمد را دیده حضرات موسی،که اعتمادی بر شرایع نیست، ممکن است کسانی 

 صورت ایشان در آمده و تمام دینها باطل گردد. ه که بدیده باشند 

 
ً
شیاطین که با انبیا چنین کنند باید با علما و زهاد نیز چنین کنند و تمام هستی اینان را به باد : ثانیا

 دهند. 

هـ) شیعه ٧٩١حافظ شیرازی (ت   واقعیت آن است که شاعر ایرانی شمس الدین محمد بن بهاء الدین معروف به -١

 معروف است. نبوده است بلکه سنی و صوفی بوده چنانکه

 اهریمن در فرهنگ فارسی اسم اله شر است که همان شیطان است. -٢
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ً
توان باور کرد که خدای حکیم شیطان را به زنان سلیمان مسلط کند و چگونه  چگونه می: ثالثا

چگونه  !!کافر بودهسلیمان  نعوذ باللهد اجازه داد که بت را سجده کند اگر راست باشد سلیمان به زن خو

  !..خدا در این آیات این همه از او مدح نموده است؟

: روایت شده آورد که سلیمان گفت صاین آیات باید همان چیزی که از رسول خدا ۀپس در ترجم

وجود آید که در راه ه یک جوان مجاهدی بکنم و از هر میک از آنها نزدیکی یهردارم، با  زنان متعددمن 

یک طفلی و لذا پس از مقاربت با آنان از هیچ  و اگر خدا بخواهد را نگفت إن شاء اهللا و ،خدا جهاد کند

جان ساقط کرد و آن را آورد در کنار حضرت سلیمان  متولد نشد مگر یکی از آنها که طفلی معیوب بی

ۡلَقۡيَنا ُسلَۡيَ�ٰنَ  َ�َتنَّا َولََقدۡ ﴿ !*"روی تخت او گذاشت
َ
ٰ  َو�  همین است.  ﴾َجَسٗدا ُكۡرِسّيِهِۦ َ�َ

َحدٖ  يَ�َبِ�  �َّ  ُمۡلٗ�  ِ�  وََهۡب ﴿: ۀما جملو ا
َ
که بعضی حمل بر حسد و بخل  ﴾َ�ۡعِديٓ  ّمِنۢ  ِ�

سزاوار نیست که شیاطین توان گفت که نه برای سالطین و نه برای انبیا،  اند، در جواب ایشان می کرده

خالف اختیار حیوانات مسخر کسی باشد، زیرا برخالف مصلحت الهی و بر مسخر آنها باشند و یا باد و

ه سعی و انس را مختار گذارده و هر کس باید ب تعالی جن و و حق ن مفید جبر استو برای شیاطی

ملک سلیمان و تسلط او : گفت توان ی برسد نه با تسلط دادن پروردگار و لذا میکوشش خود به جای

یم در زمان حضرت سلیمان بعضی از امرای او برای احدی سزاوار نیست. و یا بگویی بوده و استثنای

ۡلَقۡيَنا ُسلَۡيَ�ٰنَ  َ�َتنَّا َولََقدۡ ﴿ ۀقرینه خواستند کودتا کنند و ب
َ
ٰ  َو� ، سلیمان متوجه ﴾َجَسٗدا ُكۡرِسّيِهِۦ َ�َ

صدی چنان سلطنتی باشد نصیب او نخواهد شد و لذا از خدا خواست که شد که فرزند الئقی که مت

 مادام الحیات دیگری متصدی سلطنت او نگردد و کودتاچیان موفق نگردند. 

ٓ  َوٱۡذُكرۡ ﴿ يُّوَب  َ�ۡبَدنَا
َ
ۥٓ  نَاَدىٰ  إِذۡ  � ّ�ِ  َر�َُّه

َ
�  َ�ِ ۡيَ�ٰنُ  َمسَّ  ٱۡرُكۡض  ٤١ وََعَذاٍب  بُِنۡصبٖ  ٱلشَّ

ابٞ  بَارِدٞ  ُمۡغتََسُلۢ  َ�َٰذا بِرِۡجلَِكۖ  ۥٓ  َووََهۡبَنا ٤٢ َوَ�َ ۡهَلُهۥ َ�ُ
َ
َعُهمۡ  َوِمۡثلَُهم أ  ّمِنَّا رَۡ�َةٗ  مَّ

ْوِ�  َوذِۡكَرىٰ 
ُ
ۡلَ�ٰبِ  ِ�

َ
 َصابِٗر�ۚ  وََجۡدَ�ٰهُ  إِنَّا َ�َۡنۡثۗ  َوَ�  بِّهِۦ فَٱۡ�ِب ِضۡغٗثا �َِيِدكَ  وَُخذۡ  ٤٣ ٱۡ�

ۥٓ  ٱۡلَعۡبدُ  ّ�ِۡعمَ  ابٞ  إِنَُّه وَّ
َ
 ].۴۴-۴۱[ص:  ﴾٤٤ أ

یاد آور هنگامی که پروردگار خود را ندا کرد که مرا شیطان، رنج و ه ما ایوب را ب ةو بند: ترجمه
است جای ای  پای خود را به زمین کوب اینجا چشمه: ) به او گفتیم۴۱عذاب رسانیده(

عطا کردیم برای آنکه ) و کسان وی را با مانند آنان به وی ۴۲شستشو سرد و آشامیدنی است(

ننشیخان بخاری و مسلم و نسائی در  -١  به صورت مرفوع. ت اند. همگی از ابوهریرهرا روایت کردهآن السُّ

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٤٦

 ةای از شاخ دست خود دستهه ب (گفتیم)) و۴۳رحمتی از ما و پندی باشد برای خردمندان(
ن، بتحقیق ما او را صابر یافتیم او خوب بزن و قسم را مشک(همسرت را) بگیر پس با آن  ریحان

 ). ۴۴به ما بود( ةرجوع کنندبسیار ای بود زیرا  بنده
عظمت و نعمت بودند و هم  لیمان و داود را که دارای ریاست،س ۀقصخود خدا به رسول : نکات

حال یعنی احوال دنیا بر همه و در هر کند، ایوب را که مبتال به کثرت بال و محنت بوده، بیان می ۀقص

 چه باشد صابر باشی. سان نیست و باید در پیش آمدها هریک

ثروت و صاحب  در کمال نعمت،ختر او را داشته و و حضرت ایوب داماد حضرت یعقوب و د

سال گرفتار بیماری  ۱۸و تا فت رولی خدا برای امتحان، ثروت و نعمت را از او گفرزندان رشید بود، 

کرد برای  ت کار میرف می الیّ  دوستان و نزدیکان او از او دست کشیدند و زن او ۀطوری که همه شد، ب

ی رسید دو نفر از مریدان او، او را بدان حال دیدند و از جایه کرد تا کار ب ی برای او تهیه میها و غذای خانه

ها  او سرزنش کردند که گناهی از او سر زده که اینگونه مبتال به مرض شده، و حتی زن او را دیگر به خانه

ی آماده کند، ولی ایوب برد و بدهد و در مقابل دوا و غذایراه ندادند تا آنکه مجبور شد گیسوی خود را ب

شیطان و  ۀو از وسوسدید بدین حال  کرد تا وقتی که سرزنش مریدان را شنید و عیال خود را صبر می

سرزنش مردم به خدا شکایت کرد، پس خدا وسائل سالمتی او را آماده کرد و خطاب رسید پای خود را 

های  آبی برای او ظاهر شد که با آن غسل کرد و مرض ۀزاری بود که چشم به زمین زن و آنجا زمین شن

و اوالد  و خدا دو مرتبه مال کلی بر طرف شده جسمانی او بر طرف شد و از آن آب آشامید و بیماری او ب

سخنی که  ۀواسطه و چون قسم خورده بود که عیال خود را صد عدد ضربه بزند ب به او دو مقابل عطا کرد

ن و قسم خود را مشکن ولی تقصیری بود خطاب رسید زن خود را بز گفته بود، ولی چون زن صابره و بی

صبر مورد تمجید  ۀواسطه حال حضرت ایوب بهر ای برای او نباشد. به ریحان که صدمه ۀبا دست

اند که گفته بود اگر  ست، بعضی نوشته ال او چه کرده بود محل اختالفیو اما ع حضرت حق شده

کنی ممکن است فرجی برای تو خدا اظهار ستجو کنی و یا درد خود را به غیرشفای خود را از غیر خدا ج

روایتی نقل شده که  صرا بزند. از رسول خدا زیانه اوتا و لذا او قسم خورده بود که صد !حاصل شود

َراَد «: تناسب نیست در اینجا ذکر شود آن حضرت فرمود بی
َ
ُعُقو�َة يف اُهللا إَِذا أ

ْ
ُ ال

َ
َل هل بعْبِدهِ اخَلْ�َ عجَّ

ْمَسَك َ�ْنُه بَِذنْبِِه َحىَت يَُوايِف بِِه 
َ
َّ أ َراَد بَِعْبِدهِ الرشَّ

َ
ْ�َيا َو�َِذا أ   .!*"»َياَمةِ القِ  يَومادلُّ

دهد و اگر اراده شر در اش اراده خیر داشته باشد مجازات وی را در دنیا قرار میر مورد بندهچون خداوند متعال د« -١

. و )١/٣٥٥( معالـم التنزیلبغوی،  ».اندازدمورد او داشته باشد مجازات گناه وی را تا روز قیامت به تاخیر می

 المستدركو حاکم در . است حدیث حسن غریب این: گویدمی و )٢٥٠٧(الزهد  ی در السنن، کتابترمذ

 

                                                           



 ۴۷  سورة ص

ٓ  َوٱۡذُكرۡ ﴿ ْوِ�  َوَ�ۡعُقوَب  �ۡسَ�ٰقَ  إِبَۡ�ٰهِيمَ  ِعَ�َٰدنَا
ُ
يِۡدي أ

َ
بَۡ�ٰرِ  ٱۡ�

َ
ٓ  ٤٥ َوٱۡ� ا ۡخلَۡصَ�ُٰهم إِ�َّ

َ
 أ

ارِ  ذِۡكَرى ِ�َالَِصةٖ  ۡخَيارِ  ٱلُۡمۡصَطَفۡ�َ  لَِمنَ  ِعنَدنَا ��َُّهمۡ  ٤٦ ٱ�َّ
َ
 إِۡسَ�ٰعِيَل  َوٱۡذُكرۡ  ٤٧ ٱۡ�

ۡخَيارِ  ّمِنَ  َوُ�ّٞ  ٱۡلِكۡفِل�  َوَذا َوٱۡليََسعَ 
َ
  ].۴۸-۴۵[ص:  ﴾٤٨ ٱۡ�

اسحاق و یعقوب را که صاحبان قدرت و بصیرت بندگان ما ابراهیم و و به یادآور : ترجمه
از خالصین به خصلت خاصی که یاد سرای آخرت است تحقیق ما ایشان را ه ) ب۴۵بودند(

) و به یاد آور اسماعیل و ۴۷) و حقا که ایشان نزد ما البته از برگزیدگان نیکانند(۴۶نمودیم (
 ). ۴۸( یک از ایشان از نیکانندا هرالیسع و ذو الکفل ر 

 گذشت.  های متعدد و احوال او در سورهحضرت اسماعیل  ۀقص: کاتن

شده، و در تاریخ آمده که پیامبری از بنی اسرائیل آن ذکری از  ۸۶ ۀانعام آی ۀالیسع در سور ۀو اما قص

که چه ایشان را دعوت کرد از کفر خود دست بر نداشتند و نفرین کرد در حق ایشان هر سااليبود بنام 

مردم و  د تا حیوانات و درختان هالک شدندرا از ایشان دریغ نما، پس تا سه سال باران نیامخدایا باران 

او اینجا الیاس است و : گفتند خورد می  کجا بوی نانی به مشام ایشان می به سختی شدیدی افتادند و هر

به  الیاسشدند، روزی حضرت  به زحمت و شر مردم مبتال میمنزل کردند و لذا اهل هر را طلب می

منزل زنی رفت که در آنجا فرزند بیماری داشت، آن زن الیاس را مأوی داد و امر او را پنهان کرد، پس 

و الیاس پیر شد و الیسع جوان  بود خوب شد و پیرو الیاس گردید اليسعحضرت دعا کرد طفل او که بنام 

اند فرزند حضرت ایوب بوده  یخ گفتهرا اهل تار ذو الكفل. و اما !*"گردید و پس از الیاس به نبوت رسید

عات را بوده، پس از حضرت ایوب به نبوت رسید و برای ایوب تکفل کرد که بعضی از طا بشرو نام او 

 نیز ذکر شده است.  ۸۵ ۀانبیا آی ۀاند و نام او در سور الکفل گفتهانجام دهد و لذا او را ذو

ۚ  َ�َٰذا﴿ ٰتِ  ٤٩ ابٖ  َٔ َ�  َ�ُۡسنَ  لِۡلُمتَِّق�َ  �نَّ  ذِۡكٞر َفتََّحةٗ  َعۡدنٖ  َج�َّ َُّهمُ  مُّ بَۡ�ُٰب  ل
َ
 ٥٠ ٱۡ�

ابٖ  َكثَِ��ٖ  بَِ�ِٰكَهةٖ  �ِيَها يَۡدُعونَ  �ِيَها �َ  ُِٔمتَِّ�  ۡرِف  َ�ِٰصَ�ُٰت  ۞وَِعنَدُهمۡ  ٥١ َوَ�َ  ٱلطَّ
تَۡراٌب 

َ
 ﴾٥٤ �ََّفادٍ  ِمن َ�ُۥ َما لَرِزُۡ�َنا َ�َٰذا إِنَّ  ٥٣ ٱۡ�َِسابِ  ِ�َۡومِ  تُوَعُدونَ  َما َ�َٰذا ٥٢ �
 ].۵۴-۴۹[ص:  

در میان  ورا روایت کرده است در الکبیر آن یطبران وی در مورد آن سکوت کرده است. و ذهب ،)٨٧٩٩، رقم ٤/٦٥١(

مجمع است چنانکه در  ضعیف وجود دارد که  یعبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عبید الله عرزم راویان آن

 آمده است. )١٩٢-١٠/١٩١( هیثمی الزوائد

 ).٢١/٩٨( في تأویل القرآن جامع البیاننگا: طبری،  -١

 

                                                                                                                                                         



 تابشی از قرآن    ٤٨

) ۴۹( کاران بازگشت و فرجام نیکی استاست و حقا که برای پرهیز این تذکری : ترجمه
های  ) در آنها تکیه کرده میوه۵۰های محل اقامت که درهای آن برای ایشان باز است( بهشت

منظر کوتاه نظر که همسال  ) و نزد ایشان زنانی زیبا۵۱اهند(خو بسیار و نوشیدنی در آنجا می
تحقیق این است ه ب )۵۳شوید برای روز حساب( ) این است آنچه وعده داده می۵۲یکدیگرند(

 ). ۵۴روزی ما که برای آن پایانی نیست(
ممکن است برای تذکر محمد باشد یعنی ذکر انبیای قبل  ذكر ۀکلم، ﴾ذِۡكرٞ  َ�َٰذا﴿: ۀجمل: نکات

میل برای انبیا شرف ج ذکرو ممکن است مقصود از  باشیبرای این است که تو به سفاهت قومت صابر 

و ممکن است تبویب باشد یعنی هذا قرآن و فصل منه  شان جاوید بماندلهی ذکر ایباشد که در کتاب ا

مصنفین و کاتبین چنین  ۀه قاعدآمده فصل آخر باشد چنانک طاغینای که بر هذا ۀچنانکه مقصود از کلم

 دهند.  است که بابا بعد باب تفصیل می

ٰغِ�َ  �نَّ  َ�َٰذ�ۚ ﴿  فَۡلَيُذوقُوهُ  َ�َٰذا ٥٦ ٱلِۡمَهادُ  َفبِۡئَس  يَۡصلَۡوَ�َها َجَهنَّمَ  ٥٥ ابٖ  َٔ َ�  لََ�َّ  لِل�َّ
اقٞ  َ�ِيمٞ  ۡزَ�ٰجٌ  َشۡ�ِهِۦٓ  ِمن َوَءاَخرُ  ٥٧ وََغسَّ

َ
ۡقَتِحمٞ  فَۡوجٞ  َ�َٰذا ٥٨ أ َعُ�مۡ  مُّ  بِِهمۚۡ  َمرَۡحَبۢ� َ�  مَّ

ْ  إِ�َُّهمۡ  ْ  ٥٩ ٱ�َّارِ  َصالُوا نُتمۡ  بَۡل  قَالُوا
َ
نُتمۡ  بُِ�ۡمۖ  َمرَۡحَبۢ� َ�  أ

َ
ۡمُتُموهُ  أ ۖ  َقدَّ  ٦٠ ٱۡلَقَرارُ  فَبِۡئَس  َ�َا

 ْ مَ  َمن َر�ََّنا قَالُوا   ].۶۱-۵۵[ص:  ﴾٦١ ٱ�َّارِ  ِ�  ِضۡعٗفا َعَذاٗبا فَزِۡدهُ  َ�َٰذا َ�َا َقدَّ
) دوزخی ۵۵( متقین و برای سرکشان بازگشت و فرجام شری استاین است جزای : ترجمه

) این است جزای سرکشان پس باید بچشند آن را ۵۶جایگاهی است(که در آن در آیند که بد
(به رهبرانشان ) ۵۸گری مانند آن(های دی و انواع عذاب) ۵۷که آب جوشان و خونابه است(

،(گویند) آنان را هجوم آورندبه دوزخ  همراه شماکه  گویند)اینها گروهی هستند(از پیروانتان)
مباد  خوشامدیبلکه شما را : گویند(پیروان)) ۵۹آیند(ایشان به آتش در  خوشامدی نیست زیرا

کس برای ما پروردگارا هر : گویند) ۶۰ی است(را برای ما فراهم کردید که بدجای که شما دوزخ
 ). ۶۱این را پیش آورده عذاب او را در آتش دو چندان بیفزای(

ۡقَتِحمٞ  فَۡوجٞ ﴿: نکات هجوم آورند مانند اکثر کاری ه اندیشه ب رویه و بی گروهی را گویند که بی ﴾مُّ

ذم تقلید داللت دارد  و این آیات بر آورند بدون آن که تفکر کنند و میمردم که به خرافات کفر و شرک ر

ۡقَتِحمٞ  فَۡوجٞ ﴿ ۀتعالی در جمل زیرا حق َعُ�مۡ  مُّ سانی که با سرکشان و به همراهی کمذمت کرده از  ﴾مَّ

و پیروان نیز در حق  ﴾بِِهمۡ  َمۡرَحَبۢ� َ� ﴿ که هنفرین نمودآورند در آتش، و در حق ایشان  ایشان هجوم می

به خود  ﴾َمۡرَحَبۢ� َ� ﴿رؤسا و پیشوایان نفرین کنند که شما این پیشنهاد را کرده و ما را وادار کردید پس 

 شما. 

 



 ۴۹  سورة ص

﴿ ْ ُهم ُكنَّا رَِجاٗ�  نََرىٰ  َ�  َ�َا َما َوقَالُوا ارِ  ّمِنَ  َ�ُعدُّ َ�ۡ
َ
َۡذَ�ُٰهمۡ  ٦٢ ٱۡ� َّ�

َ
مۡ  ِسۡخرِ�ًّا �

َ
 َزاَغۡت  أ

بَۡ�ٰرُ  َ�ۡنُهمُ 
َ
ۡهلِ  َ�َاُصمُ  َ�َقّٞ  َ�ٰلَِك  إِنَّ  ٦٣ ٱۡ�

َ
ٓ  قُۡل  ٦٤ ٱ�َّارِ  أ َما ۠  إِ�َّ نَا

َ
�  ۖ  إِ�َّ  إَِ�ٰهٍ  ِمنۡ  َوَما ُمنِذرٞ

 ُ ارُ  ٱۡلَ�ِٰحدُ  ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ  َربُّ  ٦٥ ٱۡلَقهَّ �ِض  ٱلسَّ
َ
ٰرُ  ٱۡلَعزِ�زُ  بَۡيَنُهَما َوَما َوٱۡ�  ﴾٦٦ ٱۡلَغ�َّ

 ].۶۶-۶۲[ص:  

) ۶۲شمردیم( بینیم مردانی را که ایشان را از اشرار می که نمیو گویند چه شده ما را : ترجمه
) ۶۳بیند(  یم اهل دوزخ نیستند و یا چشمان ما ایشان را نمیگرفت به مسخره میآیا آنان را که 

ای هستم و  ) بگو همانا من ترساننده۶۴این حق است که دوزخیان خصم یکدیگرند ( محققاً 
زمین و آنچه  ها، ) مالک و صاحب اختیار آسمان۶۵ت معبودی جز خدای یکتای قهار(نیس

 ). ۶۶میان آنهاست که عزیز آمرزنده است(
بدبینند و در دنیا ایشان را از شود که بسا کسانی را که مردم به ایشان  استفاده میاز این آیات : نکات

اشاره است به  ﴾...َ�ٰلَِك  إِنَّ ﴿باشند.  ها نزد خدای مقرب و اهل حق می شمردند همان رار میاش

 ﴾بُِ�مۡ  َمرَۡحَبۢ� َ� ﴿: گفتند و پیروان در جواب گفتند گفتگوی سابق الذکر که رؤسا به پیروان خود می
و استفهام  همان عذاب با یکدیگر نزاع دارند شود دوزخیان خصم یکدیگرند و در که معلوم می

َۡذَ�ُٰهمۡ ﴿ َّ�
َ
 استفهام تعجب و توبیخ است.  ﴾...�

ْ  ُهوَ  قُۡل ﴿ نُتمۡ  ٦٧ َعِظيمٌ  َ�َبٌؤا
َ
ٰٓ  بِٱلَۡمَ�ِ  ِعۡل� ِمنۡ  ِ�َ  َ�نَ  َما ٦٨ ُمۡعرُِضونَ  َ�ۡنهُ  أ َ�ۡ

َ
 إِذۡ  ٱۡ�

ٓ  إَِ�َّ  يُوَ�ٰٓ  إِن ٦٩ َ�َۡتِصُمونَ  ٓ  إِ�َّ َما َّ�
َ
�  ۠ نَا

َ
بِ�ٌ  نَِذيرٞ  �  َ�ٰلِقُۢ  إِّ�ِ  لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ  َر�َُّك  قَاَل  إِذۡ  ٧٠ مُّ

� ۡ�ُتُهۥ فَإَِذا ٧١ ِط�ٖ  ّمِن �ََ�ٗ وِ�  ِمن �ِيهِ  َوَ�َفۡخُت  َسوَّ ْ  رُّ    ﴾٧٢ َ�ِٰجِدينَ  َ�ُۥ َ�َقُعوا
  ].۷۲-۶۷[ص: 

برای من دانشی به مأل ) ۶۸شما از آن اعراض دارید( )۶۷بگو آن خبری است بزرگ(: ترجمه
شود  وحی نمیچیزی ) به سوی من ۶۹کردند(  خصومت میبا یکدیگراعلی نبوده وقتی که 

) هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت که من ۷۰آشکاری باشم( ةترسانندکه  جز آن
 چون تمام و معتدلش کردم و در او از روحم دمیدم پس) ۷۱باشم( بشری از گل می ةآفرینند

 ). ۷۲( برای او به سجده بیفتید

ْ  ُهوَ ﴿ضمیر : نکات و مقصود از  به آنچه ذکرشد از توحید، خبر قیامت دگرد میبر ﴾َعِظيمٌ  َ�َبٌؤا

ٰٓ  ٱلَۡمَ�ِ ﴿ َ�ۡ
َ
ایشان سؤال و جوابی  ۀگروه فرشتگانند که مقام باالتری دارند و مقصود از مخاصم ﴾ٱۡ�

َ�ۡ ﴿ در قول ایشانوجود آمده ه است که بین ایشان و خدا ب
َ
 فُِك َو�َسۡ  �ِيَها ِسدُ ُ�فۡ  َمن �ِيَها َعُل �

 



 تابشی از قرآن    ٥٠

ٓ ٱ   !*"	﴾...ءَ ّ�َِما
ً
اطالق مخاصمه شده چون سؤال و جواب شبیه به  و بر این سؤال و جواب مجازا

و  و کتابی نخوانده که آن را بداند بدون وحی از آن علمی نداشته صباشد، که رسول خدا مخاصمه می

و اعراض ایشان از جهالت  مهم است و نباید مردم اعراض کننداین دلیل است که إخبار او از وحی و 

 ایشان است. 

ۡ�َُعونَ  ُ�ُُّهمۡ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ  فََسَجدَ ﴿
َ
ٓ  ٧٣ أ  قَاَل  ٧٤ ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  ِمنَ  َوَ�نَ  ٱۡسَتۡكَ�َ  إِبۡلِيَس  إِ�َّ

إِبۡلِيُس  ن َمَنَعَك  َما َ�ٰٓ
َ
ۖ  َخلَۡقُت  لَِما �َۡسُجدَ  أ ۡسَتۡكَ�َۡت  �َِيَديَّ

َ
مۡ  أ

َ
 ٧٥ ٱۡلَعالِ�َ  ِمنَ  ُكنَت  أ

۠  قَاَل  نَا
َ
 رَِجيمٞ  فَإِنََّك  ِمۡنَها فَٱۡخُرجۡ  قَاَل  ٧٦ ِط�ٖ  ِمن وََخلَۡقَتُهۥ نَّارٖ  ِمن َخلَۡقَتِ�  ّمِۡنهُ  َخۡ�ٞ  �

نِظۡرِ�ٓ  َرّبِ  قَاَل  ٧٨ ٱّ�ِينِ  يَۡومِ  إَِ�ٰ  لَۡعَنِ�ٓ  َعلَۡيَك  �نَّ  ٧٧
َ
 فَإِنََّك  قَاَل  ٧٩ ُ�ۡبَعُثونَ  يَۡومِ  إَِ�ٰ  فَأ

  ].۸۱-۷۳[ص:  ﴾٨١ ٱلَۡمۡعلُومِ  ٱلَۡوۡقتِ  يَۡومِ  إَِ�ٰ  ٨٠ ٱلُۡمنَظرِ�نَ  ِمنَ 
جز ابلیس که تکبر نموده و از ه ) ب۷۳شان سجده کردند( همهپس تمام فرشتگان  :ترجمه

قدرت ه ابلیس تو را چه بازداشت که سجده کنی به آنچه من بای : ) فرمود۷۴کافران گردید(
من از او بهترم مرا از آتش : ) گفت۷۵آیا تکبر نمودی یا از برتران بودی( )٢(خود آفریدم ۀکامل

 »دهی که فساد کند و خون بریزد.در آن قرار میآیا کسی را « -١

اند خر لنگ عقل خویش را در میدانی غیر از  تأویل صفات پروردگار یکتا از جمله مواردی است که برخی سعی کرده -٢

این دنیا محدود ساخته و او را موظف نموده به غیب چنانکه  در حدمحدوده عقل برانند. خداوند متعال عقل بشر را 

 میان تفاوتعقل فراتر است و ایمان بدان  حد و حدوِد محدودِ چرا که غیب از  ؛اند ایمان آوردقرآن و پیامبر فرموده

ِينَ  ٢َ� َرۡ�َبۛ �ِيهِ� ُهٗدى ّلِۡلُمتَِّقَ�  ٱۡلِكَ�ُٰب َ�ٰلَِك  ١الٓٓم ﴿ و شرف تقواست: چهارپایانانسان و  يُۡؤِمُنوَن  ٱ�َّ
 ِ آن  * در آن نیست و راهنمای پرهیزگاران است تردیدیاین کتابی است که هیچ  *الف، الم، میم«ـ ﴾...ٱۡلَغۡيبِ ب

 .»دارند ... کسانی که به دنیای نادیده باور می

آیات اسماء و صفات خداوند را  ،اسالمی در صدر اسالمامت  تمامو  اصحاب گرامی ایشانو  ص رسول خدا 

ند و باور داشتند، تا اینکه جهمیه و برخی دیگر از عقل گرایان با عقل کوتاه خود دخوان چنانکه خداوند فرموده بود می

ها در حقیقت با دارد؟! آن» صورت«یا  یم: خداوند دست دارد؟! ویبگو چگونهمحک به عالم غیب زدند و گفتند 

تمثیل و تعطیل  ،تشبیه گرفتاررفت خواستند خداوند را بسنجند که  دست و صورتی که در تصورشان می مفهوم عقلِی 

 ها معنای آنکلماتی که  یعنی قدرت او و به تفسیر مجازی» دست خدا«دند. و اینجا بود که گفتند ش
ً
واضح و  کامال

 ، روی آوردند.روشن بود و نیازی به ترجمه مجازی نداشت

های دروغینش رهای بدعتگزاران رواج یافت و متأسفانه با شعافلسفه بافی دوراندر  ،گرایییده عقلئاین مذهب زا 

د. ولی در هر حال در دایره محدود خود تا امروز باقی ماند. و کناشتباه خطا و  دچارتوانست بسیاری از متکلمان را 

 

                                                           



 ۵۱  سورة ص

آیات وارده در این صفات را بر همان اساس ترجمه  ،ویشمتأسفانه مؤلف محترم با تأثر از مذهب بدعی پیشین خ

و علما و دانشمندان  صدانیم همان عقیده یاران رسول خدا  میو صحیح را درست آنچه ما آناست. اما نموده 

ثابت نموده باور داریم و  یشاند: صفات خداوند را چنانکه خود برای خو تاکنون است که گفته صدر اسالماسالم از 

که ما  زمانیاز محدوده عقلی بشر است.  این مساله خارجچرا که  ؛کنیم یت و چگونگی آن هیچ بحث نمیدر ماه

چگونه دست و صورتی را برایش در ذهن تداعی حال  ،مان توان تصور ذات پاک او را نداردایم و عقل خداوند را ندیده

 کنیم؟!

 این صفات در مورد او تعالیدارد. و » صورت و نفس ،دست«چنانکه خود فرموده متعال یم خداوند یگو پس می 

 ست.خارج ا چنان است که شایان جمال و جالل اوست و از تصور ما

ۖ ﴿ فرماید: پروردگارمان می  ن �َۡسُجَد لَِما َخلَۡقُت �َِيَديَّ
َ
إِبۡلِيُس َما َمَنَعَك أ فرمود: ای « ]۷۵[ص:  ﴾قَاَل َ�ٰٓ

: فرماید می ، و»را با دو دستم آفریده ام؟!..که سجده ببری برای چیزی که من آنابلیس! چه چیز تو را بازداشت از این

�ُض وَ ﴿
َ
َ�َٰ�ُٰت وَ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ يَۡوَم  ۥَ�ِيٗعا َ�ۡبَضُتهُ  ٱۡ� ُٰتۢ �َِيِمينِهِ  ٱلسَّ در روز قیامت سراسر کره « ]۹۷[الزمر:  ﴾ۦۚ َمۡطوِ�َّ

ٍء ﴿ فرماید: و می ».شود دست راست او در هم پیچیده میها با زمین یکباره در مشت او قرار دارد و آسمان ۡ�َ ُّ�ُ
َوَ�ۡبَ�ٰ وَۡجُه َرّ�َِك ﴿ فرماید: و می »شود همه چیز جز وجه او فانی و نابود می« ]۸۸[القصص:  ﴾ۥۚ َهالٌِك إِ�َّ وَۡجَههُ 

ۡكَرامِ وَ  ٱۡ�ََ�ٰلِ ُذو  ـ (وجه »بس ماند وعظمت و ارجمند تو میو تنها رخساره پروردگار با « ]۲۷[الرحمن:  ﴾٢٧ ٱۡ�ِ

ۡعلَُم َما ِ�  ۡفِ� َ�ۡعلَُم َما ِ� �َ ﴿ فرماید: می و ؛مراد ذات است) و یا رخساره تسمیه کل به اسم جزء است و
َ
َوَ�ٓ أ

تو تو از راز درون من (از آنچه در نفس من است) هم با خبری، ولی من از آنچه در نفس « ]۱۱۶[المائدة:  ﴾َ�ۡفِسَكۚ 

ٰ َ�ۡفِسهِ ﴿ فرماید: ومی ».خبرم است بی  نفس خویشبر پروردگارتان « ]۵۴[األنعام:  ﴾ٱلرَّۡ�َةَ َكَتَب َر�ُُّ�ۡم َ�َ

خود نفس تو را برای « ]۴۱[طه:  ﴾٤١ِ�َۡفِ�  ٱۡصَطَنۡعُتَك وَ ﴿ فرمایند: و می ».واجب نموده استرا رحمت 

رُُ�ُم ﴿ فرماید: می ، و»امبرگزیده ُ َوُ�َحّذِ خداوند شما را از نافرمانی خود بر حذر « ]۲۸عمران:  [آل ﴾ۥۗ َ�ۡفَسهُ  ٱ�َّ

 .»دارد می

». گویند: خداوند تو را با دست خود آفرید... آیند به او می می ÷آدم  نزدوقتی مردم «در حدیث شفاعت آمده:  و 

 .)۳/۱۱۶ :احمد و  ؛۴۶۴ـ ۴/۴۵۴ :بخاری(

   و 
ً
ۖ ﴿ ، چرا که در آیهمعنا کنیمرا قدرت » دست«ت که در اینجا ساشتباه ا کامال  ]۷۵[ص:  ﴾لَِما َخلَۡقُت �َِيَديَّ

 توان گفت: دو قدرت؟!! تثنیه آمده ـ یعنی دو دستم!، پس چطور میبه صورت دست 

من هیچ برتری ندارد! ای! پس آدم بر  گفت: مرا نیز با قدرت خویش آفریده بود شیطان می و اگر این تأویل درست می 

شناخت! خالصه اینکه در اینگونه موارد  ها بهتر می گمراهیش پروردگار را از جهمی گویا که شیطان با همه کفر و

رسول خدا از ذات تأویل نمود، بلکه باید آنچه خداوند در مورد خود گفته و یا  نباید صفات الهی را مجازی گرفت و

 تمساف، جهات ،حدود مشخص نمودنچگونگی و  ،ذیرفت ـ بدون تصور کیفیتآنچنان که هست پ باری خبر داده،

 [ُمصحح] آنانکه پیرو ایشان بودند تا به روز قیامت. ن است عقیده صحابه و شاگردان رسول خدا وهمیو وصف ـ. و 

 

                                                                                                                                                         



 تابشی از قرآن    ٥٢

 ) و محققاً ۷۷ای(هشد  از آنجا خارج شو که تو رانده: ) فرمود۷۶آفریدی و او را از گل آفریدی(
روزی که برانگیخته  پروردگارا پس مرا مهلت بده تا: ) گفت۷۸جزا(ست لعنت من تا روز بر تو

 ). ۸۱) تا روز وقتی که معلوم است(۸۰تو از مهلت داده شدگانی( محققاً : د) فرمو۷۹( شوند
و مقصود از سجده تواضع و فروتنی در پیشگاه  زمین استمقصود از تمام فرشتگان فرشتگان : نکات

مر خدا و شیطان چون جسد آدم را مالحظه اه د و حوائج او را به او برسانند بآدم است که او را نگهبان باشن

۠ ﴿کرد  لهی است مالحظه میروح انسانیت را که از عالم قدس ا من از او بهترم ولی اگر: نمود گفت نَا
َ
� 

 است.  »معلوم عنداهللا«، ﴾ٱلَۡمۡعلُومِ ﴿گفت و مقصود از  نمی ﴾ّمِۡنهُ  َخۡ�ٞ 

تَِك  قَاَل ﴿ ۡغوَِ�نَُّهمۡ  فَبِعِزَّ
ُ
ۡ�َعِ�َ  َ�

َ
 َوٱۡ�َقَّ  فَٱۡ�َقُّ  قَاَل  ٨٣ ٱلُۡمۡخلَِص�َ  ِمۡنُهمُ  ِعَباَدكَ  إِ�َّ  ٨٢ أ

قُوُل 
َ
نَّ  ٨٤ أ

َ
ۡمَ�

َ
ن ِمنَك  َجَهنَّمَ  َ� ۡ�َعِ�َ  ِمۡنُهمۡ  تَبَِعَك  َوِممَّ

َ
ٓ  قُۡل  ٨٥ أ ۡ�  َما

َ
 ِمنۡ  َعلَۡيهِ  ُلُ�مۡ  َٔ أ

ۡجرٖ 
َ
ٓ  أ   َوَما

َ
� ۠ هُۥ َوَ�َۡعلَُمنَّ  ٨٧ ّلِۡلَ�ٰلَِم�َ  ذِۡكرٞ  إِ�َّ  ُهوَ  إِنۡ  ٨٦ ٱلُۡمَتَ�ِّفِ�َ  ِمنَ  نَا

َ
 ِحي� َ�ۡعدَ  َ�َبأ

   ].۸۸-۸۲[ص:  ﴾٨٨
پاک و ) مگر بندگان ۸۲کنم( قسم به عزتت که تمام ایشان را گمراه می: گفتشیطان : ترجمه

) که البته دوزخ ۸۴گویم( منم حق و حق را می پس: ) فرمود۸۳(از میان ایشان را تو  آالیشبی
) بگو از شما هیچ مزدی ۸۵کنم( اند پر می که پیروی تو کرده را از تو و از تمام کسانی از ایشان

  (برخالف واقع این سخنان را) برخود بسته باشم کهکسانیخواهم و من از  بر ابالغ نمی
) و البته خواهید دانست خبر ۸۷یان(مگر تذکری برای جهان این (قرآن)) نیست ۸۶(نیستم

 ). ۸۸آن را پس از زمانی(

قُوُل  َوٱۡ�َقَّ  فَٱۡ�َقُّ ﴿: ۀجمل: نکات
َ
قرائت  ﴾ٱۡ�َقَّ ﴿ و نصب ﴾فَٱۡ�َقُّ ﴿ ۀرا به رفع کلم ﴾أ

در اول که مرفوع است باید مبتدا باشد و خبر مقدری الزم دارد آن خبر یا  ﴾ٱۡ�َقَّ ﴿ این کنند، بنابر می

  »يقسم« ۀو یا کلم باشد چنانکه ترجمه شد می أنا ۀکلم
ّ
ف مقدر شده یعنی قسم من حق است. و متکل

 ام که من رسالت را به خود نبسته زحمت بر خود ببندد و مقصود این استه به کسی گویند که چیزی را ب

اند  را بمعنی مکلف گرفته متکلفو بعضی برخالف ظاهر  یستمو این تکلیف را بر خالف واقع مدعی ن

یعنی من از رنج و زحمت آوران برای شما نیستم یعنی اسالمی که آوردم سهل و آسان است و هدف من 

 رنج و زحمت شما نبوده است.

 



 
 
 

 سورة الزمر (مكية وهي مخس وسبعون آية)

 باشد آیه می ۷۵زمر مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ِ  ِمنَ  ٱۡلِكَ�ٰبِ  تَ�ِ�ُل ﴿ ٓ  ١ ٱۡ�َِكيمِ  ٱۡلَعزِ�زِ  ٱ�َّ ا ٓ  إِ�َّ نَزۡ�َا
َ
َ  فَٱۡ�ُبدِ  بِٱۡ�َقِّ  ٱۡلِكَ�َٰب  إَِ�َۡك  أ  ٱ�َّ

ُ  ُ�ۡلِٗصا َ�  ٢ ٱّ�ِينَ  �َّ
َ
�  ِ ِينَ  ٱۡ�َالُِصۚ  ٱّ�ِينُ  ِ�َّ ْ  َوٱ�َّ َُذوا ۡوِ�َآءَ  ُدونِهِۦٓ  ِمن ٱ�َّ

َ
 َ�ۡعُبُدُهمۡ  َما أ

ٓ  إِ�َّ  ِ  إَِ�  ِ�َُقّرُِ�ونَا َ  إِنَّ  ُزۡلَ�ٰٓ  ٱ�َّ َ  إِنَّ  َ�َۡتلُِفوَنۗ  �ِيهِ  ُهمۡ  َما ِ�  بَۡيَنُهمۡ  َ�ُۡ�مُ  ٱ�َّ  َ�  ٱ�َّ
ارٞ  َ�ِٰذبٞ  ُهوَ  َمنۡ  َ�ۡهِدي  ].۳-۱[الزمر:  ﴾٣ َكفَّ
رحمن رحیم. نازل شدن این کتاب ازخدای و الصفات نام خدای کامل الذات ه ب: ترجمه

حق به سوی تو نازل نمودیم پس خدا را پرستش ه ما این کتاب را ب ) محققاً ۱حکیم است(عزیز
) آگاه باش که دین خالص فقط برای خدا ۲( ای ین را برای او خالص کردهدنما در حالی که 

کنیم مگر برای  عبادتشان نمی ؛عنوان اینکهه اند ب آنان که سرپرستانی را غیر او گرفته است و
کنند  خدا بین ایشان در آنچه اختالف می د محققاً نآنکه ما را به سوی خدا مقداری نزدیک کن

 ). ۳که دروغگوی ناسپاس است( کند کسی را خدا هدایت نمی کند محققاً  حکم می

از عقالء  ی که معبود مردم بوده وگردد به آن اولیای بر می ﴾َ�ۡعُبُدُهمۡ  َما﴿ضمیر جمع : نکات

اند که مشرکین  اولیا و یا مالئکه بوده ضمیر جمع عقالء است و آن عقال یا انبیا، ﴾ُهمۡ ﴿ باشند زیرا می

ما : گفتند میعنوان اینکه آنان ایشان را به خدا نزدیک کنند و ه به آنان توجه داشتند در حوائج و عبادات، ب

 
ً
 آن بزرگانو  .عبادت کنیمبا خدا مناجات کنیم و از او چیزی بخواهیم و یا او را  الئق نیستیم که مستقیما

سفانه پس از هزار و چهار صد سال از نزول این آیات مسلمین را دانستند. متأ قرب به خدا می ۀرا واسط

 ء معتقدند. داشته و به همان شرک و وسیله گرفتن اولیا  خبر نگه بی

َرادَ  لَّوۡ ﴿
َ
ُ  أ ن ٱ�َّ

َ
ا َ�تَِّخذَ  أ ۡصَطَ�ٰ  َوَ�ٗ ا �َّ ۚ  َما َ�ۡلُقُ  ِممَّ ۥۖ  �ََشآُء ُ  ُهوَ  ُسۡبَ�َٰنُه  ٱۡلَ�ِٰحدُ  ٱ�َّ

ارُ  َ�َٰ�ٰتِ  َخَلقَ  ٤ ٱۡلَقهَّ �َض  ٱلسَّ
َ
�  َوٱۡ� َۡل  يَُ�ّوِرُ  بِٱۡ�َّقِ  َ�َ  ٱ�ََّهارَ  َوُ�َ�ّوِرُ  ٱ�ََّهارِ  َ�َ  ٱ�َّ



 تابشی از قرآن    ٥٤

ِۡل�  رَ  ٱ�َّ ۡمَس  وََسخَّ ۖ  ٱلشَّ َجلٖ  َ�ۡرِي ُ�ّٞ  َوٱۡلَقَمَر
َ
�ِ  � َس�ًّ َ�  مُّ

َ
ٰرُ  ٱۡلَعزِ�زُ  ُهوَ  �  ﴾٥ ٱۡلَغ�َّ

 ]. ۵-۴[الزمر:  

کند، آنچه را  از میان آنچه خلق میخواست فرزندی بگیرد البته  اگر خدا می: ترجمه
ها و زمین را  آسمان) او ۴قهار( یدای یکتااوست خ .او منزه و واالست گزید. خواست برمی می

و ماه را مسخر  خورشیدپیچد و  د و روز را بر شب میانپیچ شب را بر روز می .حق آفریده ب
 ). ۵آگاه باش او عزیز آمرزنده است( ،هر کدام جاریند تا وقت معینی .گردانید

و این استدالل کرده بر اینکه او منزه است از فرزند به اینکه او واحد و قهار است  ۴ ۀدر آی: نکات

خود دارد و مرکب  استدالل بسیار محکم است زیرا آنکه فرزند دارد جهت امتیاز و جهت اشتراکی با فرزند

دیگر اینکه  و رای اجزاء باشد و واحد بسیط نیستجهت واحد نیست و دیگر اینکه باید دا شود و از هر می

 ست پس قهار نیست. و دیگر اینکه قابل موت و فنا ا دباید محتاج به فرزند باش

نَزَل  َزوَۡجَها ِمۡنَها َجَعَل  ُ�مَّ  َ�ِٰحَدةٖ  �َّۡفٖس  ّمِن َخلََقُ�م﴿
َ
نَۡ�ٰمِ  ّمِنَ  لَُ�م َوأ

َ
 ثََ�ٰنَِيةَ  ٱۡ�

ۡزَ�ٰٖج� 
َ
َ�ٰتُِ�مۡ  ُ�ُطونِ  ِ�  َ�ۡلُُقُ�مۡ  أ مَّ

ُ
ُ  َ�ٰلُِ�مُ  ثََ�ٰٖث�  ُظلَُ�ٰتٖ  ِ�  َخۡلقٖ  َ�ۡعدِ  ّمِنۢ  َخۡلٗقا أ  ٱ�َّ

ٰ  ُهَوۖ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  ٱلُۡمۡلُكۖ  َ�ُ  َر�ُُّ�مۡ  َّ�
َ
فُونَ  فَ� ْ  إِن ٦ تُۡ�َ َ  فَإِنَّ  تَۡ�ُفُروا  َعنُ�ۡمۖ  َغِ�ٌّ  ٱ�َّ

ِ  يَۡرَ�ٰ  َوَ�  ۖ  لِِعَبادِه ْ  �ن ٱۡلُ�ۡفَر ٞ  تَزِرُ  َوَ�  لَُ�ۡمۗ  يَۡرَضهُ  �َۡشُكُروا ۡخَرىٰۚ  وِۡزرَ  َوازَِرة
ُ
 إَِ�ٰ  ُ�مَّ  أ

رِۡجُعُ�مۡ  َرّ�ُِ�م ۢ  إِنَُّهۥ َ�ۡعَملُونَۚ  ُكنُتمۡ  بَِما َ�ُينَّبُِئُ�م مَّ ُدورِ  بَِذاتِ  َعلِيُم  ﴾٧ ٱلصُّ
 ]. ۷-۶[الزمر:  

قرار داد و برای شما از چهار  جنس اوسپس جفت او را از شما را از یک شخص آفرید : ترجمه
آفریند خلقت پس از خلقت در  مادرهاتان میهای  شما را در شکم .نازل نمود قسمپایان هشت 

او جز مخصوص اوست سلطنت،  ،ستشمای که پروردگار گانه، این است خدایهای سهتاریکی
از شما  خدا ) اگر کافر شوید پس محققاً ۶شوید( پس به کجا میل داده می ،معبودی نیست

پسندد و  پسندد و اگر شکر کنید آن را برای شما می نیاز است و برای بندگانش کفر را نمی بی
ست که ا گشت شما به سوی پروردگارتان، سپس باز نداردی را بر دیگربارگناه  ایبردارندههیچ 

 ). ۷ست(ها سینهزیرا او داناست به آنچه در  .اید کرده دهد شما را به آنچه می خبر می

باشد اما نه تراخی زمانی بلکه  تراخی میبرای  ﴾ِمۡنَها َجَعَل  ُ�مَّ ﴿: ۀدر جمل ﴾ُ�مَّ ﴿ ۀکلم: نکات

ا«مقدر  ۀحد الکالمین و یا تراخی از جملأتراخی و تأخر  هَ جَ وْ ا زَ نْهَ عَلَ مِ ا ثُمَّ جَ هَ دَ حْ ا وَ هَ قَ لَ  ۀ، و جمل»خَ

 َفةَ �ُّطۡ ٱ َناَخلَقۡ ﴿ همان ترتیب ﴾َ�ۡعدِ  ّمِنۢ  َخۡلٗقا﴿. و مقصود از ﴾َ�ِٰحَدةٖ ﴿ ۀمقدر استفاده شده از کلم
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ۡ ٱ َنافََخلَقۡ  َغةٗ ُمۡض  َعلََقةَ لۡ ٱ َنافََخلَقۡ  َعلََقةٗ  باشد که  تا آخر می !*"﴾امٗ �َۡ  مَ عَِ�ٰ لۡ ٱ نَافََكَسوۡ  امٗ ِعَ�ٰ  َغةَ ُمۡض ل

نَزَل ﴿ ۀذکر شده است. و مقصود از نزول در جمل ۱۴آیه  مؤمنون ۀدر سور
َ
نَۡ�ٰمِ  ّمِنَ  َلُ�م َوأ

َ
نزول ، ﴾ٱۡ�

نَزۡ�َ ﴿ :معنی عطای از مقام خالق و مخلوق شدن ماننده قضا و قدر در ایجاد آنها و یا نزول ب
َ
 ُ�مۡ َعلَيۡ  اأ

نها فهماند یعنی تمام موجودات و سلطنت بر آ اختصاص را می ﴾ٱلُۡمۡلُك  َ�ُ ﴿: ۀو جمل .﴾اِ�َاسٗ 

 لهی جز او نیست. مخصوص اوست، پس در این صورت ا

�َ�ٰنَ  َمسَّ  �َذا﴿ َ�ُۥ إَِذا ُ�مَّ  إَِ�ۡهِ  ُمنِيًبا َر�َُّهۥ َدَ�  ُ�ّٞ  ٱۡ�ِ ْ  َ�نَ  َما �َِ�َ  ّمِۡنهُ  نِۡعَمةٗ  َخوَّ  يَۡدُعٓوا
ِ  وََجَعَل  َ�ۡبُل  ِمن إَِ�ۡهِ  نَداٗدا ِ�َّ

َ
ُِضلَّ  أ  ِمنۡ  إِنََّك  قَلِيً�  بُِ�ۡفرِكَ  َ�َمتَّعۡ  قُۡل  َسبِيلِهِۦۚ  َعن ّ�ِ

ۡصَ�ٰبِ 
َ
نۡ  ٨ ٱ�َّارِ  أ مَّ

َ
ۡلِ  َءانَآءَ  َ�ٰنٌِت  ُهوَ  أ ْ  ٱ�ِخَرةَ  َ�َۡذرُ  َوقَآ�ِٗما َساِجٗدا ٱ�َّ  رَۡ�َةَ  َوَ�رُۡجوا

ِينَ  �َۡسَتوِي َهۡل  قُۡل  َرّ�ِهِۦۗ  ِينَ  َ�ۡعلَُمونَ  ٱ�َّ َما َ�ۡعلَُموَنۗ  َ�  َوٱ�َّ رُ  إِ�َّ ْ  َ�َتَذكَّ ْولُوا
ُ
ۡلَ�ٰبِ  أ

َ
 ﴾٩ ٱۡ�

 ].۹-۸[الزمر:  

حالی که به سوی او انابه کند نسان رسد پروردگارش را بخواند درو چون ضرری به ا: ترجمه
 ،خواندقبًال برای رفع آن خدا را میرا که  مشکلی ،سپس چون او را نعمتی از خود عطا کند

به کفر  :بگو .از راه او گمراه کندم هفراموش کند و برای خدا شریکانی قرار دهد تا مردم را 
 ساعات شب در اطاعت خدا در ) آیا کسی که او ۸زیرا که تو از اهل آتشی( ،خود کمی بهره ببر
(با آن  کند و به رحمت پروردگارش امید دارد میبوده از عذاب آخرت حذر  حال سجده و قیام

مساویند؟ همانا خردمندان دانند  دانند با آنان که نمی کافر مساوی است) بگو آیا آنان که می
 ). ۹شوند( متذکر می

ضرر و بال فقط خدای رب العالمین است، ولی وقت  ۀطرف کننددانستند که بر میمشرکین : نکات

قی مذمت ندارد، پس مقصود از نه نسیان حقیقی، زیرا نسیان حقیشدند  نعمت از این مطلب غافل می

خواندند. متأسفانه  خدا را میکردند و غیر سی خدا را فراموش میمانند نا ؛نسیان در آیه مجاز است، یعنی

خدا را حال، غیر دو هر درحال نعمت و خوشی یرا در حال ضرر و بال و درملت زمان ما بدترند ز

 خوانند با اینکه چنین قرآنی رهنما دارند.  می

ِينَ  َ�ِٰعَبادِ  قُۡل ﴿ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ُقوا ِينَ  َر�َُّ�مۚۡ  ٱ�َّ ْ  لِ�َّ ۡحَسُنوا
َ
ِ  ِ�  أ ۡ�َيا َ�ِٰذه ۗ  ٱ�ُّ �ُض  َحَسَنةٞ

َ
ِ  َوأ  ٱ�َّ

 ۗ ونَ  يَُو�َّ  إِ�ََّما َ�ِٰسَعٌة ُ�ِٰ ۡجَرُهم ٱل�َّ
َ
ٓ  قُۡل  ١٠ ِحَسابٖ  بَِغۡ�ِ  أ ِمۡرُت  إِّ�ِ

ُ
نۡ  أ

َ
ۡ�ُبدَ  أ

َ
َ  أ  اُ�ۡلِٗص  ٱ�َّ

ها نمودیم پس آن  آن نطفه را علقه گردانیدیم پس علقه را پارچة گوشتی نمودیم پس آن پارة گوشت را استخوان«  -١

 ].۱۴[المؤمنون:  »ها را به گوشت پوشانیدیم. ستخوانا
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 ُ ِمۡرُت  ١١ ٱّ�ِينَ  �َّ
ُ
نۡ  َوأ

َ
ُ�ونَ  ِ�

َ
َل  أ وَّ

َ
ٓ  قُۡل  ١٢ ٱلُۡمۡسلِِم�َ  أ َخاُف  إِّ�ِ

َ
 َرّ�ِ  َعَصۡيُت  إِنۡ  أ

  ].۱۳-۱۰[الزمر:  ﴾١٣ َعِظي�ٖ  يَۡو�ٍ  َعَذاَب 
برای برابر پروردگارتان تقوی پیشه کنید،  دراید  بگو ای بندگان من که ایمان آورده: ترجمه

این دنیا نیکی است و زمین خدا وسیع است همانا پاداش صبرکنندگان تمام و نیکوکاران در 
حال خلوص ه بگو که من مأمورم که خدا را ب )۱۰شماری( شود پاداش بی کامل داده می

) بگو ۱۲ام بر اینکه اولین مسلمان باشم( ) و امر شده۱۱(  بپرستم و برای او دین را خالص کنم
 ). ۱۳پروردگارم را کنم از عذاب روز بزرگ( ترسم اگر نافرمانی که من می

عبارت دیگر ترک مناهی و فعل واجبات ه دفع ضرر و جلب نفع، ب ؛تکلیف دو قسم است: نکات

و لذا در این آیات اول امر به تقوی کرده سپس امر به نیکی و خلوص و عبادت. و  تخلیه و تحلیه ؛یعنی

ِ  ِ� ﴿ ۀجمل ۡ�َيا َ�ِٰذه ْ ﴿ممکن است متعلق به  ﴾َحَسَنةٞ  ٱ�ُّ ۡحَسُنوا
َ
و این ظاهر است، پس  باشد ﴾أ

یعنی اجر مهمی است در  ﴾َحَسَنةٞ ﴿اند  برای کسانی که در این دنیا نیکی کرده ؛شود معنی چنین می

پس  ﴾َحَسَنةٞ ﴿ داللت بر عظمت اجر دارد. و ممکن است متعلق باشد به ﴾َحَسَنةٞ ﴿ آخرت. و تنوین

عافیت و  جر نیک است در همین دنیا از صحت،اند ا برای کسانی که نیکی کرده ؛شود معنی چنین می

 : فرموده صامنیت. رسول خدا

ـــــــــــة ـــــــــــا هناي ـــــــــــيس هل ـــــــــــة ل  ثالث
 

 !*"األمــــــــــــن و الصــــــــــــحة و الكفايــــــــــــة 
 

ِمۡرُت ﴿: ۀجمل
ُ
نۡ  َوأ

َ
ُ�ونَ  ِ�

َ
أولی  طریقه و سایرین ب صداللت دارد که رسول خدا ﴾...أ

و نام شیعه و سنی روی خود  مسلمان و تسلیم امر حق باشندمسلمان بخوانند وکه خود را فقط  مأمورند

 مگذارند. 

ٓ  قُۡل ﴿ :ۀجمل َخاُف  إِّ�ِ
َ
و اینکه رسول  صداللت دارد بر امکان عصیان از رسول خدا ﴾...أ

چه  !شمرند صحیح نیست اینکه مردم اوالد او را معصوم میمأمور است چنین اظهار کند. پس  صخدا

اند، و از طرفی در  و ادعای عصمت هم نکرده طریق أولی معصوم نیستنده اینکه ایشان طبق این آیه ب

ما در اینجا  شمردند تا مردم در حق ایشان غلو نکنند، کار میات و دعاهایشان همیشه خود را خطاکلم

 : آوریم ه میاست برای نمون دار عموم افرایلحاظ اینکه در اخته جمالتی از دعاهایشان را ب

 برای این حدیث اصلی نیافتم.». سه چیزند که پایانی ندارند: امنیت و صحت و کفایت« -١

 

                                                           



 ۵۷  سورة الزمر

ا. « :فرموده ۴۷و  ۲۱، ۱۶خود در دعاهای  ۀدر صحیف حضرت سجاد ئً ِ ْرتَ يْكَ جمُ لَ مَ عَ دَ ي أَقْ ا الَّذِ أَنَ

ا... دً مِّ تَعَ اكَ مُ صَ ي عَ ا الَّذِ دُّ يفِ  أَنَ أَشَ االً، وَ عَ نَعُ أَفْ أَشْ ا، وَ ارً بَحُ آثَ أَقْ ا، وَ وبً نُ ثَرُ ذُ ي، أَكْ ِ ا إِهلَ ا، يَ ا، بَلْ أَنَ رً وُّ َ الْبَاطِلِ هتَ

، أَوْ  يُويبِ َ لَكَ عُ
يصِ نْ أَنْ أُحْ ا مِ ابً تِقَ ارْ ا وَ تِبَاهً كَ انْ يدِ عِ لُّ لِوَ أَقَ ظًا، وَ يَقُّ تِكَ تَ اعَ نْدَ طَ عَفُ عِ أَضْ رِ وَ ىلَ ذِكْ رَ عَ دِ  أَقْ

... نُويبِ لِهِ عَ  ذُ هْ ي بِجَ ا الَّذِ أَنَ ، وَ هُ رَ مُ نُوبُ عُ نَتِ الذُّ ي أَفْ ا الَّذِ ...أَنَ اكَ عِي،  صَ بَ مَ احِ ا فَالَ صَ طَايَ نِي الْـخَ تْ دَ رَ أَفْ

 ... دَ يلِ يِّ ؤَ بِكَ فَالَ مُ ضَ نْ غَ تُ عَ فْ عُ ضَ   ».وَ
علویه دعای سوم ماه و در دعای کمیل و دعای صباح و چند دعای  ۀدر صحیف و حضرت علی

لُ الْبَالَ « :دیگر فرموده نْزِ نُوبَ الَّتِي تُ َ الذُّ رْ يلِ فِ ،  ء...اللهم اغْ ّ
نْ رسِ يْهِ مِ لَ لَعْتَ عَ ا اطَّ يِّ مَ فِ ني بِخَ حْ ضَ ال تَفْ وَ

كَ  هالَتي وَ جَ ريطي وَ وامِ تَفْ دَ يت وَ إساءَ وءِ فِعْيلِ وَ نْ سُ لَوايتِ مِ تُهُ يف خَ لْ مِ ىل ما عَ ةِ عَ وبَ قُ لْني بِالْعُ ال تُعاجِ ةِ وَ ثْرَ

لَتي... فْ غَ وايت وَ هَ ايَ  شَ طَايَ رْ يلِ خَ فِ مَّ اغْ هُ ي اللَّ نْدِ لِكَ عِ لُّ ذَ كُ ي وَ دِّ جِ يلِ وَ زْ هَ يلِ وَ هْ جَ ي وَ دِ مْ عَ يْتُ إِالَّ  ... وَ أَبَ

ودِك دُ ا حلُِ يً دِّ عَ تَ اتِكَ وَ مَ رُ ا حلُِ اكً تِهَ انْ يكَ وَ اصِ عَ ىلَ مَ امً عَ قَحُّ ِ احلمد  ... تَ َ الذي سَ  ِ�َّ ْ يَ  رتَ ملَ ضحني بني فْ عوريت وَ

طِيَّةُ الَّتِ  بِئْسَ الْـمَ اها...الناس... فَ وَ نْ هَ تَطَتْ نَفْيسِ مِ نُوب ي امْ رٌّ بِالذُّ قِ اينِ مُ لِسَ ةٌ وَ ريَ
ثِ يَتِي كَ عْصِ مَ وذُ  ... وَ أَعُ

 َ محْ يتِ دُونَ رَ وَ هْ لِ شَ امَ تِعْ اسْ ايَ وَ وَ بَاعِ هَ اتِّ ىلَ نَفْيسِ وَ ايفِ عَ َ ي أَوْ إِرسْ لْمِ ظُ ايَ وَ طَايَ ولَ خَ ُ كبِكَ أَنْ حتَ بِرِّ  ... تِكَ وَ

ي  ِ دْ أَحْ إِهلَ قَ ، وَ جُ وَ ةِ أَحْ يَامَ مَ الْقِ وْ ا يَ هَ ِ رتْ ا إِىلَ سَ أَنَ ا وَ هَ رْ ْ تُظْهِ ملَ ا وَ نُوبً يَا ذُ نْ َّ يفِ الدُّ يلَ ْتَ عَ رتَ ْ سَ نْتَ يبِ إِذْ ملَ سَ

ءُوسِ الْعَ  ىلَ رُ ةِ عَ يَامَ مَ الْقِ وْ ا يَ َ نِي هبِ حْ ضَ ، فَالَ تَفْ نيَ لِمِ سْ نَ الْـمُ ةِ مِ ابَ ا لِلْعِصَ هَ رْ نيتُظْهِ َّ  ... الَـمِ يلَ ْ عَ رتُ اسْ وَ

نُويبِ  ... ... ذُ ابَكَ قَ قْتُ عِ رِ ا فَ نُوبِ مَ نَ الذُّ فْتُ مِ رَ ا قَ الَ مَ ي لَوْ ِ كَ  إِهلَ مِ رَ كَ ودِكَ وَ َ جُ نَاتُ بَنيْ سَ تْنِي الْـحَ لْقَ ي أَ ِ إِهلَ

تُ أَنْ  وْ جَ دْ رَ قَ تِكَ وَ رَ فِ غْ مَ كَ وَ وِ فْ َ عَ يِّئَاتُ بَنيْ تْنِي السَّ لْقَ أَ يسِ وَ نِ مُ يْ ذَ نِ وَ يْ َ ذَ يَّعَ بَنيْ ن الَ يُضَ ْسِ حمُ دْ  ... ءٌ وَ قَ

 ... تَ لِمْ دْ عَ يسِ بِامَ قَ ىلَ نَفْ فْتُ عَ َ أَرسْ فْتَ وَ رَ دْ عَ ا قَ نُوبِ مَ نَ الذُّ بْتُ مِ تُ نَفْيسِ  أَصَ رْ قَ أَوْ امً وَ نِي نِعَ تَ رْ قَ أَوْ

ا... نُوبً و إِلَيْكَ  ذُ كُ أَشْ تِي وَ اجَ رُ لَكَ حَ كُ أَذْ يْلَ نَفْيسِ  وَ مَ نَتِي وَ كَ سْ مَ تِي وَ اقَ ي...  فَ لـِ مَ عْفَ عَ ضَ بِي وَ لْ ةَ قَ وَ سْ قَ  وَ

نَ النَّار...  تْقُ مِ تِي إِلَيْكَ الْعِ اجَ حَ  ».وَ
به اند فقط برای آموزش دعا  که در دعاهای خود اقرار به گناه نموده ‡ائمهگویند  بعضی از مردم می

 جواب آنست که  !!اند ودهدیگران بوده است، و خودشان معصوم ب
ً
این ادعا مدرکی ندارد و صحیح : اوال

 نیست. 
ً
کنم  توسل و توجه نمی تو و به غیرخوانم  تو را نمیاین دعاها آمده است که خدایا غیرمکرر در : ثانیا

ه خدا را نخوانند و توسل و توجه بخود شما، مردم باید غیرادعای  نیست، در نتیجه مطابقتو  و شفیعی جز

 و به کسی نکنند و این همه شفیع برای خود خیال نکنند. ا جز

 



 تابشی از قرآن    ٥٨

َ  قُلِ ﴿ ۡ�ُبدُ  ٱ�َّ
َ
ُۥ ُ�ۡلِٗصا أ ْ  ١٤ دِيِ�  �َّ  ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ  إِنَّ  قُۡل  ُدونِهِۦۗ  ّمِن ِشۡئُتم َما فَٱۡ�ُبُدوا

ِينَ  ْ  ٱ�َّ ٓوا نُفَسُهمۡ  َخِ�ُ
َ
ۡهلِيِهمۡ  أ

َ
َ�  ٱۡلقَِ�َٰمةِ�  يَۡومَ  َوأ

َ
انُ  ُهوَ  َ�ٰلَِك  �  ّمِن لَُهم ١٥ ٱلُۡمبِ�ُ  ٱۡ�ُۡ�َ

ۚ  َ�ۡتِِهمۡ  َوِمن ٱ�َّارِ  ّمِنَ  ُظلَلٞ  فَۡوقِِهمۡ  ُ  ُ�َّوُِف  َ�ٰلَِك  ُظلَٞل ۥۚ  بِهِۦ ٱ�َّ  ﴾١٦ فَٱ�َُّقونِ  َ�ِٰعَبادِ  ِعَباَدُه
 ].۱۶-۱۴[الزمر: 

ی او ارا فقط بر کنم و دین  حالی که خالصانه او را اطاعت می درپرستم  بگو الله را می: ترجمه
روز خواهید بپرستید بگو که زیانکاران کسانیند که  او آنچه را که می ) پس شما جز۱۴( دارم

) ۱۵آگاه باش این است همان زیان آشکار( .اند دهبر  را به خسارتخود و کسانشان قیامت 
است  . اینیآتش است و از زیر آنان سایبانهای ی ازهای سایبان برای ایشان از باالی سرشان

من نافرمانی ای بندگانم پس از  .ترساند آن می ازخدا بندگانش را  آن(عذابی که)
 ). ۱۶بترسید(

ْ ﴿: ۀمقصود از أمر در جمل: نکات ، امر توبیخی است. و مقصود ﴾ُدونِهِۦ ّمِن ِشۡئُتم َما فَٱۡ�ُبُدوا

انُ ﴿از  ه بهشت داشته یا خدم و حشمی بفردی از افراد بشر منزلی در این است که هر ﴾ٱلُۡمبِ�ُ  ٱۡ�ُۡ�َ

برند، و او در  آنها را از دست داده و آن منازل را مسلمین می ۀطور امکان، پس اگر از اهل آتش گردد هم

َ� ﴿ ۀکمال غبن و ضرر است. و کلم
َ
داللت دارد بر نهایت خسران، زیرا او از وجود عقل و هوش و  ﴾�

وبال و عذاب  ا ضایع کرده و بلکه با آنها وزر،خود ر حواس و اعضا و جوارح بهره نبرده و استعدادات

 خریداری کرده است. 

ِينَ ﴿ ْ  َوٱ�َّ ُٰغوَت  ٱۡجَتنَُبوا ن ٱل�َّ
َ
ْ  َ�ۡعُبُدوَها أ نَابُٓوا

َ
ِ  إَِ�  َو� ىٰۚ  لَُهمُ  ٱ�َّ ۡ  ٱۡلبُۡ�َ  ١٧ ِعَبادِ  َفبَّ�ِ

ِينَ  ۥٓۚ  َ�َيتَّبُِعونَ  ٱۡلَقۡوَل  �َۡسَتِمُعونَ  ٱ�َّ ۡحَسَنُه
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  أ

ُ
ِينَ  أ ۖ  َهَدٮُٰهمُ  ٱ�َّ ُ ْوَ�ٰٓ�َِك  ٱ�َّ

ُ
ْ  ُهمۡ  َوأ ْولُوا

ُ
 أ

ۡلَ�ٰبِ 
َ
 ].۱۸-۱۷[الزمر:  ﴾١٨ ٱۡ�

خدا رجوع کردند برای ایشان از پرستش طاغوت اجتناب کردند و به سوی و آنان که : ترجمه
از نیکوترین آنها شنوند و  ) آنان که گفتارها را می۱۷است بشارت، پس بشارت بده بندگانم را(

 ). ۱۸ند ایشانند کسانی که خدا هدایتشان کرده و ایشانند همان خردمندان(کن پیروی می

ُٰغوَت ﴿ :نکات و به آن کسی اطالق باشد  وت میعطغیان و بر وزن فعلوت و یا فل ۀاز ماد ﴾ٱل�َّ

دهد طغیان  یعنی آن که خود را مطاع و یا معبود قرار می تعالی، حقشود که معبود و یا مطاع باشد غیر می

  :سه چیز است که داللت بر شدت طغیان و علو دارد طاغوتکرده، و در لفظ 

 این لفظ مصدر است گویا طاغی عین طغیان است.  -۱

 



 ۵۹  سورة الزمر

این قبیل صیغه و بنا برای مبالغه است مانند رحموت که بر صاحب رحمت واسعه اطالق  -۲

 . !*"بر صاحب ملک مبسوط اطالق گردیده شود و ملکوت که می

 وت شده است. عجای عین که فعلوت بوده، فله قلب الم ب -۳

 م باشد. شود که طغیان او بسیار مذمو پس طاغوت به کسی گفته می

سعادت دنیا و آخرت مخصوص کسانی است که  های خیر، شود که تمام بشارت ه میو از آیه استفاد

گفتاری را بشنوند و تحقیق کنند و هر گفتاری را با گفتار دیگر  و هر تقلیدیی باشد نه دین آنان تحقیق

مْ «بسنجند و بهترین آنها را پیروی کنند،  نْهُ نَا مِ لْ عَ مَّ اجْ عکس شده، اهل هدایت به ر، ولی زمان ما ب»اَللَّهُ

و اگر  ده باشدیگر را با مذهب خود نسنجیگویند که از هیچ قولی خبر نداشته باشد، و مذاهب د کسی می

شوند و خواندن آن را  کسی برای ایشان و بیداری و هدایت ایشان کتابی بنویسد فوری دکانداران مانع می

 دارند.  کنند و مردم را در گمراهی و خرافت نگه می تحریم می

َ�َمنۡ ﴿
َ
نَت  ٱۡلَعَذابِ  َ�َِمةُ  َعلَۡيهِ  َحقَّ  أ

َ
فَأ

َ
ِينَ  َ�ِٰ�نِ  ١٩ ٱ�َّارِ  ِ�  َمن تُنقِذُ  أ ْ  ٱ�َّ َقۡوا  َر�َُّهمۡ  ٱ�َّ

ۡبنِيَّةٞ  ُغَرٞف  فَۡوقَِها ّمِن ُغَرٞف  لَُهمۡ  ۖ  َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي مَّ نَۡ�ُٰر
َ
ِ  وَۡعدَ  ٱۡ� ُ  ُ�ۡلُِف  َ�  ٱ�َّ  ٱ�َّ

لَمۡ  ٢٠ ٱلِۡميَعادَ 
َ
نَّ  تَرَ  �

َ
َ  أ نَزَل  ٱ�َّ

َ
َمآءِ  ِمنَ  أ �ِض  ِ�  يََ�ٰبِيعَ  فََسلََكُهۥ َمآءٗ  ٱلسَّ

َ
 بِهِۦ ُ�ۡرِجُ  ُ�مَّ  ٱۡ�

َۡتلًِفا َزرٗۡ�  ۡلَ�ٰنُُهۥ �ُّ
َ
ٮٰهُ  يَِهيجُ  ُ�مَّ  � َ�َ�َ � ۚ  َ�َۡعلُُهۥ ُ�مَّ  ُمۡصَفّرٗ ْوِ�  َ�ِۡ�َرىٰ  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  ُحَ�ًٰما

ُ
�ِ 

ۡلَ�ٰبِ 
َ
 ].۲۱-۱۹[الزمر:  ﴾٢١ ٱۡ�

را که در آتش  توانی کسیمی آیا تو شدهثابت یا کسی که فرمان عذاب علیه او پس آ: ترجمه
که  است یهای را غرفه که از پروردگارشان بترسند ایشان ) لیکن آنان۱۹(نجات دهی؟ است

خدا نموده ست که ا ای بنا شده و از زیر آنها نهرها روان است وعده دیگری های باالی آنها غرفه
بینی که خدا از آسمان آبی نازل نمود، پس  ) آیا نمی۲۰کند( نمی وعدۀ خود را خالفو خدا 

ی که کشتزارآن بیرون آورد  ةواسطه سارهای زمین روان ساخت سپس ب آن را به چشمه
بینی آنگاه آن را  که آن را زرد می خشک گردد سپس (آن کشت)است اگون نهای آن گو رنگ

 ). ۲۱( ت برای خردمنداندر اینها تذکری اس گرداند محققاً  ریزه ریزه می

محکوم شد به در قیامت ، این است که اگر کسی ﴾ٱۡلَعَذاِب  َ�َِمةُ  َعلَۡيهِ  َحقَّ ﴿مقصود از : نکات

نَت ﴿: ۀو حتی خاتم األنبیاء طبق جمل تواند از او دفاع و یا شفاعت کند عذاب، هیچ کس نمی
َ
فَأ

َ
 تُنقِذُ  أ

شود. و این اشتباه است چراکه ملکوت به ملک ملکوت بر صاحب ملک مبسوط اطالق میگوید: در اصل مولف می -١

 ام. شود. و این مساله را در متن تصحیح کردهمبسوط و نه صاحبش اطالق می

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٦٠

نَت ﴿ ۀتواند او را برهاند، زیرا همز نمی ﴾ٱ�َّارِ  ِ�  َمن
َ
فَأ

َ
 مبرای انکار است و آن تأکید شده به استفها ﴾أ

َ�َمنۡ ﴿
َ
 : در هر دو جمله فاءو به تکرار  ﴾أ

ً
توانی او را برهانی. پس کسانی که برای مردم  تو نمی یعنی مؤکدا

گیرند باید به این قبیل آیات ایمان آورده و بروند توبه کنند. و  تراشند و در مقابل از مردم پول می شفیع می

گویند در قیامت نیست بلکه شفاعت در قرآن  شود شفاعتی که اینان می قرآن استفاده میچنان که از آیات 

انبیاء و اولیاء بزرگ برای کسانی که خدا از آنان راضی و خشنود است  ۀوسیله غ رحمت الهی بمقصود ابال

شود. و اگر مقصود از  در این مورد استفاده نمیباشد و جز این معنی و مقصود چیز دیگر از آیات قرآن  می

اند در این  ی بیان کردهشفاعت را استغفار مؤمنین برای یکدیگر بدانیم چنانکه بعضی از محققین به این معن

مؤمنین واقعی در آخرت نفع  ۀشود که استغفار مالئکه و اولیاء در دنیا آن هم دربار صورت گفته می

دْ أَذِنَ لَهُ «: ده که فرمودشامام روایت  زا صشفاعت پیغمبر ۀدهد، چنانکه دربار می يفِ  صإِنَّ اهللاَ قَ

ةِ  يَامَ بْلَ يَوم القِ ةِ قَ اعَ فَ ال َ�ُموُت أَحٌد ِمَن الُمْسلِِمَ� «: روایت شده که فرمود صنیز از پیامبرو . !*"»الشَ

ُعوا �ِيهِ   ُشفِّ
َّ

ْن يَُ�ونُوا ِمائًَة إِال
َ
ُغوَن أ

ُ
ٌة ِمن انلَّاِس َ�ْبل مَّ

ُ
ْيِه أ

َ
 !+"»فُيَص�ِّ َعل

ً
قل شده که آن حضرت ن . و ایضا

ْرَ�ِعَ� ِمْن ُمْؤِمٍن �َْشَفُعونَ «: فرمود
َ
َعُهم اُهللا �ِْيهِ  َما ِمْن أ  َشفَّ

َّ
 . !,"»لُِمْؤِمٍن إِال

َ�َمن﴿
َ
حَ  أ َ�َ  ُ ۡسَ�ٰمِ  َصۡدَرُهۥ ٱ�َّ ٰ  َ�ُهوَ  لِۡ�ِ ّ�ِهِۦۚ  ّمِن نُورٖ  َ�َ  ّمِن قُلُوُ�ُهم ّلِۡلَ�ِٰسَيةِ  فََوۡ�لٞ  رَّ

ِۚ  ذِۡكرِ  ْوَ�ٰٓ�َِك  ٱ�َّ
ُ
بِ�ٍ  َضَ�ٰلٖ  ِ�  أ ُ  ٢٢ مُّ َل  ٱ�َّ ۡحَسنَ  نَزَّ

َ
تََ�ٰبِٗها كَِ�ٰٗبا ٱۡ�َِديثِ  أ َثاِ�َ  مُّ  مَّ

ِينَ  ُجلُودُ  ِمۡنهُ  َ�ۡقَشعِرُّ  ِۚ  ذِۡكرِ  إَِ�ٰ  َوقُلُوُ�ُهمۡ  ُجلُوُدُهمۡ  تَلِ�ُ  ُ�مَّ  َر�َُّهمۡ  َ�َۡشۡونَ  ٱ�َّ  َ�ٰلَِك  ٱ�َّ
ِ  ُهَدى ۚ  َمن بِهِۦ َ�ۡهِدي ٱ�َّ ُ  يُۡضلِلِ  َوَمن �ََشآُء  ].۲۳-۲۲[الزمر: ﴾٢٣ َهادٍ  ِمنۡ  َ�ُۥ َ�َما ٱ�َّ

پس او به نور هدایت پروردگارش  وسعت دادهاو را برای اسالم  خدا سینهآیا کسی که : ترجمه
روشن است (او مانند کسی است که دلش تنگ و مهر شده)؟ پس وای بر سخت دالن از یاد 

، ، تفسیر القميیبراهیم قمابن  یعل». ی شفاعت داده استخداوند متعال قبل از روز قیامت، به رسول خدا اجازه« -١

 .٢/٢٠٢ :هـ ١٤٠٤مؤسسة دار الکتاب، ، قم: ٣ط

خوانند رسد بر وی نماز جنازه نمیها به صد نفر میمیرد و گروهی از مردم که تعداد آنیک از مسلمانان نمیهیچ« -٢

، صحیحالدر مسلم با الفاظی نزدیک به این و در این معنا: ». شودها در مورد وی پذیرفته میمگر اینکه شفاعت آن

عوا فیهکتاب الجنا
ِّ

ف
ُ

 کتاب الجنائز/باب فضل من صلی علیه مائة.  ،السننی در نسائ؛ و ئز/باب من صلی علیه مائة ش

سنن ابن ».شودها در مورد وی پذیرفته میچون چهل نفر از مومنان در مورد مومنی شفاعت کنند، شفاعت آن« -٣

 المسند درأحمد و در این معنا با الفاظ نزدیک:  باب فیمن صلی علیه جماعة.، کتاب ما جاء في الجنائز، ماجه

 ).٣٣٤و ٦/٣٣١(
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شبیه  ) خدا بهترین حدیث را فرستاده کتابی که آیاتش۲۲آنان در گمراهی آشکارند( ،خدا
از لرزد پوست آنان که  که از (شنیدن و خواندن) آن می یا مکرر) دوگانه (ویکدیگر و مطالبش 

شود، این  سپس پوستهایشان و دلهایشان به سوی یاد خدا نرم میترسند  پروردگارشان می
کسی را که بخواهد و آن را که خدا گمراه کند  کند هر ن هدایت میت خداست که بداهدای

 ). ۲۳ی نیست(ر گمراهیش گذارد) برای او راهنمای(یعنی د
او را برای  ۀکند و سین روشن میلهی باشد خدا دل او را حقائق دینی و انوار اکس طالب  هر: نکات

با استفاده از  حدیث خوانده و حضرت امیرا بهترین قرآن ر ۲۳ ۀگشاید. و خدا در آی پذیرفتن حق می

نُ «: نهج البالغه فرموده ۱۰۹ ۀاین آیه در خطب سَ هُ أَحْ إِنَّ آنَ فَ رْ وا الْقُ لَّمُ عَ يثِ الْـحَ تَ قرآن را « :، یعنی» دِ

َثاِ�َ ﴿ و مقصود از »بیاموزید که قرآن بهترین حدیث است. گونه  این است که قرآن مطالبش دو ﴾مَّ

 ۀو هکذا. و معنی متشابه در مقدم وعید، امر است و نهی و بیان کفر است و ایمان وعد است و: است

این است که بندگان خائف  ﴾...ُجلُودُ  ِمۡنهُ  َ�ۡقَشعِرُّ ﴿ل کتاب گذشت، مراجعه شود. و مقصود از اوای

یاد از رحمت خدا  ۀواسطه تدریج به افتد ولی ب از خدا از شنیدن آیات قرآن لرزه بر اندامشان می

قرآن هدایت ه وسیلۀ داللت دارد که خدا ب ﴾�ََشآءُ  َمن بِهِۦ َ�ۡهِدي﴿ ۀشود. و جمل شان نرم مییدلها

 غیر آن. ه کند نه ب مردم می

َ�َمن﴿
َ
ٰلِِم�َ  َو�ِيَل  ٱۡلقَِ�َٰمةِ�  يَۡومَ  ٱۡلَعَذابِ  ُسوٓءَ  بِوَۡجِههِۦ َ�تَِّ�  أ ْ  لِل�َّ  ُكنُتمۡ  َما ُذوقُوا

َب  ٢٤ تَۡ�ِسُبونَ  ِينَ  َكذَّ تَٮُٰهمُ  َ�ۡبلِِهمۡ  ِمن ٱ�َّ
َ
 ٢٥ �َۡشُعُرونَ  َ�  َحۡيُث  ِمنۡ  ٱۡلَعَذاُب  َف�

َذاَ�ُهمُ 
َ
ُ  فَأ ۖ  ٱۡ�ََيٰوةِ  ِ�  ٱۡ�ِۡزيَ  ٱ�َّ ۡ�َيا ۚ  ٱ�ِخَرةِ  َولََعَذاُب  ٱ�ُّ ُ�َ�ۡ

َ
ْ  لَوۡ  أ  ﴾٢٦ َ�ۡعلَُمونَ  َ�نُوا

 ].۲۶-۲۴[الزمر:  

پرهیزد  و از آن می کندا صورت خود رنج عذاب را دفع میبکه روز قیامت آیا کسیپس : ترجمه
(مانند کسی است که از عذاب ایمن است) و به ستمگران گفته شود که بچشید آنچه را خود 

ی آمدشان بودند تکذیب کردند پس عذاب از جای) آنان که قبل از ایشان ۲۴کردید( کسب می
عذاب  دنیا را به ایشان چشانید و محققاً ا خواری در زندگی ) پس خد۲۵دانستند( که نمی

 ). ۲۶دانستند( آخرت بزرگتر است اگر می
را در غل و زنجیر در قیامت ببندند ناچار شوند با صورت خود های ستمکاران  چون دست: نکات

عذاب از خود  که دفع این است ﴾...بِوَۡجِههِۦ َ�تَِّ� ﴿عذاب را از خود دفع کنند و در حقیقت معنی 

َذاَ�ُهمُ ﴿نتوانند. و مقصود 
َ
ُ  فَأ قومی از گذشتگان که خدا را نافرمانی  این است که هر ﴾ٱۡ�ِۡزيَ  ٱ�َّ

 گرفتار شدند. غیره  واسارت و تسلط استعمار  به قتل، ؛کردند به ذلت دنیا مبتال شدند یعنی

 



 تابشی از قرآن    ٦٢

ۡ�َنا َولََقدۡ ﴿ ُرونَ  لََّعلَُّهمۡ  َمَثلٖ  ُ�ِّ  ِمن ٱۡلُقۡرَءانِ  َ�َٰذا ِ�  لِلنَّاِس  َ�َ  َعَر�ِيًّا قُۡرَءانًا ٢٧ َ�َتَذكَّ
ُ  َ�ََب  ٢٨ َ�تَُّقونَ  لََّعلَُّهمۡ  ِعَوٖج  ذِي َ�ۡ�َ  َ�ٓءُ  �ِيهِ  رَُّجٗ�  َمَثٗ�  ٱ�َّ  َورَُجٗ�  ُمتََ�ِٰكُسونَ  ُ�َ

ِۚ  ٱۡ�َۡمدُ  َمَثً�ۚ  �َۡسَتوَِ�انِ  َهۡل  ّلِرَُجلٍ  َسلَٗما   بَۡل  ِ�َّ
َ
 ��َُّهم َمّيِتٞ  إِنََّك  ٢٩ َ�ۡعلَُمونَ  َ�  ۡ�َ�ُُهمۡ أ

ّيُِتونَ    ].۳۱-۲۷[الزمر:  ﴾٣١ َ�َۡتِصُمونَ  َرّ�ُِ�مۡ  ِعندَ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ  يَۡومَ  إِنَُّ�مۡ  ُ�مَّ  ٣٠ مَّ
 )۲۷برای مردم در این قرآن از هر مثلی زدیم باشد که ایشان پند گیرند(تحقیق ه و ب: ترجمه

) خدا مردی را ۲۸عربی بدون کجی باشد که ایشان پرهیز کنند(قرآنی سهل القرائه به زبان 
که شریکانی بر سر او به نزاع باشند و مردی را که فرمانبردار یک مرد باشد آیا این دو  ل زندثَ َم 

شان ای میری و محققاً  تو می ) محققاً ۲۹دانند( در مثل مساویند الحمدلله بلکه اکثر ایشان نمی
 . )۳۱کنید( شما روز قیامت نزد پروردگارتان نزاع می ) سپس محققاً ۳۰میرند( می

 ذِي َ�ۡ�َ ﴿که راجع به هدایت بندگان است. و مقصود از هایی  یعنی مثل ﴾َمَثلٖ  ُ�ِّ  ِمن﴿: نکات
ست که در مطالب آن انحرافی نیست و در الفاظ و عبارات آن پیچ و خم و مشکلی ا آن ﴾ِعَوجٖ 

َ�ٓءُ  �ِيهِ  رَُّجٗ� ﴿: ۀباشد. و مقصود از جمل نمی دی است که این است که مشرک مانند مر ﴾...ُ�َ

و او متحیر است که کدامیک را چندین ارباب دارد و هرکدامشان از او توقعی برخالف دیگری دارد 

 اطاعت کند، ولی موحد سرگردان نیست، یک نفر موال بیشتر ندارد. 

ۡظلَمُ  َ�َمنۡ ﴿
َ
ن أ ِ  َ�َ  َكَذَب  ِممَّ َب  ٱ�َّ ۡدقِ  َوَ�ذَّ ۥٓۚ  إِذۡ  بِٱلّصِ لَۡيَس  َجآَءهُ

َ
 َمۡثٗوى َجَهنَّمَ  ِ�  �

ِي ٣٢ ّلِۡلَ�ٰفِرِ�نَ  ۡدقِ  َجآءَ  َوٱ�َّ َق  بِٱلّصِ ْوَ�ٰٓ�َِك  بِهِۦٓ  َوَصدَّ
ُ
ا لَُهم ٣٣ ٱلُۡمتَُّقونَ  ُهمُ  أ  �ََشآُءونَ  مَّ

ُ  ِ�َُ�ّفِرَ  ٣٤ لُۡمۡحِسنِ�َ ٱ َجَزآءُ  َ�ٰلَِك  َرّ�ِِهمۚۡ  ِعندَ    َ�ۡنُهمۡ  ٱ�َّ
َ
ۡسَوأ

َ
ِي أ ْ  ٱ�َّ  َوَ�ۡجزَِ�ُهمۡ  َعِملُوا

ۡجَرُهم
َ
ۡحَسنِ  أ

َ
ِي بِأ ْ  ٱ�َّ  ].۳۵-۳۲[الزمر:  ﴾٣٥ َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا

تر از آنکه بر خدا دروغ گوید و سخن راستی که برای او آمده تکذیب  پس کیست ظالم: ترجمه
د و راستی را تصدیق نماید آنان که راستی آورَ  ) و هر۳۲ست؟(کافران نی جایکند آیا دوزخ 

) برای ایشان است آنچه بخواهند نزد خداوندشان این است جزای ۳۳فقط پرهیزکارند(
اند و پاداش ایشان را به بهتر  هد) تا خدا محو کند از ایشان بدترین کاری را که کر ۳۴نیکوکاران(
 ).۳۵اند بدهد( کرده از آنچه می

ِ  َ�َ  َكَذَب  ِممَّن﴿ مقصود از: نکات ضد  گان، پیامران دروغی و اهل بدعت در دین و گویند﴾ٱ�َّ

َب ﴿قرآنی بوده، و مقصود از  ۡدقِ  َوَ�ذَّ و  قرآن و دعوت انبیاء تکذیب میکنندکسانیند که به  ﴾بِٱلّصِ

ِي﴿: مقصود از ۡدقِ  َجآءَ  َوٱ�َّ َق ﴿از و مقصود  باشد می صمحمد ؛﴾بِٱلّصِ  ،علی ؛﴾بِهِۦٓ  َوَصدَّ
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از اطفال اولین : کسی است که به دعوت قرآن تصدیق نموده باشد. گویند ه طور کلی هرو بلکه بابوبکر 

 
ّ

را در حق  ۳۳ ۀب آیاست. بعضی از اهل تعّص   ولی از مردان ابوبکر بودهعلی  صبه رسول خدا ِق مصِد

 کند.  قول ایشان را رد می ۳۵ ۀاند که آی اند ولی غافل بوده علی نازل دانسته

لَۡيَس ﴿
َ
�  ُ ۥۖ  بَِ�اٍف  ٱ�َّ ِينَ  َوُ�َخّوِفُونََك  َ�ۡبَدُه ُ  يُۡضلِلِ  َوَمن ُدونِهۦِۚ  ِمن بِٱ�َّ  ِمنۡ  َ�ُۥ َ�َما ٱ�َّ

ُ  َ�ۡهدِ  َوَمن ٣٦ َهادٖ  ۗ  ِمن َ�ُۥ َ�َما ٱ�َّ ِضّلٍ َلۡيَس  مُّ
َ
�  ُ ۡ�َُهم َولَ�ِن ٣٧ ٱنتَِقا�ٖ  ذِي بَِعزِ�زٖ  ٱ�َّ

َ
 َس�

نۡ  َ�َٰ�ٰتِ  َخلَقَ  مَّ �َض  ٱلسَّ
َ
ۚ  َ�َُقولُنَّ  َوٱۡ� ُ فََرَءۡ�ُتم قُۡل  ٱ�َّ

َ
ا أ ِ  ُدونِ  ِمن تَۡدُعونَ  مَّ َراَدِ�َ  إِنۡ  ٱ�َّ

َ
 أ

 ُ ِهِۦٓ  َ�ِٰشَ�ُٰت  ُهنَّ  َهۡل  بُِ�ٍّ  ٱ�َّ وۡ  ُ�ّ
َ
َراَدِ�  أ

َ
 ۡل قُ  رَۡ�َتِهۦِۚ  ُمۡمِسَ�ُٰت  ُهنَّ  َهۡل  بِرَۡ�َةٍ  أ

ۖ  َحۡسِ�َ  ُ ُ  َعَلۡيهِ  ٱ�َّ ُونَ  َ�َتَو�َّ   ].۳۸-۳۶[الزمر:  ﴾٣٨ ٱلُۡمَتَوّ�ِ
که ترسانند و کسی را  و تو را از کسانی غیر خدا میاش کافی نیست  آیا خدا برای بنده: ترجمه

برای او که را خدا هدایت کند  ) و هر۳۶ندارد( یخدا به گمراهی واگذارد راهنمای
) و اگر از آنان بپرسی کی ۳۷نیست آیا خدا عزیز انتقام گیرنده نیست(ای  کننده گمراه

خوانید  گویند خدا، بگو مرا خبر دهید آنچه را که جز خدا می ها و زمین را آفریده محققاً  آسمان
باشند و یا اگر خدا برای  ضرر وی می ةبرای من ضرری بخواهد آیا آنها بر طرف کننداگر خدا 

و توکل کنندگان  ؛کافی است خدا مرا :بگو ؟آنها جلوگیر رحمت اویندمن رحمتی خواهد آیا 
 ). ۳۸کنند( توکل می بر اوفقط 

لَۡيَس ﴿ ۀدر جمل: نکات
َ
�  ُ استفهام انکاری و توبیخی است و این  ۀ، همز﴾َ�ۡبَدهُۥ بَِ�اٍف  ٱ�َّ

تر و داللتش بهتر است، با  خبریه قطعی ۀجمله در مقام اثبات کافی بودن خالق برای بندگانش از جمل

مشرکین زمان ما یک عده بینیم پس از هزار و چهار صد سال گذشته از نزول قرآن  این حال باز می

ُّ «خوانند  کفایت کن، و در دعاهای جعلی میزند که تو بیا ما را  پیغمبر اسالم را صدا می يلِ ا عَ دُ يَ َمَّ ا حمُ يَ

امَ  إِنَّكُ يَاينِ فَ فِ افِيَايَ اكْ بخواهد از روی حال اگر کسی  !!کنیدو علی شما دو نفر مرا کفایت ، ای محمد » كَ

کنند، باید در حق ایشان  و قرآن معرفی میخیرخواهی ایشان را هدایت و بیدار کند او را دشمن اسالم 

ِينَ ٱَمَثُل ﴿: گفت ۡسَفاَرۢ� ۡ�َِمارِ ٱُ�مَّ لَۡم َ�ِۡملُوَها َكَمَثِل  �َّۡوَرٮٰةَ ٱُ�ِّلُواْ  �َّ
َ
 .!*"﴾َ�ِۡمُل أ

را تحمل نکردند (به آن عمل ننمودند) مانند مثل و صفت آنانکه حامل تورات شدند (با دعای خودشان) سپس آن« -١

 ].٥[الجمعة:  »هایی را بر دوش کشد.خر است که کتاب

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٦٤

ْ  َ�َٰقۡومِ  قُۡل ﴿ ٰ  ٱۡ�َملُوا ۖ  إِّ�ِ  َمَ�نَتُِ�مۡ  َ�َ �ِيهِ  َمن ٣٩ َ�ۡعلَُمونَ  فََسۡوَف  َ�ِٰمٞل
ۡ
 ُ�ِۡز�هِ  َعَذابٞ  يَأ

قِيمٌ  َعَذابٞ  َعلَۡيهِ  َوَ�ِحلُّ  آ  ٤٠ مُّ نَزۡ�َا إِ�َّ
َ
�  لِلنَّاِس  ٱۡلِكَ�َٰب  َعلَۡيَك  أ  ٱۡهَتَدىٰ  َ�َمنِ  بِٱۡ�َّقِ

ۖ  يَِضلُّ  فَإِ�ََّما َضلَّ  َوَمن فَلَِنۡفِسهۦِۖ  ٓ  َعلَۡيَها نَت  َوَما
َ
ُ  ٤١ بَِو�ِيلٍ  َعلَۡيِهم أ نُفَس  َ�َتَو�َّ  ٱ�َّ

َ
 ٱۡ�

ۖ  ِ�  َ�ُمۡت  لَمۡ  َوٱلَِّ�  َمۡوتَِها ِح�َ  ۡخَرىٰٓ  َوُ�ۡرِسُل  ٱلَۡمۡوَت  َعلَۡيَها قََ�ٰ  ٱلَِّ�  َ�ُيۡمِسُك  َمَناِمَها
ُ
 ٱۡ�

َجلٖ  إَِ�ٰٓ 
َ
�  أ َس�ًّ ُرونَ  ّلَِقۡو�ٖ  �َ�ٰتٖ  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  مُّ   ].۴۲-۳۹[الزمر: ﴾٤٢ َ�َتَفكَّ

کنم پس به این  تمکن خود عمل کنید که من نیز عمل میقدر ه بگو ای قوم من ب: ترجمه
اب دائم فرود رسد و بر او عذ ) که چه کس را عذاب خوار کننده می۳۹زودی خواهید دانست(

ه نفع که هدایت یابد بنازل کردیم، پس هر بر تو  به حق ) ما این کتاب را برای مردم۴۰آید(
شود و تو بر ایشان وکیل  میکه گمراه باشد پس بر ضرر خود گمراه  خودش است و هر

گیرد  گیرد و جانی که نمرده در خوابش می ها را هنگام مرگ آنها می ) خدا جان۴۱نباشی(
فرستد  دارد و آن دیگر را تا مدت معینی به بدن می پس آن را که مرگ بر آن مقرر شده نگه می

 ). ۴۲ی است برای قومی که اندیشه نمایند(های این امر آیتمحققا در 
ٰ ﴿ ۀجمل: نکات قدر تمکنش باید عمل کند و خدا ه کس بداللت دارد که هر ﴾َمَ�نَتُِ�مۡ  َ�َ

به کفار و مشرکین باشد آیه برای ایشان تهدید است مانند آیه فقط زیادتر از تمکن نخواسته. و اگر خطاب 

 : فرماید فصلت که می ۀسور ۴۰ ۀآی

ْ �ۡ ٱ﴿  ﴾بَِص�ٌ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما ۥإِنَّهُ  ُتمۡ ِشئۡ  َما َملُوا
 ».کنید بیناست خواهید انجام دهید که خدا به آنچه می چه میهر«

از آن گیرند.  داللت دارد که قرآن برای مردم نازل شده و مردم باید هدایت خود را ﴾لِلنَّاِس ﴿ ۀو کلم

أَلُكَ «: فرماید ی که در جنگ صفین قبل از رفع مصاحف خوانده میو حضرت علی در دعای أَنْ أَسْ

نِي قَ زُ رْ كاً بِكِتَابِك تَ َسُّ ظِ كِتَابِكَ «: و در دعای یمانی فرموده ،!*"» ...متَ فْ نِي بِحِ فْ ِّ و در مناجات خود  ،!+"» رشَ

نَان«: علویه فرموده ۀدر صحیف ِ كِنِّيَ اجلْ أَسْ آنَ وَ رْ بْنِيَ الْقُ حِ أَصْ برکت اسالم ه هدایت آن حضرت ب ، و!,"» وَ

ا «: فرمودهو قرآن است چنانکه  نَ بِكَ مَ يامَ ِ نِي اإلْ قْ زُ رْ ْ تَ لَوْ ملَ يْتُ وَ تَدَ ا اهْ مِ مَ الَ سْ ِ ينِ إِىلَ اإلْ ْدِ ْ هتَ ي لَوْ ملَ ِ إِهلَ

 ).٩١/٢٣٩( بحار األنوارمجلسی، ». ی عنایت کنیخواهم با تمسک به کتابت به من روزاز تو می« -١

 »با حفظ کتابت مرا گرامی بدار.« -٢

 »ردان و مرا در بهشت ساکن بگردان.و قرآن را همنشین من گ« -٣

 

                                                           



 ۶۵  سورة الزمر

نْت  ۲۳ ۀنیازیم چنانکه در آی . و با وجود آیات قرآن و بیان روشن آن از نقل کلمات آن حضرت بی!*"»آمَ

آن. و ه غیرکند نه ب قرآن هدایت میه یعنی خدا فقط ب ﴾َمن �ََشآءُ  ۦَ�ۡهِدي بِهِ ﴿ :همین سوره است که

ُ ﴿: ۀجمل نُفَس  َ�َتَو�َّ  ٱ�َّ
َ
نند یکدیگرند دو ماداللت دارد که خواب و مرگ هر !+"﴾...َمۡوتَِها ِح�َ  ٱۡ�

زودی روح ه این است که در خواب ب کند و فرقش جا قبض روح انسان می دو در اینکه خدا در هر

 شود و در مرگ خیر.  برگردانده می

مِ ﴿
َ
ْ  أ َُذوا ِ  ُدونِ  ِمن ٱ�َّ ۚ  ٱ�َّ َولَوۡ  قُۡل  ُشَفَعآَء

َ
ْ  أ ِ  قُل ٤٣ َ�ۡعقِلُونَ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  َ�ۡملُِكونَ  َ�  َ�نُوا َّ ِ�ّ 

َ�َٰعةُ  ۖ  ٱلشَّ ُۥ َ�ِيٗعا َ�َٰ�ٰتِ  ُمۡلُك  �َّ �ِض�  ٱلسَّ
َ
ُ  ُذكِرَ  �َذا ٤٤ تُرَۡجُعونَ  إَِ�ۡهِ  ُ�مَّ  َوٱۡ�  وَۡحَدهُ  ٱ�َّ

زَّۡت 
َ
ِينَ  قُلُوُب  ٱۡشَمأ ِينَ  ُذكِرَ  �َذا بِٱ�ِخَرةِ�  يُۡؤِمُنونَ  َ�  ٱ�َّ ونَ  ُهمۡ  إَِذا ُدونِهِۦٓ  ِمن ٱ�َّ  �َۡسَتۡبِ�ُ

َ�َٰ�ٰتِ  فَاِطرَ  ٱللَُّهمَّ  قُلِ  ٤٥ �ِض  ٱلسَّ
َ
َ�َٰدةِ  ٱۡلَغۡيبِ  َ�ٰلِمَ  َوٱۡ� نَت  َوٱلشَّ

َ
 ِ�  ِعَبادِكَ  َ�ۡ�َ  َ�ُۡ�مُ  أ

ْ  َما   ].۴۶-۴۳[الزمر:  ﴾٤٦ َ�َۡتلُِفونَ  �ِيهِ  َ�نُوا
چه این اند، بگو آیا و اگرچه مالک چیزی نباشند و اگر فیعانی گرفتهرا شخدا آیا غیر: ترجمه

ها و  ن) بگو مخصوص خداست شفاعت تمام آن، ملک اوست آسما۴۳شفیعان تعقل نکنند(
های  ی یاد شود منزجر شود دله تنهای) و چون خدا ب۴۴شوید( زمین سپس به او بازگشت می

د آن وقت است که ایشان نیاد شواز خدا  غیرآنان که به آخرت ایمان ندارند و چون کسانی 
غیب و آشکار تو در ها و زمین ای دانای  آسمان ة) بگو، ای خدای ایجاد کنند۴۵شاد شوند(

 ). ۴۶کنی( اند داوری می کرده آنچه در آن اختالف می ةبندگانت دربارمیان 
خدا و اینکه شفاعت مخصوص خداست شفاعت غیربر نفی یکی از آیاتی که صراحت دارد : نکات

ها و زمین مخصوص خداست و  ست که دلیل آن نیز در آیه ذکر شده که چون ملک آسمانا همین آیات

سوی اوست، پس شفاعت نیز ه و چون بازگشت همه و مرجع تمام ب کس دیگر حکومتی در آنها ندارد

كَ «: فرماید در دعای کمیل می و حضرت امیر اوستمخصوص  رِ كْ بُ إِلَيْكَ بِذِ رَّ قَ مَّ إِينِّ أَتَ هُ اللَّ

ك سِ فْ عُ بِكَ إِىلَ نَ فِ تَشْ أَسْ  !,"» وَ
ً
مقصود کافران از شفاعت شفاعت بت و غیره در  . مطلب دیگر اینکه ظاهرا

ام نکنی، ایمان د روزیشوم و اگر ایمان به خوپروردگارا، اگر مرا به سوی اسالم هدایت نکنی، هدایت نمی« -١

 ).٩١/١٠١( حار األنواربمجلسی،  »آورم. نمی

 ].۴۲[الزمر:  »گیرد. ها میها را هنگام مرگ آن خدا جان« -٢

 .»طلبمبوسیله تو نزد تو شفاعت می جویم وپروردگارا، با ذکر و یادت به سوی تو تقرب می« -٣

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٦٦

تا مقصودشان شفاعت در آخرت باشد  !*"خصوص که اعتقاد صحیحی به آخرت نداشتنده دنیا بوده ب

زَّۡت ﴿: چنانکه فرموده
َ
ِينَ  قُلُوُب  ٱۡشَمأ ای از  ، و اتفاقا در زمان ما عده!+"﴾بِٱ�ِخَرةِ  يُۡؤِمُنونَ  َ�  ٱ�َّ

خدا را یاد کرده و الس عبادت در عوض خواندن خدا غیرشفاعت خواهی در مجعنوان ه بخبران  بی

تنهایی ه چون خدا ب: فرماید ایمانی گرفته و می این کار را دلیل بر بی ۴۵ ۀحالی که در آیدر خوانند، می

ن هیچ قرآهرحال در گردند. به و چون خدا را با یکی از انبیاء و یا اولیاء بخوانی شاد می یاد شود منزجرند

گویند ذکر نشده بلکه بهشت  ن میاای دال بر شفاعت انسانی برای انسان دیگر به آن معنی که خرافاتی آیه

ٰ ﴿ چنانکه فرموده دانستهجای پرهیزکاران را  ٓ  لَِك َ� ٰ  َمن ءُ َجَزا  لَِّ� ٱ نَّةُ �َۡ ٱ َك تِلۡ ﴿ :و فرموده ﴾تََز�َّ
ردم زمان ما بیدار ولی تعجب است که با این همه آیات چرا م ،!,"﴾اتَقِيّٗ  َ�نَ  َمن ِعَبادِنَا ِمنۡ  نُورُِث 

 کوبند.  کس سخن حقی اظهار کند او را می شوند و هر نمی

نَّ  َولَوۡ ﴿
َ
ِينَ  أ ْ  لِ�َّ �ِض  ِ�  َما َظلَُموا

َ
ْ  َمَعُهۥ َوِمۡثلَُهۥ َ�ِيٗعا ٱۡ�  ٱۡلَعَذاِب  ُسوٓءِ  ِمن بِهِۦ َ�ۡ�َتَدۡوا

ِ  ّمِنَ  لَُهم َ�َداوَ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ�  يَۡومَ  ْ  لَمۡ  َما ٱ�َّ ْ  َما اُت  َٔ َسّ�ِ  لَُهمۡ  َوَ�َدا ٤٧ َ�ۡتَِسُبونَ  يَُ�ونُوا  َكَسُبوا
ا بِِهم وََحاَق  ْ  مَّ �َ�ٰنَ  َمسَّ  فَإَِذا ٤٨ �َۡسَتۡهزُِءونَ  بِهِۦ َ�نُوا ۡلَ�ٰهُ  إَِذا ُ�مَّ  َدَ�نَا ُ�ّٞ  ٱۡ�ِ  نِۡعَمةٗ  َخوَّ

ٓ  قَاَل  ّمِنَّا َما وتِيُتُهۥ إِ�َّ
ُ
ٰ  أ ۡ�َ�َُهمۡ  َوَ�ِٰ�نَّ  فِۡتَنةٞ  ِ�َ  بَۡل  ِعۡل��ۚ  َ�َ

َ
   ﴾٤٩ َ�ۡعلَُمونَ  َ�  أ

 ]. ۴۹-۴۷[الزمر: 

را داشته باشند، همه آنچه در زمین است و مانند آن  ۀاند اگر هم و آنان که ستم کرده: ترجمه
و برای ایشان ازجانب خدا فائده ندارد) ولی ( ی از عذاب بد روز قیامت فدا دهندرا برای رهای

) و برای ایشان ۴۷اند ظاهر گردد (از عذاب و کیفرها)( کرده ی که حسابش را نمیچیزهای
کردند احاطه  اند ظاهر شود، و به ایشان عذابی که به آن استهزاء می اعمال بدی که کرده

عمتی از جانب خود به ) چون انسان را محنت و ضرری رسد ما را بخواند سپس چون ن۴۸کند(
ام به من داده شده، نه چنین است  خاطر دانشی که داشتهه ب این نعمتاو عطا کنیم گوید 

 ). ۴۹دانند( بلکه آن عطا امتحانی است ولیکن بیشترشان نمی

کردند؛ آیات میواقعیت آن است که مشرکان مطلقا به آخرت ایمان نداشتند و برانگیخته شدن پس از مرگ را انکار  -١

 له تصریح دارند.أزیادی از قرآن به این مس

 ].۴۵[الزمر:  »ی آنان که به آخرت ایمان ندارند.ها منزجر شود دل« -٢

 ].۶۳[مریم:  »دهیم به آنکه پرهیزکار باشد. می این است آن بهشتی که به بندگان خود ارث« -٣

 

                                                           



 ۶۷  سورة الزمر

عَتْ «ها  برای مطیعین از ثوابدر روز قیامت همان طوری که : نکات مِ نٌ سَ الَ أُذُ أَتْ وَ ٌ رَ نيْ ا الَ عَ  !*"» مَ

اند. و مقصود  کرده ها آنچه تصور نمی ها و عذاب همانطور برای عاصیان ظاهر شود از عقاب ،ه شدهتهی

ِ  ّمِنَ  لَُهم َوَ�َدا﴿: ۀاز جمل کر شده ظالم را از عذاب جهنم رهایی همین است. و چنانکه در آیه ذ ﴾ٱ�َّ

ی از عذاب فدا دهد، زمین است بوده و آن را برای رهای فرض مالک تمام آنچه دره چه بنیست اگر

 اساس است.  کلی باطل و بیه معنای پارتی بازی در قیامت که ظالم نجات پیدا کند به بنابراین شفاعت ب

از ثروتمندان علم خود که بسیاری ه م است بصفت غرور عالِ یکی از صفاتی که بسیار مذموم است 

 ثروت دهند، زیرا  لهی را نمیوق او لذا حقاند  وتی پیدا کردهعلم خود ثره کنند ب خیال می
ً
ایشان حقیقتا

ٓ ﴿: ۀاز جملدانند. و مقصود  لهی نمیاز عطای اخود را  َما وتِيُتُهۥ إِ�َّ
ُ
ٰ  أ همین است که قارون  ﴾ِعۡل� َ�َ

 اظهار کرد. 

ِينَ  قَالََها قَدۡ ﴿ ٓ  َ�ۡبلِِهمۡ  ِمن ٱ�َّ ۡ�َ�ٰ  َ�َما
َ
ا َ�ۡنُهم أ ْ  مَّ َصاَ�ُهمۡ  ٥٠ يَۡ�ِسُبونَ  َ�نُوا

َ
 اُت  َٔ َسّ�ِ  فَأ

ْۚ  َما ِينَ  َكَسُبوا ْ  َوٱ�َّ ُؤَ�ٓءِ  ِمنۡ  َظلَُموا ْ  َما اُت  َٔ َسّ�ِ  َسُيِصيُبُهمۡ  َ�ٰٓ  ٥١ بُِمۡعِجزِ�نَ  ُهم َوَما َكَسُبوا
وَ 
َ
ْ  لَمۡ  أ نَّ  َ�ۡعلَُمٓوا

َ
َ  أ ۚ  �ََشآءُ  لَِمن ٱلّرِۡزَق  يَۡبُسُط  ٱ�َّ  ّلَِقۡو�ٖ  �َ�ٰتٖ  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  َوَ�ۡقِدُر

  ].۵۲-۵۰[الزمر:  ﴾٥٢يُۡؤِمُنونَ 
 (دروقت عذاب)قبل از ایشان بودند همین سخن را گفتند پس تحقیق کسانی که ه ب: ترجمه

اعمال بدشان به  پس(کیفر) )۵۰احتیاج ایشان را برطرف نکرد (آنچه به دست آورده بودند، 
 رسید و اند خواهد که کردهیهای ه زودی جزای بدیب نیزاز ایشان  ستمگرانایشان رسید و به 

آیا ندانستند که خدا روزی هر که را خواهد وسعت دهد و یا تنگ  )۵۱را گریزی نیست( ایشان
 ). ۵۲آورند( هاست برای گروهی که ایمان میعبرتامر در این  گیرد محققاً 

ٓ ﴿: ۀگردد به جمل میبر ﴾قَالََها قَدۡ ﴿ضمیر : نکات َما وتِيُتُهۥ إِ�َّ
ُ
ٰ  أ که قبل از مشرکین  ﴾ِعۡل� َ�َ

همین گفتار از  ۷۸ ۀقصص آی ۀگفتند چنانکه در سور زمان خاتم األنبیاء ثروتمندانی مانند قارون می

این است که خدا را از اجرای قانون  ﴾بُِمۡعِجزِ�نَ  ُهم َوَما﴿: ۀقارون نقل شده است. و مقصود از جمل

ایشان را گریزی نیست. و : ۀبخواهند عاجز کنند به اینکه بگریزند، و لذا ما ترجمه کردم به جملکیفری 

ه بر اینکه وسعت رزق و تنگی آن بداللت دارد  ﴾َوَ�ۡقِدرُ  �ََشآءُ  لَِمن ٱلّرِۡزَق  يَۡبُسُط ﴿ ۀجمل

  :بعد و قرب ستارگان و تأثر آنها چنانکه شاعر گویده تعالی است نه ب حقتقدیر

در اصل این مقوله حدیثی  ».ها را نشنیده استوشی توصیف آنها را ندیده و و هیچ گهایی که هیچ چشمی آننعمت« -١

 اند.را روایت کردهباشد که شیخان و نسائی و ابن ماجه و احمد و... آنمتفق علیه می

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٦٨

 ال الســــــعد يقضــــــی بــــــه املشــــــرتیفــــــ
 

ــــــا زحــــــل  ــــــنحس يقضــــــی علين  و ال ال
 

 ولكنــــــــــــه حكــــــــــــم رب الســــــــــــامء
 

 تعـــــــالی و جـــــــل ةو قاضـــــــی القضـــــــا 
 

  :عقل و تدبیر و علم نیسته و شاعر دیگر گوید وسعت رزق ب

ـــــل أعيـــــت مذاهبـــــه ـــــم عاقـــــل عاق  ك
 

ـــــا  ـــــاه مرزوق  كـــــم جاهـــــل جاهـــــل تلق
 

 ةاألوهـــــام حـــــائر كهـــــذا الـــــذی تـــــر
 

ـــــــامل   ـــــــري الع ـــــــديقاو ص ـــــــر زن  النحري
 

ِينَ  َ�ٰعَِبادِيَ  قُۡل ﴿ ْ  ٱ�َّ فُوا َ�ۡ
َ
ٰٓ  أ نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
ْ  َ�  أ ِۚ  رَّۡ�َةِ  ِمن َ�ۡقَنُطوا َ  إِنَّ  ٱ�َّ نُوَب  َ�ۡغفِرُ  ٱ�َّ  ٱ�ُّ

 ۚ ْ  ٥٣ ٱلرَِّحيمُ  ٱۡلَغُفورُ  ُهوَ  إِنَُّهۥ َ�ِيًعا نِيُبٓوا
َ
ْ  َرّ�ُِ�مۡ  إَِ�ٰ  َوأ ۡسلُِموا

َ
ن َ�ۡبلِ  ِمن َ�ُۥ َوأ

َ
�َِيُ�مُ  أ

ۡ
 يَأ

ونَ  َ�  ُ�مَّ  ٱۡلَعَذاُب  ْ  ٥٤ تُنَ�ُ ۡحَسنَ  َوٱتَّبُِعٓوا
َ
ٓ  أ نزَِل  َما

ُ
ّ�ُِ�م ّمِن إَِ�ُۡ�م أ ن َ�ۡبلِ  ّمِن رَّ

َ
 أ

�َِيُ�مُ 
ۡ
نُتمۡ  َ�ۡغَتةٗ  ٱۡلَعَذاُب  يَأ

َ
  ].۵۵-۵۳[الزمر:  ﴾٥٥ �َۡشُعُرونَ  َ�  َوأ

اسراف کردید از خودتان  ةروی و دربار خود زیادههای  بندگان من که بر جانبگو ای : ترجمه
) و ۵۳رحیم است( ةآمرزد زیرا او آمرزند رحمت خدا ناامید نشوید زیرا خدا تمام گناهان را می

به سوی پروردگارتان برگردید و مطیع او شوید پیش از آنکه شما را عذاب دریابد سپس یاری 
دگارتان نازل شده پیروی کنید پیش از آنکه ) و نیکوترین چیزی که به شما از پرور ۵۴نشوید(

 ). ۵۵خبرید( ناگهانی شما را عذاب بیاید در حالی که بی
قدر گناه  هرچه ست، پس باید کسی مأیوس نباشد اگرخدا از گناهان کبیره ایأس از رحمت : نکات

خواهی کند و به او بازگشت کند، چنانکه ذیل آیه آمده و دتر برود توبه کند و از خالق عذرکرده باشد زو

غالم  وحشی بن حرب حبشیقاتل حضرت حمزه نازل گردیده و او  وحشیگویند این آیه در حق 

را کشت  صحمزه عموی رسول خدابود که در جنگ احد  جبیر بن مطعمغالم و یا  طعیمه بن عدی

تم من در جاهلیت بهترین مردم یعنی حمزه را کش :را، و خود او گفت کذاب ۀمسیلمو در جنگ یمامه 

  !اسالم بدترین خلق یعنی مسیلمه را کشتم در و

ده بود که تو را بخرم و ها کر ضمانت !*"جگرخوار هندچون حمزه را شهید کرد به مکه رفت، وحشی 

 محمدآورم اگر حمزه و یا علی و یا را بدهم و دخترم را به عقد تو درو هر زیور که بر تن دارم تو  آزاد کنم

نشده است بلکه با اسناد واهی و  ثابتهند با سند صحیح و معتبر  توسط ت جگر سیدنا حمزه نداستان خورد -١

  آل عمران.از سوره  ١٢٢-١٢١صحح در پاورقی تفسیر آیه تعلیق مُ . برای اطالع بیشتر نگا: استضعیف روایت شده 

 [ُمصحح]

 

                                                           



 ۶۹  سورة الزمر

و لذا وحشی پشیمان شد و نزد مستضعفان مسلمین که در مکه بودند آمد  را به قتل برسانی، اما وفا نکرد

َ ٱ إِنَّ ﴿ :آیم، خدای محمد مرا بپذیرد؟ آیه نازل شد کهاگر من به آشتی باز: و گفت ن فِرُ َ�غۡ  َ�  �َّ
َ
 أ

ٰ  ُدونَ  َما فِرُ َوَ�غۡ  ۦبِهِ  كَ �ُۡ�َ  ٓ  لَِمن لَِك َ� ٓ  لَِمن﴿ ؛فرموده: وی گفت ،!*"﴾ءُ �ََشا ۚ �ََشا شاید نخواست  ،﴾ُء

ارٞ  �ّ�ِ ﴿ :که جرم من عظیم است، آیه نازل شد که  ُ�مَّ  الِحٗ َ�ٰ  وََعِمَل  َوَءاَمنَ  تَاَب  لَِّمن لََغفَّ
: نیاید، تا این آیه آمداین هم سنگین است شاید از من کار نیک و عمل صالح : وی گفت ،!+"﴾َتَدىٰ هۡ ٱ

ِينَ  َ�ٰعَِبادِيَ  قُۡل ﴿ ْ  ٱ�َّ فُوا َ�ۡ
َ
ٰٓ  أ نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
ْ  َ�  أ ِۚ  رَّۡ�َةِ  ِمن َ�ۡقَنُطوا چون وحشی شنید همی  ،﴾...ٱ�َّ

یا محمد عاصیی که به : ، و گفتصخدا ز مکه تا مدینه و یکسره نزد رسولدوید سر برهنه و پای برهنه ا

اگر چه وحشی قاتل حمزه باشد، رسول : آری، وحشی گفت: او را بپذیرد؟ فرمود آید خدای توصلح باز

ی است، از این کالم بدانست که او وحشی است، و لذا در جواب شدانست او وح نمی صخدا

بگو مرا  :فرمود صفروماند، ندانست چه بگوید، وحشی شهادت بر زبان جاری کرد، رسول خدا

آن حدیث باز مگو که اگر بگویم مصیبت تو تازه  ،یا رسول الله: چگونه عم مرا کشتی، وحشی گفت

ه ول الله تازه شد و گریه نمود، آنگی، وحشی بگفت و غم رسباید بگوی: فرمود صگردد، رسول خدا

لبِي الِ «بانگی بر وحشی زد دور شو از من که  ِبُّ  قَ احيُ دً حسرت و برخاست با دلی پروحشی نومید  »كَ أَبَ

دم بدین مامیدی بدویدم، چون آه این چه بود که من کردم، صد فرسنگ راه ب: و گفت چشم پر از اشک

، رسول چرا او را براندی: را فرمود صآمد و رسول خداجبرئیل ساعت در  ،اند انا للهرخواری مرا ب

 .!,"او را خواند و اسالم او را پذیرفت صخدا

ۡحَسنَ ﴿: ۀو مقصود از جمل
َ
ٓ  أ نزَِل  َما

ُ
ّ�ُِ�م ّمِن إَِ�ُۡ�م أ تر و  ، قرآن است که زیباتر و علمی﴾رَّ

 ما صحیح نباشد.  اند که به نظر ی گفتهیلهی است، اگرچه مفسرین چیزهاااز سایر کتب رساتر 

ن﴿
َ
َ�ٰ  َ�ۡفٞس  َ�ُقوَل  أ ٰ  َ�َٰحۡ�َ ِ  َج�بِ  ِ�  فَرَّطُت  َما َ�َ ِٰخرِ�نَ  لَِمنَ  ُكنُت  �ن ٱ�َّ  ٥٦ ٱل�َّ
وۡ 
َ
نَّ  لَوۡ  َ�ُقوَل  أ

َ
َ  أ وۡ  ٥٧ ٱلُۡمتَِّق�َ  ِمنَ  لَُكنُت  َهَدٮِٰ�  ٱ�َّ

َ
نَّ  لَوۡ  ٱۡلَعَذاَب  تََرى ِح�َ  َ�ُقوَل  أ

َ
 ِ�  أ

 ].48[النساء:  ».آمرزد برای هر کس که بخواهد، میتر آن را  آمرزد، و پایین براستی و تحقیق که خدا شرک به او را نمی« -١

[طه:  »آمرزم. نماید سپس هدایت یابد می رد و عمل شایستهو بدرستی که من هر کسی را که توبه کند و ایمان آو« -٢

٨٢.[ 

این داستان را با این سیاق و تفاصیل در هیچ مصدری نیافتم؛ و بلکه در برخی از تفاصیل با آنچه در مصادر تاریخی  -٣

 مطمئن و کتب سیرت و شرح حال در مورد اسالم وحشی آمده است، مخالف است. 

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٧٠

ةٗ  ُ�ونَ  َكرَّ
َ
بَۡت  َءاَ�ِٰ�  َجآَءتَۡك  قَدۡ  بََ�ٰ  ٥٨ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  ِمنَ  فَأ  َوُ�نَت  َوٱۡسَتۡكَ�َۡت  بَِها فََكذَّ

  ].۵۹-۵۶[الزمر:  ﴾٥٩ ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  ِمنَ 
بر آنچه قصور کردم در أمور إلهی و در حقیقت از بادا کسی بگوید ای دریغا تا م: ترجمه
) و یا ۵۷) و یا بگوید اگر که خدا مرا هدایت کرده بود از پرهیزکاران بودم(۵۶دم(بو كنان مسخره

 حمقق آری) ۵۸(شدم از نیکوکاران میهنگام دیدن عذاب بگوید اگر مرا بازگشتی بود در نتیجه 

 ). ۵۹و تو آنها را تکذیب کردی و بزرگی نمودی و از کافران بودی( آمد تو برای ما آيات كه است

نابه کنید و به قرآن عمل کنید إ مأیوس نشوید و توبه و ای گنهکاران: فرمودچون در آیات قبل : نکات

َ�ٰ ﴿تا اینکه روزی حسرت و دریغ نخورید و لذا در این آیات یادآوری کرده که روزی خواهید   ﴾َ�َٰحۡ�َ
بَۡت  َءاَ�ِٰ�  َجآَءتَۡك  قَدۡ ﴿: که آمد گفت، پس در جواب شما خطاب عتاب آمیز خواهد   ﴾...بَِها فََكذَّ

ِ  تََرى ٱۡلقَِ�َٰمةِ  َوَ�ۡومَ ﴿ ْ  ينَ ٱ�َّ ِ  َ�َ  َكَذبُوا ۚ  وُُجوُهُهم ٱ�َّ ةٌ ۡسَودَّ لَۡيَس  مُّ
َ
 َمۡثٗوى َجَهنَّمَ  ِ�  �

ِ�نَ  ُ  َوُ�َنّ�ِ  ٦٠ ّلِۡلُمَتَكّ�ِ ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ َقۡوا ُهمُ  َ�  بَِمَفاَزتِِهمۡ  ٱ�َّ وٓءُ  َ�َمسُّ  ٦١ َ�َۡزنُونَ  ُهمۡ  َوَ�  ٱلسُّ
 ُ ءٖ�  ُ�ِّ  َ�ٰلِقُ  ٱ�َّ ٰ  وَُهوَ  َ�ۡ ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ ُۥ ٦٢ َو�ِيلٞ  َ�ۡ َ�َٰ�ٰتِ  َمَقاِ�دُ  �َّ �ِض�  ٱلسَّ

َ
ِينَ  َوٱۡ�  َوٱ�َّ

 ْ ِ  َ�ِٰت � َ�َفُروا ْوَ�ٰٓ�َِك  ٱ�َّ
ُ
ونَ  ُهمُ  أ   ].۶۳-۶۰[الزمر:  ﴾٦٣ ٱۡلَ�ِٰ�ُ

هاشان سیاه گشته آیا  اند چهره بینی کسانی را که دروغ بر خدا بستهو روز قیامت ب: ترجمه
 ةواسطه باند  دهد آنان را که پرهیز کرده ات میج) و خدا ن۶۰دوزخ جای متکبرین نیست(

) خدا خالق هر ۶۱ان محزون گردند(شکه نرسد به ایشان بدی و نه ای ،شان از درستکاری بهره
اختیار او و مخصوص اوست کلید ه ) ب۶۲چیزی است و او به هر چیزی نگهبان است(

 ). ۶۳که به آیات خدا کافرند آنان خود زیانکارند(زمین و کسانی  وها  آسمان

ْ ﴿مقصود از : نکات ِ  َ�َ  َكَذبُوا روحانی نمایان و گویندگانی است که در منابر و محافل و  ﴾ٱ�َّ

ِينَ ﴿: ۀبندند که در زمان ما بسیارند. و جمل بر خدا دروغ مینام دین ه کتب ب ْ  ٱ�َّ َقۡوا اگر چه عام  ﴾...ٱ�َّ

ُۥ﴿: ۀما قبل، پرهیز از کذب علی الله است. و جمل ۀقرینه چیزی است، اما باز هراست و پرهیز   َمَقاِ�دُ  �َّ
َ�َٰ�ٰتِ  �ِض  ٱلسَّ

َ
برکت و غیر اینها  داللت دارد که امر خلق، روزی، حیات، ممات، شفاء، ﴾َوٱۡ�

 تعالی است و کس دیگری و دست مخلوقی در کار نیست.  مخصوص حق

َ�َغۡ�َ  قُۡل ﴿
َ
ِ  أ ٓ  ٱ�َّ ُمُرٓوّ�ِ

ۡ
ۡ�ُبدُ  تَأ

َ
َها أ ُّ�

َ
وِ�َ  َولََقدۡ  ٦٤ ٱۡلَ�ِٰهلُونَ  �

ُ
ِينَ  �َ�  إَِ�َۡك  أ  ِمن ٱ�َّ
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ۡ�َت  لَ�ِنۡ  َ�ۡبلَِك  َ�ۡ
َ
َ  بَلِ  ٦٥ ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ  ِمنَ  َوَ�َُكوَ�نَّ  َ�َملَُك  َ�َۡحَبَطنَّ  أ  َوُ�ن فَٱۡ�ُبدۡ  ٱ�َّ

ِٰكرِ�نَ  ّمِنَ  ْ  َوَما ٦٦ ٱل�َّ َ  قََدُروا �ُض  َقۡدرِهِۦ َحقَّ  ٱ�َّ
َ
 ٱۡلقَِ�َٰمةِ  يَۡومَ  َ�ۡبَضُتُهۥ َ�ِيٗعا َوٱۡ�

َ�َٰ�ُٰت  ُٰتۢ  َوٱلسَّ ا َوتََ�َٰ�ٰ  ُسۡبَ�َٰنُهۥ �َِيِمينِهِۦۚ  َمۡطوِ�َّ ورِ  ِ�  َونُفِخَ  ٦٧ �ُۡ�ُِ�ونَ  َ�مَّ  فََصعِقَ  ٱلصُّ
َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َمن �ِض  ِ�  َوَمن ٱلسَّ

َ
ۖ  َشآءَ  َمن إِ�َّ  ٱۡ� ُ ۡخَرىٰ  �ِيهِ  نُفِخَ  ُ�مَّ  ٱ�َّ

ُ
 �َِيامٞ  ُهمۡ  فَإَِذا أ

ۡ�َقَتِ  ٦٨ يَنُظُرونَ 
َ
�ُض  َوأ

َ
َهَدآءِ  نَ  ۧبِٱ�َّبِّ�ِ  وَِجآْيءَ  ٱۡلِكَ�ُٰب  َوُوِضعَ  َرّ�َِها بُِنورِ  ٱۡ�  َوٱلشُّ

ا َ�ۡفٖس  ُ�ُّ  َوُوّ�َِيۡت  ٦٩ ُ�ۡظلَُمونَ  َ�  َوُهمۡ  بِٱۡ�َقِّ  بَۡيَنُهم َوقُِ�َ  ۡعلَمُ  وَُهوَ  َعِملَۡت  مَّ
َ
 بَِما أ

  ].۷۰-۶۴[الزمر:  ﴾٧٠ َ�ۡفَعلُونَ 
تحقیق به سوی ه ) و ب۶۴بپرستم آهای نادانان(که من ید فرمای را میآیا غیر خدا  :بگو: ترجمه

عملت تباه شود و البته و تو و به سوی کسانی که قبل از تو بودند وحی شد که اگر شرک آوری 
) ۶۶) بلکه فقط خدا را عبادت کن و از شکرگزاران باش(۶۵خواهی بود(محققا از زیانکاران 

 زمین تمام آن در قبضهروز رستاخیز طوری که سزاوار عظمت اوست نشناختند و ه خدا را ب
ز آنچه با او او منزه و واال و برتر است ا .ها پیچیده به ید قدرت اوست قدرت اوست و آسمان

زمین است بیهوش  هرکه درها و که در آسمان) و در صور دمیده شود و هر ۶۷نند(ک شریک می
را که خدا خواهد، سپس دم دیگری در آن دمیده شود که ناگاه ایشان  یگردد مگر کس

و کتاب نهاده شود و پیامبران و ) و زمین به نور پروردگارش روشن گردد ۶۸(نگرندمیایستاده 
) و به ۶۹یشان مورد ستم نشوند(حق قضاوت شود و اه ن احضار گردند و بین ایشان بگواها

 ). ۷۰کنند( ه آنچه میتمام داده شود و او داناتر است ب کس آنچه کرده جزایهر 

ۡ�َت  لَ�ِنۡ ﴿شود که خطاب  استفاده می ۶۵ ۀاز آی: نکات َ�ۡ
َ
د یانبیاء شده تا کسی نگوبه تمام  ﴾أ

ْ  َوَما﴿ ۀدیوار بشنود. و جملخطاب به در شده که  َ  قََدُروا کس داللت دارد که هر ،﴾قَۡدرِهِۦ َحقَّ  ٱ�َّ

پی نبرده. و مخلوق را شریک در صفات و یا افعال و یا اطاعت خدا کند، خدا را نشناخته و به عظمت او 

�ُض ﴿: ۀجمل
َ
 ٱوَ ﴿ نیست،داللت دارد که روز قیامت حاکمی جز او  ﴾َ�ۡبَضُتُهۥ َ�ِيٗعا َوٱۡ�

َ
 رُ مۡ ۡ�

ِ  َم�ِذٖ يَوۡ  َّ ُ  َشآءَ  َمن إِ�َّ ﴿و مقصود  .!*"﴾ّ�ِ و اسرافیل  جبرئیل، میکائیل، ؛طبق روایات وارده ﴾ٱ�َّ

: عدالت است، زیرا ظلم، تاریکی است. در این آیه فرموده ﴾َرّ�َِها بُِنورِ ﴿است. و مقصود از عزرائیل 

قَتِ ﴿ َ�ۡ
َ
�ُض  َوأ

َ
  .﴾َرّ�َِها بُِنورِ  ٱۡ�

ُ
  ةالولی غ

ّ
اند  ها از جمله زیارت جامعه آورده ابین در زیارتنامهو کذ

  !!»مكأرشقت األرض بنور«به زمین قیامت اشراق شود و گویند  نور امامه بکه 

 ].١٩[اإلنفطار:  »مخصوص خداست.روز  و فرمان در آن« -١

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٧٢

ِينَ  وَِسيقَ ﴿ ْ  ٱ�َّ ٰٓ  ُزَمًر�ۖ  َجَهنَّمَ  إَِ�ٰ  َ�َفُرٓوا بَۡ�ُٰ�َها فُتَِحۡت  َجآُءوَها إَِذا َح�َّ
َ
 لَُهمۡ  َوقَاَل  �

 ٓ لَمۡ  َخَزَ�ُتَها
َ
تُِ�مۡ  �

ۡ
 لَِقآءَ  َوُ�نِذُرونَُ�مۡ  َرّ�ُِ�مۡ  َءاَ�ٰتِ  َعلَۡيُ�مۡ  َ�ۡتلُونَ  ّمِنُ�مۡ  رُُسلٞ  يَأ

ْ  َ�َٰذ�ۚ  يَۡوِمُ�مۡ  ۡت  َوَ�ِٰ�نۡ  بََ�ٰ  قَالُوا ْ  �ِيَل  ٧١ ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  َ�َ  ٱۡلَعَذابِ  َ�َِمةُ  َحقَّ  ٱۡدُخلُٓوا
بَۡ�َٰب 

َ
ۖ  َ�ِٰ�ِينَ  نَّمَ َجهَ  � ِ�نَ  َمۡثَوى فَبِۡئَس  �ِيَها ِينَ  وَِسيقَ  ٧٢ ٱلُۡمَتَكّ�ِ ْ  ٱ�َّ َقۡوا  إَِ�  َر�َُّهمۡ  ٱ�َّ

ٰٓ  ُزَمًر�ۖ  ٱۡ�َنَّةِ  بَۡ�ُٰ�َها َوفُتَِحۡت  َجآُءوَها إَِذا َح�َّ
َ
 ِطۡبُتمۡ  َعلَۡيُ�مۡ  َسَ�ٰمٌ  َخَزَ�ُتَها لَُهمۡ  َوقَاَل  �

ْ  ٧٣ َ�ِٰ�ِينَ  فَٱۡدُخلُوَها ِ  ٱۡ�َۡمدُ  َوقَالُوا ِي ِ�َّ ۡوَرَ�َنا وَۡعَدهُۥ َصَدَ�َنا ٱ�َّ
َ
�َض  َوأ

َ
  ٱۡ�

ُ
أ  ِمنَ  نَتََبوَّ

ۖ  َحۡيُث  ٱۡ�َنَّةِ  ۡجرُ  فَنِۡعمَ  �ََشآُء
َ
  ].۷۴-۷۱[الزمر:  ﴾٧٤ ٱۡلَ�ِٰملِ�َ  أ

دوزخ رسند درهای آن به کافر شدند فوج فوج به دوزخ رانده شوند تا چون و آنان که : ترجمه
باز گردد و مأمورین دوزخ به ایشان گویند آیا رسوالنی از جنس خودتان برای شما نیامد که 

بلی آمد : آیات پروردگارتان را برای شما بخوانند و شما را از مالقات این روز بترسانند، گویند
خ شوید و در آن ) گفته شود وارد درهای دوز ۷۱ولیکن فرمان عذاب سزاوار شده بر کافران(

) و آنان که پرهیز کردند گروه گروه به سوی ۷۲بمانید که بد است جایگاه متکبرین(جاوید 
آن باز شده باشد و خازنان آن به بهشت رانده شوند تا چون بدانجا رسند در حالی که درهای 

یش ستا: ) و گویند۷۳اید پس داخل آن شوید جاودانی( سالم بر شما پاک شده: ایشان گویند
زمین کرد، جای گیریم از  خود را نسبت به ما راست نمود و ما را وارث ةی را که وعدخدای

 ). ۷۴ست اجر کارگران(ا جا را که بخواهیم پس خوببهشت هر
آمده؟  سوق ۀمناسبت دارد، و اما نسبت به اهل بهشت چرا کلم سوقاهل دوزخ  ۀدربار: نکات

دو سوق است اما اول راندن خودشان است ولی دوم سوق مرکبشان، و یا برای اینکه آری هر: باید گفت

شوند که شاید ایشان را به بهشت برند تا اینکه فرشتگان  معطل میاهل بهشت برای خاطر کسانشان 

 واوآمده و برای اهل بهشت با  واوبدون  ﴾فُتَِحۡت ﴿اهل دوزخ  ۀرانند. و اما اینکه دربار ایشان را می

شود. و اما  ه است مگر هنگام ورود آن که باز میتپس برای اینکه درهای دوزخ همواره بس ﴾َوفُتَِحۡت ﴿

بَۡ�ٰب﴿ ۀبهشت همواره باز بوده و خواهد بود. و کمل
َ
 شود.  داللت بر تعدد باب می ﴾�

�  بَۡيَنُهم َوُقِ�َ  َرّ�ِِهمۚۡ  ِ�َۡمدِ  �َُسّبُِحونَ  ٱۡلَعۡرِش  َحۡولِ  ِمنۡ  َحآّفِ�َ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةَ  َوتََرى﴿ ّقِ  بِٱۡ�َ
ِ  ٱۡ�َۡمدُ  َو�ِيَل     ].۷۵[الزمر:  ﴾٧٥ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َرّبِ  ِ�َّ

کنند  دگارشان تسبیح میر پرو ،با ستایش همراهفرشتگان را که گرداگرد عرش بینی  و می: ترجمه
 ). ۷۵و میان ایشان به حق قضاوت شود و گفته شود ستایش مخصوص پروردگار جهانیان است(

 



 ۷۳  سورة الزمر

بر صفات کمالیه. و ستایش اوست  تحمیدو  تعالی است از صفات جاللیه زیه حقتن تسبیح: نکات

ممکن است به مالئکه  ﴾بَۡيَنُهم َوقُِ�َ ﴿. و ضمیر .!*"لهی استعظمت و حکومت ا ،عرشمقصود از 

 کدام باشد اشکالی ندارد. ارجاع شود و ممکن است به اهل دوزخ و بهشت، هر

تر بیش از چند بار بیان کردیم که این قول صحیح نیست. و عرش مخلوق حقیقی و نه مجازی است و دلیل آن پیش -١

ۡ ٱ َوتََرى﴿فرماید: آیات قرآن کریم است. چنانکه خداوند متعال می  �َُسّبُِحونَ  ِش َعرۡ لۡ ٱ لِ َحوۡ  ِمنۡ  ّفِ�َ َحآ �َِكةَ َمَ�ٰٓ ل
شان تسبیح  اند به ستایش پروردگار بینی که بر گرد عرش حلقه زده و فرشتگان را می« ]٧٥[الزمر: ﴾ ...َرّ�ِِهمۡ  دِ ِ�َمۡ 

 ».گویند... می

ۡ ٱ َ�َ  ۥُشهُ َعرۡ  َوَ�نَ ...﴿فرماید: می و ٓ ل  »و عرش او بر آب بود.« ]٧[هود: ﴾ ءِ َما

ِينَ ٱ﴿: فرمايدو می  محل را عرش كه كسانی«] ٧[غافر: ﴾ ...َرّ�ِِهمۡ  دِ ِ�َمۡ  �َُسّبُِحونَ  ۥَ�ُ َحوۡ  َوَمنۡ  َش َعرۡ لۡ ٱ ِملُونَ َ�ۡ  �َّ

 ».گويند می تسبيح شان پروردگار ستايش به هستند آن گرد بر كه آنان و كنند می

َ�ٰ ٱ رَّبُّ  َمن قُۡل ﴿: فرمایدو می ٰ لسَّ بۡ ٱ تِ َ� بگو: چه کسی « ]٨٦[الـمؤمنون: ﴾ ٨٦َعِظيمِ لۡ ٱ ِش َعرۡ لۡ ٱ َوَربُّ  عِ لسَّ

 ».های هفتگانه و پروردگار عرش عظیم است؟! پروردگار آسمان

 [ُمصحح]. .صحح در پاورقی تفسیر آیه آخر از سوره توبهو نگا: تعلیق مُ 

 

                                                           



 
 
 

 (مكية وهي مخس وثامنون آية) ﴾املؤمن﴿سورة غافِر 

 باشد آیه می ۸۵غافر و یا مؤمن مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ِ  ِمنَ  ٱۡلِكَ�ٰبِ  تَ�ِ�ُل  ١ حمٓ ﴿ �بِ  َ�فِرِ  ٢ ٱۡلَعلِيمِ  ٱۡلَعزِ�زِ  ٱ�َّ  َشِديدِ  ٱ�َّۡوبِ  َوقَابِلِ  ٱ�َّ
ۡوِل�  ذِي ٱۡلعَِقابِ   ].۳-۱:[غافر  ﴾٣ ٱلَۡمِص�ُ  إَِ�ۡهِ  ُهَوۖ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  ٱلطَّ
از نزول این کتاب  )۱الصفات رحمن رحیم. حا، میم(کامل الذات و نام خدای ه ب: ترجمه

و عقاب  ،توبه ةو پذیرندگناه  ةی که آمرزند) خدای۲داناست(کامل الذات نیرومند جانب خدای 
نیست معبود و ملجأی جز او، به سوی اوست  .او شدید و صاحب منت و فضل است

 ). ۳بازگشت(
ی است که آن پشتیبان آن خدای نیرومند دانایاما قرو  باشدای پشتیبان او  باید قوههر قانونی : نکات

 زمر ذکر شده است.  ۀدارای فضل و هم عقاب شدیدی است چنانکه در آیات اول این سوره و هم سور

ِ  َءاَ�ٰتِ  ِ�ٓ  يَُ�ِٰدُل  َما﴿ ِينَ  إِ�َّ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ بَۡت  ٤ ٱۡ�َِ�ٰدِ  ِ�  َ�َقلُُّبُهمۡ  َ�ۡغُرۡركَ  َفَ�  َ�َفُروا  َكذَّ
ۡحَزاُب  نُوحٖ  قَۡومُ  َ�ۡبلَُهمۡ 

َ
ۡت  َ�ۡعِدهِۡمۖ  ِمنۢ  َوٱۡ� ِۢ  ُ�ُّ  َوَهمَّ ة مَّ

ُ
ۖ  بِرَُسولِِهمۡ  أ ُخُذوهُ

ۡ
ْ  ِ�َأ  َوَ�َٰدلُوا

ْ  بِٱۡلَ�ِٰطلِ  َخۡذُ�ُهۡمۖ  ٱۡ�َقَّ  بِهِ  ِ�ُۡدِحُضوا
َ
ۡت  َوَ�َ�ٰلَِك  ٥ ِعَقابِ  َ�نَ  فََكۡيَف  فَأ  َ�َِمُت  َحقَّ

ِينَ  َ�َ  َرّ�َِك  ْ  ٱ�َّ �َُّهمۡ  َ�َفُرٓوا
َ
ۡصَ�ُٰب  �

َ
  ].۶-۴غاِفر:[  ﴾٦ ٱ�َّارِ  أ

پس رفت و آمدشان در این  ،کنند مگر کسانی که کافرند ستیزه نمیلهی آیات ا ةدربار: ترجمه
هر امتی و  ،آنها احزابی تکذیب کردندقوم نوح و پس از ) پیش از ایشان ۴شهرها تو را نفریبد(

آن حق را از واسطه ه و به باطل جدال کردند تا ب ،خودشانرسول همت گماشت به گرفتاری 
) و بدینگونه سزاوار شد ۵پس عقابم چگونه بود( .مبرای مؤاخذه گرفتپس ایشان را  ،بین ببرند

 ). ۶فرمان پروردگارت بر آنان که کافر شدند که ایشان اهل آتشند(
تراشی کند و ایراد شبهه  اشکالحق باطل این است که برای قبول نکردن ه ب ۀجدال و ستیز: نکات

بشری به او : گفتند میاولین است، و گاهی این قرآن اساطیر : گفتند نماید مانند کفار و مشرکین که می



 ۷۵  سورة غافر

با قرآن  ۀو ستیزولی زمان ما مجادله سحر و یا شعر و از خیاالت او است، : گفتند یمو گاهی  ،آموخته

فقط امام : گویند  فهمد و یا می بشر نمیکه رمزی است قرآن کالم : گویند میطور دیگر شده مانند اینکه 

متشابهات دارد و متشابهات آن را کسی : گویند مییا  و هفتاد معنی دارد: گویند مییا  و فهمد می

داده شده و جواب این گفتارها در مقدمه  دلیل و مغرضانه است ت که تمام بیفهمد و مانند این شبها نمی

 است. 

ِينَ ﴿  َو�َۡسَتۡغفُِرونَ  بِهِۦ َوُ�ۡؤِمُنونَ  َرّ�ِِهمۡ  ِ�َۡمدِ  �َُسّبُِحونَ  َحۡوَ�ُۥ َوَمنۡ  ٱۡلَعۡرَش  َ�ِۡملُونَ  ٱ�َّ
ِينَ  ْۖ  لِ�َّ ءٖ  ُ�َّ  َوِسۡعَت  َر�ََّنا َءاَمُنوا ِينَ  فَٱۡغفِرۡ  وَِعۡلٗما رَّۡ�َةٗ  َ�ۡ ْ  لِ�َّ ْ  تَابُوا َبُعوا  َوقِِهمۡ  َسبِيلََك  َوٱ�َّ

ۡدِخۡلُهمۡ  َر�ََّنا ٧ ٱۡ�َِحيمِ  َعَذاَب 
َ
ٰتِ  َوأ  َءابَآ�ِِهمۡ  ِمنۡ  َصلَحَ  َوَمن وََعد�َُّهمۡ  ٱلَِّ�  َعۡدنٍ  َج�َّ

ۡزَ�ِٰجِهمۡ 
َ
ٰتِِهمۚۡ  َوأ نَت  إِنََّك  َوُذّرِ�َّ

َ
ّ�ِ  َوقِِهمُ  ٨ ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ  أ ّ�ِ  تَقِ  َوَمن اِت�  َٔ ٱلسَّ  اتِ  َٔ ٱلسَّ

  ].۹-۷غاِفر:[  ﴾٩ ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَفۡوزُ  ُهوَ  َوَ�ٰلَِك  رَِ�َۡتُهۥۚ  َ�َقدۡ  يَۡوَم�ِذٖ 
او را به ستایش پروردگارشان همراه  ،ندآن هستکه اطراف  و آنان حامل عرشکه  نآنا: ترجمه

کنند  اند طلب آمرزش می رند و برای کسانی که ایمان آوردهداگویند و به او ایمان  تسبیح می
آنان را که توبه کرده و راه تو را پیروی پس ز را فرا گرفته یهر چ علم توپروردگارا رحمت و  :که

جاویدی که به  هایپروردگارا و به بهشت) ۷و از عذاب دوزخ نگاهشان دار(بیامرز اند  کرده
و که شایسته باشد از پدران ایشان و زنانشان  و نیز هرای داخل سازشان  کرده ایشان وعده

که را تو  و هرها نگاهشان دار  ) و از بدی۸تو عزیز حکیمی(حقا که  را داخل نما. ذریاتشان
 ). ۹ای و این همان کامیابی بزرگ است( به او رحم کرده امروز حفظ کنی محققاً 

 نه اینکه مکانی باشد. واست  !*"عظمت و عزتعرش  ﴾ٱۡلَعۡرَش ﴿مقصود از : نکات

او را به عظمت و جبروت و صفات کامله  ،ملک اورشتگانی در اطراف داللت دارد که ف ﴾..�َُسّبُِحونَ ﴿

هل ایمان که پیروی راه خدا کرده باشند شفاعت و طلب برای ا کنند و میکنند و او را تسبیح  یاد می

ئات باشند. و مقصود از حفظ از سیّ  فضل از مؤمنین بشری میشود که آنان ا نمایند. معلوم می یمغفرت م

دور بدارد و به راهنمایی و الطاف خود ایشان را از لغزش این است که توفیق و وسائل کار بد را از ایشان 

 نگه دارد و در خذالن مگذارد. 

ِينَ  إِنَّ ﴿ ْ  ٱ�َّ ِ  لََمۡقُت  ُ�َناَدۡونَ  َ�َفُروا ۡ�َ�ُ  ٱ�َّ
َ
ۡقتُِ�مۡ  ِمن أ نُفَسُ�مۡ  مَّ

َ
 إَِ�  تُۡدَعۡونَ  إِذۡ  أ

يَ�ٰنِ  ْ  ١٠ َ�َتۡ�ُفُرونَ  ٱۡ�ِ ٓ  قَالُوا َمتََّنا َر�ََّنا
َ
ۡحَيۡيَتَنا ٱثۡنََتۡ�ِ  أ

َ
 َ�َهۡل  بُِذنُو�َِنا فَٱۡ�َ�َۡ�َنا ٱثۡنََتۡ�ِ  َوأ

 نگا: پاورقی گذشته. -١

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٧٦

ۥٓ  َ�ٰلُِ�م ١١ َسبِيلٖ  ّمِن ُخُروٖج  إَِ�ٰ  نَُّه
َ
ُ  ُدِ�َ  إَِذا بِ�  بِهِۦ �ُۡ�َكۡ  �ن َ�َفۡرُ�مۡ  وَۡحَدهُۥ ٱ�َّ

 ْۚ ِ  فَٱۡ�ُۡ�مُ  تُۡؤِمُنوا  ].۱۲-۱۰غاِفر:[  ﴾١٢ ٱۡلَكبِ�ِ  ٱۡلَعِ�ِّ  ِ�َّ
که کافران ندا شوند که غضب خدا بزرگتر است از غضب شما نسبت به محقق است : ترجمه

ما را  ،پروردگارا :) گویند۱۰د(ورزیدی میکفر  لیشدید و دعوت میبه ایمان زیرا شما  ،خودتان
پس آیا راهی به  ،پس به گناهان خود اعتراف نمودیم بار،کردی ما را دو و زنده راندی  میدو بار 

ی خوانده ه تنهایسبب این است که چون خدا به ب ) این(عذاب)۱۱( خارج شدن هست
پس  یددآور  میشد ایمان  شدید و اگر به شریکی قرین می کردید و کافر می شد انکار می می

 ). ۱۲قضاوت مخصوص خدای واالی بزرگست(

ِ  لََمۡقُت  ُ�َناَدۡونَ ﴿: ۀجمل: اتنک ۡ�َ�ُ  ٱ�َّ
َ
، داللت دارد که در دوزخ و یا در قیامت چون کفار ﴾أ

کنند در  بینند و حتی شیطان و فرشتگان ایشان را مالمت می های خود را می ها و ستم و فساق خیانت

نتیجه بر نفس خود خشمگین خواهند شد، در این هنگام ندا شوند که خشم خدا بر شما از خشم 

ۥٓ  مَ�ٰلِ�ُ ﴿خودتان بزرگتر و خطرناکتر است.  نَُّه
َ
ُ  ُدِ�َ  إَِذا بِ� داللت دارد  ﴾....َ�َفۡرُ�مۡ  وَۡحَدهُۥ ٱ�َّ

خواند اینان  ها این بوده که در دنیا چون کسی خدا را فقط می ها و بدبختی تمام این عذابسبب  که

ان خواند و هم یکی از اولیا و یا انبیاء و مخلوق دیگری را، خوشش اما اگر هم خدا را می داشتند،مکروه 

ما در مجالسی کردند، چنانکه زمان  روشی اظهار ایمان میچنین ه کردند و ب آمد و آن را تصدیق می می

یا محمد، یا  :مثالزنند  خدا را صدا میکنند همواره با صدای بلند غیر پا میه نام عبادت خدا برکه ب

و آن را عبادت خدا دانسته و به آن مغرور و خرسند  گویند می یا حسین و یا صاحب الزمان عباس،

 ست. ا  عذاب شرک موجبباشند، با اینکه قرآن با چنین آیات واضحه ایشان را نهی نموده، پس  می

ِي ُهوَ ﴿ ُِل  َءاَ�ٰتِهِۦ يُرِ�ُ�مۡ  ٱ�َّ َمآءِ  ّمِنَ  لَُ�م َوُ�َ�ّ ۚ  ٱلسَّ رُ  َوَما رِۡزٗقا  ١٣ يُنِيُب  َمن إِ�َّ  َ�َتَذكَّ
 ْ َ  فَٱۡدُعوا َرَ�ٰتِ  َر�ِيعُ  ١٤ ٱۡلَ�ٰفُِرونَ  َكرِهَ  َولَوۡ  ٱّ�ِينَ  َ�ُ  ُ�ۡلِِص�َ  ٱ�َّ  يُۡلِ�  ٱۡلَعۡرِش  ُذو ٱ�َّ
وحَ  ۡمرِهِۦ ِمنۡ  ٱلرُّ

َ
ٰ  أ  َ�  َ�ٰرُِزوَنۖ  ُهم يَۡومَ  ١٥ ٱ�ََّ�قِ  يَۡومَ  ِ�ُنِذرَ  ِعَبادِهِۦ ِمنۡ  �ََشآءُ  َمن َ�َ

 ٰ�َۡ�َ  َ�َ  ِ ۚ  ِمۡنُهمۡ  ٱ�َّ ءٞ ۖ  ٱلُۡمۡلُك  لَِّمنِ  َ�ۡ ِ  ٱۡ�َۡوَم ارِ  ٱۡلَ�ِٰحدِ  ِ�َّ  َ�ۡف� ُ�ُّ  ُ�َۡزىٰ  ٱۡ�َۡومَ  ١٦ ٱۡلَقهَّ
ۚ  ُظۡلمَ  َ�  َكَسَبۡتۚ  بَِما َ  إِنَّ  ٱۡ�َۡوَم   ].۱۷-۱۳غاِفر:[ ﴾١٧ ٱۡ�َِسابِ  َ�ِ�عُ  ٱ�َّ

را و برای شما از آسمان روزی نازل به شما آیات خود نمایاند  ی است که میاو آن خدای: ترجمه
) پس خدا را بخوانید در حالی ۱۳( گرددمیبه سوی خدا برگیرد مگر آنکه  گرداند و پند نمی می

ی که درجات ) خدای۱۴افران کراهت داشته باشند(چه کن را برای او خالص گردانید و اگرکه دی

 



 ۷۷  سورة غافر

از (مردم را) کند تا  کس بخواهد إلقا میامرخود به هر  و صاحب عرش است و وحی را از را باال برد
) روزی که ایشان نمایان شوند و بر خدا چیزی از ایشان مخفی ۱۵روز مالقات بترساند(

کسی به آنچه ) آن روز هر ۱۶ی خدای یکتای قهار(برا ؟باشد برای کیست پادشاهی آن روز نمی
 ). ۱۷( خدا سریع الحساب است ،گمانبی .آن روز نیست درستمی  ،کرده جزا داده شود

بیان  ۱۳ ۀو خدا هر دو قسم را در آی رزق معنوی و رزق جسمانی: بر دو قسم استلهی ا رزق: نکات

وحَ  يُۡلِ� ﴿ ۀکرده. و مقصود از روح در جمل همان وحی است زیرا درک مطالب حقه و امتیاز  ﴾ٱلرُّ

 ٱلُۡمۡلُك  لَِّمنِ ﴿: ۀعقلیه است. و جملتوسط وحی است که همان روح مطالب ه بدادن از باطله 
در بعضی از چنانکه ظاهر آیه همین است، ولی فرماید  وز قیامت میرتعالی در  را حق ﴾...ٱۡ�َۡومَ 

ندا خواهد شد پس از نفخ صور و فنای تمام جهانیان، و این صحیح نیست روایات آمده که این جمله 

 ست. یخطابی مفید نزیرا کار خدا لغو نیست و برای معدومات 

نِذرُۡهمۡ ﴿
َ
ى ٱۡلُقلُوُب  إِذِ  ٱ�زِفَةِ  يَۡومَ  َوأ ٰلِِم�َ  َما َ�ِٰظِمَ�ۚ  ٱۡ�ََناِجرِ  َ�َ  َوَ�  َ�ِي�ٖ  ِمنۡ  لِل�َّ

ۡ�ُ�ِ  َخآ�َِنةَ  َ�ۡعلَمُ  ١٨ ُ�َطاعُ  َشفِيعٖ 
َ
ُدورُ  ُ�ِۡ�  َوَما ٱۡ� ُ  ١٩ ٱلصُّ �  َ�ۡقِ�  َوٱ�َّ ِينَ  بِٱۡ�َّقِ  َوٱ�َّ

ٍء�  َ�ۡقُضونَ  َ�  ُدونِهِۦ ِمن يَۡدُعونَ  َ  إِنَّ  �َِ�ۡ ِميعُ  ُهوَ  ٱ�َّ  ].۲۰-۱۸غاِفر:[  ﴾٢٠ ٱۡ�َِص�ُ  ٱلسَّ
وقتی که دلها در حال فرو بردن خشم به  ،ستا از روزی که نزدیکو ایشان را بترسان : ترجمه

داند  ) خدا می۱۸ستمکاران نه دوستی و نه شفیع مطاعی است(گلوها رسیده است، برای 
و خدا به حق ) ۱۹اند( ها پنهان داشته داند آنچه به سینه گردش چشمان و خیانت آنها را و می

کنند زیرا فقط خدا شنوا و  خوانند به چیزی قضاوت نمی کند و آنان را که جز او می قضاوت می
 ). ۲۰بیناست(

ۡ�ُ�ِ  َخآ�َِنةَ ﴿مقصود از : نکات
َ
و آمیزی و یا اشاره  باشد که نظر خیانت خیانت چشمها می ﴾ٱۡ�

ِينَ ﴿: ۀنگاهی کند برای ستم و یا برای شهوت. و جمل و تقدیم مفعول است بر فعل ه ، ب﴾يَۡدُعونَ  َوٱ�َّ

کنند از جهت  قضاوتی نمیخوانند  میآن کسانی را که مردم یعنی  مبتدا و یا فاعل نیست. الذین ۀکلم

ر گوید چون کا ی آیه میولی جرئت ندارند ولو یا از جهت اینکه قدرت دارند  اینکه قدرتی ندارند

 . !*"اند خوانندگان را ندیده و نشنیده

َ ٱ إِنَّ ...﴿مولف این معنا را با توجه به مفهوم مخالف در ذیل این آیه:  -١ ِميعُ ٱ ُهوَ  �َّ کند با این ذکر می﴾ ِص�ُ ۡ�َ ٱ لسَّ

تواند توضیح که جز الله کسی که تمام سخنان بندگان را بشنود و همه افعال آنان را ببیند وجود ندارد پس چگونه می

 بین آنان قضاوت کند؟! 

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٧٨

َولَمۡ ﴿
َ
ْ  أ �ِض  ِ�  �َِسُ�وا

َ
ْ  ٱۡ� ِينَ  َ�ٰقَِبةُ  َ�نَ  َكۡيَف  َ�َينُظُروا ْ  ٱ�َّ ْ  َ�ۡبلِِهمۚۡ  ِمن َ�نُوا َشدَّ  ُهمۡ  َ�نُوا

َ
 أ

�ِض  ِ�  َوَءاثَاٗر� قُوَّةٗ  ِمۡنُهمۡ 
َ
َخَذُهمُ  ٱۡ�

َ
ُ  فَأ ِ  ّمِنَ  لَُهم َ�نَ  َوَما بُِذنُو�ِِهمۡ  ٱ�َّ  ٢١ َواقٖ  ِمن ٱ�َّ

�َُّهمۡ  َ�ٰلَِك 
َ
�ِيِهمۡ  َ�نَت بِ�

ۡ
ْ  بِٱۡ�َّيَِ�ٰتِ  رُُسلُُهم تَّأ َخَذُهمُ  فََ�َفُروا

َ
ۚ  فَأ ُ  َشِديدُ  وِيّٞ قَ  إِنَُّهۥ ٱ�َّ

  ].۲۲-۲۱غاِفر:[  ﴾٢٢ ٱۡلعَِقابِ 
تا بنگرند که چگونه گردیده فرجام کار آنان که پیش از ند اهو آیا در زمین سیر نکرد: ترجمه

ه ایشان را بپس خدا  ،در زمین بودندآنان نیرومندتر و دارای آثار بیشتری  ؟ایشان بودند
) این بدان جهت بود ۲۱ایشان نگهبانی نبود(طرف خدا برای  گناهانشان گرفت و از ةواسط

خدا هم  .کافر شدند ولی آنهاآمدند  سوی ایشان میه های روشن ب که پیامبرانشان با دلیل
 ). ۲۲زیرا او نیرومند شدید العقاب است( ،گرفتشان

َولَمۡ ﴿: نکات
َ
ْ  أ دارای د که ایشان داللت دارد که عاقل باید از حال گذشتگان عبرت گیر ﴾�َِسُ�وا

ْ  َ�مۡ ﴿ چنانکه در آیات دیگر بیان نموده؛ قصرها و لشکرها بودند، های محکم، قلعه ٰ  ِمن تََرُ�وا  ٖت َج�َّ
 . !*"﴾وَُ�ُيونٖ 

رَۡسۡلَنا َولََقدۡ ﴿
َ
بِ�ٍ  وَُسۡلَ�ٰنٖ  َ�ٰتَِنا� ُموَ�ٰ  أ ْ  َوَ�ُٰرونَ  َوَ�َٰ�ٰنَ  فِرَۡعۡونَ  إَِ�ٰ  ٢٣ مُّ  َ�ِٰحرٞ  َ�َقالُوا

ابٞ  ا ٢٤ َكذَّ ْ  ِعنِدنَا ِمنۡ  بِٱۡ�َقِّ  َجآَءُهم فَلَمَّ ْ  َقالُوا ۡ�َنآءَ  ٱۡ�ُتلُٓوا
َ
ِينَ  � ْ  ٱ�َّ ْ  َمَعُهۥ َءاَمُنوا  َوٱۡسَتۡحُيوا

ۡ�ُتۡل  َذُروِ�ٓ  فِرَۡعۡونُ  َوقَاَل  ٢٥ َضَ�ٰلٖ  ِ�  إِ�َّ  ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  َكۡيدُ  َوَما �َِسآَءُهمۚۡ 
َ
 َوۡ�َۡدعُ  ُموَ�ٰ  أ

ۥٓۖ  ٓ  َر�َُّه َخاُف  إِّ�ِ
َ
ن أ

َ
َل  أ وۡ  ِديَنُ�مۡ  ُ�َبّدِ

َ
ن أ

َ
�ِض  ِ�  ُ�ۡظِهرَ  أ

َ
 إِّ�ِ  ُموَ�ٰٓ  َوقَاَل  ٢٦ ٱۡلَفَسادَ  ٱۡ�

ِ  ّمِن َوَرّ�ُِ�م بَِرّ�ِ  ُعۡذُت  ّ�ُ  ٖ  ].۲۷-۲۳غاِفر:[  ﴾٢٧ ٱۡ�َِسابِ  �َِيۡومِ  يُۡؤِمنُ  �َّ  ُمَتَكّ�ِ
) به سوی فرعون و ۲۳فرستادیم(های خود و دلیلی روشن  تحقیق موسی را با آیهه و ب: ترجمه

جانب ما برای حق را از ) پس چون۲۴او ساحری است دروغگو(: و قارون، پس گفتندن هاما
در  .دارید زنده نگهاند بکشید و زنانشان را  فرزندان آنان که بدو ایمان آورده: آنان آورد، گفتند

بگذارید من موسی را : ) و فرعون گفت۲۵گمراهی نیست(ه ران جز بحالی که نیرنگ کاف
ترسم که او دینتان را دگرگون و عوض کند و یا  بکشم و او پروردگارش را بخواند زیرا من می

که من به پروردگار خود و پروردگار شما  و موسی گفت) ۲۶فساد در این سرزمین پدید آورد(
 ). ۲۷ری که به روز حساب ایمان نیاورد(هر متکبّ  برم از شّر  پناه می

 ].٢٥[الدخان: » .گذاشتند یی کهسارها ها و چشمه چه باغ«  -١
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از امم گذشته و  صو غم محمد تعالی مکرر و پی در پی برای تسلیت و رفع هّم  حق: نکات

با اینکه  کند از آن جمله سرگذشت حضرت موسی را. کردند یاد می رفتاری که با رسوالن خودشان

د، چه قبل از هالکت فرعون و چه قوم او چه قدر با او نیرنگ نمودن ،معجزات آشکاری داشتموسی 

ترسم  من می: گوید کند برای مردم و می که فرعون اظهار دلسوزی میاست  عجب این و .بعد از او

قی کسی که اظهار حقی کند و حقایچنانکه زمان ما نیز برای هر !دموسی دین شما را خراب و عوض کن

زیرا طبق این  کنند مردم را تحریک میکنند و میبرای مردم دلسوزی دینی سازند و  را بیان کند نیرنگ می

 حساب ندارند. آیات ایمان به روز

ۡؤِمنٞ  رَُجلٞ  َوقَاَل ﴿ ۥٓ  يَۡ�ُتمُ  فِرَۡعۡونَ  َءالِ  ّمِنۡ  مُّ َ�ۡقُتُلونَ  إِيَ�َٰنُه
َ
ن رَُجً�  �

َ
َ  َ�ُقوَل  أ ُ  َرّ�ِ  ٱ�َّ

ّ�ُِ�ۡمۖ  ِمن بِٱۡ�َّيَِ�ٰتِ  َجآَءُ�م َوقَدۡ  ۥۖ  َ�َعلَۡيهِ  َ�ِٰذٗبا يَُك  �ن رَّ  َصاِدٗقا يَُك  �ن َكِذبُُه
ِي َ�ۡعُض  يُِصۡبُ�م َ  إِنَّ  يَعُِدُ�ۡمۖ  ٱ�َّ ابٞ  ُمۡ�ِٞف  ُهوَ  َمنۡ  َ�ۡهِدي َ�  ٱ�َّ   ].۲۸غاِفر:[ ﴾٢٨ َكذَّ

را که آیا مردی :گفت ،داشت و مرد با ایمانی از فرعونیان که ایمان خود را پنهان می: ترجمه
 جانبهای روشنی از حالی که برای شما دلیلکشید؟ در دا پروردگار من است میخگوید  می

راستگو باشد برخی از و اگر  ،پروردگارتان آورده و اگر دروغگو باشد زیان دروغ بر خود اوست
کند کسی را که  ی نمیخدا رهنمای محققاً دهد به شما خواهد رسید.  آنچه شما را وعده می

 ). ۲۸( زن باشد افراطی و دروغ

ۡؤِمنٞ  رَُجلٞ ﴿مقصود از : نکات است که  حزبیلکه خدای تعالی او را به وصف ایمان یاد کرده  ﴾مُّ

 ؛فرموده صکرده است. رسول خدا و ایمان خود را کتمان میاو بوده  ۀفرعون و رئیس شرط ویعمپسر

حبیب نجار، دوم مؤمن  ؛اول مؤمن آل یس یعنی: سه نفرند ،آهنگان در این صفت صدیقان یعنی پیش

ابوبکر بهتر از مؤمن آل : فرموده . و امام جعفر صادق!*"آل فرعون، سوم علی بن ابی طالب

مشرکین کرد ولی ابوبکر ایمان خود را در میان  میفرعون بود زیرا مؤمن آل فرعون ایمان خود را کتمان 

یخ دمشقدر ابن عساکر  )؛١٠٧٢ ش:، ٢/٦٢٧( فضائل الصحابة درحمد ا -١ مسند در  یدیلم؛ )٤٢/٤٣( تار

در میان راویان  واند. روایت کردهلیلی  يأب ؛ همگی ازالصحابة عرفةم دربونعیم و ا )٣٨٦٦ ش:، ٢/٤٢١( الفردوس

ارو . باشدو جعل حدیث می وضعه متهم بوجود دارد که  »عمرو بن جمیع«آن  جَّ یخ بغداددر  ابن النَّ ابن  از ذیل تار

(یعنی ضعف وی شدید »: بمرةضعیف «وجود دارد که در مرتبه محفوظ بن أبی دومة  در میان راویان آن و ؛عباس

یادتهباشد. و البانی در می» است اما در حد کذاب نیست ) به موضوع بودن آن ٣٥٤٩( ضعیف الجامع الصغیر وز

 حکم کرده است.
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شد، آری زمان ما نیز چنین است اگر خدا  مانع از قتل موسی. و این مؤمن آل فرعون !*"آشکارا نمود

 کشند.  یک نفر را مأمور حفظ حقگویان نکند مردم او را می

�ِض  ِ�  َ�ِٰهرِ�نَ  ٱۡ�َۡومَ  ٱلُۡمۡلُك  لَُ�مُ  َ�َٰقۡومِ ﴿
َ
نَا َ�َمن ٱۡ� ِس  ِمنۢ  يَنُ�ُ

ۡ
ِ  بَأ ۚ  إِن ٱ�َّ  قَاَل  َجآَءنَا

ٓ  فِرَۡعۡونُ  رِ�ُ�مۡ  َما
ُ
ٓ  إِ�َّ  أ َرىٰ  َما

َ
ٓ  أ ۡهِديُ�مۡ  َوَما

َ
ِيٓ  َوقَاَل  ٢٩ ٱلرََّشادِ  َسبِيَل  إِ�َّ  أ  َءاَمنَ  ٱ�َّ

ٓ  َ�َٰقۡومِ  َخاُف  إِّ�ِ
َ
ۡحَزابِ  يَۡومِ  ّمِۡثَل  َعلَۡيُ�م أ

َ
بِ  ِمۡثَل  ٣٠ ٱۡ�

ۡ
ِينَ  َوَ�ُمودَ  وََ�دٖ  نُوحٖ  قَۡومِ  َدأ  َوٱ�َّ

ُ  َوَما َ�ۡعِدهِمۚۡ  ِمنۢ  ٓ  َوَ�َٰقۡومِ  ٣١ عَِبادِ ّلِلۡ  ُظۡلٗما يُرِ�دُ  ٱ�َّ َخاُف  إِّ�ِ
َ
 يَۡومَ  ٣٢ ٱ�ََّنادِ  يَۡومَ  َعلَۡيُ�مۡ  أ

ِ  ّمِنَ  لَُ�م َما ُمۡدبِرِ�نَ  تَُولُّونَ  ُ  يُۡضلِلِ  َوَمن َ�ِصٖ��  ِمنۡ  ٱ�َّ  ﴾٣٣ َهادٖ  ِمنۡ  َ�ُۥ َ�َما ٱ�َّ
 ]. ۳۳-۲۹غاِفر:[  

پس اگر  ،باشید مسلط می وشما سلطنت دارید در این سرزمین امروز  ،منای قوم : ترجمه
رأی خود را به شما جز : کند؟ فرعون گفت ما را یاری می چه کسیعذاب خدا برای ما بیاید 

ای : که ایمان آورده بود گفتکسی) و ۲۹( نکردمرا هدایت شمارشد  جز به راه ارائه ندادم و
م و) مانند حال ق۳۰ترسم( می دیگرای ه که بر شما از روزگاری مانند روز قوم امن حق ،قوم من

 )۳۱( کند ستم نمی ةو خدا برای بندگان اراد .ایشان بودندثمود و کسانی که پس از  نوح، عاد،
) روزی که روی ۳۲( ترسم تحقیق بر شما از روزی که از یکدیگر فرار کنید میه و ای قوم من ب

که را خدا گمراه کند  نباشد و هردا برای شما حافظی حال ادبار، از جانب خه گردانید بمی
 ). ۳۳برای او رهبری نباشد(

خواهی فرو گذار نکرده در سخنان خود از خیر صیحی بوده وخطیب فمومن آل فرعون : نکات

: ۀو از جمل خواهم یعنی شما قوم منید و من خیر شما را می: گوید می ﴾َ�َٰقۡومِ ﴿ مکرراست، از جمله 

نَا﴿  يَۡومَ ﴿: ۀیعنی اگر عذابی برسد من نیز با شما خواهم بود. و کلم: گوید که می ﴾َجآَءنَا﴿ و ﴾يَنُ�ُ
ه آن ب ۀسکون دال در حال وقف که مکسور بوده کسره اند و بعضی ب خوانده دالرا با تشدید  ﴾ٱ�ََّنادِ 

 ۀجملوقفی افتاده باشد اگر با تشدید باشد یعنی فرار کردن مردم از یکدیگر است، و آن مناسب است با 

 ؛باشد، یعنی می تنادیمشدده باشد یاء حذف شده و ه کسر دال غیرو اگر ب ﴾...ُمۡدبِرِ�نَ  تَُولُّونَ  يَۡومَ ﴿

 روزی که مردم یکدیگر را ندا کنند برای یاری و کسی جواب دیگری را ندهد. 

 )٢٧/٥٧( التفسیر الکبیرفخر الدین رازی،  -١
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ا َشّكٖ  ِ�  زِۡ�ُمۡ  َ�َما بِٱۡ�َّيَِ�ٰتِ  َ�ۡبُل  ِمن يُوُسُف  َجآَءُ�مۡ  َولََقدۡ ﴿ ٰٓ  بِهۦِۖ  َجآَءُ�م ّمِمَّ  إَِذا َح�َّ
ُ  َ�ۡبَعَث  لَن قُۡلُتمۡ  َهلََك  ُ  يُِضلُّ  َكَ�ٰلَِك  رَُسوٗ�ۚ  َ�ۡعِدهِۦ ِمنۢ  ٱ�َّ ۡرتَاٌب  ُمۡ�ِٞف  ُهوَ  َمنۡ  ٱ�َّ  مُّ

ِينَ  ٣٤ ِ  َءاَ�ٰتِ  ِ�ٓ  يَُ�ِٰدلُونَ  ٱ�َّ تَٮُٰهۡمۖ  ُسۡلَ�ٰنٍ  بَِغۡ�ِ  ٱ�َّ
َ
ِ  ِعندَ  َمۡقًتا َكُ�َ  � ِينَ  وَِعندَ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

 ْۚ ُ  َ�ۡطَبعُ  َكَ�ٰلَِك  َءاَمُنوا ٰ  ٱ�َّ ٖ  قَۡلبِ  ُ�ِّ  َ�َ   ].۳۵-۳۴غاِفر:[ ﴾٣٥ َجبَّارٖ  ُمَتَكّ�ِ
همواره شما پس  ،به سوی شما آمدل روشن با دالییوسف پیش از موسی  تحقیقه و ب: ترجمه

خدا پس از او هرگز : وفات کرد گفتید تا وقتی کهدر شک بودید از آنچه برای شما آورده بود 
) ۳۴گذارد هر افراط کار شکاکی را( این چنین خدا به گمراهی می .پیامبری را نخواهد فرستاد

 ،پردازند ایشان آمده باشد به مخاصمه و مجادله میلهی بدون دلیلی که بر آیات ا ةارآنان که درب
زند می. بدینگونه خدا مهراست مورد غضب مردم با ایمان مورد غضب خدا وجدالشان سخت 

 ). ۳۵ی(بر دل هر متکبر زورگوی
: دوم ی در امور،پروای اسراف در معاصی و بی: اول: دو چیز استقومی  هرباعث گمراهی : نکات

ُ  يُِضلُّ ﴿: ل قطعیه، چنانکه خدا فرمودهتشکیک در امور عقلیه و در دالی ۡرتَاٌب  ُمۡ�ِٞف  ُهوَ  َمنۡ  ٱ�َّ  ﴾مُّ
: دومتعظیم امر خدا، : اول: و دیگر اینکه دو چیز باعث سعادت و ضد آن دو باعث شقاوت است

را مراعات شفقت و خدمت به خلق خدا، که امر خدا را اطاعت کند و با خلق مهربان شود و حقوقشان 

ذا و ل زور گویدو ضد این دو این است که بر خدا تکبر کند و گردنکشی کند و به خلق خدا  نماید

ُ  َ�ۡطَبعُ ﴿: فرموده ٰ  ٱ�َّ ٖ  قَۡلبِ  ُ�ِّ  َ�َ  . ﴾َجبَّارٖ  ُمَتَكّ�ِ

ٓ  َ�ۡٗحا ِ�  ٱبۡنِ  َ�َٰ�َٰ�ٰنُ  فِرَۡعۡونُ  َوقَاَل ﴿ بۡلُغُ  لََّعّ�ِ
َ
ۡسَ�َٰب  �

َ
ۡسَ�َٰب  ٣٦ ٱۡ�

َ
َ�َٰ�ٰتِ  أ لِعَ  ٱلسَّ طَّ

َ
 فَأ

ُظنُُّهۥ �ّ�ِ  ُموَ�ٰ  إَِ�ٰهِ  إَِ�ٰٓ 
َ
�َ  ۚ بِيِل�  َعنِ  َوُصدَّ  َ�َملِهِۦ ُسوٓءُ  لِفِرَۡعۡونَ  ُزّ�ِنَ  َوَ�َ�ٰلَِك  َ�ِٰذٗبا  ٱلسَّ

  ].۳۷-۳۶غاِفر:[  ﴾٣٧ َ�َبابٖ  ِ�  إِ�َّ  فِرَۡعۡونَ  َكۡيدُ  َوَما
) ۳۶برسم( آن اسباببه من ای هامان برایم کوشکی بساز تا شاید : گفتفرعون  و: ترجمه
 .پندارم تحقیق من او را دروغگو میه خدای موسی و بها که اطالع پیدا کنم به  آسمان اسباب

ماند و نیرنگ فرعون جز در ل بدش زینت شده بود و از راه بازو بدینگونه برای فرعون عم
 ). ۳۷هالکت و تباهی نبود(

و اگر قسم دوم باشد مردم را  بازی در نهایت حقه یا در نهایت حماقت بوده و یافرعون واقعا : نکات

دهد برایم کوشکی بسازید که به  برده زیرا دستور می از خریت مردم بهره میدانسته و  یبسیار کودن م

و شاید فرعون کواکب را اسباب  یا به اسباب تحمیق مردم دست یابماسباب و تأثیرات آسمان برسم و 
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لِعَ ﴿: ۀجمل ادانسته، ام در جهان می ۀمؤثر طَّ
َ
بر نادانی او. ولی از  دلیل روشنی است ﴾ُموَ�ٰ  إَِ�ٰهِ  إَِ�ٰٓ  فَأ

شود که این سخنان او مکری بوده برای صید  استفاده می ﴾َ�َبابٖ  ِ�  إِ�َّ  فِرَۡعۡونَ  َكۡيدُ  َوَما﴿: ۀجمل

 یز برای وقت گذرانی. نعوام و 

ِيٓ  َوقَاَل ﴿ ۡهِدُ�مۡ  ٱتَّبُِعونِ  َ�َٰقۡومِ  َءاَمنَ  ٱ�َّ
َ
ِ  إِ�ََّما َ�َٰقۡومِ  ٣٨ ٱلرََّشادِ  َسبِيَل  أ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةُ  َ�ِٰذه  ٱ�ُّ

ۖ  إِ�َّ  ُ�َۡزىٰٓ  فََ�  َسّيَِئةٗ  َعِمَل  َمنۡ  ٣٩ ٱۡلَقَرارِ  َدارُ  ِ�َ  ٱ�ِخَرةَ  �نَّ  َمَ�ٰعٞ   َعِمَل  َوَمنۡ  ِمۡثلََها
وۡ  َذَكرٍ  ّمِن َ�ٰلِٗحا

َ
نَ�ٰ  أ

ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ُمۡؤِمنٞ  َوُهوَ  أ

ُ
 ِحَساٖب  بَِغۡ�ِ  يَها�ِ  يُۡرزَقُونَ  ٱۡ�َنَّةَ  يَۡدُخلُونَ  فَأ

ۡدُعوُ�مۡ  ِ�ٓ  َما ۞َوَ�َٰقۡومِ  ٤٠
َ
ۡ�ُفرَ  تَۡدُعونَِ�  ٤١ ٱ�َّارِ  إَِ�  َوتَۡدُعونَِ�ٓ  ٱ�ََّجٰوةِ  إَِ�  أ

َ
�ِ  ِ  بِٱ�َّ

ۡ�ِكَ 
ُ
۠  ِعۡلمٞ  بِهِۦ ِ�  لَۡيَس  َما بِهِۦ َوأ نَا

َ
ۡدُعوُ�مۡ  َو�

َ
ٰرِ  ٱۡلَعزِ�زِ  إَِ�  أ   ].۴۲-۳۸غاِفر:[  ﴾٤٢ ٱۡلَغ�َّ

کنم شما ی قوم من مرا پیروی کنید تا راهنمابای : ایمان آورده بود گفتکه  کسو آن: ترجمه
که کمی است و حقا  ة) ای قوم من جز این نیست که این دنیا بهر۳۸را به راه رشد و ترقی(

آن و مانند ه کس عمل بدی کند جزا داده نشود جز ب ) هر۳۹برقراری است( آخرت خانه
داخل بهشت کس عمل صالحی کند چه مرد و چه زن در حالی که با ایمان باشد پس آنان هر 

) و ای قوم من چه شده که من شما را به ۴۰حساب داده شوند( شوند در آنجا روزی بی می
خوانید که به خدا  ) مرا می۴۱خوانید( خوانم و شما مرا به سوی آتش می نجات از آتش می

خوانم به سوی  م چیزی را که من دانشی به آن ندارم و من شما را میکافر شوم و شریک او نمای
 ). ۴۲آمرزنده( یزخدای عز

 ه ابتدا بمؤمن آل فرعون : نکات
ً
 َسّيَِئةٗ  َعِمَل  َمنۡ ﴿: ۀبتفصیل. و جمل اجمال دعوت کرده و بعدا

شود  دیگری را شامل می کلی است که تمام جنایات و قصاص و اعمال ۀقاعد ﴾ِمۡثلََها إِ�َّ  ُ�َۡزىٰٓ  فََ� 

، نفی معلوم است و نفی ﴾ِعۡلمٞ  بِهِۦ ِ�  لَۡيَس  َما﴿: ۀشود. و مقصود از جملپیدا صیاینکه مخّص مگر

 شود.  نفی معلوم میه علم قهرا ب

�ََّما َجَرمَ  َ� ﴿
َ
ٞ  َ�ُۥ لَۡيَس  إَِ�ۡهِ  تَۡدُعونَِ�ٓ  � ۡ�َيا ِ�  َدۡعَوة نَّ  ٱ�ِخَرةِ  ِ�  َوَ�  ٱ�ُّ

َ
ٓ  َوأ نَا ِ  إَِ�  َمَردَّ  ٱ�َّ

نَّ 
َ
ۡصَ�ُٰب  ُهمۡ  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  َوأ

َ
ٓ  فََسَتۡذُكُرونَ  ٤٣ ٱ�َّارِ  أ قُوُل  َما

َ
فَّوُِض  لَُ�مۚۡ  أ

ُ
ۡمرِيٓ  َوأ

َ
ِۚ  إَِ�  أ  ٱ�َّ

َ  إِنَّ  ۢ  ٱ�َّ ُ  فََوقَٮٰهُ  ٤٤ بِٱۡلعَِبادِ  بَِصُ� ْۖ  َما اتِ  َٔ َسّ�ِ  ٱ�َّ  ٱۡلَعَذاِب  ُسوٓءُ  فِرَۡعۡونَ  لِ � وََحاَق  َمَكُروا
� َعلَۡيَها ُ�ۡعَرُضونَ  ٱ�َّارُ  ٤٥ ۚ  ُغُدّوٗ ا اَعةُ  َ�ُقومُ  َوَ�ۡومَ  وََعِشّيٗ ْ  ٱلسَّ ۡدِخلُٓوا

َ
َشدَّ  فِرَۡعۡونَ  َءاَل  أ

َ
 أ

  ].۴۶-۴۳غاِفر:[  ﴾٤٦ ٱۡلَعَذابِ 
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 و  .و نه در آخرتخوانید او قابل خواندن نیست نه در دنیا  او میبه سوی حقا که آنچه مرا : ترجمه
 

ه ) پس ب۴۳کاران اهل آتشند( و اینکه افراط ستحق این است که بازگشت ما به سوی خدا
گذارم  می و من کار خود را به سوی خدا وا گویم برای شما میرا آورد آنچه  ه یاد خواهیدزودی ب

را فرعون و آل  های بد ایشان حفظ کرد نیرنگ) پس خدا او را از ۴۴( زیرا خدا به بندگان بیناست
شوند و روزی  ) آن عذاب آتشی است که صبح و شام بر آن عرضه می۴۵گرفت( سخت فراعذاب 

 ). ۴۶ترین عذاب( پا گردد (أمر شود) داخل کنید پیروان فرعون را به سخترکه رستاخیز ب

 فََوقَٮٰهُ ﴿: ۀروی کنند در کفر و عصیان. و جمل هند که زیاداکسانی ﴾ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ ﴿مقصود از : نکات
 ُ داللت دارد که پیروان فرعون خواستند او را بکشند. و در خبر آمده چون فرعون ایمان او را  ﴾...ٱ�َّ

برای فرار کرد و در کوهی متحصن و مشغول عبادت شد، مأمورین  حزبیلفهمید خواست او را بکشد 

کنند، و لذا برگشتند به  ظت میدیدند او مشغول عبادت است و درندگان او را حفااو آمدند  دستگیری

فرعون گزارش دادند، فرعون مأمورین خود را به قتل رسانید که چرا چنین فضیلتی را نقل کردند، پس 

داللت دارد که در برزخ برای  ﴾...َعلَۡيَها ُ�ۡعَرُضونَ  ٱ�َّارُ ﴿: ۀشدند. و جملپیروان فرعون خود گرفتار 

عالم زنده هستند، پس حیات برزخی اختصاص به شهداء آل فرعون عذابی هست و آل فرعون در آن 

 ندارد. 

ونَ  �ذۡ ﴿ ْ  َ�َيُقوُل  ٱ�َّارِ  ِ�  َ�َتَحآجُّ ُؤا َعَ�ٰٓ ِينَ  ٱلضُّ ْ  لِ�َّ ٓوا نُتم َ�َهۡل  َ�َبٗعا لَُ�مۡ  ُكنَّا إِنَّا ٱۡسَتۡكَ�ُ
َ
 أ

ۡغُنونَ  ِينَ  قَاَل  ٤٧ ٱ�َّارِ  ّمِنَ  نَِصيٗبا َ�نَّا مُّ ْ  ٱ�َّ ٓوا ٓ  ُ�ّٞ  إِنَّا ٱۡسَتۡكَ�ُ َ  إِنَّ  �ِيَها  َ�ۡ�َ  َحَ�مَ  قَدۡ  ٱ�َّ
ِينَ  َوقَاَل  ٤٨ ٱۡلعَِبادِ  ْ  َجَهنَّمَ  ِ�ََزنَةِ  ٱ�َّارِ  ِ�  ٱ�َّ  ٱۡلَعَذابِ  ّمِنَ  يَۡوٗما َ�نَّا ُ�َّفِۡف  َر�َُّ�مۡ  ٱۡدُعوا

٤٩  ْ وَ  قَالُٓوا
َ
�ِيُ�مۡ  تَُك  لَمۡ  أ

ۡ
ْ  بِٱۡ�َّيَِ�ِٰت�  رُُسلُُ�م تَأ �  قَالُوا ْ  بََ�ٰ ْۗ  قَالُوا ْ  َوَما فَٱۡدُعوا  ُدَ�ُٰٓؤا

  ].۵۰-۴۷غاِفر:[  ﴾٥٠ َضَ�ٰلٍ  ِ�  إِ�َّ  ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ 
و محاجه کنند و زبونان به متکبرین در دوزخ میان آتش مخاصمه و یاد آر آن دم که : ترجمه

) آنان که ۴۷بخشی از آتش را از ما دفع کنید(توانید  آیا شما میگویند که ما پیرو شما بودیم پس 
) و آنان ۴۸حق حکم نموده است(ه بزرگی کرده گویند ما همگی در آتشیم زیرا خدا بین بندگان ب

که در آتشند به نگهبانان دوزخ گویند شما پروردگار خود را بخوانید تا یکروز از این عذاب را به ما 
گر پیامبران شما با دالئل روشن به سوی شما م: ) پاسبانان دوزخ گویند۴۹تخفیف دهد(

 ). ۵۰گمراهی نیست( درکافران جز  یدعا کنید که دعاپس خود : بلی، گویند: نیامدند؟ گویند
بوده و رجوع به است بر حرمت تقلید، زیرا آنان که در امور دینی خود ناتوان این آیات دلیل : نکات

حال  خصومت و نزاع کنند که چرا حقائق را به ما نگفتید،اند در دوزخ با ایشان  بزرگان دین خود کرده
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و این سفیهان  و طایفه گرفتارند و کاری نتوانندد ما دفع کنید، ولی چه فایده که هرمقداری از عذاب را از 

د که پروردگار ان کنند که شما پروردگار خود را بخوانید و هنوز نفهمیده به نگاهبانان دوزخ التماس می

 و باید  خودشان یکی استپروردگارایشان با 
ً
بخوانند نه اینکه مانند  خود پروردگار خود را مستقیما

 سفیهان زمان ما دیگری را واسطه گیرند. 

ِينَ  رُُسلََنا َ�َنُ�ُ  إِنَّا﴿ ْ  َوٱ�َّ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ  ِ�  َءاَمُنوا ۡشَ�ٰدُ  َ�ُقومُ  َوَ�ۡومَ  ٱ�ُّ
َ
 يَنَفعُ  َ�  يَۡومَ  ٥١ ٱۡ�

 ٰ ارِ  ُسوٓءُ  َولَُهمۡ  ٱللَّۡعَنةُ  َولَُهمُ  َمۡعِذَرُ�ُهۡمۖ  لِِم�َ ٱل�َّ   ].۵۲-۵۱غاِفر:[  ﴾٥٢ ٱ�َّ
در زندگی دنیا و روزی که اند  رسوالن خود و کسانی را که ایمان آوردهما  محققاً : ترجمه

ستمگران به ایشان سودی ندهد و  ) روزی که عذرخواهِی ۵۱کنیم( گواهان برخیزند یاری می
 ). ۵۲( برای ایشان است لعنت و ایشان راست بدی آن سرای

گمراهان با اهل حق نازل  ۀآیات مجادل صبرای تسلیت رسول خداچون از اول این سوره : نکات

دهد، اما  شده، در این آیه بشارتی است که خدا پیامبران و پیروان ایشان را در دنیا و آخرت نصرت می

ی نورانیت قلب و یقین و دیگر رسوای حجت و دلیل و دیگر مدح و تعظیم و دیگر ۀغلبه نصرت دنیا ب

ظاهری. و اما در  ۀغلبه ندن آثار و گاهی بباقی ماه ها و دیگر ب ثوابه اهل باطل و دیگر دلخوشی ب

ۡشَ�ٰدُ ﴿ مصاحبت با ابرار در درجات اعلی و محل مقربین. و مقصود ازه آخرت ب
َ
انبیا و  ه،مالئک ﴾ٱۡ�

 مؤمنین است.

ۡوَرۡ�َنا ٱلُۡهَدىٰ  ُموَ�  َءاتَۡيَنا َولََقدۡ ﴿
َ
ٰٓءِيَل  بَِ�ٓ  َوأ ْوِ�  َوذِۡكَرىٰ  ُهٗدى ٥٣ ٱۡلِكَ�َٰب  إِۡسَ�

ُ
�ِ 

ۡلَ�ٰبِ 
َ
ِ  وَۡعدَ  إِنَّ  َفٱۡصِ�ۡ  ٥٤ ٱۡ� �بَِك  َوٱۡسَتۡغِفرۡ  َحقّٞ  ٱ�َّ  بِٱۡلَعِ�ِّ  َرّ�َِك  ِ�َۡمدِ  َوَسّبِحۡ  ِ�َ

بَۡ�ٰرِ   ].۵۵-۵۳غاِفر:[  ﴾٥٥ َوٱۡ�ِ
) ۵۳ارث دادیم(ه دادیم و آن کتاب را به بنی اسرائیل بتحقیق موسی را هدایت ه و ب: ترجمه

خدا حق  ة) پس صبر نما که وعد۵۴هدایت و تذکری بود برای صاحبان خرد(حالی که در
تسبیح نما در شبانگاهان و باحمد پروردگارت و برای گناهت طلب آمرزش کن و است 

 ). ۵۵بامدادان(

نبوت و یا تورات است که سبب هدایت است، و اطالق  ۵۳ ۀدر آی ﴾ٱلُۡهَدىٰ ﴿مقصود : نکات

که تورات باشد که تورات را خدا میراث  ﴾ٱۡلِكَ�َٰب ﴿حال است برای  هدیسبب بر مسبب شده، و 

تمام این آیات برای تسلی پیامبر آمده، خدا در اینجا فرموده گذاشت برای بنی اسرائیل و چون 
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�بَِك  َوٱۡسَتۡغفِرۡ ﴿صبر کن. یعنی ای پیامبر  ﴾...فَٱۡصِ�ۡ ﴿ ، و !*"ل بر عدم عصمت انبیاء استیدل ﴾ِ�َ

ه عدم عصمت اولیاء را بحال این آیه هر که همه باید از گناهانشان استغفار کنند. بهشود  استفاده می

این روشنی اعراض دارند و ه کند. حال تعجب باید کرد از کسانی که از آیات ب طریق اولی بیان می

ی را نعوذ بالله دایه کارهای خقائلند و بعضی در غلو پا فراتر گذاشت ‡ عصمت عجیبی را برای ائمه

در را در مورد عدم عصمت ایشان آوردیم،  دهند. ما سابقا بعضی از کلمات ائمه به ایشان نسبت می

 ۀآوریم تا مردم دربار اینجا نیز جمالت دیگری از ائمه که در دعاهایشان آمده و دسترس عموم است می

وجود آیات روشن قرآن احتیاجی به ذکر آنها چه با اند، اگر دانند ائمه معصوم نبودهایشان غلو نکنند و ب

 نیست. 

تْنِي «: فرماید می ۵۳، ۱۲، ۵۱سجادیه دعای  ۀپس بدان که حضرت سجاد در صحیف مَ بِّ أَفْحَ رَ

، نُويبِ نَ    ذُ نْتُ مِ يتِ لَكُ رَ وْ كَ عَ ُ رتْ لَوْ الَ سَ نيالْـمَ فَ وحِ ضُ نُويبِ  ، فْ نْ ذُ مُ مِ لَ عْ ا تَ رْ يلِ مَ فِ اغْ ُ  ،وَ ا الظَّاملِ أَنَ بْ فَ ذِّ إِنْ تُعَ

طُ الْـمُ  رِّ ثِمُ الْـمُ فَ يِّعُ اآلْ ُ الْـمُ ضَ عُ الْـمُ قَرصِّ جِّ يسِ الْـمُ ضَ ظَّ نَفْ لُ حَ فِ تُ إِلَيْه، غْ عْ َ أَرسْ نْهُ فَ َيْتَنِي عَ ْيٌ هنَ لْ ،  هنَ هَ فَ

بَتْ  تَسَ ا اكْ وءِ مَ كَ بِسُ نْدَ ي عِ ارِ رَ ي إِقْ ِ ا إِهلَ نِي يَ عُ نْفَ  . »  يَ

روشن است که منظور مولف عدم عصمت پیامبران در ابالغ رسالت پروردگارشان و ابالغ وحی الهی نیست وگرنه  -١

ها منتفی خواهد بود. بلکه منظور نفی عصمت مطلق و عصمت از اشتباه ناخواسته و مخالفت هدف از ارسال آن

ها اقتدا نکنند و اینکه مردم در چنین اموری به آنها را در این زمینه متوجه نموده است. تا باشد که جبریل آناولی می

این مساله با اینکه آنان الگویی نیک برای مومنان باشد، منافات ندارد و نیز با اینکه خداوند متعال ما را به اقتدا به راه 

ِ ٱ رَُسولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  لََّقدۡ ﴿فرماید: و روش آنان امر نموده در تعارض نیست. چنانکه خداوند متعال می سۡ  �َّ
ُ
 َوةٌ أ

ْ يَرۡ  َ�نَ  لَِّمن َحَسَنةٞ  َ ٱ ُجوا  برای شما در زندگی رسول الله سرمشق « ]٢١[األحزاب: ﴾ ...ِخرَ �ٱ مَ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ
ً
یقینا

 ».نیکویی است، برای آنان که به الله و روز آخرت امید دارند...

سۡ  لَُ�مۡ  َ�نَۡت  قَدۡ ﴿ فرماید:و می
ُ
ِينَ ٱوَ  هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  ِ�ٓ  َحَسَنةٞ  َوةٌ أ  برای شما « ]٤: متحنةالـما[﴾ ...ۥٓ َمَعهُ  �َّ

ً
یقینا

 »که با او بودند وجود دارد. کسانیسرمشق خوبی در (زندگی) ابراهیم و 

ْوَ�ٰٓ ﴿ فرمايد:و می
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ ۖ ٱ َهَدى �َّ ُ َّ�  ٰ  شان هدايت اهللا كه هستند كسانی ها آن« ]٩٠[األنعام:  ﴾َتِدهۡ �ۡ ٱ ُهمُ فَبُِهَدٮ

 . »كن اقتدا آنان روش به پس است كرده

باشد چراکه آنان در این امر می -شیعه امامیه  -مشکل مولف با عصمت برخاسته از مبالغه و غلو مذهب پیشین وی 

وم معتقد به عصمت پیامبران و ائمه از سهو و فراموشی هستند حتی آنان را در امور و تصرفات شخصی محض معص

ها از صغائر و مخالف اولی قبل از رسالت و بعد از آن هستند. و این دانند و نیز معتقد به عصمت مطلق آنمی

 تعارض است.  اعتقادی است که با تعداد زیادی از آیات قرآن در
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کمیل، شفا از درد، استجاره، صباح، لیله الهریر، : علویه در دعاهای ۀدر صحیف و حضرت امیر

بْتُه« :رجب، ماه شعبان فرموده ۀنیم نَ نْبٍ أَذْ لَّ ذَ رْ يلِ كُ فِ مَّ اغْ هُ ىلَ  ، اللَّ آينِ عَ نْ رَ ا مَ يَ نِيالْـخَ وَ حْ ضَ فْ مْ يَ لَ ا فَ ، طَايَ

يلِ  مَ وءِ عَ نْ سُ ك أَتُوبُ إِلَيْكَ مِ ُ ريْ ا غَ هَ رُ فِ غْ َ الَّتِي الَ يَ نُويبِ كَ لِذُ رُ فِ تَغْ أَسْ ايفِ يفِ  ، وَ َ إِرسْ طِيئَتِي وَ رْ يلِ خَ فِ مَّ اغْ هُ اللَّ

ه لِّ ي كُ رِ رْ يلِ مَ  ، أَمْ فِ مَّ اغْ هُ تُ وَ اللَّ رْ ا أَخَّ تُ وَ مَ مْ دَّ نْتُ ا قَ لَ ا أَعْ تُ وَ مَ رْ َ ا أَرسْ أْ  ،مَ رَ نُويبِ دَ بَاءُ ذُ هِ أَعْ ذِ هَ ا وَ َ هتَ

ائِي  وَ هِ أَهْ ذِ هَ َتِكَ وَ محْ تِكالْـمُ بِرَ أْفَ رَ كَ وَ نَابٍ لُطْفِ ا إِىلَ جَ تُهَ لْ كَ ةُ وَ لَّ ي ،  ضِ رِ وْ جَ ي وَ بِظُلْمِ نِي فَ بْ ذِّ عَ إِنْ تُ وَ

ت رْ تَذَ رَ يلِ إِنِ اعْ ذْ الَ عُ ىلَ نَفْيسِ فَ ايفِ عَ َ إِرسْ ي وَ مِ رْ جُ نْ ،  وَ يَا مِ نْ اعِي الدُّ وَ تْنِي دَ عَ بِّ دَ اءِ  رَ ثِ النِّسَ رْ حَ

يعً  ِ امَ رسَ بْتُهُ أَجَ الْبَنِنيَ فَ ائِعً  اوَ ا طَ نْتُ إِلَيْهَ كَ رَ ي  اوَ ِ ا، إِهلَ تُ هلََ بَوْ كَ ادِ فَ تِهَ جْ االِ دِ وَ هْ نَ الزُّ ةِ مِ رَ خِ اعِي اآلْ وَ تْنِي دَ عَ دَ وَ

يرَ  رِ نْ جَ مْ مِ كَ تِكَ وَ مَ ا بِنِعْ تِهَ لَ ابَ قَ نْ مُ تَ عَ لُمْ ةٍ حَ وبِقَ نْ مُ مْ مِ َتُكَ كَ محْ ، لَوْ الَ رَ كَ مِ رَ ا بِكَ هَ فِ شْ نْ كَ تَ عَ مْ رَّ ةٍ تَكَ

نَ  نْتُ مِ هُ  ، الِكِنيالْـهَ لَكُ لُ هْ هُ جَ رَ مَ دْ غَ نِبٍ قَ ذْ ىلَ مُ لِكَ عَ ضْ دَ بِفَ عِ ي وُ يَا  ،إِهلَ نْ نُوباً يفِ الدُّ َّ ذُ يلَ ْتَ عَ رتَ دْ سَ ي قَ ِ إِهلَ

نْ  َّ مِ يلَ ا عَ هَ ِ رتْ جُ إِىلَ سَ وَ ا أَحْ أَنَ وَ رَ ُخْ بَايبِ يفِ  ، كَ يفِ األْ يْتُ شَ لَ أَبْ نْكَ وَ وِ عَ هْ ةِ السَّ َّ ي يفِ رشِ رِ مُ نَيْتُ عُ دْ أَفْ قَ ي وَ ِ إِهلَ

نْك دِ مِ ةِ التَّبَاعُ رَ كْ  . » سَ

ِينَ  إِنَّ ﴿ ِ  َءاَ�ٰتِ  ِ�ٓ  يَُ�ِٰدلُونَ  ٱ�َّ تَٮُٰهمۡ  ُسۡلَ�ٰنٍ  بَِغۡ�ِ  ٱ�َّ
َ
ا كِۡ�ٞ  إِ�َّ  ُصُدورِهِمۡ  ِ�  إِن �  ُهم مَّ

ِۖ  فَٱۡسَتِعذۡ  بَِ�ٰلِغِيهِ�  ِميعُ  ُهوَ  إِنَُّهۥ بِٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ  َ�َۡلقُ  ٥٦ ٱۡ�َِص�ُ  ٱلسَّ �ِض  ٱلسَّ
َ
ۡ�َ�ُ  َوٱۡ�

َ
 ِمنۡ  أ

ۡ�َ�َ  َوَ�ِٰ�نَّ  ٱ�َّاِس  َخۡلقِ 
َ
ۡ�َ�ٰ  �َۡسَتوِي َوَما ٥٧ َ�ۡعلَُمونَ  َ�  ٱ�َّاِس  أ

َ
ِينَ  َوٱۡ�َِص�ُ  ٱۡ�  َوٱ�َّ

ْ َءامَ  ْ  ُنوا ٰلَِ�ِٰت  وََعِملُوا ُءۚ  َوَ�  ٱل�َّ ا قَلِيٗ�  ٱلُۡمِ�ٓ ُرونَ  مَّ اَعةَ  إِنَّ  ٥٨ َ�َتَذكَّ  �َّ  ��َِيةٞ  ٱلسَّ
ۡ�َ�َ  َوَ�ِٰ�نَّ  �ِيَها َرۡ�َب 

َ
اِفر  ﴾٥٩ يُۡؤِمُنونَ  َ�  ٱ�َّاِس  أ

َ
  ].۵۹-۵۶:[غ

کنند بدون دلیلی که برای  میتراشی  و اشکالآنان که در آیات خدا مجادله  محققاً : ترجمه
 کبر و بزرگی که به آن نخواهند رسید، پس به های ایشان نیست جز ایشان آمده باشد در دل

) البته خلقت ۵۶بیناست(پناه ببر (از شر ایشان و از صفت کبر) زیرا فقط خدا شنوای خدا 
) و کور ۵۷( دانند و مهمتر از خلقت مردم است ولیکن بیشتر مردم نمیزمین بزرگتر  ها، آسمان

و بدکار، کمی از شما پند های شایسته دارند  و نه آنان که ایمان و عمل و بینا یکسان نیستند
ساعت رستاخیز آمدنی است شکی در آن نیست ولیکن بیشتر مردم  ) محققاً ۵۸د(پذیری می

 ). ۵۹آورند( ایمان نمی

که کبر و بزرگی مانع از قبول هدایت ، داللت دارد ﴾كِۡ�ٞ  إِ�َّ  ُصُدورِهِمۡ  ِ�  إِن﴿: ۀجمل: نکات

خالف دست او باشیم و این برباید همه مطیع و زیراگر ما نبوت محمد را بپذیریم : گفتند است، کفار می
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برای پذیرند  بزرگواری ما است، چنانکه زمان ما نیز پیشوایان دنیا خواه و شهرت طلب سخن حق را نمی

بدون دلیل مجادله  صو کفاری که با رسول خدا خیال خودشانه گردند ب می اینکه در مقابل مردم کوچک

 برد.  آید و محمد را از بین می دجال می: گفتند و لذا می این بود که از بزرگی ساقط نگردندکردند برای  می

ۡسَتِجۡب  ٱۡدُعوِ�ٓ  َر�ُُّ�مُ  َوقَاَل ﴿
َ
ِينَ  إِنَّ  لَُ�مۚۡ  أ ونَ  ٱ�َّ  َسَيۡدُخلُونَ  ِعَباَدِ�  َ�نۡ  �َۡسَتۡكِ�ُ

 ].۶۰غاِفر:[  ﴾٦٠ َداِخرِ�نَ  َجَهنَّمَ 
کسانی که از بندگی و  کنم، محققاً  و پروردگارتان فرمود مرا بخوانید تا شما را اجابت: ترجمه

 ). ۶۰( حال خواری داخل دوزخ گردنده زودی به عبادت من تکبر ورزند ب
خواندن عبادت است و چون عبادت شد نباید دیگری را دلیل است بر اینکه دعا و این آیه : نکات

خواند و دیگر اینکه اگر کسی از دعا خودداری کند تکبر ورزیده و مستحق دخول دوزخ است. در 

ِعَباَدة«: حدیث وارد شده
ْ
اَعُء ُمخُّ ال َضُل الِعَباَدةِ « ؛و نیز در روایات است که ،!*"»ادلُّ

ْ
ف
َ
اَعُء أ . و خدا !+"»ادلُّ

و اولیاء را بخوانید، حال جای تأسف است که مردم زمان بخوانید و نفرموده انبیاء مرا : فوق فرموده ۀدر آی

در این  ‡ خوانند. ما در اینجا نیز به جمالتی از دعاهای ائمه خدا را میمختلف غیرهای  ما به بهانه

 : کنیم ست اشاره میا همگان ۀمورد که مورد استفاد

هِ «: فرماید چنین می ۴۵و ۴۶سجادیه دعاهای  ۀصحیفن العابدین در یحضرت ز سِ فْ و إِىلَ نَ عُ دْ نْ يَ ا مَ يَ

لْتَ  نْه وقُ رَ عَ بَ نْ أَدْ سۡ  ُعوِ�ٓ دۡ ٱ﴿ : مَ
َ
ِينَ ٱ إِنَّ  لَُ�مۚۡ  َتِجۡب أ ونَ َتكۡ �َسۡ  �َّ  ُخلُونَ َسَيدۡ  ِعَباَدِ�  َ�نۡ  ِ�ُ

،  ﴾َداِخرِ�نَ  َجَهنَّمَ  ةً بَادَ كَ عِ اءَ عَ يْتَ دُ مَّ كَ فَسَ رْ تَ تَّ وَ دْ عَّ تَوَ بَاراً، وَ تِكْ ين هُ اسْ رِ اخِ نَّمَ دَ هَ ولَ جَ كِهِ دُخُ رْ ىلَ تَ ،  عَ

اصل و  ).٣٠٢و ٩٠/٣٠٠( بحار األنوار. و مجلسی، )٧/٢٧( وسائل الشیعةحّر عاملی، ». دعا مغز عبادت است« -١

ت می  : حکیمهمچنین . واست غریباین حدیث : گویدمی ) و٣٣٧١( سنن ترمذیباشد: آن در مصادر اهل سنَّ

 ) .٣٠٨٧ ش:، ٢/٢٢٤( مسند الفردوسی در دیلم و ؛)٢/١١٣( نوادر األصولدر  ترمذی

 دعائم اإلسالماین حدیث را أبوحنیفه نعمان بن محمد تمیمی مغربی (شیعی) در ». دعا برترین عبادت است« -٢

 َت فَرَغۡ  فَإَِذا﴿فرماید: روایت کرده است که وی در مورد این کالم الهی می ) از امام جعفر صادق ١/١٦٦(
برحذر باش از اینکه دعای بعد از فرض را رها کنی؛ فضل دعای بعد از نماز  :﴾َغبرۡ ٱفَ  َرّ�َِك  �َ�ٰ  . نَصۡب ٱفَ 

سۡ  ُعوِ�ٓ دۡ ٱ﴿فرماید: باشد. سپس گفت: خداوند متعال میفرض، همچون فضل نماز فرض بر نافله می
َ
 َتِجۡب أ

ِينَ ٱ إِنَّ  لَُ�مۚۡ  ونَ َتكۡ �َسۡ  �َّ و برترین عبادت دعا است. و در مورد  ﴾َداِخرِ�نَ  َجَهنَّمَ  ُخلُونَ َسَيدۡ  ِعَباَدِ�  َ�نۡ  ِ�ُ

ٰ  َ�َلِيمٌ  هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  إِنَّ ﴿این کالم الهی سوال شد:  َّ�
َ
ٞ أ نِيٞب  ه کند واه به معنای کسی است که بسیار دعا میفرمود: األ﴾ مُّ

اء) عَّ
َّ

 اند.روایت کرده (امام باقر)  بوجعفرأ از )٢/٤٦٦( الکافي را درو کلینی آن». (الد

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٨٨

 َ
رسِ خَ ، وَ كَ ِ ريْ ىلَ غَ ونَ عَ افِدُ ابَ الْوَ اعَ الْـمُ خَ ضَ ، وَ ونَ إِالَّ لَكَ ضُ رِّ بَ الْـمُ تَعَ دَ أَجْ ، وَ ونَ إِالَّ بِكَ عُونَ الْـمُ لِمُّ نْتَجِ

عَ  تَجَ نِ انْ بِنيإِالَّ مَ اغِ تُوحٌ لِلرَّ فْ ابُكَ مَ لَكَ بَ   ». فَضْ
 صفین وماه، یمانی، کمیل،  مصباح، جمل، ششعلویه در دعاهای  ۀدر صحیف یو حضرت عل

دُ الْـحَ « :شعبان فرموده ِ مْ يبُنِي ِ�َّ وهُ فِيُجِ عُ ي أَدْ دُ الْـحَ  ، الَّذِ ِ مْ طِيَنِي ِ�َّ يُعْ هُ فَ ئَلُ ي أَسْ دُ الْـحَ ، الَّذِ ِ مْ ي،  ِ�َّ الَّذِ

تِي اجَ ئْتُ حلَِ لَّامَ شِ ادِيهِ كُ ينِ ي هلِ إِ  ،أُنَ دَّ رُ تِي فَالَ تَ اجَ لْتُ حَ زَ تِيٍ بِكَ أَنْ بَ رْ ومِ كُ مُ نْدَ الْغُ سُ عِ نَفِّ ي تُ ابُكَ ،  أَنْتَ الَّذِ بَ

ول غُ الْوُ تُوحٌ لِلطَّلَبِ وَ فْ لِ ،  مَ ْ هتَ كَ وَ يدِ حِ لُ إِلَيْكَ بِتَوْ سَّ إِينِّ أَتَوَ كفَ ظِيمِ تَعْ كَ وَ بِريِ تَكْ كَ وَ يدِ ْجِ متَ الَ وَ  ، يلِكَ وَ

ي رِ ذْ بُولِكَ عُ َ قَ ريْ ي غَ رِ هُ إِلَيْهِ يفِ أَمْ جَّ عاً أَتَوَ زَ فْ أَلَتِي ،  مَ سْ بَتِي يفِ مَ غْ عَلْ رَ مَّ اجْ ارَ ، كايَ إِ   اللَّهُ رَ قْ ِ لْتُ اإلْ عَ دْ جَ قَ فَ

تِي يلَ سِ نْبِ إِلَيْكَ وَ سایر دعاها که پر است از چنین مضامینی که فقط باید خدا را . و همچنین » بِالذَّ

  دیگری توسل نکرد.جز او به هیچ کس ه خواند، و ب

﴿ ُ ِي ٱ�َّ َۡل  لَُ�مُ  َجَعَل  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ �ۚ  َوٱ�ََّهارَ  �ِيهِ  لِتَۡسُكُنوا َ  إِنَّ  ُمۡبِ�ً و ٱ�َّ  ٱ�َّاِس  َ�َ  فَۡضلٍ  َ�ُ
ۡ�َ�َ  َوَ�ِٰ�نَّ 

َ
ُ  َ�ٰلُِ�مُ  ٦١ �َۡشُكُرونَ  َ�  ٱ�َّاِس  أ ءٖ  ُ�ِّ  َ�ٰلِقُ  َر�ُُّ�مۡ  ٱ�َّ ۡ�َ  ٓ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  �َّ

ٰ  ُهَوۖ  َّ�
َ
ِينَ  يُۡؤفَُك  َكَ�ٰلَِك  ٦٢ تُۡؤفَُكونَ  فَ� ْ  ٱ�َّ ِ  َ�ٰتِ � َ�نُوا ُ  ٦٣ َ�َۡحُدونَ  ٱ�َّ ِي ٱ�َّ  َجَعَل  ٱ�َّ
�َض  لَُ�مُ 

َ
َمآءَ  قََراٗر� ٱۡ� َرُ�مۡ  بَِنآءٗ  َوٱلسَّ ۡحَسنَ  َوَصوَّ

َ
ّيَِ�ِٰت�  ّمِنَ  َوَرزَقَُ�م ُصَوَرُ�مۡ  فَأ  ٱلطَّ

ُ  َ�ٰلُِ�مُ  ُ  َ�َتَباَركَ  َر�ُُّ�ۡمۖ  ٱ�َّ   ].۶۴-۶۱غاِفر:[  ﴾٦٤ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َربُّ  ٱ�َّ
ی دهنده قرار در آن آرام گیرید و روز را بینای برای شما شب را قرار داده تاخداست که : ترجمه

) این صفات ۶۱گزارند( بر مردم صاحب فضل است ولیکن بیشتر مردم شکر نمیداد زیرا خدا 
ی جز او را آفریده. نیست خدایست خدای کامل الذاتی که پروردگار شماست او هر چیز ارا دار 

انکار  را آیات خداشوند آنان که  ینگونه منحرف می) بد۶۲پس به کجا سرگردان و منحرفید(
افراشت و شما را گاه نمود و آسمان را بر زمین را قرار برای شما خداست که  )۶۳کنند( می

و شما را از چیزهای پاکیزه روزی داد، این های شما را نیکو نمود  نمود، پس صورتصورتبندی 
 ). ۶۴ی که پروردگار جهانیان است(پروردگار شما داراست، با برکت است خدایصفات را 

ست باید ا که دارای چنین صفات را یفهماند که فقط خدای این آیات بیشتر میدر تعالی  حق: نکات

ۡحَسنَ ﴿خواند و پرستش کرد. و مقصود از 
َ
این است که صورت زیبا به شما داد، حال اگر  ﴾ُصَوَرُ�مۡ  فَأ

جواب این است همان صورت غیر زیبا باشند؟  بسیاری از بشرها دارای صورت غیر زیبا میکسی بگوید 

شکل بدتری بسنجد  ای امر نسبی است، اگر هر صورتی را انسان بزیرا زیبایخودش زیباست ه سبت بن
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ّيَِ�ٰتِ  ّمِنَ  َوَرزَقَُ�م﴿: ۀ. و مقصود از جمل!*"بیند بسیار زیباست می خدا به بشر که این است  ﴾ٱلطَّ

خالف حال اگر بشری برای پاکیزه گردد، بدش بیاید، و متوجه چیزهاز خبیثات و کثافات که  طبعی داده

 طبع خدا داده خبیثات را روزی خود قرار دهد به خدا مربوط نیست. 

ِ  ٱۡ�َۡمدُ  ٱّ�ِيَنۗ  َ�ُ  ُ�ۡلِِص�َ  فَٱۡدُعوهُ  ُهوَ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  ٱۡلَ�ُّ  ُهوَ ﴿  إِّ�ِ  ۞قُۡل  ٦٥ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َرّبِ  ِ�َّ
نۡ  نُِهيُت 

َ
ۡ�ُبدَ  أ

َ
ِينَ  أ ِ  ُدونِ  نمِ  تَۡدُعونَ  ٱ�َّ ا ٱ�َّ ّ�ِ  ِمن ٱۡ�َّيَِ�ُٰت  َجآَءِ�َ  لَمَّ ِمۡرُت  رَّ

ُ
نۡ  َوأ

َ
 أ

ۡسلِمَ 
ُ
ِي ُهوَ  ٦٦ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  لَِرّبِ  أ  ُ�مَّ  َعلََقةٖ  ِمنۡ  ُ�مَّ  �ُّۡطَفةٖ  ِمن ُ�مَّ  تَُراٖب  ّمِن َخلََقُ�م ٱ�َّ

ْ  ُ�مَّ  ِطۡفٗ�  ُ�ۡرُِجُ�مۡ  ُ�مۡ  ِ�َۡبلُُغٓوا ُشدَّ
َ
ْ  ُ�مَّ  أ ۚ  ِ�َُكونُوا ن َوِمنُ�م ُشُيوٗخا ٰ  مَّ ۖ  ِمن ُ�َتَو�َّ  َ�ۡبُل

 ْ َجٗ�  َوِ�َۡبلُُغٓوا
َ
َسّ�ٗ  أ   ].۶۷-۶۵غاِفر:[  ﴾٦٧ َ�ۡعقِلُونَ  َولََعلَُّ�مۡ  مُّ

ی او حالی که دین را برا. پس او را بخوانید دری جز اوکه نیست خدایای  زنده ستاو: ترجمه
بگو که من نهی ) ۶۵ی است که پروردگار جهانیان است(خالص گردانید ستایش خاص خدای

، خوانید زمانی که مرا دالئل روشن از پروردگارم آمد میغیرازخدا  عبادت آنچه را شماام از  شده
از خاک ی که شما را ) اوست خدای۶۶ی پروردگار جهانیان(ام که تسلیم شوم برا مأمور شدهو

ه بآن گاه تا  ،حال طفولیت بیرون آورده ا بعلقه سپس شما ر آفرید سپس از نطفه سپس از 
د که پیش از پیری نو برخی از شما کسانی .نیروی خود برسید سپس تا پیر گردید کمال رشد و

 ). ۶۷و شاید تعقل کنید( ،برسید به مدتی که نام برده شدهتا وفات یابند و 

ِ  ُدونِ  ِمن﴿: نکات چنانکه  است خداآن غیرمقصود از که در این قبیل آیات ذکر شده  ﴾ٱ�َّ

ِ  ُدونِ  ِمن﴿ ۀاند، و کلم مترجمین ترجمه کرده ی آنکه تر از خدا یعن شود بر پائین اطالق می ﴾ٱ�َّ

ِي ُهوَ ﴿که باشد چه انبیا و چه اولیا و چه بتان. و مقصود از جمالت رسد هر مقامش به خالق نمی  ٱ�َّ
شود بدون  این است که این تغییرات و تبدالت که عارض وجود شما شده و می ﴾...ّمِن َخلََقُ�م

کارگر نیست. و انبیاء و اولیاء را نیز مخلوق در آن  ۀاختیار شما دلیل بر یک قدرت غیبی است که اراد

سجادیه  ۀآمده در صحیفشامل است. حضرت سجاد با استفاده از این آیه و آیات دیگر که در این مورد 

جِ «: رمایدف می رِ ، حَ ايِقِ الْعِظَامِ تَضَ لْبٍ مُ نْ صُ يناً مِ هِ اءً مَ نِي مَ تَ رْ دَ أَنْتَ حَ مَّ وَ هُ ةٍ الْـمَ اللَّ يِّقَ مٍ ضَ حِ الِكِ إِىلَ رَ سَ

احسان الصوره منحصر در چهره و رخسار نیست بلکه در قد و قامت راست و نرمی پوست و ظرافت و ایستادن انسان  -١

کنند و توانایی انجام اموری را ندارند که باشد و اینکه چون حیواناتی نیست که بر چهار پا حرکت میپا می بر دو

 دهد. انسان انجام می
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ا بِ  َ هتَ ْ رتَ َّ الْـحُ سَ بَتَّ يفِ أَثْ ةِ، وَ ورَ َامِ الصُّ يْتَ يبِ إِىلَ متَ تَهَ تَّى انْ الٍ حَ نْ حَ االً عَ نِي حَ فُ ِّ ، تُرصَ بِ امَ نَعَتَّ الْـجَ  جُ حَ كَ ارِ وَ

تَ الْعِظَامَ لَ  وْ سَ ظْامً ثُمَّ كَ ةً ثُمَّ عَ غَ ضْ ةً ثُمَّ مُ قَ لَ ةً ثُمَّ عَ : نُطْفَ ئْتَ ـيفِ كِتَابِكَ امَ شِ رَ كَ قاً آخَ لْ نِي خَ أْتَ مَّ أَنْشَ ، ثُ امً . »حْ

راههایش تنگ است به رحم هایش در هم رفته و  خدایا تو مرا آبی خوار از صلبی که استخوان« :یعنی

گرداندی تا  ای پائین آوردی، در حالی که مرا از حالی به حالی می ها آن را پوشانده تنگ مادر که به پرده

مان طوری که در کتابت بیان ه آوردی و در من جوارح را ثابت گردانیدی بهه شکل کامل مرا درآنکه ب

ها را به گوشت  تی آنگاه استخوان سپس استخوانگوش ۀنطفه سپس خون بسته شده سپس پار: ای فرموده

مؤمنون  ۀسور ۱۴ ۀ(اشاره به آی .»پوشاندی سپس مرا آن طوری که خواستی خلق دیگری ایجادم نمودی

  ُ�مَّ ﴿ :که فرموده
ۡ
�َشأ

َ
 . ﴾َءاَخرَ  ًقاَخلۡ  هُ َ�ٰ أ

ْ  ُ�مَّ ﴿ ُ�مۡ  ِ�َۡبلُُغٓوا ُشدَّ
َ
  ﴾أ

ً
 های جنسی است ترشح هورمون راجع به بلوغ است و ابتدای بلوغ ظاهرا

زمان و اند  و بلوغ جنسی دختران را چنانکه گفته آورد ت میو بلوغ جنسی استعدادهای نهفته را به فعلی

در سن آغاز تکلم و وسعت کلماتی که : گویند سنین کمتری است تا پسران. دانشمندان در این مورد می

افتند و تکلم و  پسران هم سن خود پیش می ن ازاصوات، دخترا ۀساختن عبارات و عد رود و ه کار میب

اندیشه و نیز حد فاصل میان انسان و حیوان است، و نیز دانشمندان  ربوط به فکر،ناطقه هم در واقع م ۀقو

دختر بیش از یک پسر هم سن و سال اوست و دیگر آنکه قسمت  ۀقبل از بلوغ، هوش و حافظ: اند گفته

ر حال دختران به ه سات است در دختران بیش از پسران است. بهخلفی مغز که مرکز عواطف و احسا

 رسند تا پسران به رشد طبیعی خود.  رشد طبیعی خودشان در سنین کمتری می

ِي ُهوَ ﴿ ۦ ٱ�َّ ۡمٗر� قََ�ٰٓ  فَإَِذا َوُ�ِميُتۖ  يُۡ�ِ
َ
لَمۡ  ٦٨ َ�َيُكونُ  ُ�ن َ�ُۥ َ�ُقوُل  فَإِ�ََّما أ

َ
 إَِ�  تَرَ  �

ِينَ  ِ  َءاَ�ِٰت  ِ�ٓ  يَُ�ِٰدلُونَ  ٱ�َّ ٰ  ٱ�َّ َّ�
َ
فُونَ  � ِينَ  ٦٩ يُۡ�َ ْ  ٱ�َّ بُوا ٓ  بِٱۡلِكَ�ٰبِ  َكذَّ رَۡسۡلَنا َو�َِما

َ
 بِهِۦ أ

 ۖ ۡغَ�ُٰل  إِذِ  ٧٠ َ�ۡعلَُمونَ  فََسۡوَف  رُُسلََنا
َ
ۡعَ�ٰقِِهمۡ  ِ�ٓ  ٱۡ�

َ
َ�ِٰسُل  أ  ُ�مَّ  ٱۡ�َِميمِ  ِ�  ٧١ �ُۡسَحُبونَ  َوٱلسَّ

ُ  ٱ�َّارِ  ِ�  ۡ�نَ  لَُهمۡ  �ِيَل  ُ�مَّ  ٧٢ ۡسَجُرونَ �
َ
ِۖ  ُدونِ  ِمن ٧٣ �ُۡ�ُِ�ونَ  ُكنُتمۡ  َما � ْ  ٱ�َّ ْ  قَالُوا  َضلُّوا

ْ  نَُ�ن لَّمۡ  بَل َ�نَّا ۚ  ٔٗ َشۡ�  َ�ۡبُل  ِمن نَّۡدُعوا ُ  يُِضلُّ  َكَ�ٰلَِك  ا  بَِما َ�ٰلُِ�م ٧٤ ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  ٱ�َّ
�ِض  ِ�  َ�ۡفرَُحونَ  ُكنُتمۡ 

َ
ْ  ٧٥ َ�ۡمرَُحونَ  ُكنُتمۡ  َو�َِما ٱۡ�َقِّ  بَِغۡ�ِ  ٱۡ� بَۡ�َٰب  ٱۡدُخلُٓوا

َ
 َجَهنَّمَ  �

ۖ  َ�ِٰ�ِينَ  ِ�نَ  َمۡثَوى فَبِۡئَس  �ِيَها   ].۷۶-۶۸غاِفر:[  ﴾٧٦ ٱلُۡمَتَكّ�ِ
و چون امری را بخواهد پس همانا به آن گوید میراند  کند و می اوست که زنده می: ترجمه

کنند نظر  در آیات خدا مجادله و خصومت می) آیا به آنان که ۶۸باش، پس آن وجود یابد(

 



 ۹۱  سورة غافر

بدان  چه پیامبرانمان را) آنان که به این کتاب و به آن۶۹شوند( نکردی که به کجا برده می
ی که غلها و زنجیرها در ) وقت۷۰زودی خواهند دانست(ه بپس فرستادیم تکذیب کردند، 

) در آب جوشان سپس در آتش سوخته ۷۱( گردنشان باشد و به دوزخ کشیده شوند
) غیر از ۷۳د(دادی آنچه را که شریک او قرار می ستسپس به ایشان گفته شود کجا) ۷۲شوند(

دا خبدینگونه  .خواندیم بلکه ما از پیش چیزی را نمی ،گویند گم شدند از ما و از نظر ما ؟خدا
 هاست که در خوشحالی ا وه آن تفریح ةواسط هب )این(عذاب)۷۴گذارد( گمراه می را فرانکا

) از درهای دوزخ داخل ۷۵( آن بودید هاست که در ه آن خوشیب حق داشتید وناه زمین ب
 ). ۷۶( حالی که در آن جاودانه بمانید که بد است جایگاه متکبران شوید در

 ،اثبات خدا حیات و ممات است که بدون خواست کسی از مخلوقاتبر ل یکی از دالی: نکات

  حیات و موت عارض می
ً
  شود، اگر ذاتا

ً
دارای موت بودند نباید  دارای حیات بودند نباید بمیرند و اگر ذاتا

ْ  نَُ�ن لَّمۡ  بَل﴿: ۀزنده شوند و این تغییرات دلیل بر وجود مؤثری است. و جمل  َ�ۡبُل  ِمن نَّۡدُعوا
تا  اول اینکه اینها چیزی که قابل پرستش باشند نبودند: ، حمل بر یکی از دو معنی ممکن است﴾ا ٔٗ َشۡ� 

  نفی موضوع باشد. دوم اینکه مشرکین دروغگو باشند و میه به بما آنها را بخوانیم یعنی سال
ً
 گویند اصال

كِني َواهللاِ «: گویند ایم چنانکه در آیات دیگر هم که می ما چیزی را نخوانده رشِ نَّا مُ ا كُ قسم  و حتی »مَ

 خورند.  دروغ هم می

ِ  وَۡعدَ  إِنَّ  فَٱۡصِ�ۡ ﴿ ۚ  ٱ�َّ ا َحّقٞ ِي َ�ۡعَض  نُرَِ�نََّك  فَإِمَّ وۡ  نَعُِدُهمۡ  ٱ�َّ
َ
َينََّك  أ  يُرَۡجُعونَ  فَإَِ�َۡنا َ�َتوَ�َّ

رَۡسۡلَنا َولََقدۡ  ٧٧
َ
ن ِمۡنُهم َ�ۡبلَِك  ّمِن رُُسٗ�  أ ن َوِمۡنُهم َعَلۡيَك  قََصۡصَنا مَّ  َ�ۡقُصۡص  لَّمۡ  مَّ

ن لِرَُسولٍ  َ�نَ  َوَما َعلَۡيَكۗ 
َ
ِ�َ  أ

ۡ
ِۚ  �ِإِۡذنِ  إِ�َّ  يَةٍ � يَأ ۡمرُ  َجآءَ  فَإَِذا ٱ�َّ

َ
ِ  أ  وََخِ�َ  بِٱۡ�َقِّ  قُِ�َ  ٱ�َّ

  ].۷۸-۷۷غاِفر:[  ﴾٧٨ ٱلُۡمۡبِطُلونَ  ُهَنالَِك 
خدا حق و واقع شدنی است پس یا این است که به تو  ۀپس صبر کن که وعد :ترجمه

دهیم پس به سوی ما  ایم و یا تو را وفات می نمایانیم برخی از آنچه به ایشان وعده کرده می
برای تو  تحقیق پیش از تو پیامبرانی فرستادیم بعضی از ایشان راه ) و ب۷۷رجوع داده شوند(

 رسد کهرا نمییم و هیچ پیغمبری اهنکردنقل یم و بعضی از ایشان را برای تو اهنقل کرد
شود و  به حق داوریپس چون فرمان خدا بیاید  ؛داخ ۀاذن و اراده ز ببیاورد ُج  ایمعجزه

 ). ۷۸آنجاست که اهل باطل زیان کنند(

ِي َ�ۡعَض ﴿مقصود از : نکات های مسلمین و  کفار است در جنگقتل و اسر  ﴾نَعُِدُهمۡ  ٱ�َّ

 قصص سایر پیامبران ﴾َعلَۡيَك  َ�ۡقُصۡص  لَّمۡ  مَّن﴿ ۀاز جملدیگر دنیوی است. و مقصود های  عذاب
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کسی  جز خداو احوال ایشان را  تعدادنقل نکرده و  صست که خدا احوال آنان را برای محمدا

 ۀو شاید شمارداند  وحی میه احوال همانان که برای او نقل شده ب صداند. و اما پیامبر اسالم نمی

صد و بیست و انبیاء  ۀبیشتر از مذکورین باشد. روایت شده که شمارکه احوال آنان نقل نشده پیامبرانی 

 داند.  از خدا کسی نمی ر از این هم شاید بوده است و غیرو یا سیصد هزار بوده و بیشت !*"چهار هزار

﴿ ُ ِي ٱ�َّ نَۡ�ٰمَ  لَُ�مُ  َجَعَل  ٱ�َّ
َ
ْ  ٱۡ� َكُبوا ُ�لُونَ  َوِمۡنَها ِمۡنَها لَِ�ۡ

ۡ
 َمَ�ٰفِعُ  �ِيَها َوَلُ�مۡ  ٧٩ تَأ

 ْ  َءاَ�ٰتِهِۦ َوُ�رِ�ُ�مۡ  ٨٠ ُ�َۡملُونَ  ٱۡلُفۡلكِ  َوَ�َ  وََعلَۡيَها ُصُدورُِ�مۡ  ِ�  َحاَجةٗ  َعَلۡيَها َوِ�َۡبلُُغوا
يَّ 

َ
ِ  َءاَ�ٰتِ  فَأ فَلَمۡ  ٨١ تُنِكُرونَ  ٱ�َّ

َ
ْ  أ �ِض  ِ�  �َِسُ�وا

َ
ْ  ٱۡ� ِينَ  َ�ٰقَِبةُ  َ�نَ  َكۡيَف  َ�َينُظُروا  ٱ�َّ

ْ  َ�ۡبلِِهمۚۡ  ِمن ۡ�َ�َ  َ�نُٓوا
َ
َشدَّ  ِمۡنُهمۡ  أ

َ
�ِض  ِ�  َوَءاثَاٗر� قُوَّةٗ  َوأ

َ
ٓ  ٱۡ� ۡ�َ�ٰ  َ�َما

َ
ا َ�ۡنُهم أ ْ  مَّ  َ�نُوا

  ].۸۲-۷۹غاِفر:[  ﴾٨٢ يَۡ�ِسُبونَ 
آنها را سوار شوید و از بعضی خداست که برای شما چهارپایان را قرار داد تا بعضی از : ترجمه

بر آنها به حاجتی که (با سوارشدن) ) و برای شما در آنها منافعی است و تا ۷۹از آنها بخورید(
) و او آیات خود را به شما ۸۰شوید( کشتی حمل می در دلتان دارید برسید و بر آنها و بر

بینند مین سیر نکردند که بپس آیا در ز) ۸۱کنید( نمایاند پس به کدام آیات خدا انکار می می
در زمین به نیرو و آثار و سرانجام آنان که پیش از ایشان بودند چگونه بود، آنان بیشتر از ایشان 

دست ه نیاز نکرد آنچه ب ایشان نساخت و ایشان را بی، پس کاری بر نیرومندتر و بهتر بودند
 ). ۸۲آورده بودند(

کند و به کفار  قدرت خود را بیان می صرسول خدا برای تسلیتعالی  حقدر این آیات نیز : نکات

کنید و از قدرت و سطوت  اندازید و به آیات الهی انکار می چرا عقل خود را به کار نمیگوید  می

اموال و آثار ایشان به درد ایشان خورد و ایشان را از عذاب  گیرید، آیا قدرت، شتگان عبرت نمیگذ

  :بعد سبب بدبختی ایشان را ذکر نموده ۀیآخرت مصون داشت البته خیر، پس در آ

نِْبيَاءِ  اِهللا!يَا رَُسوَل  :قُلُْت  ...«) ضمن حدیث: ٥/٢٦٥( المسنداحمد در   -١
َ ْ
ُة األ ْر�ََعٌة  :قَاَل  ؟َ�ْم َو�َّ ِعدَّ

َ
ٍف َوأ

ْ
ل
َ
ِمائَُة أ

ًفا
ْ
ل
َ
وَن أ گفتم: ای رسول خدا تعداد انبیا چقدر »: «... ا َغِفً�امَجَّ  ،رَ ـالرُُّسُل ِمْن َذلَِك ثََالُث ِمائٍَة ومََخَْسَة َعشَ  ،وَِعرْشُ

شعیب ارنؤوط ». اندبوده است؟ فرمود: صد و بیست و چهار هزار نفر که از این تعداد سیصد و پانزده نفر رسول بوده

  ضعیٌف  نآ إسناد گوید:می


 مجمع الزوائد در یهیثم و ؛)٧٨٧١ ش:، ٨/٢١٧( :الکبیر در یطبران وباشد. می اجد

 رابخشی از آن . واست ثقة ی کهحمد بن خلید حلبا باشد جزمیالصحیح ن، راویان اویان آ: رگویدمی )٨/٢١٠(

صحیح بر شرط مسلم : گویدمی و روایت کرده است. أبي أمامة از) ٣٠٣٩ ش:، ٢/٢٨٨( :المستدرك درحاکم 

 .با وی موافقت کرده است التلخیص در بیذه و اند.را تخریج نکردهنآ ناست و شیخی

 

                                                           



 ۹۳  سورة غافر

ا﴿ ْ  بِٱۡ�َّيَِ�ٰتِ  رُُسلُُهم َجآَءۡ�ُهمۡ  فَلَمَّ ا بِِهم وََحاَق  ٱۡلعِۡلمِ  ّمِنَ  ِعنَدُهم بَِما فَرُِحوا ْ  مَّ  بِهِۦ َ�نُوا
ا ٨٣ �َۡسَتۡهزُِءونَ  ْ  فَلَمَّ ۡوا

َ
َسَنا َرأ

ۡ
ْ  بَأ ِ  َءاَمنَّا قَالُٓوا  ٨٤ ُمۡ�ِ�ِ�َ  بِهِۦ ُكنَّا بَِما َوَ�َفۡرنَا وَۡحَدهُۥ بِٱ�َّ

ا إِيَ�ُٰنُهمۡ  يَنَفُعُهمۡ  يَُك  فَلَمۡ  ْ  لَمَّ ۡوا
َ
ۖ  َرأ َسَنا

ۡ
ِ  ُسنََّت  بَأ  وََخِ�َ  ِعَبادِهۦِۖ  ِ�  َخلَۡت  قَدۡ  ٱلَِّ�  ٱ�َّ

   ].۸۵-۸۳غاِفر:[  ﴾٨٥ ٱۡلَ�ٰفُِرونَ  ُهَنالَِك 
از دانش نزدشان های روشن نزد ایشان آمدند به آنچه  پس چون پیامبرانشان با دلیل: ترجمه

) پس چون عذاب ۸۳نمودند( ایشان را اثر آنچه به آن استهزاء میخوش بودند و فرا گرفت  بود،
و به آنچه عادت داشتیم که به آن شرک  ایمان آوردیم به خدای یکتا: ما را دیدند گفتند

نفعی نداشت زمانی که صالبت ما را ) پس ایمانشان برای ایشان ۸۴دیم(ورزیدیم کافر ش می
 ). ۸۵دیدند، روشی است که خدا در میان بندگانش جاری نموده و کافران در آنجا زیانکارند(

وجود دانشمندان متکبر مانعی که مردم را از دین و حقائق دینی و از انبیاء دور کرده  ینبزرگتر: نکات

دانش خود مغرور ه حقی را ظاهر نموده ایشان تکبر ورزیده و ب حقگوییپیامبری آمده و یا هر بوده که هر

ْ ﴿: ۀنمودند، چنانکه جمل گشته به آن خوش بوده و به گفتار حقگویان استهزاء می  ِعنَدُهم بَِما فَرُِحوا
ای  تازه دان ما شده زمان ما مانع از سخن حقبه آن داللت دارد. پس اگر عالم نمایان  ﴾ٱۡلعِۡلمِ  ّمِنَ 

 نیست.

 



 
 
 

لَت (مكية وهي أربع ومخسون آية)  سورة فُصِّ

 باشد آیه می ۵۴سجده مکی و دارای  ۀفصلت و یا سور ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
لَۡت  كَِ�ٰبٞ  ٢ ٱلرَِّحيمِ  ٱلرَّ� ّمِنَ  تَ�ِ�لٞ  ١ حمٓ ﴿ ا قُۡرَءانًا َءاَ�ُٰتُهۥ فُّصِ  ّلَِقۡو�ٖ  َعَر�ِّيٗ

ۡعَرَض  َونَِذيٗر� �َِشٗ�� ٣ َ�ۡعلَُمونَ 
َ
ۡ�َ�ُُهمۡ  فَأ

َ
ْ  ٤ �َۡسَمُعونَ  َ�  َ�ُهمۡ  أ ِ�نَّةٖ  ِ�ٓ  قُلُوُ�َنا َوقَالُوا

َ
 أ

ا ٓ  ّمِمَّ َنا فَٱۡ�َمۡل  ِحَجابٞ  َوَ�ۡينَِك  بَۡينَِنا َوِمنۢ  َوۡقرٞ  َءاَذانَِنا َوِ�ٓ  إَِ�ۡهِ  تَۡدُعونَا  ﴾٥ َ�ِٰملُونَ  إِ�َّ
ت:  

َ
ل ِصّ

ُ
 ]. ۵-۱[ف

ازجانب  (قرآن)) این۱میم( ء،رحمن رحیم. حانام خدای کامل الذات و الصفات ه ب: ترجمه
حالی که است که آیات آن بیان شده در ) کتابی۲(استنازل شده (خدای)رحمن رحیم 

ولی بیشتر ) بشارت دهنده و ترساننده است ۳ند(قرآنی است عربی برای گروهی که بدان
دلهای ما از فهم آنچه ما را به سوی آن دعوت : ) و گفتند۴( شنوند اعراض کرده که نمی ایشان

گینی و میان ما و تو حائلی است پس تو ه و مستور است و در گوشهای ما سنکنی در پرد می
  .)۵(کنیم کار خود را بکن که ما کار خود را می

، ﴾حمٓ ﴿باشد و یا خبر است برای  هذاخبر است برای مبتدای محذوف که  ﴾تَ�ِ�لٞ ﴿: ۀکلم: نکات

لَۡت  كَِ�ٰبٞ ﴿و یا خود مبتدا و خبر آن  است که  منزلمعنی ه بمصدر  ﴾تَ�ِ�لٞ ﴿ حالهر باشد. به ﴾فُّصِ

مقصود اینکه فصول  معنی فصل فصل آوردن نیز آمده است.ه معنی بیان آمده و به ب تفصيلمفعول باشد. و 

ا قُۡرَءانًا﴿: ۀقصص و احکام. و جمل اب آمده در توحید و صفات الله، مواعظ،متعدده در این کت  َعَر�ِّيٗ
تعالی قرآن را نازل نموده تا مردم بدانند و سبب نزول آن فهم مردم  داللت دارد که حق ﴾َ�ۡعلَُمونَ  ّلَِقۡو�ٖ 

کند  یل و یا بیان غایت است که فهم مردم باشد، پس کسی که خیال میبرای تعل ﴾ّلَِقۡو�ٖ ﴿ الماست، زیرا 

، ﴾َ�ِٰملُونَ  إِ�ََّنا فَٱۡ�َمۡل ﴿: ۀجمل منظور کفار از آیات اعتقاد ورزیده. وبر ضد اینفهمد  قرآن را کسی نمی

و یا تو بر کیش خود و  کنیم نیز در ابطال امر تو سعی میمر ما داری بکن ما اکاری در ابطال  هرست که ا آن

 کنیم.  ما بر کیش خودمان عمل می



 ۹۵  سورة فصلت

ٓ  قُۡل ﴿ َما ۠  إِ�َّ نَا
َ
ٓ  إَِ�َّ  يُوَ�ٰٓ  ّمِۡثلُُ�مۡ  �ََ�ٞ  � َما َّ�

َ
ْ  َ�ِٰحدٞ  إَِ�ٰهٞ  إَِ�ُٰهُ�مۡ  � ۗ  إَِ�ۡهِ  فَٱۡسَتقِيُمٓوا  َوٱۡسَتۡغِفُروهُ

ِينَ  ٦ ّلِۡلُمۡ�ِ�ِ�َ  َوَوۡ�لٞ  َكٰوةَ  يُۡؤتُونَ  َ�  ٱ�َّ ت: ﴾٧ َ�ٰفُِرونَ  ُهمۡ  بِٱ�ِخَرةِ  وَُهم ٱلزَّ
َ
ل ِصّ

ُ
 ]. ۷-۶[ف

ود که ش جز این نیست که من بشری مانند شمایم به سوی من وحی میبگو همانا : ترجمه
یگانه است پس مستقیم سوی او روید و از او آمرزش بخواهید و وای معبودی شما  معبودهمانا 

 ). ۷دهند همانان که خودشان به آخرت منکرند( که زکات نمی ) آنان۶بر مشرکین(
ٓ ﴿: ۀجمل: نکات َما ۠  إِ�َّ نَا

َ
من بیش از بشری  داللت بر حصر و انحصار دارد یعنی ﴾ّمِۡثلُُ�مۡ  �ََ�ٞ  �

ه من وحی جز این که به اطالق دارد یعنی در همه چیز مانند شمایم ب »ّمِۡثلُُ�مۡ «و  مانند شما نیستم

  من نه جنم، شود یعنی می
َ
 نه مل

َ
ا «: کی دارم. و از انس روایت شدهک و نه صفات مل إنَّ أُنَاساً قالوا: يَ

ا ا  رسول اهللا! يَ نَ ِ ريْ ابْنَ خَ ا وَ نَ َ ريْ ا وَ خَ ا. فقال يَ نَ يِّدِ ابْنَ سَ ا وَ نَ يِّدَ الَ : «صسَ مْ وَ لِكُ وْ ولُوا بِقَ ! قُ ا النَّاسُ َ ا أَهيُّ يَ

مُ  نَّكُ يَ وِ تَهْ سْ نْ يَ لَتِي الَّتِي أَ نْزِ قَ مَ وْ عُوينِ فَ فَ رْ بُّ أَنْ تَ ا أُحِ اهللاِ مَ ، وَ ولُهُ سُ رَ بْدُ اهللاِ وَ دٌ عَ َمَّ ا حمُ ! أَنَ يْطَانُ لَنِي اهللاُ الشَّ زَ

لَّ  جَ زَّ وَ ای بهترین فرد ما و فرزند بهترین فرد  ،یا رسول الله: دندرگروهی از مردم عرض ک«: یعنی. .!*"»عَ

گویید  مردم به گفتاری که با خود می ای: فرمود صو فرزند آقای ما، رسول خدا ای آقای ما ما و

 ۀکه مرا از مرتبخدا و رسول اویم دوست ندارم  ۀید و شیطان شما را گمراه نکند، من محمد بندبگوی

های الهی  من فقط رساندن پیام ۀ، یعنی مرتب»ای که خدا مرا فرود آورده است باالتر ببرید آن مرتبه مخود

 است نه چیز دیگر. 
 افعالی و عبادِی  اما علم، اعتقاد به توحید ذاتی، صفاتی، و: و وحی إلهی در علم و عمل است

 ۀاستغفار و خدمت به خلق که زکات باشد با استقامت در دین. و جمل ،و اما عمل تعالی حق

﴿ ْ   ﴾إَِ�ۡهِ  فَٱۡسَتقِيُمٓوا
ً
و بدون واسطه به او رجوع کنند و کسی و  داللت دارد که بندگان باید مستقیما

 چیزی را واسطه قرار ندهند. 

ِينَ  إِنَّ ﴿ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ٰلَِ�ِٰت  وََعِملُوا ۡجرٌ  لَُهمۡ  ٱل�َّ
َ
�ِنَُّ�مۡ  ۞قُۡل  ٨ َمۡمُنونٖ  َ�ۡ�ُ  أ

َ
 أ

ِي َ�َۡ�ُفُرونَ  �َض  َخلَقَ  بِٱ�َّ
َ
ۥٓ  َوَ�َۡعلُونَ  يَۡوَمۡ�ِ  ِ�  ٱۡ� نَداٗد�ۚ  َ�ُ

َ
 ٩ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َربُّ  َ�ٰلَِك  أ

رَ  �ِيَها َوَ�َٰركَ  فَۡوقَِها ِمن َرَ�ِٰ�َ  �ِيَها وََجَعَل  ٓ  َوقَدَّ ۡقَ�َٰ�َها �ِيَها
َ
ۡرَ�َعةِ  ِ�ٓ  أ

َ
يَّا�ٖ  أ

َ
 َسَوآءٗ  �

آ�ِلِ�َ  َمآءِ  إَِ�  ٱۡسَتَوىٰٓ  ُ�مَّ  ١٠ ّلِلسَّ �ِض  لََها َ�َقاَل  ُدَخانٞ  َوِ�َ  ٱلسَّ
َ
وۡ  َطوۡ�ً  ٱئۡتَِيا َولِۡ�

َ
 َكۡرٗها أ

 ٓ تَۡيَنا قَاَ�َا
َ
ۡوَ�ٰ  يَۡوَمۡ�ِ  ِ�  َسَ�َٰواتٖ  َسۡبعَ  َ�َقَضٮُٰهنَّ  ١١ َطآ�ِعِ�َ  �

َ
ۚ  َسَمآءٍ  ُ�ِّ  ِ�  َوأ ۡمرََها

َ
 َوَز�َّنَّا أ

 داند.را صحیح می. با الفاظ نزدیک به این؛ و شعیب ارنؤوط آن)٢٤٩و ٢٤١و ٣/١٥٣( مسند أحمد -١

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٩٦

َمآءَ  ۡ�َيا ٱلسَّ ۚ  بَِمَ�ٰبِيحَ  ٱ�ُّ ت:  ﴾١٢ ٱۡلَعلِيمِ  ٱۡلَعزِ�زِ  َ�ۡقِديرُ  َ�ٰلَِك  وَِحۡفٗظا
َ
ل ِصّ

ُ
 ].۱۲-۸[ف

اند برای ایشان پاداش  های شایسته کرده آورده و عملتحقیق آنان که ایمان ه ب: ترجمه
که زمین را در دو روز آفریده و برای او همتا و شما کافرید به آن آیا حقیقتاً : ) بگو۸منت است( بی

های بلند را از  ) و قرار داد در زمین کوه۹پروردگار جهانیان(دهید، این است  مانند قرار می
اندازه نمود در چهار روزی که ه های آن را مقدر و ب باالی آن و در آن برکت نهاد و در آن روزی

) سپس به آسمان پرداخت در حالی که دودی بود پس به ۱۰برای خواستاران(مساوی بودند 
) و در دو روز آنها ۱۱به رغبت آمدیم(: گفتند .یداهت بیایبه رغبت و یا کر : آسمان و زمین گفت

ها زینت  را هفت آسمان نمود و در هر آسمانی امر آن را وحی نمود و آسمان دنیا را به چراغ
 ). ۱۲خوبی حفظ نمودیم، این است تقدیر خدای عزیز دانا(ه دادیم و ب

ها و زمین در شش روز بوده، از  اندر سور دیگر بیان شده که خلقت آسمچون در آیات دیگر : نکات

آن شش روز تقسیم گردیده، دو روز آن به خلقت است که؛ شود این  این آیات این سوره آنچه استفاده می

پس از خلقت زمین مخلوقات  ؛ها و اقوات زمین، یعنی کوه ها، چهار روز دیگر به خلقت آسمانزمین و 

شده دو روز  دیگر در چهار روز پدید آمده، و در این چهار روز در عین حالی که مقدرات زمین تقدیر می

ها و طبقات آن پرداخته شده است. پس این آیات با آیات دیگر منافاتی  از این چهار به خلقت آسمان

دیگر پوشیده است. و دانشمندان معترفند که با ندارد. و حقیقت هفت آسمان مانند بسیاری از چیزهای 

اکتشافات مقدار بسیار  ۀها بر ایشان مجهول است، و با هم ترقیات حقیقت این کیهان و کهکشان ۀهم

در هر  رنو: گویند اند می و از باب نمونه طبق محاسباتی که کرده اند زی از حقائق کیهان را فهمیدهناچی

پیماید، با این حساب یک سال نوری بالغ بر  کیلومتر) را می ۳۰۰۰۰۰/-میل (معادل  ۱۸۶۰۰۰/-ثانیه 

سال نوری است، با وجود این ما در  ۲/۴تریلیون میل است و مسافت خورشید تا نزدیکترین ستارگان  ۶

میلیون  ۳۰۰۰۰۰/-ای است از  کهکشان نام دارد و مجموعهکه کنیم  شلوغ آسمان زندگی می ۀمنطق

 میلیون از آنها تا ۳۰/-ای است که در حدود  های عدیده هکشان یکی از کهکشانستاره، این مجموعه ک

دو میلیون سال نوری  متوسط یک کهکشان تا کهکشان دیگر تقریبا ۀشناخته شده است، فاصلکنون 

ها با سرعت متجاوز  شوند، بعضی عجله از یکدیگر دور میه است، ولی ظاهرا جای کافی ندارند زیرا ب

های تو در تو از یکدیگر آن  شوند، مسافات این جهان میل در ثانیه یا بیشتر از ما دور می -۱۴۰۰۰/-از 

دیگر فضا محسوب  ۀخالی در میان طبق ۀخود فقط لک ۀنوبه فضائی ب ۀقدر زیاد است که هر طبق

تنها یک خال تلقی  ۲شود در داخل فضای  شمسی که فضای نخست نامیده می ۀشود، مثال منظوم می

تا آخر. بنابراین روشن است که چرا ما حقیقت هفت  ۳در قبال فضای  ۲طور فضای  د و همینشو می

 



 ۹۷  سورة فصلت

 ۵۹ ۀذیل آی يوم ۀکنیم زیرا درک بشر از احاطه به جهان آفرینش عاجز است. و دربار آسمان را درک نمی

 فرقان توضیحی داده شده مراجعه شود.  ۀسور

رَ ﴿: ۀدر جمل ٓ  َوَقدَّ ۡقَ�َٰ�َها �ِيَها
َ
  :، سه احتمال صحیح راه دارد!*"﴾أ

ۡقَ�َٰ�َها﴿ های اهل زمین را کهمقدر کرد قوت اول اینکه
َ
 باشد.  »هلهاأقوات أ« ؛معنیه ب ﴾أ

 باران و برف. ه مقدر کرد قوت خود زمین را ب دوم

که در هر  »قوات التی يصدر منهااأل« ؛شود یعنی ی که از زمین متولد میهای مقدر کرد روزی سوم

اشت و در جای دیگر فیروزه، در ی معدن طال گذمعدنی گذاشت، در جای ،محلی و کوهی هرشهری و 

صنعت زراعت و تجارت آن اقوات به سائلین  ۀواسطه ی نمک گذاشت در جای دیگر اشجار، که بجای

 رسد.  می

تَۡيَنا﴿: ۀو مقصود از جمل
َ
 باشد.  آسمان و اطاعت تکوینی آنها می همان گردش زمین، ﴾َطآ�ِعِ�َ  �

ْ  فَإِنۡ ﴿ ۡعَرُضوا
َ
نَذۡرتُُ�مۡ  َ�ُقۡل  أ

َ
 ِمنۢ  ٱلرُُّسُل  َجآَءۡ�ُهمُ  إِذۡ  ١٣ َوَ�ُمودَ  َ�دٖ  َ�ٰعَِقةِ  ّمِۡثَل  َ�ٰعَِقةٗ  أ

يِۡديِهمۡ  َ�ۡ�ِ 
َ
�َّ  َخۡلفِِهمۡ  َوِمنۡ  �

َ
�  ْ ۖ  إِ�َّ  َ�ۡعُبُدٓوا َ ْ  ٱ�َّ نَزَل  َناَر�ُّ  َشآءَ  لَوۡ  قَالُوا

َ
ٓ  فَإِنَّا َمَ�ٰٓ�َِكةٗ  َ�  بَِما

رِۡسۡلُتم
ُ
ا ١٤ َ�ٰفُِرونَ  بِهِۦ أ مَّ

َ
ْ  َ�دٞ  فَأ وا �ِض  ِ�  فَٱۡسَتۡكَ�ُ

َ
ْ  ٱۡ�َقِّ  بَِغۡ�ِ  ٱۡ� َشدُّ  َمنۡ  َوقَالُوا

َ
 ِمنَّا أ

 ۖ وَ  قُوَّةً
َ
ْ  لَمۡ  أ نَّ  يََرۡوا

َ
َ  أ ِي ٱ�َّ َشدُّ  ُهوَ  َخلََقُهمۡ  ٱ�َّ

َ
ۖ  ِمۡنُهمۡ  أ ٗة ْ  قُوَّ  ١٥ َ�َۡحُدونَ  َ�ٰتَِنا� َوَ�نُوا

رَۡسۡلَنا
َ
� رِ�ٗحا َعلَۡيِهمۡ  فَأ ٗ�َ يَّا�ٖ  ِ�ٓ  َ�ۡ

َ
َِساتٖ  � ُِذيَقُهمۡ  �َّ ۖ  ٱۡ�ََيٰوةِ  ِ�  ٱۡ�ِۡزيِ  َعَذاَب  ّ�ِ ۡ�َيا  ٱ�ُّ

ۡخَزٰىۖ  ٱ�ِخَرةِ  َولََعَذاُب 
َ
ونَ  َ�  َوُهمۡ  أ ا ١٦ يُنَ�ُ مَّ

َ
ْ  َهَديَۡ�ُٰهمۡ �َ  َ�ُمودُ  َوأ  َ�َ  ٱۡلَعَ�ٰ  فَٱۡسَتَحبُّوا

َخَذۡ�ُهمۡ  ٱلُۡهَدىٰ 
َ
ْ  بَِما ٱلُۡهونِ  ٱۡلَعَذابِ  َ�ٰعَِقةُ  فَأ ت:  ﴾١٧ يَۡ�ِسُبونَ  َ�نُوا

َ
ل ِصّ

ُ
  ].۱۷-۱۳[ف

مردم اعراض کنند بگو من شما را از صاعقه و عذابی مانند عذاب قوم عاد و پس اگر : ترجمه
طرف به سویشان آمدند که نپرستید جز خدا را وقتی که پیامبرانشان از هر ) ۱۳م(ترسان ثمود می

کرد پس ما به آنچه به آن مأمورید  خواست فرشتگانی نازل می اگر پروردگارمان می: گفتند
ما بیشتر  قوت ازه ب کی: حق در زمین بزرگی کردند و گفتنده نا) پس اما قوم عاد ب۱۴کافریم(

به آیات ما انکار  و آنانفریده نیرومندتر از ایشان است که ایشان را آی است آیا ندیدند که خدای
) پس در روزهای نحسی باد تندی که سرد و با صدا بود بر آنان فرستادیم تا ۱۵ورزیدند( می

تر است و ایشان  بچشانیم ایشان را عذاب خواری در زندگی دنیا و البته عذاب آخرت خوارکننده

 ].١٠[فصلت:  »ه اندازه نمود.های آن را مقدر و ب و در آن روزی« -١

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٩٨

م ثمود پس ایشان را هدایت کردیم پس کوری و گمراهی را بر هدایت ) و اما قو۱۶یاری نشوند(
 ). ۱۷کردند( سبب آنچه میه کننده بگرفت بادند پس ایشان را بانگ عذاب خوار ترجیح د

قرائت  عتبه بن ربيعهبرای  صنازل شد رسول خداروایت شده که این آیات هنگامی که : نکات

کار محمد بر ما مشتبه شده، یک مرد عالم به شعر و سحر و : ابوجهل در میان قریش گفتکرد وقتی که 

من به شعر و سحر و : کهانه را پیدا کنید تا برود با او سخن گوید و بیاید برای ما بیان کند. عتبه گفت

ای محمد تو بهتری و یا هاشم : آمد و گفت صمانند اینها دانایم و بر من پنهان نیست، پس نزد محمد

ی و ما را گوی خدایان ما بد مییا عبدالمطلب، آیا تو بهتری و یا عبدالله، برای چه به و آیا تو بهتری و 

ببندیم و اعالم کنیم تو رئیس  خواهی بیا برای تو پرچم ریاست خوانی، پس اگر ریاست می گمراه می

ی جوئی برای تو جمع کنیم مقداری که مستغنی شوی، و اگر شهوت داری ده دختر ی، و اگر مال میمای

ِ ٱ �﴿ :گفت خدا که خود انتخاب کنی برای تو تزویج آریم، چون سخنان او تمام شد، رسول َّ� 
نَذۡرتُُ�مۡ ﴿: ۀتا رسید به جمل ﴾حمٓ  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ

َ
، عتبه !*"﴾َوَ�ُمودَ  َ�دٖ  َ�ٰعَِقةِ  ّمِۡثَل  َ�ِٰعَقةٗ  أ

اش و  و او را قسم داد به رحم که دیگر نخواند و رفت میان خانه صخدا دست گذاشت به دهان رسول

عتبه به دین جدید در آمده و گمراه شده است. پس دست جمعی نزد او : نزد قریش نرفت، آنان گفتند

دیگر با : ای، او به خشم آمد و گفت ی معلوم شده گمراه شدهآی هان چه شده که نزد ما نمی: رفتند و گفتند

واهم گفت، قسم به خدا چون نزد او رفتم، او چیزی جوابم داد که نه شعر بود و نه سحر سخن نخمحمد 

گوید و  و چون به صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود رسید دهان او را نگه داشتم و دانستم او دروغ نمی

 . !+"ترسیدم به شما عذاب نازل گردد

ِينَ  َوَ�َّۡيَنا﴿ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ۡعَدآءُ  ُ�َۡ�ُ  َوَ�ۡومَ  ١٨ َ�تَُّقونَ  َوَ�نُوا
َ
ِ  أ  ١٩ يُوزَُعونَ  َ�ُهمۡ  ٱ�َّارِ  إَِ�  ٱ�َّ

 ٰٓ بَۡ�ُٰرُهمۡ  َسۡمُعُهمۡ  َعلَۡيِهمۡ  َشِهدَ  َجآُءوَها َما إَِذا َح�َّ
َ
ْ  بَِما وَُجُلوُدُهم َو�  ٢٠ َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا

 ْ ۖ  َشِهد�ُّمۡ  لِمَ  ِ�ُلُودِهِمۡ  َوقَالُوا ْ  َعلَۡيَنا نَطَقَنا قَالُٓوا
َ
ُ  أ ِيٓ  ٱ�َّ نَطقَ  ٱ�َّ

َ
�  ُ�َّ  أ ءٖ  َخلََقُ�مۡ  وَُهوَ  َ�ۡ

َل  وَّ
َ
�ٖ  أ ونَ  ُكنُتمۡ  َوَما ٢١ تُرَۡجُعونَ  �َ�ۡهِ  َمرَّ ن �َۡستَِ�ُ

َ
 َوَ�ٓ  َسۡمُعُ�مۡ  َعلَۡيُ�مۡ  �َۡشَهدَ  أ

بَۡ�ٰرُُ�مۡ 
َ
نَّ  َظَننُتمۡ  َوَ�ِٰ�ن ُجلُوُدُ�مۡ  َوَ�  �

َ
َ  أ ا َكثِٗ�� َ�ۡعلَمُ  َ�  ٱ�َّ  ٢٢ َ�ۡعَملُونَ  ّمِمَّ

 ].١٣[فصلت:  »ترسانم. عذاب قوم عاد و ثمود می من شما را از صاعقه و عذابی مانند« -١

ة الئلد ی، بیهقو  )٧/٣١٠( الدر الـمنثوری، سیوط. و )١٦٨ -٧/١٦٧( معالـم التنزیلبغوی،  -٢ ُبوَّ  -٢/٢٠٢( النُّ

 »فیه لین«در وی ضعف و سستی وجود دارد. است که » األجلح«یکی از راویان حدیث  و. )٢٠٣

 

                                                           



 ۹۹  سورة فصلت

ِي َظنُُّ�مُ  َوَ�ٰلُِ�مۡ  ۡرَدٮُٰ�مۡ  بَِرّ�ُِ�مۡ  َظَننُتم ٱ�َّ
َ
ۡصَبۡحُتم أ

َ
 فَإِن ٢٣ ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ  ّمِنَ  فَأ

 ْ وا َُّهۡمۖ  َمۡثٗوى فَٱ�َّارُ  يَۡصِ�ُ ْ  �ن ل ت:  ﴾٢٤ ٱلُۡمۡعَتبِ�َ  ّمِنَ  ُهم َ�َما �َۡسَتۡعتُِبوا
َ
ل ِصّ

ُ
  ].۲۴-۱۸[ف

) و روزی که دشمنان خدا ۱۸بودند نجات دادیم(و آنان را که ایمان آورده و پرهیزکار : ترجمه
) تا چون نزد آتش بیایند ۱۹به سوی آتش محشور گردند پس ایشان باز داشت شوند(

) و به ۲۰اند( کرده ان و چشمانشان و پوستهاشان گواهی دهند به آنچه میشهای ای گوش
چیز را به سخن هر ی کهخدای: چرا بر ضد ما شهادت دادید گویند: خود گویند های تپوس

و به سوی او بازگشت و اوست که شما را اولین بار آفرید  هآورده ما را به سخن آورد
داشتید تا اینکه گوش و چشمهایتان و  ) و شما خود را مستور و پنهان نمی۲۱شوید( می

کردید که اعضای شما گواهی  ند (یعنی چون باور نمیهایتان بر شما گواهی نده پوست
توانستید که پنهان کنید)  کردید و یا نمی خواهند داد عمل خود را از اعضای خود پنهان نمی

 همین) و ۲۲دهید( داند بسیاری از آنچه را که انجام می ولیکن گمان داشتید که خدا نمی
ت انداخت پس بردید شما را به پستی و هالک گمانتان پروردگار تان که(به غلط) درحِقّ گمان

کنند که آتش جایشان است و اگر خشنودی جویند اگر صبر  ) پس۲۳زیانکاران گشتید(از 
 ). ۲۴خشنودی نیابند(

بازداشت  ﴾يُوزَُعونَ ﴿اندازد این آیات است. و أما  آیاتی که انسان را به وحشت می ۀاز جمل: نکات

به ایشان  ندد بازداشت ایشان برای این است که تا همکاران و همانان شوند، در اینجا مفسرین گفته می

ونَ  ُكنُتمۡ  َوَما﴿: ۀایشان ملحق گردند. و جمل  ازاشاره به شماتت است به این که شما  ﴾...�َۡستَِ�ُ

دانستید، و گمان نداشتید علیه شما  کردید زیرا آنها را فاقد شعور می جوارح خود کارها را مستور نمی

شهادت دهند، آیا به خدا هم همین گمان را داشتید و این سوء ظن شما به پروردگار، شما را به این پستی 

عنی اگر رضایت خدا را ی است، یطلب عتبی و رضاجوی ؛معنیه ب استعتابو بیچارگی افکنده است. و 

 در آنجا بجویند و بخواهند که خدا گناه ایشان را ندیده بگیرد مقصودشان حاصل نشود. 

ْ  قَُرنَآءَ  لَُهمۡ  َوَ�يَّۡضَنا﴿ ا لَُهم فََز�َُّنوا يِۡديِهمۡ  َ�ۡ�َ  مَّ
َ
َم�ٖ  ِ�ٓ  ٱۡلَقۡوُل  َعلَۡيِهمُ  وََحقَّ  َخۡلَفُهمۡ  َوَما �

ُ
 أ

نِّ  ّمِنَ  مَ�ۡبلِهِ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  �ِس�  ٱۡ�ِ ْ  إِ�َُّهمۡ  َوٱۡ�ِ ِينَ  َوقَاَل  ٢٥ َ�ِٰ�ِ�نَ  َ�نُوا ْ  ٱ�َّ  َ�  َ�َفُروا
 ْ ْ  ٱۡلُقۡرَءانِ  لَِ�َٰذا �َۡسَمُعوا ِينَ  فَلَُنِذيَقنَّ  ٢٦ َ�ۡغلُِبونَ  لََعلَُّ�مۡ  �ِيهِ  َوٱۡلَغۡوا ْ  ٱ�َّ  َعَذاٗبا َ�َفُروا
  َوَ�َۡجزَِ�نَُّهمۡ  َشِديٗدا

َ
ۡسَوأ

َ
ِي أ ْ  ٱ�َّ ۡعَدآءِ  َجَزآءُ  َ�ٰلَِك  ٢٧ َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا

َ
ِ  أ ۖ  ٱ�َّ   �ِيَها لَُهمۡ  ٱ�َّاُر

 

ۢ  ٱۡ�ُۡ�ِ  َدارُ  ْ  بَِما َجَزآَء ت:  ﴾٢٨ َ�َۡحُدونَ  َ�ٰتَِنا� َ�نُوا
َ
ل ِصّ

ُ
 ].۲۸-۲۵[ف
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پس برایشان زینت دادند اعمال  گماردیم، (از شیاطین)و برای ایشان همدمانی: ترجمه
 گفتاری که صادر شده بود در حق امم گذشتهعلیه ایشان ثابت شد و  ،ۀ ایشان راوآیند گذشته

: ) و آنان که کافرند گفتند۲۵حقا که ایشان زیانکار بودند( (یعنی وعدۀ عذاب).از جن و انس
) ۲۶ازید شاید غلبه یابید(یاوه در آن بیند در(وقت تالوت)آن لغو وبه این قرآن گوش ندهید و

دهیم به بدتر از  چشانیم و البته پاداششان می پس البته به آنان که کافرند عذاب سختی می
 ةآن، خان. برای ایشان در استآتش که جزای دشمنان خدا  است) این۲۷کردند( آنچه می

 ). ۲۸کرند( مقابل آنچه به آیات ما انکار میدرپاداشی است  است. دائمی
ْ ﴿: ۀمقصود از جمل: نکات ا لَُهم فََز�َُّنوا يِۡديِهمۡ  َ�ۡ�َ  مَّ

َ
مکن است زینت اعمال م ﴾َخۡلَفُهمۡ  َوَما �

گران برای خرافاتیان  همین است، و ممکن است زینت دنیا و آخرت باشد که حیلهباشد چنانکه ظاهرا 

همان قول عذاب  ﴾ٱۡلَقۡوُل  َعلَۡيِهمُ  وََحقَّ ﴿: ۀسازند. و مقصود از جمل مسعود و بهشت موعود می یدنیا

مۡ ﴿ :فرمودهتعالی حقاست که 
َ
نَّ َ�

َ
  .﴾َجَهنَّمَ  َ�

ِينَ  َوقَاَل ﴿ ْ  ٱ�َّ ٓ  َ�َفُروا رِنَا َر�ََّنا
َ
يۡنِ  أ َ نَا ٱ�َّ َض�َّ

َ
نِّ  ِمنَ  أ �ِس  ٱۡ�ِ ۡقَداِمَنا َ�َۡت  َ�َۡعۡلُهَما َوٱۡ�ِ

َ
 أ

ۡسَفلِ�َ  ِمنَ  ِ�َُكونَا
َ
ِينَ  إِنَّ  ٢٩ ٱۡ� ْ  ٱ�َّ ُ  َر�َُّنا قَالُوا ْ  ُ�مَّ  ٱ�َّ ُل  ٱۡسَتَ�ُٰموا  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ  َعلَۡيِهمُ  تَتََ�َّ

 َّ�
َ
�  ْ ْ  َوَ�  َ�َافُوا ْ  َ�َۡزنُوا وا ُ�ِۡ�

َ
ۡوِ�َآؤُُ�مۡ  َ�ۡنُ  ٣٠ تُوَعُدونَ  ُكنُتمۡ  ٱلَِّ�  بِٱۡ�َنَّةِ  َو�

َ
 ٱۡ�ََيٰوةِ  ِ�  أ

ۡ�َيا نُفُسُ�مۡ  �َۡشَتِ�ٓ  َما �ِيَها َولَُ�مۡ  ٱ�ِخَرةِ�  َوِ�  ٱ�ُّ
َ
ُعونَ  َما �ِيَها َولَُ�مۡ  أ  ّمِنۡ  نُُزٗ�  ٣١ تَدَّ

ت:  ﴾٣٢ رَِّحي�ٖ  َ�ُفورٖ 
َ
ل ِصّ

ُ
 ].۳۲-۲۹[ف

از جن و انس  پروردگارا نشان بده آن دو کس :گویند(در دوزخ) کافرند و کسانی که : ترجمه
) محققا آنان که ۲۹تر شوند( های خود نهیم تا پست ما را گمراه کردند تا آنان را زیر قدمکه 

بر ایشان نازل شوند که فرشتگان گفتند پروردگار ما خداست سپس استقامت ورزیدند محققا 
در زندگی ) ما ۳۰شدید( نترسید و محزون نشوید و بشارت یابید به بهشتی که وعده داده می

در  ست و برای شمافراهم ا چه بخواهید برای شمادوستان شماییم و در آنجا هردنیا و آخرت 
 ). ۳۲رحیم( ةحضری است از خدای آمرزند) ما۳۱آنجاست آنچه طلب کنید(

ِينَ ﴿: نکات یکی شیطان وسوسه  :را گول زدهو مراد از آن دو قرینی است که بشر باشد  تثنیه می ﴾ٱ�َّ

، استقامت در عقیده استقامتشود. و مقصود از  کن و دیگر دوست نادان که باعث غفلت و گمراهی می

دو باشد و بشارت به بهشت در وقت موت است و  ن اطالق دارد باید استقامت در هرو چو و یا در عمل

ُعونَ ﴿یا در وقت حشر از قبور. و  معنی ه ب لُز نُ باشد از باب افتعال. و  می دعا ۀتشدید دال از مادّ ه ب ﴾تَدَّ
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به کنند تا تناول کند و بیاساید تا  هنگام ورود میهمان برای او حاضر میکه ماحضر و چیزی است 

 ی شود. تفصیل پذیرای

ۡحَسنُ  َوَمنۡ ﴿
َ
ن قَۡوٗ�  أ ِ  إَِ�  َدَ�ٓ  ّمِمَّ  َوَ�  ٣٣ ٱلُۡمۡسلِِم�َ  ِمنَ  إِنَِّ�  َوقَاَل  َ�ٰلِٗحا وََعِمَل  ٱ�َّ
ۚ  َوَ�  ٱۡ�ََسَنةُ  �َۡسَتوِي ّيَِئُة ۡحَسنُ  ِ�َ  بِٱلَِّ�  ٱۡدَ�عۡ  ٱلسَّ

َ
ِي فَإَِذا أ ٞ  َوَ�ۡيَنُهۥ بَۡيَنَك  ٱ�َّ نَُّهۥ َعَ�َٰوة

َ
 َك�

ٓ  َوَما ٣٤ َ�ِيمٞ  َوِ�ٌّ  ٮَٰها ِينَ  إِ�َّ  يُلَقَّ ْ  ٱ�َّ وا ٓ  َوَما َصَ�ُ ٮَٰها  ﴾٣٥ َعِظي�ٖ  َحّظٍ  ُذو إِ�َّ  يُلَقَّ
ت:  

َ
ل ِصّ

ُ
 ]. ۳۵-۳۳[ف

که گفتارش نیکوتر باشد از آنکه به سوی خدا بخواند و عمل شایسته کند و و کیست : ترجمه
به آنچه نیکوتر ) و نیکی و بدی یکسان نیست، بدی را ۳۳اشم(ب گوید که من از مسلمین می

 مهربان یی دوستاست گوی او عداوتبین ن تو و بیکه  کسیاست دفع کن که در آن هنگام 
) و این خصلت را نیابد جز کسانی که اهل صبرند و آن را نیابد مگر کسی که دارای ۳۴است(

 ). ۳۵بزرگی باشد( ةبهر

ۡحَسنُ  َوَمنۡ ﴿: ۀجمل: نکات
َ
داللت دارد که هیچ گفتاری بهتر از دعوت به سوی توحید  ﴾...قَۡوٗ�  أ

: ۀمن مسلمانم. و مقصود از جمل: بگویدنیست و هیچ نسبت و شرافتی بهتر از این نیست که انسان 

ۡحَسنُ  ِ�َ  بِٱلَِّ�  ٱۡدَ�عۡ ﴿
َ
سخن لغو  دفع غضب است به حلم و دفع فحش است به سالم و دفع ﴾...أ

ٓ  َوَما﴿: است خدا فرموده چون کار مشکلی و دفع درشتی است به نرمی و ست به حکمتا ٮَٰها  إِ�َّ  يُلَقَّ
ِينَ  ْ  ٱ�َّ وا  ﴾...َصَ�ُ

ا﴿ ۡيَ�ٰنِ  ِمنَ  يَ�ََ�نََّك  �مَّ ِۖ  فَٱۡسَتِعذۡ  نَۡزغٞ  ٱلشَّ ِميعُ  ُهوَ  إِنَُّهۥ بِٱ�َّ  َءاَ�ٰتِهِ  َوِمنۡ  ٣٦ ٱۡلَعلِيمُ  ٱلسَّ
ُۡل  ۡمُس  َوٱ�ََّهارُ  ٱ�َّ ۚ  َوٱلشَّ ْ  َ�  َوٱۡلَقَمُر ۡمِس  �َۡسُجُدوا ِي � َو� لِۡلَقَمرِ  َوَ�  لِلشَّ  ٱ�َّ

ْ  فَإِنِ  ٣٧ َ�ۡعُبُدونَ  إِيَّاهُ  ُكنُتمۡ  إِن نَّ َخلََقهُ  وا ِينَ  ٱۡسَتۡكَ�ُ ۡلِ  َ�ُۥ �َُسّبُِحونَ  َرّ�َِك  ِعندَ  فَٱ�َّ  بِٱ�َّ
ت:  ﴾٣٨ ُموَن۩ َٔ �َۡ�  َ�  َوُهمۡ  َوٱ�ََّهارِ 

َ
ل ِصّ

ُ
  ].۳۸-۳۶[ف

) ۳۶داناست(به خدا پناه بر زیرا او شنوای پس ای برسد  از شیطان به تو وسوسهو اگر : ترجمه
های قدرت اوست شب و روز و خورشید و ماه، برای خورشید و ماه سجده نکنید و  و از نشانه

) پس اگر بزرگی و تکبر ۳۷کنید( پرستش میاو را اگر  ،برای خدای خالق آنها سجده کنید
کنند و  تسبیح میشب و روز  بههستند برای او  آنان که نزد پروردگارت (چه باک)، کردند

 ). ۳۸( شوند نمیخسته 
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رود،  می تحریک و افساد است چون در حال غضب انسان از جا درمعنی ه ب ﴾نَۡزغٞ ﴿: نکات

 
ً
باید  صبد زبانی و لغو او، در این حال انسان حتی رسول خدا در حال دعوت در مقابل جاهل، خصوصا

مانند دیگران است که در حال دعوت ممکن است  صبه خدا پناه برد یعنی در این صفت هم رسول خدا

شرطی که خود آیه خوانده شود و یا شنیده گردد اما در نوشتن ه سجده است ب ۀآی ۳۷ ۀا دررود. و آیاز ج

 ترجمه و یا خواندن ترجمه سجده واجب نیست اگر چه بهتر است. 

نََّك  َءاَ�ٰتِهِۦٓ  َوِمنۡ ﴿
َ
�َض  تََرى �

َ
ٓ  َ�ِٰشَعةٗ  ٱۡ� نَزۡ�َا فَإَِذا

َ
ِيٓ  إِنَّ  َوَرَ�ۡتۚ  ٱۡهَ�َّۡت  ٱلَۡمآءَ  َعلَۡيَها أ  ٱ�َّ

ۡحَياَها
َ
ۚ  لَُمۡ�ِ  أ ٰ  إِنَُّهۥ ٱلَۡمۡوَ�ٰٓ ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ ِينَ  إِنَّ  ٣٩ قَِديرٌ  َ�ۡ  َ�َۡفۡونَ  َ�  َءاَ�ٰتَِنا ِ�ٓ  يُۡلِحُدونَ  ٱ�َّ

 ۗ ٓ َ�َمن َعلَۡيَنا
َ
م َخۡ�ٌ  ٱ�َّارِ  ِ�  يُۡلَ�ٰ  أ

َ
ِ�ٓ  نمَّ  أ

ۡ
ْ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ�  يَۡومَ  َءاِمٗنا يَأ  بَِما إِنَُّهۥ ِشۡئُتمۡ  َما ٱۡ�َملُوا

ت:  ﴾٤٠ بَِص�ٌ  َ�ۡعَملُونَ 
َ
ل ِصّ

ُ
 ].۴۰-۳۹[ف

است پس چون آب را فروافتاده بینی  قدرت او این است که زمین را میهای  و از نشانه: ترجمه
مردگان  ةزنده کنند ،حقیقت آنکه آن را زنده کردهه ب او نمو کند.بر آن نازل کنیم بجنبد و گیاه 

بر  ،ورزند آیات ما شک و انکار می ةآنان که دربار محققاً ) ۳۹چیزی تواناست(زیرا او بر هر است
شود بهتر است و یا آنکه روز  که در آتش افکنده می کسیمانند، آیا پس  ما مخفی نمی

 ). ۴۰کنید بیناست( جا آرید زیرا او به آنچه میه چه خواهید ب ؟ هررستاخیز ایمن آید
شود و سرکشی ندارد و لذا شاعر  پامال می ها زمین خضوع است و زیر قدمیکی از صفات : نکات

 : گوید  می

ــــاک ــــد پ ــــدت خداون ــــاک آفری  ز خ
 

ــ  ــن چ ــادگی ک ــده افت ــس ای بن ــ وپ  اکخ
 

ه معنی تشکیک در حق آمده و به معنی کفر و انکار آمده و به و الحاد و ملحد چندین معنی دارد، ب

تر  مناسبت آیه و جمالت آن معنی تشکیک را مناسبه معنی میل از حق به باطل نیز آمده، ولی ما ب

 دیدیم. 

ِينَ  إِنَّ ﴿ ْ  ٱ�َّ ا بِٱّ�ِۡكرِ  َ�َفُروا �ِيهِ  �َّ  ٤١ َعزِ�زٞ  لَِكَ�ٌٰب  �نَُّهۥ َجآَءُهۡمۖ  لَمَّ
ۡ
 َ�ۡ�ِ  ِمنۢ  ٱۡلَ�ِٰطُل  يَأ

ت:  ﴾٤٢ َ�ِيدٖ  َحِكي�ٍ  ّمِنۡ  تَ�ِ�لٞ  َخۡلفِهۦِۖ  ِمنۡ  َوَ�  يۡهِ يَدَ 
َ
ل ِصّ

ُ
 ].۴۲-۴۱[ف

تحقیق ه (معذبند) و بکافر شدند چون بر ایشان آمد تحقیق کسانی که به این قرآن ه ب: ترجمه
نازل شده از جانب خدای  ،) باطل از جلو و از پشت آن نیاید۴۱این قرآن کتابی است ارجمند(

 ). ۴۲(استحکیم ستوده 
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شده و این آیات  مکرر این وصف برای قرآن ذکر، قرآن است، چنانکه ﴾ٱّ�ِۡكرِ ﴿: مقصود از: نکات

دلیل است بر اینکه مطلب باطلی در قرآن نیست و دست تحریف لفظی در آن نیامده زیرا خدا در این 

 جا وعده کرده که باطل در آن نیاید و تحریف امر باطلی است. 

ا﴿ و َر�ََّك  إِنَّ  َ�ۡبلَِكۚ  ِمن لِلرُُّسلِ  �ِيَل  قَدۡ  َما إِ�َّ  لََك  ُ�َقاُل  مَّ ِ��ٖ  ِعَقاٍب  َوُذو َمۡغفَِر�ٖ  َ�ُ
َ
 ٤٣ أ

ا قُۡرَءانًا َجَعۡلَ�ٰهُ  َولَوۡ  ۡعَجِمّيٗ
َ
ْ  أ لَۡت  لَۡوَ�  لََّقالُوا ۥٓۖ  فُّصِ ۗ  َء�ۡعَجِ�ّٞ  َءاَ�ُٰتُه ٞ ِينَ  ُهوَ  قُۡل  وََعَرِ�ّ  لِ�َّ

 ْ ۚ  ُهٗدى َءاَمُنوا ِينَ  َوِشَفآءٞ ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�ً��  َعلَۡيِهمۡ  َوُهوَ  َوۡقرٞ  َءاَذانِِهمۡ  ِ�ٓ  يُۡؤِمُنونَ  َ�  َوٱ�َّ
ُ
 ُ�َناَدۡونَ  أ

َ�نِۢ  ِمن ت:  ﴾٤٤ بَِعيدٖ  مَّ
َ
ل ِصّ

ُ
 ].۴۴-۴۳[ف

تحقیق ه ب .برای پیامبران پیش از توباشد آنچه گفته شده شود برای تو مگر  گفته نمی: ترجمه
قرار  ) و اگر آن را قرآن اعجمی۴۳ست (ا پروردگار تو صاحب مغفرت و صاحب عقاب دردناک

 (مخاطب آن) بیان نشده آیا اعجمی و(به روشنی) گفتند چرا آیات آن  می دادیم محققاً  می
آورند در  ان نمیماین کتاب برای مؤمنین هدایت و شفا است و آنان که ایبگو  ؟عربی است

شوند از  هاشان سنگینی است و این کتاب برای ایشان موجب کوری است آنان ندا می گوش
 ). ۴۴(جای دور

ا﴿: ۀجمل: نکات باید گفته نشود : شود معنی نهی اگر باشد معنی چنین میه نفی ب ﴾لََك  ُ�َقاُل  مَّ

رفتند  خوردند و خواب می برای تو مگر همان صفاتی که برای انبیای گذشته گفته شده که بشر بودند، می

معنی ه اگر بشدند، مختصر آن که صفات بشری داشتند، و  و مانند سایر بشر افسرده و یا خوشحال می

ی که شود مگر همان چیزهای ه تو وحی نمیب: شود نهی نباشد چنانکه ظاهر همین است معنی چنین می

بر صحت این  ۀتا آخر قرین ﴾...َر�ََّك  إِنَّ ﴿: ۀبه انبیای قبل وحی شد که بشارت بده و انذار کن، و جمل

 شود مگر ، گفته نمید برای توچه بگوینباشد کفار موذی هرمعنی است. و محتمل است که معنی چنین 

 ۀو این معنی با جمل ساحر، کذاب و امثال این کلمات ؛ی که برای پیامبران سلف گفتندهمان چیزهای

این است که این کفار از بس فکرشان از  ﴾...ُ�َناَدۡونَ ﴿: ۀبعد نیز سازش دارد. و مقصود از جمل

شنوند  اند صدای قرآن را نمی خود گرفتههای عصبیت و کفر و عناد بر حجاب مطالب قرآن دور و از بس

 و گویا از دور باید به ایشان رسانید. 
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ّ�َِك  ِمن َسَبَقۡت  َ�َِمةٞ  َولَۡوَ�  �ِيهِ�  فَٱۡخُتلَِف  ٱۡلِكَ�َٰب  ُموَ�  َءاتَۡيَنا َولََقدۡ ﴿  بَۡيَنُهمۚۡ  لَُقِ�َ  رَّ
نۡ  ٤٥ ُمرِ�بٖ  ّمِۡنهُ  َشّكٖ  َلِ�  ��َُّهمۡ  َسآءَ  َوَمنۡ  فَلَِنۡفِسهۦِۖ  َ�ٰلِٗحا َعِمَل  مَّ

َ
ۗ  أ  َر�َُّك  َوَما َ�َعلَۡيَها

 ٖ�ٰ ت:  ﴾٤٦ ّلِۡلَعبِيدِ  بَِظ�َّ
َ
ل ِصّ

ُ
  ].۴۶-۴۵[ف

(بعضی پذیرفتند و بعضی تحقیق موسی را کتاب دادیم پس در آن اختالف شد ه و ب: ترجمه
و محققا ایشان  .پروردگارت نبود، بین ایشان قضاوت شده بود ةنپذیرفتند) و اگر سخن گذشت

الحی کند برای خودش ) هر کس عمل ص۴۵( باشند میآور شکی تهمت درنسبت به قرآن 
 ). ۴۶باشد و پروردگار تو برای بندگان ستمگر نیست( کس بد کند علیه خودش میباشد و هر  می

کنند خدا برای تسلیت  افسرده بود که چرا کفار آیات قرآن را رد می صرسول خدا: نکات

ّ�َِك  ِمن َسَبَقۡت  َ�َِمةٞ  َولَۡوَ� ﴿: ۀامت موسی نیز نپذیرفتند. و مقصود از جمل: فرماید می همان  ،﴾رَّ

 کرد.  فرمان مهلت و اختیاری است که خدا برای همه مقرر کرده و اگر این نبود عذابشان می

اَعةِ�  ِعۡلمُ  يَُردُّ  إَِ�ۡهِ ﴿ ۡ�َماِمَها ّمِنۡ  َ�َمَ�ٰتٖ  ِمن َ�ُۡرجُ  َوَما ٱلسَّ
َ
نَ�ٰ  ِمنۡ  َ�ِۡمُل  َوَما أ

ُ
 َوَ�  أ

ۡ�نَ  ُ�َنادِيِهمۡ  َوَ�ۡومَ  بِعِۡلِمهِۦۚ  إِ�َّ  تََضعُ 
َ
َ�ِٓءي � َ�ُ  ْ َٰك  قَالُٓوا  َوَضلَّ  ٤٧ َشِهيدٖ  ِمن َماِمنَّا َءاَذ�َّ

ا َ�ۡنُهم ْ  مَّ ۖ  ِمن ۡدُعونَ يَ  َ�نُوا ْ  َ�ۡبُل ِيٖص  ّمِن لَُهم َما َوَظنُّوا ت:  ﴾٤٨ �َّ
َ
ل ِصّ

ُ
 ].۴۸-۴۷[ف

های  جات از غالف به او برگشت شود علم ساعت قیامت و علم آنچه از میوهفقط : ترجمه
و  علم او ه د و بار خود را زمین نگذارد مگر بای بار بر ندار  مادههیچ آیند و  ن میخودشان بیرو

کنیم که از ما  به تو اعالم می: د کجایند شریکان من؟ گویندکن ایشان را ندا میخدا روزی که 
اند از نظرشان محو شود و  خوانده ) و آنچه را که قبال می۴۷( نیست (بر شرکت شرکاء)هی اگو

 ).۴۸بدانند که گریزی برای ایشان نیست(
این که آنچه را مشرکین در این آیات علومی که مخصوص ذات خداست ذکر شده و دیگر : نکات

شود  خوانند در دنیا، روز قیامت که می شریک خدا قرار داده و آن را برای رفع بالها و دفع ضررها می

َٰك ﴿: ۀو ممکن است جمل کنند اعالن بیزاری از آن می  جعلِی  ِن قول شریکا ﴾َشِهيدٖ  ِمن َماِمنَّا َءاَذ�َّ

خالف ظاهر دهیم و این بر ند ما گواهی برای شرک مشرکین نمییگو ین میمدعّو  ؛مشرکین باشد یعنی

 است. 

�َ�ٰنُ  مُ  َٔ �َۡ�  �َّ ﴿ هُ  �ن ٱۡ�َۡ�ِ  ُدَ�ٓءِ  ِمن ٱۡ�ِ سَّ ُّ  مَّ َذۡقَ�ٰهُ  َولَ�ِنۡ  ٤٩ َ�ُنوٞط  وٞس  ُٔ فََ�  ٱل�َّ
َ
 رَۡ�َةٗ  أ

آءَ  َ�ۡعدِ  ِمنۢ  ّمِنَّا ۡتهُ  َ�َّ ٓ  ِ�  َ�َٰذا َ�َُقولَنَّ  َمسَّ ُظنُّ  َوَما
َ
اَعةَ  أ ٓ  إَِ�ٰ  رُِّجۡعُت  َولَ�ِن قَآ�َِمةٗ  ٱلسَّ  َرّ�ِ
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�  ِعنَدهُۥ ِ�  إِنَّ  ِينَ  فَلَُننَّبَِ�َّ  لَۡلُحۡسَ�ٰ ْ  ٱ�َّ ْ  بَِما َ�َفُروا  َغلِيٖظ  َعَذاٍب  ّمِنۡ  َوَ�ُِذيَقنَُّهم َعِملُوا
٥٠  ٓ ۡ�َعۡمَنا �َذا

َ
�َ�ٰنِ  َ�َ  � ۡعَرَض  ٱۡ�ِ

َ
هُ  �َذا اِ�َانِبِهِۦ َٔ َوَ�  أ ُّ  َمسَّ  ﴾٥١ َعرِ�ٖض  ُدَ�ٓءٍ  فَُذو ٱل�َّ

ت: 
َ
ل ِصّ

ُ
  ].۵۱-۴۹[ف

و اگر او را شری برسد بدون فاصله مأیوس و شود  انسان از خواستن خیر خسته نمی: ترجمه
جانب خود رحمتی او رسیده، او را ازها که به  ) و اگر پس از محنت۴۹شود( اامید مین

پا شود و اگر به  من است و گمان ندارم ساعت قیامت بر حِقّ طور مسلم گوید این ه ب ،بچشانیم
پس البته به آنان که  .سوی پروردگارم باز گردانیده شوم برایم نزد او حالت نیکوتری است

) و چون ۵۰چشانیم( اند و البته به ایشان عذاب سختی می کافرند خبر دهیم به آنچه کرده
انسان را نعمتی بدهیم اعراض کند و روی بگرداند و چون شری به او برسد صاحب دعای 

 ). ۵۱بسیاری باشد(
خود را اگر دنیا به او رو کند  داده کهناسپاسی و ناشکری انسان را تذکر  در این آیات ضعف،: نکات

و از نعمت دهنده غافل گردد و حتی منکر قیامت شود و برای خود نزد خدا مقامی قائل  بیند مغرور می

 شود، ولی اگر بال و یا فقر و مرضی به او برسد دعای طویل و عریضی دارد. 

رََءۡ�ُتمۡ  قُۡل ﴿
َ
ِ  ِعندِ  ِمنۡ  َ�نَ  إِن أ َضلُّ  َمنۡ  بِهِۦ َ�َفۡرتُم ُ�مَّ  ٱ�َّ

َ
نۡ  أ  ٥٢ بَِعيدٖ  ِشَقاقِۢ  ِ�  ُهوَ  ِممَّ

نُفِسِهمۡ  َوِ�ٓ  ٱ�فَاقِ  ِ�  َءاَ�ٰتَِنا َسُ�ِ�ِهمۡ 
َ
ٰ  أ َ  َح�َّ نَّهُ  لَُهمۡ  يَتََب�َّ

َ
�  ۗ وَ  ٱۡ�َقُّ

َ
 بَِرّ�َِك  يَۡ�ِف  لَمۡ  أ

نَُّهۥ
َ
�  ٰ ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ َ�ٓ  ٥٣ َشِهيدٌ  َ�ۡ

َ
َ�ٓ  َرّ�ِِهۡمۗ  ّلَِقآءِ  ّمِن ِمۡرَ�ةٖ  ِ�  إِ�َُّهمۡ  �

َ
ءٖ  بُِ�ّلِ  إِنَُّهۥ � ِي� َ�ۡ ُّ� 

ت:  ﴾٥٤
َ
ل ِصّ

ُ
   ].۵۴-۵۲[ف

به آن کفر ورزید کیست شما بگو مرا خبر دهید اگر قرآن از نزد خدا باشد سپس : ترجمه
های قدرتمان را به  زودی نشانهه ) ب۵۲تر از آن که در مخالفت با حق از حق بدور باشد( گمراه

آفاق و در خودشان تا برای ایشان روشن گردد که او حق است، آیا ایشان بنمایانیم در 
) آگاه باش که ایشان در ۵۳پروردگارت کافی نیست که او بر هر چیزی شاهد و گواه است(

 ). ۵۴ه دارد(شکند و تردید دارند از مالقات پروردگارشان آگاه باش که او به هر چیزی احاط
که حرف استقبال است آمده که خدا مژده داده آیات آفاق و انفس را به بشر  سنياین آیه با : نکات

نَّهُ ﴿ارائه نماید. و ضمیر 
َ
توان خدا  و انفس میاز آیات آفاق  ؛توان به خدا بر گردانید یعنی را می ﴾ٱۡ�َقُّ  �

چه از آیات آفاق و انفس کشف گردد  هر ؛توان ضمیر را به قرآن برگردانید یعنی و می .را ثابت دانست

آیات آفاق ممکن  شود. و مقصود از حقانیت قرآن که کشفیات جدید هم طبق بیان آنست بهتر ثابت می

ازهار و غیره نیز  ،اشجار بحر از حیوانات و نباتات، آیات بر و است خلقت کواکب، کرات سماوی،
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 د که در این عصر که بشر پیشرفت کرده به بعضی از آیات آفاق باش
ً
اتم را شکافته و  ۀهست ؛پی برده مثال

ماه رسانیده است. و در مورد آیات انفس هم  ۀنیروی آن را در اختیار گرفته و از طرفی خود را به کر

 ۀنیز باشد. و از کلمدقائق علمی و فنی از رگ و پی و قوای ظاهری و باطنی خود انسان : گفتتوان  می

وان این استفاده را نیز نمود که در شب عید فطر که شب اول ماه است اگر در شاید بت ﴾ٱ�فَاقِ ﴿

اند زیرا خدا  طق دور دست دیگر که ماه را ندیدهاای ماه دیده شد فقط همان منطقه عید است نه من منطقه

�ۡ ﴿: الرحمن فرموده ۀسور ۳۳فرموده، و در آیه طور جمع آفاق فرموده و یک افق نه ب
َ
َ�ٰ ٱ َطارِ أ ٰ لسَّ  تِ َ�

 ٱوَ 
َ
ماه دیده شد ای  ها و زمین قطرها قرار داده، بنابراین اگر در افق منطقه که برای آسمان !*"﴾ِض �ۡ�

های آنها نیست چنانکه در نمازهای یومیه چنین  دست دیگر و نسبت به افق حکمش شامل مناطق دور

توان گفت برای  نمیآورند  دنیا ظهر است و مردم آنجا نماز ظهر را بجا می ای از است که اگر در گوشه

وند در آیه باشد و خدا ای تابع افق خودش می مناطق نماز ظهر باید بخوانند زیرا هر منطقه ۀوحدت هم

قۡ  فََ�ٓ ﴿ :فرموده سوره المعارج ۴۰
ُ
ۡ ٱ بَِرّبِ  ِسمُ أ ۡ ٱوَ  رِقِ َمَ�ٰ ل و ماه و خورشید از این جهت  !+"﴾رِبِ َمَ�ٰ ل

دو برای کار ما عالمت آسمانی  ندارند تا کسی بگوید این ماه است و آن خورشید بلکه هر یخصوصیت

- به .جهاتی درست نیست از خصوص شب اول ماه، درخورشید  همقایسۀ ماه ب باید گفتولی . هستند
 قابل رؤیت نیست خصوص که خورشید همواره ظاهر و ماه در پاره

ً
در این مسئله  فلذاای از ایام اصال

و آیات انفس فتح خود مکه و  ،آیات آفاق فتح اطراف مکه: اند بعضی گفته و .دباید به سّنت رجوع نمو

و بعضی آیۀ مزبور را مربوط به قیامت وجود آمد. ه شواهدی است که برای حقانیت قرآن و رسول ب

 اند.دانسته

 ].٣٣[الرحمن:  .»ها و زمین از اطراف آسمان« -١

 ].٤٠[المعارج:  »ها. ها و مغرب مشرقبه پروردگار  سوگند« -٢

 

                                                           



 
 
 

 سورة الشور (مكية وهي ثالث ومخسون آية)

 باشد آیه می ۵۳شوری مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ِينَ  �َ�  إَِ�َۡك  يُوِ�ٓ  َكَ�ٰلَِك  ٢ ٓعٓسقٓ  ١ حمٓ ﴿ ُ  َ�ۡبلَِك  ِمن ٱ�َّ  َ�ُۥ ٣ ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ  ٱ�َّ
َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َما �ِض�  ِ�  َوَما ٱلسَّ

َ
َ�َٰ�ُٰت  تََ�ادُ  ٤ ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَعِ�ُّ  وَُهوَ  ٱۡ� ۡرنَ  ٱلسَّ  ِمن َ�َتَفطَّ

 ۚ �ِض�  ِ�  لَِمن َو�َۡسَتۡغفُِرونَ  َرّ�ِِهمۡ  ِ�َۡمدِ  �َُسّبُِحونَ  َوٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ  فَۡوقِِهنَّ
َ
َ�ٓ  ٱۡ�

َ
َ  إِنَّ  �  ُهوَ  ٱ�َّ

  ].۵-۱:ی[الشور  ﴾٥ ٱلرَِّحيمُ  ٱۡلَغُفورُ 
) ۲) عین. سین. قاف(۱. میم(ءنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. حاه ب: ترجمه

) ۳(کند  وحی میبه سوی تو و به سوی آنان که پیش از تو بودند خدای عزیز حکیم بدینگونه 
) ۴ست(ا زمین است و او واال و بزرگها و آنچه در  ملک او و مخصوص اوست آنچه در آسمان

ها بشکافند از باالی خودشان، و فرشتگان با ستایش پروردگارشان تسبیح  ست آسمانا نزدیک
طلبند آگاه باش که خدا خود  آمرزش میبرای کسانی که در زمین هستند و کنند  و تنزیه می

 ). ۵رحیم است( ةآمرزند

اند، ولی چنان که ما در فواتح سور  ذکر کردهم ..... معانی و مقاصد متعدده برای حاء، می: نکات

اند بلکه وجود و ذکر اینها برای ترکیب است. و  دیگر ذکر کردیم حروف مفرده برای معنی وضع نشده

این است که چنانکه این سوره را وحی کردیم، وحی ما به سوی تو و سایر  ﴾...َكَ�ٰلَِك ﴿مقصود از 

ها از باال  ن اختالف شده یکی گفته شکاف آسما ﴾فَۡوقِِهنَّ  ِمن﴿ عنیانبیاء چنین بوده است. و در م

که مضافی مقدر باشد و  »من أمر فوقهن«مقصود  ﴾فَۡوقِِهنَّ  ِمن﴿شروع خواهد شد دیگری گفته 

و نزول این  .داللت دارد به قرب قیامت ﴾تََ�ادُ ﴿ ۀ، ولی جمل»من فوق األرضني«دیگری گفته یعنی 

ین شود از کروات باال تا برسد به پایها شکافته  یه برای تهویل و تهدید است یعنی نزدیک شده که آسمانآ

 یعنی انفطار و انشقاق از باال شروع خواهد شد. نعوذ بالله. 
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ِينَ ﴿ ْ  َوٱ�َّ َُذوا ۦٓ  ِمن ٱ�َّ ۡوِ�َآءَ  ُدونِهِ
َ
ُ  أ ٓ  َعلَۡيِهمۡ  َحفِيٌظ  ٱ�َّ نَت  َوَما

َ
ِ  َعلَۡيِهم أ  َوَ�َ�ٰلَِك  ٦ َو�ِيلٖ ب

 ٓ وَۡحۡيَنا
َ
ا قُۡرَءانًا إَِ�َۡك  أ ُنِذرَ  َعَر�ِّيٗ مَّ  ّ�ِ

ُ
 �ِيهِ�  َرۡ�َب  َ�  ٱۡ�َۡمعِ  يَۡومَ  َوتُنِذرَ  َحۡولََها َوَمنۡ  ٱۡلُقَرىٰ  أ

عِ�ِ  ِ�  َوفَرِ�قٞ  ٱۡ�َنَّةِ  ِ�  فَرِ�قٞ  ُ  َشآءَ  َولَوۡ  ٧ ٱلسَّ ةٗ  َ�ََعلَُهمۡ  ٱ�َّ مَّ
ُ
 يُۡدِخُل  َوَ�ِٰ�ن َ�ِٰحَدةٗ  أ

ٰلُِمونَ  رَۡ�َتِهِۦۚ  ِ�  �ََشآءُ  َمن  ].۸-۶:ی[الشور ﴾٨ نَِص�ٍ  َوَ�  َوِ�ّٖ  ّمِن لَُهم َما َوٱل�َّ
ست و نگهبان ا خدا بر ایشاناند  ستانی گرفتهر تر از او را سرپ و آنان که غیر خدا و پائین: ترجمه

مردم اّم قرآن عربی را به سوی تو وحی کردیم تا ) و بدینگونه ۶نیستی(تو بر ایشان کارگذار 
 ز روز اجتماعی که در آن شکی نیست.بترسانی االُقری و کسانی را که اطراف آن هستند 

امت قرار  یشان را یکخواست ا ) و اگر خدا می۷گروهی در بهشت و گروهی در آتش سوزانند(
برای ستمگران نه گرداند و رحمت خود داخل می هد درکه را بخوا داده بود ولیکن هر

 ). ۸سرپرستی و نه یاوری است(

ۡوِ�َآءَ ﴿: نکات
َ
معنی سرپرست نیز آمده ه معنی دوست آمده و به ب »ويل«باشد،  می ولیجمع  ﴾أ

کالم باید سرپرست تکوینی باشد زیرا آنچه موجب کفر و شرک  ۀقرینه باست، ولی در این آیات 

خدا را غیردانستند و اگر  امور و سرپرست تکوینی خود می خدا را نیز ولِیّ مشرکین بوده آنکه غیر از 

نفی وکالت و کارگذاری از اضافه خدا ه گرفتند اشکالی که موجب کفر ایشان باشد نبود و ب دوست می

یا شد اما اگر وکیل شرعی و یا متعارفی و  وکیل تکوینی ایشان نمی صل خداکرده و رسو رسول خود

  ،کالم در این آیه و آیات بعد ۀقرینه پس ب دوست بود که نفی آن الزم نبود.
ّ
أمور  »ولیِّ «خاذ خدا ات

 تکوینی را نفی کرده و کفر دانسته است.

مِ ﴿
َ
ْ ٱ أ َُذوا ۡوِ�َآَءۖ فَ  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  �َّ

َ
ُ ٱأ ءٖ قَِديٞر  لَۡمۡوَ�ٰ ٱَوُهَو يُۡ�ِ  لَۡوِ�ُّ ٱُهَو  �َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ  ٩وَُهَو َ�َ
ءٖ فَُحۡكُمهُ  ۡخَتلَۡفُتمۡ ٱ َوَما ِۚ ٱإَِ�  ۥٓ �ِيهِ ِمن َ�ۡ ُ ٱَ�ٰلُِ�ُم  �َّ �ِيُب  �َّ

ُ
ُۡت �َ�ۡهِ أ َرّ�ِ َعلَۡيهِ تََو�َّ

  ]۱۰-۹[الشوری:   ﴾١٠
کند  ستانی گرفتند پس الله فقط ولی است و اوست که زنده میآیا غیر او را سرپر : ترجمه

) و آنچه در آن اختالف کردید پس حکم آن مربوط به ۹چیزی تواناست(مردگان را و او بر هر
بر او توکل کرده و به  ، تنهااین است خدای کامل الذات پروردگار من ،ا و مخصوص اوستدخ

 ). ۱۰کنم( سوی او بازگشت می

ُ ﴿: ۀجمل: نکات آخر داللت دارد بر اینکه والیت و سرپرست تکوینی تا ﴾...ٱلَۡوِ�ُّ  ُهوَ  ٱ�َّ

 »كل شئ حميی موتی وقدير علی«چیزی تواناست و ولی باید ه دلیل اینکه او بر هرمخصوص خداست ب
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مسئله که مورد اختالف باشد باید به خدا و داللت دارد که در هر ﴾�ِيهِ  ٱۡخَتلَۡفُتمۡ  َوَما﴿: ۀباشد. و جمل

کتاب او رجوع کنند برای رفع اختالف. متأسفانه مسلمین به این قاعده عمل نکرده و هزاران اختالف 

 اند.  ایجاد کرده

َ�َٰ�ٰتِ  فَاِطرُ ﴿ �ِض�  ٱلسَّ
َ
نُفِسُ�مۡ  ّمِنۡ  َلُ�م َجَعَل  َوٱۡ�

َ
ۡزَ�ٰٗجا أ

َ
نَۡ�ٰمِ  َوِمنَ  أ

َ
ۡزَ�ٰٗجا ٱۡ�

َ
 أ

ۖ  َكِمۡثلِهِۦ لَۡيَس  �ِيهِ�  يَۡذَرؤُُ�مۡ  ءٞ ِميعُ  َوُهوَ  َ�ۡ َ�َٰ�ٰتِ  َمَقاِ�دُ  َ�ُۥ ١١ ٱۡ�َِص�ُ  ٱلسَّ  ٱلسَّ
�ِض� 

َ
ۚ  �ََشآءُ  لَِمن ٱلّرِۡزَق  يَۡبُسُط  َوٱۡ� ءٍ  بُِ�ّلِ  إِنَُّهۥ َوَ�ۡقِدُر  ].۱۲-۱۱:ی[الشور  ﴾١٢ َعلِيمٞ  َ�ۡ

ها قرار  ما از جنس خودتان جفتشها و زمین است برای  ی که هستی ده آسمانخدای: ترجمه
گرداند، مانند او  شما را بسیار می ،واجکه در جعل از  .ی قرار دادهای جفت از چهار پایانداد و 

برای  ،ها و زمین ) مخصوص اوست کلیدهای آسمان۱۱اوست شنوای بینا( چیزی نیست و
 ). ۱۲گیرد زیرا او به هر چیزی داناست( دهد و تنگ می هرکس بخواهد روزی را وسعت می

ءٞ  َكِمۡثلِهِۦ لَۡيَس ﴿ در کاف: نکات اند، ولی حق این است که حرف  گرفتهرا بعضی زائده  ﴾َ�ۡ

در نفی مثل داللت دارد، چنانکه عرب  ۀدر اینجا بر مبالغ كافزائد در کتاب خدا نباشد و وجود 

یا  طریق اولی نباید بخل کنی، وه کنند تو بوقتی که مثل تو بخل ن؛ »ال يبخل يعنی كمثل«: گوید می

من مانند من جاهل گفته نشود به خود ه ، مقصود این است که وقتی ب»يقال اجلاهل ملثلیال«: گوید می

بطریق اولی، در اینجا مقصود این است که مانند خدا را مانندی نیست، برای خود او یقیننا مانندی 

ِميعُ  وَُهوَ ﴿: ۀکالم برای مبالغه است. و جملنیست، و این  داللت دارد بر حصر این دو  ﴾ٱۡ�َِص�ُ  ٱلسَّ

پس مقصود حصر کمال این دو صفت است  باشد، صفت بر خدا با اینکه مخلوق نیز سمیع و بصیر می

 . !*"باشد می هو آل هوسیل نه اصل آنها و کمال آنها بال

صحیح آن است که گفته شود: خداوند متعال شنوا است با قوه شنوایی که شایسته و سزاوار جالل و عظمت او تعالی  -١

ءۖٞ وَُهَو  ۦلَۡيَس َكِمۡثلِهِ ﴿باشد. نانکه بیناست با قوه بینایی که شایسته و سزاوار او تعالی میچ . وباشدمی ِميعُ ٱَ�ۡ  لسَّ
خداوند متعال شنوا و «گوید: حافظ ابن قیم می »انند او نیست و او شنوای بیناست.هیچ چیز هم«: ﴾١١ۡ�َِص�ُ ٱ

حافظ و  »یی و بینایی چیزی مانند او نیست.ی شنوابیند و در قوهو میشنود ی شنوایی و بینایی دارد؛ میبیناست؛ قوه

 و تقدر و تقو علم و وجه و و چشم و اثبات شنیدن و دیدن چون کتاب الله و اخبار صحیح در«: گویدمی ابن کثیر

 خندیدن وارد شده است و خوشحالی بغض و حب و و خشم و یترضا کالم و قول و و هاراد و تشیم و تعظم

به همان  و ات تشبیه کنیم؛صفات مخلوقه ب اینکه چیزی از این صفات را بدون ها واجب استاعتقاد به حقیقت آن

-برای آن و و چیزی بر آن نیفزاییم اند اکتفا کنیمدر این زمینه بیان داشته ص شرسول الله سبحانه وتعالی و که مقدار
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عَ ﴿ ٰ  َما ٱّ�ِينِ  ّمِنَ  لَُ�م َ�َ ِيٓ  نُوٗحا بِهِۦ َو�َّ ٓ  َوٱ�َّ وَۡحۡيَنا
َ
ۡيَنا َوَما إَِ�َۡك  أ ۦٓ  َوصَّ  إِبَۡ�ٰهِيمَ  بِهِ

ۖ  َوُموَ�ٰ  نۡ  وَِعيَ�ٰٓ
َ
ْ  أ �ِيُموا

َ
ْ  َوَ�  ٱّ�ِينَ  أ قُوا  إَِ�ۡهِ�  تَۡدُعوُهمۡ  َما ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  َ�َ  َكُ�َ  �ِيهِ�  َ�َتَفرَّ

 ُ ْ  َوَما ١٣ يُنِيُب  َمن إَِ�ۡهِ  َوَ�ۡهِديٓ  �ََشآءُ  َمن إَِ�ۡهِ  َ�َۡتِ�ٓ  ٱ�َّ قُٓوا  َجآَءُهمُ  َما َ�ۡعدِ  ِمنۢ  إِ�َّ  َ�َفرَّ
ّ�َِك  ِمن َسَبَقۡت  َ�َِمةٞ  َولَۡوَ�  بَۡيَنُهمۚۡ  َ�ۡغَيۢ� ٱۡلعِۡلمُ  َجلٖ  إَِ�ٰٓ  رَّ

َ
َسّ�ٗ  أ ِينَ  �نَّ  بَۡيَنُهمۚۡ  لَُّقِ�َ  مُّ  ٱ�َّ

 ْ ورِثُوا
ُ
ٓ  َوٱۡسَتقِمۡ  فَٱۡدُعۖ  فَلَِ�ٰلَِك  ١٤ ُمرِ�بٖ  ّمِۡنهُ  َشّكٖ  َلِ�  َ�ۡعِدهِمۡ  ِمنۢ  ٱۡلِكَ�َٰب  أ ِمۡرَتۖ  َكَما

ُ
 أ

ۡهَوآَءُهۡمۖ  تَتَّبِعۡ  َوَ� 
َ
ٓ  َءاَمنُت  َوقُۡل  أ نَزَل  بَِما

َ
ُ  أ ِمۡرُت  كَِ�ٰٖب�  ِمن ٱ�َّ

ُ
ۡعِدَل  َوأ

َ
ُ  بَۡيَنُ�ُمۖ  ِ�  ٱ�َّ

ٓ  َوَر�ُُّ�ۡمۖ  َر�َُّنا ۡعَ�ٰلَُنا َ�َا
َ
ۡعَ�ٰلُُ�ۡمۖ  َوَلُ�مۡ  أ

َ
ةَ  َ�  أ ُ  َوَ�ۡيَنُ�ُمۖ  بَۡيَنَنا ُحجَّ ۖ  َ�َۡمعُ  ٱ�َّ  بَۡيَنَنا

 ]. ۱۵-۱۳:ی[الشور ﴾١٥ ٱلَۡمِص�ُ  �َ�ۡهِ 
که آن دینی نیز خدا برای شما دینی را آئین نهاد که نوح را به آن سفارش کرده بود و : ترجمه

را به آن سفارش کردیم که آن به سوی تو وحی کردیم و آن دینی که ابراهیم و موسی و عیسی 
ید، کن پا دارید و در آن تفرقه نیفکنید، گران است بر مشرکین آنچه را به آن دعوت میردین را ب

که به او کند هر  دایت میکه را بخواهد و به سوی خود هدهد هر  خدا به خود اختصاص می
و دانشی که برای ایشان آمد برای ستمگری ) و پراکنده نشدند مگر پس از علم ۱۳(برگردد

 تا مدت معینی(که) قبال بیان شده نبود فرمانی که از جانب پروردگارت میان خودشان، و اگر 
را پس از انبیا ارث راستی آنان که کتاب آسمانی ه شد، و ب ایشان حکم می، بین (مهلت دارند)

استقامت کن پس برای وحدت کلمه دعوت نما، و ) ۱۴باشند( آور می تهمتی اند در شک برده
ام به هر کتابی که خدا نازل  و بگو ایمان آوردهو آراء ایشان را پیروی مکن چنانکه مأموری، 

ما و پروردگار شماست، اعمال ما  کرده، و مأمورم که میان شما عدالت کنم، خدا پروردگار
بین ما و شما نیست، خدا بین ما را ، خصومت و حجتی ماخاص ش خاص ما و اعمال شما

 ). ۱۵کند و بازگشت به سوی اوست( جمع می

عَ ﴿: ۀجمل: نکات که دین اسالم دین تمام انبیاء بوده و شارع آن داللت دارد  ﴾...لَُ�م َ�َ

ْ  َوَ� ﴿: ۀخداست، و جمل قُوا داللت دارد که دین  ﴾إَِ�ۡهِ  تَۡدُعوُهمۡ  َما ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  َ�َ  َكُ�َ  �ِيهِ�  َ�َتَفرَّ

اسالم است و چیزی بدتر از تفرقه نیست و مشرکین از اتحاد اسالم و وحدت  دین وحدت اسالم

، داللت دارد که طرفداران تفرقه ﴾بَۡيَنُهمۡ  َ�ۡغَيۢ� ٱۡلعِۡلمُ  َجآَءُهمُ  َما َ�ۡعدِ  ِمنۢ  إِ�َّ ﴿: ۀو جملخائفند. 

از آنچه در میان عرب معروف است و بیان لفظ  هزالا وو تغییر و  ها کیفیت قائل نشویم و به تشبیه و تحریف و تبدیل

 [ُمصحح] » .معانی جز آن، روی نیاوریم
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باشند ولی جور و حسد باعث شده که به تفرقه چنگ زده و از دین دور  میه دانشمندانند و همه متوج

تو به تفرقه آمده اشاره به وقوع تفرقه یعنی برای همین که  ﴾فَٱۡدعُ  فَلَِ�ٰلَِك ﴿ ۀاند. و اسم اشار شده

ةَ  َ� ﴿وحدت دعوت نما. و   . »ةنافع حجة وال« یعنی؛ ﴾ُحجَّ

 بقره مراجعه شود.  ۀسور ۲۱۳ ۀدر اینجا به آی 

ِينَ ﴿ ونَ  َوٱ�َّ ِ  ِ�  ُ�َآجُّ ُتُهمۡ  َ�ُۥ ٱۡسُتِجيَب  َما َ�ۡعدِ  ِمنۢ  ٱ�َّ  وََعلَۡيِهمۡ  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  َداِحَضةٌ  ُحجَّ
ُ  ١٦ َشِديدٌ  َعَذابٞ  َولَُهمۡ  َغَضبٞ  ِيٓ  ٱ�َّ نَزَل  ٱ�َّ

َ
 يُۡدرِ�َك  َوَما َوٱلِۡمَ�اَنۗ  بِٱۡ�َقِّ  ٱۡلِكَ�َٰب  أ

اَعةَ  لََعلَّ  ِينَ  بَِها �َۡسَتۡعِجُل  ١٧ قَرِ�بٞ  ٱلسَّ ۖ  يُۡؤِمُنونَ  َ�  ٱ�َّ ِينَ  بَِها ْ  َوٱ�َّ  ِمۡنَها ُمۡشفُِقونَ  َءاَمُنوا
�ََّها َوَ�ۡعلَُمونَ 

َ
�  ۗ َ�ٓ  ٱۡ�َقُّ

َ
ِينَ  إِنَّ  � اَعةِ  ِ�  ُ�َماُرونَ  ٱ�َّ ُ  ١٨ بَِعيدٍ  َضَ�ٰ� لَِ�  ٱلسَّ  لَِطيُفۢ  ٱ�َّ

ۖ  َمن يَۡرُزُق  بِعَِبادِهِۦ  ]. ۱۹-۱۶:ی[الشور ﴾١٩ ٱۡلَعزِ�زُ  ٱۡلَقوِيُّ  وَُهوَ  �ََشآُء
کنند در راه خدا پس از آن که راه خدا اجابت شده (و  و آنان که جدل و محاجه می: ترجمه

و برای مردم ایمان آوردند) حجت ایشان باطل است نزد پروردگارشان و بر ایشان خشم خدا 
حق و نازل کرده میزان ه ) خداست که نازل کرده این کتاب را ب۱۶عذاب سختی( ایشان است

شتاب کسانی که به آن ایمان ندارند ) ۱۷(باشددانی که ساعت قیامت شاید نزدیک  را، و نمی
که آن راست است، آگاه دانند  اند ترسانند از آن و می کسانی که ایمان آورده و ،ه آنکنند ب می

 ندهست کنند محققا در گمراهی دوری ساعت قیامت مراء و جدال می ةدربارباش آنان که 
دهد و اوست نیرومند  که را بخواهد روزی می ندگان خود لطف دارد هر) خدا به ب۱۸(

 ). ۱۹عزیز(
ِينَ ﴿: نکات ونَ  َوٱ�َّ دین ما و : گفتند یهودیان نازل شده که می ۀروایت شده که دربار ﴾...ُ�َآجُّ

اتفاق نیست، پیامبر ما مورد اتفاق طرفین است، هم ما قبول داریم و هم مسلمین، ولی دین اسالم مورد 

 باید 
ً
پذیریم، آن  در جواب ایشان گفته شود اگر قرآن نباشد دین شما را با آن همه خرافات ما نمی: اوال

 ما نیست. و دین و آن خرافاتش مورد اتفاق و قبول 
ً
الهی آمد و مردم پذیرفتند و ندای حجت  وقتی: ثانیا

نَزَل ﴿: ۀارزش است. و جمل های خلقی ناچیز و در جنب آن بی الهی را لبیک گفتند، دلیل
َ
 ٱۡلِكَ�َٰب  أ

این  داللت دارد که قرآن و میزان یک چیز است اگر عطف خاص بر عام باشد، بنابر ،﴾َوٱلِۡمَ�انَ  بِٱۡ�َقِّ 

صحیح است چه موافق این میزان باشد از طرف خدا که هرقرآن میزان و مقیاس و معیار امور دینی است 

د تا بتواند مطالب دینی را با آن وش باید آشناو هر چه نباشد باطل است، ولی مسلمان به این میزان 

نیستند و بلکه عقائد و متأسفانه مسلمین به میزان إلهی و مقیاس دین خود آشنا بسنجد و میزان کند. 
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و  .باشد از معطوف علیه میی ظاهر عطف این است که معطوف غیر، ول!*"اعمالشان ضد قرآن است

، ﴾َوٱلِۡمَ�انَ  الف و الماشاره به قرآن است و همچنین  ﴾ٱۡلِكَ�َٰب ﴿ الف و المممکن است بگوئیم 

 هر دو یک چیز است.  الکتاب و المیزاناین  بنابر

ۡ�َيا َحۡرَث  يُرِ�دُ  َ�نَ  َوَمن َحۡرثِهۦِۖ  ِ�  َ�ُۥ نَزِدۡ  ٱ�ِخَرةِ  َحۡرَث  يُرِ�دُ  َ�نَ  َمن﴿  ِمۡنَها نُۡؤتِهِۦ ٱ�ُّ
مۡ  ٢٠ نَِّصيٍب  ِمن ٱ�ِخَرةِ  ِ�  َ�ُۥ َوَما

َ
ْ  لَُهمۡ  أ ُٰٓؤا �ََ�ُ  ْ َذنۢ  لَمۡ  َما ٱّ�ِينِ  ّمِنَ  لَُهم َ�َُعوا

ۡ
 بِهِ  يَأ

 ۚ ُ ٰلِِم�َ  �نَّ  بَۡيَنُهۡمۗ  لَُقِ�َ  ٱۡلَفۡصلِ  َمةُ َ�ِ  َولَۡوَ�  ٱ�َّ ِ�مٞ  َعَذاٌب  لَُهمۡ  ٱل�َّ
َ
ٰلِِم�َ  تََرى ٢١ أ  ٱل�َّ

ا ُمۡشفِقِ�َ  ْ  ِممَّ ۢ  وَُهوَ  َكَسُبوا ِينَ  بِِهۡمۗ  َواقُِع ْ  َوٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ٰلَِ�ٰتِ  وََعِملُوا  َرۡوَضاتِ  ِ�  ٱل�َّ
ا لَُهم ٱۡ�َنَّاِت�    ].۲۲-۲۰:ی[الشور  ﴾٢٢ ٱۡلَكبِ�ُ  ٱۡلَفۡضُل  ُهوَ  َ�ٰلَِك  َرّ�ِِهمۚۡ  ِعندَ  �ََشآُءونَ  مَّ
کس کشت دنیا را  را خواهد ما در کشت او بیفزاییم و هرو کشت آخرت کس زراعت  هر: ترجمه

شریکانی ) آیا برای مشرکان ۲۰( آخرت نصیبی نباشدخواهد از دنیا به او بدهیم و برای او در 
(مبنی الفصل  ةو کیشی آورند که خدا به آن اجازه نداده و اگر کلمهست که برای ایشان آئین 

-برای ستمگران عذابی دردناک محققاً  و شد حکم میبین ایشان  برمهلت و تأخیرقیامت) نبود
اهد اند به ایشان خو اند و آنچه کرده از آنچه کردهبینی ستمگران را که هراسانند  ) می۲۱(است
چه بخواهند  های بهشتند، هر غهای شایسته کرده در با ایمان آورده و عملآنان که  و .رسید

 ). ۲۲است همان کرم بزرگ( این برایشان نزد پروردگارشان فراهم است.

خواهی و اهمیت آن و فرق گذاشته بین دنیا را مقدم داشته برای ﴾ٱ�ِخَرةِ  َحۡرَث  يُرِ�دُ ﴿: نکات

 آخرت خواهی که اگر آخرت را بخواهد 
ً
خواهی دهیم و این افزونی برای دنیا  میبرای او افزون : اوال

 نیست. و 
ً
اگر آخرت بخواهد ممکن است دنیا را نیز داشته باشد ولی اگر دنیا بخواهد در آخرت : ثانیا

ْ ﴿نصیبی ندارد. و مقصود از  ُٰٓؤا �ََ�ُ  ْ پیشوایانی است که مردم آنان را در جعل شرع همان  ﴾...َ�َُعوا

ای از  و بدتر از اینها این است که به بنده .یرندذپ را میشریک خدا قرار داده و حکم ایشان  ،و احکام

  .دنکن شریک القرآن خطاب می ،بندگان خدا

ِي َ�ٰلَِك ﴿ ُ  ٱ�َّ ُ  يُبَّ�ِ ِينَ  ِعَباَدهُ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ٰلَِ�ِٰت�  وََعِملُوا ٓ  قُل ٱل�َّ َّ�  �ۡ
َ
 َعلَۡيهِ  لُُ�مۡ  َٔ أ

ۡجًرا
َ
ةَ  إِ�َّ  أ �  ِ�  ٱلَۡمَودَّ ۚ  �ِيَها َ�ُۥ نَّزِدۡ  َحَسَنةٗ  َ�ۡقَ�ِۡف  َوَمن ٱۡلُقۡرَ�ٰ َ  إِنَّ  ُحۡسًنا  َشُكورٌ  َ�ُفورٞ  ٱ�َّ

  ].۲۳:ی[الشور  ﴾٢٣

 کنند.منظور این است که بسیاری از مسلمانان در عقاید و رفتار خود با حق مخالفت می -١
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آورده و کارهای  که ایمان دهد آنان را خود بشارت میاین است آنچه خدا به بندگان : ترجمه
خواهم مگر دوستی کردن در امری  بگو من از شما برای رسالتم مزدی نمی .اند شایسته کرده

یم (یعنی ند برای او در آن کار نیک بیافزایخداست و آنکه کار نیکی کقرب به سوی  که موجب
 ). ۲۳شکر گزار است( ةمضاعف کنیم) زیرا خدا آمرزند

 إِ�َّ ﴿: ۀو برای جملقبل داده است،  ۀی که خدا در آیهای اشاره است به وعده ﴾َ�ٰلَِك ﴿ :نکات
ةَ   »ما يتقرب إلی اهللا« ﴾ٱۡلُقۡرَ�ٰ ﴿ مقصود از ؛اند اول اینکه معانی متعدده ذکر کرده، ﴾ٱۡلُقۡرَ�ٰ  ِ�  ٱلَۡمَودَّ

 ؛معنیه را ب ﴾ٱۡلُقۡرَ�ٰ  ِ� ﴿ ؛و این معنی را مرحوم طبرسی مقدم داشته است. دوم باشد کما هو الظاهر

 ذیبمعنی  ﴾ِ� ﴿ خالف ظاهر است، زیراصاحب قرابت و خویشی و این بر ؛بدانیم یعنی ذی القربی

باشد یعنی در مورد  ذیحذف ه ب فی ذی القربی ؛﴾ٱۡلُقۡرَ�ٰ  ِ� ﴿ مقصود از اگردر هیچ جا نیامده. و 

 ﴾ٱۡلُقۡرَ�ٰ  ِ� ﴿بر خالف اصل است. سوم  ذیحذف  لیخویشان و عترت من نیکی و مودت کنید و
ای مشرکین من از شما و چون خطاب به مشرکین است این معنی بعید نیست، یعنی  فی قرابتی ؛یعنی

و مرا منظور دارید مالحظه نموده، و از این جهت دوستی با خود خواهم جز اینکه خویشی مرا  مزد نمی

به لحاظ آباء و با تمام قریش و مشرکین  صرسول خدا زیرااز نزاع و خصومت با من دست بردارید. 

توان پذیرفت،  می اند پس این معنی را که ابن عباس و بسیاری از مفسرین نمودهداشت،  یخویشاجداد، 

عترتی نداشت که معنی دوم مقصود  صاین سوره در مکه نازل شده و آن وقت رسول خدابه عالوه و 

های  دلیله دانیم ب را واجب می صو خویشان مؤمن رسول خدا . و مخفی نماند ما مودت عترتباشد،

 سوره توبه ۷۱در آیه  شود، خدا دیگری از روایات و آیات، اما بحث این است که از این آیه استفاده نمی

ۡ ٱوَ ﴿ :فرموده ۡ ٱوَ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  ُت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل
َ
ٓ أ و البته عترت و اهل بیت رسول فرد  ،	!*"﴾ٖض� َ�عۡ  ءُ ِ�َا

: فرموده صمسلمانی الزم است، و رسول خدااشند، و محبت و مودت ایشان بر هرب کامل مؤمنین می

يَمان« ِ
ْ

ِمَل اإل
ْ
 ُمْسَتك

ً
ٍد َماَت ُمْؤِمنا الَ َمْن َماَت ىلَعَ ُحبِّ آِل ُ�َمَّ

َ
، ولی خطاب به مشرکین و گفتن این !+"»   أ

 ].٧١[التوبة:  »عضی از ایشان دوستان بعض دیگرند.و مردان مؤمن و زنان با ایمان ب« -١

بخشی از حدیث  »باشد.که مومنی کامل االیمان می بدانید که هرکس بر محبت آل محمد بمیرد، چنان مرده« -٢

افو زمخشـری از وی در  )٨/٣١٤( الکشف والبیانطوالنی که ثعلبی نیشابوری در 
َّ

تخریج کرده  )٤/٢٢٠( الکش

یج أحادیث الکشاف«است. و حافظ ابن حجر در  (الـمطبوع في حاشیة تفسیر » الکافي الشاف في تخر

را تخریج نموده و آثار وضع در آن مشهود است. و محمد و باالتر از آن جزو ثعلبی آن«گوید: ) می٤/٢٢٠الکشاف، 

 ».باشدأثبات هستند اما آفت آن ما بین ثعلبی و محمد می

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ١١٤

خواهم مگر دوست با عترتم صحیح نیست زیرا مشرکین رسالت او را قبول  مزد نمیمن از رسالتم که 

ه را ب ﴾ٱۡلُقۡرَ�ٰ  ِ� ﴿ اضافهه عترتی نداشته و ب صرسول خدا ،اضافه در زمان نزول این آیهه نداشتند، ب

 گرفتن بدون دلیل است.  ذی القربیمعنی 

مۡ ﴿
َ
ِ  َ�َ  ٱۡ�َ�َىٰ  َ�ُقولُونَ  أ ۖ  ٱ�َّ ُ  �ََشإِ  فَإِن َكِذٗبا ٰ  َ�ۡتِمۡ  ٱ�َّ ُ  َوَ�ۡمحُ  قَۡلبَِكۗ  َ�َ  ٱۡلَ�ِٰطَل  ٱ�َّ

ۢ  إِنَُّهۥ بَِ�لَِ�ٰتِهِۦٓۚ  ٱۡ�َقَّ  َوُ�ِحقُّ  ُدورِ  بَِذاتِ  َعلِيُم ِي َوُهوَ  ٢٤ ٱلصُّ  َ�نۡ  ٱ�َّۡوَ�ةَ  َ�ۡقَبُل  ٱ�َّ
ْ  ِعَبادِهِۦ ّ�ِ  َعنِ  َوَ�ۡعُفوا ِينَ  َو�َۡسَتِجيُب  ٢٥ َ�ۡفَعلُونَ  َما َوَ�ۡعلَمُ  اتِ  َٔ ٱلسَّ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا  وََعِملُوا

ٰلَِ�ٰتِ    ].۲۶-۲۴:ی[الشور  ﴾٢٦ َشِديدٞ  َعَذابٞ  لَُهمۡ  َوٱۡلَ�ٰفُِرونَ  َفۡضلِهِۦۚ  ّمِن َوَ�زِ�ُدُهم ٱل�َّ
خواست مهر  بر خدا دروغ بسته (در ادعای رسالت) پس اگر خدا میگویند  بلکه می: ترجمه

ها  دارد زیرا او به آنچه در سینه قلبت وخدا باطل را زائل و حق را با کلمات خود ثابت میزد بر  می
کند  میها عفو  پذیرد و از بدی ) و اوست که توبه را از بندگانش می۲۴باشد( هاست عالم می و دل
ایسته و کارهای ش کند کسانی را که ایمان آورده می ) و اجابت۲۵آورید( داند آنچه را بجا می و می

 ). ۲۶انجام دادند و از کرم خود مزد ایشان را بیافزاید، و برای کافران عذابی سخت است(

ُ  �ََشإِ  فَإِن﴿ :ۀجمل: نکات ٰ  َ�ۡتِمۡ  ٱ�َّ   :را دو معنی محتمل است ﴾قَۡلبَِك  َ�َ

توانست مهر  گویند افتراء بود خدا می اگر ادعای وحی و رسالت تو چنان که کفار می ؛یکی این که

 همین معنی است.  هم ت که دیگر نتوانی چنین جمالتی مانند قرآن اظهار کنی و ظاهرببزند بر قل

خواست چنان  خوانند و مجنون و ساحر و کذاب، پس اگر خدا می کفار تو را مفتری می ؛دوم اینکه

 کرد که این سخنان در او اثر نکند.  ا حفظ میقلبت ر

ُدور َذاتِ ﴿و مقصود از  بمعنی حقیقت است یعنی حقائقی که در سینه  ذاتدر اینجا چون  ﴾ٱلصُّ

 دلها است. ه د و خیاالت که قائم بمظروف به ظرف آن، یعنی عقای ۀاست اضاف

ُ  �ََسَط  َولَوۡ ﴿ ْ  لِعَِبادِهِۦ ٱلّرِۡزَق  ٱ�َّ �ِض  ِ�  َ�ََغۡوا
َ
ُِل  َوَ�ِٰ�ن ٱۡ� ا بَِقَدرٖ  ُ�َ�ّ ۚ  مَّ  إِنَُّهۥ �ََشآُء

ۢ  بِعَِبادِهِۦ ِي َوُهوَ  ٢٧ بَِص�ٞ  َخبُِ� ُِل  ٱ�َّ ْ  َما َ�ۡعدِ  ِمنۢ  ٱۡلَغۡيَث  ُ�َ�ّ  َوُهوَ  رَۡ�ََتُهۥۚ  َوَ�نُ�ُ  َ�َنُطوا
َ�َٰ�ٰتِ  َخۡلقُ  َءاَ�ٰتِهِۦ َوِمنۡ  ٢٨ ٱۡ�َِميدُ  ٱلَۡوِ�ُّ  �ِض  ٱلسَّ

َ
ٰ  وَُهوَ  َدآبَّةٖ�  ِمن �ِيِهَما بَثَّ  َوَما َوٱۡ� َ�َ 

  ].۲۹-۲۷:ی[الشور  ﴾٢٩ قَِديرٞ  �ََشآءُ  إَِذا َ�ۡعِِهمۡ 
ه کند ب را گشایش بدهد در زمین ستم کنند ولیکن نازل میبندگانش و اگر خدا روزی : ترجمه

باران مفید را نازل و اوست که  )۲۷( زیرا او به بندگان خود آگاه و بیناستهد اای که بخو اندازه
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سازد و اوست سرپرست  حمت خود را منتشر میر اند و  ایشان مأیوس شدهکه از آنکند پس می
ها و زمین و آنچه از جنبندگان که در آن  های قدرت اوست خلق آسمان و از نشانه )۲۸ستوده(

 ). ۲۹اهد تواناست(و او بر جمع کردن ایشان هر وقتی که بخو نموده است دو پراکنده
باید از خلقت او، پس معرفت خدا صانع تواناست از طریق آیات بیشتر آیات قرآن در اثبات : نکات

داللت داردکه خدا  ،﴾َدآبَّةٖ  ِمن �ِيِهَما بَثَّ  َوَما﴿: ۀطریق توجه به آیات قدرت او باشد. و جمل

پس طبق این آیه در کروات باال نیز دو جنبندگانی خلق نموده است، ها وزمین یعنی در هر آسماندر

هم تمدنی زمین  ۀخارج از کر که درفیزیکی نیز بر آنند ر دانشمندان کثو ا بندگانی استمانند زمین جن

 تمدن اهل زمین، و کتاب مجمع البحرین از حضرت علیتر از  عالیهای  حتی تمدنوجود دارد، 

 
ً
يِت يِف «: شنیده) که فرمود صاز رسول خدا روایت کرده (البته آن حضرت هم قطعا

َّ
َهِذهِ انلُُّجوُم ال

ْرِض 
َ ْ
يِت يِف األ

َّ
َمَدائِِن ال

ْ
َماءِ َمَدائُِن ِمْثُل ال شهرهایی  ستها در این ستارگانی که در آسمان« :، یعنی!*"»  السَّ

ٰ ﴿و ضمیر  »باشد. زمین موجود می ۀی که در کروجود دارد مانند شهرهای که ضمیر عقال  ﴾َ�ۡعِِهم َ�َ

باشد برای تغلیب است، یعنی اگر چه جنبندگان زمین و آسمان اکثرا ممکن است حیواناتی الیعقل  می

باشند اما چون عقالء نیز در بین ایشان هستند و لذا برای احضار ایشان در قیامت ضمیر جمع عاقل 

 آورده است. 

﴿ ٓ َ�َٰبُ�م َوَما
َ
ِصيَبةٖ  ّمِن أ يِۡديُ�مۡ  َكَسَبۡت  فَبَِما مُّ

َ
�  ْ ٓ  ٣٠ َكثِ�ٖ  َعن َوَ�ۡعُفوا نُتم َوَما

َ
 أ

�ِض�  ِ�  بُِمۡعِجِز�نَ 
َ
ِ  ُدونِ  ّمِن لَُ�م َوَما ٱۡ�  ٱۡ�ََوارِ  َءاَ�ٰتِهِ  َوِمنۡ  ٣١ نَِص�ٖ  َوَ�  َوِ�ّٖ  ِمن ٱ�َّ

ۡعَ�ٰمِ  ٱۡ�َۡحرِ  ِ� 
َ
  إِن ٣٢ َكٱۡ�

ۡ
ٰ  َرَواكِدَ  َ�َيۡظلَۡلنَ  ٱلّرِ�حَ  �ُۡسِ�نِ  �ََشأ  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  َظۡهرِهِۦٓۚ  َ�َ

وۡ  ٣٣ َشُكورٍ  َصبَّارٖ  ّلُِ�ِّ  �َ�ٰتٖ 
َ
ْ  بَِما يُو�ِۡقُهنَّ  أ ِينَ  َوَ�ۡعلَمَ  ٣٤ َكثِ�ٖ  َعن َوَ�ۡعُف  َكَسُبوا  ٱ�َّ

ِيٖص  ّمِن لَُهم َما َءاَ�ٰتَِنا ِ�ٓ  يَُ�ِٰدلُونَ   ].۳۵-۳۰:ی[الشور  ﴾٣٥ �َّ
ی است که قدرت شما آنها را کسب شما برسد پس برای کارهایتی که به و هر مصیب: ترجمه

خدا ین گریزی نتوانید و برای شما غیر) و شما در زم۳۰کند( و خدا از بسیاری عفو میکرده 
های  های روان در دریا است مانند کوه آیات او کشتی ۀ) و از جمل۳۱سرپرست و یاوری نیست(

قا که در این آیاتی د که آنها بر پشت آب راکد شوند ح) اگر خدا بخواهد باد را آرام کن۳۲مرتفع(
غرق کند و اند  آنچه کرده ۀبه واسطنشینان را  ) و یا کشتی۳۳پیشگان شکرگزار(است برای صبر

 ).٥٥/٩١( بحار األنوارو از او: مجلسی،  )٢١٩-٢/٢١٨( تفسیر علی بن إبراهیم قمی -١
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مخاصمه آیات ما مجادله و ۀآنان که دربار ) و تا ۳۴(بخشدمیبسیاری او از هالکشان نماید و 
 ). ۳۵( نیستکنند بدانند که برای ایشان گریزگاهی  می

ٓ ﴿: ۀمقصود از جمل: نکات َ�َٰبُ�م َوَما
َ
ِصيَبةٖ  ّمِن أ يِۡديُ�مۡ  َكَسَبۡت  فَبَِما مُّ

َ
، حوادثی است ﴾�

و  شود وارد میباکی و یا در اثر عصیان بشر بال و مصیباتی بر او  شود و یا در اثر تنبلی و بی که جاری می

اولیاء و اطفال  فساقند زیرا انبیاء،یم مخاطب در آیه کفار و ت بگویاگر چه عمومیت ندارد، و ممکن اس

وۡ ﴿: ۀو همچنین است در جمل ت برسد برای کسب و عصیانشان نیسترا اگر مصیب
َ
 ﴾...يُو�ِۡقُهنَّ  أ

 . »ألن يعلم« ؛یعنیالم تقدیر ه ست با منصوب ﴾َ�ۡعلَمَ ﴿ باشد. و می »يوبق أهلهن«

﴿ ٓ وتِيُتم َ�َما
ُ
ءٖ  ّمِن أ ۚ  ٱۡ�ََيٰوةِ  َ�َمَ�ٰعُ  َ�ۡ ۡ�َيا ِ  ِعندَ  َوَما ٱ�ُّ ۡ�َ�ٰ  َخۡ�ٞ  ٱ�َّ

َ
ِينَ  َو� ْ  لِ�َّ ٰ  َءاَمُنوا  َوَ�َ

ُونَ  َرّ�ِِهمۡ  ِينَ  ٣٦ َ�َتَو�َّ �ِرَ  َ�َۡتنُِبونَ  َوٱ�َّ ثۡمِ  َكَ�ٰٓ ْ  َما �َذا َوٱۡلَفَ�ِٰحَش  ٱۡ�ِ  َ�ۡغفُِرونَ  ُهمۡ  َغِضُبوا
ِينَ  ٣٧ ْ  َوٱ�َّ ْ  لَِرّ�ِِهمۡ  ٱۡسَتَجابُوا قَاُموا

َ
لَٰوةَ  َوأ ۡمرُُهمۡ  ٱلصَّ

َ
ا بَۡيَنُهمۡ  ُشوَرىٰ  َوأ  يُنفُِقونَ  َرزَۡقَ�ُٰهمۡ  َوِممَّ

ِينَ  ٣٨ ٓ  َوٱ�َّ َصاَ�ُهمُ  إَِذا
َ
ونَ  ُهمۡ  ٱۡ�َۡ�ُ  أ   ].۳۹-۳۶:ی[الشور  ﴾٣٩ يَنَتِ�ُ

پس آنچه به شما داده شده کاالی زندگی دنیاست و آنچه نزد خداست بهتر و : ترجمه
) و آنان که از ۳۶کنند( است برای آنان که ایمان آورده و بر پروردگارشان توکل میتر  پاینده

) و ۳۷کنند( نظر می کنند و چون به خشم آیند صرف گناهان بزرگ و کارهای زشت اجتناب می
به مشورت پا داشته و امرشان بین خودشان راجابت کرده و نماز را ب آنان که پروردگار خود را

) و آنان که چون ستمی به ایشان ۳۸کنند( ایم انفاق می است و از آنچه روزی ایشان نموده
 ). ۳۹رسیده نصرت جویند(

در آیات فوق  ۀآخرت را به آنان که دارای صفات پنجگان ۀداده بهرتعالی اختصاص  حق: نکات

ۡمُرُهمۡ ﴿باشند. 
َ
مشورتی است پس مسلمین باید متوجه و در  ،، داللت دارد که امر﴾بَۡيَنُهمۡ  ُشوَرىٰ  َوأ

 
ً
ونَ ﴿امر زمامداری ساعی باشند. و مقصود از  مشورت امور خصوصا این است که نصرت  ﴾يَنَتِ�ُ

ونه در چگ .عفو بهتر است ؛بگوید خدا در آیات بسیاری فرموده یگر کساجویند و انتقام کشند حال 

در مورد دیگر، در ست و انتقام ا اینجا دستور انتقام داده؟ جواب این است که عفو در موردی خوب

و در آنجا که جانی ضعیف است  اهد شد در آنجا انتقام باید کشیدجری خو (جنایتکار) ی که جانیجای

  :نیک شمرده ذیل همین را ۀو لذا در آی کند باید عفو نمود که طلب عفو میشود بل و جری نمی

﴿ ْ ُؤا ۖ  َسّيَِئةٞ  َسّيَِئةٖ  وََجَ�ٰٓ ۡصلَحَ  َ�َفا َ�َمنۡ  ّمِۡثلَُها
َ
ۡجُرهُۥ َوأ

َ
ِۚ  َ�َ  فَأ ٰلِِم�َ  ُ�ِبُّ  َ�  إِنَُّهۥ ٱ�َّ  ٱل�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك  ُظۡلِمهِۦ َ�ۡعدَ  ٱنَتَ�َ  َولََمنِ  ٤٠
ُ
بِيُل  إِ�ََّما ٤١ َسبِيلٍ  ّمِن َعلَۡيِهم َما فَأ ِينَ  َ�َ  ٱلسَّ  ٱ�َّ
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�ِض  ِ�  َوَ�ۡبُغونَ  ٱ�َّاَس  َ�ۡظلُِمونَ 
َ
�  بَِغۡ�ِ  ٱۡ� ْوَ�ٰٓ�َِك  ٱۡ�َّقِ

ُ
ِ�مٞ  َعَذاٌب  لَُهمۡ  أ

َ
 َصَ�َ  َولََمن ٤٢ أ

ُمورِ  َعۡزمِ  لَِمنۡ  َ�ٰلَِك  إِنَّ  وََ�َفرَ 
ُ
  ].۴۳-۴۰:ی[الشور  ﴾٤٣ ٱۡ�

ر و نماید و اصالح کند پس اجکه عفو  رپس ه ،به مثل آنست ی ابدی ،و جزای بدی: ترجمه
کس پس از  ) و هر۴۰( دارد ستمگران را خدا دوست نمی  خداست محققاً  ۀش بر عهدشپادا

همانا راه تعرض علیه کسانی است که  )۴۱ت(ستم بر او انتقام جوید راه تعرض علیه آنان نیس
) و ۴۲دردناک دارند(ذابی کشی نمایند آنان عگردنحق ناه زمین بکنند و در  به مردم ستم می

 ). ۴۳که صبر کند و گذشت نماید محققا صبر و گذشت او از کارهای مطلوب است(مسلم هر 

ْ ﴿: نکات ُؤا داللت دارد که در قصاص و دیات باید مثلیت مراعات  ﴾ّمِۡثلَُها َسّيَِئةٞ  َسّيَِئةٖ  وََجَ�ٰٓ

به جزای سیئه اطالق سیئه شده  ،مناسبت تقابله شود، اگر چه جزای سیئه، سیئه نیست ولی در اینجا ب

شود، پس به صبر و  یمجازا. و مقصود از عزم األمور این است که اگر صبر و گذشت نباشد کارها لنگ م

 عاقلی عزم خود را جزم کند.  گذشت باید هر

ُ  يُۡضلِلِ  َوَمن﴿ ٰلِِم�َ  َوتََرى َ�ۡعِدهۦِۗ  ّمِنۢ  َوِ�ّٖ  ِمن َ�ُۥ َ�َما ٱ�َّ ا ٱل�َّ ْ رَ  لَمَّ ُوا
َ
 َ�ُقولُونَ  ٱۡلَعَذاَب  أ

ّلِ  ِمنَ  َ�ِٰشعِ�َ  َعلَۡيَها ُ�ۡعَرُضونَ  َوتََرٮُٰهمۡ  ٤٤ َسبِيلٖ  ّمِن َمَردّٖ  إَِ�ٰ  َهۡل   ِمن يَنُظُرونَ  ٱ�ُّ
ۗ  َطۡرٍف  ٖ ِينَ  َوقَاَل  َخِ�ّ ْ  ٱ�َّ ِينَ  ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ  إِنَّ  َءاَمُنٓوا ْ  ٱ�َّ ٓوا نُفَسُهمۡ  َخِ�ُ

َ
ۡهلِيِهمۡ  أ

َ
 يَۡومَ  َوأ

َ�ٓ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ� 
َ
ٰلِِم�َ  إِنَّ  � قِي�ٖ  َعَذابٖ  ِ�  ٱل�َّ ۡوِ�َآءَ  ّمِنۡ  لَُهم َ�نَ  َوَما ٤٥ مُّ

َ
وَ�ُهم أ  ّمِن يَنُ�ُ

ِۗ  ُدونِ  ُ  يُۡضلِلِ  َوَمن ٱ�َّ  ].۴۶-۴۴:ی[الشور ﴾٤٦ َسبِيلٍ  ِمن َ�ُۥ َ�َما ٱ�َّ
را خدا نیست و ستمگران  از دوستی بعد گذارد برای اوکسی را که خدا به گمراهی  و: ترجمه

بینی ) و ایشان را ب۴۴زگشت راهی هست(گویند آیا برای با بینند میبینی که چون عذاب را ب می
نگرند، و  چشم نهانی می ۀگوش ازخاضعند از خواری حالی که شوند در بر دوزخ عرضه میکه 

به خودشان و کسانشان زیان  در روز قیامت آنان که ایمان آورده گویند که زیانکاران کسانیند که
ستانی برای ایشان دوخدا  از غیر) و ۴۵ند(ا آگاه باش که ستمگران در عذاب دائم ،اند وارد کرده

 ). ۴۶( کسی را که خدا به گمراهی گذارد برای او راهی نیست و که یاریشان کنند نباشد

مقصود دوست معنی دوست باشد ه اگر ب ،﴾َ�ۡعِدهۦِۗ  ّمِنۢ  َوِ�ّٖ  ِمن﴿: ۀدر جمل ﴾َوِ�ّٖ ﴿ ۀکلم: نکات

: ۀمعنی سرپرست و قیم باشد آن نیز صحیح است. و مقصود از جمله و اگر ب نافع باشد که نفی شده

ُ  يُۡضلِلِ  َوَمن﴿ خدا او را به  ایت اعراض کند و به راه ضاللت رودکس از هداین است که هر ﴾...ٱ�َّ

 گذارد.  همان ضاللتی که انتخاب کرده وامی
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﴿ ْ ن َ�ۡبلِ  ّمِن لَِرّ�ُِ�م ٱۡسَتِجيُبوا
َ
ِ�َ  أ

ۡ
ِۚ  ِمنَ  َ�ُۥ َمَردَّ  �َّ  يَۡومٞ  يَأ ۡلَجإٖ  ّمِن لَُ�م َما ٱ�َّ  يَۡوَم�ِذٖ  مَّ

ْ  فَإِنۡ  ٤٧ نَِّ��ٖ  ّمِن لَُ�م َوَما ۡعَرُضوا
َ
ٓ  أ رَۡسۡلَ�َٰك  َ�َما

َ
ۖ  ِهمۡ َعلَيۡ  أ  ٱۡ�ََ�ُٰغۗ  إِ�َّ  َعلَۡيَك  إِنۡ  َحفِيًظا

 ٓ ا َّ��  ٓ َذۡ�َنا إَِذا
َ
�َ�ٰنَ  أ ۖ  فَرِحَ  رَۡ�َةٗ  ِمنَّا ٱۡ�ِ َمۡت  بَِما َسّيَِئ� تُِصۡبُهمۡ  �ن بَِها يِۡديِهمۡ  قَدَّ

َ
 فَإِنَّ  �

�َ�ٰنَ  ِ  ٤٨ َكُفورٞ  ٱۡ�ِ َّ َ�َٰ�ٰتِ  ُمۡلُك  ّ�ِ �ِض�  ٱلسَّ
َ
ۚ  َما َ�ۡلُقُ  َوٱۡ�  إَِ�ٰٗثا �ََشآءُ  لَِمن َ�َهُب  �ََشآُء

ُكورَ  �ََشآءُ  لَِمن َوَ�َهُب  وۡ  ٤٩ ٱ�ُّ
َ
ۖ  ُذۡكَراٗنا يَُزوُِّجُهمۡ  أ ۚ  �ََشآءُ  َمن َوَ�ۡجَعُل  �َ�ٰٗثا  إِنَُّهۥ َعقِيًما

  ].۵۰-۴۷:ی[الشور  ﴾٥٠ قَِديرٞ  َعلِيمٞ 
روزی بیاید که برگشتی برای آن از جانب پیش از آن که پروردگار خود را اجابت کنید : ترجمه

) پس اگر ۴۷ی انکار است(ناهگاهی نباشد و نه شما را توانایخدا نیست، برای شما در آن روز پ
تو نیست جز رساندن، و محققا  ۀایم و بر عهد اعراض کردند ما تو را به نگهبانی ایشان نفرستاده

ه سبب یم شاد و غره شود، و اگر برحمتی را به انسان بچشاناز جانب خودمان ما وقتی 
) ۴۸( اند بدی به ایشان برسد انسان کفران پیشه خواهد بود قدرت خود کردهه ی که بکارهای

س بخواهد کند، به هر ک ها و زمین آنچه بخواهد خلق می مخصوص خداست ملک آسمان
ختران را و گرداند پسران و د ی) و یا جفت م۴۹کس بخواهد پسران( دختران عطا کند و به هر

 ). ۵۰( دهد حقا او دانای تواناست کس را بخواهد نازاد قرار میهر 
ه قدرت و مشیت دو نیست بلکه بپاکی نطفه و یا رحم و یا هر حت،ایجاد نسل به ص: نکات

است  نثیأه جمع را ک ناثإتعالی  حقدهد.  کس بخواهد دختر و یا دخترانی می خداست و لذا به هر

  :ی استجهاته است و این تقدم ب ذكرکه جمع  ذكورمقدم داشته بر 

مایلند من شما را مقدم داشتم تا بدانید که اینکه بفهماند به زنان که با اینکه پدر و مادر به پسر : اول

 کرم من بیش از والدین است و در اطاعت خدا کوتاهی نکنید. 

 کند کار خود را به عطای بهتر و آنچه موجب سرور و نشاط است.  برای اینکه ختم می: دوم

شوند و چون  ی اعتراض ندارند پس راضی میدانند که توانای دهد والدین او میاگر اول دختر ب: سوم

 
ً
 دانند که این عطای زیادتر از کرم الهی است.  پسر دهد می بعدا

  .ردان است خدا خواسته آنان را بیشتر مورد عنایت خود قرار دهدچون ضعف زنان زیادتر از م: چهارم

ن لِبََ�ٍ  َ�نَ  َوَما﴿
َ
ُ  يَُ�ّلَِمهُ  أ وۡ  وَۡحًيا إِ�َّ  ٱ�َّ

َ
وۡ  ِحَجاٍب  َوَرآيِٕ  ِمن أ

َ
 َ�ُيوِ�َ  رَُسوٗ�  يُۡرِسَل  أ

ۚ  َما �ِإِۡذنِهِۦ ٌّ  إِنَُّهۥ �ََشآُء ٓ  َوَ�َ�ٰلَِك  ٥١ َحِكيمٞ  َ�ِ وَۡحۡيَنا
َ
ۚ  ّمِنۡ  ُروٗحا إَِ�َۡك  أ ۡمرِنَا

َ
 ُكنَت  َما أ

يَ�ٰنُ  َوَ�  ٱۡلِكَ�ُٰب  َما تَۡدرِي ََّشآءُ  َمن بِهِۦ �َّۡهِدي نُوٗر� َجَعۡلَ�ٰهُ  َوَ�ِٰ�ن ٱۡ�ِ ۚ  ِمنۡ  �  ِعَباِدنَا
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ۡسَتقِي�ٖ  ِصَ�ٰطٖ  إَِ�ٰ  َ�َۡهِديٓ  �نََّك  ِ  ِصَ�ٰطِ  ٥٢ مُّ ِي ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َما َ�ُۥ ٱ�َّ  ِ�  َوَما ٱلسَّ
�ِض� 

َ
َ�ٓ  ٱۡ�

َ
ِ  إَِ�  � ُمورُ  تَِص�ُ  ٱ�َّ

ُ
   ].۵۳-۵۱:ی[الشور  ﴾٥٣ ٱۡ�

 ای  وحی و یا از پس پردهه هیچ انسانی نبوده که خدا با او سخن گوید مگر بو در خور : ترجمه
 

او دانای حکیم  محققاً بخواهد وحی نماید او آنچه  خداای که به اذن  و یا بفرستد فرستاده
دانستی  سوی تو وحی کردیم قرآنی را از فرمان خودمان، تو نمیه گونه ب ) و بدین۵۱است(

کس از ه وسیلۀ آن هدایت کنیم هر کتاب و ایمان چیست ولیکن آن را نوری قرار دادیم که ب
ی که مال ی) راه خدا۵۲کنی به راه راست( می یتو رهنمای را که بخواهیم، و محققاً بندگانمان 

به سوی خدا باز که کارها  یدآگاه باش .ها و زمین است آنچه در آسمان او و مخصوص اوست
 ). ۵۳گردد ( می

یا : تعالی و وحی او به بشر بر سه قسم است شود که طریق تکلم حق استفاده میاز این آیات : نکات

غیب  ۀو در اینجا چون متکلم خدای ناپیداست گویا پشت پرد ام و رمز است و یا به ایجاد کالمبه اله

شد و قسم  نازل می صاست. و قسم سوم اینست که قاصدی ارسال کنند مانند جبرئیل که بر محمد

 شد. و قسم اول مانند وحی که به مادر موسی شد.  می دوم مانند ایجاد کالمی که برای موسی

يَ�ٰنُ  َوَ�  َ�ُٰب ٱۡلكِ  َما تَۡدرِي ُكنَت  َما﴿: ۀو جمل طور مستمر قبل از ه ، داللت دارد که ب﴾ٱۡ�ِ

و ایمانی که  خبر بوده است قرآن و نزول آن بی کلی ازه ب صوحی در چهل سالگی، رسول خداآمدن 

باید و شاید یعنی ایمان تفصیلی به صفات خدا آن طور که محتاج به نقل و وحی است نداشته، زیرا 

بعضی دیگر از صفات توان اذعان نمود، ولی  عقل عادی میه صفات خدا دو قسم است بعضی را ب

عْ « :جز خداداند ُ  احتیاج به بیان دارد، زیرا ذات و صفات خدا را نمی يفَ لَ الَ يَ مُ كَ علَ الَ يَ وَ وَ وَ إِالَّ هُ نْ هُ مُ مَ

وَ  وَ إِالَّ هُ نداشته  صرسل و احکام تفصیلی ما أنزل الله را رسول خدا و همچنین ایمان به مالئکه، .»هُ

 در معهودی است که ایمان اشاره به همین يامناإل الف و الم است، اگر چه ایمان اجمالی داشته باشد. و

 قرآن بیان شده تفصیال. 

ه مردم حتی ائمه را ب ۀداللت دارد که هدایت خدا با قرآن است یعنی خدا هم ﴾بِهِۦ �َّۡهِدي﴿و 

اند، مثال  کند، چنانکه خود ائمه نیز در کلماتشان این معنی را بیان فرموده قرآن هدایت می ۀوسیل

لَمِ «: فرماید سجادیه می ۀحضرت سجاد در ضمن دعاهای خود در صحیف نْ ظُ ي مِ ْتَدِ تَهُ نُوراً هنَ لْ عَ جَ وَ

لَةِ وَ  الَ اءً ملَِنْ أَنْصَ الْـجَ الضَّ فَ شِ ، وَ هِ بَاعِ الَةِ بِاتِّ ههَ عِهتَ بِفَ تِامَ يقِ إِىلَ اسْ دِ نْ أَمَّ  ، مِ التَّصْ لُّ مَ اةٍ الَ يَضِ مَ نَجَ لَ عَ وَ

ي  دِ نَالُ أَيْ الَ تَ ، وَ نَّتِهِ دَ سُ نْ الْـهَ قَصْ اتِ مَ تِهلَكَ مَ ةِ عِصْ وَ رْ لَّقَ بِعُ عَ ينُ لَكَ ،  تَ دِ يَ ، وَ تِهِ ايَ عَ قَّ رِ اهُ حَ عَ رْ َّنْ يَ نَا ممِ لْ عَ اجْ فَ
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ِه اهبِ تَشَ ارِ بِمُ رَ قْ ِ عُ إِىلَ اإلْ زَ فْ يَ ، وَ اتِهِ مِ آيَ كَ لِيمِ ملُِحْ ادِ التَّسْ تِقَ اقِ  ، بِاعْ اعِي النِّفَ وَ دَ رِ وَ فْ ةِ الْكُ وَّ نْ هُ نَا بِهِ مِ مْ صِ اعْ وَ

ائِداحَ  نَانِكَ قَ جِ انِكَ وَ وَ ضْ ةِ إِىلَ رِ يَامَ ونَ لَنَا يفِ الْقِ كُ تَّى الَ  ،تَّى يَ كَ حَ نْدِ نْ عِ هُ مِ فُ بِأَنَّ ِ عْرتَ َّنْ يَ نَا ممِ لْ عَ اجْ وَ

ه يقِ دِ كُّ يفِ تَصْ نَا الشَّ ضَ ارِ عَ نَ  ، يُ ي مِ أْوِ يَ ، وَ بْلِهِ مُ بِحَ تَصِ عْ َّنْ يَ نَا ممِ لْ عَ اجْ َ الْـمُ وَ اهبِ لِهتَشَ قِ عْ زِ مَ رْ الَ  ، اتِ إِىلَ حِ  ِ، وَ

سُ  تَمِ لْ هِ الْـهُ يَ ِ ريْ  يفِ غَ ىلَّ ، دَ داً صَ َمَّ بْتَ بِهِ حمُ امَ نَصَ كَ مَّ وَ آنَ اهللاُ اللَّهُ رْ لِ الْقُ عَ اجْ يْكَ وَ لَ لَةِ عَ الَ مَ الدَّ لَ آلِهِ عَ يْهِ وَ لَ عَ

ةِ  امَ رَ لِ الْكَ نَازِ فِ مَ َ ةً لَنَا إِىلَ أَرشْ يلَ سِ بَ  وَ سَ ةوَ يَامَ ةِ الْقِ صَ رْ اةَ يفِ عَ  بِهِ النَّجَ زَ  . »باً نُجْ

ظلمت گمراهی و جهالت هدایت قرآن را نوری قرار دادی که ما با پیروی آن از خدایا تو«: یعنی

و علم نجات و  اکت شدهفهم تصدیق برای شنیدنش سه یابیم، و شفا قرار دادی برای کسی که ب می

کس به دستاویز عصمت آن  هرو  کسی را که قصد روش آن کندکند  رستگاری است که گمراه نمی

 
ً
کنند و به اعتقاد بر  رعایت می بیاویزد مهالک به وی نرسد، پس ما را از کسانی قرار داده که آن را کامال

قرآن ما را از قعر کفر و دواعی  ۀوسیله خدایا ب کنند، تسلیم در مقابل آیات محکمش تو را اطاعت می

تا آنکه روز قیامت ما را به رضوان و بهشت کشاننده باشد، خدایا ما را قرار ده از کسانی که دار  نفاق نگه

و ما را از کسانی قرار ده که به ریسمان  ست تا در تصدیق آن دچار شک نشویممعترفند قرآن از نزد تو

دایت را طلب برند و در غیر قرآن ه زنند و از متشابهاتش به پنگاهگاه محکمش پناه می قرآن چنگ می

نصب نمودی، خدایا قرا بده ر خودت بای برای داللت  قرآن محمد را نشانه ۀوسیله کنند، خدایا تو ب نمی

  قیامت نجات را جزا داده ۀرسیدن ما به شریفترین منازل ارجمند و سببی که به آن در عرص ۀقرآن را وسیل

را مه در کلمات خود مکرر این مطلبائهرحال هدایت فقط هدایت خدا است و پیامبر و ه ب ».!*"شویم

چه با صراحت آیات قرآن در مورد. اگرسایرکلمات أئمه دراین رجوع شود به نهج البالغه و اند. کردهبیان

 این مورد نیازی به ذکر آن کلمات نیست.

 ).١٧٨ – ١٧٦( الصحیفة السجادیة -١

 

                                                           



 
 
 

 وثامنون آية)ة الزخرف (مكية وهي تسع سور

 باشد آیه می ۸۹زخرف مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ا قُۡر�نًا َجَعۡلَ�ٰهُ  إِنَّا ٢ ٱلُۡمبِ�ِ  َوٱۡلِكَ�ٰبِ  ١ حمٓ ﴿ مِّ  ِ�ٓ  �نَُّهۥ ٣ َ�ۡعقِلُونَ  لََّعلَُّ�مۡ  َعَر�ِّيٗ
ُ
 أ

ۡ�َنا ٱۡلِكَ�ٰبِ  َ�َنۡ�ُِب  ٤ َحِكيمٌ  لََعِ�ٌّ  َ�َ
َ
ن َصۡفًحا ٱّ�ِۡكرَ  َعنُ�مُ  أ

َ
ۡ�ِ�ِ�َ  قَۡوٗما ُكنُتمۡ  أ  مُّ

رَۡسۡلَنا َوَ�مۡ  ٥
َ
لِ�َ  ِ�  نَِّ�ّٖ  ِمن أ وَّ

َ
�ِيِهم َوَما ٦ ٱۡ�

ۡ
ْ  إِ�َّ  نَِّ�ٍّ  ّمِن يَأ  ٧ �َۡسَتۡهزُِءونَ  بِهِۦ َ�نُوا

 ٓ ۡهلَۡكَنا
َ
َشدَّ  فَأ

َ
لِ�َ  َمَثُل  َوَمَ�ٰ  َ�ۡطٗشا ِمۡنُهم أ وَّ

َ
  ].۸-۱[الزخرف:  ﴾٨ ٱۡ�

) قسم به این کتاب ۱. میم(ءو الصفات رحمن رحیم. حانام خدای کامل الذات ه ب: ترجمه
) و ۳تعقل کنید( شاید کهعربی قرار دادیم  یتحقیق که ما آن را قرآنه ) ب۲روشن ظاهر کننده(

) آیا قرآن را از شما ۴ت است(مرتبه و دارای حکمکتاب نزد ما باال ۀقرآن در جامع تحقیق اینه ب
و چه بسیار پیامبرانی که فرستادیم در  )۵اید( داریم و بگذریم که شما قوم اسراف کار بودهباز 

) پس ۷کردند( ) و هیچ پیامبری برایشان نیامد مگر اینکه به او استهزاء می۶میان گذشتگان(
 ). ۸گذشتگان گذشت( ۀنیرومندترین ایشان را هالک کردیم و قص

و داللت دارد که قرآن کتابی است همه کس فهم و روشن.  ﴾ٱلُۡمبِ�ِ  َوٱۡلِكَ�ٰبِ ﴿: ۀجمل: اتنک

مِّ ﴿و تدبر است. و مقصود از داللت دارد که قرآن قابل تعقل  ﴾َ�ۡعقِلُونَ  لََّعلَُّ�مۡ ﴿: ۀجمل
ُ
 أ

ای که تمام قوای  گویند به کاسه می »أم الرأس«باشد چنانکه  کتاب می ۀو مجموعجامعه  ،﴾ٱۡلِكَ�ٰبِ 

مِّ ﴿و جامع و حاوی تمام آنهاست. و به فاتحه الکتاب حاسه و مغز سر را در بر دارد 
ُ
 ﴾ٱۡلِكَ�ٰبِ  أ

این فرماید از کتاب جامع علم خود  تعالی می گویند زیرا جامع تمام مطالب قرآن است. در اینجا حق می

 . عربی قرار دادیم یصورت قرآنه کتاب را ب

ٌّ ﴿و  ایم دو صفتند برای  چنانکه در مقاالتی که ما پیرامون دعای ندبه نوشته و شرح داده ﴾َحِكيمٌ  َ�ِ

 ، علی وصفی است نه اسم َع علی ۀقرآن، و کلم
َ
ٌّ ﴿تراشان  م، ولی بعضی از بازیگران و خرافهل ِ�َ 
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بازی کرده و حتی در دعاها و را نام علی بن ابی طالب قرار داده و نعوذ بالله با قرآن  ﴾َحِكيمٌ 

چنانکه در دعای ندبه به امام خودشان  !!اند آورده عنوان مدح علیه این جمله را بها  نامه زیارت

وَ يفِ أُمِّ الْكِتَابِ «گویند  می نْ هُ ا ابْنَ مَ ظِيمِ يَ ا ابْنَ النَّبَإِ الْعَ يمِ يَ تَقِ سْ اطِ الْـمُ َ ا ابْنَ الرصِّ !!ليَ كِيمٌ ٌّ حَ يلِ  ،!*"	»عَ

و در زیارت حضرت ۀ فی اِمّ الکتاب لعلی !! یعنی ای پسر آن کسی که او را خدا نامبرده در این آی

لَ «: گویند خطاب به آن جناب می امیر زَ نْ أَنْ ىلَ مَ مُ عَ الَ ۡ�َنا ﴿ :فِيهِ اهللاُ السَّ ّمِ ٱۡلِكَ�ِٰب َ�َ
ُ
�نَُّهۥ ِ�ٓ أ

کتاب  ۀفرماید قرآن در اصل و جامع این آیه در وصف قرآن است و میدر حالی که  !!»!+" ﴾لََعِ�ٌّ َحِكيمٌ 

اضافه این سوره در مکه نازل شده و اهل مکه خود رسول را ه مقام بلندی دارد و دارای حکمت است. و ب

 بِ «قبول نداشتند معرفی علی بن ابی طالب 
َ
وَ يفِ أُمِّ الْكِتَابِ  هُ نَّ أ !!لهُ كِيمٌ ٌّ حَ  سخن لغوی است.  »عَيلِ

َ�َنۡ�ُِب ﴿ ۀو مقصود از جمل
َ
قرآن است یعنی چون شما کفار  ،ذکر ،﴾َصۡفًحا ٱّ�ِۡكرَ  َعنُ�مُ  أ

یم به میل شما رفتار کنیم و قرآن را از یات قرآن نازل شود آیا ما که خدایکارید و میل ندارید آ قوم اسراف

 شما بازگردانیم. 

ۡ�َُهم َولَ�ِن﴿
َ
نۡ  َس� َ�َٰ�ٰتِ  َخلَقَ  مَّ �َض  ٱلسَّ

َ
ِي ٩ ٱۡلَعلِيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ  َخلََقُهنَّ  َ�َُقولُنَّ  َوٱۡ�  ٱ�َّ

�َض  لَُ�مُ  َجَعَل 
َ
ِي ١٠ َ�ۡهَتُدونَ  لََّعلَُّ�مۡ  ُسُبٗ�  �ِيَها لَُ�مۡ  وََجَعَل  َمۡهٗدا ٱۡ� َل  َوٱ�َّ  ِمنَ  نَزَّ

َمآءِ  ۢ  ٱلسَّ نَا بَِقَدرٖ  َمآَء ۡ�َ�
َ
ةٗ  بِهِۦ فَأ ۚ مَّ  بَۡ�َ ِي ١١ ُ�ۡرَُجونَ  َكَ�ٰلَِك  ۡيٗتا ۡزَ�ٰجَ  َخلَقَ  َوٱ�َّ

َ
 ُ�ََّها ٱۡ�

نَۡ�ٰمِ  ٱۡلُفۡلكِ  ّمِنَ  لَُ�م وََجَعَل 
َ
ْ  ١٢ تَۡرَكُبونَ  َما َوٱۡ� ٰ  لِتَۡسَتوُۥا ْ  ُ�مَّ  ُظُهورِهِۦ َ�َ  نِۡعَمةَ  تَۡذُكُروا

ْ  َعلَۡيهِ  ٱۡسَتَوۡ�ُتمۡ  إَِذا َرّ�ُِ�مۡ  ِي ُسۡبَ�ٰنَ  َوَ�ُقولُوا رَ  ٱ�َّ  ١٣ ُمۡقِر�ِ�َ  َ�ُۥ ُكنَّا َوَما َ�َٰذا َ�َا َسخَّ
 ٓ ا  ].۱۴-۹[الزخرف:  ﴾١٤ لَُمنَقلُِبونَ  َرّ�َِنا إَِ�ٰ  ��َّ

گویند آنها را  البته میها و زمین را آفریده؟  چه کس آسمانسؤال کنی ان شیو اگر از ا: ترجمه
ها  شما در آن راه) آنکه برای شما زمین را گهواره نمود و برای ۹(است خدای عزیز دانا آفریده

نازل نمود و شهر مواتی را بدان  هاز انده ا بر که از آسمان آب ) و آن۱۰ر داد تا شما راه یابید(قرا
ها را آفریده و برای شما  ) و آنکه تمام جفت۱۱شوید( کردیم بدینگونه (از گورها) خارج می ندهز 

یابید آنگاه  ) تا بر پشت آن استقرار۱۲شوید( پایان قرار داد آنچه را که سوار میاز کشتی و چهار
ید منزه و واالست آنکه برای ما یافتید و بگوی نعمت پروردگارتان را یاد کنید چون بر آن استقرار

 )٩٩/١٠٨( بحار األنوارو از او: مجلسـی،  )٢٩٧ص: ( إقبال األعمالهـ)، ٦٦٤سید علی بن طاوس (ت  -١

 )٩٧/٣٠٣( بحار األنوارمجلسـی،  -٢
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) ۱۳را نداشتیم((رام کردن)آناین را مسخر و آرام کرده و ما هم سنگ آن نبوده و طاقت 
 ). ۱۴گردیم( میبه سوی پروردگارمان بازومحققا ما 

ۡ�َُهم َولَ�ِن﴿: ۀجمل: نکات
َ
ها و زمین را قبول  داللت دارد که مشرکین خدای خالق آسمان ﴾...َس�

ِي ُسۡبَ�ٰنَ ﴿: ۀدانستند. و جمل های خود را خالق نمی داشتند و معبودان و بت رَ  ٱ�َّ ، داللت ﴾َ�َا َسخَّ

دارد که انسان چون بر حیوان و یا بر کشتی و یا بر ماشینی سوار شد باید حمد و تسبیح خدا را بگوید که 

آنها را مسخر برای او کرده، و اگر مثال خدا شتر را مسخر برای انسان نکرده بود صدها انسان 

 باشد، یعنی ما همزور، میقرن  ۀز مادا ﴾ُمۡقرِ�ِ�َ  َ�ُۥ ُكنَّا َوَما﴿توانستند شتری را مسخر کنند.  نمی

ٓ ﴿، می نبودیهمسنگ و مساوی او در توانای شاخ،هم ا اللت دارد که باید از د ﴾لَُمنَقلُِبونَ  َرّ�َِنا إَِ�ٰ  ��َّ

 نمود. یاد سواری تابوت و نقل و انتقال به آخرت 

﴿١٤  ْ �َ�ٰنَ  إِنَّ  ُجۡزًء�ۚ  ِعَبادِهِۦ ِمنۡ  َ�ُۥ وََجَعلُوا بِ�ٌ  لََكُفورٞ  ٱۡ�ِ مِ  ١٥ مُّ
َ
َذَ  أ ا ٱ�َّ  َ�َناتٖ  َ�ۡلُقُ  ِممَّ

ۡصَفٮُٰ�م
َ
َ  �َذا ١٦ بِٱۡ�َنِ�َ  َوأ َحُدُهم �ُّ�ِ

َ
ا وَۡجُهُهۥ َظلَّ  َمَثٗ�  لِلرَّ� َ�ََب  بَِما أ  ُمۡسَوّدٗ

وَ  ١٧ َكِظيمٌ  وَُهوَ 
َ
ْ  َمن أ ُؤا ْ  ١٨ ُمبِ�ٖ  ۡ�ُ �َ  ٱۡ�َِصامِ  ِ�  وَُهوَ  ٱۡ�ِۡلَيةِ  ِ�  يُنَشَّ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةَ  وََجَعلُوا

ِينَ  ۚ  ٱلرَّ� ِعَ�ٰدُ  ُهمۡ  ٱ�َّ ْ  إَِ�ًٰثا َشِهُدوا
َ
 ﴾١٩ لُونَ  َٔ َو�ُۡ�  َشَ�َٰدُ�ُهمۡ  َسُتۡكَتُب  َخۡلَقُهمۚۡ  أ

 ]. ۱۹-۱۵[الزخرف:  

آیا  )۱۵است(ی ناسپاس هویدایی قرار دادند حقا که انسان جزیو برای خدا از بندگانش : ترجمه
و چون به یکی از  )۱۶گرفته و پسران را خاص شما نموده( یخدا از آنچه خلق نموده دختران

ایشان بشارت داده شود به آنچه برای خدای رحمن مثلی زده (همانطور که نسبت دختر به خدا 
بشارت دختری آید) صورت او سیاه گردد در حالی که خشم خود را فرود داده اگر برای خودش 

) ۱۸( )؟(سهم خداست شود و او در پیکار نمایان نیست در زیور نشو و نما می) آیا آن که ۱۷( برد
اند آیا در خلقت آنان حاضر بودند  خدای رحمانند دختران خدا قرا داده ۀو فرشتگانی را که بند

 ). ۱۹شوند( زودی گواهی ایشان نوشته خواهد شد و بازخواست میه ب
دادند یعنی  میای از مشرکین برای خدا دختر قرار پدر است و لذا چون عدهتن  ۀفرزند پار: نکات

خواندند، خدای تعالی  دانند فرشتگان را دختر او می ایشان مانند مسیحیان که عیسی را فرزند خدا می

فرزند، در حالی که خدا منزه است از  ؛اید یعنی مذمت کرده از ایشان که شما برای خدا جزء قائل شده

اضافه اگر به شما دختری را نسبت دهند روی شما سیاه گردد و به خشم ه احتیاج به اجزاء ندارد، ب جزء و

آیا شما در هنگام خلقت د یده دانید، پس چگونه این نقص را به خدا نسبت می ید و آن را نقص مییآ می

 مالئکه حاضر بودید. 
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﴿ ْ ا َ�َبۡدَ�ُٰهم�  َما ٱلرَّۡحَ�ٰنُ  َشآءَ  لَوۡ  َوقَالُوا مۡ  ٢٠ َ�ُۡرُصونَ  إِ�َّ  ُهمۡ  إِنۡ  ِعۡلٍ��  ِمنۡ  بَِ�ٰلَِك  لَُهم مَّ
َ
 أ

ْ  بَۡل  ٢١ ُمۡسَتۡمِسُكونَ  بِهِۦ َ�ُهم َ�ۡبلِهِۦ ّمِن كَِ�ٰٗبا َءاَ�ۡيَ�ُٰهمۡ  ٓ  إِنَّا قَالُٓوا ٰٓ  َءابَآَءنَا وََجۡدنَا ةٖ  َ�َ مَّ
ُ
 أ

ٰٓ  �نَّا ۡهَتُدونَ  َءاَ�ٰرِهِم َ�َ ٓ  َوَ�َ�ٰلَِك  ٢٢ مُّ رَۡسۡلَنا َما
َ
 قَاَل  إِ�َّ  نَِّذيرٍ  ّمِن قَۡرَ�ةٖ  ِ�  َ�ۡبلَِك  ِمن أ

 ٓ ٓ  إِنَّا ُمۡ�َفُوَها ٰٓ  َءابَآَءنَا وََجۡدنَا ةٖ  َ�َ مَّ
ُ
ٰٓ  �نَّا أ ۡقَتُدونَ  َءاَ�ٰرِهِم َ�َ َولَوۡ  ۞َ�َٰل  ٢٣ مُّ

َ
 ِجۡئُتُ�م أ

ۡهَدىٰ 
َ
ا بِأ ْ  آَءُ�ۡمۖ َءابَ  َعلَۡيهِ  وََجد�ُّمۡ  ِممَّ ٓ  إِنَّا قَالُٓوا رِۡسۡلُتم بَِما

ُ
 فَٱنَتَقۡمَنا ٢٤ َ�ٰفُِرونَ  بِهِۦ أ

�ِ�َ  َ�ٰقَِبةُ  َ�نَ  َكۡيَف  فَٱنُظرۡ  ِمۡنُهۡمۖ   ].۲۵-۲۰[الزخرف:  ﴾٢٥ ٱلُۡمَكّذِ
برای ایشان دانشی  ،کردیم خواست عبادت ایشان نمی و گفتند اگر خدای رحمن می: ترجمه

) آیا کتابی قبل از قرآن به ایشان ۲۰ایشان جز اهل تخمین نیستند(به این سخن نیست و 
) بلکه گویند که ما پدران خویش را بر راهی ۲۱اند( ایم که ایشان به آن تمسک جسته داده
ای  ) و بدینگونه پیش از تو در هیچ قریه۲۲( یافتگانیم تحقیق ما بر دنبال آنان راهه ایم و ب یافته

ایم و  که ما پدرانمان را به راهی یافته: دیم جز اینکه توانگرانش گفتندرسولی ترساننده نفرستا
چه راه هدایتی بهتر کنید و اگر آیا تقلید پدران می: ) آن رسول گفت۲۳( به آثارشان اقتدا کنیم

ما به آنچه شما فرستاده  محققاً : اید برای شما بیاورم، گفتند از آنچه پدران خود را بر آن یافته
) پس، از آنان انتقام گرفتیم بنگر فرجام تکذیب کنندگان ۲۴آن مأمورید کافریم(شده و به 

 ). ۲۵چسان بود(

ْ ﴿: ۀجمل: نکات گویند کفر و  ، دلیل جبریان است که می﴾َ�َبۡدَ�ُٰهم َما ٱلرَّۡحَ�ٰنُ  َشآءَ  لَوۡ  َوقَالُوا

ی سخن از داناینداریم، خدا جواب داده که این خواست خدا بوده و ما تقصیری ه شرک و اعمال ما ب

او این است که بشر  ۀت و خواستنیست، بلکه از خیال و تخمین است زیرا خدا به بشر اختیار داده و مشی

ْ ﴿: ۀخودش باشد. جمله اختیارکند ب عقیده و عملی را انتخاب می هر ٓ  إِنَّا قَالُٓوا سخن  ﴾َءابَآَءنَا وََجۡدنَا

رویم،  که ما مردم و یا پدرانمان و یا دانشمندانمان را چنین دیده و به طریق آنان میاهل تقلید است 

 ﴾هم﴿ تعالی این سخن را مردود و باطل دانسته و این آیات داللت دارد بر حرمت تقلید و ضمیر حق
ممکن است به مالئکه برگردد و ممکن  ﴾َ�َبۡدَ�ُٰهم َما﴿: ۀباشد در جمل که ضمیر جمع عقالء می

پرستان توجهشان در واقع  مظاهر و مرآت بزرگان بشری بوده که بت به بتان زیرا بتها مظاهر مالئکه،ست ا

 به همان بزرگان و مالئکه بوده است. 

�ِيهِ  إِبَۡ�ٰهِيمُ  قَاَل  �ذۡ ﴿
َ
ا بََرآءٞ  إِنَِّ�  َوَقۡوِمهِۦٓ  ِ� ِي إِ�َّ  ٢٦ َ�ۡعُبُدونَ  ّمِمَّ  فَإِنَُّهۥ َ�َطَرِ�  ٱ�َّ

ُؤَ�ٓءِ  َمتَّۡعُت  بَۡل  ٢٨ يَرِۡجُعونَ  َلَعلَُّهمۡ  َعِقبِهِۦ ِ�  بَا�َِيةٗ  َ�َِم� وََجَعلََها ٢٧ َسَيۡهِدينِ  ٰٓ�َ 
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ٰ  َوَءابَآَءُهمۡ  بِ�ٞ  َورَُسولٞ  ٱۡ�َقُّ  َجآَءُهمُ  َح�َّ ا ٢٩ مُّ ْ  ٱۡ�َقُّ  َجآَءُهمُ  َولَمَّ  �نَّا ِسۡحرٞ  َ�َٰذا قَالُوا
  ].۳۰-۲۶[الزخرف:  ﴾٣٠ ونَ َ�ٰفِرُ  بِهِۦ

به پدر خود و قوم خود گفت که من بیزارم از آنچه را که و چون ابراهیم : ترجمه
) و قرار داد ۲۷) مگر آن کسی که مرا ایجاد کرده که او مرا هدایت خواهد کرد(۲۶پرستید( می

دادم این   بهره) بلکه ۲۸ای که باشد در نسل خود تا شاید ایشان برگردند به توحید( مهلآن را ک
) و ۲۹ای( قوم و پدرانشان را و عذاب نکردم تا حق و قرآن برای ایشان آمد با رسول بیان کننده

 ). ۳۰این سحر است و محققا ما به آن کافریم(: چون حق برای ایشان آمد گفتند
ند که ک آیات بیان میدر آیات سابقه بیان کرد که خوی مردم تقلید و آن باطل است. در این : نکات

از  ،پس ،دانید دانید و تقلید پدران را شرافت می کنید و آن را جایز میخواهید تقلید  شما مشرکین اگر می

پدرتان ابراهیم تقلید کنید و او دین پدران را ترک کرد پس شما نیز ترک کنید و حاصل اینکه قول به 

این است  ،﴾َعقِبِهِۦ ِ�  بَا�َِيةٗ  َ�َِم� وََجَعلََها﴿ وجوب تقلید موجب حرمت تقلید است. و مقصود از

را به خدا  »لَ عَ جَ «فاعل  مستقر نمود. و بعضی ضمیر توحید را در نسل خود ۀکه حضرت ابراهیم کلم

ِي إِ�َّ ﴿: ۀاند. و جمل برگرانیده  پرستیدند.  داللت دارد بر این که نمرودیان خدا را نیز می ﴾...َ�َطَرِ�  ٱ�َّ

ا﴿ ْ  ٱۡ�َقُّ  َجآَءُهمُ  َولَمَّ ْ  ٣٠ َ�ِٰفُرونَ  بِهِۦ �نَّا ِسۡحرٞ  َ�َٰذا قَالُوا  ٱۡلُقۡرَءانُ  َ�َٰذا نُّزَِل  لَۡوَ�  َوقَالُوا
 ٰ ُهمۡ  ٣١ َعِظي�ٍ  ٱۡلَقۡرَ�تَۡ�ِ  ّمِنَ  رَُجلٖ  َ�َ

َ
 بَۡيَنُهم قََسۡمَنا َ�ۡنُ  َرّ�َِكۚ  رَۡ�ََت  َ�ۡقِسُمونَ  أ

عِيَشَتُهمۡ  ۚ  ٰوةِ ٱۡ�َيَ  ِ�  مَّ ۡ�َيا َتَِّخذَ  َدَرَ�ٰتٖ  َ�ۡعٖض  فَۡوَق  َ�ۡعَضُهمۡ  َوَرَ�ۡعَنا ٱ�ُّ  َ�ۡعٗضا َ�ۡعُضُهم ّ�ِ
 ۗ ا ا َخۡ�ٞ  َرّ�َِك  َورَۡ�َُت  ُسۡخرِّ�ٗ ن َولَۡوَ�ٓ  ٣٢ َ�َۡمُعونَ  ّمِمَّ

َ
ةٗ  ٱ�َّاُس  يَُ�ونَ  أ مَّ

ُ
ََعۡلَنا َ�ِٰحَدةٗ  أ َّ� 

ةٖ  ّمِن ُسُقٗفا ِ�ُُيوتِِهمۡ  بِٱلرَّ� يَۡ�ُفرُ  لَِمن  َوِ�ُُيوتِِهمۡ  ٣٣ َ�ۡظَهُرونَ  َعلَۡيَها َوَمَعارِجَ  فِضَّ
بَۡ�ٰٗبا

َ
ًرا � ۚ  ٣٤ ونَ  ُٔ َ�تَِّ�  َعلَۡيَها َوُ�ُ ا َ�ٰلَِك  ُ�ُّ  �ن َوزُۡخُرٗفا ۚ  ٱۡ�ََيٰوةِ  َمَ�ٰعُ  لَمَّ ۡ�َيا  َوٱ�ِخَرةُ  ٱ�ُّ

 ].۳۵-۳۰[الزخرف:  ﴾٣٥ لِۡلُمتَّقِ�َ  َرّ�َِك  ِعندَ 
) آیا ایشان رحمت ۳۱قرآن بر مرد بزرگی از این دو قریه نازل نشده(چرا این : و گفتند: ترجمه

ندگی دنیا قسمت ز کنند، ما وسائل زندگی ایشان را میانشان در این  پروردگار تو را تقسیم می
شان برخ دیگر را ایم تا اینکه برخی از ای درجاتی تفوق دادهه کنیم و بعضی را بر بعضی ب می

است از آنچه  رگیرند و حال آن که رحمت پروردگارت (یعنی نبوت) بهت (وبه خدمت)مسخر
شدند (یعنی همه کافر  مردم یک امت می ۀکه هم) و اگر نه این بود ۳۲( کنند جمع می

هاشان قرار  شوند (یعنی) برای خانه شدند) برای آنان که به خدای رحمن کافر می می
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هاشان   برای خانه دادیم می) وقرار ۳۳فها از نقره با نرده بانها که بر آنها باال روند(سق دادیم می
اینها ست تمام ی) با زینت و زیوری و ن۳۴(ال و نقره) که بر آنها تکیه زنندهایی (از ط درها و تخت

 ). ۳۵مگر کاالی زندگی دنیا. و آخرت نزد پروردگارت از برای پرهیزکاران است(
ْ ﴿: ۀآی: نکات ولید چرا این قرآن بر : تا آخر راجع به کفار مکه است که گفتند ﴾...نُّزَِل  لَۡوَ�  َوقَالُوا

در طائف نازل نشده، یعنی این منصب بزرگ باید به مرد  بن مسعود ثقفی ةعرودر مکه و یا بر  ةبن مغیر

طائف است. حق تعالی در مکه و  ز قریتین،ی داده شود و آن بزرگ یکی از این دونفرند. و مقصود ابزرگ

رتی که تقسیم جواب ایشان فرموده آیا تقسیم روزی مردم به نظر ایشان است، البته خیر، پس در صو

باشد، و جواب دیگر  د چگونه اعطای منصب نبوت با ایشان و به نظر ایشان میروزی با ایشان نباش

است مربوط به نبوت نیست،  ایشان این است که اگر به یک نفر ثروت داده شده ثروت چیز حقیری

کردند  نبوت مقام بزرگی است، و دلیل بر این که ثروت چیز حقیری است اینکه اگر مردم میل به کفر نمی

داد که در و پیکر و  قدری میه شدند خدا به کفار ثروت و زینت دنیا را ب در کفر نمی ۀو همه ملت واحد

کار را نکرده برای گول نخوردن مردم، بلکه تفاوتی بین  هاشان از طال و نقره گردد، و خدا این سقف خانه

نامی، برای  شهرت و بی ، سفاهت،یهوشتیز ، ضعف، علم، جهل،تفقر و در قّو  در غنی،مردم آورده 

شد و کسی  اینکه امور دنیا بگذرد و اگر همه مساوی بودند کسی خادم دیگری و کسی مأمور دیگری نمی

َتَِّخذَ ﴿ :ۀگردید، پس جمل مسخر دیگری نمی ا َ�ۡعٗضا َ�ۡعُضُهم ّ�ِ شود که بعضی  چنین می ،﴾ُسۡخرِّ�ٗ

ا﴿ ۀبعض دیگر را مسخر کنند و یکی مسخر دیگری شود. و کلم معنی مسخره نیست چنان ه ب ﴾ُسۡخرِّ�ٗ

 اند.  که بعضی از مترجمین نوشته

وَ�ُهمۡ  ��َُّهمۡ  ٣٦ قَرِ�نٞ  َ�ُۥ َ�ُهوَ  َشۡيَ�ٰٗنا َ�ُۥ ُ�َقّيِۡض  ٱلرَّ� ذِۡكرِ  َعن َ�ۡعُش  َوَمن﴿  َ�َُصدُّ
بِيلِ  َعنِ  �َُّهم َوَ�ۡحَسُبونَ  ٱلسَّ

َ
ۡهَتُدونَ  � ٰٓ  ٣٧ مُّ  ُ�ۡعدَ  َوَ�ۡيَنَك  بَۡيِ�  َ�ٰلَۡيَت  َقاَل  َجآَءنَا إَِذا َح�َّ

لَۡمُتمۡ  إِذ ٱۡ�َۡومَ  يَنَفَعُ�مُ  َوَلن ٣٨ ٱۡلَقِر�نُ  فَبِۡئَس  ٱلَۡمۡ�َِ�ۡ�ِ  نَُّ�مۡ  ظَّ
َ
 ٱۡلَعَذاِب  ِ�  �

 ].۳۹-۳۶[الزخرف:  ﴾٣٩ ُمۡشَ�ُِ�ونَ 
از ذکر خدای رحمن غافل شود دیوی را به او بگماریم که قرین وی کس  و هر: ترجمه
پندارند که خود  ایشان می لیدارند و آن دیوان ایشان را از راه باز می ) و محققاً ۳۶باشد(

ای کاش بین من و تو دوری : ما آید به (دیوش) گوید که نزدهنگامی) تا ۳۷اند( هدایت یافته
چون ستم  ،شما هرگز نفع ندهد بها امروز ) و این تمنّ ۳۸شرق و غرب بود که قرین بدی بودی(

 ). ۳۹شرکت دارید(با هم شما در عذاب  محققاً  اید.هکرد

 



 ۱۲۷  سورة الزخرف

مزید بر غفلت انسان  کهدوستان جنی و انسی است  ﴾قَرِ�نٞ  َ�ُۥ َ�ُهوَ  َشۡيَ�ٰٗنا﴿مقصود از : کاتن

 قمرینشده بر مشرق و مغرب مانند اطالق  مشرقیناطالق  ﴾ٱلَۡمۡ�َِ�ۡ�ِ  ُ�ۡعدَ ﴿: ۀشوند، و در جمل می

 َولَن﴿: ۀو این را تغلیب گویند. و در جمل إبر حضرت حسن و حسین حسنینبر خورشید و ماه و 
 ؛یعنی، ﴾َوَ�ۡيَنَك  بَۡيِ�  َ�ٰلَۡيَت ﴿ باشد که برگردد به هوضمیر  ينفعممکن است فاعل  ﴾...يَنَفَعُ�مُ 

نَُّ�مۡ ﴿ ۀجمل »لن ينفع«ممکن است فاعل این تمنی روز قیامت نفعی ندهد، و 
َ
 ٱۡلَعَذابِ  ِ�  �

شرکت شما در عذاب برای شما نفعی ندهد که نه موجب تسلی شما گردد و  ؛باشد یعنی ﴾ُمۡشَ�ُِ�ونَ 

 نه موجب تخفیف عذاب شما. 

نَت ﴿
َ
فَأ

َ
مَّ  �ُۡسِمعُ  أ وۡ  ٱلصُّ

َ
بِ�ٖ  َضَ�ٰلٖ  ِ�  َ�نَ  َوَمن ٱۡلُعۡ�َ  َ�ۡهِدي أ ا ٤٠ مُّ  فَإِنَّا بَِك  نَۡذَهَ�َّ  فَإِمَّ

نَتقُِمونَ  ِمۡنُهم وۡ  ٤١ مُّ
َ
ِي نُرَِ�نََّك  أ ۡقَتِدُرونَ  َعلَۡيِهم فَإِنَّا وََعۡدَ�ُٰهمۡ  ٱ�َّ  فَٱۡسَتۡمِسۡك  ٤٢ مُّ

ِيٓ  وِ�َ  بِٱ�َّ
ُ
ٰ  إِنََّك  إَِ�َۡكۖ  أ ۡسَتقِي�ٖ  ِصَ�ٰطٖ  َ�َ   ].۴۳-۴۰[الزخرف:  ﴾٤٣ مُّ
کنی و کسی را که در گمراهی آشکار  شنوانی و یا کور را هدایت می کر را میپس آیا تو : ترجمه
بریم (در جوار رحمت خود) که محققا ما از ایشان انتقام  ) پس یا تو را می۴۰باشد(

ایم زیرا که ما بر ایشان اقتدار  نمایانیم به تو آنچه ایشان را وعده داده ) و یا می۴۱کشیم( می
 ). ۴۳به سوی تو وحی شده چنگ بزن محققا تو به راه راستی(پس به آنچه ) ۴۲داریم(
کرد در هدایت قوم خود و آنان تصمیم بر  بسیار کوشش می صشده که رسول خداروایت : نکات

کفر و اصرار بر آن داشتند و این باعث افسردگی آن جناب بود، خدا خواست او را راحت کند که 

از هدایت ایشان دست بکش زیرا اینان از بسیاری غفلت کور  ، یعنی»اليأس إحدی الراحتني«: اند گفته

تو اگر از دنیا بروی ما از ایشان انتقام خواهیم کشید، و اگر  ،یابند، ولی بدان اند و هدایت نمی و کر شده

زنده بمانی به تو ارائه خواهیم داد اقتدار خود را که ایشان را به قحط و غال و قتل و اسارت مبتال خواهیم 

شو و شک را به خود راه مده که تمام این  کد، ولی تو در راه خود مصمم باش و وحی ما را متمسکر

 آیات تسلیت است. 

رَۡسلۡنَا َمنۡ  ۡل  َٔ َوۡ�  ٤٤ لُونَ  َٔ �ُۡ�  وََسوَۡف  َولَِقۡوِمَكۖ  لََّك  َ�ِۡ�رٞ  �نَُّهۥ﴿
َ
 رُُّسلَِنآ  ِمن َ�ۡبلَِك  ِمن أ

َجَعۡلَنا
َ
رَۡسۡلَنا َولََقدۡ  ٤٥ ُ�ۡعَبُدونَ  َءالَِهةٗ  ٱلرَّ� ُدونِ  ِمن أ

َ
ٓ � ُموَ�ٰ  أ يْهِۦ فِرَۡعۡونَ  إَِ�ٰ  َ�ٰتَِنا  َوَمَ�ِ

ا ٤٦ ٱلَۡ�ٰلَِم�َ  َرّبِ  رَُسوُل  إِّ�ِ  َ�َقاَل     ﴾٤٧ يَۡضَحُكونَ  ّمِۡنَها ُهم إَِذا َ�ٰتَِنآ � َجآَءُهم فَلَمَّ
  ].۴۷-۴۴[الزخرف: 

 



 تابشی از قرآن    ١٢٨

د ه زودی بازخواست خواهیاین قرآن برای تو و قومت تذکری است و بتحقیق ه و ب: ترجمه
ی قرار ن) و بپرس از پیامبران ما که قبل از تو فرستادیم آیا غیر خدای رحمن خدایا۴۴شد(

 تحقیق موسی را با آیات خود به سوی فرعون و بزرگان ویه ) و ب۴۵دادیم که پرستش شوند(
) پس چون آیات ما را برایشان ۴۶من رسول پروردگار جهانیانم( :تگف (موسی)پس فرستادیم،

 ). ۴۷آورد ناگهان ایشان آیات ما را ریشخند گرفتند(

آیات را ممکن است ذکر را به معنی تذکر بگیریم یعنی  ﴾َولَِقۡوِمَك  لََّك  َ�ِۡ�رٞ  �نَُّهۥ﴿: ۀجمل: نکات

إلهی و عظمت او و احکام و مواعظ او، و ممکن صفات قرآن برای تو و قومت موجب تذکری است از 

است ذکر را بمعنای یاد بود بگیریم، یعنی آیات قرآن ذکری از تو و قومت کرده و این به یادگار خواهد ماند، 

این نام خیر ماندن از انسان طبق  بنابر موجب شرافت و رغبت است. ، خوب،و ذکر نیک برای تو و قومت

 کس آن را برای خود فراهم نماید، اگر چه معنی اول أظهر است.  رباید هاین آیه مرغوب است و 

ۡ�َ�ُ  ِ�َ  إِ�َّ  َءايَةٍ  ّمِنۡ  نُرِ�ِهم َوَما﴿
َ
ۖ  ِمنۡ  أ ۡختَِها

ُ
َخۡذَ�ُٰهم أ

َ
 ٤٨ يَرِۡجُعونَ  لََعلَُّهمۡ  بِٱۡلَعَذابِ  َوأ

 ْ يُّهَ  َوقَالُوا
َ
� اِحرُ  َ�ٰٓ َنا نَدكَ عِ  َعِهدَ  بَِما َر�ََّك  َ�َا ٱۡدعُ  ٱلسَّ ا ٤٩ لَُمۡهَتُدونَ  إِ�َّ  َ�ۡنُهمُ  َكَشۡفَنا فَلَمَّ

لَۡيَس  َ�َٰقۡومِ  قَاَل  قَۡوِمهِۦ ِ�  فِرَۡعۡونُ  َونَاَدىٰ  ٥٠ يَنُكُثونَ  ُهمۡ  إَِذا ٱۡلَعَذاَب 
َ
 ِمۡ�َ  ُمۡلُك  ِ�  �

 ِ نَۡ�ٰرُ  َوَ�ِٰذه
َ
�  ِمن َ�ۡرِي ٱۡ� فََ�  َ�ِۡ�ٓ

َ
ونَ  أ مۡ  ٥١ ُ�ۡبِ�ُ

َ
۠  أ نَا

َ
ِي َ�َٰذا ّمِنۡ  َخۡ�ٞ  �  َوَ�  َمِه�ٞ  ُهوَ  ٱ�َّ

ۡلِ�َ  فَلَۡوَ�ٓ  ٥٢ يُبِ�ُ  يََ�ادُ 
ُ
ٞ  َعلَۡيهِ  � ۡسوَِرة

َ
وۡ  َذَهٍب  ّمِن أ

َ
 ٥٣ ُمۡقَ�ِ�ِ�َ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ  َمَعهُ  َجآءَ  أ

ۚ  قَۡوَمُهۥ فَٱۡسَتَخفَّ  َطاُعوهُ
َ
ْ  إِ�َُّهمۡ  فَأ ٓ  ٥٤ َ�ِٰسقِ�َ  قَۡوٗما َ�نُوا ا  ِمۡنُهمۡ  ٱنَتَقۡمَنا َءاَسُفونَا فَلَمَّ

ۡغَرۡقَ�ُٰهمۡ 
َ
ۡ�َعِ�َ  فَأ

َ
  ].۵۶-۴۸[الزخرف:  ﴾٥٦ ّلِ�ِخرِ�نَ  َوَمَثٗ�  َسلَٗفا فََجَعۡلَ�ُٰهمۡ  ٥٥ أ

بزرگتر از مانندش بود و ایشان را آن به ایشان ارائه ندادیم مگر آنکه ای  هیچ آیهما و : ترجمه
آهای ساحر برای ما : گفتند (به موسی)) و۴۸برگردند (مگر به سوی حق گرفتار کردیم تا 

) پس چون آن ۴۹پروردگارت را بخوان به آن عهدی که نزدت نهاده که ما هدایت یافتگانیم(
و فرعون در میان قومش ندا ) ۵۰عذاب را از ایشان بر طرف کردیم ناگهان نقض پیمان کردند(

این نهرها که در قلمرو فرمان من جاری است و ر کرد که ای قوم من مگر پادشاهی مص
که خوار است و سخن را کسی) بلکه من بهتریم از این ۵۱بینید( مخصوص من نیست آیا نمی

) پس چرا دستبندهای طال به او داده نشده و فرشتگان قرین یکدیگر با او ۵۲بیان نتواند(
را اطاعت کردند زیرا ایشان  ) پس قوم خود را سبک و کم عقل یافت پس او۵۳اند( نیامده

) پس چون ما را به غضب آوردند از ایشان انتقام گرفتیم که تمامشان ۵۴گروهی فاسق بودند(
 ). ۵۶لی قرار دادیم(ثَ ) و آنان را برای دیگران پیشرو و برای عبرت َم ۵۵را غرق نمودیم(
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 ییک از جهتهمان آیات نه گانه است که هر ،﴾َءايَةٍ  ّمِنۡ  نُرِ�ِهم َوَما﴿: ۀمراد از آیه در جمل: نکات

خون و سایر آیات. و چون در بود و آنها عبارت بود از طوفان، جراد، قمل، ضفادع،  بزرگتر از آیات دیگر

 ۀتعالی قص را از جهت فقر و نداشتن نیرو تحقیر کردند، حق صمکه رسول خداآیات قبل مشرکین 

کند  بیان  تواند میموسی فقیراست وسخن خود را به راحتی ن: گفت فرعون را به رخ ایشان کشیده که می

 یعنی در زبان لکنتی دارد، و عیب دیگر آنکه چرا دستبندهای طال و پادشاهی و انهار جاری ندارد و به

ربود و ایشان را سبک یافت و هر ادعائی که خواست نمود، پس خدا مین سخنان عقل قوم خود را ه

نین آیاتی با داشتن چنین کتاب و با چای عبرت قرار داد ولیکن امت اسالمی ایشان را هالک و سابقه بر

و مرجعی که کبکبه و دبدبه دارد به او توجه دارند و سخن و احکام ضد ما پیشوا عبرت نگرفتند و باز هر

 پذیرند.  یاری حقی بگوید نمی پذیرند و اگر دانشمند فقیر بی انزل الله او را می

ا﴿ ونَ  ِمۡنهُ  قَۡوُمَك  إَِذا َمَثً�  َمۡرَ�مَ  ٱۡ�نُ  ُ�َِب  َولَمَّ ْ  ٥٧ يَِصدُّ ٰلَِهُتَنا َوقَالُٓوا
َ
مۡ  َخۡ�ٌ  َء�

َ
 َما ُهَوۚ  أ

ُ�وهُ  ۚ  إِ�َّ  لََك  َ�َ ۡ�َعۡمَنا َ�ۡبدٌ  إِ�َّ  ُهوَ  إِنۡ  ٥٨ َخِصُمونَ  قَۡومٌ  ُهمۡ  بَۡل  َجَدَ�ۢ
َ
 وََجَعۡلَ�ٰهُ  َعلَۡيهِ  �

َِ�ٓ  َمَثٗ�  ٰٓءِيَل  ّ�ِ َ�ٰٓ�َِكةٗ  ِمنُ�م َ�ََعۡلَنا �ََشآءُ  َولَوۡ  ٥٩ إِۡسَ� �ِض  ِ�  مَّ
َ
 �نَُّهۥ ٦٠ َ�ۡلُُفونَ  ٱۡ�

اَعةِ  لَعِۡلمٞ  نَّ  فََ�  ّلِلسَّ ۡسَتقِيمٞ  ِصَ�ٰٞط  َ�َٰذا َوٱتَّبُِعوِن�  بَِها َ�ۡمَ�ُ نَُّ�مُ  َوَ�  ٦١ مُّ ۡيَ�ُٰنۖ  يَُصدَّ  ٱلشَّ
بِ�ٞ  َعُدوّٞ  لَُ�مۡ  إِنَُّهۥ   ].۶۲-۵۷[الزخرف:  ﴾٦٢ مُّ

) و ۵۷آرند(َمَثل زده شود فوری قوم تو از این مثل فریاد بر فرزند مریم به و چون : ترجمه
بلکه جدل وستیزه، ل را برای تو نزنند مگر برای ثَ خدایان ما بهتر است یا او، آن َم : گویند

ای که به او نعمتی دادیم و او را مثل و  نیست عیسی جز بنده )۵۸ایشان قومی ستیزه جویند(
جای شما فرشتگانی را در زمین  ه) و اگر بخواهیم ب۵۹داستانی برای بنی اسرائیل نمودیم(

موجب علمی است برای تحقیق خالفت مالئکه ه ) و ب۶۰دهیم که جانشینی کنند( قرار می
) و البته ۶۱کنید این است راه راست( پس به آن شک مکنید و مرا پیروی ،ساعت قیامت

 ). ۶۲باز ندارد زیرا او برای شما دشمنی است آشکارا(از راه شیطان شما را 
کنیم خدایان  مالئکه را پرستش میپرستند ما که  اگر نصاری عیسی را می: گفتند مشرکین می: نکات

 ۀسور ۹۸ ۀچون شنیدند آی زبعریابن مالئکه. و بعضی از مشرکین مانند  ؛ما برای پرستش بهترند یعنی

ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َ�عۡ  َوَما إِنَُّ�مۡ ﴿: أنبیاء گفتند اگر بنا باشد حضرت عیسی هیزم دوزخ باشد  !*"﴾�َّ

آمیز زده و اظهار فرح  و فریاد مسخره این را گفتندبا ایشان باشیم چه اشکالی دارد؟ ما هم در دوزخ 

 ].٩٨[األنبیاء:  »پرستید. به جای خدا می شما و آنچه« -١
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مانند عیسی عیسی را خدا گرفتند، محمد نیز  انصارچنانکه : گفتند میکردند، و بعضی از مشرکین  می

ٰ ﴿ خواهد معبود باشد، آیا خدایان ما بهتر است یا محمد، می
َ
مۡ  َخۡ�ٌ  لَِهُتَناَء�

َ
حال خدا در هر ؟ به﴾ُهَوۚ  أ

اَعةِ  لَعِۡلمٞ  �نَُّهۥ﴿: ۀو ضمیر در جملجواب ایشان آیات فوق را نازل نمود.  مفسرین مرجع را  ﴾ّلِلسَّ

استفاده  ﴾َ�ۡلُُفونَ ﴿ ۀاند، ولی به نظر ما اگر برگردد به خالفت ملک که از جمل مختلفی برایش نوشته

 مَ َوَ�وۡ ﴿ دیگر آمده و تشود مناسبتر است زیرا آن اقرب است، و مقصود از آن چیزی است که در آیا می
قُ  ٓ ٱ �ََشقَّ َما ِ  ءُ لسَّ ۡ ٱ َونُّزَِل  مِ َغَ�ٰ لۡ ٱب   .!*"﴾تَ�ِ�ً�  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل

ا﴿ َ  بِٱۡ�ِۡكَمةِ  ِجۡئُتُ�م قَدۡ  قَاَل  بِٱۡ�َّيَِ�ٰتِ  ِعيَ�ٰ  َجآءَ  َولَمَّ ِ�ّ�َ
ُ
ِي َ�ۡعَض  َلُ�م َوِ�  ٱ�َّ

ْ  �ِيهِ�  َ�َۡتلُِفونَ  َ  فَٱ�َُّقوا ِطيُعونِ  ٱ�َّ
َ
َ  إِنَّ  ٦٣ َوأ ۚ  َوَر�ُُّ�مۡ  َرّ�ِ  ُهوَ  ٱ�َّ  ِصَ�ٰٞط  َ�َٰذا فَٱۡ�ُبُدوهُ

ۡسَتقِيمٞ  ۡحَزاُب  فَٱۡخَتلََف  ٦٤ مُّ
َ
ِينَ  فََوۡ�لٞ  بَۡينِِهۡمۖ  ِمنۢ  ٱۡ� ْ  ّلِ�َّ ِ��ٍ  يَۡو�ٍ  َعَذاِب  ِمنۡ  َظلَُموا

َ
 ﴾٦٥ أ

 ]. ۶۵-۶۳[الزخرف:  

ام و برای اینکه بیان  و چون عیسی با دالئل روشن بیامد گفت با حکمت نزد شما آمده: ترجمه
کنم برای شما بعضی از آن چیزی را که در آن اختالف دارید پس از خدا بترسید و مرا اطاعت 

پروردگار من و پروردگار شما پس او را ) حقا که خدای کامل الذات و الصفات اوست ۶۳کنید(
، پس وای بر ها به اختالف رفتند پس از میان ملت او دسته) ۶۴راه راست(بپرستید اینست 

 ). ۶۵انگیز( آنان که ستم کردند از عذاب روز الم

َ ﴿ ۀجمل: نکات ِ�ّ�َ
ُ
اختالف از بنی اسرائیل برای رفع  داللت دارد که حضرت عیسی ﴾لَُ�م َوِ�

و ملجأ واحدی به مردم معرفی کند ولی دکاندارها خود عیسی را دکان مبعوث گردید و خواست معبود 

ِينَ  فََوۡ�لٞ ﴿: ۀو مراد از جملشرک نموده، پس از او به عناوین مختلف ایجاد اختالف کردند   ّلِ�َّ
 ْ  انيه، مرقوسيهكيعقوبيه، نسطوريه، مل«همان بزرگانی است که ایجاد اختالف نمودند مانند  ﴾َظلَُموا

 و امثال آنان.  »شمعونيهو

اَعةَ  إِ�َّ  يَنُظُرونَ  َهۡل ﴿ ن ٱلسَّ
َ
�َِيُهم أ

ۡ
ٓءُ  ٦٦ �َۡشُعُرونَ  َ�  وَُهمۡ  َ�ۡغَتةٗ  تَأ ِخ�َّ

َ
 َ�ۡعُضُهمۡ  يَۡوَم�ِذِۢ  ٱۡ�

نُتمۡ  َوَ�ٓ  ٱۡ�َۡومَ  َعلَۡيُ�مُ  َخۡوٌف  َ�  َ�ٰعَِبادِ  ٦٧ ٱلُۡمتَّقِ�َ  إِ�َّ  َعُدوٌّ  ِ�َۡعٍض 
َ
 ﴾٦٨ َ�َۡزنُونَ  أ

 ].۶۸-۶۶[الزخرف:  

 ].٢٥[الفرقان:  »شود و فرشتگان بسرعت نازل شوند. برها شکافتها و روزی که آسمان با« -١
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حالی که غافل و  درکه ناگاه جز آمدن ناگهانی ساعت قیامت را  کشندمیآیا انتظار : ترجمه
) دوستان در آن روز بعضی با بعضی دشمنند مگر ۶۶(بیخبرند سراغشان آید؟ 

 ). ۶۸و نه شما غمگین شوید(نیست خوفی بر شما  ، امروزمن) ای بندگان ۶۷پرهیزکاران(
است، اما دوستی  ییا برای تحصیل خیر دنیوی و یا برای تحصیل خیر اخرودوستی با مردم : نکات

شود و معلوم شود که این دوستی مضر بوده تبدیل به دشمنی گردد و اما اگر  برای دنیا چون دنیا زائل می

 ل نگردد. برای امور اخروی باشد چون آخرت باقی و زائل نشدنی است مودت و محبت راجع به آن نیز زائ

ِينَ ﴿ ْ  ٱ�َّ ْ  َ�ٰتَِنا� َءاَمُنوا ْ  ٦٩ ُمۡسلِِم�َ  َوَ�نُوا نُتمۡ  ٱۡ�َنَّةَ  ٱۡدُخلُوا
َ
ۡزَ�ُٰجُ�مۡ  أ

َ
ونَ  َوأ ُ�َۡ�ُ ٧٠ 

ۡ�َواٖب�  َذَهبٖ  ّمِن بِِصَحاٖف  َعلَۡيِهم ُ�َطاُف 
َ
نُفُس  �َۡشَتِهيهِ  َما َو�ِيَها َوأ

َ
ۖ  َوتََ�ُّ  ٱۡ� ُ�ُ�ۡ

َ
 ٱۡ�

نُتمۡ 
َ
ونَ  �ِيَها َوأ ورِۡ�ُتُموَها ٱلَِّ�ٓ  ٱۡ�َنَّةُ  َوتِۡلَك  ٧١ َ�ِٰ�ُ

ُ
 �ِيَها لَُ�مۡ  ٧٢ َ�ۡعَملُونَ  ُكنُتمۡ  بَِما أ

ٞ  َ�ِٰكَهةٞ  ُ�لُونَ  ّمِۡنَها َكثَِ�ة
ۡ
 ].۷۳-۶۹[الزخرف:  ﴾٧٣ تَأ

) داخل بهشت گردید ۶۹به آیات ما ایمان آورده و مسلم و مطیع بودید(ای کسانی که : ترجمه
 های شربت بر هایی از طال و کوزه ) قدح۷۰و همسرانتان مسرور و مزین خواهید بود( شما

برد و شما در  ایشان به گردش آید و در آنهاست آنچه دلها آرزو کند و بخواهد و دیدگان لذت
پاداش اعمالی که ه اید ب برده ) و این است بهشتی که به میراث۷۱آنجا جاویدانید(

 ). ۷۳خورید( های بسیاری است که از آنها می شما در آنجا میوه) برای ۷۲اید( کرده می
سی که مسلم باشد و نامی از آیات إلهی نجات و رستگاری و بهشت ذکر شده برای ک ۀدر هم: نکات

نُفُس  �َۡشَتِهيهِ  َما﴿یا شیعه و یا سنی برده نشده است. و  مذهب، یا فرقه،
َ
ۡ�ُ�ُ  َوتََ�ُّ  ٱۡ�

َ
داللت دارد  ﴾ٱۡ�

هیات موجب تطویل کالم تچه بخواهد برای او مهیا شود. و چون ذکر انواع و اقسام مشمسلم هر هر که

 ها را بیان کرده است.  طور اجمال آنچه باید از نعمته تعالی ب شده حق می

ونَ  َجَهنَّمَ  َعَذابِ  ِ�  ٱلُۡمۡجرِِم�َ  إِنَّ ﴿ ُ�ِٰ�َ ٧٤  �َ  ُ  َوَما ٧٥ ُمۡبلُِسونَ  �ِيهِ  َوُهمۡ  َ�ۡنُهمۡ  ُ�َف�َّ
ْ  َوَ�ِٰ�ن َظلَۡمَ�ُٰهمۡ  ٰلِِم�َ  ُهمُ  َ�نُوا ْ  ٧٦ ٱل�َّ  إِنَُّ�م قَاَل  َر�َُّكۖ  َعلَۡيَنا ِ�َۡقِض  َ�َٰ�ٰلُِك  َونَاَدۡوا
ِٰكُثونَ  ُ�مۡ  َوَ�ِٰ�نَّ  بِٱۡ�َقِّ  ِجۡئَ�ُٰ�م لََقدۡ  ٧٧ �َّ َ�َ�ۡ

َ
مۡ  ٧٨ َ�ٰرُِهونَ  لِۡلَحقِّ  أ

َ
ْ  أ بَۡرُمٓوا

َ
ۡمرٗ  �

َ
 �أ

مۡ  ٧٩ ُمۡ�ُِمونَ  فَإِنَّا
َ
نَّا َ�َۡسُبونَ  أ

َ
يِۡهمۡ  َورُُسلَُنا بََ�ٰ  َوَ�َۡوٮُٰهم�  ِ�َُّهمۡ  �َۡسَمعُ  َ�  �  يَۡ�ُتُبونَ  َ�َ

 ].۸۰-۷۴[الزخرف:  ﴾٨٠
) از عذابشان تخفیف داده نشود و ۷۴حقا که تبهکاران در عذاب دوزخ جاویدانند(: ترجمه

) ۷۶اند( ایم بلکه خودشان ستم کرده نکرده) ما ستمشان ۷۵ایشان در آنجا ساکت و ناامیدند(
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 یشما ماندن ؛ای مالک پروردگارت جان ما را بگیرد، مالک گوید که ؛و ندا کنند که
تحقیق ما حق را برای شما آوردیم ولیکن بیشتر شما از حق ه بحقتعالی گوید) () ۷۷هستید(

پندارند که ما می) و یا ۷۹اند که ما استوار کنیم( ) آیا کاری را استوار کرده۷۸کراهت داشتید(
 ). ۸۰نویسند( و فرستادگان ما نزدشان می شنویم)(میآری ؟شنویم سر و نجوای ایشان را نمی

دهد و یا برای  زودی جواب میه استغاثه کنند، آیا مالک باهل دوزخ به مالک دوزخ : نکات

دهد که شما  دهد، ابن عباس گفته پس از هزار سال جواب ایشان را می ها جواب نمی تحقیرشان مدت

مۡ ﴿: ۀماندنی هستید. در جمل
َ
ْ  أ بَۡرُمٓوا

َ
ۡمٗر� �

َ
چنانکه ترجمه شد که آیا مشرکین کار خوب محکمی  ﴾...أ

اند که خدا برای ایشان آن کار را نگهداری و حفظ و مبرم نماید، و ممکن  توقع داشته اند که از خدا کرده

مۡ ﴿ است
َ
شود اینان از حق کراهت داشتند بلکه امری را که  برای اضراب باشد که معنی چنین می ﴾أ

جمع شدند برای  »ةدار الندو«کردند، چنانکه در  داشتند و از باطل طرفداری می باطل باشد استوار می

داریم. و  داشتند و ما که خدائیم عذابشان را محکم می ، پس آنان باطل را استوار میصقتل رسول خدا

 بعد باید معنی دوم صحیح باشد.  ۀآی ۀقرینه ب

۠  َوَ�ٞ  لِلرَّ� َ�نَ  إِن قُۡل ﴿ نَا
َ
ُل  فَ� وَّ

َ
َ�َٰ�ٰتِ  َرّبِ  ُسۡبَ�ٰنَ  ٨١ ٱۡلَ�ٰبِِدينَ  أ   ٱلسَّ

َ
 َرّبِ  �ِض َوٱۡ�

ا ٱۡلَعۡرِش  ْ  فََذرُۡهمۡ  ٨٢ يَِصُفونَ  َ�مَّ ْ  َ�ُوُضوا ٰ  َوَ�ۡلَعُبوا ْ  َح�َّ ِي يَۡوَمُهمُ  يَُ�ُٰقوا  ٨٣ يُوَعُدونَ  ٱ�َّ
ِي وَُهوَ  َمآءِ  ِ�  ٱ�َّ �ِض  َوِ�  إَِ�ٰهٞ  ٱلسَّ

َ
 ]. ۸۴-۸۱[الزخرف: ﴾٨٤ ٱۡلَعلِيمُ  ٱۡ�َِكيمُ  َوُهوَ  إَِ�ٰهٞۚ  ٱۡ�

) ۸۱باشم( رحمن فرزندی باشد پس من اولین پرستش کن او میبگو اگر برای خدای : ترجمه
ها و زمین که پروردگار عرش است از آنچه او را وصف  منزه و واالست پروردگار آسمان

شان  ی و بازی کنند تا دریابند روزی را که وعدهپس ایشان را بگذار یاوه گوی) ۸۲کنند( می
 ). ۸۴درستکار دانا() و اوست که در آسمان إله است و در زمین إله و اوست ۸۳اند( داده

بین جملتین است، و  ۀحملیه، و مقصود از آن مالزم ۀاز دو جملشرطیه مرکب است  ۀجمل: نکات

نفی إحدی الجملتین دیگری منتفی است، پس ه ب اگر چه آن دو جمله هر دو باطل باشد اشکالی ندارد و

۠  َوَ�ٞ  لِلرَّ� َ�نَ  إِن قُۡل ﴿: ۀدر جمل نَا
َ
ُل  فَ� وَّ

َ
خواهد بیان کند که ای  تعالی می حق ،﴾ٱۡلَ�ٰبِِدينَ  أ

رسول ما بگو اگر خدا ولد داشت من که رسول اویم اولین عابد او بودم پس چون من عابد او نیستم پس 

 عالی ولد ندارد. ت حق

ِي َوَ�َباَركَ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ  ُمۡلُك  َ�ُۥ ٱ�َّ �ِض  ٱلسَّ
َ
اَعةِ  ِعۡلمُ  وَِعنَدهُۥ بَۡيَنُهَما َوَما َوٱۡ�  �َ�ۡهِ  ٱلسَّ

ِينَ  َ�ۡملُِك  َوَ�  ٨٥ تُرَۡجُعونَ  َ�َٰعةَ  ُدونِهِ  ِمن يَۡدُعونَ  ٱ�َّ  َوُهمۡ  بِٱۡ�َقِّ  َشِهدَ  َمن إِ�َّ  ٱلشَّ
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ۡ�َُهم َوَل�ِن ٨٦ َ�ۡعلَُمونَ 
َ
نۡ  َس� ۖ  َ�َُقولُنَّ  َخلََقُهمۡ  مَّ ُ ٰ  ٱ�َّ َّ�

َ
 إِنَّ  َ�َٰرّبِ  َو�ِيلِهِۦ ٨٧ يُۡؤفَُكونَ  فَ�

ُؤَ�ٓءِ   ﴾٨٩ َ�ۡعلَُمونَ  فََسۡوَف  َسَ�ٰمۚٞ  َوُقۡل  َ�ۡنُهمۡ  فَٱۡصَفحۡ  ٨٨ يُۡؤِمُنونَ  �َّ  قَۡومٞ  َ�ٰٓ
 ]. ۸۶-۸۵[الزخرف:  

 ها و زمین و آنچه میان آنهاست که مخصوص اوست ملک آسمان کسیاست و با برکت : ترجمه
خدا، جزکه ) وکسانی را۸۵( شوید بازگشت می سوی اوبه اوست دانش ساعت قیامت و نزد و

حق گواهی دهد در حالی که ه کسی که ب مالک شفاعت نیستند مگرخوانند  می
ی چه کس ایشان را خلق نموده البته خواهند ) و حقا اگر از ایشان سؤال کن۸۶دانند( می

، پروردگارا (یعنی سخن محمد که) ) و قول او۸۷شوند( خدا، پس به کجا برده می :گفت
) پس از ایشان بگذر و بگو سالم که بزودی ۸۸آورند( که ایمان نمیایشان قومی هستند محققا 
 ). ۸۹( بدانند

ِينَ  َ�ۡملُِك  َوَ� ﴿: ۀجمل: نکات ِينَ ﴿تا آخر، ممکن است  ﴾...يَۡدُعونَ  ٱ�َّ آن فاعل  ۀبا صل ﴾ٱ�َّ

َ�َٰعةَ ﴿باشد و  ﴾َ�ۡملُِك ﴿ آنان که از : شود که بنابراین معنی چنین می ﴾يَۡدُعونَ ﴿مفعول  ﴾ٱلشَّ

َ�َٰعةَ ﴿و ممکن است  شوند خود نمی ۀخواهند مالک خواست خدا شفاعت میغیر  َوَ� ﴿مفعول  ﴾ٱلشَّ
توانند برای  خوانند مالک شفاعت نیستند و نمی باشد یعنی کسانی را که مشرکین جز خدا می ﴾َ�ۡملُِك 

 که آنان مالک شفاعتاند دانسته که میه حق شهادت داده درحالیمگر آنان که بایشان شفاعت کنند 

هستند واین معنی ظاهرتر است چنانکه ما در ترجمه آوردیم وشفاعت در روز قیامت همان ابالغ 

  میحمت خداوند به وسیله مقربان دربار او ر
ّ
جز خدا هیچ کس بنده شناس نیست وممکن  باشد و اال

 باشدشفاعت دنیوی منظور گفته شود مقصود از مستثنی مالئکه و از شفاعت هم است در آیات فوق 

خدا را شفیع غیرطاب به کفار و مشرکین است که قبل از آن، خ ۀدر آی ﴾تُرَۡجُعونَ  �َ�ۡهِ ﴿ ۀچنانکه جمل

گشتند و بعضی  امید شفاعت به غیر خدا متوسل میه های خود ب گرفتند و در حوائج و گرفتاری می

شفاعت و استغفار دو لغت مختلفه است ولی چه اند اگر اند و گفته تغفار دانستهمقصود از شفاعت را اس

رَ  لَـامَّ إِنَّ اهللاَ «: نویسد ش میرمعنای استغفار نیز آمده است چنانکه فخررازی نیز در تفسیه شفاعت ب أَمَ

ارِ  فَ تِغْ سْ ا بِاالِ دً َمَّ الَ  ....حمُ ةِ وَ اعَ فَ نَى لِلشَّ عْ امَ ذَ  »شفع« ۀو صاحب مجمع البحرین در ذیل کلم !*"»إِالَّ هَ

نِ «: فرموده مِ ؤْ اءُ للِمُ عَ ؛ الدُّ نَةِ سَ ةِ الْـحَ اعَ فَ الشَّ ادُ بَ رَ ،الـمُ ةِ السَ  نيَ اعَ فَ الشَّ ؛وَ لَ  يِّئَةِ اءُ عَ عَ مْ الدُّ يفِ يْهِ يثِ   ..... وَ دِ   حَ

 »خداوند متعال حممد را امر نمود تا طلب مغفرت و آمرزش كند... و معنای شفاعت جز اين نيست.« -١
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ىلَ  ةِ عَ الَ :   الصَّ ة املَْيِّتِ يَ الَ هِ الْوَ جْ ىلَ وَ رْ لَهُ عَ فِ تَغْ اسْ نْكَ فَ بِيلٍ مِ عَفُ بِسَ تَضْ سْ انَ الْـمُ . و نیز از رسول !*"»وَ إِنْ كَ

ْو «: هفرمود که اند نقل کرده صخدا
َ
 يَْوِم َما ِمْن ُمْؤِمٍن أ

َ
ْو ُهَو آٍت إىِل

َ
ْهِر أ ِل ادلَّ وَّ

َ
ُمْؤِمَنٍة َمىَض ِمْن أ

ُمْؤِمَنات
ْ
ُمْؤِمنَِ� َوال

ْ
ِفْر لِل

ْ
ُهمَّ اغ

َّ
 َوُهْم ُشَفَعاُء لَِمْن َ�ُقوُل يِف ُداَعئِِه الل

َّ
ِقَياَمِة إِال

ْ
. با توجه به آنچه ذکر !+"» ال

 ﴾َ�ۡعلَُمونَ  وَُهمۡ ﴿: ۀجملشود. و  ئلند روشن میکردیم بطالن شفاعتی که در زمان ما عوام به آن قا
را به  ﴾َو�ِيلِهِۦ﴿ فایده ندارد. و ضمیرحق باید علم و یقین باشد و تقلید ه داللت دارد که در شهادت ب

 َولَ�ِن﴿ تاءِ اند با اینکه ذکر آن حضرت در آیات قبلی نشده مگر در  برگردانیده صرسول خدا
ۡ�َُهم

َ
 .﴾َس�

باشد. و در حدیث نماز بر میت منظور از شفاعت نیک، دعا برای مومنان است و شفاعت بد، دعا علیه آنان می« -١

  »کن نه از جهت دوستی و خویشاوندی.برای او از جهت شفاعت استغفار  هرچند مستضعف باشد

باشد که در میان دعایش باشد جر آنکه شفیع آن کسی میاز اول روزگار تا روز قیامت نمی یمرد و زن مؤمن هیچ« -٢

 :ص( األماليابن بابویه قمی (معروف به صدوق)،  ».: پروردگارا، مومنین و مومنات را بیامرز و ببخشچنین بگوید

 )٧/١١٤( وسائل الشیعة. و از او حر عاملی، )٤٥٦

 

                                                           



 
 
 

 سورة الدخان (مكية وهي تسع ومخسون آية)

 باشد آیه می ۵۹دخان مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ٓ  ٢ ٱلُۡمبِ�ِ  َوٱۡلِكَ�ٰبِ  ١ حمٓ ﴿ ا نَزۡلَ�ٰهُ  إِ�َّ
َ
َ�َٰرَ�ٍة�  َ�ۡلَةٖ  ِ�  أ  ُ�ۡفَرُق  �ِيَها ٣ ُمنِذرِ�نَ  ُكنَّا إِنَّا مُّ

ۡمرٍ  ُ�ُّ 
َ
ۡمٗر� ٤ َحِكي�ٍ  أ

َ
ٓۚ  ّمِنۡ  أ ّ�َِكۚ  ّمِن رَۡ�َةٗ  ٥ ُمۡرِسلِ�َ  ُكنَّا إِنَّا ِعنِدنَا ِميعُ  ُهوَ  إِنَُّهۥ رَّ  ٱلسَّ

َ�َٰ�ٰتِ  َرّبِ  ٦ ٱۡلَعلِيمُ  �ِض  ٱلسَّ
َ
ٓۖ  َوَما َوٱۡ� وقِنِ�َ  ُكنُتم إِن بَۡيَنُهَما ۦ ُهوَ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  ٧ مُّ  يُۡ�ِ

لِ�َ  َءابَآ�ُِ�مُ  َوَربُّ  َر�ُُّ�مۡ  َوُ�ِميُتۖ  وَّ
َ
  ].۹-۱[الدخان:  ﴾٩ يَۡلَعُبونَ  َشّكٖ  ِ�  ُهمۡ  بَۡل  ٨ ٱۡ�

) قسم به این کتاب ۱. میم(ءو الصفات رحمن رحیم. حانام خدای کامل الذات ه ب: ترجمه
) ۳ما ترساننده بودیم(که  حقا .) که ما آن را نازل نمودیم در شب با برکتی۲روشن( ۀظاهرکنند

 انی از جانب ما است که ما فرستندۀ(انبیاء)) فرم۴کار درستی فیصله داده شود(هر در آن شب 
) مالک و صاحب ۶) رحمتی است از جانب پروردگار تو حقا که او شنوای داناست(۵ایم( بوده

ی جز او نیست ) خدای۷است اگر دارای یقین باشید(میان آنهو زمین و آنچه  ها اختیار آسمان
بلکه ایشان در شکی ) ۸میراند پروردگار شما و پروردگار پیشینیان شما است( کند و می زنده  می
 ). ۹کنند( بازی می

  :از جهاتی کند و چند آیه بعد از آن داللت بر عظمت قرآن می ﴾ٱلُۡمبِ�ِ  َوٱۡلِكَ�ٰبِ ﴿: ۀجمل: نکات

 
ً
 خدا قسم خورده به آن و آن را بیان روشن خوانده است.  :اوال

 
ً
 با الف و الم عهد تعریف آورده.  :ثانیا

 
ً
 در شب مبارکی نازل نموده که شب قدر باشد.  :ثالثا

 
ً
 آن را دلیل بر انذار خود خوانده است.  :رابعا

 
ً
 آن را فرمان از جانب خود و رحمت دانسته است.  :خامسا

ِ�  يَۡومَ  فَٱۡرتَقِۡب ﴿
ۡ
َمآءُ  تَأ بِ�ٖ  بُِدَخانٖ  ٱلسَّ ِ�مٞ  َعَذاٌب  َ�َٰذا ٱ�َّاَسۖ  َ�ۡغَ�  ١٠ مُّ

َ
�ََّنا ١١ أ  رَّ

ٰ  ١٢ ُمۡؤِمُنونَ  إِنَّا ٱۡلَعَذاَب  َ�نَّا ٱۡ�ِشۡف  َّ�
َ
بِ�ٞ  رَُسولٞ  َجآَءُهمۡ  َوَقدۡ  ٱّ�ِۡكَرىٰ  لَُهمُ  �  ُ�مَّ  ١٣ مُّ



 تابشی از قرآن    ١٣٦

 ْ ْ  َ�ۡنهُ  تََولَّۡوا ُۡنونٌ  ُمَعلَّمٞ  َوقَالُوا ْ  إِنَّا ١٤ �َّ  يَۡومَ  ١٥ َ�ٓ�ُِدونَ  إِنَُّ�مۡ  َقلِيً�ۚ  ٱۡلَعَذابِ  َ�ِشُفوا
ىٰٓ  ٱۡ�َۡطَشةَ  َ�ۡبِطُش    ].۱۶-۱۰[الدخان:  ﴾١٦ ُمنَتقُِمونَ  إِنَّا ٱۡلُكۡ�َ
این عذابی ) که مردم را فراگیرد ۱۰باش که آسمان دودی نمایان بیاورد(مراقب روزی : ترجمه

(با ) ۱۲طرف نما زیرا ایمان آوردیم(پروردگارا این عذاب را از ما بر  ) (گویند)۱۱است دردناک(
ایشان رؤیت عذاب، دیگر) ایشان را چه جای پند است درحالی که رسولی بیان کننده بر 

ما  ) محققاً ۱۴است دیوانه( ای تعلیم یافته: ) سپس از او روی گردانیدند و گفتند۱۳آمد(
) روزی ۱۵اید( تحقیق شما عود کنندهه ب (یعنی دوران عمر شما) عذابیم اندکی ةطرف کنندبر 

 ). ۱۶ایم( که خشم گیریم خشم بزرگی حقا که ما از مجرمین انتقام گیرنده

بِ�ٖ  بُِدَخانٖ ﴿مقصود از : نکات همان روزهای قحطی در مکه بوده که مردم از : بعضی گفتند ﴾مُّ

گردد که  ظاهر میدخانی است قبل از قیامت : اند آمده و بعضی گفته سیاه می گرسنگی، فضا در نظرشان

مردم را فرا گیرد. و مقصود از بطش و خشم و انتقام حضرت  ۀاز مقدمات قیامت است که هم

خشم است که  ۀسازد بلکه مقصود همان نتیج میمتغیر  تعالی صفات انسانی نیست که صاحبش را باری

 عذاب و عقاب باشد. 

نۡ  ١٧ َكرِ�مٌ  رَُسولٞ  وََجآَءُهمۡ  فِرَۡعۡونَ  قَۡومَ  َ�ۡبلَُهمۡ  َ�َتنَّا َولََقدۡ ﴿
َ
ْ  أ ٓوا دُّ

َ
ِۖ  ِعَبادَ  إَِ�َّ  أ  لَُ�مۡ  إِّ�ِ  ٱ�َّ

ِم�ٞ  رَُسوٌل 
َ
ن ١٨ أ

َ
ْ  �َّ  َوأ ِۖ  َ�َ  َ�ۡعلُوا ٓ  ٱ�َّ بِ�ٖ  �ُِسۡلَ�ٰنٖ  َءا�ِيُ�م إِّ�ِ  بَِرّ�ِ  ُعۡذُت  �ّ�ِ  ١٩ مُّ

ن َوَرّ�ُِ�مۡ 
َ
ْ  لَّمۡ  �ن ٢٠ تَرُۡ�ُونِ  أ ۥٓ  فََد�َ  ٢١ فَٱۡ�َ�ِلُونِ  ِ�  تُۡؤِمُنوا نَّ  َر�َُّه

َ
ُؤَ�ٓءِ  أ  َقۡومٞ  َ�ٰٓ

ۡرُِمونَ  ُّ� ٢٢  ِ�ۡ
َ
تََّبُعونَ  إِنَُّ�م َ�ًۡ�  بِعَِبادِي َفأ  ُجندٞ  إِ�َُّهمۡ  رَۡهًو�ۖ  ٱۡ�َۡحرَ  َوٱتُۡركِ  ٢٣ مُّ

ۡغَرقُونَ  ْ  َ�مۡ  ٢٤ مُّ ٰٖت  ِمن تََرُ�وا ْ  َوَ�ۡعَمةٖ  ٢٦ َكرِ��ٖ  َوَمَقا�ٖ  َوُزُروعٖ  ٢٥ وَُ�ُيونٖ  َج�َّ  َ�نُوا
ۡوَرثَۡ�َٰها َكَ�ٰلَِكۖ  ٢٧ َ�ِٰكِه�َ  �ِيَها

َ
َمآءُ  َعلَۡيِهمُ  بََ�ۡت  َ�َما ٢٨ َءاَخرِ�نَ  قَۡوًما َوأ �ُض  ٱلسَّ

َ
 َوٱۡ�

ْ  َوَما   ].۲۹-۱۷[الدخان:  ﴾٢٩ ُمنَظِر�نَ  َ�نُوا
قبل از ایشان قوم فرعون را به فتنه و ابتال انداختیم و رسول ارجمندی به تحقیق ه و ب: ترجمه

) ۱۸ای شمایم(که بندگان خدا را به من رد کنید زیرا من رسول امینی بر  )۱۷سوی ایشان آمد(
) و حقا که من به ۱۹ام( تحقیق من دلیلی روشن برایتان آوردهه ید بو بر خدا برتری مجوی

) و اگر ایمان به من نیاوردید ۲۰ام از اینکه سنگسارم کنید( گارم و پروردگار شما پناه بردهپرورد 
پس  )۲۲() پس پروردگار خود را خواند که اینان گروهی گناهکارند۲۱از من کناره گیرید(

) و دریا را شکافته واگذار ۲۳خواهید شد( بندگانم را شبانه زیرا شما تعقیب سیر بده(گفتیم) 
ها و  و زراعت) ۲۵گذاشتند(که سارها را  ها و چشمه ) چه باغ۲۴آنان سپاه غرق شدگانند(زیرا 

 



 ۱۳۷  سورة الدخان

) بدینگونه شد و آنها را به گروه دیگر ۲۷( ) و نعمتی که در آن متنعم بودند۲۶جایگاه ارجمند(
 ). ۲۹) پس آسمان و زمین بر آنان گریه نکرد و نبودند مهلت یافتگان(۲۸ارث دادیم(

دهد به گزارش حاالت گذشتگان، که اگر  تعالی پی در پی رسول خود را تسلی می حق: نکات

این است که با من  ﴾فَٱۡ�َ�ِلُونِ ﴿ ۀاند سابقین نیز چنان بودند. و مقصود از جمل مشرکین مکه چنین

 دشمنی نکنید و سد راه مردم نشوید و مرا رها کنید تا به هدایت دیگران پردازم. حضرت امیر المؤمنین

حضرت فرمود اعتباری دنیا شعری خواند،  گذشت، کسی در بی چون به مدائن کسری می علی

ْ  َ�مۡ ﴿: آیات قرآن را بخوان ٰتٖ  ِمن تََرُ�وا   .تا آخر ﴾...َكرِ��ٖ  َوَمَقا�ٖ  َوُزُروعٖ  ٢٥ وَُ�ُيونٖ  َج�َّ

ٰٓءِيَل  بَِ�ٓ  َ�َّۡيَنا َولََقدۡ ﴿ ا َ�نَ  إِنَُّهۥ فِرَۡعۡونَۚ  ِمن ٣٠ ٱلُۡمِه�ِ  ٱۡلَعَذابِ  ِمنَ  إِۡسَ�  ّمِنَ  َ�ِ�ٗ
َ�ُٰهمۡ  َولََقدِ  ٣١ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ٰ  ٱۡخَ�ۡ  �ِيهِ  َما ٱ�َ�ٰتِ  ّمِنَ  َوَءاَ�ۡيَ�ُٰهم ٣٢ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َ�َ  ِعۡل�ٍ  َ�َ

 ْ بِ�ٌ  بََ�ٰٓٞؤا ُؤَ�ٓءِ  إِنَّ  ٣٣ مُّ وَ�ٰ  َمۡوتَتَُنا إِ�َّ  ِ�َ  إِنۡ  ٣٤ َ�َُقولُونَ  َ�ٰٓ
ُ
 ٣٥ بُِمنَ�ِ�نَ  َ�ۡنُ  َوَما ٱۡ�

 ْ تُوا
ۡ
ٓ � فَ� ُهمۡ  ٣٦ َ�ِٰد�ِ�َ  ُكنُتمۡ  إِن بَآ�َِنا

َ
مۡ  َخۡ�ٌ  أ

َ
ِينَ  ُ�بَّعٖ  قَۡومُ  أ ۡهلَۡكَ�ُٰهمۚۡ  َ�ۡبلِِهمۡ  ِمن َوٱ�َّ

َ
 أ

ْ  إِ�َُّهمۡ  َ�َٰ�ٰتِ  َخلَۡقَنا َوَما ٣٧ ُ�ۡرِِم�َ  َ�نُوا �َض  ٱلسَّ
َ
ٓ  َما ٣٨ َ�ِٰعبِ�َ  بَۡيَنُهَما َوَما َوٱۡ�  َخلَۡقَ�ُٰهَما

ۡ�َ�َُهمۡ  َوَ�ِٰ�نَّ  بِٱۡ�َقِّ  إِ�َّ 
َ
 ]. ۳۹-۳۰[الدخان:  ﴾٣٩ َ�ۡعلَُمونَ  َ�  أ

از فرعون که او ) ۳۰( نجات دادیمانگیز  اسرائیل را از آن عذاب خفتتحقیق فرزندان ه و ب: ترجمه
گزیدیم از روی بنی اسرائیل را بر جهانیان بر یق تحقه ) و ب۳۱برتری جو و از مسرفین بود(

تحقیق این کفار ه ) ب۳۳که در آن امتحانی آشکار بود() و به ایشان آیاتی دادیم ۳۲دانش(
ید (که گوی راست میپس اگر  )۳۵) جز مردن اول هیچ نیست و ما زنده بشو نیستیم(۳۴گویند( می

ع و کسانی که قبل یشان بهترند و یا قوم تبّ ) آیا ا۳۶خبری هست) پدران ما را بیاورید(پس از مرگ 
و آنچه را که میان ها و زمین  ) و آسمان۳۷کار بودند( هالکشان کردیم زیرا آنان گنهاز آنان بودند 

 ). ۳۹دانند( حق ولیکن بیشترشان نمیه نیافریدیم آنها را جز ب )۳۸آنهاست بازی کنان نیافریدیم(

این است که  ﴾َ�ِٰعبِ�َ ﴿که منکر معاد بودند. و مقصود از مکه اشاره است به کفار  هؤالء: نکات

ها و زمین  ها و زمین هدفی دارد پس بیهوده و به بازی خلقت آسمان خدا حکیم است و از خلقت آسمان

 صف بودن است. از رسول خداده و کار باطل و بازی همان بی نه به باطلحق آفریده ه ننموده بلکه ب
جد خود را زنده کن، خدا  قصیی و پس از مرگ خبری هست گوی راست میدرخواست کردند که اگر 

 . !*"در جواب ایشان این آیات را نازل نمود

 .)٢٧/٢٤٩( التفسیر الکبیر. و فخر رازی، )٥/٦٦( مجمع البیاننگا: طبرسی،  -١
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او ابو ایوب  ۀکرده و نام او سعد و کنی ر و در یمن سلطنت میمیَ ِح  ۀسلطانی بوده از طائف عبَّ تُ و اما 

ا تبابعه تصرف خود در آورده و ملوک یمن ر بوده و اکثر بالد بزرگ را بهشمار  بوده و دارای حشم و تبع بی

ای نوشت و  که مدینه باشد و نامهدر یثرب اوس و خزرج را او آورد کسری، قیصر،  گویند مانند: خاقان،

داد به شامول یهودی که هر زمان پیامبر آخر الزمان مبعوث شد نامه را به او برساند، پس فرزند و نسل 

 تقدیم کرد.  صاری بود که آن نامه را خدمت حضرت رسولبیست و یکم شامول ابو ایوب انص

ۡ�َعِ�َ  ِميَ�ُٰتُهمۡ  ٱۡلَفۡصلِ  يَۡومَ  إِنَّ ﴿
َ
ۡوٗ�  َعن َمۡوً�  ُ�ۡغِ�  َ�  يَۡومَ  ٤٠ أ ونَ  ُهمۡ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  مَّ  يُنَ�ُ

ۚ  رَِّحمَ  َمن إِ�َّ  ٤١ ُ �ِيمِ  َطَعامُ  ٤٣ ٱلزَّقُّومِ  َشَجَرَت  إِنَّ  ٤٢ ٱلرَِّحيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ  ُهوَ  إِنَُّهۥ ٱ�َّ
َ
 ٤٤ ٱۡ�

 ُ�مَّ  ٤٧ ٱۡ�َِحيمِ  َسَوآءِ  إَِ�ٰ  فَٱۡعتِلُوهُ  ُخُذوهُ  ٤٦ ٱۡ�َِميمِ  َكَغۡ�ِ  ٤٥ ٱۡ�ُُطونِ  ِ�  َ�ۡغِ�  َكٱلُۡمۡهلِ 
 ْ ِسهِۦ فَۡوَق  ُصبُّوا

ۡ
نَت  إِنََّك  ُذۡق  ٤٨ ٱۡ�َِميمِ  َعَذابِ  ِمنۡ  َرأ

َ
 َما َ�َٰذا إِنَّ  ٤٩ ٱۡلَكرِ�مُ  ٱۡلَعزِ�زُ  أ

ونَ  بِهِۦ ُكنُتم   ].۵۰-۴۰[الدخان:  ﴾٥٠ َ�ۡمَ�ُ

) روزی که دوستی برای دوست خود ۴۰گاه تمام ایشان است( روز فصل وعده و محققاً : ترجمه
) مگر آنکه خدایش رحم کند زیرا که خدا عزیز رحیم ۴۱هیچ نفعی ندهد و آنان یاری نشوند(

ها  چون مس گداخته در شکم) ۴۴) غذای گنه کار است(۴۳خت زقوم(حقا که در )۴۲است(
بگیرید او را و به میان دوزخ (ندا رسد) ) ۴۶) چون جوشیدن آب گرم(۴۵جوشد( می

) بچش که تو همان عزیز ۴۸آب جوشان روی سرش بریزید( ۀ) سپس از شکنج۴۷بکشیدش(
 ). ۵۰حقا این است آنچه به آن شک داشتید() ۴۹( ارجمندی

روز جدا شدن حق از باطل و یا مؤمنین از کافرین و یا روز  ﴾ٱۡلَفۡصلِ  يَۡومَ ﴿مقصود از : نکات

حقائق است از خیاالت، و جدا شدن بین بندگان است در قضاوت و در حکم و یا روز جدا شدن  ۀفیصل

جهل در ابواشکالی ندارد. روایت شده چون معنی تمام اینها باشد ه حقایق دین است از خرافات و یا ب

در قرآن اشاره به چنین اشخاص خودخواه کرده و روز قیامت  !*"گفت من عزیزم و ارجمندم خدا دنیا می

نَت  إِنََّك  ُذۡق ﴿: گویند کنند به آنان می در دوزخ که چنین اشخاص را عذاب می
َ
 . ﴾ٱۡلَكرِ�مُ  ٱۡلَعزِ�زُ  أ

ِم�ٖ  َمَقا�ٍ  ِ�  ٱلُۡمتَِّق�َ  إِنَّ ﴿
َ
ٰ  ِ�  ٥١ أ قٖ  ُسنُدٖس  ِمن يَۡلبَُسونَ  ٥٢ وَُ�ُيونٖ  تٖ َج�َّ  �ۡستَۡ�َ

َتَ�ٰبِلِ�َ   َ�  ٥٥ َءاِمنِ�َ  َ�ِٰكَهةٍ  بُِ�ّلِ  �ِيَها يَۡدُعونَ  ٥٤ ِ��ٖ  ِ�ُورٍ  َوَزوَّۡجَ�ُٰهم َكَ�ٰلَِك  ٥٣ مُّ

مکه عزیز بین دو کوه «گفت: می ص کند: ابوجهل به رسول خدا) ذکر می٢٥٢/ ٢٧: (التفسیر الکبیرفخر رازی در  -١

 »توانید با من کاری انجام دهید.یاست اما نزد من احترامی ندارد؛ به خدا سوگند تو و پروردگارت نم

 

                                                           



 ۱۳۹  سورة الدخان

�  ٱلَۡمۡوتَةَ  إِ�َّ  ٱلَۡمۡوَت  �ِيَها يَُذوقُونَ  وَ�ٰ
ُ
ّ�َِكۚ  ّمِن فَۡضٗ�  ٥٦ ٱۡ�َِحيمِ  َعَذاَب  َوَوَقٮُٰهمۡ  ٱۡ�  َ�ٰلَِك  رَّ

َما ٥٧ ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَفۡوزُ  ُهوَ  َ�ٰهُ  فَإِ�َّ ۡ ُرونَ  لََعلَُّهمۡ  بِلَِسانَِك  �َ�َّ  إِ�َُّهم فَٱۡرتَقِۡب  ٥٨ َ�َتَذكَّ
ۡرتَقُِبونَ     ].۵۹-۵۱[الدخان:  ﴾٥٩ مُّ

) از دیبا و ۵۲سارها( چشمهها و  ) در میان باغ۵۱در مقامی ایمنند(حقا که متقین : ترجمه
) بدینگونه و سفیدپوستان سیاه چشم را ۵۳حالی که مقابل یکدیگرند(پوشند در استبرق می

) در آنجا ۵۵طلبند( ای را می ) در آنجا در حال امن هر قسم میوه۵۴ایم( جفت آنان گردانیده
ی است کرم )۵۶از عذاب دوزخ محفوظشان داشته(مرگی نچشند جز همان مرگ اول و خدا 

) پس همانا این قرآن را به زبان تو آسان ۵۷همان کامیابی بزرگ است(این  از پروردگار تو
 ). ۵۹) پس منتظر باش که ایشان منتظرند(۵۸ند(نمودیم شاید آنان پند گیر 

وَ�ٰ  ٱلَۡمۡوتَةَ  إِ�َّ ﴿: ۀجمل: نکات
ُ
در قبر نیست و غیر از با بدن ، داللت دارد که موت و حیاتی ﴾ٱۡ�

َ�ٰهُ  فَإِ�ََّما﴿: ۀ. و جمل، همچنین رد است بر قائلین به رجعتباشد موت دنیوی موتی نمی ۡ َّ�َ� 
متکلم است، قرآن را آسان و روان نموده تا همه کس بفهمد، داللت دارد که خدا بهترین  ،﴾بِلَِسانَِك 

پذیرد. باید توجه و  نمیفهمیم موجه نیست و خدا آن را  را نمی نگویند ما قرآ پس عذر کسانی که می

 تدبر و مراجعه کنند تا بفهمند.

 



 
 
 

 سورة اجلاثية (مكية وهي سبع وثالثون آية)

 باشد آیه می ۳۷جاثیه مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ِ  ِمنَ  ٱۡلِكَ�ٰبِ  تَ�ِ�ُل  ١ حمٓ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  إِنَّ  ٢ ٱۡ�َِكيمِ  ٱۡلَعزِ�زِ  ٱ�َّ �ِض  ٱلسَّ
َ
 �َ�ٰتٖ  َوٱۡ�

ۡلِ  َوٱۡختَِ�ِٰف  ٤ يُوقُِنونَ  ّلَِقۡو�ٖ  َءاَ�ٰتٞ  َدآبَّةٍ  ِمن َ�ُبثُّ  َوَما َخۡلقُِ�مۡ  َوِ�  ٣ ّلِۡلُمۡؤِمنِ�َ   ٱ�َّ
ٓ  َوٱ�ََّهارِ  نَزَل  َوَما

َ
ُ  أ َمآءِ  ِمنَ  ٱ�َّ ۡحَيا ّرِۡزقٖ  ِمن ٱلسَّ

َ
�َض  بِهِ  فَأ

َ
 َوتَۡ�ِ�ِف  َمۡوتَِها َ�ۡعدَ  ٱۡ�

ِ  َءاَ�ُٰت  تِۡلَك  ٥ َ�ۡعقِلُونَ  ّلَِقۡو�ٖ  َءاَ�ٰتٞ  ٱلّرَِ�ٰحِ  �  َعلَۡيَك  َ�ۡتلُوَها ٱ�َّ يِّ  بِٱۡ�َّقِ
َ
 َ�ۡعدَ  َحِديثِۢ  َفبِأ

 ِ  ].۶-۱الجاثیة:[   ﴾٦ يُۡؤِمُنونَ  َوَءاَ�ٰتِهِۦ ٱ�َّ
) نزول این کتاب از ۱. میم(ءحابنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. : ترجمه

ی است های ها و زمین آیات قدرت و نشانه ) محققا در آسمان۲جانب خدای عزیز حکیم است(
کند آیاتی است  ) و در خلقت شما و در آنچه از جنبندگان پراکنده می۳برای ایمان آورندگان(

آسمان نازل کرده از رزقی از ) و در اختالف شب و روز و آنچه ۴رسند(که به یقین ب یبرای گروه
را پس از موات بودنش زنده نموده و گردش بادها آیاتی است برای گروه آن زمین وسیلۀهکه ب

کنیم پس به کدام حدیثی  حق تالوت میه ت که بر تو آنها را باس ) این آیات خدا۵خردمندان(
 ). ۶آورند( پس از خدا و آیاتش ایمان می

را آورده که بدانند آیات آن از همین  ميمو  ءحابرای عظمت قرآن و اعجاز او باز در این سوره : نکات

توانند از همین حروف متداول چنین آیاتی بسازند و چون در این سوره  حروف ترکیب شده، اگر می

تعالی آیات قدرت خود را  گویند. و حق می جاثيهزانو در آمدن مردم در قیامت است لذا آن را ه ز بسخن ا

آیات إلهی به خالق آنها زیاد  ۀواسطه برای بندگان ذکر کرده تا مردم فکر در آنها نموده و معرفت خود را ب

يِّ ﴿ ۀکنند. و جمل
َ
ند و سعادت رو آیات ایمان نیاو داللت دارد که مردم اگر به قرآن ﴾...َحِديثِۢ  فَبِأ

 خود را نیابند به حدیث دیگر و گفتار دیگری سعادتمند نشوند. 



 ۱۴۱  سورة الجاثیة

فَّاكٍ  ّلُِ�ِّ  َوۡ�لٞ ﴿
َ
�ِي�ٖ  أ

َ
ِ  َءاَ�ٰتِ  �َۡسَمعُ  ٧ أ � يُِ�ُّ  ُ�مَّ  َعلَۡيهِ  ُ�ۡتَ�ٰ  ٱ�َّ ن ُمۡسَتۡكِ�ٗ

َ
 لَّمۡ  َكأ

 ۖ هُ  �َۡسَمۡعَها ۡ ِ��ٖ  بَِعَذاٍب  فَبَّ�ِ
َ
ََذَها ا ًٔ َشۡ�  َءاَ�ٰتَِنا ِمنۡ  َعلِمَ  �َذا ٨ أ ْوَ�ٰٓ�َِك  ُهُزًو�ۚ  ٱ�َّ

ُ
 لَُهمۡ  أ

ِه�ٞ  َعَذابٞ  ا َ�ۡنُهم ُ�ۡغِ�  َوَ�  َجَهنَُّمۖ  َوَرآ�ِِهمۡ  ّمِن ٩ مُّ ْ  مَّ ْ  َما َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  َكَسُبوا َُذوا  ِمن ٱ�َّ
ِ  ُدونِ  ۖ  ٱ�َّ ۡوِ�َآَء

َ
ِينَ  ُهٗدىۖ  َ�َٰذا ١٠ َعِظيمٌ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  أ ْ  َوٱ�َّ  لَُهمۡ  َرّ�ِِهمۡ  َ�ٰتِ � َ�َفُروا

ِ�مٌ  رِّۡجزٍ  ّمِن َعَذابٞ 
َ
 ].۱۱-۷الجاثیة:[  ﴾١١ أ

شنود  شود و او می که آیات خدا بر او خوانده می )۷ساز گنه پیشه( وای بر هر دروغ: ترجمه
ورزد گویا آیات إلهی را نشنیده، پس او را بشارت بده به  اصرار می (بر کفر) خودآنگاه به تکبر

و چون از آیات ما چیزی بداند آن را مسخره گیرد، آنان را عذابی خفت ) ۸عذاب دردناک(
نیاز  به هیچ وجه ایشان را بیاند  کرده) از جلو ایشان دوزخ است و آنچه کسب ۹انگیز باشد(

و برای ایشان عذابی است اند  خدا گرفتهآن دوستانی که غیر ری نسازد و نهنکند و برایشان کا
که به آیات پروردگارشان کافرند برای ایشان عذابی  ) این قرآن هدایت است و آنان۱۰بزرگ(

 ). ۱۱است از پلیدی دردناک(
 ۀاول دروغسازی که کلید تمام گناهان است. نتیج: در این آیات مراتب رذالت را بیان کرده: نکات

دوم که از شنیدن سخن حق عار دارد و بر جهل و استکبار  ۀرسد به مرتب دروغسازی این است که می

کند، پس جزای او عذاب خفت انگیز  سوم که سخن حق را مسخره می ۀورزد تا مرتب خود اصرار می

 گردد.  می

﴿ ُ ِي ٱ�َّ رَ  ٱ�َّ مۡ  �ِيهِ  ٱۡلُفۡلُك  ِ�َۡجرِيَ  ٱۡ�َۡحرَ  لَُ�مُ  َسخَّ
َ
ْ  رِهِۦبِأ  فَۡضلِهِۦ ِمن َوِ�َۡبَتُغوا

رَ  ١٢ �َۡشُكُرونَ  َولََعلَُّ�مۡ  ا لَُ�م َوَسخَّ َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  مَّ �ِض  ِ�  َوَما ٱلسَّ
َ
 ِ�  إِنَّ  ّمِۡنهُۚ  َ�ِيٗعا ٱۡ�

ُرونَ  ّلَِقۡو�ٖ  �َ�ٰٖت  َ�ٰلَِك  ِينَ  قُل ١٣ َ�َتَفكَّ ْ  ّلِ�َّ ْ  َءاَمُنوا ِينَ  َ�ۡغِفُروا يَّامَ  يَرُۡجونَ  َ�  لِ�َّ
َ
�  ِ  ٱ�َّ

ْ  بَِما قَۡوَمۢ� ِ�َۡجزِيَ  َسآءَ  َوَمنۡ  فَلَِنۡفِسهۦِۖ  َ�ٰلِٗحا َعِمَل  َمنۡ  ١٤ يَۡ�ِسُبونَ  َ�نُوا
َ
ۖ  أ  ُ�مَّ  َ�َعلَۡيَها

  ].۱۵-۱۲الجاثیة:[  ﴾١٥ تُرَۡجُعونَ  َرّ�ُِ�مۡ  إَِ�ٰ 
ان کشتی در آن جریفرمان او ه برای شما دریا را مسخر و رام کرد تا بخدا آنست که : ترجمه

ها و آنچه  سمانآ) و برای شما آنچه در ۱۲ید و شاید تشکر کنید(کند و تا اینکه از فضل او بجوی
در این زمین است مسخر نموده در حالی که تماما از جانب اوست محققا در اینها آیاتی است 

از کسانی که به ایام خدا امید گذرند در ) بگو به آنان که ایمان دارند ۱۳برای مردم صاحب فکر(
کس عمل ) هر ۱۴اند( کرده ه مقابل آنچه میترسند تا خدا جزا بدهد گروهی را ب ندارند و نمی

 



 تابشی از قرآن    ١٤٢

ای کند برای خود کرده و هر کس بد کند علیه خود کرده سپس به سوی پروردگارتان  شایسته
 ). ۱۵شوید( بازگشت می

 : ی کردهتعالی چندین قدرت نمای اده کند حقاستفبرای اینکه بشر از دریا : نکات

 اندازد تا کشتی را حرکت دهد.  باد را به جریان می: اول

 شتی آن را بشکافد. کآب را سیال قرار داده که : دوم

هاست که ذکر  ها را طوری قرار داده که در آب فرو نرود پس معنی رام کردن خدا همین چوب: سوم

 شد. 

يَّامَ ﴿و مقصود از 
َ
�  ِ ی است که در آنها عذابی به قومی از جانب خدا رسیده و یا نجات روزهای ﴾ٱ�َّ

. مانند مثلی است ﴾فَلَِنۡفِسهِۦ َ�ٰلِٗحا َعِمَل  َمنۡ ﴿: ۀو یا نعمتی برای قومی حاصل شده باشد. و جمل

يَّامَ  يَرُۡجونَ  َ� ﴿ و
َ
�  ِ  . »جهلهم خيافون أيام اهللا من شدة ال« ؛یعنی ﴾ٱ�َّ

ٰٓءِيَل  بَِ�ٓ  َءاتَۡيَنا َولََقدۡ ﴿ ّيَِ�ٰتِ  ّمِنَ  َوَرزَۡقَ�ُٰهم َوٱ�ُُّبوَّةَ  َوٱۡ�ُۡ�مَ  ٱۡلِكَ�َٰب  إِۡسَ� ۡلَ�ُٰهمۡ  ٱلطَّ  َوفَضَّ
ۡمرِ�  ّمِنَ  َ�ّيَِ�ٰتٖ  َوَءاَ�ۡيَ�ُٰهم ١٦ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َ�َ 

َ
ْ  َ�َما ٱۡ�  ٱۡلعِۡلمُ  َجآَءُهمُ  َما َ�ۡعدِ  ِمنۢ  إِ�َّ  ٱۡخَتلَُفٓوا

ْ  �ِيَما ٱۡلِقَ�َٰمةِ  يَۡومَ  بَۡيَنُهمۡ  َ�ۡقِ�  َر�ََّك  إِنَّ  بَۡيَنُهمۚۡ  َ�ۡغَيۢ�  ﴾١٧ َ�َۡتلُِفونَ  �ِيهِ  َ�نُوا
 ]. ۱۷-۱۶الجاثیة:[  

بنی اسرائیل را کتاب و حکمت و نبوت دادیم و از چیزهای پاکیزه تحقیق ه و ب: ترجمه
های  ) و ایشان را دلیل۱۶برتری دادیم(روزیشان نمودیم و ایشان را بر اهل زمان خودشان 

روشنی از امر دین عطا کردیم پس اختالف نکردند مگر پس از آنکه علم سویشان آمد برای 
کند میان ایشان در آنچه  ستم میان خودشان، بتحقیق پروردگارت روز قیامت قضاوت می

 ). ۱۷( اند کرده اختالف می
کند که این  ی اسرائیل داده برای امت اسالمی بیان میهای خود را که به بن تعالی نعمت حق: نکات

شهرت  بلکه برای حسد، ظلم، هواپرستی، طمع، !*"امت عبرت نگرفتندامت عبرت گیرند. متأسفانه این 

ای ایجاد کرد و تفرقه در میان امت انداخت با اینکه دانا  کس فرقه های اختالف گشودند و هر لبی دکانط

خود رجوع  ۀشد ولی به اخبار مجعول کردند رفع اختالف می قرآن رجوع می بهبود به بدی آن و اگر 

ل کردند این به سابقین دارند خیاحسن ظنی که ه کردند و به آتش تفرقه دامن زدند و مسلمین بعدی ب

 بقره مراجعه شود.  ۀسور ۲۱۳ ۀبه آی تفرقه حق ایشان بوده.

 یعنی بسیاری از امت. -١

 

                                                           



 ۱۴۳  سورة الجاثیة

ٰ  َجَعۡلَ�َٰك  ُ�مَّ ﴿   ّمِنَ  َ�ِ�َعةٖ  َ�َ
َ
ۡهَوآءَ  تَتَّبِعۡ  َوَ�  فَٱتَّبِۡعَها ۡمرِ ٱۡ�

َ
ِينَ  أ  إِ�َُّهمۡ  ١٨ َ�ۡعلَُمونَ  َ�  ٱ�َّ

ْ  لَن ِ  ِمنَ  َعنَك  ُ�ۡغُنوا ۚ  ٔٗ َشۡ�  ٱ�َّ ٰلِِم�َ  �نَّ  ا ۡوِ�َآءُ  َ�ۡعُضُهمۡ  ٱل�َّ
َ
ُ  َ�ۡعٖض�  أ  ١٩ ٱلُۡمتَّقِ�َ  َوِ�ُّ  َوٱ�َّ

�ِرُ  َ�َٰذا مۡ  ٢٠ يُوقُِنونَ  ّلَِقۡو�ٖ  َورَۡ�َةٞ  وَُهٗدى لِلنَّاِس  بََ�ٰٓ
َ
ِينَ  َحِسَب  أ ْ  ٱ�َّ ّ�ِ  ٱۡجَ�َُحوا  اتِ  َٔ ٱلسَّ

ن
َ
َۡعلَُهمۡ  أ ِينَ  �َّ ْ  َكٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ٰلَِ�ٰتِ  وََعِملُوا َۡياُهمۡ  َسَوآءٗ  ٱل�َّ  َ�ُۡكُمونَ  َما َسآءَ  َوَمَماُ�ُهمۚۡ  �َّ

  ].۲۱-۱۸الجاثیة:[  ﴾٢١
های آنان  پیرو آن باش و هوسپس سپس تو را بر طریقه و شریعتی از دین قرار دادیم : ترجمه

نیاز  کنند و تو را بی آنان در مقابل خدا کاری برای تو نمی) ۱۸را که دانش ندارند پیروی مکن(
از خدا نکنند و محقق است که ستمگران دوستان یکدیگرند و خدا دوست پرهیزگاران 

ی است و هدایت و رحمت است برای اهل ای مردم وسائل بیناین بر ) این قرآ۱۹است(
دهیم مانند  اند گمان دارند که ما ایشان را قرار می ها را کسب کرده ) آیا آنان که بدی۲۰یقین(

ممات اینان و آنان مساوی های شایسته را انجام دادند که حیات و  آنان که ایمان آورده و عمل
  ). ۲۱کنند( می قضاوتی بدچه  باشد؟
بیا و پیرو پدرانت باش، خدا در جواب ایشان به : ندگفت می صمکه به رسول خدامشرکین : نکات

 َ�َٰذا﴿: ۀو جملای مستقل قرار دادیم پیرو آن باش.  رسول خود امر نموده که برای تو شریعتی و طریقه
�ِرُ  به آن  ی و هدایت است، اگرینایموجب ب رد که قرآن برای عموم مردم مفید،داللت دا ﴾...لِلنَّاِس  بََ�ٰٓ

 
ً
خورند و  در امر دین خود بینا خواهند شد و دیگر گول اهل بدعت و خرافات را نمی رجوع کنند قطعا

: ۀو جمل .﴾يُوقُِنونَ  ّلَِقۡو�ٖ ﴿رسند، زیرا در آخر همین آیه آمده  بلکه از تزلزل خارج شده و به یقین می

َۡياُهمۡ  َسَوآءٗ ﴿ های  کنند با توسالت و گریه ها که خیال می بر روضه خوانرد است  ﴾...َوَمَماُ�ُهمۡ  �َّ

 کنند.  کاران را ملحق و مساوی با نیکوکاران می بدون مدرک، زشت دروغِی 

ُ  وََخلَقَ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ  ٱ�َّ �َض  ٱلسَّ
َ
 ُ�ۡظلَُمونَ  َ�  وَُهمۡ  َكَسَبۡت  بَِما َ�ۡف� ُ�ُّ  َوِ�ُۡجَزىٰ  بِٱۡ�َقِّ  َوٱۡ�

َفَرَءيَۡت  ٢٢
َ
َذَ  َمنِ  أ َضلَّهُ  َهَوٮٰهُ  إَِ�َٰهُهۥ ٱ�َّ

َ
ُ  َوأ ٰ  ٱ�َّ ٰ  وََخَتمَ  ِعۡل�ٖ  َ�َ  وََجَعَل  َوقَۡلبِهِۦ َسۡمعِهِۦ َ�َ

 ٰ ِۚ  َ�ۡعدِ  ِمنۢ  َ�ۡهِديهِ  َ�َمن ِغَ�َٰوةٗ  بََ�ِهِۦ َ�َ فََ�  ٱ�َّ
َ
ُرونَ  أ   ].۲۳-۲۲الجاثیة:[  ﴾٢٣ تََذكَّ

کس طبق ده شود هر و این زمین را به حق آفریده و برای اینکه جزا دا ها و خدا آسمان: ترجمه
هوا و خواهش خود را معبود ای آنکه  ) پس آیا دیده۲۲شود( آنچه کرده و به ایشان ستم نمی

گمراه کرده است با وجود علم (به استعداد او)، و بر گوش و دل او مهر خدا او را خود گرفته و 
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آیا پند  ،او را هدایت کندبعد از خدا کیست که   پرده کشیده، پسزده و بر روی چشم او 
 ). ۲۳گیرید( نمی

ُ  وََخلَقَ ﴿: نکات َ�َٰ�ٰتِ  ٱ�َّ �َض  ٱلسَّ
َ
و این جمله داللت  ،»بالباطل هامل خيلق« ؛یعنی ﴾بِٱۡ�َقِّ  َوٱۡ�

است و آن هدف هدف باطل  دارد که خالق جهان حکیم است و از خلقت خود هدفی دارد زیرا کار بی

ن شده، پس اگر روز جزاء نباشد بیا ﴾َكَسَبۡت  بَِما َ�ۡف� ُ�ُّ  َوِ�ُۡجَزىٰ ﴿: ۀاین است که در جمل

َضلَّهُ ﴿خالف حکمت است. برخالف عدل و بر
َ
ُ  َوأ ٰ  ٱ�َّ علم خود که ه این است که خدا ب ﴾ِعۡل�ٖ  َ�َ

د را خراب نموده و بینش گمراهی را دانسته چنین اشخاصی از حق اعراض نموده و استعدادهای خو

اند لذا ایشان را واگذار به همان گمراهی خودشان نموده است. و بعضی مقدار دانش را  انتخاب نموده

آنست که چنین اشخاصی از روی دانش و بینش اند منظور  هواپرست دانسته و گفته ۀراجع به بند

 اند.  ضاللت را برگزیده و با وجود علم و اطالع به گمراهی رفته

﴿ ْ ۡ�َيا َحَياُ�َنا إِ�َّ  ِ�َ  َما َوقَالُوا ٓ  َوَما َوَ�َۡيا َ�ُموُت  ٱ�ُّ ۚ  إِ�َّ  ُ�ۡهلُِكَنا ۡهُر  ِمنۡ  بَِ�ٰلَِك  لَُهم َوَما ٱ�َّ
ا َ�ّيَِ�ٰتٖ  َءاَ�ُٰتَنا َعلَۡيِهمۡ  ُ�ۡتَ�ٰ  �َذا ٢٤ َ�ُظنُّونَ  إِ�َّ  ُهمۡ  إِنۡ  ِعۡلٍ��  َتُهمۡ  َ�نَ  مَّ ٓ  ُحجَّ ن إِ�َّ

َ
ْ  أ  َقالُوا

 ْ ٓ � ٱۡ�ُتوا ُ  قُلِ  ٢٥ َ�ِٰد�ِ�َ  ُكنُتمۡ  إِن بَآ�َِنا  يَۡومِ  إَِ�ٰ  َ�َۡمُعُ�مۡ  ُ�مَّ  يُِميُتُ�مۡ  ُ�مَّ  ُ�ۡيِيُ�مۡ  ٱ�َّ
ۡ�َ�َ  َوَ�ِٰ�نَّ  �ِيهِ  َرۡ�َب  َ�  ٱۡلقَِ�َٰمةِ 

َ
ِ  ٢٦ َ�ۡعَلُمونَ  َ�  ٱ�َّاِس  أ َ�َٰ�ٰتِ  ُمۡلُك  َوِ�َّ  ٱلسَّ

�ِض� 
َ
اَعةُ  َ�ُقومُ  َوَ�ۡومَ  َوٱۡ�  ]. ۲۷-۲۴الجاثیة:[  ﴾٢٧ ٱلُۡمۡبِطلُونَ  َ�َۡ�ُ  يَۡوَم�ِذٖ  ٱلسَّ

ای)زندگی (عدهمیریم و  میای)(عده ،دنیاو گفتند (زندگانی) نیست مگر زندگانی : ترجمه
ندارند، نیستند ایشان مگر اهل  و دانشی به این ،کند جز روزگار و ما را هالک نمی یابیم.

ایشان نبوده جز اینکه گویند آیات روشن ما تالوت شود حجتی بر  ) و چون بر ایشان۲۴گمان(
پس سمیراند  پس میکند س ) بگو خدا شما را زنده می۲۵پدران ما را بیاورید اگر راست گوئید(

کند به روز قیامت و روزی که شکی در آن نیست ولیکن بیشتر مردم  جمعتان می
ها و زمین و روزی که رستاخیز بپا شود در  ) و خاص خداست پادشاهی آسمان۲۶دانند( نمی

 ). ۲۷آن روز اهل باطل زیان کنند(
زنده کننده و مرگ دهنده یند گو ای می و دینی باید طبق مدارک عقلی باشد، عدههر مسلک : نکات

صاف حیات و روزگار است، اگر این سخن را حقیقت بدانند و روزگاری که نه تدبیر دارد و نه شعور، او

ل شوند دلیل بر عدم درک و تقلید ایشان است از گمان، ولی اگر از مجاز گویند شعور برای آن قای

 : اشکالی ندارد چنانکه شاعر گوید
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ــــــــري أشــــــــاب الصــــــــغري و أفنــــــــی  الكب
 

ــــــــــداة  ــــــــــرّ الغ ــــــــــی ك ــــــــــرّ العش  و م
 

هم دارند. و مادیگری یک موضوع تازه نیست و فارس چنین اشعاری را از باب توو شعرای عرب 

 صهای پیامبر یکی از بحث اند، و حضرت امیر بوده یبلکه طبق آیات قرآن همیشه چنین اشخاص
اینکه بعضی از : به ایشان فرمود صکه پیامبرمطالب آن آن ۀل فرموده که از جملبا دهریین را نق

ست که قوام بعضی از اشیاء وابسته به چیزهای ا موجودات جهان به بعضی دیگر احتیاج دارند برای آن

ای از اجزاء یک ساختمان به بعضی از  مانند کما اینکه پاره دیگر است که بدون آنها پایدار نمی

ماند و همینطور در چیزهای  و منظم نمی های دیگر محتاج است که بدون آن ساختمان محکم قسمت

ی محتاج است قدیم باشد به دیگر، حال اگر این جهان که موجوداتش برای قوام خود به چیزهای دیگر

دهریین  خواهد داشت؟ید در صورتی که جهان حادث باشد چگونه خواهد بود و چه صفاتی من بگوی

صفتی برای حادث پیدا نخواهد کرد مگر عاجز مانده و دانستند که  صدر مقابل سؤال رسول خدا

 . !*"کنند وجود دارد اینکه در همین عالمی که قدیم خیال می

ةٖ  ُ�َّ  َوتََرىٰ ﴿ مَّ
ُ
ۚ  أ ةٖ  ُ�ُّ  َجا�َِيٗة مَّ

ُ
 َ�َٰذا ٢٨ َ�ۡعَملُونَ  ُكنُتمۡ  َما ُ�َۡزۡونَ  ٱۡ�َۡومَ  كَِ�ٰبَِها إَِ�ٰ  تُۡدَ�ٰٓ  أ

�  َعلَۡيُ�م يَنِطقُ  كَِ�ُٰبَنا ّقِ ا ٢٩ َ�ۡعَملُونَ  ُكنُتمۡ  َما �َۡسَتنِسخُ  ُكنَّا إِنَّا بِٱۡ�َ مَّ
َ
ِينَ  َفأ ْ  ٱ�َّ  َءاَمُنوا

 ْ ٰلَِ�ٰتِ  وََعِملُوا ا ٣٠ ٱلُۡمبِ�ُ  ٱۡلَفۡوزُ  ُهوَ  َ�ٰلَِك  رَۡ�َتِهِۦۚ  ِ�  َر�ُُّهمۡ  َ�ُيۡدِخلُُهمۡ  ٱل�َّ مَّ
َ
ِينَ  َوأ  ٱ�َّ

 ْ فَلَمۡ  َ�َفُرٓوا
َ
ُ�مۡ  َعلَۡيُ�مۡ  ُ�ۡتَ�ٰ  َءاَ�ِٰ�  تَُ�نۡ  أ ۡرِِم�َ  قَۡوٗما َوُ�نُتمۡ  فَٱۡسَتۡكَ�ۡ  �ِيَل  �َذا ٣١ �ُّ

ِ  وَۡعدَ  إِنَّ  اَعةُ  َحقّٞ  ٱ�َّ ا قُۡلُتم �ِيَها َرۡ�َب  َ�  َوٱلسَّ اَعةُ  َما نَۡدرِي مَّ ا إِ�َّ  �َُّظنُّ  إِن ٱلسَّ  َوَما َظّنٗ
  ].۳۲-۲۸الجاثیة:[  ﴾٣٢ بُِمۡستَۡيقِنِ�َ  َ�ۡنُ 

(در قیامت) هر امتی را به زانو در آمده، هر امتی به سوی کتابش خوانده  بینی و می: ترجمه
این کتاب ما علیه شما طبق واقع سخن  )۲۸شوید(اید پاداش داده  شود، آن روز آنچه کرده می
) (پس دو دسته خواهید ۲۹کردید( از آنچه عمل میداشتیم  گوید زیرا که ما نسخه برمی می

اند پروردگارشان در رحمت خود  های شایسته کرده شد) اما آنان که ایمان آورده و عمل
و اما آنان که کافرند (به ایشان گفته شود)  )۳۰داخلشان کند این است همان کامیابی آشکار(

) و چون ۳۱بودید ( کار شد پس تکبر ورزیدید و گروهی گنه آیا آیات من بر شما تالوت نمی

، چاپ االحتجاج علی أهل اللجاجی (از علمای قرن ششم هجری)، طالب طبِرس أبي بن یحمد بن علأبو منصور أ -١

 ).٢٦ – ١/٢٥( هـ١٤٠٣مشهد، 
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دانیم  ما نمی: بدون تردید است گفتید عده خدا حق است و ساعت قیامتگفته شد حقا و
 ). ۳۲ایم( ساعت قیامت چیست ما جز گمانی نداریم و به یقین نرسیده

ها حتی مسلمین در  زانو در آمده، این آیه داللت دارد که تمام امته یعنی ب ﴾َجا�َِيةٗ ﴿: نکات

شود  آیه نفرموده هر شخصی به سوی کتابش خوانده می و در این زانو در آینده قیامت از ترس و عجز ب

شود که به نظر ما منظور از کتاب، کتاب آسمانی آن  بلکه فرموده هر امتی به سوی کتاب خود خوانده می

اند آیا تدبر در کتاب خود  آن را فهمیدهاند  امت است، که آیا آن امت به کتاب آسمانی خود عمل کرده

خبرند. و باید دانست به  آن بیکلی از کتاب آسمانی خود قره ت که مسلمین باند، باعث تأسف اس کرده

در نهج البالغه  توان ناطق گفت و امیر المؤمنین علی کتابی که مطالب آن روشن و گویا باشد می هر

قرآن را ناطق خوانده است. پس امیدهای غرور آمیزی که ذاکرین برای  ۳۱و ۱۸۱، ۱۵۸، ۱۴۵در خطب 

ال مورد بررسی دقیق قرار گوید تمام اعم اند همه بر خالف قرآن است زیرا قرآن می کرده مردم درست

 . ﴾َ�ۡعَملُونَ  ُكنُتمۡ  َما ُ�َۡزۡونَ ﴿: و فرموده گیرد می

ْ  َما اُت  َٔ َسّ�ِ  لَُهمۡ  َوَ�َدا﴿ ا بِِهم وََحاَق  َعِملُوا ْ  مَّ  ٱۡ�َۡومَ  َو�ِيَل  ٣٣ �َۡسَتۡهزُِءونَ  بِهِۦ َ�نُوا
َوٮُٰ�مُ  َ�َٰذا يَۡوِمُ�مۡ  لَِقآءَ  �َِسيُتمۡ  َكَما نَنَسٮُٰ�مۡ 

ۡ
ِٰ�ِ�نَ  ّمِن لَُ�م َوَما ٱ�َّارُ  َوَمأ َّ� ٣٤ 

نَُّ�مُ  َ�ٰلُِ�م
َ
َۡذُ�مۡ  بِ� ِ  َءاَ�ٰتِ  ٱ�َّ تُۡ�مُ  ُهُزٗو� ٱ�َّ ۚ  ٱۡ�ََيٰوةُ  وََغرَّ ۡ�َيا  ُ�ۡرَُجونَ  َ�  فَٱۡ�َۡومَ  ٱ�ُّ

  ].۳۵-۳۳الجاثیة:[   ﴾٣٥ �ُۡسَتۡعَتُبونَ  ُهمۡ  َوَ�  ِمۡنَها
اند ظاهر شود و عذابی که به آن استهزاء  و برای ایشان کارهای بدی که کرده: ترجمه

) و گفته شود امروز ما شما را فراموش کنیم چنانکه شما ۳۳ند(ن را احاطه ککردند ایشا می
اینها  )۳۴(یاورانی برای شما نیستجایتان دوزخ است و و دیدار این روزتان را فراموش کردید 

استهزاء گرفتید و زندگی دنیا شما را مغرور کرد، ه این است که شما آیات خدا را ب ۀواسطه ب
 ). ۳۵پس آن روز از دوزخ بیرون نشوند و به عذرخواهی ایشان اعتناء نگردد(

زیرا روند  بند و بار به دوزخ می بی فکر، احتیاط، بی شود که مردم بی تفاده میاز این آیات اس: نکات

اند و مانند کسی که چیزی را فراموش کند به فکر آن نبودند. و مقصود از  اینان گوشی به آیات خدا نداده

ی شما را داده و خدا اعتنای ین است که جزای نسیان و بیخدا نسیان ندارد ا چون ﴾نَنَسٮُٰ�مۡ ﴿: ۀجمل

 کند.  مثل میه ب ۀگویا معامل

 

 



 ۱۴۷  سورة الجاثیة

َ�َٰ�ٰتِ  َرّبِ  ٱۡ�َۡمدُ  فَلِلَّهِ ﴿ �ِض  َوَرّبِ  ٱلسَّ
َ
َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  ٱۡلِكۡ�َِ�آءُ  َوَ�ُ  ٣٦ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َرّبِ  ٱۡ�  ٱلسَّ

�ِض� 
َ
   ].۳۷-۳۶الجاثیة:[  ﴾٣٧ ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ  وَُهوَ  َوٱۡ�

پروردگار  ها و پروردگار زمین و خداست ستایش، آن که پروردگار آسمانپس خاص : ترجمه
ز یها و زمین و اوست عز ) و مخصوص اوست بزرگی در آسمان۳۶جهانیان است(

 ). ۳۷تکار(سدر 
باری و غفلت بیدار کرد به او بند و  چون خدای تعالی بشر را تهدید کرد و او را از خواب بی: نکات

 بزرگوص اوست و نباید کسی خود را کند که ستایش مخصوص او و بزرگی نیز مخص زد میگوش

 شمارد.

 



 
 
 

 سورة األحقاف (مكية وهي مخس وثالثون آية)

 باشد آیه می ۳۵احقاف مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ِ  ِمنَ  ٱۡلِكَ�ٰبِ  تَِ��ُل  ١ حمٓ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ  َخلَۡقَنا َما ٢ ٱۡ�َِكيمِ  ٱۡلَعزِ�زِ  ٱ�َّ �َض  ٱلسَّ
َ
 َوَما َوٱۡ�

 ٓ َجلٖ  بِٱۡ�َقِّ  إِ�َّ  بَۡيَنُهَما
َ
�  َوأ َسّ�ٗ ِينَ  مُّ ْ  َوٱ�َّ ٓ  َ�َفُروا ا ْ  َ�مَّ نِذُروا

ُ
 ﴾٣ ُمۡعرُِضونَ  أ

 ].۳-۱[األحقاف: 

) نزول این کتاب از ۱. میم(ءنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. حاه ب: ترجمه
ه ست نیافریدیم مگر بها و زمین را و آنچه میان آنها ) آسمان۲عزیز حکیم است(جانب خدای 

 ). ۳اند اعراض کنند( آنان که کافرند از آنچه بیم داده شده و .حق و برای مدت معینی

ِ  ِمنَ ﴿: ۀمقصود از جمل: نکات َجلٖ ﴿: ۀست و جملا عظمت قرآن و اثبات آن، ﴾ٱۡلَعزِ�زِ  ٱ�َّ
َ
 َوأ

َسّ�ٗ  داللت دارد که جهان آفریده نشده برای ابدیت بلکه برای آنکه تا مدتی که نزد خدا نام برده  ﴾مُّ

 شده و معین است بماند. 

رََءۡ�ُتم قُۡل ﴿
َ
ا أ ِ  ُدونِ  ِمن تَۡدُعونَ  مَّ ُروِ�  ٱ�َّ

َ
ْ  َماَذا أ �ِض  ِمنَ  َخلَُقوا

َ
مۡ  ٱۡ�

َ
 ِ�  ِ�ۡكٞ  لَُهمۡ  أ

َ�َٰ�ِٰت�  ٓ  َ�ۡبلِ  ّمِن بِِ�َ�ٰبٖ  ٱۡ�ُتوِ�  ٱلسَّ وۡ  َ�َٰذا
َ
َ�َٰر�ٖ  أ

َ
 َوَمنۡ  ٤ َ�ِٰد�ِ�َ  ُكنُتمۡ  إِن ِعۡل�ٍ  ّمِنۡ  أ

َضلُّ 
َ
ن أ ْ  ِممَّ ِ  ُدونِ  ِمن يَۡدُعوا ۥٓ  �َۡسَتِجيُب  �َّ  َمن ٱ�َّ  ُدَ�ٓ�ِِهمۡ  َعن َوُهمۡ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ  يَۡومِ  إَِ�ٰ  َ�ُ

ْ  ٱ�َّاُس  ُحِ�َ  �َذا ٥ َ�ٰفِلُونَ  ۡعَدآءٗ  لَُهمۡ  َ�نُوا
َ
ْ  أ  ﴾٦ َ�ِٰفرِ�نَ  بِِعَباَدتِِهمۡ  َوَ�نُوا

 ]. ۶-۴[األحقاف:  

خوانید ارائه دهید از موجودات  اید که آنچه را جز خدا می بگو آیا دیده و فکر کرده: ترجمه
آن ها است بیاورید کتابی را که پیش از قر  شرکتی در آسماناند آیا برای ایشان  زمین چه آفریده

) و کیست ۴ید(گوی شد بر مدعای شما) اگر راست مینازل شده و یا اثر علمی (که دلیلی با
و آنان از دعا و وز قیامت ر کند تا  خواند کسی را که اجابت او نمی خدا را میتر از آنکه غیر گمراه



 ۱۴۹  سورة األحقاف

) و چون مردم محشور شوند دشمنان ایشان گردند و به عبادت ۵خواندن ایشان غافلند(
 ). ۶کافر باشند(ایشان 
ِ  ُدونِ ﴿باشد.  خدا میراجع به خواندن و صدا زدن غیراین آیات : نکات معنی غیرخدا ه را ب ﴾ٱ�َّ

ِ  ُدونِ ﴿دهد. و مقصود از  تر بگیریم باز همان معنی را می پست ؛معنیه را ب ﴾ُدونِ ﴿ اند و اگر گرفته  ﴾ٱ�َّ
و جمع  »مهُ «و ضمیر  موصوله »من«دلیل ه بی است که مردم به آنان ارادت دارند اولیاء و عقالی

ْ ﴿: ۀاضافه جمله شود نه بر بت جامد، ب که تمام اینها بر مدعوین عقال اطالق می ﴾َ�ٰفِلُونَ ﴿  لَُهمۡ  َ�نُوا
ۡعَدآءٗ 

َ
ْ ﴿: ۀو جمل ﴾أ ین اولیاء و عقالء داللت دارد که مقصود از مدعّو  ﴾َ�ٰفِرِ�نَ  بِعَِباَدتِِهمۡ  َوَ�نُوا

ورزند و از ایشان تبری  که روز قیامت دشمنان خوانندگان خود و به عبادت ایشان انکار میباشند  می

خواندند آن را تمثال و مظهر یکی از بزرگان و اولیاء خدا  توان گفت مشرکین که بت را می جویند و می می

ترین  آنان را گمراه خواندند، که در این آیه دانستند و در حقیقت همان بزرگ بشری و اولیاء خدا را می می

شود در عبادت و دعا که قسمتی از  استفاده می ﴾َ�ٰفِرِ�نَ  بِعَِباَدتِِهمۡ ﴿: ۀمردم خوانده است. و از جمل

و لذا اگر کسی به دکتر گوید دوا  در احتیاجات روزمره و تعاون عرفیخواندند نه  ست آنان را میا عبادت

حاضر  بده و یا مردی را بخواند که فالن چیز را بده و یا فالن کار را بکن اشکالی ندارد زیرا این خواندِن 

خواندن اولیاء خدا را گمراهی خوانده که فعال از  ،تعاون همزیستی، ولی آیهاست در احتیاجات عرفی و

: فرموده صخالف عقل است، لذا رسول خدایستند و خواندن آنان برو ناظر ن ا رفته و دورند و حاضردنی

َ �ُْس «
َ

حقا استغاثه به من روا نیست و همانا به خدا باید « :، یعنی!*"»َو�ِ�ََّما �ُْسَتَغاُث بِاهللاِ  َتَغاُث يِب إِنَُّه ال

 : در جواب ایشان باید گفت اولیاء خدا زنده هستند؟: گویند بعضی از گمراهان می »استغاثه شود.
ً
زنده  اوال

شنود و به  بودن کافی نیست زیرا هر زنده از همه جا با خبر و همه جا حاضر نیست و صداها را نمی

 ۥإِنَّهُ ﴿ خواندن کسی مطیع نیست که فوری نزد او حاضر شود. و فقط خداست که سمیع و بصیر است که
ِميعُ ٱ ُهوَ  و سایر شهدای زمان آدم تا حال و همچنین مؤمنین آری شهدای بدر و احد . !+"﴾ِص�ُ ۡ�َ ٱ لسَّ

همه چیز به ر و ایشان همه جا حاضر و ناظ :توان گفت حقیقی همه زنده و از اولیاء خدا هستند ولی نمی

روند و در برزخ  و فقط خداست که به همه چیز محیط است. ثانیا اولیاء خدا همه از این دنیا می .عالمند

ی که تمام انبیاء بمیرند و میرند جای بنابراین ایشان نیز می برند، میمیان دنیا و اولیاء خداست به سر حایلکه 

از عبادة بن صامت به صورت  )١٠/١٥٩( کتاب األذکار/باب ما یستفتح به الدعاء ،مجمع الزوائدی، هیثم حافظ -١

حسن  کهابن لهیعة  باشند غیر ازمیالصحیح اویان آن، راویان ررا روایت نموده و آن یطبران« :گویدو می ؛مرفوع

 »است. الحدیث

 ].١ [اإلسراء: »بدرستی که فقط خدا شنوای بیناست.« -٢

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ١٥٠

فرض هم زنده ه بنابراین اگر ب میرند؟! چگونه اولیاء خدا نمی !*"﴾إِنََّك َمّيِتٞ ﴿ خدا به رسول خود فرموده

هم فرق دارد. و آیات قرآن صریح است که  اند، زندگی دنیوی با اخروی با زندگی اخروی زندهه باشند ب

ترند زیرا در  هی گمراهگمراز چنانکه در آیات فوق آمده از هراطالعند. بنابراین ملت ما امرو ایشان از دنیا بی

 .طلبندخوانند و حاجت می عبادت غیرخدا را می

ِينَ  قَاَل  َ�ّيَِ�ٰتٖ  َءاَ�ُٰتَنا َعلَۡيِهمۡ  ُ�ۡتَ�ٰ  �َذا﴿ ْ َ�فَ  ٱ�َّ ا لِۡلَحقِّ  ُروا بِ�ٌ  ِسۡحرٞ  َ�َٰذا َجآَءُهمۡ  لَمَّ  مُّ
مۡ  ٧

َ
ٮُٰهۖ  َ�ُقولُونَ  أ ۡ�ُتُهۥ إِنِ  قُۡل  ٱۡ�َ�َ ِ  ِمنَ  ِ�  َ�ۡملُِكونَ  َفَ�  ٱۡ�َ�َ ۖ  ًٔ َشۡ�  ٱ�َّ ۡعلَمُ  ُهوَ  ا

َ
 بَِما أ

 بِۡدٗ�  ُكنُت  َما قُۡل  ٨ ٱلرَِّحيمُ  ٱۡلَغُفورُ  وَُهوَ  َوَ�ۡيَنُ�ۡمۖ  بَۡيِ�  َشِهيَدۢ� بِهِۦ َكَ�ٰ  �ِيهِ�  تُفِيُضونَ 
ٓ  ٱلرُُّسلِ  ّمِنَ  ۡدرِي َوَما

َ
تَّبِعُ  إِنۡ  بُِ�ۡمۖ  َوَ�  ِ�  ُ�ۡفَعُل  َما أ

َ
ٓ  إَِ�َّ  يُوَ�ٰٓ  َما إِ�َّ  � ۠  َوَما نَا

َ
 نَِذيرٞ  إِ�َّ  �

بِ�ٞ   ].۹-۷[األحقاف:  ﴾٩ مُّ

آنان که به حق کافرند زمانی که برای ایشان تالوت شود  و چون آیات روشن ما بر: ترجمه
دروغ به خدا ه گویند این قرآن را ب ) و یا می۷ایشان حق آمده گویند این سحری است آشکار(

طرف خدا برای من کاری نتوانید را افتراء و تزویر کرده باشم از  بسته و تزویر کرده، بگو اگر آن
 ۀو آمرزندن من و شما گواه کافی است و ااو میاید، گوی به آنچه در سخن می کرد او داناتر است

دانم با من و شما چه خواهد شد،  آمدی از پیامبران نیستم و نمی) بگو من نودر ۸رحیم است(
 ). ۹نیستم(آشکار ای  من جز ترسانندهکنم و شود پیروی نمی ه من وحی میجز آنچه ب

اول اینکه او : شبهاتی داشتند صبرای دفاع از شرک خود و إبطال نبوت رسول خدامشرکین : نکات

است چرا اگر پیامبر : ساحر است. دوم اینکه بر خدا افتراء بسته، چون این شبهات اثری نداشت گفتند

ام  بگو من نیز مانند سایر انبیاء وظیفه: فرماید تعالی می دهد؟ حق و چرا از غیب خبر نمی معجزه ندارد

و از دنیای  با انبیاء فرق داشته باشم نیستم ه در صفاتآمدی کر و بشارت است و یک پیغمبر نودرانذا

خودم و این که غالب خواهم شد و یا مغلوب و آیا چه بر سرم خواهد آمد و مقدرات من و شما چیست، 

حال چنین آیاتی در کتاب خدا وجود دارد ولی ملت زمان ما بدتر از مشرکین شده و هر دانم. به نمی

دارند و عاقبت کار خود و مردم از همه چیز مطلع و علم به ماکان و ما یکون  مدعیند که اوالد این پیغمبر

ی داشته امبری را قبول دارند که صفات خدایمختصر اینکه پیامبر حقیقی را قبول ندارند و پی !!دانند را می

 دانند.  باشد و با این حال خود را مسلمان می

 ].٣٠[الزمر:  »میری. محققا تو می« -١
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رََءۡ�ُتمۡ  قُۡل ﴿
َ
ِ  ِعندِ  ِمنۡ  َ�نَ  إِن أ ٰٓءِيَل  بَِ�ٓ  ّمِنۢ  َشاهِدٞ  َوَشِهدَ  بِهِۦ َوَ�َفۡرتُم ٱ�َّ ٰ  إِۡسَ�  ِمۡثلِهِۦ َ�َ

ُ�مۚۡ  اَمنَ  َٔ َ�  َ  إِنَّ  َوٱۡسَتۡكَ�ۡ ٰلِِم�َ  ٱۡلَقۡومَ  َ�ۡهِدي َ�  ٱ�َّ ِينَ  َوقَاَل  ١٠ ٱل�َّ ْ  ٱ�َّ ِينَ  َ�َفُروا  لِ�َّ
 ْ � َ�نَ  لَوۡ  َءاَمُنوا ا َخۡ�ٗ ٓ  مَّ ْ  لَمۡ  �ذۡ  إَِ�ۡهِ�  َسَبُقونَا ٓ  فََسَيُقولُونَ  بِهِۦ َ�ۡهَتُدوا  ﴾١١ قَِديمٞ  إِۡفكٞ  َ�َٰذا

 ]. ۱۱-۱۰[األحقاف:  

اگر این قرآن از نزد خدا باشد و شما به آن کافر باشید و گواهی بگو رأی شما چیست : ترجمه
ظلم  ار ورزید (آیپس او ایمان آورد و شما تکب ،مانند گفتار منه از بنی اسرائیل شهادت دهد ب

اند  ) و آنان که کافرند به مؤمنین گفته۱۰کند( محققا خدا قوم ستمگر را هدایت نمینیست) 
اند پس  و چون بدان هدایت نیافته جستند بود دیگران بر ما سبقت نمیاگر این دین خیر 

 ). ۱۱خواهند گفت این دروغی کهن است(
را بشر انکار کند آن هم تحقیق نکرده، مانند یکی از موارد ظلم همین است که حقیقتی : نکات

داده بر صدق اهی داللت دارد که عالمی از بنی اسرائیل گو ﴾...َشاهِدٞ  وََشِهدَ ﴿ ۀمشرکین مکه. و جمل

از اهل کتاب ولی چون این آیات در مکه نازل شده آن وقت هنوز شخص معروفی  ،رسول و صحت قرآن

که پس از ورود رسول  عبدالله بن سالمی باشد مانند و ممکن است شاهد نوع مسلمان نشده بود

به مدینه و بحث آن جناب با یهود، آمد خدمت حضرت مسائلی پرسید و جواب صحیح شنید  صخدا

به من عرض کرد اگر یهودیان از اسالم من مطلع شوند بهتان  صو ایمان آورد، ولی به رسول خدا

زنند، پس قبل از آن که اسالم مرا بدانند از حال و مقام من نزد ایشان بپرس پس چون یهودیان  می

بهترین فرد : دنعبدالله بن سالم چگونه است در نظر شما؟ گفت: خدمت حضرت آمدند، حضرت فرمود

ا و فرزند داناترین ما مو آقای ما و فرزند آقای ما است و داناترین  ،باشد ما و فرزند بهترین فرد ما می

خدا او را حفظ کند از این مطلب، پس : آورید؟ گفتند اگر او اسالم آورد شما اسالم می: است، فرمود

و حضرت !*" بدترین ما و فرزند بدترین ما استاو : حاضر شد و شهادتین گفت، یهودیان گفتندعبدالله 

یم در همان مکه که حضرت بود، بعضی از یو ممکن است بگو !+"بهشت داد ۀبه عبدالله بن سالم مژد

نَا) بدون عبارت (٤٢١٠( صحیح بخاری -١ لَمِ ابنُ أعْ نَا وَ لَمُ أعْ  ).وَ

يِب َوقَّاٍص قَاَل  ) و... وارد شده است:٦٥٣٥(مسلم ) و ٣٦٠١(بخاری نص این بشارت در  -٢
َ
َما َسِمْعُت  :َ�ْن َسْعِد بِْن أ

َحٍد َ�ْمش صانلَّيِبَّ 
َ
 ِلَعبِْد ـِ َ�ُقوُل ِأل

َّ
َنَِّة إِال

ْ
ْهِل اجل

َ
رِْض إِنَُّه ِمْن أ

َ ْ
يَةُ  اهللاِ ي ىلَعَ األ

ْ
 بِْن َسَالٍم قَاَل َوِ�يِه نََزلَْت َهِذهِ اآل

ٰٓ إِسۡ  بَِ�ٓ  ّمِنۢ  َشاهِدٞ  وََشِهدَ ﴿ ٰ  ءِيَل َ� گوید: نشنیدم که از سعد بن ابی وقاص روایت است که می«﴾: ...ۦلِهِ ِمثۡ  َ�َ

روند، بگوید وی از اهل بهشت است مگر عبدالله یک از کسانی که بر روی زمین راه میدر مورد هیچ صرسول خدا 

 ».»های) آن (در تورات) شهادت داد و شاهدی از بنی اسرائیل بر (نشانه«بن سالم؛ و این آیه در مورد او نازل شد: 

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ١٥٢

ما خبر از صحت او اگر مسلمان نشده بودند  ابن صوریا: علمای یهود اظهار ایمان کرده بودند مانند

 دادند.  رسالت او می

ۚ  إَِماٗما ُموَ�ٰٓ  كَِ�ُٰب  َ�ۡبلِهِۦ َوِمن﴿ قٞ  كَِ�ٰبٞ  َوَ�َٰذا َورَۡ�َٗة َصّدِ ا ّلَِسانًا مُّ ُن َعَر�ِّيٗ ِينَ  ِذرَ ّ�ِ  ٱ�َّ
 ْ ىٰ  َظلَُموا ِينَ  إِنَّ  ١٢ لِۡلُمۡحِسنِ�َ  َو�ُۡ�َ ْ  ٱ�َّ ُ  َر�َُّنا َقالُوا ْ  ُ�مَّ  ٱ�َّ  َعلَۡيِهمۡ  َخۡوٌف  فََ�  ٱۡسَتَ�ُٰموا

ْوَ�ٰٓ�َِك  ١٣ َ�َۡزنُونَ  ُهمۡ  َوَ� 
ُ
ۡصَ�ُٰب  أ

َ
ۢ  �ِيَها َ�ِٰ�ِينَ  ٱۡ�َنَّةِ  أ ْ  بَِما َجَزآَء  ﴾١٤ َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا

 ].۱۴-۱۲[األحقاف:  

و این در حالی که امام و رحمت بود پیش از قرآن (نازل شده)است و کتاب موسی : ترجمه
قرآن کتابی است که تصدیق کرده آن را در حالی که زبان عربی است برای اینکه بترساند 

کسانی که گفتند پروردگار ما خداست  محققاً  )۱۲باشد برای نیکوکاران(ستمگران را و بشارتی 
) ایشان اهل ۱۳سپس استقامت کردند پس بر ایشان نه ترسی است و نه ایشان محزون شوند(

 ). ۱۴اند( کرده پاداش آنچه میه بهشتند و در آن جاوید باشند ب

و  داللت دارد که تورات برای حضرت موسی و امتش امام بوده ﴾...ُموَ�ٰٓ  كَِ�ُٰب ﴿: ۀجمل: نکات

و تمام امتش امام است، پس اخباری که ترغیب شده در آن به معرفت  صقرآن نیز برای رسول خدا

 
ّ
باع آن همه راجع به قرآن است. و امیر المؤمنین نیز در سخنان خود از آن جمله در دعاهای امام و إت

نهج البالغه قرآن را امام خود و دیگران دانسته و باید چنین باشد، زیرا  ۸۶ ۀعلویه و در خطب ۀصحیف

خدا مکرر در قرآن أمر کرده رسول خود را به پیروی و اقتداء به قرآن و از کلمات امیر المؤمنین در نهج 

 شود که قرآن امام تمام امت است چنانکه در مقدمه ذکر گردید.  البالغه استفاده می

ۡينَ ﴿ �َ�ٰنَ  اَوَوصَّ يۡهِ  ٱۡ�ِ ۖ  بَِ�ِٰ�َ ُهۥ َ�َلَۡتهُ  إِۡحَ�ًٰنا مُّ
ُ
ۖ  َوَوَضَعۡتهُ  ُكۡرٗها أ  َوفَِ�ٰلُُهۥ وََ�ۡلُُهۥ ُكۡرٗها

ٰٓ  َشۡهًر�ۚ  ثََ�ُٰثونَ  هُۥ بَلَغَ  إَِذا َح�َّ ُشدَّ
َ
ۡرَ�عِ�َ  َوَ�لَغَ  أ

َ
ۡوزِۡعِ�ٓ  َرّبِ  قَاَل  َسَنةٗ  أ

َ
نۡ  أ

َ
ۡشُكرَ  أ

َ
 نِۡعَمَتَك  أ

ۡ�َعۡمَت  ٱلَِّ�ٓ 
َ
�  َّ َ�َ  ٰ يَّ  َوَ�َ نۡ  َ�ِٰ�َ

َ
ۡ�َمَل  َوأ

َ
ۡصلِحۡ  تَۡرَضٮٰهُ  َ�ٰلِٗحا أ

َ
�  ِ�  ِ�  َوأ  ُ�ۡبُت  إِّ�ِ  ُذّرِ�َِّ�ٓ

ْوَ�ٰٓ�َِك  ١٥ ٱلُۡمۡسلِِم�َ  ِمنَ  �ّ�ِ  إَِ�َۡك 
ُ
ِينَ  أ ۡحَسنَ  َ�ۡنُهمۡ  َ�َتَقبَُّل  ٱ�َّ

َ
ْ  َما أ  َعن َوَ�َتَجاَوزُ  َعِملُوا

ۡصَ�ٰبِ  ِ�ٓ  اتِِهمۡ  َٔ َسّ�ِ 
َ
ۡدقِ  وَۡعدَ  ٱۡ�َنَّةِ�  أ ِي ٱلّصِ ْ  ٱ�َّ   ].١٦-١٥[األحقاف:  ﴾١٦ يُوَعُدونَ  َ�نُوا

حمل به دشواری را به نیکی کردن به والدینش سفارش کردیم مادرش او را و انسان : ترجمه
-به آنگاه که فرزنددادنش سی ماه است تا و دوران حمل و شیر  یدهسختی زایبهو او را نموده 

پروردگارا مرا موفق نما تا سپاس گزارم  :د گویدکمال(رشدو) قوت رسد و به چهل سالگی رس
بپسندی و مرا را و عملی شایسته کنم که آن  ینعام کردتی را که تو بر من و بر والدینم انعم

 



 ۱۵۳  سورة األحقاف

و حقا که من از  برگشتم و توبه نمودمتحقیق من به سوی تو ه فرزندانم شایسته فرما ب ۀدربار 
گذریم و در پذیریم و از گناهشان در  ان را می) ایشانند که نیکوترین عمل ایش۱۵مسلمینم(

 ). ۱۶شدند( راستی که وعده داده می ۀمیان اهل بهشتند وعد
خصوصه ذکر کرده و زحمت او را یادآور ه در این آیات چون سفارش والدین شده مادر را ب: نکات

دوران داللت دارد که  ﴾...َوفَِ�ٰلُُهۥ وََ�ۡلُُهۥ﴿: ۀشود حق مادر بیشتر است. و جمل معلوم میده ش

  سختی حمل
ً
و از ایام قدرت بشر  شود میماه  ۳۰ شش ماه است و ایام رضاع دو سال است که جمعا

تر است و چنانکه در آیه ذکر  او سنگین ۀچهل سالگی او تذکر داده شده، پس در چهل سالگی او وظیف

: فرموده صصالح پردازد وخود را مطیع تام و تمام خدا قرار دهد، رسول خدا شده باید به شکر و عمل

ْد َدنَا َحَصاُده«
َ
ْرَ�ِعَ� َزْرٌع ق

َ ْ
ْ�َناَء األ

َ
ْمرِهِ َما «: آمده کهو در حدیثی  !*"» أ

َ
ْسَحٍة ِمْن أ

ُ
يِف ف

َ
َعْبَد ل

ْ
بَيَْنُه إِنَّ ال

ْرُت  ْد َ�مَّ
َ
ْيِه ق

َ
ك

َ
 َمل

َ
ُ َعزَّ َو َجلَّ إىِل ْوىَح ا�َّ

َ
ْرَ�ِعَ� َسَنًة أ

َ
َغ أ

َ
إَِذا بَل

َ
ْرَ�ِعَ� َسَنًة ف

َ
َ�ْبِدي َهَذا ُ�ُمراً َوَ�ْ�َ أ

 
َ
ثِ�َهُ َو َصِغ�َهُ َو�

َ
لِيَل َ�َملِِه َو�

َ
ْيِه ق

َ
ُتَبا َعل

ْ
َظا َواك َفَّ

َ
َدا َوحت َظا َوَشدِّ

ِّ
 . (نعوذ باهللا) .!+"»بِ�َهُ َ�َغل

ِي﴿ يۡهِ  قَاَل  َوٱ�َّ ّفٖ  لَِ�ِٰ�َ
ُ
ٓ  أ تَعَِدانِِ�ٓ  لَُّكَما

َ
نۡ  �

َ
ۡخَرجَ  أ

ُ
 َوُهَما َ�ۡبِ�  ِمن ٱۡلُقُرونُ  َخلَتِ  َوقَدۡ  أ

َ  �َۡسَتِغيَثانِ  ِ  وَۡعدَ  إِنَّ  َءاِمنۡ  َوۡ�لََك  ٱ�َّ ٓ  َما َ�َيُقوُل  َحقّٞ  ٱ�َّ ٓ  َ�َٰذا َ�ِٰط�ُ  إِ�َّ
َ
لِ�َ  أ وَّ

َ
 ١٧ ٱۡ�

ْوَ�ٰٓ�َِك 
ُ
ِينَ  أ َم�ٖ  ِ�ٓ  ٱۡلَقۡوُل  َعلَۡيِهمُ  َحقَّ  ٱ�َّ

ُ
نِّ  ّمِنَ  َ�ۡبلِِهم ِمن َخلَۡت  قَدۡ  أ �ِس�  ٱۡ�ِ  إِ�َُّهمۡ  َوٱۡ�ِ

 ْ ا َدَرَ�ٰتٞ  َولُِ�ّٖ  ١٨ َ�ِٰ�ِ�نَ  َ�نُوا ْۖ  ّمِمَّ ۡعَ�ٰلَُهمۡ  َوِ�ُوَّ�َِيُهمۡ  َعِملُوا
َ
 ﴾١٩ ُ�ۡظلَُمونَ  َ�  وَُهمۡ  أ

 ]. ۱۹-۱۷[األحقاف:  

دهید که از قبر خارج  وعده میشما آیا به من  به والدین خود گوید اف برکه و آن کس : ترجمه
زنده نشده اند) و آندو خدا را بخوانند برای  وگذشته ( ها حال آنکه قبل از من نسلخواهم شد و

گوید نیست این  ت، پس فرزندمیحق اسخدا ۀد وای بر تو ایمان آور زیرا وعدگوین کمک و
 ۀ) ایشانند آنان که محقق شده بر ایشان آن گفتاری که دربار ۱۷( های گذشتگان افسانهجز 

) و ۱۸( اند های پیش از ایشان بوده از جن و انس (از فرمان عذاب) زیرا ایشان زیانکار بوده امت

 مستدرك الوسائلنوری طبرسی،  »اید که درو کردنش نزدیک شده.هها کشت و زراعتی کردای چهل ساله« -١

 بدون سند. ص، ضمن حدیثی از رسول الله )١٢/١٥٧(

اش برد پس چون به سن چهل سالگی رسد خداوند متعال به دو فرشتهچهل سالگی در فراخی به سر می تا سنبنده « -٢

ام عمر ارزانی داشتم، پس بر او سخت بگیرید و عمل قلیل و کثیر و کوچک و بزرگ کند به این اندازه به بندهوحی می

 .)٨/١٠٨( الکافيکلینی، ». وی را ثبت نموده و بنویسید

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ١٥٤

پاداش آنچه کردند وتا(خداوند)  ۀدرجاتی است نتیج(از مؤمنین وکافرین) یک برای هر
 ). ۱۹شود(میبه ایشان ستم نان را تماما بدهد وشاعمال

کرده و در اثر ورود خرافات  ما است که انکار همه چیز ۀهمین فرزندان جامع ۱۷ ۀمصداق آی: نکات

ا دین از دانند، پس باید حقایق دین بتمامه بیان و از خرافات جدا گردد ت در دین، اصل دین را افسانه می

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿: ۀبین نرود. و کلم
ُ
ّفٖ ﴿اشاره است به همان فرزندانی که به پدر و مادر  ﴾أ

ُ
ٓ  أ  ﴾لَُّكَما

 اند.  گفته می

ِينَ  ُ�ۡعَرُض  َوَ�ۡومَ ﴿ ْ  ٱ�َّ ۡذَهۡبُتمۡ  ٱ�َّارِ  َ�َ  َ�َفُروا
َ
ۡ�َيا َحَياتُِ�مُ  ِ�  َطّيَِ�ٰتُِ�مۡ  أ  ٱ�ُّ

ونَ  ُكنُتمۡ  بَِما ٱلُۡهونِ  َعَذاَب  ُ�َۡزۡونَ  فَٱۡ�َۡومَ  بَِها َوٱۡسَتۡمَتۡعُتم �ِض  ِ�  �َۡسَتۡكِ�ُ
َ
 ٱۡ�َّقِ  بَِغۡ�ِ  ٱۡ�

  ].۲۰[األحقاف:  ﴾٢٠ َ�ۡفُسُقونَ  ُكنُتمۡ  َو�َِما
چیزهای خوبتان را در ها و نعمتو روزی که کفار به آتش عرضه شوند و گفته شود : ترجمه

در شوید  آنها برخوردار شدید پس امروز به عذاب خواری جزا داده می ازو زندگی دنیا بردید 
ا که مرتکب قبال نافرمانی هکردید و در  حق میناه قبال آن بزرگی که در زمین ب

 ). ۲۰شدید( می
مندی از آن برای کفار مهیاست ولی در آخرت نصیبی ندارند، اما برای  و بهرهلذت دنیا : نکات

به این دنیای حقیر گول زننده زیاد عالقه نشان ندهند تا موجب خسران آخرتشان مؤمنین سزاوار است که 

 برای کسی که به آن مفتون نگردد.  ستا دنیا خوب ۀحال بهرهر نگردد. به

َخا َوٱۡذُكرۡ ﴿
َ
نَذرَ  إِذۡ  َ�دٍ  أ

َ
ۡحَقاِف  قَۡوَمُهۥ أ

َ
ۦٓ  َوِمنۡ  يََديۡهِ  َ�ۡ�ِ  ِمنۢ  ٱ�ُُّذرُ  َخلَتِ  َوقَدۡ  بِٱۡ�  َخۡلفِهِ

 َّ�
َ
�  ْ َ  إِ�َّ  َ�ۡعُبُدٓوا ٓ  ٱ�َّ َخاُف  إِّ�ِ

َ
ْ  ٢١ َعِظي�ٖ  يَۡو�ٍ  َعَذاَب  َعلَۡيُ�مۡ  أ ِجۡئتََنا قَالُٓوا

َ
فَِكَنا أ

ۡ
 َ�نۡ  ِ�َأ

تَِنا َءالَِهتَِنا
ۡ
ٓ  بَِما فَأ ِٰد�ِ�َ  ِمنَ  ُكنَت  إِن تَعُِدنَا َما قَاَل  ٢٢ ٱل�َّ ِ  ِعندَ  ٱۡلعِۡلمُ  إِ�َّ بَ  ٱ�َّ

ُ
 ّلُِغُ�مَو�

 ٓ ا رِۡسۡلُت  مَّ
ُ
ٓ  بِهِۦ أ َرٮُٰ�مۡ  َوَ�ِٰكّ�ِ

َ
ا ٢٣ َ�َۡهلُونَ  قَۡوٗما أ ۡوهُ  فَلَمَّ

َ
ۡسَتۡقبَِل  َ�رِٗضا َرأ ۡودِيَتِِهمۡ  مُّ

َ
 أ

 ْ ۚ  َ�رِٞض  َ�َٰذا قَالُوا ۡمِطُرنَا ِ�مٞ  َعَذاٌب  �ِيَها رِ�حٞ  بِهِۦۖ  ٱۡسَتۡعَجۡلُتم َما ُهوَ  بَۡل  مُّ
َ
 ُ�َّ  تَُدّمِرُ  ٢٤ أ

 ِۢ ء ۡمرِ  َ�ۡ
َ
ْ  َرّ�َِها بِأ ۡصَبُحوا

َ
 ﴾٢٥ ٱلُۡمۡجرِِم�َ  ٱۡلَقۡومَ  َ�ۡزِي َكَ�ٰلَِك  َمَ�ِٰكُنُهمۚۡ  إِ�َّ  يَُرىٰٓ  َ�  فَأ

 ].۲۵-۲۱[األحقاف:  

الی حوقتی که قوم خود را به زمین ریگستان ترسانید در و برادر قوم عاد را متذکر شو : ترجمه
ترسم بر  او و پس از او بودند که نپرستید جز الله را زیرا که من می دهندگانی جلوتر از بیمکه 

مان کنی، پس برای  ای که از خدایانمان منصرف آیا آمده: گفتند )۲۱عذاب روز بزرگ( از شما
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علم آن نزد همانا : ) گفت۲۲کنی اگر تو از راستگویانی( می  را که وعده ما بیاور عذابی
ولیکن شما را  ،ام و فرستاده شده که برای آن مأمورآنچه را رسانم  خداست و من به شما می

های ایشان رو کرده  صورت ابری که به وادیه پس چون عذاب را ب )۲۳بینم( گروهی نادان می
چیزی  (گفته شد نه) بلکه این همان بارش دهد،برای ما که ست ا این ابری: بدیدند گفتند

فرمان ه که ب) ۲۴ر آن است عذاب ألم انگیز(که د ی، بادخواهانش بودیدشتاب ه ست که با
شد  کند پس چنان شدند که جز مساکنشان دیده نمی پروردگارش همه چیز را سرنگون می

 ). ۲۵( کاران را دهیم قوم گنه بدینگونه جزا می

َخا﴿مقصود از : نکات
َ
هود بیان شده و  ۀاو در سور ۀ، حضرت هود پیامبر است که قص﴾َ�دٍ  أ

 رمل ؛معنیه ب حقفجمع  حقافأو  ک حضرموت از والیات یمنعاد ریگستانی بوده نزدیسرزمین قوم 

اند و  داللت دارد که پیامبرانی قبل از هود و پس از هود بوده ﴾...ٱ�ُُّذرُ  َخلَتِ  َوقَدۡ ﴿: ۀاست. جمل

اند، ولی هالکتی است  معنی هالکت است گرفتهه را از تدمیر که ب ﴾تَُدّمِرُ ﴿نامشان در قرآن نیست. و 

 با سرنگون شدن. 

ُٰهمۡ  َولََقدۡ ﴿ َّ� ٓ  َمكَّ ُٰ�مۡ  إِن �ِيَما َّ� كَّ بَۡ�ٰٗر� َسۡمٗعا لَُهمۡ  وََجَعۡلَنا �ِيهِ  مَّ
َ
ۡ�  َو�

َ
ٓ  َدةٗ  َِٔوأ ۡ�َ�ٰ  َ�َما

َ
 أ

بَۡ�ُٰرُهمۡ  َوَ�ٓ  َسۡمُعُهمۡ  َ�ۡنُهمۡ 
َ
ۡ�  َوَ�ٓ  �

َ
ءٍ  ّمِن َدُ�ُهم ِٔأ ْ  إِذۡ  َ�ۡ ِ  َ�ٰتِ � َ�َۡحُدونَ  َ�نُوا  وََحاَق  ٱ�َّ

ا بِِهم ْ  مَّ ۡهَلۡكَنا َولََقدۡ  ٢٦ �َۡسَتۡهزُِءونَ  بِهِۦ َ�نُوا
َ
ۡ�َنا ٱۡلُقَرىٰ  ّمِنَ  َحۡوَلُ�م َما أ  ٱ�َ�ٰتِ  َوَ�َّ

ِينَ  نََ�َُهمُ  فَلَۡوَ�  ٢٧ يَرِۡجُعونَ  لََعلَُّهمۡ  ْ  ٱ�َّ َُذوا ِ  ونِ دُ  ِمن ٱ�َّ ْ  بَۡل  َءالَِه�ۖ� قُۡرَ�انًا ٱ�َّ  َضلُّوا
ْ  َوَما إِۡفُكُهمۡ  َوَ�ٰلَِك  َ�ۡنُهمۚۡ  ونَ  َ�نُوا  ].۲۸-۲۶[األحقاف:  ﴾٢٨ َ�ۡفَ�ُ

ایم و برای  عادیان را تمکن دادیم در آن مقداری که شما را تمکن ندادهتحقیق ه و ب: ترجمه
درد ه گوش ایشان و چشمانشان و دلهاشان بگان و دلها قرار دادیم پس  ایشان گوش و دیده

کردند و عذابی که به آن  و کاری برایشان نساخت زیرا به آیات خدا انکار می ایشان نخورد،
های اطراف شما را هالک  تحقیق قریهه ) و ب۲۶( کردند به ایشان احاطه کرد استهزاء می

پس چرا غیر از  )۲۷ن برگردند(نمودیم و آن آیات گوناگون را برایشان بیان کردیم شاید ایشا
ری نکردند بلکه از خدا آن مخلوقاتی که برای تقرب، آنان را خدایان خود گرفتند ایشان را یا

 ). ۲۸زدند( و غایب بودند و این است دروغسازی ایشان و آن چیزی که افترا می خبر ایشان بی
بودند گر که در اطراف حجازود و قرای دیگردد که قوم عاد و ثم از این آیات معلوم می: نکات

عد ایشان از توحید گردید و به حالی که موجب بُ پرستیدند در تقرب به سوی خدا می عنوانه خدا را بغیر

 



 تابشی از قرآن    ١٥٦

بوده، پس اهل زمان ما تا مرگشان نرسیده باید  هالکت افتادند و آنچه ساخته بودند تماما دروغ و افتراء

 ردند. گبیدار 

ٓ  �ذۡ ﴿ ا ٱلُۡقۡرَءانَ  �َۡستَِمُعونَ  ٱۡ�ِنِّ  ّمِنَ  َ�َفٗر� إَِ�َۡك  َ�َۡ�نَا وهُ  فَلَمَّ ْ  َحَ�ُ ْۖ  قَالُوٓا نِصتُوا
َ
ا أ  قُِ�َ  فَلَمَّ

 ْ نِذرِ�نَ  قَۡومِهِم إَِ�ٰ  َولَّۡوا ْ  ٢٩ مُّ ٓ  قَالُوا نزَِل  كَِ�ٰبًا َسِمۡعنَا إِنَّا َ�َٰقۡوَمنَا
ُ
ٗقا ُموَ�ٰ  َ�ۡعدِ  مِنۢ  أ  لَِّما ُمَصّدِ

ۡستَقِي�ٖ  َطرِ�قٖ  �َ�ٰ  ٱۡ�َقِّ  إَِ�  َ�ۡهِديٓ  يََديۡهِ  َ�ۡ�َ  ٓ  ٣٠ مُّ ْ  َ�َٰقۡوَمنَا ِجيبُوا
َ
ِ  َداِ�َ  أ ْ  ٱ�َّ  بِهِۦ وََءامِنُوا

ِ��ٖ  َعَذاٍب  ّمِنۡ  َو�ُِجرُۡ�م ذُنُو�ُِ�مۡ  ّمِن لَُ�م َ�ۡغفِرۡ 
َ
ِ  َداِ�َ  ُ�ِۡب  �َّ  َوَمن ٣١ أ  فَلَيَۡس  ٱ�َّ

  ِ�  بُِمۡعِجزٖ 
َ
ۚ  ُدونِهِۦٓ  مِن َ�ُۥ َولَيَۡس  �ِض ٱۡ� ۡوِ�َآُء

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  أ

ُ
بِ�ٍ  َضَ�ٰلٖ  ِ�  أ   ].۳۲-۲۹[األحقاف: ﴾٣٢ مُّ

از جن را میل دادیم به سوی تو که بشنوند قرآن را پس چون نزد قرآن و چون نفراتی : ترجمه
قوم در حالی ساکت باشید پس چون قرائت انجام شد برگشتند به سوی : حاضر شدند گفتند

که پس از موسی شنیدیم کتابی را حقا ما  ،ای قوم ما: گفتند )۲۹که قوم را انذار کننده بودند(
به سوی حق کند  هدایت میکند آنچه را در جلوتر او بوده و  حالی که تصدیق میدرنازل شده 

را اجابت کنید و به او ایمان آورید تا إلهی  ة) ای قوم ما دعوت کنند۳۰و به سوی راه راست(
) و آنکه داعی خدا ۳۱را خدا بیامرزد و شما را از عذاب ألم انگیز پناه دهد(انتان گناهبعضی از 

خدا دوستانی نباشد آنانند که در مین فراری نتواند و برای او غیررا اجابت نکند پس در ز
 ). ۳۲گمراهی آشکارند(

از طائف و صدمات آن  صد که پس از مراجعت رسول خدانفرات جن هفت نفر بودن: نکات

شود که  جناب در طائف در وسط راه این عده آمدند و به او ایمان آوردند، از این قبیل آیات استفاده می

 نیان نیز مکلفند و آنان نیز مؤمن و کافر دارند. ج

وَ ﴿
َ
ْ  لَمۡ  أ نَّ  يََرۡوا

َ
َ  أ ِي ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ  َخَلقَ  ٱ�َّ �َض  ٱلسَّ

َ
ٰٓ  بَِ�ِٰدرٍ  ِ�َۡلقِِهنَّ  َ�ۡ�َ  َولَمۡ  َوٱۡ� ن َ�َ

َ
 ُ�ۡـِۧيَ  أ

 � ۚ  ٱلَۡمۡوَ�ٰ ٰ  إِنَُّهۥ بََ�ٰٓ ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ ِينَ  ُ�ۡعَرُض  َوَ�ۡومَ  ٣٣ قَِديرٞ  َ�ۡ ْ  ٱ�َّ لَۡيَس  ٱ�َّارِ  َ�َ  َ�َفُروا
َ
 َ�َٰذا �

 � ْ  بِٱۡ�َّقِ ۚ  بََ�ٰ  قَالُوا ْ فَُذوقُ  قَاَل  َوَرّ�َِنا  َصَ�َ  َكَما فَٱۡصِ�ۡ  ٣٤ تَۡ�ُفُرونَ  ُكنُتمۡ  بَِما ٱۡلَعَذاَب  وا
 ْ ْولُوا

ُ
َُّهمۚۡ  �َۡسَتۡعِجل َوَ�  ٱلرُُّسلِ  ِمنَ  ٱۡلَعۡزمِ  أ �َُّهمۡ  ل

َ
ْ  لَمۡ  يُوَعُدونَ  َما يََرۡونَ  يَۡومَ  َك�  إِ�َّ  يَۡلَبُثٓوا

ِۢ�ۚ  ّمِن َساَعةٗ   ]. ۳۵-۳۳[األحقاف: ﴾٣٥ ٱۡلَ�ِٰسُقونَ  ٱۡلَقۡومُ  إِ�َّ  ُ�ۡهَلُك  َ�َهۡل  بََ�ٰٞغۚ  �ََّهار
ها و زمین را آفریده و از خلق آنها خسته  ی که آسمانکه خدایفکر ندیدند  ةدیده آیا ب: ترجمه

) و روزی که کافران را ۳۳ها را زنده کند آری او به همه چیز تواناست( نشده قادر است که مرده
به آتش عرضه نمایند و گویند آیا این حق نیست، گویند آری حق است قسم به پروردگارمان، 
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) پس صبر نما چنان که ۳۴ان کافر شدید(مقابل آنچه بد درگوید پس عذاب را بچشید 
مکن، روزی که عذاب موعودشان را پیامبران صاحب تصمیم صبر کردند و برای ایشان شتاب 

جز قوم عصیانکار اند، این قرآن رساست، پس آیا  بینند گویا جز ساعتی از روز توقف نکردهب
 ). ۳۵د (نشو هالک می

َُّهمۡ  �َۡسَتۡعِجل َوَ� ﴿: ۀجمل: نکات تقاضای  صداللت دارد که از کثرت آزار قوم، رسول خدا ﴾ل

 انخواستند که خدا او را از شتاب نهی کرده تا آن عذاب نموده و یا خود کفار از او نزول عذاب را می

ْ  لَمۡ ﴿: ۀدست بردارند. و مقصود از جمل ِۢ  ّمِن َساَعةٗ  إِ�َّ  يَۡلَبُثٓوا در  درنگ و توقف در دنیا و یا ،﴾�ََّهار

مانند ه شود عالم برزخ عالم کم هوشی و ب که معلوم می درنگ در برزخ استبرزخ است، ظاهر آیات 

 خواب است.

 



 
 
 

 سورة حممد (مدنية وهي ثامن وثالثون آية)

 باشد آیه می ۳۸قتال مدنی و دارای  ۀو یا سور محمد ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ِينَ ﴿ ْ  ٱ�َّ ْ  َ�َفُروا وا ِ  َسبِيلِ  َعن َوَصدُّ َضلَّ  ٱ�َّ
َ
ۡعَ�ٰلَُهمۡ  أ

َ
ِينَ  ١ أ ْ  َوٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا  وََعِملُوا

ٰلَِ�ٰتِ  ْ  ٱل�َّ ٰ  نُّزَِل  بَِما َوَءاَمُنوا دٖ  َ�َ ّ�ِِهمۡ  ِمن ٱۡ�َقُّ  َوُهوَ  ُ�َمَّ رَ  رَّ  اتِِهمۡ  َٔ َسّ�ِ  َ�ۡنُهمۡ  َ�فَّ
ۡصلَحَ 

َ
نَّ  َ�ٰلَِك  ٢ بَالَُهمۡ  َوأ

َ
ِينَ  بِأ ْ  ٱ�َّ ْ  َ�َفُروا َبُعوا نَّ  ٱۡلَ�ِٰطَل  ٱ�َّ

َ
ِينَ  َوأ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا َبُعوا  ٱۡ�َقَّ  ٱ�َّ

ّ�ِِهمۚۡ  ِمن ُ  يَۡ�ُِب  َكَ�ٰلَِك  رَّ ۡمَ�ٰلَُهمۡ  لِلنَّاِس  ٱ�َّ
َ
 ].۳-۱[محمد:  ﴾٣ أ

از  (مردم را)ند وشدکه کافر الذات والصفات رحمن رحیم. کسانینام خدای کامل ه ب: ترجمه
های شایسته  که ایمان آورده وعمل آنان) و۱سازد(تباه اند اعمالشان را خدا  راه خدا باز داشته

ند خدا اهاز پروردگارشان نازل شده و آن حق است ایمان آورد صو به آنچه بر محمداند کرده
ست که کافران ا ) این برای آن۲(کارشان را اصالح نماید  کرده وسیئات ایشان را جبران 

بدینگونه  .اند از فضل پروردگارشان پیروی باطل کرده و آنان که ایمان آورده پیروی حق نموده
 ). ۳زند( های ایشان را می خدا برای مردم مثل

ۡعَ�ٰلَُهمۡ ﴿ :نکات
َ
َضلَّ أ

َ
ۡعَ�ٰلَُهمۡ ﴿و  ﴾أ

َ
ۡحَبَط أ

َ
لَ أَبْطَلَ «و  ﴾فَأ امَ مْ ـأَعْ  )1(»هُ

ً
به یک  ، گاهی تماما

توان توجیه  چند وجه میه معنی دیگری آمده، و اضالل عمل را به یک از این لغات باند، و هر معنی آمده

  :کرد

 سقوط اعمال در مقابل کفر و سیئات. : اول

 ابطال عمل لفقد شرائطها. : دوم

افِرِ لِيسَ «: سوم لُ الكَ مَ عَ لُ وَ نْ لَهُ العَمَ لَ إِالَّ بِمَ مَ ِ الَ عَ َّ�ِ«!"+!  

ۡعَ�ٰلَُ�مۡ ﴿ -١
َ
 .]٣٣[محمد:  ﴾َوَ� ُ�ۡبِطلُٓواْ أ

 »نیست.عملی نیست مگر آن عملی که برای او تعالی باشد و عمل کافر برای خداوند متعال « -٢
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ِينَ  لَقِيُتمُ  فَإَِذا﴿ ْ  ٱ�َّ ٰٓ  ٱلّرِقَاِب  فََ�َۡب  َ�َفُروا ٓ  َح�َّ ۡ�َنُتُموُهمۡ  إَِذا
َ
�  ْ وا ا ٱلَۡوثَاَق  فَُشدُّ  َمنَّۢ� فَإِمَّ

ا َ�ۡعدُ  ٰ  فَِدآءً  �مَّ ۚ  ٱۡ�َۡرُب  تََضعَ  َح�َّ ۡوَزارََها
َ
ُ  �ََشآءُ  َولَوۡ  َ�ٰلَِكۖ  أ  َوَ�ِٰ�ن ِمۡنُهمۡ  َ�نَتَ�َ  ٱ�َّ

 ْ َۡبلَُوا ِينَ  بَِبۡعٖض�  َ�ۡعَضُ�م ّ�ِ ْ  َوٱ�َّ ِ  َسبِيلِ  ِ�  قُتِلُوا ۡعَ�ٰلَُهمۡ  يُِضلَّ  فَلَن ٱ�َّ
َ
 َسَيۡهِديِهمۡ  ٤ أ

َ�َهاعَ  ٱۡ�َنَّةَ  َوُ�ۡدِخلُُهمُ  ٥ بَالَُهمۡ  َوُ�ۡصلِحُ   ]. ۶-۴[محمد:  ﴾٦ لَُهمۡ  رَّ
ها تا گاهی که کشتارتان موجب  گردنپس زدن  روبرو شدید،کفار با (سپاه)پس چون : ترجمه

ضعفشان گردد پس بندها را محکم کنید (یعنی اسیرشان کنید) پس از آن یا منت 
تکلیف این است، و اگر خدا  و یا فدا گیرید تا آثار حرب خاموش گردد، (آزادشان کنید)نهید

کشید ولیکن نکشید تا شما را به یکدیگر بیازماید و بعضی را به  خواست از کفار انتقام می می
) ۴رود( اند اعمالشان هرگز از بین نمی بعض دیگر مبتال سازد و آنان که در راه خدا کشته شده

بهشتی که به ایشان معرفی  ) و به۵آورد( خواهد کرد و کارشان را به صالح میخدا هدایتشان 
 ). ۶کند( کرده واردشان می

ا﴿: مقصود از: نکات  این است که منت گذارید و آزادشان کنید، و مقصود از ،﴾َ�ۡعدُ  َمنَّۢ� فَإِمَّ

پولی است که زمامدار مسلمین تعیین کند و از هر اسیری بگیرند و او را رها کنند. و  رآن مقدا ﴾فَِدآءً ﴿

ۡوَزارََها ٱۡ�َۡرُب  تََضعَ ﴿مقصود از 
َ
 از و عالئم حرب پا باشد تا آثاربراین است که جهاد مسلمین  ﴾أ

این است که  ،﴾ِمۡنُهمۡ  َ�نَتَ�َ ﴿ زنماند و نیروی ایشان تحلیل رود. و مقصود اباقی  دشمنان محارب

کرد ولی خدا  برد با زلزله و صاعقه و گرسنگی و دیگر به شما تکلیف جهاد نمی خدا ایشان را از بین می

َ�َها﴿امر به جهاد کرده تا شما را امتحان کند. و مقصود از  این است که خدا بهشت را در  ،﴾لَُهمۡ  َعرَّ

این است  ﴾بَالَُهمۡ  َو�ُۡصلِحُ ﴿کرده و یا وقت نزع روح معرفی کرده. و مقصود از دنیا برای ایشان معرفی 

کند و اما  او را سرپرستی برایشان مهیا می ۀدنیا زن و بچکه کار دنیا و آخرت ایشان را به اصالح آورد. اما 

 در آخرت گناهانشان را تبدیل به حسنات نماید. 

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  إِن َءاَمُنٓوا وا َ  تَنُ�ُ ۡقَداَمُ�مۡ  َوُ�ثَّبِۡت  يَنُ�ُۡ�مۡ  ٱ�َّ

َ
ِينَ  ٧ أ ْ  َوٱ�َّ  َ�َفُروا

َُّهمۡ  َ�َتۡعٗسا َضلَّ  ل
َ
ۡعَ�ٰلَُهمۡ  َوأ

َ
�َُّهمۡ  َ�ٰلَِك  ٨ أ

َ
ْ  بِ� ٓ  َكرُِهوا نَزَل  َما

َ
ُ  أ ۡحَبَط  ٱ�َّ

َ
ۡعَ�ٰلَُهمۡ  فَأ

َ
 ﴾٩ أ

 ]. ۹-۷[محمد:  

هایتان را ثابت  آهای مؤمنین اگر خدا را یاری کنید خدا شما را یاری کند و قدمت: ترجمه
) این برای آنست ۸نپذیرفت(خدا و اعمالشان را باد آنان  کافرند هالکت بر) و آنان که ۷بدارد(

 ). ۹اشتند پس خدا اعمالشان را باطل ساخت(خوش ندکه ایشان چیزی را که خدا نازل کرده 
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کند و  این است که شما را حفظ می ﴾يَنُ�ُۡ�مۡ ﴿دین اوست. و مقصود از  ریخدا یا ییار: نکات

کند. و فاعل  تأیید می فرشتگان شما را ۀواسطه گیرد و ب جلو لشکر آفات و بلیات را از شما می

َضلَّ ﴿
َ
ۡحَبَط ﴿ خدا است و همچنین فاعل ﴾َوأ

َ
 .﴾فَأ

فَلَمۡ ﴿
َ
ْ  أ �ِض  ِ�  �َِسُ�وا

َ
ْ  ٱۡ� ِينَ  َ�ٰقَِبةُ  َ�نَ  َكۡيَف  َ�َينُظُروا رَ  َ�ۡبلِِهۡمۖ  ِمن ٱ�َّ ُ  َدمَّ  َعلَۡيِهۡمۖ  ٱ�َّ

ۡمَ�ٰلَُها َولِۡلَ�ٰفِرِ�نَ 
َ
نَّ  َ�ٰلَِك  ١٠ أ

َ
َ  بِأ ِينَ  َمۡوَ�  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ نَّ  َءاَمُنوا

َ
 ١١ لَُهمۡ  َمۡوَ�ٰ  َ�  ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  َوأ

َ  إِنَّ  ِينَ  يُۡدِخُل  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ٰلَِ�ٰتِ  وََعِملُوا ٰتٖ  ٱل�َّ ۖ  َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي َج�َّ نَۡ�ُٰر
َ
ِينَ  ٱۡ�  َوٱ�َّ

 ْ ُ�لُونَ  َ�َتَمتَُّعونَ  َ�َفُروا
ۡ
ُ�ُل  َكَما َوَ�أ

ۡ
نَۡ�ٰمُ  تَأ

َ
َُّهمۡ  َمۡثٗوى َوٱ�َّارُ  ٱۡ�  ].۱۲-۱۰[محمد: ﴾١٢ ل

که پیش از ایشان  سیر در زمین نکردند تا بنگرند چگونه بوده فرجام آنانپس آیا : ترجمه
) این بدان سبب است که خدا ۱۰ست(بین برد و برای کافرین نظیر آن ا بودند خدا ایشان را از

ایمان آورده و تحقیق خدا آنان را که ه ب )۱۱یاوری ندارند(یاور مؤمنین است و حقا کافران 
جاری است کند که از زیر اشجارش نهرها  هایی داخل می های شایسته کردند به بهشت عمل

ایشان تش جایگاه آ خورند و میخورند چنانکه چهارپایان  برند و می و آنان که کافرند بهره می
 ). ۱۲( است

دست گونه سالطین با قدرت همه مغلوب وست که ببینند چا آن مقصود از سیر در زمین: نکات

نَّ ﴿ :ۀخالی از دنیا رفتند و یا هالک شدند، و روایت شده که آی
َ
َ  بِأ ِينَ  َمۡوَ�  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ به  ، اشاره﴾َءاَمُنوا

سفیان در میان درۀ کوه بود. ابو صحد است که مسلمین مقتول و مجروح گشتند. و رسول خداأروز 

بَل«: داد که کفار بگویند دستور لُ هُ بَل ، أعْ لُ هُ لاهللاُ « :و مسلمین درپاسخ ایشان گفتند »أعْ أَجَ ىلَ وَ . و » أَعْ

ماهللاُ «: فرمود مسلمین بگویند صسول خدانیز ر ىلَ لَكُ وْ الَ مَ ا وَ نَ الَ وْ  . » مَ

يِّن﴿
َ
َشدُّ  ِ�َ  َقۡرَ�ةٍ  ّمِن َوَ��

َ
ۡخرََجۡتَك  ٱلَِّ�ٓ  قَۡرَ�تَِك  ّمِن ُقوَّةٗ  أ

َ
ۡهلَۡكَ�ُٰهمۡ  أ

َ
 ١٣ لَُهمۡ  نَاِ�َ  َفَ�  أ

َ�َمن
َ
ٰ  َ�نَ  أ ّ�ِهِۦ ّمِن بَّيَِنةٖ  َ�َ ْ  َ�َملِهِۦ ُسوٓءُ  َ�ُۥ ُزّ�ِنَ  َكَمن رَّ َبُعٓوا ۡهَوآَءُهم َوٱ�َّ

َ
 ﴾١٤ أ

  ].۱۴-۱۳[محمد:  

ما و  ندتو که بیرونت کردند نیرومندتر بود ۀای که مردمش از قری قریهو چه بسیار : ترجمه
مانند ) آیا آنکه دلیل روشنی از پروردگار خود دارد ۱۳هالکشان کردیم پس یاوری نداشتند(

 ). ۱۴( نداههای خود را پیروی کرد زینت داده شده و هوس ایشبر  کسی است که عمل بدش
کردند و حضرت به غار ثور را از مکه بیرون  صرسول خدا ،روایت شده که چون کفار: نکات

 



 ۱۶۱  سورة محمد

َّ «: رفت هنگام توجه به مدینه نظری به مکه فرمود و گفت
َ

َحبُّ بِالَِد اهللاِ إيِل
َ
نَِّك أ

َ
، اگر مشرکان مرا !*"»�

 و لذا خدا برای تسلیت او این آیات را نازل نموده است.  .رفتم کردند من بیرون نمی بیرون نمی

َثُل ﴿ ٓ  ٱلُۡمتَُّقوَنۖ  وُِعدَ  ٱلَِّ�  ٱۡ�َنَّةِ  مَّ نَۡ�ٰرٞ  �ِيَها
َ
آءٍ  ّمِن � نَۡ�ٰرٞ  َءاِسنٖ  َ�ۡ�ِ  مَّ

َ
ۡ  لَّمۡ  لََّ�ٖ  ّمِن َو�  َ�َتَغ�َّ

نَۡ�ٰرٞ  َطۡعُمُهۥ
َ
ةٖ  َ�ۡرٖ  ّمِنۡ  َو� َّ ٰرِ�ِ�َ  �َّ نَۡ�ٰرٞ  ّلِل�َّ

َ
�  َعَسلٖ  ّمِنۡ  َو� َصّ�ٗ  ٱ�ََّمَ�ٰتِ  ُ�ِّ  ِمن �ِيَها َولَُهمۡ  مُّ

 ٞ ّ�ِِهۡمۖ  ّمِن َوَمۡغفَِرة ْ  ٱ�َّارِ  ِ�  َ�ِٰ�ٞ  ُهوَ  َكَمنۡ  رَّ عَ  َ�ِيٗما َمآءً  وَُسُقوا ۡمَعآَءُهمۡ  َ�َقطَّ
َ
 ﴾١٥ أ

 ]. ۱۵[محمد:  

داده شده (چنین است) در آن نهرهایی وعده وصف آن بهشتی که به پرهیزکاران : ترجمه
 ۀی از خمر که ماینهرهایغییر نیافته و ی از شیری که طعم آن تاست از آب تغییرناپذیر و نهرهای

ی از عسل صافی، و برای ایشان در آنجا از هر گونه لذت است برای نوشندگان و نهرهای
کسی است که ) مانند استکه در چنین نعمتی آیا آنهاست با آمرزشی از پروردگارشان ( میوه

 ). ۱۵پاره پاره شود؟(هاشان  بیاشامند که روده است و آب جوشان به او در آتش جاودانه

َثُل ﴿را خبر گرفتیم برای  ﴾َ�ِٰ�ٞ  ُهوَ  َكَمنۡ ﴿اگر : نکات به تقدیر ندارد و دیگر احتیاج  ﴾ٱۡ�َنَّةِ  مَّ

ست، و این جمله در مقام انکار هم ا وصف بهشت و اهل آن مانند دوزخ و اهل آن ؛شود معنی چنین می

 آیه آمده مانند خمر دنیا کهحال خمری که در این هر مثلی است یعنی وصفشان مانند هم نیست. به

 کند بلکه صرف لذت و نشاط است.  و عقل را زائل نمی مستی بیاورد نیست

ن َوِمۡنُهم﴿ ٰٓ  إَِ�َۡك  �َۡسَتِمعُ  مَّ ْ  إَِذا َح�َّ ْ  ِعنِدكَ  ِمنۡ  َخرَُجوا ِينَ  قَالُوا ْ  لِ�َّ وتُوا
ُ
 قَاَل  َماَذا ٱۡلعِۡلمَ  أ

 ۚ ْوَ�ٰٓ�َِك  َءانًِفا
ُ
ِينَ  أ ُ  َطَبعَ  ٱ�َّ ٰ  ٱ�َّ ْ  قُلُو�ِِهمۡ  َ�َ َبُعٓوا ۡهَوآَءُهمۡ  َوٱ�َّ

َ
ِينَ  ١٦ أ ْ  َوٱ�َّ  َزاَدُهمۡ  ٱۡهَتَدۡوا

اَعةَ  إِ�َّ  يَنُظُرونَ  َ�َهۡل  ١٧ َ�ۡقَوٮُٰهمۡ  َوَءاتَٮُٰهمۡ  ُهٗدى ن ٱلسَّ
َ
�َِيُهم أ

ۡ
ۖ  تَأ ۚ  َجآءَ  َ�َقدۡ  َ�ۡغَتٗة اُطَها َ�ۡ

َ
 أ

 ٰ َّ�
َ
 ].۱۸-۱۶[محمد:  ﴾١٨ ذِۡكَرٮُٰهمۡ  َجآَءۡ�ُهمۡ  إَِذا لَُهمۡ  فَ�

دهند تا چون از نزد تو بیرون  تو گوش فرا میسخن و بعضی از ایشان کسانیند که به : ترجمه
که خدا  اینان کسانیند گویند او اکنون چه گفت؟به کسانی که علم دارند (ازروی مسخره)روند 

اند خدا  هدایت یافتهان که ن) و آ۱۶(های خود را پیروند مهر نهاده و هوسبر قلوبشان 
جز انتظار ساعت ه ) آیا انتظاری ب۱۷هدایتشان را زیاد کند و ایشان را پرهیزکاری داده است(

. و این حدیث را طبرانی )١٦/٢٣٥( الجامع ألحکام القرآنقرطبی،  ».ترین سرزمین خدا نزد من هستیتو محبوب« -١

در  یهیثمتخریج کرده است. ) ٢٦٦٢ ش:، ٥/٦٩( المسنددر أبو یعلی ، و )١٣٣٤٧ ش:، ١٢/٣٦١( الکبیردر 

 هستند. ثقات اویان آن از: رگویدمی )٣/٢٨٣( الـمجمع
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پس کجا برای ، تحقیق عالئم آن آمده استه آید که بامت دارند که ناگهان بر ایشان در قی
 ). ۱۸ایشان تذکر سود دهد چون رستاخیز بیایدشان(

و حواس خود را جمع نشست  می صداد نزدیک رسول خدا که اهمیت به وحی میکسی : نکات

رفتند  می فهمید و چون از نزد رسول خدا بیرون اعتناء بود نمی داد و بی اهمیت نمیکرد، ولی کسی که  می

که آنان و این دلیل بر نفاق او بود که خدا دل او را مهر نفاق زده ولی  کرد از دانشمندان اصحاب سوال می

 
ً
 کرد.  هدایت ایمانی داشتند خدا هدایت ایشان را زیاد می طالب هدایت و یا هدایت یافته و حقیقتا

نَُّهۥ فَٱۡعلَمۡ ﴿
َ
ُ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  � �بَِك  َوٱۡسَتۡغِفرۡ  ٱ�َّ ُ  َوٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت�  َولِۡلُمۡؤِمنِ�َ  ِ�َ  َ�ۡعَلمُ  َوٱ�َّ
  ].۱۹[محمد:  ﴾١٩ َوَمۡثَوٮُٰ�مۡ  ُمَتَقلََّبُ�مۡ 

و و برای گناه خود  ،ی جز خدای کامل الذات و الصفاتپس بدان که نیست خدای: ترجمه
 ). ۱۹داند جای رفتن و جای ماندنتان را( خدا میو بخواه  شآمرزبرای مؤمنین و مؤمنات 

ت دارد که اول علم باید سپس عمل و دیگر اینکه توحید باید لدال ﴾...فَٱۡعلَمۡ ﴿: ۀجمل: نکات

 ۀو کلمکند علم او به توحید ناقص است.  علمی باشد نه تقلیدی و دیگر اینکه کسی که گناه می

�بَِك ﴿  صخدا داللت دارد بر گناه رسول و عدم عصمت انبیاء، ولی باید دانست که گناه رسول ﴾ِ�َ
او بر دشمنان  ۀآیات جهاد و غلب ۀقرینه خواسته ب میصبری او بوده از آزار قوم و از خدا فرجی  همان بی

صبری خود و  ده حال از گناه بیوجهاد او را پیروز بر کفار نموده به او فرم ۀواسطه که چون خدا ب

ؤمنین و مؤمنات برای خود و م صصبری مؤمنین و مؤمنات توبه کن، و طبق این آیه رسول خدا بی

شوند به این  گناه میانی که مرتکب همه نوع ، حال جای تعجب است از قول آن کسنموده ار میفاستغ

 حال آنان گریست. بهه واقعا باید ب !برند بهانه که ائمه شفیع آنان بوده و با پارتی بازی آنان را به بهشت می

ذکر چنانکه  ،عصمت فرد یا افراد معین، عالوه بر اینشود عدم  حال از این آیه و مانند آن استفاده میهر

در نهج البالغه  شد کلمات ائمه نیز داللت صریح بر عدم عصمت ایشان دارد و حضرت علی

احزاب و آیات دیگر در  ۀتطهیر در سور ۀ، و ما ذیل آی!*"دانم من خود را باالتر از خطاکار نمی: فرماید می

الوه دلیل عقلی است که اگر بنا باشد بشری ذاتا معصوم باشد و قدرت عه این مورد توضیحاتی دادیم. ب

برای او در  اجری ندارد وارتکاب گناه نداشته باشد و خدا او را چنین آفریده باشد دیگر برای ترک گناه 

س نموده و ترک گناه فضیلتی نیست و آن کسی که معصوم نبوده و حفظ نفتقوی وترک محرمات  ۀبار

 معصوم باشند و سایر مردم خلقتشان چنین نباشداولیا خو اضافه اگر انبیاءه باوست، وکرده برتر از
ً
 لقتا

 .٢١٦ :الخطبة، بخش الخطب، ج البالغةنه -١
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اضافه کسی که ه اند باید برتر و مقامشان باالتر باشد و حال آن که چنین نیست. ب ترک گناه کرده لیو

دلیلی در کتاب خدا گوید انبیاء و اولیاء معصومند باید دلیلی از کتاب خدا بیاورد و حال آن که چنین  می

اند و یا ممکن است مرتکب  ر انبیاء مرتکب گناهی شدهکثنیست، بلکه در کتاب خدا ذکر شده که ا

 : انعام ۀسور ۱۵ ۀ، و آی﴾وََعَ�ٰٓ َءاَدمُ ﴿: طه ۀسور ۱۲۱ ۀمانند آی شوند،

ٓ  قُۡل ﴿ َخاُف  إِّ�ِ
َ
 !*"﴾َعِظي�ٖ  �ٍ يَوۡ  َعَذاَب  َرّ�ِ  ُت َعَصيۡ  إِنۡ  أ

 : اعراف ۀسور ۲۳ ۀو آی

ٓ َظلَمۡ  َر�ََّنا قَاَ� ﴿ نُفَسَنا َنا
َ
  !+"﴾أ

 : قصص ۀسور ۱۶ ۀو آی

  !,"﴾ِ�  فِرۡ غۡ ٱفَ  ِ� َ�فۡ  ُت َظلَمۡ  إِّ�ِ  َرّبِ  قَاَل ﴿
دیگر مقتدا و اسوه باشند  شود برای مردِم  معصوم باشند نمی و أولیاء اضافه اگر انبیاءه و آیات دیگر. ب

 تو باید دنبال نور حرکت کنی.  :شود گفت بدن است نمی دارای تن وزیرا به کسی که 

ِينَ  َوَ�ُقوُل ﴿ ْ  ٱ�َّ ٞۖ  نُّزِلَۡت  لَۡوَ�  َءاَمُنوا ٓ  ُسوَرة نزِلَۡت  فَإَِذا
ُ
ٞ  أ َۡكَمةٞ  ُسوَرة  ٱۡلِقَتاُل  �ِيَها َوُذكِرَ  �ُّ

يَۡت 
َ
ِينَ  َر� َرٞض  قُلُو�ِِهم ِ�  ٱ�َّ ۡوَ�ٰ  ٱلَۡمۡوِت�  ِمنَ  َعلَۡيهِ  ٱلَۡمۡغِ�ِّ  َ�َظرَ  إَِ�َۡك  يَنُظُرونَ  مَّ

َ
 لَُهمۡ  فَأ

ۡعُروٞفۚ  َوقَۡولٞ  َطاَعةٞ  ٢٠ ۡمرُ  َعَزمَ  فَإَِذا مَّ
َ
ْ  فَلَوۡ  ٱۡ� َ  َصَدقُوا � لََ�نَ  ٱ�َّ َُّهمۡ  َخۡ�ٗ  َ�َهۡل  ٢١ ل

ُۡتمۡ  إِن َعَسۡيُتمۡ  ن تََو�َّ
َ
ْ  أ �ِض  ِ�  ُ�ۡفِسُدوا

َ
ْ  ٱۡ� ُعٓوا رَۡحاَمُ�مۡ  َوُ�َقّطِ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ٢٢ أ

ُ
ِينَ  أ  لََعَنُهمُ  ٱ�َّ

 ُ ُهمۡ  ٱ�َّ َصمَّ
َ
ۡ�َ�ٰٓ  فَأ

َ
بَۡ�َٰرُهمۡ  َوأ

َ
  ].۲۳-۲۰[محمد:  ﴾٢٣ �

و  محکمی نازل گشت ۀگشته پس چون سور ای نازل ن چرا سوره: گویند و مؤمنین می: ترجمه
نگرند چون  بینی به سوی تو می بیماری است میقتال در آن ذکر شد کسانی که در دلهاشان 

 است طاعت )۲۰(أولی برایشان (مرگ) نگریستن کسی که از هول مرگ غشی شده باشد پس 
برای ایشان جدی شود پس اگر با خدا راست گویند حتما پس چون کار(جنگ) قول نیکو، و 

نید و قطع ارحام خود ) پس آیا امیدوارید که اگر والی شوید در زمین فساد ک۲۱بهتر است (
) ایشان همان کسانیند که خدا لعنتشان نموده و کرشان کرده و دیدگانشان را کور ۲۲( نمائید

 ). ۲۳است( کرده

 ].١٣[الزمر:  »ردگارم را کنم از عذاب روز بزرگ.ترسم اگر نافرمانی پرو بگو که من می« -١

 ].٢٣[األعراف:  »پروردگارا ما به خود ستم کردیم. آن دو گفتند:« -٢

 ].١٦[القصص:  »به خود ستم کردم پس مرا بیامرز. موسی گفت: پروردگارا حقا که من« -٣
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الهی منزجر مؤمنین همواره آماده اطاعت و منتظر امر جهاد بودند، ولی منافقین که از اوامر : نکات

و این آیات  بیزار و وحشت داشتند واقع از امر به جهادظاهر منتظر امر جهاد بودند ولی در ه بودند پس ب

ۡعُروٞف  َوقَۡولٞ  َطاَعةٞ ﴿: ۀراجع به همان منافقین است. و جمل ، ظاهرا گوشه و طعن بر منافقین است ﴾مَّ

کنید فساد و قطع  یعنی طاعت و گفتار خوش شما همین است و شما با این روحیه اگر حکومت پیدا

اند غیر از فساد  وقت متصدی حکومتی شدهر غیبی است زیرا چنین افراد هرخبو این  رحم خواهید کرد

ای  لهی نکرده و عالقههمین اشخاص است که تدبر در کتاب ابعد نیز راجع به اند. و آیات  کاری نکرده

 به فرامین آن ندارند. 

فََ� ﴿
َ
مۡ  ٱۡلُقۡرَءانَ  َ�َتَدبَُّرونَ  أ

َ
ٰ  أ ٓ  قُلُوٍب  َ�َ ۡ�َفالَُها

َ
ِينَ  إِنَّ  ٢٤ أ ْ  ٱ�َّ وا ٰٓ  ٱۡرتَدُّ ۡدَ�ٰرِهِم َ�َ

َ
 َ�ۡعدِ  ّمِنۢ  أ

َ  َما ۡيَ�ٰنُ  ٱلُۡهَدى لَُهمُ  تَبَ�َّ َل  ٱلشَّ ۡمَ�ٰ  لَُهمۡ  َسوَّ
َ
�َُّهمۡ  َ�ٰلَِك  ٢٥ لَُهمۡ  َوأ

َ
ْ  بِ� ِينَ  قَالُوا ْ  لِ�َّ  َما َكرُِهوا

َل  ُ  نَزَّ ۡمرِ�  َ�ۡعِض  ِ�  َسُنِطيُعُ�مۡ  ٱ�َّ
َ
ُ  ٱۡ� ارَُهمۡ  َ�ۡعلَمُ  َوٱ�َّ ۡتُهمُ  إَِذا فََكۡيَف  ٢٦ إِۡ�َ  تَوَ�َّ

ۡدَ�ٰرَُهمۡ  وُُجوَهُهمۡ  يَۡ�ُِ�ونَ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ 
َ
�َُّهمُ  َ�ٰلَِك  ٢٧ َوأ

َ
ْ  بِ� َبُعوا ٓ  ٱ�َّ ۡسَخَط  َما

َ
َ  أ ْ  ٱ�َّ  َوَ�رُِهوا

ۡحَبَط  رِۡضَ�ٰنَُهۥ
َ
ۡعَ�ٰلَُهمۡ  فَأ

َ
  ].۲۸-۲۴[محمد:  ﴾٢٨ أ

بر ) محققا کسانی که ۲۴ی است(های و یا بر دلها قفلکنند  تدبر نمیدر قرآن یا پس آ: ترجمه
برای شیطان  ،که هدایت برای ایشان روشن گردیدهو مرتد شدند پس از آنبرگشتند عقب خود 

) این ارتدادشان برای این است که ایشان به ۲۵بیاراسته و آرزویشان را دراز کرده(ایشان 
ما شما را در بعضی از : نیامده آنچه را خدا نازل کرده، گفتندکه خوششان  یمنافقان دیگر

پس چگونه باشند وقتی  )۲۶(پنهان نمودن ایشان را داند  میامور اطاعت خواهیم کرد و خدا 
) این ۲۷زنند( های ایشان می های ایشان و پشت صورته که مالئکه قبض روحشان کرده ب

را  خداغضب خدا بود و رضایت  ۀاین است که ایشان پیروی کردند آنچه مای ۀواسطه عذاب ب
 ). ۲۸اعمالشان را ضایع ساخت(مکروه داشتند پس خدا 

فََ� ﴿: نکات
َ
برای استفهام توبیخی است که خدا سرزنش کرده ایشان را  ﴾...ٱۡلُقۡرَءانَ  َ�َتَدبَُّرونَ  أ

و این آیه رد  .تدبر در قرآن واجب است: گویند آیه میعدم تدبر در قرآن، شیخ طبرسی در تفسیر این 

، زیرا خدا بر منافقین و !*"قرآن را تفسیر کند ۀحدیث امام باید آی: گویند کند قول کسانی را که می می

بدون حدیث امام کفاری که امام و رسولی را قبول نداشتند تدبر قرآن را الزم دانسته است. و حقیقتا قرآن 

مۡ ﴿: ۀجمل. وشود فهمیده می
َ
ٰ  أ ٓ  قُلُوٍب  َ�َ ۡ�َفالَُها

َ
تدبر در قرآن نکند و یا قرآن کس داللت داردکه هر ،﴾أ

 ).٥/١٠٤( مجمع البیانطبرسی،  -١
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ْ ﴿: ۀرا نفهمد قفل کفر و نفاق بر دل او زده شده. و جمل َل  َما َكرُِهوا ُ  نَزَّ کس از داللت دارد که هر ،﴾ٱ�َّ

 آیات قرآن کراهت داشته باشد منافق و یا کافر است. 

مۡ ﴿
َ
ِينَ  َحِسَب  أ َرٌض  قُلُو�ِِهم ِ�  ٱ�َّ ن مَّ

َ
ُ  ُ�ِۡرجَ  لَّن أ ۡضَ�َٰنُهمۡ  ٱ�َّ

َ
َرۡ�َ�َٰكُهمۡ  �ََشآءُ  َولَوۡ  ٢٩ أ

َ
�َ 

ُ  ٱۡلَقۡوِل�  َ�ۡنِ  ِ�  َوَ�َۡعرَِ�نَُّهمۡ  �ِِسيَ�ُٰهمۚۡ  فَلََعَرۡ�َتُهم ۡعَ�ٰلَُ�مۡ  َ�ۡعلَمُ  َوٱ�َّ
َ
 َوَ�َۡبلَُونَُّ�مۡ  ٣٠ أ

 ٰ ِٰ�ِ�نَ  ِمنُ�مۡ  ٱلُۡمَ�ِٰهِدينَ  َ�ۡعلَمَ  َح�َّ ْ  َوٱل�َّ ۡخَباَرُ�مۡ  َوَ�ۡبلَُوا
َ
ِينَ  إِنَّ  ٣١ أ ْ  ٱ�َّ ْ  َ�َفُروا وا  َوَصدُّ

ِ  َسبِيلِ  َعن ْ  ٱ�َّ َ  َما َ�ۡعدِ  ِمنۢ  ٱلرَُّسوَل  وََشآقُّوا ْ  َلن ٱلُۡهَدىٰ  لَُهمُ  تَبَ�َّ وا َ  يَُ�ُّ  ا ٔٗ َشۡ�  ٱ�َّ
ۡعَ�ٰلَ  وََسُيۡحبُِط 

َ
  ].۳۲-۲۹[محمد:  ﴾٣٢ ُهمۡ أ

هاشان را آشکار  اند که خدا کینه مرضی است خیال کردهآیا آنان که در قلوبشان : ترجمه
سیمایشان ه ایشان را ب م پس البته تونمودیمیایشان را به تو  خواستیممیگر ) و ا۲۹کند( نمی

داند اعمال شما  ی و خدا میشناخت ا البته در آهنگ گفتارشان میو ایشان ر  شناخته بودی
یم اخبارتان آزمای صابرین را و میو یم تا بدانیم مجاهدین از شما آزمای ا البته میو شما ر ) ۳۰را(
پس از آن که هدایت بازداشتند و از راه خدا  (مردم را) ) محققا کسانی که کافر شده و۳۱را(

زودی ه رسانند و ب خدا زیان نمیمخالفت با رسول کردند به هیچ وجه به برایشان روشن گردید 
 ). ۳۲شود( اعمال ایشان هدر می

َرۡ�َ�َٰكُهمۡ  �ََشآءُ  َولَوۡ ﴿: ۀجمل: نکات
َ
برای امتناع است یعنی محال است منافقین را به تو  »لو« ،﴾َ�

نوشتیم این منافق  خواستیم در صورتشان می داللت دارد که اگر می ﴾�ِِسيَ�ُٰهمۡ ﴿ ۀارائه دهیم، و کلم

گذاشتیم، ولی خدا چون ستار است نه کشاف العیوب  میای  نشانه کردیم و یا است و یا مسخشان می

شناخته. پس آن  بسیاری از منافقین را نمی صشود که رسول خدا این کار را نکرده. از اینجا معلوم می

از این آیات  کسی مطلع استه حال هرداند و ب همه چیز را می صرسول خدا: گویند مردم نادانی که می

اینکه مردم هر زمانی را ه شناخته چه برسد ب منافقین زمان خود را نمی صخبرند. رسول خدا بی

. و لذا بعضی از افراد را !*"دشان تماما بر خالف قرآن استئحال مردم زمان ما عقاه هربشناسد، ب

 شناس فقط خداست.  کنند با اینکه بنده جهت متهم به نفاق می بی

باشد و  تمام مسلمانان نیست بلکه منظورش معاصرین وی در ایران می »مردم«روشن است که منظور مولف از لفظ  -١

کند که تعبیر وی از باب لفظ عامی است که مقصودش خاص است. وی به انحرافات اعتقادی و رفتاری اشاره می

 . اند یه بدان گرفتار عموم شیعه امام
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﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َهاَ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنٓوا ِطيُعوا

َ
َ  أ ْ  ٱ�َّ ِطيُعوا

َ
ْ  َوَ�  ٱلرَُّسوَل  َوأ ۡعَ�ٰلَُ�مۡ  ُ�ۡبِطلُٓوا

َ
ِينَ  إِنَّ  ٣٣ أ  ٱ�َّ

 ْ ْ  َ�َفُروا وا ِ  َسبِيلِ  َعن َوَصدُّ ْ  ُ�مَّ  ٱ�َّ ارٞ  َوُهمۡ  َماتُوا ُ  َ�ۡغفِرَ  فَلَن ُكفَّ ْ  فََ�  ٣٤ لَُهمۡ  ٱ�َّ  تَِهُنوا
 ْ ۡلمِ  إَِ�  َوتَۡدُعٓوا نُتمُ  ٱلسَّ

َ
ۡعلَۡونَ  َوأ

َ
ُ  ٱۡ� ُ�مۡ  َوَلن َمَعُ�مۡ  َوٱ�َّ ۡعَ�ٰلَُ�مۡ  يَِ�َ

َ
 ٱۡ�ََيٰوةُ  إِ�ََّما ٣٥ أ

ۡ�َيا ۚ  لَعِبٞ  ٱ�ُّ ْ  �ن َولَۡهوٞ ْ  تُۡؤِمُنوا ُجوَرُ�مۡ  يُۡؤتُِ�مۡ  َوَ�تَُّقوا
ُ
ۡمَ�َٰلُ�مۡ  ۡلُ�مۡ  َٔ �َۡ�  َوَ�  أ

َ
 ﴾٣٦ أ

 ].۳۶-۳۳[محمد:  

کنید و کارهای خود را باطل ای مؤمنین خدا را اطاعت کنید و این رسول را اطاعت : ترجمه
راه خدا باز داشتند سپس مردند از (مردم را) کسانی که کافر شدند و  ) محققاً ۳۳مکنید(

(ازترس) به صلح پس سستی مکنید و  )۳۴( آمرزد پس هرگز خدا ایشان را نمی ،حال کفردر
) ۳۵کند( شما برترید و خدا با شماست و اجر اعمالتان را کم نمیمخوانید در حالی که فرا

کنید خدا اجرهای است و اگر مؤمن باشید و پرهیزگاری  یهمانا زندگی دنیا بازیچه و سرگرم
 ). ۳۶خواهد( دهد و اموالتان را نمی شما را می

ْ  َوَ� ﴿: ۀجمل: نکات ۡعَ�ٰلَُ�مۡ  ُ�ۡبِطلُٓوا
َ
داللت دارد بر عدم جواز ابطال عمل، پس تا ممکن  ﴾أ

: ۀو چه جهاد و چه کارهای دیگر. و جمل هاست انسان نباید عمل خود را باطل سازد چه نماز و چه روز

ْ  ُ�مَّ ﴿ ارٞ  َوُهمۡ  َماتُوا ه داللت دارد بر اینکه مناط سعادت و شقاوت زمان مردن است، اگر کسی ب ﴾...ُكفَّ

 حال ایمان بمیرد قابل آمرزش است. ه آمرزش نیست ولی اگر ب حال کفر بمیرد قابل

ْ  َ�ُيۡحفُِ�مۡ  ۡلُكُموَها َٔ �َۡ�  إِن﴿ ۡضَ�َٰنُ�مۡ  َوُ�ۡخرِجۡ  َ�ۡبَخلُوا
َ
نُتمۡ  ٣٧ أ

َ
أ ُؤَ�ٓءِ  َ�ٰٓ  تُۡدَعۡونَ  َ�ٰٓ

 ْ ِ  َسبِيلِ  ِ�  ِ�ُنفُِقوا ن فَِمنُ�م ٱ�َّ ۖ  مَّ ُ  �َّۡفِسهۦِۚ  َعن َ�ۡبَخُل  فَإِ�ََّما َ�ۡبَخۡل  َوَمن َ�ۡبَخُل  َوٱ�َّ
نُتمُ  ٱۡلَغِ�ُّ 

َ
ۚ  َوأ ْ  �ن ٱۡلُفَقَرآُء ُ�مۡ  قَۡوًما �َۡستَۡبِدۡل  َ�َتَولَّۡوا ْ  َ�  ُ�مَّ  َ�ۡ�َ ۡمَ�ٰلَُ�م يَُ�ونُٓوا

َ
 ﴾٣٨ أ

 ].  ۳۸[محمد:  

بیرون (آن بخل) کنید و  را بخواهد و به شما اصرار کند بخل میلتان ااگر خدا امو: ترجمه
شوید برای اینکه  ) آگاه باشید که شما آنان هستید که دعوت می۳۷هاتان را( آورد کینه می

کس بخل کند همانا از خودش کند و هر  پس بعضی از شما بخل می انفاق در راه خدا کنید
ید نیاز است و شمای غ نموده (وپاداش انفاق را ازدست داده) و خدا بیبخل کرده و دری

که مانند شما آورد  میجای شما ه روبگردانید خدا بدل شما قومی را غیر شما ب محتاجان و اگر
 ). ۳۸نباشند(

واجب نشده بود و خدا خبر این آیات وقتی نازل شده که هنوز آیات زکات و گرفتن آن : نکات

بخل خواهند شوید برای دادن زکات و بعضی از شما  زودی دعوت میه دهد که همین شمائید که ب می
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چون خدا احتیاجی ندارد و اگر و او خود پاداش انفاق را ازدست داده است. کرد و بر ضرر او خواهد بود 

حالی که تمام شما د دریگیر او را در دل می ۀآید و کین خذ مال شود شما بدتان میأرسول او مأمور 

 ید.ندارید و مصرف زکات نیز خود شمای محتاجید و از خود چیزی

 



 
 
 

 سورة الفتح (مدنية وهي تسع وعرشون آية)

 باشد آیه می ۲۹فتح مدنی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

بِيٗنا َ�ۡتٗحا لََك  َ�َتۡحَنا إِنَّا﴿ َۡغِفرَ  ١ مُّ ُ  لََك  ّ�ِ مَ  َما ٱ�َّ رَ  َوَما َذ�بَِك  ِمن َ�َقدَّ خَّ
َ
 َوُ�تِمَّ  تَأ

ۡسَتقِيٗما ِصَ�ٰٗطا َوَ�ۡهِديََك  َعلَۡيَك  نِۡعَمَتُهۥ ُ  َوَ�نُ�َكَ  ٢ مُّ ا ٱ�َّ   ﴾٣ َعِز�ًزا نَۡ�ً
 ].۳-۱[الفتح: 

و الصفات رحمن رحیم. حقا که ما فتح نمایانی برای تو نام خدای کامل الذات ه ب: ترجمه
) تا خدا گناه متقدم و متأخر تو را بیامرزد و نعمتش را بر تو تمام گرداند و تو را به ۱پیش آوردیم(

 ). ۳) و خدا تو را نصرت دهد نصرتی ارجمند(۲راه راست هدایت کند(

 فتحی که  ۀماضی است، وعد ﴾َ�َتۡحَنا﴿ :نکات
ّ

چه فتح در مستقبل بوده اما وع بوده اگرق الوقمحق

 
ّ

و گناهی که خدا آمرزیده و بر رسول خود منت گذاشته همان  ق وقوعهبه لفظ ماضی آمده لتحق

 ۀه قرینصبری او در قبل از هجرت و جهاد بوده و یا پس از هجرت و امر به جهاد، ولی قبل از فتح ب بی

حضرت  شده و این قرینه است که گناه آن جا سخن از فتح و نصرت آمده ذکر مغفرتاینکه هر

 : فرماید نصر می ۀصبری بوده چنانکه در سور بی

ٓ  إَِذا﴿ ِ ٱ نَۡ�ُ  ءَ َجا يۡ  ١ حُ َفتۡ لۡ ٱوَ  �َّ
َ
ِ ٱ دِينِ  ِ�  ُخلُونَ يَدۡ  �َّاَس ٱ َت َوَر� فۡ  �َّ

َ
 فََسّبِحۡ  ٢ اَواجٗ أ

 ].۳-۱:النصر[ !*"﴾هُ ِفرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  َرّ�َِك  دِ ِ�َمۡ 

مَ  َما﴿و  رَ  َوَما﴿ست از گناه زمان مقدم، ا عبارت ﴾َذ�بَِك  ِمن َ�َقدَّ خَّ
َ
آن زمان زمانی که از  ﴾تَأ

گویند متقدمین اگر هزار  دو ماضی باشند مانند اینکه بر علمای گذشته می تر باشد و اگر چه هر عقب

 ته باشد. سال از فوت ایشان گذشته باشد و متأخرین گویند اگر پانصد سال از فوت ایشان گذش

شوند. پس با ستایش پروردگارت او  گروه داخل دین می هنگامیکه یاری خدا و پیروزی بیاید. و دیدی که مردم گروه«  -١

 »پذیر است). زش بخواه (زیرا او توبهگو و از او آمر را تسبیح

                                                           



 ۱۶۹  سورة الفتح

ِيٓ  ُهوَ ﴿ نَزَل  ٱ�َّ
َ
ِكيَنةَ  أ ْ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  قُلُوبِ  ِ�  ٱلسَّ َداُدٓوا عَ  إِيَ�ٰٗنا لَِ�ۡ ِ  إِيَ�ٰنِِهۡمۗ  مَّ  ُجُنودُ  َوِ�َّ

َ�َٰ�ٰتِ  �ِض�  ٱلسَّ
َ
ُ  َوَ�نَ  َوٱۡ� ُۡدِخَل  ٤ َحِكيٗما َعلِيًما ٱ�َّ ٰٖت  َوٱلُۡمۡؤِمَ�ٰتِ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ّ�ِ  َج�َّ

نَۡ�ٰرُ  َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي
َ
ِ  ِعندَ  َ�ٰلَِك  َوَ�نَ  اتِِهمۚۡ  َٔ َسّ�ِ  َ�ۡنُهمۡ  َوُ�َ�ّفِرَ  �ِيَها َ�ِٰ�ِينَ  ٱۡ�  فَۡوًزا ٱ�َّ

َب  ٥ َعِظيٗما آنِّ�َ  َوٱلُۡمۡ�َِ�ٰتِ  َوٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  َوٱلُۡمَ�ٰفَِ�ِٰت  ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ  َوُ�َعّذِ ِ  ٱلظَّ  َظنَّ  بِٱ�َّ
وۡ  � ٱلسَّ وۡءِ�  َدآ�َِرةُ  َعلَۡيِهمۡ  ءِ ُ  وََغِضَب  ٱلسَّ َعدَّ  َوَلَعَنُهمۡ  َعلَۡيِهمۡ  ٱ�َّ

َ
 َمِصٗ�� وََسآَءۡت  َجَهنََّمۖ  لَُهمۡ  َوأ

  ].۶-۴[الفتح:  ﴾٦
نازل نمود تا ایمانی به ایمانشان بیفزایند و های مؤمنین  آرامش را در دلاوست که : ترجمه

) تا داخل ۴ها و زمین و خدا دانا و حکیم بوده است( آسمانملک خداست لشکریان و سپاه 
است از زیر آن نهرها، جاویدانند در آن و ی که جاری های کند مؤمنین و مؤمنات را به بهشت

) و تا عذاب کند ۵کند و این نزد خدا کامیابی بزرگ بوده است( بدیهای ایشان را جبران می
اند بر ایشان باد گردش بد  ا که گمان بد به خدا بردهمنافقین و منافقات و مشرکین و مشرکات ر 

و خدا بر ایشان غضب نموده و ایشان را لعنت نموده و مهیا کرده برایشان دوزخ را و بد 
 ). ۶سرانجامی است(

همین صفت بوده پیروز  ۀواسطه مؤمنین طمأنینه و آرامش بوده که ب ۀحسنصفات یکی از: نکات

 که باعث تالطم،منافقین و کفار بدگمانی و سوء ظن به خدا بوده  ۀشدند بر کفار. و یکی از صفات سیئ

تعالی اصحاب رسول را به  تزلزل قلبی ایشان و موجب شکست ایشان بوده در مقابل مؤمنین. و حق

یشان عنایت فرموده. متأسفانه صفات حسنه توصیف کرده و سکینه که همان آرامش ایمانی است به ا

 کنند.  ی میبدگوی صای نیستند از مؤمنین زمان رسول ملت ما که خود دارای چنین صفات حسنه

﴿ ِ َ�َٰ�ٰتِ  ُجُنودُ  َوِ�َّ �ِض�  ٱلسَّ
َ
ُ  َوَ�نَ  َوٱۡ� ٓ  ٧ َحِكيًما َعزِ�ًزا ٱ�َّ ا رَۡسۡلَ�َٰك  إِ�َّ

َ
� َ�ِٰهٗدا أ ٗ  َوُمبَّ�ِ

ْ  ٨ َونَِذيٗر� ُۡؤِمُنوا ِ�ّ  ِ ۚ  َوُ�َعّزُِروهُ  َورَُسوِ�ِۦ بِٱ�َّ ِصيً�  بُۡ�َرةٗ  َو�َُسّبُِحوهُ  َوتَُوّقُِروهُ
َ
 ﴾٩ َوأ

 ].۹-۷[الفتح:  

) ۷ها و زمین و خدا عزیز و حکیم است( آسمانو ملک خدا و مخصوص اوست سپاه : ترجمه
بشارت دهنده و ترساننده حقیقت این است که ما تو را فرستادیم در حالی که شهادت دهی و 

) تا به خدا و رسول او ایمان آورید و او را تأیید کنید و بزرگش شمارید و صبح و شام ۸باشی(
 ). ۹ید(تسبیحش نمای

 



 تابشی از قرآن    ١٧٠

رَۡسۡلَ�َٰك ﴿برای مفعول که کاف حال است  ﴾َ�ِٰهٗدا﴿: نکات
َ
باشد یعنی گواهی باشی بر توحید  ﴾أ

ی و آنان که نپذیرفتند انذار را پذیرفتند بشارت ده حیدیعنی شهادت بر وحدانیت خدا دهی و آنان که تو

گردد به خدا یعنی دین او را و یا رسول  میتماما بر ﴾َو�َُسّبُِحوهُ  َوتَُوّقُِروُهۚ  َوُ�َعّزُِروهُ ﴿ی، و ضمیرهای نمای

 خدا را بزرگ شمارید و او را منزه شمارید. او را تأیید کنید و

ِينَ  إِنَّ ﴿ َ  ُ�َبايُِعونَ  إِ�ََّما ُ�َبايُِعونََك  ٱ�َّ ِ  يَدُ  ٱ�َّ يِۡديِهمۚۡ  فَۡوَق  ٱ�َّ
َ
 يَنُكُث  فَإِ�ََّما نََّ�َث  َ�َمن �

 ٰ ۡوَ�ٰ  َوَمنۡ  َ�ۡفِسهۦِۖ  َ�َ
َ
َ  َعلَۡيهُ  َ�َٰهدَ  بَِما أ ۡجًرا فََسُيۡؤ�ِيهِ  ٱ�َّ

َ
 لََك  َسَيُقوُل  ١٠ َعِظيٗما أ

ۡعَرابِ  ِمنَ  ٱلُۡمَخلَُّفونَ 
َ
ٓ  ٱۡ� ۡمَ�ُٰ�َا َشَغَلۡتَنا

َ
ۡهُلونَا أ

َ
ۚ  فَٱۡسَتۡغفِرۡ  َوأ لِۡسنَتِِهم َ�ُقولُونَ  َ�َا

َ
ا بِ�  لَۡيَس  مَّ

ِ  ّمِنَ  َلُ�م َ�ۡملُِك  َ�َمن قُۡل  قُلُو�ِِهمۚۡ  ِ�  َرادَ  إِنۡ  ا ًٔ َشۡ�  ٱ�َّ
َ
ا بُِ�مۡ  أ وۡ  َ�ًّ

َ
َرادَ  أ

َ
ۚ  بُِ�مۡ  أ  َ�ۡفَعۢ�

ُ  َ�نَ  بَۡل  ن َظَننُتمۡ  بَۡل  ١١ َخبَِ�ۢ� َ�ۡعَملُونَ  بَِما ٱ�َّ
َ
 إَِ�ٰٓ  َوٱلُۡمۡؤِمُنونَ  ٱلرَُّسوُل  يَنَقلَِب  لَّن أ

ۡهلِيِهمۡ 
َ
بَٗدا أ

َ
وۡءِ  َظنَّ  َوَظَننُتمۡ  ُقلُو�ُِ�مۡ  ِ�  َ�ٰلَِك  َوُزّ�ِنَ  �  ﴾١٢ �بُورٗ  قَۡوَمۢ� َوُ�نُتمۡ  ٱلسَّ

  ].۱۲-۱۰[الفتح:  

ت خدا فوق کنند دس کنند همانا با خدا بیعت می حقا کسانی که با تو بیعت می: ترجمه
که بشکند همانا بر ضرر خود شکسته و آن که به پیمانی که با  های ایشانست پس هر دست

به تو   اعراب) باز پس ماندگان از ۱۰زودی پاداش بزرگی خدا به او بدهد(ه خدا بسته وفا کند ب
خواهند گفت که اموال ما و کسان ما ما را از جهاد بازداشتند پس برای ما آمرزش بخواه، به 
زبان خود چیزی گویند که در قلوبشان نیست، بگو چه کس اختیار دارد از طرف خدا برای 

کنید  میه نفعی نماید بلکه خدا به آنچ ةیا اراد زیان کند و ةشما کاری کند اگر او برای شما اراد
هرگز به وطن و به سوی کسانشان دید که پیامبر و مؤمنان ) بلکه گمان بر ۱۱آگاه است(

گردند و این خیال در نظر شما جلوه کرد و گمان بردید گمان بدی و در خور هالکت  نمیبر 
 ). ۱۲بودید(
و حدیبیه  ،شدهحدیبیه واقع گویند که در  بیعت الرضوانیعتی که در این آیات ذکر شده به ب: نکات

خواب دید که  صرسول خدا: حدیبیه این است که ۀو قضی .حد حرم استنزدیک مکه در اولین سر

مسجد الحرام شود و طواف کند و سر بتراشد و حضرت اصحاب خود را خبر داد که چنین باید داخل 

ت رسیدند حضرت و چون به میقا ه حرکت به سوی مکه در ماه ذیقعدهخوابی دیده و امر کرد ایشان را ب

با اصحاب خود که هزار و چهار صد و یا هزار و هشتصد نفر بودند احرام بستند و سیاق شتران نمودند، 

شتر با خود اشعار کرد یعنی یک طرف کوهان آنها را شکافت و خون آلوده کرد که  ۶۶ صرسول خدا
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دویست نفر مخفیانه فرستادند  هدی و قربانی باشد، این خبر به قریش رسید، خالد بن ولید را با ۀنشان

که در کمین حضرت باشد و هر جا بتواند بر لشکر مسلمین بتازد و مترصد شد وقت نماز بتازد که آیات 

د و حضرت در بین راه اعراب را که میان ینماز قصر نازل شد و نتوانست تا این که حضرت به حدیبیه رس

گفتند محمد و اصحابش طمع  ن خودداری کرده و مینمود و ایشا راه منزل داشتند دعوت به همراهی می

های ایشان در مدینه با ایشان جنگ کردند و  که قریش در میان خانهدارند که داخل حرم شوند و حال آن

 ایشان را کشتند، هرگز محمد و اصحابش از این سفر به مدینه به سالمت بر نگردند. 

قریش از مکه بیرون آمده و به الت و عزی قسم خوردند که نگذارند محمد داخل مکه  ،حالهر به

ام، برای  پیغام فرستاد که من برای جنگ نیامده صخدا کند. رسول ای از ایشان حرکت می شود تا دیده

، و حضرت خواست !*"ام که قربانی و هدی خود را بکشم و گوشت آنها را برای شما بگذارم عمره آمده

دارند ولیکن  من خویشان چندی ندارم و قریش با من عداوتی: مر را مأمور این ابالغ نماید، عمر گفتع

ید، پس حضرت عثمان را فرستاد به نزد اشراف قریش، قریش او را نگه داشتند و خبر عثمان را مأمور نمای

زار کنیم با یم تا کارگرد ما از اینجا بر نمی: رسید که عثمان کشته شده. حضرت فرمود صبه رسول خدا

 و تکیه به درختی داد و مردم مسلمان تمام با رسول !+"این قوم، و مردم را به بیعت بر جهاد دعوت کرد

بین خبر آمد که عثمان  بیعت کردند بر مرگ که استقامت ورزند و با مشرکین قتال کنند، در این صخدا

بودند و  صبا چند نفر وارد شدند و اینان از خیرخواهان رسول بدیل بن ورقاء خزاعیو  کشته نشده

ما برای قتال  :تصمیم دارند که تو را منع کنند از ورود. حضرت فرمود تمام اهل مکه مجتمعا :گفتند

خواهند با من قراری  اند، اگر می جنگ ضعیف شده ۀواسطه ایم و قریش ب ایم برای عمره آمده نیامده

یا مسلمان شوند و اگر نه با ایشان جنگ خواهم کرد تا خدا دین خود را نشر دهد.  بگذارند تا مدتی، و

رسانم، پس نزد قریش آمد و سخنان حضرت را به ایشان  عرض کرد من این سخن را به قریش می بدیل

سخن این مرد را قبول کنید و  :حاضر بود و برخاست و به قریش گفت عروه بن مسعود الثقفیرسانید، 

د من بروم و با او سخن گویم، پس خدمت حضرت رسید و حضرت با او نیز مانند همان کالم با بگذاری

من به جنگ ایشان : خواهی قوم خود را مستأصل کنی، حضرت فرمود آیا می: را فرمود، عروه گفت بدیل

باشد. و از او می )٣١١-٢/٣٠٩( الفتح ، تفسیر سورةتفسیر علی بن إبراهیم قمیاین روایت تا اینجا برگرفته از  -١

 مغازی واقدینقل کرده است. و این روایت در اکثر مطالب با آنچه در  )٣٤٩-٢٠/٣٤٧( بحار األنوارمجلسی در 

 باشد.آمده است، موافق میو السیرة الحلبیة 

 .السیرة الحلبیة ذکر شده استاین بخش از  روایت به طور مختصر از  -٢
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ای که تو  ادهام مانند امروز که کسی را منع کنند از چنین ار به خدا قسم ندیده: ، عروه گفت!*"ام نیامده

اگر محمد داخل مکه شود و عرب : ایشان گفتند ،رت را به قریش رساندضداری، پس برگشت و پیام ح

را  سهیل بن عمروو  حفص بن احنفشویم و عرب بر ما جری خواهد شد، پس  بشنوند ما ذلیل می

کس از  هر: کار ما سهل شد و فرمود: نظرش بر ایشان افتاد فرمود صفرستادند، چون رسول خدا

چون ایشان  کنم، قریش امروز از من چیزی بخواهد که غضب خدا در آن نباشد البته اجابت او می

شود، زیرا عرب  بینیم أمر تو به کجا منتهی مییا محمد امسال برگرد تا ب: خدمت حضرت رسیدند گفتند

دانست، و در سال  قهر داخل شوی عرب ما را ذلیل خواهنده اند که تو متوجه مکه شدی اگر ب شنیده

کنیم تا مناسک خود را انجام دهی و برگردی،  کعبه را برای تو خالی می ۀدیگر در همین ماه سه روز خان

سوی تو آید به  کس از مردان ما به ه شرط اینکه هرب: حضرت مسئول ایشان را اجابت کرد، ایشان گفتند

هر که از مردان من به : حضرت فرمود .ردانیممردان تو به سوی ما آیند ما بر نگما برگردانی و هرکه از

که مسلمان در مکه آزاد  یتی نیست، ولیکن به این شرطجاحم و ما را به او رسوی شما آید من از او بیزا

د و در اظهار اسالم کسی به او اذیتی نکند و بر کفر اکراه ننمایند، پس ایشان قبول کردند، ولی اکثر شبا

 دست امیر المؤمنین علیه حال قرار داد صلح ب هر داد اکراه داشتند، بهاز این قرار اصحاب حضرت 

شناسیم  ما رحمن را نمی: سهیل بن عمرو گفت .بسم الله الرحمن الرحیم: نوشته شد و چون نوشت

ای است  چنین بنویس و بعد نوشت این مصالحه: فرمود صحضرت رسول .»اللهم باسمك«: بنویس

ی دانستیم که تو رسول خدای اگر می: سهیل گفت محمد رسول الله و بزرگان قریش،که بر آن اتفاق دارند 

 ؟!کردیم بنویس این قراردادی است بین محمد بن عبدالله، آیا ننگ داری از نسب خود با تو جنگ نمی

را از من نام تو : عرض کرد آن را محو کن و محمد بن عبدالله بنویس، علی: حضرت به علی فرمود

المؤمنین کرد. و امیر آن را محو خود دست مبارکا پس حضرت ب رگز محو نخواهم کرد.رسالت ه

ست که صلح کردند بر آن محمد بن عبدالله و بزرگان قریش و سهیل بن ا ای این نامه: نوشت علی

های دیرینه  ینهعمرو که ده سال به جنگ نپردازند و بر یکدیگر غارت نکنند و خیانت ننمایند و صندوق ک

ه د و پیمان قریش باشد بهکه خواهد در ع در عهد وپیمان محمد در آید و هرکه خواهد ا نگشایند، وهرر

نزد ه کس از اصحاب او ب محمد رود او را بر گرداند و هرنزد ه ولی خود ب ۀاجاز کس بیشرط اینکه هر

نکنند و کسی را بر دین کراه قریش رود برنگردانند و اینکه اسالم در مکه ظاهر باشد و کسی را بر دینش ا

و در سال آینده بیایند و سه روز در  گردد با اصحاب خودامسال محمد برء و مالمت ننمایند و اینکه ایذا

باشد که شمشیرها در غالف  مکه بمانند و با حربه و اسلحه داخل نشوند مگر سالحی که مسافران را می

 ذکر شده است. )٥٩٤-٢/٥٩٣( واقدی مغازیاین بخش و قبل از آن به طور مختصر از کتاب  -١
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و چنانکه مذکور  .!*"نامه مهاجرین و انصار بر و گواه شدندنوشت و نامه را علی بن ابی طالب  .باشد

 ۀانکار سهیل را بر ذکر رسالت محمد در نوشت ۲۶در آیۀ شد چهار شرط در صلحنامه ذکر شد، و خدا 

ِينَ ٱ َجَعَل  إِذۡ ﴿ :فرمودهو  ت جاهلیت خواندهحمیّ  ،صلح َّ�  ْ  َ�ِيَّةَ  ِميَّةَ �َۡ ٱ ُقلُو�ِِهمُ  ِ�  َ�َفُروا
  .!+"﴾ِهلِيَّةِ َ�ٰ لۡ ٱ

که از قریش بود و اسالم آورده بود پناه  ابو جندلنام ه هنور مرکب نامه خشک نشده بود که جوانی ب

غدر کنیم تو توانیم  ایم نمی ما پیمان و قرار دادی با این قوم کرده: فرمود صبه مسلمین آورد، رسول خدا

 صبرقرار شد رسول خدا دهد، پس چون معاهده صبر کن میان کفار که خدا برای تو فرجی قرار می
و از احرام خارج شوند، بر مسلمین دستور داد مسلمین سرها بتراشند و شترهای خود را قربانی کنند 

ند و ددا بسیار عظمت می صخدا لوبسیار سخت آمد و مبادرت بر امتثال نکردند با اینکه به رس

دهند  ه اصحاب محمد به او میام و عظمتی ک من کسری و قیصر را دیده: چنانکه عروه بن مسعود گفت

چون دیدند مسلمین خودداری کردند وارد شد  صدهند. رسول خدا ملت کسری و قیصر به آنان نمی

َمْر�ُ «: بر أم سلمه و فرمود
َ
َك الُمْسلُِموَن أ

َ
 َهل

َ
ل
َ
واَ�مْ  مْ ُهْم ف

ُ
شما با کسی سخن : ام سلمه گفت ،»َتثِل

همین کار کرد،  صسر خود را بتراشید پس رسول خداد و خودتان شتر خود را نحر کنید و یمفرمای

چون مسلمین دیدند برخاستند و سر یکدیگر را تراشیدند و نحر نمودند، معلوم شد ام سمله دارای 

 با همسرخود مشورت نمود بنابراین باید صحال رسول خداهر باشد. به اصالت رأی و دوربین می

  !تماما ساختگی و از مجعوالت است نهی نموده اخباری که از مشورت با زنان :گفت

 حدیبیه ۀسیاست الهی در معاهد
لی وده عصبانی و ناراضی بودند، هاز ممنوعیت عمره و از شرائط معا صاصحاب رسول خدا

لهی معاهده را قبول کردم و بعد معلوم شد منافع بسیاری در این معاهده مر ابه ا: فرمود صرسول خدا

  :بوده

ذکر نموده است. و اصل آن در  )٣٥٣-٢٠/٣٥١( مجلسی بحار األنوارهای اخیر را به طور مختصر از مولف بخش -١

 باشد.، ذیل تفسیر سوره الفتح میتفسیر علی بن إبراهیم قمی

ب جاهلیت در دل گرفتند پس خدا آرامش خود را بر رسول و بر مؤمنین نازل کرد و ایشان را بر آن دم که کافران تعص« -٢

 »ودند و خدا به هر چیزی دانا است.کلمة تقوی ملزم نمود و ایشان به آن کلمه سزاوارتر بودند و اهل آن ب

 ].٢٦[الفتح:
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او را  صاز مکه فرار کند رسول خدااز مسلمین کس این بود که هری از شرائط معاهده یک -۱

ها در مکه  نپذیرند، این در ظاهر خوب شرطی نبود ولی در باطن بسیار مفید بود زیرا همان جوان

سفیان ه نفع رسول خدا بود ابوو همین شرط چون بآزاد شدند و اسالم خود را ظاهر نمودند 

نامی فرار کرد به سوی مسلمین و قریش دو نفر مأمور  بصري ابوچنان که  !خواستار نقض آن شد

به او فرمود برگردد، او با آن دو  صاو را برگردانند، رسول خدا کهفرستادند خدمت رسول خدا 

را کشت و آن دیگری برگشتند چون به ذی الحلیفه رسیدند او برجست و یکی از دو مأمور نفر 

خود وفا کردی،  ۀو عرض کرد شما به ذم صخدافرار کرد، ابو بصیر برگشت خدمت رسول 

خواهی برو و در مدینه توقف مکن، او رفت در  کجا که می نه تو به هر: فرمود صرسول خدا

مکه که  ای از مسلمیِن  کردند و در آنجا عده سر راه شام که تجار قریش رفت و آمد می

و جندل نیز از مکه به او ملحق ببر سر او جمع شدند و اتوانستند ملحق به رسول خدا شوند  نمی

خدمت رسول قریش ناچار گردید و راه تجارت را بر قریش بستند و اموال آنها تاراج کردند، 

تدریج آن شرائطی که در ه و ب !*"ده ابطال کنهفرستادند که این شرط را از معامأمور  صخدا

 آمد نقض شد و معلوم شد بر ضرر کفار بوده است.  نظر مسلمین بد می

 یبیه مراجعت کرد در از حد صچون رسول خدا -۲
ُ
 إِنَّا﴿: ۀکه طرف مدینه بودند آی یممراع الغک

واقعا فتح  کن است خود غزوهخواند، مم فتح مبینحدبیبه را  ۀنازل شد و خدا غزو ﴾...َ�َتۡحَنا

زیرا این قضیه باعث  و یا این قضیه باعث فتح مکه شد که فتح مکه فتح مبین باشد، مبین باشد

 د و هروشد اسالم در مکه آزاد ش
ّ

ی که مانع بود برطرف کس به آزادی وارد اسالم شود و سد

آزادی فکر کند و محاسن اسالم را بسنجد و شمشیرها کنار رود و ه توانست ب کس می گردید و هر

نکشید همان کار افتد و لذا طولی ه ها در اصول دین جدید ب عصبیت خاموش گردد و عقل

ها بر کنار رفت و  کسانی که به صلح بدبین بودند خوشبین شدند زیرا مردم ایمن شدند و اسلحه

کس صاحب عقل بود متوجه اسالم و وارد آن شد و دو سال ردم یکدیگر را مالقات کردند و هرم

دلیل ه ب !مردم وارد اسالم گشتند ،قدر بیست سال قبل از این دو ساله بعد معلوم گردید که ب

اینکه در فتح حدیبیه لشکر اسالم هزار و چهار صد نفر بودند ولی در فتح مکه ده هزار نفر بلکه 

و اینکه قرآن وحی است. از خدا  ص بیشتر شدند و اینها بهترین دلیل است بر نبوت محمد

 باشد.می )٩٨ص: ( ی، إعالم الوری بأعالم الهداین بخش اخیر برگرفته از کتاب طبرسی -١
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و  وجود آید زیرا اهل قرآنه خواهیم که برای مسلمین و موحدین زمان ما نیز چنین آزادی ب می

 برند.  موحدین در غربت شدید بسر می

ِ  يُۡؤِمنۢ  لَّمۡ  َوَمن﴿ ٓ  َورَُسوِ�ِۦ بِٱ�َّ ا ۡ�َتۡدنَا فَإِ�َّ
َ
ِ  ١٣ َسعِٗ�� لِۡلَ�ٰفِرِ�نَ  أ َ�َٰ�ٰتِ  ُمۡلُك  َوِ�َّ  ٱلسَّ

�ِض� 
َ
ُب  �ََشآءُ  لَِمن َ�ۡغِفرُ  َوٱۡ� ۚ  َمن َوُ�َعّذِ ُ  َوَ�نَ  �ََشآُء  َسَيُقوُل  ١٤ رَِّحيٗما َ�ُفوٗر� ٱ�َّ

ُخُذوَها َمَغانِمَ  إَِ�ٰ  ٱنَطلَۡقُتمۡ  إَِذا ٱلُۡمَخلَُّفونَ 
ۡ
ن يُرِ�ُدونَ  نَتَّبِۡعُ�ۡمۖ  َذُرونَا ِ�َأ

َ
ْ  أ لُوا  َكَ�ٰمَ  ُ�َبّدِ

 ِۚ ُ  قَاَل  َكَ�ٰلُِ�مۡ  تَتَّبُِعونَا لَّن قُل ٱ�َّ ۖ  ِمن ٱ�َّ ۚ  بَۡل  فََسَيُقولُونَ  َ�ۡبُل ْ  بَۡل  َ�ُۡسُدوَ�َنا  َ�  َ�نُوا
 ].۱۵-۱۳[الفتح:  ﴾١٥ قَلِيٗ�  إِ�َّ  َ�ۡفَقُهونَ 

ایمان به خدا و رسول او نیاورده باشد پس محققا بداند که ما برای کافران کس و هر : ترجمه
ها و زمین هرکه را خواهد  خداست ملک آسمان ) و خاِصّ ۱۳ایم( آتشی سوزان مهیا کرده

زودی متخلفین از ه ب )۱۴(رحیم است ۀخدا آمرزندکند و می که را خواهد عذاب آمرزد و هر می
در پی ما هم بگذارید : گویند سوی محل غنائم بروید، میه بجهاد وقتی که برای أخذ غنائم 

خواهند کالم خدا را تغییر دهند، بگو هرگز در پی ما نخواهید آمد چنین   شما بیائیم می
فهمند جز  (نه) بلکه نمی ورزید ما حسد می بلکه به: فرموده خدا از پیش پس خواهند گفت

 ). ۱۵( اندکی
به  صخدا حدیبیه شرکت نکردند و چون رسول ۀفوق راجع به کسانی است که در غزوآیات : نکات

در حدیبیه  صادخ خیبر، آنان دیدند رسول ۀمدینه برگشت، پس از بیست روز مأمور شد برای غزو

غنائم بسیاری است پیشنهاد کردند که شرکت کنند، رسول برای یهود ثروت و پیروز شد و در خیبر 

ایشان آمده که گویند. و لذا این آیات در جواب  دانست که ایشان از صدق دل سخن نمی می صخدا

 م موفق نخواهند شد. اینان در شرکت غنای

َ�َٰبُهمۡ ﴿ :شده که فرمود هاین سوره به آن اشار ۱۹-۱۸ ۀو اما جنگ خیبر پس در آی
َ
 َ�ۡتٗحا َوأ

ناعم و قموص و کتیبه و شق و نطاه و وطیح و نام ه محکم از یهود بود ب ۀو خیبر هفت قلع ،!*"﴾قَرِ�ٗبا

اصحاب را اعالم نمود و با هزار و چهار صد تن حرکت کردند، روزی مردم  ص، رسول خداساللم

خارج شدند دیدند لشکر  دست گرفته از قالع خوده ها و زنبیلها ب خیبر برای زراعت و کارهای دیگر بیل

فریاد زدند و یکدیگر را خبر کردند و به حصارها متحصن شدند،  اند، اسالم در اطراف ایشان پره زده

رَب، َخِرَ�ت َخْيرَب «: به دیدن بیل و کلنگ فال نیک زد و فرمود صل خداورس
ْ
�

َ
از آن طرف  ،»ا�ُّ أ

 ].١٨[الفتح:  »اد.و فتح نزدیکی بپاداششان د« -١
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جمع شدند،  نطاه ۀده و مردان جنگی در قلعیهودیان زن و فرزند و آذوقه را در حصارهای دیگر نها

و آن سخت  قموص ۀاصحاب رسول حمله کرده و بعضی از قالع ایشان را فتح کردند تا رسیدند به قلع

توانست به میدان بیاید الجرم هر  سختی عارض شده بود که نمی ۀو خود رسول را درد شقیق محکم بود

 تن از اصحاب َع  روز یک
َ
رسول  قموص را فتح کنند، ۀنمودند ولی نتوانستند قلع میم بگرفت و حمله ل

دارد خدا و رسول را و  پرچم را فردا به مردی دهم که کرار غیر فرار است، دوست می :فرمود صخدا

روز دیگر دست او فتح خواهد کرد. ه ند و خدای تعالی خیبر را بردا خدا و رسول او را دوست می

رسول  ۀدست او داده شود و مصداق فرموده تند که پرچم باصحاب جمع شدند و همگی آرزو داش

درد چشمی عارض او شده که : علی کجا است؟ عرض کردند: فرمود صخدا گردد. رسول صخدا

 صرسول خدا دست علی را گرفت و نزد سلمه بن اکوع احضارش کنید،: فرمود نیروی حرکت ندارد،
دش درآورد، حضرت سر او را به زانو نهاد و از آب دهان مبارکش به چشمان او مالید که همان وقت 

هِ «: خوب شد، پس پرچم را به دست او داد و در حق او دعا کرد فِ مَّ اكْ هُ دالْـحَ اللَّ ْ الْربَ که دیگر ، !*"»رَّ وَ

هروله کنان حرکت کرد تا پای حصار  حال علیهر شد. به از گرما و سرما متأثر نمی علی

  :حصار بیرون آمد و مانند پلنگ دمنده به میدان آمد و رجز خواند عادت هر روز ازه ب مرحبقموص، 
 نــــــی مرحــــــبأقــــــد علمــــــت خيــــــرب 

 

ـــــــــرب  ـــــــــل جم ـــــــــالح بط ـــــــــاكی الس  ش
 

 : مانند شیر جلو او در آمد و فرمود علی
 ةأنـــــا الــــــذی ســـــمتنی أمــــــی حيــــــدر

 

 ةقســـــــــوررضغـــــــــام آجـــــــــام و لـــــــــيس  
 

علی او را مجال نداد و ذوالفقار را چنان بر پس مرحب پیشدستی کرد که زخمی بر آن جناب بزند 

و  ربیع بن ابی الحقیق و عنتر خیبری و مره و یاسرسرش کوفت که بر خاک هالکت افتاد و از پس او 

ه چاالکی در قلعه رفته و یهودیان فرار کرده و ب ها که از شجاعان یهود بودند به قتل رسیدند، امثال این

دروازه را بستند علی به پای قلعه آمد و در قلعه را گرفت و چنان تکان داد که از جا کنده شد و به قلعه 

او پدید  ۀزیر افتاد و جراحتی در چهره از باالی تخت خود ب خطبأحی بن لرزشی افتاد که صفیه دختر 

 هجرت بود.  ۷سال  تح خیبر درحضرت حمله کرد تا قلعه را فتح نمود، و ف !!آمد

ۡعَرابِ  ِمنَ  ّلِۡلُمَخلَّفِ�َ  قُل﴿
َ
ْوِ�  قَۡو�ٍ  إَِ�ٰ  َسُتۡدَعۡونَ  ٱۡ�

ُ
ٖس  أ

ۡ
وۡ  تَُ�ٰتِلُوَ�ُهمۡ  َشِديدٖ  بَأ

َ
 �ُۡسلُِموَنۖ  أ

ْ  فَإِن ُ  يُۡؤتُِ�مُ  تُِطيُعوا ۡجًرا ٱ�َّ
َ
ۖ  أ ْ  �ن َحَسٗنا ُۡتم َكَما َ�َتَولَّۡوا بُۡ�مۡ  َ�ۡبُل  ّمِن تََو�َّ  َعَذابًا ُ�َعّذِ

 »ردی او را کفایت کن (محافظت کن).پروردگارا، در برابر گرمی و س« -١
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ِ�ٗما
َ
ۡ�َ�ٰ  َ�َ  لَّۡيَس  ١٦ أ

َ
ۡعَرجِ  َ�َ  َوَ�  َحَرجٞ  ٱۡ�

َ
 َوَمن َحَرٞجۗ  ٱلَۡمرِ�ِض  َ�َ  َوَ�  َحَرجٞ  ٱۡ�

َ  يُِطعِ  ٰتٖ  يُۡدِخۡلهُ  َورَُسوَ�ُۥ ٱ�َّ ۖ  َ�ۡتَِها ِمن َ�ِۡري َج�َّ نَۡ�ُٰر
َ
بۡهُ  َ�َتَولَّ  َوَمن ٱۡ� ِ�ٗما َعَذابًا ُ�َعّذِ

َ
 أ

  ].۱۷-۱۶[الفتح:  ﴾١٧
خواهید شد به سوی گروهی که صالبت  تزودی دعوه ب بگوبه متخلفین از اعراب : ترجمه

شدید دارند برای اینکه با آنان قتال کنید و یا مسلمان شوند پس اگر اطاعت کنید خدا شما را 
کردید خدا عذاب کند شما را کنید چنانکه از پیش اعراض اگر اعراض دهد و  اجر نیک می

کس نیست و بر بیمار باکی نیست و هر  و بر لنگ باکیبر کور باکی نیست  )۱۶عذابی دردناک(
ه از زیر آن نهرها جاری ی داخل کند کهای به بهشتخدا و رسول او را اطاعت کند خدا او را 

 ). ۱۷کس اعراض کند خدا او را عذاب دردناک نماید( است و هر

ْوِ�  قَۡو�ٍ ﴿ ۀردربا: نکات
ُ
ٖس  أ

ۡ
و اختالف است، ممکن است گفته شود مقصود از آن هوازن  ﴾َشِديدٖ  بَأ

یا فارس و روم و یا تمام اینها باشند. و  کذاب، ۀحنین قیام کردند و یا مسیلم ۀباشد که در غزو ثقیف می

لنگ و بیمار مکلف و مأمور به جهاد نیستند و  ، تکلیف جهاد است، زیرا کور،همقصود از نفی حرج در آی

تواند برای مجاهدین  دستی مانع نیست زیرا می ما بیز جهاد باشد، و اهمچنین است هر مرضی که مانع ا

 تواند حمله کند.  بان باشد و همچنین الل می کشیک بکشد و دیده

ُ  رَِ�َ  لََّقدۡ ﴿ َجَرةِ  َ�َۡت  ُ�َبايُِعونََك  إِذۡ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  َعنِ  ٱ�َّ نَزَل  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  َما َ�َعلِمَ  ٱلشَّ
َ
 فَأ

ِكيَنةَ  َ�َٰبُهمۡ  َعلَۡيِهمۡ  ٱلسَّ
َ
ۗ  َكثَِ�ةٗ  َوَمَغانِمَ  ١٨ قَرِ�ٗبا َ�ۡتٗحا َوأ ُخُذوَ�َها

ۡ
ُ  َوَ�نَ  يَأ  َعزِ�ًزا ٱ�َّ

ُ  وََعَدُ�مُ  ١٩ َحِكيٗما ُخُذو�َ  َكثَِ�ةٗ  َمَغانِمَ  ٱ�َّ
ۡ
َل  َهاتَأ يِۡديَ  َوَ�فَّ  َ�ِٰذهِۦ لَُ�مۡ  َ�َعجَّ

َ
� 

ۡسَتقِيٗما ِصَ�ٰٗطا َوَ�ۡهِديَُ�مۡ  ّلِۡلُمۡؤِمنِ�َ  َءايَةٗ  َوِ�َُكونَ  َعنُ�مۡ  ٱ�َّاِس    ].۲۰-۱۸[الفتح: ﴾٢٠ مُّ
زیر آن درخت بیعت که خدا خشنود گردید از مؤمنین وقتی که با تو  محقق است: ترجمه

نازل نمود و فتح نزدیکی کردند پس دانست آنچه در دلشان بود پس بر ایشان آرامی دل را 
کنند و خدا عزیز و حکیم  را دریافت می بسیاری که آنهای  ) با غنیمت۱۸پاداششان داد(

 ا، وید آنها ر کن میداده که دریافت های بسیاری را به شما وعده  ) و خدا غنیمت۱۹بوده است(
اینکه برای مردم را ازشما بازداشت تاهای  دستواین (غنائم خیبر) را برای شما پیش انداخت. 

 ). ۲۰راست هدایت نماید( یبه راهتا شما را باشد و  اینشانهمؤمنان 
 صخدا ا رسولخدای تعالی در این آیات اظهار خشنودی کرده از مؤمنین و کسانی که ب: نکات

یک دست خود  صبیعت کردند حتی رسول خدا صبودند و هزار و چهار صد نفری که با رسول خدا

و معنی  .عنوان بیعت عثمان که در مکه بود و قریش او را محبوس داشته بودنده دست دیگر زد به را ب
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ان وعده اضافه بهشت را به ایشه خشنودی این است که توفیق ثواب و استقامت ایمانی به ایشان دهد و ب

 ۀآنان اهل بهشتند و مؤمن از دنیا رفتند زیرا خدای عالم به غیب و آشکار و آیند: توان گفت ، می!*"داده

دین و کافر شمرد. بنابراین اخباری که از طریق  توان ایشان را بی بهشت داد نمی ۀبندگان اگر به قومی وعد

  صغالیان شیعه جعل شده که اصحاب رسول خدا
ً
و  مجعول همه مرتد شدند مگر سه نفر یقینا

  اعتبار و ضد آیات قرآن است بی
ً
 مدح همین اصحاب است.  و مخفی نماند که تا آخر این سوره تماما

ۡخَرىٰ ﴿
ُ
ْ  لَمۡ  َوأ َحاَط  قَدۡ  َعلَۡيَها َ�ۡقِدُروا

َ
ُ  أ ۚ  ٱ�َّ ُ  َوَ�نَ  بَِها ٰ  ٱ�َّ ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ  َولَوۡ  ٢١ قَِديٗر� َ�ۡ

ِينَ  َ�َٰتلَُ�مُ  ْ  ٱ�َّ ْ  َ�َفُروا ۡدَ�ٰرَ  لََولَُّوا
َ
ِ  ُسنَّةَ  ٢٢ نَِصٗ�� َوَ�  َوِ�ّٗا َ�ُِدونَ  َ�  ُ�مَّ  ٱۡ�  قَدۡ  ٱلَِّ�  ٱ�َّ

ۖ  ِمن َخلَۡت  ِ  لُِسنَّةِ  َ�ِدَ  َولَن َ�ۡبُل ِي وَُهوَ  ٢٣ َ�ۡبِديٗ�  ٱ�َّ يِۡدَ�ُهمۡ  َكفَّ  ٱ�َّ
َ
يِۡديَُ�مۡ  َعنُ�مۡ  �

َ
 َو�

ةَ  بَِبۡطنِ  ۡنُهم�َ  نۡ  َ�ۡعدِ  ِمنۢ  َمكَّ
َ
ۡظَفَرُ�مۡ  أ

َ
ُ  َوَ�نَ  َعلَۡيِهمۚۡ  أ    ﴾٢٤ بَِصً�ا َ�ۡعَملُونَ  بَِما ٱ�َّ

 ].۲۴-۲۱[الفتح: 
خدا به آنها احاطه دارد و اید ود دیگری که هنوز به آنها دست نیافتهها و فوای غنیمتو : ترجمه

محققا کردند می) و اگر آن کسان که کافر شدند با شما قتال ۲۱خدا بر هر چیزی تواناست(
روشی است که خدا برقرار نموده  )۲۲( دوستی و نه یاوری یافتندسپس نمی کردندمیپشت 

و اوست  )۲۳یابی( روش خدا تغییری نمیکه از پیش بگذشت (در امتهای پیش) و هرگز برای 
مکه، پس از های شما را از ایشان در وادی  های ایشان را از شما و دست که بازداشت دست

 ). ۲۴کنید بیناست( آنکه شما را بر ایشان ظفر داد و خدا به آن چه می

ۡخَرىٰ ﴿مقصود از : نکات
ُ
ْ  لَمۡ  َوأ اگر از غنائم کثیره مقصود غنائم خیبر و وادی  ،﴾َعلَۡيَها َ�ۡقِدُروا

شامات و غیر اینها است. و مقصود  حنین و ایران و روم والقری و فدک باشد مقصود از این جمله غنائم 

يِۡدَ�ُهمۡ  َكفَّ ﴿: ۀاز جمل
َ
يِۡديَُ�مۡ  َعنُ�مۡ  �

َ
ةَ  بَِبۡطنِ  َ�ۡنُهم َو� فتح مکه  ۀممکن است غزو ،﴾َمكَّ

ممکن است مقصود از بطن وادی مکه باشد که حدیبیه است که شهر مکه واقع شده، و باشد که در میان 

: ۀو این قول بهتر است. و اما جملواقع شده و خدا بازداشت طرفین جنگ را از خونریزی، نزدیک مکه 

يِۡديَ  َوَ�فَّ ﴿
َ
قریش است در  ۀکفار در خیبر و حمل ۀمقصود بازداشت حمل ،﴾َعنُ�مۡ  ٱ�َّاِس  �

را تاویل نکنیم علی رغم اینکه به باشد که واجب است بدان ایمان داشته و آنرضایت یکی از صفات الله متعال می -١

ۖ َ�ۡ  ۦلِهِ َكِمثۡ  َس لَيۡ ﴿الهی و صفات مخلوقات یقین داریم:  عدم مشابهت میان صفات ِميعُ ٱ وَُهوَ  ءٞ  ﴾ِص�ُ ۡ�َ ٱ لسَّ
 ».هیچ چیز همانند او نیست و او شنوای بیناست« ]١١: الشوری[
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داد، و به روایتی هشتاد  و حتی حمالتی از خالد بن ولید شد ولی رعب مسلمین او را هزیمت می حدیبیه

 . !*"مین را حفظ فرمودلمسدر حدیبیه حمله کردند و دستگیر شدند و خدا نفر بر مسلمین 

ِينَ  ُهمُ ﴿ ْ  ٱ�َّ وُ�مۡ  َ�َفُروا ۡ  ٱۡ�ََرامِ  ٱلَۡمۡسِجدِ  َعنِ  َوَصدُّ ن َمۡعُكوفًا َهۡديَ َوٱل
َ
ۥۚ  َ�ۡبلُغَ  أ  َ�ِلَُّه

ۡؤِمُنونَ  رَِجالٞ  َولَۡوَ�  ۡؤِمَ�ٰتٞ  َو�َِسآءٞ  مُّ ن َ�ۡعلَُموُهمۡ  لَّمۡ  مُّ
َ
ۢ  ّمِۡنُهم َ�ُتِصيَبُ�م وُهمۡ  ُٔ تََ�  أ ُة َعرَّ  مَّ

ُۡدِخَل  ِعۡل�ٖ�  بَِغۡ�ِ  ِ�ّ  ُ ۚ  َمن رَۡ�َتِهِۦ ِ�  ٱ�َّ ْ  لَوۡ  �ََشآُء ۡ�َنا تََز�َّلُوا ِينَ  َلَعذَّ ْ  ٱ�َّ  َعَذابًا ِمۡنُهمۡ  َ�َفُروا
ِ�ًما

َ
ِينَ  َجَعَل  إِذۡ  ٢٥ أ ْ  ٱ�َّ نَزَل  ٱۡلَ�ِٰهلِيَّةِ  َ�ِيَّةَ  ٱۡ�َِميَّةَ  قُلُو�ِِهمُ  ِ�  َ�َفُروا

َ
ُ  فَأ  َسِكينََتُهۥ ٱ�َّ

 ٰ لَۡزَمُهمۡ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  َوَ�َ  رَُسوِ�ِۦ َ�َ
َ
ْ  ٱ�َّۡقَوىٰ  َ�َِمةَ  َو� َحقَّ  َوَ�نُٓوا

َ
ۚ  بَِها أ ۡهلََها

َ
ُ  َوَ�نَ  َوأ  ٱ�َّ

ءٍ  بُِ�ّلِ    ].۲۶-۲۵[الفتح:  ﴾٢٦ َعلِيٗما َ�ۡ
نگذاشتند  وبازداشتند ایشان همان کسانیند که کافر شدند و شما را از مسجد الحرام : ترجمه
و اگر نبود وجود مردان با  برسند جایگاه خودبه بودند شده  که برای قربانگاه بسته را ها  قربانی

 ندانستهصورت حمله) و (در  شناختید ایشان را نمی شما که (در مکه)ایمان و زنان با ایمان
شان به گردن شما (خونرسید به شما میگناهی  نادانسته دربارۀ آنان د پس کردیمیپامالشان 

را بخواهد  تا خدا هر که نیافتید)اما  یافته بودید، کارزار ۀپس اگر چنین نبود اجاز  .دافتامی
از مؤمنین متمایز و جدا بودند،  مکهاگر از هم جدا بودند (کفار داخل در رحمت خود کند.

آن دم که  )۲۵کردیم عذاب دردناکی( شما) کافرانشان را عذاب میدست ه ب دراینصورت
نین نازل کرد کافران تعصب جاهلیت در دل گرفتند پس خدا آرامش خود را بر رسول و بر مؤم

 تقوی ملزم نمود و ایشان به آن کلمه سزاوارتر بودند و اهل آن بودند و خدا ۀو ایشان را بر کلم
 ). ۲۶( چیزی دانا استهمواره به هر

شما را و در حدیبیه ه این کافران این است ک ﴾...َمۡعُكوفًا َوٱلَۡهۡديَ ﴿: مقصود از: نکات

 َولَۡوَ� ﴿: مسجد الحرام بازداشتند. و مقصود ازمکه و از که برای قربانی بسته بودید از را ی های قربانی
ای از مردان مؤمن و زنان مؤمنه در میان مشرکین بودند که از ترس  این است که در مکه عده ﴾...رَِجالٞ 

له به مکه را و حمقتال  ۀکردند، اگر برای حفظ وجود ایشان نبود خدا اجاز ایمان خود را ظاهر نمی

کرد. بنابراین  شکنجه میدست مؤمنین ه از کفار جدا بودند خدا کفار را ب در مکه مؤمنین، و اگر داد می

سنن أبي داود و . ٣/١٤٤٢)، ١٨٠٨( :مسلمصحیح  و همچنین: .)٢/٣١٤( السیرة النبویةابن هشام، نگا:  -١

. ٥/١٩٨)، ٣٢٦٤( یترمذسنن  . و٥/٢٠٢)، ٨٦٦٧( ینسائسنن  . واست : صحیحگویدی میالبان). و ٢٦٨٨(

 .)٣/١( أحمدمسند  . واست حدیث َحَسٌن َصِحیح این: گویدمی أبو عیسی
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گناه درآنجا هستند، و یا زنان و کودکان بیباشند  مخلوط می محاربی که مسلمین با کفاربه شهرهای

و به  کفاری که سرجنگ با توان بمب و مواد منفجره ریخت و نباید حمله و خونریزی راه انداخت  نمی

. و مقصود از آزار نمودتوان نمیجهت بیانسانی را هیچ و نمود توان تعرضیمسلمین  ندارند نمی

ننویسید و  الرحیم بسم الله الرحمن: گفت ، همان اظهارات سهیل است که می﴾ٱۡلَ�ِٰهلِيَّةِ  َ�ِيَّةَ ﴿

لَۡزَمُهمۡ ﴿دادند. و مقصود از  ورود به مکه برای عمره نمی ۀ، و اجازدرا پاک کنی محمد رسول الله
َ
 َ�َِمةَ  َو�

استوار ساخت و بر  محمد رسول اللهو توحید و  بسم الله ۀاین است که خدا مؤمنین را بر کلم ﴾ٱ�َّۡقَوىٰ 

ه را داشتند. آری خدا اصحاب رسول را به ثابت مایشان الزم و واجب نمود زیرا ایشان لیاقت این کل

کنند و با این حال خود  ای ایشان را سب و لعن می بودن ایشان در تقوی توصیف نموده ولی زمان ما عده

 دانند.  را مسلمان می

ُ  َصَدَق  لََّقدۡ ﴿ �  ٱلرُّۡءيَا رَُسوَ�ُ  ٱ�َّ ُ  َشآءَ  إِن ٱۡ�ََرامَ  ٱلَۡمۡسِجدَ  َ�َۡدُخلُنَّ  بِٱۡ�َّقِ  َءاِمنِ�َ  ٱ�َّ
ِ�نَ  رُُءوَسُ�مۡ  ُ�َّلِقِ�َ  ْ  لَمۡ  َما َ�َعلِمَ  َ�َافُوَنۖ  َ�  َوُمَقّ�ِ  َ�ۡتٗحا َ�ٰلَِك  ُدونِ  ِمن فََجَعَل  َ�ۡعَلُموا

ِيٓ  ُهوَ  ٢٧ قَرِ�ًبا رَۡسَل  ٱ�َّ
َ
 َوَ�َ�ٰ  ُ�ِّهِۦۚ  ٱّ�ِينِ  َ�َ  ِ�ُۡظِهَرهُۥ ٱۡ�َقِّ  َودِينِ  بِٱلُۡهَدىٰ  رَُسوَ�ُۥ أ

 ِ دٞ  ٢٨ َشِهيٗدا بِٱ�َّ َمَّ ِۚ  رَُّسوُل  �ُّ ِينَ  ٱ�َّ ۥٓ  َوٱ�َّ آءُ  َمَعُه ِشدَّ
َ
ارِ  َ�َ  أ  تََرٮُٰهمۡ  بَۡيَنُهۡمۖ  رَُ�َآءُ  ٱۡلُكفَّ

ٗعا ٗدا ُركَّ ِ  ّمِنَ  فَۡضٗ�  يَۡبَتُغونَ  ُسجَّ ۖ  ٱ�َّ ثَرِ  ّمِنۡ  وُُجوهِِهم ِ�  ِسيَماُهمۡ  َورِۡضَ�ٰٗنا
َ
�  � ُجودِ  َ�ٰلَِك  ٱلسُّ

ِ�يلِ  ِ�  َوَمَثلُُهمۡ  ٱ�َّۡوَرٮٰةِ�  ِ�  َمَثلُُهمۡ  ۡخَرجَ  َكَزۡرٍع  ٱۡ�ِ
َ
 فَٱۡسَتَوىٰ  فَٱۡسَتۡغلََظ  اَزَرهُۥ َٔ َ�  ُهۥ َٔ َشۡ�  أ

 ٰ اعَ  ُ�ۡعِجُب  ُسوقِهِۦ َ�َ رَّ ۗ  بِِهمُ  ِ�َغِيَظ  ٱلزُّ اَر ُ  وََعدَ  ٱۡلُكفَّ ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا  وََعِملُوا
ٰلَِ�ٰتِ  ۡغِفَرةٗ  ِمۡنُهم ٱل�َّ ۡجًرا مَّ

َ
   ].۲۹-۲۷[الفتح:  ﴾٢٩ َعِظيَمۢ� َوأ

داخل مسجد الحرام شما که البته  راست گرداندخدا رؤیای رسول خود را یقین ه ب: ترجمه
 و تراشیدو امان اگر خدا بخواهد درحالی که سرهای خود را می در حال أمن خواهید شد

دانستید و پس از این میشما ن که آنچه رادانست میدارید و خدا کنید و ترسی نتقصیر می
) اوست که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا اینکه بر ۲۷نزدیک قرار نمود(فتحی 

ل خداست و ومحمد رس )۲۸برای گواهی بس است(ها آن را غالب سازد و خدا  تمام دین
کسانی که با اویند بر کافران سخت و بین خود مهربانند ایشان را رکوع کنان و سجده کنان 

ر سجود است ثایشان در صورتشان از ا ۀجویند، نشان بینی و از خدا فضل و خشنودی می می
زراعتی است که شاخک خود وصفشان در انجیل مانند  این است وصفشان در تورات، و (اما)

ش بایستد که زارعان را به هایرا بیرون دهد پس آن را کمک دهد تا سخت گردد و بر ساقه
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عجب آورد، تا به وجود ایشان کفار را به خشم آورد، خدا وعده داده کسانی از ایشان را که 
 ). ۲۹آمرزش و پاداش بزرگی( ۀند وعداهای شایسته انجام داده و عمل آورده ایمان
قبل از حرکت به سوی حدیبیه خوابی دید که  صروایت کرده که رسول خداطبرسی : نکات

مسلمین داخل مسجد الحرام شدند، و این خبر را به مسلمین داد، ایشان خوشحال گشته و خیال کردند 

شوند زیرا مدتی بود که مسلمین از زیارت کعبه محروم بودند و  همین سال وارد مسجد الحرام می

ما که نه تقصیر : گشتند و داخل مکه نشدند منافقین گفتندای بر دلشان بود، پس چون از حدیبیه بر عقده

ر رسول را خدا نازل نمود و خبر داد که خب ۲۷ ۀایم و نه داخل مسجد الحرام شدیم، پس آی کرده

، یعنی سال ﴾ٱۡ�ََرامَ  ٱلَۡمۡسِجدَ  َ�َۡدُخلُنَّ ﴿و خواب او حق و صدق است و قسم خورد که  صخدا

با اصحابش با کمال وجد و شهامت به  صخدا و اتفاقا سال آینده همان ماه ذیقعده رسول !*"آینده

کردند در سال هفتم،  آوردند و چون در مسجد الحرام طواف می سوی مکه روان شدند و عمره بجا

های خود را ظاهر سازید و شجاعانه طواف کنید زیرا تمام اهل مکه از باالی  فرمود شانه صرسول خدا

کردند و از شجاعت و شهامت و زرنگی اصحاب رسول در تعجب آمدند،  ها ایشان را تماشا می کوه

  :خواند در جلو رسول شمشیر حمایل کرده بود و این رجز را می عبدالله بن رواحه

ـــــبيله ـــــن س ـــــار ع ـــــی الكف ـــــوا بن  خل
 

 قــــــــد أنــــــــزل الــــــــرمحن فــــــــی تنزيلــــــــه 
 

 فـــــی صـــــحف تتلـــــی علـــــی رســـــوله
 

ـــــــــ  ـــــــــوم نض ـــــــــی ـالي ـــــــــهربكم عل  تأويل
 

 تا آخر ...

دختر  عامریه ۀمیموندر آن سفر  صو مسلمین با کمال وقار و آرامش طواف کردند و رسول خدا

 باشد.  جامع تمام حروف هجا می ۲۹ ۀتزویج نمود. و ال یخفی که آیبرای خود را  حارث عامری

آءُ ﴿ :و خدا اصحاب رسول را به اوصافی تعریف نموده از آن جمله ِشدَّ
َ
ارِ  َ�َ  أ ، نقل شده ﴾ٱۡلُكفَّ

ولُ « :که سُ أی الرَّ اعَ  رَ تُوحِ أَنَّ اِتِّسَ لَّ  الفُ تَعَ ةَ مَ بَعْضُ أَ يَقيضِ بِأَنْ يَ نْعَ ابِهِ صَ حَ ابَاتِ  صْ بَّ انِ  الدَّ املَجَ ور بُ الضَ يق وَ وَ

لَ إِ  سَ أَرْ شفَ رْ ابِهِ  نيِ ن اثنَ مَ اليَ  لی جَ حَ نْ أَصْ دید وسعت فتوحات  صرسول خدا« :یعنی ،!+"»اهنِ امَ لَّ عَ تَ يَ  مِ

های جدید از قبیل دبابه و منجنیق و ضبرها آشنا و  طرز کار سالحه بعضی از صحابه بکند که  ایجاب می

 .)٢٠/٣٢٨( بحار األنوارمجلسی،  -١

 .)٢٠/٣٢٨( بحار األنوارمجلسی،  -٢
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های جدید دو نفر از صحابه را به  برای تعلیم این قبیل سالح صاز این نظر رسول خدا ،)١(دنعالم باش

  »بینند.تعلیمات الزم را در این مورد ب جرش که یکی از بالد یمن بود فرستاد تا
َمايَةَ «: فرمود صو رسول خدا َباَحَة َوالرِّ َدُ�ُم السِّ

َ
ْوال

َ
ُموا أ

ِّ
شنا و به فرزندان خود « :، یعنی!+"»َعل

و نقل شده که از انس بن مالک سؤال شد آیا شما در زمان پیامبر برای مسابقه  .»تیراندازی بیاموزید

ولُ «: آری :پاسخ دادکردید؟  بندی می شرط سُ نَ رَ اهَ بَقَ  اهللاِ رَ سَ سٍ لَهُ فَ ىلَ فَرَ بَهُ  عَ جَ أَعْ لِكَ وَ َّ بِذَ  ،!,"»فَرسُ

را برد و از پیروزیش خوشحال مسابقه  بندی نمود و بر اسبی که داشت شرط صرسول خدا« :یعنی

ولُ « :و نیز آمده که »شد. سُ الَ رَ قَ نَ فَ وْ امَ َ ارِ يَرتَ َنْصَ نَ األْ مٍ مِ وْ رَّ بِقَ هُ مَ ي فِيهِ ابْنُ ص اهللاِ أَنَّ بِ الَّذِ زْ ِ ا يفِ احلْ : أَنَ

ولُ  سُ بٌ فِيهِ رَ زْ لَبَ حِ غْ الُوا لَنْ يُ قَ رُ وَ خَ بُ اآلْ زْ ِ كَ احلْ سَ أَمْ عِ فَ رَ َدْ مْ ص اهللاِ األْ كُ عَ ي مَ مِ إِينِّ أَرْ وا فَ مُ الَ ارْ : قَ

عَ  ى [مَ مَ رَ قاً  فَ شْ دٍ رَ احِ لِّ وَ ای از انصار که مشغول تیراندازی بودند  بر عده صپیامبر« :، یعنی!-"»] كُ

آنان شرکت کند و فرمود من با گروهی که ابن اردع در میانشان است  ۀدر مسابق گذرش افتاد و خواست

گروهی که پیامبر در : گفتند خواهم بود، دسته مقابل از شنیدن این سخن از تیراندازی دست کشیدند و

تیراندازی : شود، برای آنکه مسابقه ادامه یابد، حضرت فرمود میانشان تیراندازی کند هرگز مغلوب نمی

کنم، پس مسابقه شروع و حضرت با هر دو دسته تیراندازی  کنید که من با هر دو گروه همکاری می

  »نمود.

اصحاب رسول طوری بودند که هیچ مؤمن دیگری را ، جمع رحیم است و ﴾بَۡيَنُهمۡ  رَُ�َآءُ ﴿

ْ « :دفرمو صنمود، و رسول خدا دید تا آن که مصافحه و معانقه می نمی
َ

 حت
َ

ُمْسلِِمَ� قِ ال
ْ
َحداً ِمَن ال

َ
َرنَّ أ

به دیوارهای قلعه و داخل آن رفته به  یکه نفراتبوده از پوست و چوب و دبابه نوعی از ادوات جنگی شبیه به تانک  -١

و  ؛کردند جنگی بوده که با آن به طرف دشمن سنگ اندازی می آلتیو منجنیق که جمعش مجانیق است  ؛کردند می

به قلعه  آن چوب بزرگ و چوبی که باالی آن پوست باشد بوده که سپاه در پناه و پِس  ،ضبر که جمعش ضبور آمده

 )عیبرق(نمودند.  تا زیر قلعه رفته جنگ می شدند نزدیک می

 .)٨٦٦٥( ح، ٦/٤٠١ :شعب اإلیمان ی،بیهق -٢

 ).١٦١٤٨، ح (١٤/٨١: مستدرك الوسائلنوری طبرسی،  -٣

ِبي ُجْمُهوٍر  -٤
َ
اصل آن  . و)١٤/٧٩( مستدرك الوسائل. و از او نوری طبرسی، )٣/٢٦٦(  ليَعَواِلي الآل  اإلحسائي،ابن أ

در اکم ح و )،٢٠٢٤٩( السنن الکبریو بیهقی در ، شصحیح درابن حَبان  در مصادر اهل سنت است:

و ذهبی در التلخیص  .صحیح است شرط ُمسلم گوید: براز دو طریق؛ در مورد روایت اول می )٢/٩٤( الـمستدرك

را تخریج اإلسناد است و شیخین آن این حدیث صحیح«گوید: با وی موافقت کرده است. و در مورد روایت دوم می

 گوید: صحیح است.و ذهبی می». اندنکرده
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إِنَّ َصِغ�َُهْم ِعْنَد 
َ
بِ�ٌ  اهللاِ ف

َ
احدی از مسلمین را حقیر مشمرید زیرا صغیر آنان هم نزد « :، یعنی!*"»ك

نمودند چنانکه حضرت سجاد در دعای  ، و مسلمین صدر اسالم در حق هم دعا می»خدا بزرگ است

حْ «: سجادیه برای مجاهدین مرزدار زمان خود فرموده ۀصحیف ۲۷ لَوِّ ، وَ مْ يُنِهِ بَ أَعْ نَّةَ نُصْ لِ الْـجَ عَ اجْ وَ

اكِنِ الْـخُ  سَ نْ مَ ا مِ دْتَ فِيهَ دَ ا أَعْ مْ مَ هِ ارِ َبْصَ ا ألِ نْهَ ةِ مِ دَ طَّرِ َارِ الـْمُ َهنْ األْ انِ وَ سَ ِ ورِ احلْ الْـحُ ةِ وَ امَ رَ لِ الْكَ نَازِ مَ دِ وَ لْ

ةِ  بَ ِ َرشْ اعِ األْ وَ حقایق اسالمی  و مثل زمان نبوده که به مسلمین صدر اول و به کسانی که تا آخر دعا »...بِأَنْ

  !!ی و طعن و لعن کنندرا بیان کنند بدگوی

های سبز گل و ریحان تشبیه و تمجید نموده و آنان  کرده و به شاخهو خدا اصحاب رسول را تعریف 

کشان را به خاک مالیدند و علم و پرچم توحید و اسالم را  بودند که کفار را به غضب آوردند و دماغ گردن

زنند و با  شیعه که آنان را مذمت و طعن می ةغال انصافند به همه جا نشر دادند، در این صورت چقدر بی

گیرند، زیرا در همین سوره اصحاب بیعت و مهاجر و انصار را  می منافقین اعراب بادیه ایشان را اشتباه

همراه رسول محمد سالم بر نخواهد گشت و از آمدن به : گفتند تمجید کرده و منافقین اعراب راکه می

نموده، پس عاقل منصف نباید مهاجر و انصار را با منافقین  خودداری کردند آنان را مذمت صخدا

 .کندن و مؤمنین را در پای آنان حساب حساب پاکانباید اشتباه کند و 

 ح،  ٥/٣٠٢: مسند الفردوسرا در . و اصل آن در مصادر اهل سنت است: دیلمی آن)١/٣١( مجموعة ورامورام،  -١

 تخریج کرده است. بکروأب ی ازأبو عبد الرحمن سلماز علی بن أبي طالب به صورت مرفوع و ) ٨٢٥٦(

 

                                                           



 
 
 

  سورة احلجرات (مدنية وهي ثامين عرشة آية)

 باشد آیه می ۱۸حجرات مدنی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َ�  َءاَمُنوا ُموا ِ  يََديِ  َ�ۡ�َ  ُ�َقّدِ ْ  َورَُسوِ�ۦِۖ  ٱ�َّ ۚ  َوٱ�َُّقوا َ َ  إِنَّ  ٱ�َّ  َعلِيمٞ  َسِميعٌ  ٱ�َّ

َها ١ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َ�  َءاَمُنوا ۡصَ�ٰتَُ�مۡ  تَۡرَ�ُعٓوا

َ
ْ  َوَ�  ٱ�َِّ�ِّ  َصۡوتِ  فَۡوَق  أ  بِٱۡلَقۡولِ  َ�ُۥ َ�َۡهُروا

ن ِ�َۡعٍض  َ�ۡعِضُ�مۡ  َكَجۡهرِ 
َ
ۡعَ�ُٰلُ�مۡ  َ�َۡبَط  أ

َ
نُتمۡ  أ

َ
ِينَ  إِنَّ  ٢ �َۡشُعُرونَ  َ�  َوأ ونَ  ٱ�َّ  َ�ُغضُّ

ۡصَ�َٰ�ُهمۡ 
َ
ِ  رَُسولِ  ِعندَ  أ ْوَ�ٰٓ�َِك  ٱ�َّ

ُ
ِينَ  أ ُ  ٱۡمَتَحنَ  ٱ�َّ ٞ  لَُهم لِلتَّۡقَوىٰۚ  قُلُوَ�ُهمۡ  ٱ�َّ ۡغِفَرة ۡجرٌ  مَّ

َ
 َوأ

ِينَ  إِنَّ  ٣ َعِظيمٌ  ۡ�َ�ُُهمۡ  ٱۡ�ُُجَ�ٰتِ  َوَرآءِ  ِمن ُ�َناُدونََك  ٱ�َّ
َ
�َُّهمۡ  َولَوۡ  ٤ َ�ۡعقُِلونَ  َ�  أ

َ
� 

 ْ وا ٰ  َصَ�ُ � لََ�نَ  إَِ�ِۡهمۡ  َ�ُۡرجَ  َح�َّ َُّهمۚۡ  َخۡ�ٗ ُ  ل   ].۵-۱[الحجرات:  ﴾٥ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  َوٱ�َّ
ید در اهکامل الذات و الصفات رحمن رحیم. ای کسانی که ایمان آوردنام خدای ه ب: ترجمه

) ای ۱انجام کاری از خدا و رسول او پیشی نگیرید و از خدا بترسید زیرا خدا شنوای داناست(
نند بلند ماصدای پیغمبر بلندتر نکنید و با او بلند سخن مگوئید از مؤمنین صداهای خود را 

ه ) ب۲گفتن بعضی از خودتان با بعضی دیگر، مبادا اعمالتان محو شود و شما احساس نکنید(
کنند همان کسانند که خدا  صداهای خود را آرام می صتحقیق آنان که نزد رسول خدا

) آنان که تو را از ۳ایشان آمرزش و اجر بزرگی است(بر  دلهایشان را برای پرهیزکاری آزموده،
به د تا کردنمی) و اگر ایشان صبر ۴فهمند(میرشان نتکنند محققا بیش اطاقها ندا میپشت 

 ). ۵( رحیم است ۀو خدا آمرزند سویشان بیرون آیی برایشان بهتر بود،
در تعالی  شود حق باعث تحقیر او و منجر به کفر می صنسبت به رسول خداادبی  چون بی: نکات

بنی تمیم چون  ۀفیبه ادب، و این آیات نازل شده در حق واردین طانماید  این آیات مردم را موظف می

قیس بن عاصم و سایر  تم،عمرو بن االه حاجب بن زراره، اقرع بن حابس، زبرقان بن بدر،ارد بن طع

که فریاد کردند  صاز پشت حجرات رسول خداشدند و  صوارد مسجد رسول خداکه اشراف ایشان 



 ۱۸۵  سورة الحجرات

حال چون هر . به!*"ایم ما برای مفاخره آمده: متأذی شد و بیرون آمد، گفتند صبیرون بیا، رسول خدا

و آداب شرع و احتیاطات ادب را مالحظه کنند و در فتوی شود باید اهل ایمان  مورد نزول مخصص نمی

نیست  صنمایند، اگر رسول خداگرمتر از آش ن ۀتند و خود را کاسو سایر امور از خدا و رسول جلو نیف

 خدا حاضر و ناظر است. 

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  بِنََبإٖ  فَاِسقُۢ  َجآَءُ�مۡ  إِن َءاَمُنٓوا ن َ�َتبَيَُّنٓوا

َ
ْ  أ ْ  ِ�ََ�ٰلَةٖ  قَۡوَمۢ� تُِصيُبوا  َ�ُتۡصبُِحوا

 ٰ ْ  ٦ َ�ِٰدِم�َ  َ�َعۡلُتمۡ  َما َ�َ نَّ  َوٱۡعلَُمٓوا
َ
ِۚ  رَُسوَل  �ِيُ�مۡ  أ ۡمرِ  ّمِنَ  َكثِ�ٖ  ِ�  مۡ يُِطيُع�ُ  لَوۡ  ٱ�َّ

َ
 ٱۡ�

َ  َوَ�ِٰ�نَّ  لََعنِتُّمۡ  يَ�ٰنَ  إَِ�ُۡ�مُ  َحبََّب  ٱ�َّ هَ  قُلُو�ُِ�مۡ  ِ�  َوَز�ََّنُهۥ ٱۡ�ِ  ٱۡلُ�ۡفرَ  إَِ�ُۡ�مُ  َوَ�رَّ
ْوَ�ٰٓ�َِك  َوٱۡلِعۡصَيانَۚ  َوٱۡلُفُسوَق 

ُ
ِٰشُدونَ  ُهمُ  أ ِ  ّمِنَ  فَۡضٗ�  ٧ ٱل�َّ ۚ  ٱ�َّ ُ  َونِۡعَمٗة  َحِكيمٞ  َعلِيمٌ  َوٱ�َّ

  ].۸-۶[الحجرات:  ﴾٨
دربارۀ آن تحقیق اید اگر فاسقی برای شما خبری آورد  ایمان آوردهای کسانی که : ترجمه

) و ۶اید پشیمان گردید( بر آنچه کرده آنگاهو آسیب رسانیدگروهی ندانسته به تا مبادا  کنید
بدانید که رسول خدا میان شماست اگر در بسیاری از امور اطاعت شما کند به رنج و زحمت 

افتید ولیکن خدا ایمان را محبوب شما نمود و آن را در نظر شما زینت داد و کفر و فسق و  می
کفر و فسق در نظرشان زشت باشد) نافرمانی را منفور شما کرد و آنان (که ایمان دوست بوده و 

) خدا چنین کرد برای تفضل و نعمتی از جانب خدا و خدا دانای ۷خود اهل رشد و هدایتند(
 ). ۸حکیم است(

رستاد برای فاو را  صرسول خدا ،یطَع ن عقبه بن ابی مُ ب ولیداین آیات نازل شده در حق : نکات

برای استقبال او آمدند برای خوش آمد او و حال آن که بین ایشان أخذ صدقات بنی المصطلق، آن مردم 

 صرسول خدا اند برگشت و به و او عداوتی در جاهلیت بود او خیال کرد ایشان برای قتل او بیرون آمده
خواست لشکری برای سرکوبی ایشان  صد، پس رسول خدانخوددای کردایشان از دادن زکات : گفت

. اما آنچه در سبب نزول این آیه در مصادر اهل سنت وارد شده آن است که  بخاری )١٧/٢١( بحار األنوارمجلسی،  -١

چون کاروانی از بنی تمیم نزد «) نقل نموده که ٧/٣٣٤) و بغوی در تفسیرش (٤٥٦٦( ) و٤١٠٩در صحیحش (

ها امیر گردان؛ و عمر گفت: بلکه اقرع بن حابس را بر ا بر آنگفت: قعقاع بن معبد رآمد، ابوبکر  ص رسول خدا

آنان امیر گردان؛ پس ابوبکر گفت: تو قصدی جز مخالفت با من نداری؛ عمر گفت: قصد مخالفت با تو را ندارم. 

َهاَ�ٰٓ ﴿ :پس به جدال با یکدیگر پرداختند تا اینکه صدای آنان باال گرفت. پس در این مورد این آیه تا پایان نازل شد ُّ�
َ
� 

ِينَ ٱ َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا ُموا ِ ٱ يََديِ  َ�ۡ�َ  ُ�َقّدِ  .﴾...ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ١٨٦

: گفت صو روایت شده که این آیات نازل شده در حق آن که به رسول خداشد. بفرستد که این آیه نازل 

شمشیر را بردار و برو : علی را خواند و فرمود صقبطیه با او مراوده دارد، رسول خدا ۀعموی ماریپسر

 بلی،: فرمود پس از تحقیق؟: رسان، عرض کردباگر دیدی پسر عموی ماریه نزد او رفته او را به قتل 

 او رفت و دید که نزد ماریه نشسته، چون دانست که علی به قصد وی آمده با شمشیر کشیده نزد علی

باال رفت و از آن طرف از ترس افتاد و عورت او نمایان شد و معلوم  برجست و باالی درخت خرمایی

 احَلْمدُ «: خبر داد، حضرت فرمود صبرگشت به رسول خدا شد آلت رجولیت ندارد. حضرت علی

 ِ  �َ  ي اذلِ ِ�َّ
ُ

وءَ نَّ يرَصِف  حال به هر خبری نباید اعتماد کرد که موجب پشیمانی است. هر ، به!*"»ا السُّ

ْ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ِمنَ  َطآ�َِفَتانِ  �ن﴿ ْ  ٱۡ�َتَتلُوا ۡصلُِحوا
َ
ۖ  فَأ ۡخَرىٰ  َ�َ  إِۡحَدٮُٰهَما َ�َغۡت  فَإِنۢ  بَۡيَنُهَما

ُ
 ٱۡ�

 ْ ٰ  َ�ۡبِ�  ٱلَِّ�  فََ�ٰتِلُوا ءَ  َح�َّ ۡمرِ  إَِ�ٰٓ  تَِ�ٓ
َ
ِۚ  أ ْ  فَآَءۡت  فَإِن ٱ�َّ ۡصلُِحوا

َ
ْۖ  بِٱۡلَعۡدلِ  بَۡيَنُهَما فَأ ۡقِسُطٓوا

َ
 َوأ

َ  إِنَّ  ٞ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  إِ�ََّما ٩ ٱلُۡمۡقِسِط�َ  ُ�ِبُّ  ٱ�َّ ْ  إِۡخَوة ۡصلُِحوا
َ
َخَوۡ�ُ�مۚۡ  َ�ۡ�َ  فَأ

َ
ْ  أ َ  َوٱ�َُّقوا  ٱ�َّ

  ].۱۰-۹[الحجرات:  ﴾١٠ ونَ تُرَۡ�ُ  لََعلَُّ�مۡ 
 دوآنو اگر دو طائفه از مؤمنان کارزار کردند بین ایشان صلح دهید، پس اگر یکی از : ترجمه

تا به فرمان خدا برگردد پس اگر برگشت کند بجنگید  بر دیگری ستم کرد با آن که ستم می
) ۹دارد( میانشان به عدالت اصالح دهید و عدالت کنید که خدا عدالت کنندگان را دوست می

همانا مؤمنان برادرند پس میان برادرانتان اصالح دهید و از خدا بترسید تا مورد رحمت 
 ). ۱۰شوید(
ه دو طایفه از مؤمنین انصار بودند نزاعشان این آیات نازل شده در موردی که اوس و خزرج ک: نکات

تعالی واجب کرد که سایر مؤمنین نظارت کرده و ایشان را اصالح  شد و به زد و خورد پرداختند، حق

گردن ننهد باید مسلمین به قتال دهند پس اگر یکی از آن دو دسته خواست تعدی کند و به حکم خدا 

وانش از صفین معاویه و اع ۀلهی نمایند، چنانکه در غزوبه حکم ا جبر واداره ایشان پردازند تا ایشان را ب

طیع ا جبرا مالمؤمنین و تمام مسلمین واجب بود با ایشان قتال کرده و ایشان رقاسطین بودند پس بر امیر

د واجب است بین برادر یکدیگرند و اگر دو نفر با یکدیگر نزاعشان شاضافه مؤمنین ه لهی نمایند. بامر ا

ِة «: فرمود صکه رسول خدااند  و نقل کرده اصالح دهندایشان  َضُل ِمْن اَعمَّ
ْ
ف
َ
َْ�ِ أ ُح َذاِت ابلْ

َ
إِْصال

؛ و از او مجلسی در )٥/١٣٣( مجمع البیانطبرسی، . »سپاس و ستایش خدایی راست که بدی را از ما دو نمود«  -١

 .)٢٢/٥٣( بحار األنوار

 

                                                           



 ۱۸۷  سورة الحجرات

َيامِ  ةِ َوالصِّ
َ

ال ُمْسلِِمَ� «: نقل شده که فرمودآن حضرت از . و نیز !*"»الصَّ
ْ
ْمِر ال

َ
 َ�ْهَتمُّ بِأ

َ
ْصَبَح ال

َ
َمْن أ

ُمْسلِِمَ� َوَمْن َشِهَد 
ْ
يَْس ِمَن ال

َ
ل
َ
ُمْسلِِم�ف

ْ
يَْس ِمَن ال

َ
ل
َ
ْم ُ�ِْب ف

َ
ل
َ
ُمْسلِِمَ� ف

ْ
ل
َ
 ُ�َناِدي يَا ل

ً
 . !+"» رَُجال

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ن َعَ�ٰٓ  قَۡو�ٍ  ّمِن قَۡومٞ  �َۡسَخرۡ  َ�  َءاَمُنوا

َ
ْ  أ � يَُ�ونُوا  �َِسآءٞ  َوَ�  ّمِۡنُهمۡ  َخۡ�ٗ

ن َعَ�ٰٓ  �َِّسآءٍ  ّمِن
َ
� يَُ�نَّ  أ ۖ  َخۡ�ٗ ْ  َوَ�  ّمِۡنُهنَّ نُفَسُ�مۡ  تَۡلِمُزٓوا

َ
ْ  َوَ�  أ ۡلَ�ِٰب�  َ�َنابَُزوا

َ
 بِۡئَس  بِٱۡ�

يَ�ِٰن�  َ�ۡعدَ  ٱۡلُفُسوُق  ٱِ�ۡسمُ  ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�ُتۡب  لَّمۡ  َوَمن ٱۡ�ِ
ُ
ٰلُِمونَ  ُهمُ  فَأ َها ١١ ٱل�َّ ُّ�

َ
� ِينَ  َ�ٰٓ  ٱ�َّ

 ْ ْ  َءاَمُنوا نِّ  ّمِنَ  َكثِٗ�� ٱۡجَتنُِبوا نِّ  َ�ۡعَض  إِنَّ  ٱلظَّ ْ  َ�  وَ  إِثٞۡمۖ  ٱلظَّ ُسوا  �َّۡعُضُ�م َ�ۡغَتب َوَ�  َ�َسَّ
 ۚ ُ�ِبُّ  َ�ۡعًضا

َ
َحُدُ�مۡ  �

َ
ن أ

َ
ُ�َل  أ

ۡ
ِخيهِ  َ�ۡمَ  يَأ

َ
ۚ  َمۡيٗتا أ ْ  فََكرِۡهُتُموهُ ۚ  َوٱ�َُّقوا َ َ  إِنَّ  ٱ�َّ  تَوَّابٞ  ٱ�َّ

  ].۱۲-۱۱[الحجرات:  ﴾١٢ رَِّحيمٞ 
بهتر از  (مسخره شدگان)دیگر را مسخر نکند شاید آنانای مؤمنین گروهی گروه : ترجمه
تر از ایشان باشند و زنانی از زنان دیگر تمسخر نکنند شاید آنان به (مسخره کنندگان)ایشان

 . چه بد استی از خودتان مکنید و یکدیگر را به لقب زشت مخوانیدباشند و طعن و عیبجوی
) ای مؤمنین از ۱۱کس توبه نکند پس خود از ستمگرانست( هرنام فسق پس از ایمان و 

گناه است و کنجکاوی از گناه ها  نبعضی از گما ها اجتناب کنید محققاً  بسیاری از گمان
دارد یکی از شما که  کسی نکنید و بعضی از شما غیبت بعضی دیگر نکند، آیا دوست می

خدا  ید و از خدا بترسید محققاً برادر خودش را بخورد پس آن را خوش ندار ۀگوشت مرد
 ). ۱۲پذیر و رحیم است( توبه

ااشاره، در این آیات چندین گناه از گناهان بزرگ ذکر و نهی شده از جمله مسخره کرده و ب: نکات

 به یا دیوث و امثال اینها کسی را ندا کردن زشت یا کافر، یا فاسق، ی کردن و به لقبعیبجوی کنایه طعن،

که یهودی بود مسلمان شد و رسول  صفیه بنت اخطب. در حدیث آمده که خصوص مؤمنین را

. و در مصادر اهل سنت با )١٨/٤٤١( وسائل الشیعةحر عاملی، ». اصالح میان مردم برتر است از نماز و روزه نفل« -١

 .)٦/٤٤٤( المسند) و احمد در ٤٩١٩( سننالفاظی نزدیک به این: ابوداود در 

س دیگری را در هرکس درحالی صبح کند که توجهی به امور مسلمانان نداشته باشد، از مسلمانان نیست و هرک« -٢

.  و در )٢/١٦٤( الکافيکلینی، ». خواهد و به داد او نرسد، از مسلمانان نیستحالی ببیند که از مسلمانان کمک می

 ،)٧٤٧٣ ش:، ٧/٢٧٠( األوسطالمعجم  در یطبران -خرآبدون جمله  -مصادر اهل سنت: با الفاظ نزدیک به این 

الله بن أبی عبد در میان راویان آن): ١/٨٧( مجمع الزوائددر  یهیثم ).٩٠٧ ش:، ٢/١٣١( الصغیرالمعجم  و در

وی را توثیق  ابن حبان أبو زرعة و و أبو حاتم و او را تضعیف نموده محمد بن حمید وجود دارد که یجعفر راز

 .اند کرده
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چرا : فرمود صحضرت رسول، رسول خدااو را تزویج نمود روزی گریه کنان آمد نزد  صخدا

از این کارها  و	!*"شده پس این آیات نازل !یا یهودیهگویند  ه به من میفصعایشه و یا ح: گفت؟ گریانی

 نهی شدید شد. 

َها﴿ ُّ�
َ
� نَ�ٰ  َذَكرٖ  ّمِن َخلَۡقَ�ُٰ�م إِنَّا ٱ�َّاُس  َ�ٰٓ

ُ
ْۚ  َوَ�َبآ�َِل  ُشُعوٗ�ا وََجَعۡلَ�ُٰ�مۡ  َوأ  إِنَّ  ِ�ََعاَرفُٓوا

ۡ�َرَمُ�مۡ 
َ
ِ  ِعندَ  أ ۡ�َقٮُٰ�مۚۡ  ٱ�َّ

َ
َ  إِنَّ  �   ].۱۳[الحجرات:  ﴾١٣ َخبِ�ٞ  َعلِيمٌ  ٱ�َّ

ها قرار  ها و قبیله مردی و زنی آفریدیم و شما را شعبهآهای مردم حقا که ما شما را از : ترجمه
ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست محققا  محققا گرامی .دادیم تا یکدیگر را بشناسید

 ). ۱۳خدا دانا و آگاه است(
که امتیازات جاهلی را که  یکی از آیاتی که موجب توجه مردم به اسالم شده این آیه است: نکات

ت جاهالنه بود از میان برداشته که سفید پوست بر سیاه پوست فخری ندارد و در اسالم موجب تعصبا

 صو نقل شده که رسول خدا تقویه افتخار به آباء و اجداد لغو شد و سید و غیر سید فرقی ندارد جز ب
من  آهای بنی هاشم ای فرزندان عبدالمطلب: هنگامی که مکه را فتح نمود بر کوه صفا ایستاد و فرمود

که محمد از ما است ید مگویبه سوی شما هستم و بر شما بسی دلسوز و مهربانم،  صرسول خدا

(یعنی مغرور نشوید) به خدا سوگند که دوستان من از میان شما و از غیر شما جز پرهیزکاران کسی 

ْحَذرْ «: نیست و در آخر فرمود
َ
ْد أ

َ
 َوَ�َ� اهللاِ َعزَّ وََجلَّ َو�ِنَّ يِل َ�َمِ�  َوَ�يَْنُ�م َو�ِْيَما بَيِْ�  �ِْيَما بَيِْ�  ُت ق

ُ�مْ 
ُ
ُ�ْم َ�َمل

َ
او را گرامی و وارد شده که زید فرزند موسی بن جعفر بر مأمون وارد شد مأمون  .!+"»َول

بود، پس زید به حضرت سالم داد لیکن حضرت داشت در حالیکه حضرت رضا هم در نزد مأمون 

نَْت «: حضرت فرمود دهی؟ فرزند پدر تو هستم و تو جواب مرا نمیمن : جواب او را نداد، زید گفت
َ
أ

بحار ها مجلسـی در ؛ و از آن)٥/١٣٦( مجمع البیان؛ و طبرسی، )٣٢٢-٢/٣٢١( تفسیر علی بن إبراهیم قمی -١

يِب َهاُروُن نيَِبُّ «دو بگو: به صفیه گفتند که به آن صاِهللا  . و در آن آمده که رسول)٢٢/١٩٧( األنوار
َ
َوَ��ِّ  اهللاِ إِنَّ أ

ٌد رَُسوُل  اهللاِ ُموىَس لَكِيُم  ود و همانا پدرم هارون پیامبر خدا بود و عمویم موسی کلیم الله ب»: « اهللاِ َوَزْويِج ُ�َمَّ

حدیث حسن این  گوید:می ) و٣٨٩٢( ی در سننترمذو در مصادر اهل سنت: ». همسرم محمد رسول خدا است

ِریب
َ

 ).٨٥٠٣ ش:، ٨/٢٣٦( األوسط نی درطبرا و ؛)٦٧٩٠ ش:، ٤/٣١(در المستدرك حاکم است. و  َصِحیح غ

دهم؛ برای من عمل من و برای شما در مورد آنچه میان من و شماست و میان من و الله متعال است، هشدار می« -٢

 .)٨/٣٥٩( بحار األنوارمجلسی،  ».باشدتان میعمل

 

                                                           



 ۱۸۹  سورة الحجرات

 إَِخاَء بَيِْ� َوَ�يَْنك
َ

َ ال إَِذا َعَصْيَت ا�َّ
َ
َ ف َطْعَت ا�َّ

َ
يِخ َما أ

َ
الَ « :و منقول است که. !*"» أ يلَ قَ عِ امَ أَنَّ إِسْ

ادِقِ  تَاهْ : لِلصَّ بَ ا أَ قُولُ يفِ  !يَ ا تَ نَّاالْـمُ مَ نِبِ مِ ال ذْ قَ ا؟ فَ نَ ِ ريْ نْ غَ مِ َما�ِّيُِ�مۡ  َس لَّيۡ ﴿  :وَ
َ
َماِ�ِّ  َوَ�ٓ  بِأ

َ
 أ

هۡ 
َ
و ائمه در کلمات و دعاهایشان مکرر این معنی را بیان  .!,!"+"﴾بِهِ  زَ ُ�ۡ  �ءٗ ُسوٓ  َمۡل َ�عۡ  َمن ِب� ِكَ�ٰ لۡ ٱ لِ أ

 اند، ولی با وجود آیات روشن قرآن احتیاجی به نقل کلمات ایشان در این موارد نیست.  کرده

ۡعَراُب  قَالَتِ ﴿
َ
ۖ  ٱۡ� ْ  لَّمۡ  قُل َءاَمنَّا ْ  َوَ�ِٰ�ن تُۡؤِمُنوا ۡسلَۡمَنا قُولُٓوا

َ
ا أ يَ�ٰنُ  يَۡدُخلِ  َولَمَّ  ِ�  ٱۡ�ِ

ْ  �ن قُلُو�ُِ�ۡمۖ  َ  تُِطيُعوا ۡعَ�ٰلُِ�مۡ  ّمِنۡ  يَلِۡتُ�م َ�  َورَُسوَ�ُۥ ٱ�َّ
َ
ۚ  ًٔ َشۡ�  أ َ  إِنَّ  ا  َ�ُفورٞ  ٱ�َّ

ِينَ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  إِ�ََّما ١٤ رَِّحيمٌ  ْ  ٱ�َّ ِ  َءاَمُنوا ْ  لَمۡ  ُ�مَّ  َورَُسوِ�ِۦ بِٱ�َّ ْ  يَۡرتَابُوا ۡمَ�ٰلِِهمۡ  َوَ�َٰهُدوا
َ
 بِأ

نفُ 
َ
ِۚ  َسبِيلِ  ِ�  ِسِهمۡ َوأ ْوَ�ٰٓ�َِك  ٱ�َّ

ُ
ِٰدقُونَ  ُهمُ  أ ُ�َعّلُِمونَ  ُقۡل  ١٥ ٱل�َّ

َ
�  َ ُ  بِِدينُِ�مۡ  ٱ�َّ  َوٱ�َّ

َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َما َ�ۡعلَمُ  �ِض�  ِ�  َوَما ٱلسَّ
َ
ُ  ٱۡ� ءٍ  بُِ�ّلِ  َوٱ�َّ  ]. ۱۶-۱۴[الحجرات: ﴾١٦ َعلِيمٞ  َ�ۡ

ید مسلمان اید ولیکن بگوی ایمان نیاورده: بگو .آوردیمما ایمان : گفتنداعراب بادیه : ترجمه
ایم و هنوز ایمان در قلب شما وارد نشده و اگر خدا و رسول او را اطاعت کنید چیزی از  شده

) همانا مؤمنین آنانند که به ۱۴کند زیرا خدا آمرزنده و رحیم است( اعمالتان را کم نمیجزاء 
های خود در راه خدا جهاد  ننمایند و با اموال و جانخدا و رسول او ایمان بیاورند سپس شک 

دهید و حال آنکه خدا  آیا خدا را به دین خود یاد می: بگو )۱۵کنند آنان فقط راستگویانند(
 ). ۱۶ها و زمین است و خدا به هر چیزی داناست( داند آنچه در آسمان می

ایمانشان برهانی نبود ولی از ترس و یا از لهی دور بودند و بادیه و بیابان که از معارف ااعراب : نکات

فرماید اینان  میدا گذاشتند، خ می صکثرت و سطوت مسلمین اظهار ایمان کرده و منت بر رسول خدا

ان جاری است که جان و مال و خونشان ششود و احکام اسالم بر ای و اظهارشان اسالم محسوب می

باشند و اسالم اعم است از اقرار به  بر زبان میپس مؤمن محفوظ است ولی چون عقائد محکمی ندارند 

قلبی با اظهار  ۀست از عقیدا ولی ایمان خاص است و آن عبارت قلبی و عدم آن، ۀزبان و با داشتن عقید

ابن  ».تو برادرم هستی، از خداوند اطاعت نکردی؛ پس چون نافرمانی خداوند نمودی، برادری میان من و تو نیست« -١

 .)٤٩/٢٢١( بحار األنوار. و از او: مجلسی در )٤/٣٦١( مناقب آل أبي طالبشهر آشوب، 

به آرزوهای «گویی؟ پس فرمود: السالم گفت: پدرم، در مورد گنهکار ما و غیر ما چه میاسماعیل به صادق علیه« -٢

ابن بابویه قمی (شیخ  »..شما و آرزوهای اهل کتاب نیست، هرکس کار بدی انجام دهد، به کیفر آن خواهد رسید

 .)٢٣٥-٢/٢٣٤( عیون أخبار الرضاصدوق)، 

 ].١٢٣[النساء: ». ها و آرزوهای شما و آرزوهای اهل کتاب نیست ثواب و عقاب) به خواسته«( -٣
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های آن جهاد با مال و جان است  بیان شده که از نشانه ۱۵ ۀو مؤمن حقیقی همان است که در آی زبانی

 يِف «: ودفرم صدر راه خدا. و رسول خدا
ً
 َوَ�ْقراً يِف َمِعيَشتِِه، َوَ�ْقا

ًّ
ُ ُذال بََسُه ا�َّ

ْ
ل
َ
َهاَد، أ ِ

ْ
َمْن تََرَك اجل

 . !*"»ِدينِهِ 

نۡ  َعلَۡيَك  َ�ُمنُّونَ ﴿
َ
ْۖ  أ ۡسلَُموا

َ
ْ  �َّ  قُل أ َّ  َ�ُمنُّوا ُ  بَلِ  إِۡسَ�َٰمُ�م�  َ�َ نۡ  َعلَۡيُ�مۡ  َ�ُمنُّ  ٱ�َّ

َ
 أ

يَ�ٰنِ  َهَدٮُٰ�مۡ  َ  إِنَّ  ١٧ َ�ِٰد�ِ�َ  ُكنُتمۡ  إِن لِۡ�ِ َ�َٰ�ٰتِ  َ�ۡيَب  َ�ۡعلَمُ  ٱ�َّ �ِض�  ٱلسَّ
َ
ُ  َوٱۡ�  َوٱ�َّ

 ۢ    ].۱۸-۱۷[الحجرات:  ﴾١٨ َ�ۡعَمُلونَ  بَِما بَِصُ�
اسالم خود را بر من منت مگذارید بلکه : اند بگو گذارند که اسالم آورده بر تو منت می: ترجمه

) ۱۷ید(ایمان هدایت نموده، اگر راست گوی شما را به سویگذارد که  بر شما منت میخدا 
 ). ۱۸آورید بینا است( داند و خدا به آنچه بجا می ها و زمین را می محققا خدا غیب آسمان

کردند  اسد در حال قحطی با زن و بچه در مدینه آمدند و به زبان اظهار ایمان می بنی ۀطائف: نکات

ایم،  گذاشتند که ما بدون قتال مسلمان شده و بر او منت می صرسول خدابرای جلب توجه و همراهی 

شود بلکه باید شکر خدا را نمایند که ایشان را هدایت  که اسالم آوردن موجب منت نمی!+"آیه نازل شده 

 نموده است.

کلینی، ». پوشاندهرکس جهاد را ترک کند خداوند لباس ذلت و خواری و فقر در زندگی و تباهی در دین را بر او می« -١

 .)٦/١٢٣( تهذیب األحکامو طوسی، ). ٥/٢( الکافي

الکشف ثعلبی نیشابوری،  ؛)١٦/٣٤٨( الجامع ألحکام القرآنقرطبی،  )؛٧/٤٣٩( التنزیل معالـمنگا: بغوی،  -٢

و  ؛)٨/١١٧( البحر الـمحیطو أبوحیان،  ؛)٢/٢٣٥( تفسیر عبد الرزاقعبدالرزاق صنعانی، : . ونگا)٩/٨٩( والبیان

 .)٧/٥٨٥( الدر الـمنثورسیوطی، 

 

                                                           



 
 
 

 سورة ق (مكية وهي مخس وأربعون آية)

 باشد آیه می ۴۵ق مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ْ  بَۡل  ١ ٱلَۡمِجيدِ  َوٱۡلُقۡرَءانِ  ٓقۚ ﴿ ن َعِجُبٓوا
َ
نِذرٞ  َجآَءُهم أ ءٌ  َ�َٰذا ٱۡلَ�ٰفُِرونَ  َ�َقاَل  ّمِۡنُهمۡ  مُّ ۡ�َ 

ِءَذا ٢ َعِجيٌب 
َ
ۖ  َوُ�نَّا ِمۡتَنا أ ۢ  َ�ٰلَِك  تَُراٗبا �ُض  تَنُقُص  َما َعلِۡمَنا قَدۡ  ٣ بَعِيدٞ  رَۡجُع

َ
 ِمۡنُهۡمۖ  ٱۡ�

ْ  بَۡل  ٤ َحفِي� كَِ�ٌٰب  وَِعنَدنَا بُوا ا بِٱۡ�َقِّ  َكذَّ ۡمرٖ  ِ�ٓ  َ�ُهمۡ  َجآَءُهمۡ  لَمَّ
َ
رِ�ٍج  أ  ].۵-۱[ق:   ﴾٥ مَّ

) ۱و الصفات رحمن رحیم. ق. قسم به این قرآن ارجمند(نام خدای کامل الذات ه ب: ترجمه
منذری و اینان منکر) بلکه اینان از آمدن منذری از خودشان عجب دارند که کافران (که تو 
شویم این برگشتی  آیا چون مردیم و خاک شدیم زنده می) ۲این چیز عجیبی است(: گفتند

کند و نزد ما کتابی است  ایم آنچه زمین از آنان کم می تحقیق ما دانستهه ) ب۳است( بعید
حالی پریشان ق تکذیب کردند چون حق برایشان آمد پس ایشان دربلکه به ح) ۴نگهدارنده(
 ). ۵(واضطرابند

و بعضی  نی وضع نکردند چنانکه مکرر گفتیمباشد و آن را برای مع از حروف هجا می قاف: نکات

یعنی قسم به  »ق« و منظور از ،این حروف مقطعه در ابتدای سور برای قسم استاند  محققین گفته

توان گفت چرا در این سوره از میان  خدای قدیر و البته احادیثی نیز در این مورد وارد شده است، و می

 ۀانتخاب شده برای اینکه نسبتا در آیات کم این سوره قاف زیاد است چنانکه در سور »ق« حروف هجا

ۡمرٖ  ِ�ٓ  َ�ُهمۡ ﴿: ۀجمل سایر سور است نسبتا. و مقصود از از الم و میم زیادتر بقره الف،
َ
رِ�ٍج  أ این  ﴾مَّ

است که کفار در تشویش و اضطرابند گاهی قرآن را شعر و گاهی سحر گاهی افسانه و گاهی دروغ 

 خوانند و خود متحیر و سرگردانند.  می

فَلَمۡ ﴿
َ
ْ  أ َمآءِ  إَِ�  يَنُظُرٓوا َٰها بَنَۡيَ�َٰها َكۡيَف  فَۡوَ�ُهمۡ  ٱلسَّ �َض  ٦ فُُروٖج  ِمن لََها َوَما َوَز�َّ�َّ

َ
 َوٱۡ�

ۡلَقۡيَنا َمَدۡدَ�َٰها
َ
�َبۡتَنا َرَ�ِٰ�َ  �ِيَها َو�

َ
ةٗ  ٧ بَِهيجٖ  َزۡو� ُ�ِّ  ِمن �ِيَها َوأ  لُِ�ِّ  َوذِۡكَرىٰ  َ�ۡبِ�َ
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نِيبٖ  َ�ۡبدٖ  ۡ�َا ٨ مُّ َمآءِ  ِمنَ  َونَزَّ َ�َٰرٗ�  َمآءٗ  ٱلسَّ �َبۡتَنا مُّ
َ
ٰٖت  بِهِۦ فَأ  ٩ ٱۡ�َِصيدِ  وََحبَّ  َج�َّ

ََّها بَاِسَ�ٰتٖ  َوٱ�َّۡخَل  ۡحَيۡيَنا ّلِۡلعَِبادِ�  ّرِۡزٗقا ١٠ نَِّضيدٞ  َطۡلعٞ  ل
َ
ةٗ  بِهِۦ َوأ ۚ  بَۡ�َ ۡيٗتا  ٱۡ�ُُروجُ  َكَ�ٰلَِك  مَّ

  ].۱۱-۶[ق:  ﴾١١
ایم  آن را بنا کرده و زینتش دادهاید که چگونه  مگر به آسمان فوق خودشان نظر نکرده: ترجمه

ایم و در آن از  بلند انداخته های و زمین را گسترده و در آن کوه )۶(که شکاف و خللی ندارد
ای که به  بصیرت و تذکری گردد برای هر بنده ۀ) تا مای۷قسم گیاه جفت روح افزا رویاندیم(هر 

ها و حبوبات قابل درو  باغ آب، آن سمان آبی با برکت نازل کردیم و به) و از آ۸حق رو کند(
های آن روی هم چیده  منظم که دانه ۀهای بلند خرما که دارای خوش ) و درخت۹یاندیم(رو

) برای رزق بندگان و زنده کردیم به باران شهر مرده را بدینگونه است بیرون ۱۰شده است(
 ). ۱۱آمدن از قبر(

به زنده  ها را رویانیدن نباتات و گلها و میوه تشبیه آورده خلقت آسمان، زمین،تعالی  حق: نکات

 کردن مردگان از قبر و بیرون آمدن آنان که مُ 
َ

 مبارک خوانده زیرا تمام درختان، ه است. و باران رابَّ ش

انگور است  ۀخرما و خوش ۀخوش ﴾نَِّضيدٞ  َطۡلعٞ ﴿زراعات و حبوبات از برکت باران است. و مقصود از 

 ای چیده شده است.  که منظم شده و روی هم در سنبله

بَۡت ﴿ ۡصَ�ُٰب  نُوحٖ  قَۡومُ  َ�ۡبلَُهمۡ  َكذَّ
َ
 ١٣ لُوطٖ  �ۡخَ�ٰنُ  َوفِرَۡعۡونُ  وََ�دٞ  ١٢ َوَ�ُمودُ  ٱلرَّّسِ  َوأ

ۡصَ�ُٰب 
َ
يَۡ�ةِ  َوأ

َ
َب  ُ�ّٞ  ُ�بَّٖع�  َوقَۡومُ  ٱۡ�   ].۱۴-۱۲[ق:  ﴾١٤ وَِ�يدِ  فََحقَّ  ٱلرُُّسَل  َكذَّ

) و قوم عاد و ۱۲اصحاب الرس و قوم ثمود تکذیب کردند( پیش از ایشان قوم نوح،: ترجمه
ع همگی تکذیب رسل کردند پس عقابم بَّ ) و اصحاب بیشه و قوم تُ ۱۳فرعون و برادران لوط(

 ). ۱۴محقق شد(
اقوام گذشته برای تسلیت خاتم األنبیاء است که از تکذیب قوم زیاد افسرده نشود و شمردن : نکات

 ۀاند و اما اصحاب رس آنانند که پیغمبر خود را در چاه افکندند در سور چنین بودهبداند که تمام اقوام 

باشند که قوم او در بیشه و یا  شرح آن گذشت. و اصحاب بیشه همان اصحاب شعیب می ۳۸ ۀفرقان آی

 ذکر شد.  ۳۷ ۀدخان آی ۀجنگلی بودند. و قوم تبع در سور

َ�َعيِيَنا﴿
َ
ِل�  بِٱۡ�َۡلقِ  أ وَّ

َ
�َ�ٰنَ  َخلَۡقَنا َولََقدۡ  ١٥ َجِديدٖ  َخۡلقٖ  ّمِنۡ  لَۡبٖس  ِ�  ُهمۡ  بَۡل  ٱۡ�  ٱۡ�ِ

ۥۖ  بِهِۦ تُوَۡسوُِس  َما َوَ�ۡعلَمُ  ۡقَرُب  َوَ�ۡنُ  َ�ۡفُسُه
َ
  ٱلُۡمَتلَّقَِيانِ  َ�َتلَ�َّ  إِذۡ  ١٦ ٱلَۡورِ�دِ  َحۡبلِ  ِمنۡ  إَِ�ۡهِ  أ

 

َمالِ  وََعنِ  ٱۡ�َِم�ِ  َعنِ  ا ١٧ َقعِيدٞ  ٱلّشِ يۡهِ  إِ�َّ  قَۡولٍ  ِمن يَۡلفُِظ  مَّ   ].۱۸-۱۵[ق: ﴾١٨ َعتِيدٞ  َر�ِيٌب  َ�َ
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شدیم (خیر،   خلقت اول (یعنی آسمان و زمین و انسان) خسته و مانده ۀواسطه آیا ب: ترجمه
ه ) و ب۱۵) در شک و اشتباهند(األخری ةنشأوامانده نشدیم) بلکه اینان از خلقت جدید (یعنی 

دانیم و ما به او از رگ حیات  تحقیق انسان را خلق کردیم و وسوسه و خیاالت نفس او را می
) ۱۷گیرند( دو گیرنده که از طرف راست و چپ او نشسته اعمال او را می وقتی) ۱۶نزدیکتریم(

 ). ۱۸کند مگر این که نزد او مراقبی آماده است( هیچ گفتاری را از دهان خارج نمی
گاه است. و هرچیزی را آفریده از کم و کیف احوال آن  که هر تعالی حق: نکات ه چیزی را بکامال آ

کند،  اندازه خلق نموده و تناسب آن را با موجودات دیگر متناسب قرار داده و از کم و کاست حفظ می

همان دو گیرنده و دو ملک  ﴾ٱلُۡمَتلَّقَِيانِ  َ�َتلَ�َّ ﴿: ۀهمچنین است در خلقت انسان. و مقصود از جمل

کنند.  اعمال و اقوال انسان است و آن را ضبط می ۀآماد ،تر از آن است که چون ضبط صوت بلکه دقیق

لهی یادی از آن ای نبوده ولی در آیات ا و گیرنده عجب این است که در زمان نزول قرآن ضبط صوت

  !شده است

�  ٱلَۡمۡوتِ  َسۡكَرةُ  وََجآَءۡت ﴿ ٰ  بِٱۡ�َّقِ �  ِ�  َونُفِخَ  ١٩ َ�ِيدُ  ِمۡنهُ  ُكنَت  َما لَِك َ� ورِ  يَۡومُ  َ�ٰلَِك  ٱلصُّ
َعَها َ�ۡفٖس  ُ�ُّ  وََجآَءۡت  ٢٠ ٱلۡوَِ�يدِ   َ�َٰذا ّمِنۡ  َ�ۡفلَةٖ  ِ�  ُكنَت  لََّقدۡ  ٢١ وََشِهيدٞ  َسآ�ِقٞ  مَّ

يَّ  َما َ�َٰذا قَرِ�ُنُهۥ َوقَاَل  ٢٢ َحِديدٞ  ٱۡ�َۡومَ  َ�َبَ�ُكَ  ِغَطآَءكَ  َعنَك  فََكَشۡفَنا  ﴾٢٣ َعتِيدٌ  َ�َ
  ].۲۳-۱۹[ق:  

این چیزی است که از آن  دررسد،راستی و درستی ه مرگ بو بیهوشی : ترجمه
 ی درحالیکس ) و هر۲۰عذاب( ۀاین است روز وعد ) و دمیده شود در صور۱۹گریختی( می

تو در غفلت بودی از این  ) محققاً ۲۱است( ایدهندهو گواهی ایدهندهسوقبا او که بیاید 
همدم او ) و ۲۲ات تیزبین است( طرف کردیم و اکنون دیدهغفلتت را از تو بر  ۀ، پس پردروز

 ). ۲۳د این اعمال زشت تو است که نزد من حاضر و آماده است(یعنی ملک موکل بر او گوی

و  ﴾نُفِخَ ﴿ و ﴾وََجآَءۡت ﴿صورت ماضی آمده مانند ه بدر این آیات مستقبل محقق الوقوع : نکات

روز قیامت است در ظاهر آیات. و بعضی  ﴾َحِديدٞ  ٱۡ�َۡومَ  َ�َبَ�ُكَ ﴿: ۀ. و مقصود از جمل﴾فََكَشۡفَنا﴿

يَّ  َما َ�َٰذا قَرِ�ُنُهۥ َوقَاَل ﴿در  قرين ۀ. و اما کلم اند مقصود وقت احتضار است و دلیلی ندارد. گفته َ�َ 
 همان فرشتۀ گمارده بر ﴾َعتِيدٌ 

ً
  نوشته.  وی است که در دنیا اعمالش را می ظاهرا

اٍر َعنِيدٖ ﴿ ۡلقَِيا ِ� َجَهنََّم ُ�َّ َكفَّ
َ
نَّاعٖ  ٢٤� رِ�ٍب  ُمۡعَتدٖ  ّلِۡلَخۡ�ِ  مَّ ِي ٢٥ مُّ ِ  َمعَ  َجَعَل  ٱ�َّ  ٱ�َّ

ۡلقَِياهُ  َءاَخرَ  إَِ�ًٰها
َ
ِديدِ  ٱۡلَعَذابِ  ِ�  فَ� ٓ  َر�ََّنا قَرِ�ُنُهۥ ۞قَاَل  ٢٦ ٱلشَّ ۡطَغۡيُتُهۥ َما

َ
 َ�نَ  َوَ�ِٰ�ن أ
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ْ  َ�  قَاَل  ٢٧ بَعِيدٖ  َضَ�ٰ� ِ�  يَّ  َ�َۡتِصُموا ۡمُت  َوَقدۡ  َ�َ ُل  َما ٢٨ بِٱلۡوَِ�يدِ  إَِ�ُۡ�م قَدَّ  ٱۡلَقۡوُل  ُ�َبدَّ
يَّ  َ�َ  ٓ ۠  َوَما نَا

َ
�  ٖ�ٰ  ].۲۹-۲۴[ق:  ﴾٢٩ ّلِۡلَعبِيدِ  بَِظ�َّ

ستم  ،خیر ۀ) منع کنند۲۴عنودی را( ۀکفران کنند ای دو مأمور بیندازید در دوزخ هر: ترجمه
) آنکه با خدا خدای دیگری قرار داده پس او را در عذاب سخت ۲۵شکاک را( ۀکنند

در گمراهی خود داشتم ولیکن او ن پروردگارا من او را به طغیان وا: ) همدم او گوید۲۶بیفکنید(
ش به شما اعالم خطر کرده بودم و تعالی گوید نزاع نزد من نکنید که از پی ) حق۲۷دوری بود(

) گفتار جزا نزد من تغییر نیابد و من نسبت به بندگان ستمگر ۲۸عذاب را داده بودم( ۀوعد
 ). ۲۹نیستم(

ۡلقَِيا﴿ مخاطب: نکات
َ
ۡلقَِيا﴿ کیست، چون ﴾...�

َ
رساند که  باشد ظاهر آیات می تثنیه می ﴾�

ٓ  َر�ََّنا قَرِ�ُنُهۥ قَاَل ﴿: ۀو در جمل مخاطب همان سائق و شهید است که سابقا ذکر شده است  َما
ۡطَغۡيُتُهۥ

َ
 است که در دنیا او را گمراه کرده و باعث طغیان شده است. شیطانی  ﴾..أ

تِ  َهلِ  ِ�ََهنَّمَ  َ�ُقوُل  يَۡومَ ﴿
ۡ
زِ�دٖ  ِمن َهۡل  َوَ�ُقوُل  ٱۡمَتَ� ۡزلَِفتِ  ٣٠ مَّ

ُ
 َ�ۡ�َ  لِۡلُمتَّقِ�َ  ٱۡ�َنَّةُ  َوأ

اٍب  لُِ�ِّ  تُوَعُدونَ  َما َ�َٰذا ٣١ بَعِيدٍ  وَّ
َ
نۡ  ٣٢ َحفِيٖظ  أ  بَِقۡلبٖ  وََجآءَ  بِٱۡلَغۡيبِ  ٱلرَّۡحَ�ٰنَ  َخِ�َ  مَّ

نِيٍب  ا لَُهم ٣٤ ٱۡ�ُلُودِ  يَۡومُ  َ�ٰلَِك  �َِسَ�ٰ�ٖ�  ٱۡدُخلُوَها ٣٣ مُّ ۡ�َنا �ِيَها �ََشآُءونَ  مَّ  ﴾٣٥ َمزِ�دٞ  َوَ�َ
  ].۳۵-۳۰[ق:  

) و ۳۰(؟ هستهم آیا پر شدی و او گوید آیا بیشتر از این یم به دوزخ گویروزی که : ترجمه
ید شو آنچه وعده داده می ) این است۳۱بهشت برای پرهیزکاران نزدیک شود که دور نباشد(

که از خدای رحمن به پنهان بترسد و ) آن۳۲( و خود را حفظ نمایدآورد برای هرکس به خدا رو
ید این است روز ه سالمت وارد بهشت شوب (گفته شود)) ۳۳( خاشع و ناالن آمده باشدبا قلب 

 ). ۳۵) برای ایشان در آن است آنچه بخواهند و نزد ماست زیادتر(۳۴( همیشگی

ۡ�َنا﴿: ۀو مراد از جمل: نکات ی است که نه چشمی در دنیا دیده و نه گوشی چیزهای، ﴾َمزِ�دٞ  َوَ�َ

زِ�دٖ  ِمن َهۡل ﴿شنیده، چنانکه در دوزخ است   . !*"، نزد رحمت او است عنایات مزید﴾مَّ

ۡهلَۡكَنا َوَ�مۡ ﴿
َ
َشدُّ  ُهمۡ  قَۡرنٍ  ّمِن َ�ۡبلَُهم أ

َ
ْ  َ�ۡطٗشا ِمۡنُهم أ ُبوا ِيٍص  ِمن َهۡل  ٱۡ�َِ�ٰدِ  ِ�  َ�َنقَّ َّ� ٣٦ 

وۡ  قَۡلٌب  َ�ُۥ َ�نَ  لَِمن َ�ِۡ�َرىٰ  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ 
َ
ۡلَ�  أ

َ
ۡمعَ  �  َخلَۡقَنا َولََقدۡ  ٣٧ َشِهيدٞ  وَُهوَ  ٱلسَّ

زِ�دٖ ﴿ز دیدگاه مفسران در این زمینه آن است که مراد ا -١  باشد.بیان وسعت جهنم می ﴾َهۡل ِمن مَّ
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َ�َٰ�ٰتِ  �َض  ٱلسَّ
َ
يَّا�ٖ  ِستَّةِ  ِ�  بَۡيَنُهَما َوَما َوٱۡ�

َ
َنا َوَما � ٰ  فَٱۡصِ�ۡ  ٣٨ لُُّغوٖب  ِمن َمسَّ  َما َ�َ

ِ  ِ�َۡمدِ  وََسّبِحۡ  َ�ُقولُونَ  ۡمِس  ُطلُوعِ  َ�ۡبَل  َك َرّ� ۡلِ  َوِمنَ  ٣٩ ٱۡلُغُروبِ  َوَ�ۡبَل  ٱلشَّ  فََسّبِۡحهُ  ٱ�َّ
ۡدَ�ٰرَ 

َ
ُجودِ  َوأ  ].۴۰-۳۶[ق:  ﴾٤٠ ٱلسُّ

ه آنان از ایشان ب .هالک کردیمکه  قبل از ایشانبسیاری  های و چه بسیار نسل: ترجمه
آیا راه گریزی در شهرها تفحص کردند  و (برای گریز از عذاب)تر بودند  صالبت سخت

با حضور یا و آنچه ذکر شد تذکر و عبرتی است برای آن که دلی دارد ) محققا در ۳۶؟(داشتند
بین آنهاست در را ها و زمین و آنچه  تحقیق که آفریدیم آسمانه ) و ب۳۷قلب گوش فرا دهد(

گویند صبر کن و پیش از  می(مشرکان) ) پس بر آنچه ۳۸شش روز و خستگی به ما نرسید(
) و قسمتی ۳۹تسبیح کن( او ستایش پروردگارت را همراه باطلوع خورشید و قبل از غروب آن 

 ). ۴۰( ها از شب او را تسبیح نما و عقب سجده
و تسلی و تقویت اوست که اگر مشرکین مکه از  صرسول خداتمام این آیات برای تسلیت : نکات

تر بودند و از سطوت ما گریزی  دهند اقوام گذشته از ایشان قوی آزار می سخن تو اعراض کرده و تو را

و قدرت ما را به یادآور و در پنج وقت، حمد خدا و تسبیح او را فراموش مکن که ذکر خدا و  .نداشتند

شود زیرا قبل از طلوع  نماز موجب آرامش دل است. و اوقات نمازهای پنجگانه از این آیات استفاده می

شب همان وقت  د وقت نماز صبح است و قبل از غروب نماز ظهر و عصر است و قسمتی ازخورشی

و تسبیح واجب و حمد واجب همان تسبیحات و حمدی است که در این نمازها  باشد مغرب و عشا می

 باشد.  می

َ�نٖ  ِمن ٱلُۡمَنادِ  ُ�َنادِ  يَۡومَ  َوٱۡسَتِمعۡ ﴿ ۡيَحةَ  �َۡسَمُعونَ  يَۡومَ  ٤١ َقرِ�بٖ  مَّ �  ٱلصَّ ّقِ  يَۡومُ  َ�ٰلَِك  بِٱۡ�َ
ۦ َ�ۡنُ  إِنَّا ٤٢ ٱۡ�ُُروِج  قُ  يَۡومَ  ٤٣ ٱلَۡمِص�ُ  �َ�َۡنا َونُِميُت  نُۡ�ِ �ُض  �ََشقَّ

َ
ۚ  َ�ۡنُهمۡ  ٱۡ� اٗ� َ�ِ 

ۡنُ  ٤٤ �َِس�ٞ  َعلَۡيَنا َحۡ�ٌ  َ�ٰلَِك  ۡعلَمُ  �َّ
َ
ٓ  َ�ُقولُوَنۖ  بَِما أ نَت  َوَما

َ
 فََذّكِرۡ  ارٖ� ِ�َبَّ  َعلَۡيِهم أ

   ].۴۵-۴۱[ق:  ﴾٤٥ وَِ�يدِ  َ�َاُف  َمن بِٱۡلُقۡرَءانِ 
آن صیحه را به واقع  روزی که) ۴۱و بشنو روزی را که منادی ندا کند از مکانی نزدیک(: ترجمه

میرانیم و  کنیم و می ) حقا ما زنده می۴۲این است روز بیرون شدن از قبر( ،دو یقین بشنون
که زمین بشکافد و از روی ایشان بر طرف شود در حالی  یروز )۴۳( سرانجام به سوی ما است

) ما به ۴۴روز حشری است که بر ما آسان است( این .حاضر شوند(برای حساب) سرعت ه که ب
پس با  .کنی) به ایمان جبوربر ایشان مسلط نیستی (تا ایشان را م گویند داناتریم و تو آنچه می

 ). ۴۵ترسد( عذاب من می ۀکه را از وعدقرآن تذکر بده هر این 
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ین است با گوش دل بشنو تا آن روز مانند دیگران وحشت نکنی، و ا ستمعا مقصود از: نکات

ٓ ﴿: ۀجمل نَت  َوَما
َ
تسلطی بر مردم ندارد و قدرتی به  صرسول خدا، داللت دارد که ﴾ِ�َبَّارٖ  َعلَۡيِهم أ

  سازد،او داده نشده که بتواند مردم را به چیزی مجبور 
ُ

باید از این آیات متنبه شوند و برای او و  ةالپس غ

داللت دارد که تذکر دادن مردم باید  ﴾بِٱۡلُقۡرَءانِ  َفَذّكِرۡ ﴿ ۀاوالدش قدرت تکوینی قائل نشوند. و جمل

 چیز دیگر.ه قرآئت آن باشد نه بقرآن و  ۀواسطه ب

 



 
 
 

 سورة الذاريات (مكية وهي ستون آية)

 باشد آیه می ۶۰ذاریات مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
ٰرَِ�ٰتِ ﴿ � َفٱۡلَ�ٰرَِ�ِٰت  ٢ وِۡقٗر� فَٱۡلَ�ِٰمَ�ٰتِ  ١ َذۡرٗو� َوٱل�َّ َ�ٰتِ  ٣ �ُۡ�ٗ ۡمًرا فَٱلُۡمَقّسِ

َ
 إِ�ََّما ٤ أ

  ].۶-۱:یات[الذار  ﴾٦ لََ�ٰقِعٞ  ٱّ�ِينَ  �نَّ  ٥ لََصادِقٞ  تُوَعُدونَ 
رحمن رحیم. قسم به بادهای وزان که بذرافشانی بنام خدای کامل الذات و الصفات : ترجمه
ی ) آنگاه قسم به چیزهای۲( دوش گیرنده باران را ببار که بار سنگین پس قسم به ابرها )۱کنند(

وعده داده ) که آنچه ۴کنندگان امر(  ) آنگاه قسم به تقسیم۳آسانی جریان دارند(ه که ب
 ). ۶) و اینکه روز جزا واقع شدنی است(۵شوید راست است( می

است. و یم آن چهار وصف برای یک موصوف ویقسم اول سوره ممکن است بگهار چدر این : نکات

ممکن است موصوف هم متعدد باشد اما اگر موصوف واحد باشد پس موصوف باد است که دارای 

ندگی و بذر افشانی َز وصف َو قسم به  اول: هم برای ترتیب است »فاء«چهار وصف است به ترتیب، و 

وصف حمل باد، بخار را از  دومکند.  که تخم نباتات و همچنین غبار زمین را به هر کجا پراکنده می ،آن

به تقسیم بارش و  چهارم باد به بالد و قصبات.وصف جریان  سومسنگینی است. های  دریا که آب

 های باران را به هر جای  دانه
َ
ک و فرشتگان که نیروهای عالم مناسب. و ممکن است این اوصاف برای مل

 یان خواهد شد. نازعات ب ۀدر سور هاغیب هستند بوده باشد و هدف از این قسم

َمآءِ ﴿ َۡتلِٖف  قَۡولٖ  لَِ�  إِنَُّ�مۡ  ٧ ٱۡ�ُُبكِ  َذاتِ  َوٱلسَّ فَِك  َمنۡ  َ�ۡنهُ  يُۡؤفَُك  ٨ �ُّ
ُ
 قُتَِل  ٩ أ

ُٰصونَ  ِينَ  ١٠ ٱۡ�َ�َّ يَّانَ  لُونَ  َٔ �َۡ�  ١١ َساُهونَ  َ�ۡمَر�ٖ  ِ�  ُهمۡ  ٱ�َّ
َ
 َ�َ  ُهمۡ  يَۡومَ  ١٢ ٱّ�ِينِ  يَۡومُ  �

ْ  ١٣ ُ�ۡفَتُنونَ  ٱ�َّارِ  ِي َ�َٰذا فِۡتنََتُ�مۡ  ُذوقُوا  ].۱۴-۷:یات[الذار ﴾١٤ �َۡسَتۡعِجلُونَ  بِهِۦ ُكنُتم ٱ�َّ
شود  ) روگردان می۸( که در گفتار اختالف دارید) ۷ها است( قسم به آسمانی که دارای راه: ترجمه

) ۱۱جهالت سرگردانند( ) آنان که در گرداب۱۰بافان( ) مرده باد دروغ۹که از آن روگردان شده(هر 
(به آنان ) ۱۳) روزی که ایشان بر آتش مبتال شوند(۱۲( پرسند که روز جزاء کی و کجا است می

 ). ۱۴کردید( این است آنچه که بدان شتاب می ،خود را بچشید ۀبلیّ گفته شود که) 
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 معنی ُحُبک به  :نکات
ُ

  است قُر ط
ً
 يُۡؤفَُك ﴿: ۀهای نجوم و کواکب است و جملمقصود راه و ظاهرا

فَِك  َمنۡ  َ�ۡنهُ 
ُ
ممکن است مدح باشد برای مؤمنین و یا ذم باشد برای مشرکین، اگر مدح باشد معنی  ،﴾أ

از : کس روگردان شده. و اگر ذم باشد معنی چنین استشود هر از اختالف روگردان می: آن چنین است

دٍ أَنْ « :ایت آوردهکس روگردانیده بود. طبرسی ذیل این آیات رو شود هر قرآن روگردان می َحَ ز ألِ ُوْ الَ جيَ

مَ إِالَّ  قْسِ هِ  بِاهللاِ يَ قِ لْ نْ خَ اءَ مِ مَ بِامَ شَ قْسِ مهُ أَنْ يَ زَّ اِسْ لَهُ عَ  . !*"»وَ

ٰتٖ  ِ�  ٱلُۡمتَّقِ�َ  إِنَّ ﴿ ٓ  َءاِخِذينَ  ١٥ وَُ�ُيونٍ  َج�َّ ْ  إِ�َُّهمۡ  َر�ُُّهمۚۡ  َءاتَٮُٰهمۡ  َما  َ�ٰلَِك  َ�ۡبَل  َ�نُوا
ْ  ١٦ ُ�ِۡسنِ�َ  ۡلِ  ّمِنَ  قَلِيٗ�  َ�نُوا ۡسَحارِ  ١٧ َ�ۡهَجُعونَ  َما ٱ�َّ

َ
 َوِ�ٓ  ١٨ �َۡسَتۡغفُِرونَ  ُهمۡ  َو�ِٱۡ�

ۡمَ�ٰلِِهمۡ 
َ
آ�ِلِ  َحقّٞ  أ   ].۱۹-۱۵:یات[الذار  ﴾١٩ َوٱلَۡمۡحُرومِ  ّلِلسَّ

پروردگارشان به ایشان ) آنچه ۱۵( هایند که پرهیزکاران در میان باغها و چشمه ه یقینب: ترجمه
) و عادتشان این بود که کمی ۱۶( بودند زیرا که ایشان در دنیا نیکوکار عطا کرده دریافت دارند

) و در اموالشان برای ۱۸خواستند( ) و در سحرها ایشان آمرزش می۱۷خفتند( از شب را می
 ). ۱۹کردند( سائل و محروم حقی منظور می

ۡسَحارِ ﴿: ۀدر جمل: نکات
َ
متقین آورده برای حصر زیرا غیر ﴾ُهمۡ ﴿ ۀکلم ﴾...ُهمۡ  َو�ِٱۡ�

 َحقّٞ ﴿ ۀارشان اعتباری ندارد، و استغفار حقیقی با ذکر و با عمل اختصاص به متقین دارد. و جملغفاست
آ�ِلِ  وف غیر از معطوف علیه طداللت دارد که سائل و محروم فرق دارند زیرا مع ﴾َوٱلَۡمۡحُرومِ  ّلِلسَّ

کند و  آنست که حق دارد از زکات واجب طلب کند ولی محروم چون حق ندارد سؤال نمی سائلاست، 

 و نیز سائل کسی است که عفت ندارد و محروم عفیف است.  .دهند مستحبه به او می ۀاز صدق

�ِض  َوِ� ﴿
َ
نُفِسُ�مۚۡ  َوِ�ٓ  ٢٠ ّلِۡلُموقِنِ�َ  َءاَ�ٰتٞ  ٱۡ�

َ
فَ  أ

َ
ونَ  َ� أ َمآءِ  َوِ�  ٢١ ُ�ۡبِ�ُ  رِۡزقُُ�مۡ  ٱلسَّ

َمآءِ  فََوَرّبِ  ٢٢ تُوَعُدونَ  َوَما �ِض  ٱلسَّ
َ
ٓ  ّمِۡثَل  َ�َقّٞ  إِنَُّهۥ َوٱۡ� نَُّ�مۡ  َما

َ
 ﴾٢٣ تَنِطُقونَ  �

 ]. ۲۳-۲۰:یات[الذار  

و در نفوس ) ۲۰( و علم است برای اهل یقین های قدرت و در این زمین آیات و نشانه: ترجمه
) ۲۲شوید( ) و در آسمان است روزی شما و آنچه وعده داده می۲۱بینید( خودتان پس آیا نمی
 ). ۲۳( گوییدشما سخن میکه  همانگونهحق است  ،زمین که آنآسمان وپس قسم به پروردگار 

کس جایز نیست جز به الله سوگند یاد کند و برای او تعالی است که بر هریک از مخلوقاتش که بخواهد برای هیچ« -١

 .)٥/١٥٣( مجمع البیانطبرسی، ». سوگند یاد کند
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و  از بهشت و دوزخ و جزاء، ﴾تُوَعُدونَ  َما﴿به ممکن است برگردد  ﴾َ�َقّٞ  إِنَُّهۥ﴿ضمیر : نکات

شود یعنی قرآن حق است و ملکی که آن را بیان  ممکن است برگردد به قرآن که از ضمن کالم فهمیده می

دیده است. و ممکن است برگردد به رزق و یا گرکند مانند بیان شماست که از حروف و کلمه ترکیب  می

دانید  ید یقین به سخن و نطق خود دارید و مییگو یبه یوم الدین، یعنی همان طور که وقتی شما سخن م

 که مشغول سخن گفتن هستید، همچنین قیامت و وقوع آن این چنین قطعی و یقینی است. 

تَٮَٰك  َهۡل ﴿
َ
ْ  إِذۡ  ٢٤ ٱلُۡمۡكَرِم�َ  إِبَۡ�ٰهِيمَ  َضۡيِف  َحِديُث  � ْ  َعلَۡيهِ  َدَخلُوا ۖ  َ�َقالُوا  َسَ�ٰمٞ  قَاَل  َسَ�ٰٗما

نَكُرونَ  قَۡومٞ  ۡهلِهِۦ إَِ�ٰٓ  فََراغَ  ٢٥ مُّ
َ
ۥٓ  ٢٦ َسِم�ٖ  بِعِۡجلٖ  فََجآءَ  أ َ�ُه َ�  قَاَل  إَِ�ِۡهمۡ  َ�َقرَّ

َ
ُ�لُونَ  �

ۡ
 تَأ

وَۡجَس  ٢٧
َ
ۖ  ِمۡنُهمۡ  فَأ ْ  ِخيَفٗة وهُ  َ�َۡفۖ  َ�  قَالُوا ُ ۡ�َبلَِت  ٢٨ َعلِي�ٖ  بُِغَ�ٰ�ٍ  َو�َ�َّ

َ
تُُهۥ فَأ

َ
�ٖ  ِ�  ٱۡمَر� َّ�َ 

ۡت  ْ  ٢٩ َعقِيمٞ  َعُجوزٌ  َوقَالَۡت  وَۡجَهَها فََصكَّ  ٱۡلَعلِيمُ  ٱۡ�َِكيمُ  ُهوَ  إِنَُّهۥ َر�ُِّك�  قَاَل  َكَ�ٰلِكِ  قَالُوا
  ].۳۰-۲۴:یات[الذار  ﴾٣٠

) چون بر او وارد ۲۴ابراهیم از فرشتگان ارجمند به تو رسیده(آیا حدیث مهمانی : ترجمه
) نهانی نزد اهل ۲۵( گروهی ناشناسیدشدند سالمی گفتند و او سالمی گفت و گفت شما 

آیا شان برد و گفت ) و آن را نزدیک۲۶(و بریان) آورد( ای فربه خود رفت و گوساله
نترس و : ، گفتندکردترسی از آنان ) پس (چون نخوردند، در دلش) احساس ۲۷خورید( نمی

به روی خود  سیلیبیامد و ن کنا (از تعجب) فریاد) پس زن او ۲۸به پسری دانا بشارتش دادند(
او خود  پروردگارت چنین فرموده محققاً : ) فرشتگان گفتند۲۹زنی نازایم( من پیره :زد و گفت

 ).۳۰درستکار و دانا است(
نواز بوده، برای مهمانان ناشناس که عدد ایشان را  مردی سخاوتمند و مهمانحضرت ابراهیم  :نکات

چه برای او بیاورد تناول سم مهمان این بوده که میزبان هررکباب کرد و ای  اند گوساله از سه تا ده نوشته

عداوت و قصد سوء است و لذا حضرت ابراهیم ترسید، فرشتگان او را  ۀکند و اگر تناول نکرد نشان

فرزندی به او از طرف خدا دادند و لذا ابراهیم دانست که اینان  ۀاضافه مژده تقویت دادند که نترس و ب

دانند و علمی ندارند جز همان مقدار  همه چیز را نمیشود که أنبیاء  مأمور خدایند. از این آیات معلوم می

 که به ایشان وحی شود. 

َها َخۡطُبُ�مۡ  َ�َما قَاَل ﴿ ُّ�
َ
ْ  ٣١ ٱلُۡمۡرَسلُونَ  � ٓ  قَالُٓوا ا رِۡسلۡ  إِ�َّ

ُ
ٓ أ ۡرِِم�َ  قَۡو�ٖ  إَِ�ٰ  َنا  لُِ�ِۡسَل  ٣٢ �ُّ

َسوََّمةً  ٣٣ ِط�ٖ  ّمِن ِحَجاَرةٗ  َعلَۡيِهمۡ  ۡخرَۡجَنا ٣٤ لِۡلُمۡ�ِ�ِ�َ  َرّ�َِك  ِعندَ  مُّ
َ
 ِمنَ  �ِيَها َ�نَ  َمن فَأ
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ٓ  َوتََرۡ�َنا ٣٦ ٱلُۡمۡسلِِم�َ  ّمِنَ  َ�ۡيتٖ  َ�ۡ�َ  �ِيَها وََجۡدنَا َ�َما ٣٥ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ِينَ  َءايَةٗ  �ِيَها  ّلِ�َّ
ِ�مَ  ٱۡلَعَذاَب  َ�َافُونَ 

َ
 ].۳۷-۳۱:یات[الذار  ﴾٣٧ ٱۡ�

راستی ما ه ) گفتند ب۳۱(پس کار مهمتان چیست ای فرستادگان؟  :گفت )ابراهیم(: ترجمه
) ۳۳از گل سنگباران کنیم( ) تا بر سر ایشان۳۲کاران( ایم به سوی قوم گنه فرستاده شده

) پس مؤمنانی را که در ۳۴کنندگان( کرده شده نزد پروردگارت برای اسرافی نشان های سنگ
و در آنجا ) ۳۶(نیافتیم جز یک خانه از مسلمیندرآنجا پس  )۳۵(آنجا بودند بیرون آوردیم 

 ). ۳۷ترسند( عبرتی گذاشتیم برای آنان که از عذاب دردناک می ۀنشان

ۡرِِم�َ  قَۡو�ٖ ﴿قصود از م: نکات عمل لواط به صفاتی  ۀواسطه ند که بهست لوط همان قوم ﴾�ُّ

های دیگر صفاتی  . چنانکه در سورهکافرین، مسرفین، مجرمین: تعالی ایشان را معرفی کرده مذمومه حق

 ...، ۱۶۰ ۀشعراء آی ۀسور ،۷۴تا  ۵۸ حجر ۀدر سور ،۸۳تا  ۷۰هود آیات  ۀبرای ایشان ذکر شده در سور

 و آیاتی پس از آنها و سور دیگر مراجعه شود.  ۲۸ ۀآیعنکبوت  ،۵۴ ۀنمل آی ۀسور ،۸۰ ۀاعراف آی ۀسور

رَۡسۡلَ�ٰهُ  إِذۡ  ُموَ�ٰٓ  َوِ� ﴿
َ
بِ�ٖ  �ُِسۡلَ�ٰنٖ  فِرَۡعۡونَ  إَِ�ٰ  أ ٰ  ٣٨ مُّ وۡ  َ�ِٰحرٌ  َوقَاَل  بُِرۡكنِهِۦ َ�َتَو�َّ

َ
 أ

َخۡذَ�ٰهُ  ٣٩ َ�ُۡنونٞ 
َ
  ].۴۰-۳۸:یات[الذار  ﴾٤٠ ُملِيمٞ  وَُهوَ  ٱۡ�َمِّ  ِ�  َ�َنَبۡذَ�ُٰهمۡ  وَُجُنوَدهُۥ فَأ

موسی (آیات عبرتی است) هنگامی که او را به سوی فرعون فرستادیم با  ۀو در قص: ترجمه
از اطاعت حق کشید و گفت (این سر ه غرور ملک و قدرت، بپس (فرعون) ) ۳۸دلیلی روشن(

دریا افکندیم در حالی ) پس او را با سپاهش گرفتیم و به ۳۹(ویا مجنون است  ساحر شخص)
 ). ۴۰( گر خویش بود که او مالمت

ٓ  َوتََرۡ�َنا﴿: ۀدر جمل ﴾َوتََرۡ�َنا﴿عطف است به  ﴾ُموَ�ٰٓ  َوِ� ﴿: نکات و همچنین است  ﴾...�ِيَها

عبرت از گذشتگان آیندگان  پند است. متأسفانهها آیات عبرت و یعنی درتمام این قصه ﴾َ�دٍ  َوِ� ﴿در 

 نگرفتند و بلکه سیاه کاری و مفاسدشان بیشتر گردید. 

رَۡسۡلَنا إِذۡ  َ�دٍ  َوِ� ﴿
َ
ءٍ  ِمن تََذرُ  َما ٤١ ٱۡلَعقِيمَ  ٱلّرِ�حَ  َعلَۡيِهمُ  أ تَۡت  َ�ۡ

َ
 َجَعلَۡتهُ  إِ�َّ  َعلَۡيهِ  �

ِميمِ  ْ  لَُهمۡ  �ِيَل  إِذۡ  َ�ُمودَ  َوِ�  ٤٢ َكٱلرَّ ٰ  َ�َمتَُّعوا ْ  ٤٣ ِح�ٖ  َح�َّ ۡمرِ  َ�نۡ  َ�َعَتۡوا
َ
َخَذۡ�ُهمُ  َرّ�ِِهمۡ  أ

َ
 فَأ

ٰعَِقةُ  ْ  َ�َما ٤٤ يَنُظُرونَ  َوُهمۡ  ٱل�َّ ْ  َوَما �َِيا�ٖ  ِمن ٱۡسَتَ�ُٰعوا  ﴾٤٥ ُمنَتِ�ِ�نَ  َ�نُوا
 ]. ۴۵-۴۱:یات[الذار  

 ) آن باد بر۴۱( عاد هنگامی که فرستادیم بر ایشان باد نازا و قاطع نسل را ۀو در قص: ترجمه
ثمود هنگامی که به ایشان  ۀ) و در قص۴۲کرد( مگر آن که آن را خورد می گذشتنمیچیزی 

 



یات  ۲۰۱  سورة الذار

کشیدند که صاعقه ایشان را ، از فرمان پروردگارشان سر ) پس۴۳گفته شد بهره برید تا مدتی(
نه توانائی برخاستن و گریز داشتند و نه ) پس ۴۴کردند( گرفت و ایشان با چشم خود نظاره می

 ). ۴۵( ندیاوری یافت
ا گذشت. هود مشروح ۀبوده چنانکه در سور قوم عاد آنانند که رسول ایشان حضرت هود: نکات

 شعراء و سایر سور گذشت.  اعراف، هود، ۀبوده، آن نیز در سور و قوم ثمود رسولشان حضرت صالح

ۖ  ّمِن نُوحٖ  َوقَۡومَ ﴿ ْ  إِ�َُّهمۡ  َ�ۡبُل َمآءَ  ٤٦ َ�ِٰسقِ�َ  قَۡوٗما َ�نُوا ۡ�يْدٖ  بَنَۡيَ�َٰها َوٱلسَّ
َ
 لَُموِسُعونَ  �نَّا بِ�

�َض  ٤٧
َ
ءٍ  ُ�ِّ  َوِمن ٤٨ ٱۡلَ�ِٰهُدونَ  فَنِۡعمَ  فََرۡشَ�َٰها َوٱۡ� ُرونَ  لََعلَُّ�مۡ  َزوَۡجۡ�ِ  َخلَۡقَنا َ�ۡ  تََذكَّ

٤٩  ْ ٓوا ِۖ  إَِ�  فَفِرُّ بِ�ٞ  نَِذيرٞ  ّمِۡنهُ  لَُ�م إِّ�ِ  ٱ�َّ ْ  َوَ�  ٥٠ مُّ ِ  َمعَ  َ�َۡعلُوا ۖ  إَِ�ًٰها ٱ�َّ  لَُ�م إِّ�ِ  َءاَخَر
بِ�ٞ  نَِذيرٞ  ّمِۡنهُ  ٓ  َكَ�ٰلَِك  ٥١ مُّ َ�  َما

َ
ِينَ  � ْ  إِ�َّ  رَُّسولٍ  ّمِن َ�ۡبلِِهم ِمن ٱ�َّ وۡ  َساِحرٌ  قَالُوا

َ
 َ�ُۡنونٌ  أ

٥٢  ْ تََواَصۡوا
َ
ٓ �َ  َ�ۡنُهمۡ  َ�َتَولَّ  ٥٣ َطاُغونَ  قَۡومٞ  ُهمۡ  بَۡل  بِهۦِۚ  � نَت  َما

َ
 ﴾٥٤ بَِملُو�ٖ  أ

 ].۵۴-۴۶:یات[الذار  

) ۴۶و به یاد آر قوم نوح را که قبل از همه بودند حقا که ایشان قومی نابکار بودند(: ترجمه
) و زمین ۴۷باشیم( وسعت دهنده میما تحقیق ه ب وآسمان را برافراشتیم به قدرت خودمان و

ده آفریدیم تا و ما چیزی دو فرع نر) و از هر۴۸کردیم(ای مهیا  هوارهرا بگستردیم و چه نیکو گ
ناه برید) حقا که من برای به او پ) پس به سوی خدا فرارکنید (و۴۹ما شوید( متذکر حکمت

) و با خدای کامل الذات و الصفات خدا و معبود دیگری ۵۰آشکارم( ۀجانب او ترسانندشما از
) بدینگونه آنان را که ۵۱ای آشکارم( سانندهقرار مدهید زیرا که من برای شما از جانب او تر 

به این  ) آیا۵۲(یا دیوانه است  و ساحراو پیش از ایشان بودند رسولی نیامد مگر آن که گفتند 
از ایشان  ) پس،۵۳( گروهی سرکش بودندآنان  (نه) بلکهسفارش کردند کار یکدیگر را 

 ). ۵۴روبگردان که تو مورد مالمت نیستی(

، داللت دارد بر اینکه فضای آسمان روز به روز در وسعت زیادتر ﴾لَُموِسُعونَ  �نَّا﴿: ۀجمل: نکات

داللت دارد که هر چیزی نر و ماده دارد و چنانکه در  ﴾َزوَۡجۡ�ِ  َخلَۡقَنا﴿: ۀو گشایشی است. و جمل

ْ ﴿: ۀآیاتی مانند این ذکر شد که این خبر از معجزات قرآن است. و جمل تََواَصۡوا
َ
داللت دارد بر  ﴾بِهِۦۚ  �

گر را وصیت اند، گویا یکدی های پیش، همه اصرار در کفر و گمراهی داشته اینگونه مردم گوناگون و امت

 اللت با این که باید یکدیگر را وصیت به حق نمایند نه باطل. اند بر طریق ض کرده می

 



 تابشی از قرآن    ٢٠٢

نَّ  َخلَۡقُت  َوَما ٥٥ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  تَنَفعُ  ٱّ�ِۡكَرىٰ  فَإِنَّ  َوَذّكِرۡ ﴿ �َس  ٱۡ�ِ  َمآ  ٥٦ ِ�َۡعُبُدونِ  إِ�َّ  َوٱۡ�ِ
رِ�دُ 

ُ
ٓ  ّرِۡزقٖ  ّمِن ِمۡنُهم أ رِ�دُ  َوَما

ُ
ن أ

َ
َ  إِنَّ  ٥٧ ُ�ۡطعُِمونِ  أ زَّاُق  ُهوَ  ٱ�َّ  ٥٨ ٱلَۡمتِ�ُ  ٱۡلُقوَّةِ  ُذو ٱلرَّ

ِينَ  فَإِنَّ  ْ  لِ�َّ ۡصَ�ٰبِِهمۡ  َذنُوبِ  ّمِۡثَل  َذنُوٗ�ا َظلَُموا
َ
ِينَ  فََوۡ�لٞ  ٥٩ �َۡسَتۡعِجلُونِ  فََ�  أ ْ  ّلِ�َّ  َ�َفُروا

ِي يَۡوِمِهمُ  ِمن    ].۶۰-۵۵:یات[الذار  ﴾٦٠ يُوَعُدونَ  ٱ�َّ
جن و انس را ) و نیافریدیم ۵۵دهد مؤمنان را( و پند بده زیرا که تذکر سود میکر ذو ت: ترجمه

خواهم که مرا نمیم و خواه) از ایشان هیچ رزقی نمی۵۶ی کنند(اینکه مرا بندگمگر برای 
) ۵۸صاحب نیروی محکم و اقتدار است( ۀتحقیق خدا فقط روزی دهنده ) ب۵۷(طعام دهند

است مانند سهم امثال و اقرانشان، پس عجله و شتاب (از عذاب) باری برای ستمگران سهمی 
) باری وای برای آنان که کفر ورزیدند از آن روزی که ایشان وعده داده ۵۹( نکنند

 ). ۶۰ند(شو می
خسته و ملول شد خدا فرمود ایشان را رها کن که تو مورد مالمت  صچون رسول خدا: نکات

به او  ۵۵ ۀو لذا در آی دارددست براز رسالت  صرسول خداشد که  نیستی و این سخن موجب می

خطاب شده که اگر سخن تو برای کافرین سود ندارد برای مؤمنین نافع است باز از تذکر خودداری 

تعالی تمام افراد جن و انس را برای سعادت آفریده  داللت دارد که حق ﴾ِ�َۡعُبُدونِ  إِ�َّ ﴿: ۀمکن. و جمل

ٓ ﴿: ۀو کسی را شقی نیافریده است. و جمل رِ�دُ  َما
ُ
تعالی از خلق  داللت دارد که حق ﴾ّرِۡزقٖ  ّمِن ِمۡنُهم أ

خود سودی نخواسته و احتیاجی ندارد و بلکه صرفا برای ایصال فیض و کرم و بدون عوض ایشان را به 

 وجود آورده است. 

ـــنم ـــودی ک ـــا س ـــق ت ـــردم خل ـــن نک  م
 

ـــنم  ـــودی ک ـــدگان ج ـــر بن ـــا ب ـــه ت  بلک
 

 ای کـــه خـــاک تیـــره را تـــو جـــان دهـــی
 

ـــس و روزی و   ـــل و ح ـــیعق ـــان ده  ایم
 

 ای کـــه خـــاک شـــوره را تـــو نـــان کنـــی
 

ـــو جـــان کنـــی  ـــان مـــرده را ت  وی کـــه ن
 

ــــاکی را بــــه زر ــــدل کــــرده خ  ای مب
 

 خـــــاک دیگـــــر را نمـــــوده بوالبشـــــر 
 

ــــار تــــو تبــــدیل اعیــــان و عطــــا  ک
 

 کــار مــا ســهو اســت و نســیان و خطــا 
 

 ای کــــه جــــان خیــــره را رهبــــر کنــــی
 

ــــر کنــــی  ــــو پیغمب ــــره را ت  وی کــــه بی
 

 
ّ
ــــک ــــوب آوریر از ش ــــوه از چ ــــی می  ن

 

ــــت خــــوب آوری  ــــی مــــرده ب  از من
 

ـــی ـــدا کن ـــفوت ز دل پی ـــل ص ـــل ز گ  گ
 

 پیــــه را بخشــــی ضــــیاء و روشــــنی 
 

 تمت الذاریات بحمدالله تعالی

 



 
 
 

 سورة الطور (مكية وهي تسع وأربعون آية)

 باشد آیه می ۴۹طور مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ورِ ﴿ ۡسُطورٖ  َو�َِ�ٰبٖ  ١ َوٱلطُّ نُشورٖ  َرّقٖ  ِ�  ٢ مَّ ۡقِف  ٤ ٱلَۡمۡعُمورِ  َوٱۡ�َۡيتِ  ٣ مَّ  َوٱلسَّ
ا ٧ لََ�ٰقِعٞ  َرّ�َِك  َعَذاَب  إِنَّ  ٦ ٱلَۡمۡسُجورِ  َوٱۡ�َۡحرِ  ٥ ٱلَۡمۡرفُوعِ   يَۡومَ  ٨ َدافِعٖ  ِمن َ�ُۥ مَّ

َمآءُ  َ�ُمورُ  َباُل  َو�َِس�ُ  ٩ َمۡوٗر� ٱلسَّ � ٱۡ�ِ   ].۱۰-۱[الطور:  ﴾١٠ َسۡ�ٗ
) و قسم به کتاب ۱قسم به آن طور(نام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. ه ب: ترجمه

) و به این طاق باال ۴معمور( ۀ) و به این خان۳رقیق گسترده شده( ۀ) در صفح۲مسطور(
) آن را جلوگیری ۷) که عذاب پروردگارت واقع شدنی است(۶) و به آن دریای پر شده(۵رفته(

 ). ۱۰ها به سیر عجیبی سیر کنند( ) و کوه۹) روزی که آسمان به گردشی بگردد(۸نیست(
خورد برای اینکه بندگان از آن چیزها قدردانی کنند و  برکت قسم می ی پرتعالی به چیزهای حق: نکات

و اشجار و گل و ریاحین  رنهااعظمت دهند و به آن توجه نمایند مانند کوه طور که اطرافش مملو از 

قیام حضرت موسی و ترقی قومی بوده است. و مانند کتابی که نشر  اضافه محل وحی، حرکت،ه است ب

آنان است. و مانند  ۀنشر شد ۀل ترقی امتها کتب مفیدان باشد، یکی از وسایسترس همگر دشده و د

 َوٱۡ�َۡيتِ ﴿کعبه که باعث برکاتی است برای بندگان و منافعی برای همه دارد و مقصود از  ۀخان
همان است. و البته منافع آسمان و دریا که محتاج به تذکر نیست. این همه قسم برای وقوع  ﴾ٱلَۡمۡعُمورِ 

 نازعات خواهد آمد.  ۀست. و مقصود از سوگندهای قرآنی در سورا مت و اهمیت و هدف بودن آنقیا

�ِ�َ  يَۡوَم�ِذٖ  فََوۡ�لٞ ﴿ ِينَ  ١١ ّلِۡلُمَكّذِ ونَ  يَۡومَ  ١٢ يَۡلَعُبونَ  َخۡوٖض  ِ�  ُهمۡ  ٱ�َّ  َجَهنَّمَ  نَارِ  إَِ�ٰ  يَُدعُّ
بُونَ  بَِها ُكنُتم ٱلَِّ�  ٱ�َّارُ  َ�ِٰذهِ  ١٣ َد�ًّ  فَِسۡحرٌ  ١٤تَُ�ّذِ

َ
ٓ  أ مۡ  َ�َٰذا

َ
نُتمۡ  أ

َ
ونَ  َ�  أ  ١٥ ُ�ۡبِ�ُ

ْ  ٱۡصلَوَۡها ٓوا وۡ  فَٱۡصِ�ُ
َ
ْ  َ�  أ وا    ﴾١٦ َ�ۡعَملُونَ  ُكنُتمۡ  َما ُ�َۡزۡونَ  إِ�ََّما َعلَۡيُ�ۡمۖ  َسَوآءٌ  تَۡصِ�ُ

 ].۱۶-۱۱[الطور: 



 تابشی از قرآن    ٢٠٤

کنند  ی بازی مییاوه گوی ) آنان که در۱۱کنندگان(پس در آن روز وای برای تکذیب : ترجمه
) (و خطاب شود که) این ۱۳شوند افکندن سختی( ) روزی که به آتش دوزخ افکنده می۱۲(

) پس آیا این آتش سحر است و یا شما ۱۴( کردید آن آتشی که به آن تکذیب میاست 
) داخل آن شوید باری صبر کنید و یا صبر نکنید برایتان یکسان است همانا ۱۵بینید( نمی
 ). ۱۶شوید( کردید داده می ی اعمالی که میجزا

تعالی برای سرزنش  خواندند حق روشنی و دلیل واضحی را سحر می ۀچون در دنیا هر معجز: نکات

فَِسۡحرٌ ﴿: ایشان فرموده
َ
ٓ  أ که کیفر داللت دارد  ﴾َ�ۡعَملُونَ  ُكنُتمۡ  َما ُ�َۡزۡونَ  إِ�ََّما﴿: ۀو جمل !؟﴾َ�َٰذا

  ۀتعالی در وعد زیاد به او خواهد رسید و حق کسی بدون کم و هر اعمال
ّ
 کند.  ف نمیخود تخل

ٰتٖ  ِ�  ٱلُۡمتَّقِ�َ  إِنَّ ﴿ ٓ  َ�ِٰكِه�َ  ١٧ َونَِعي�ٖ  َج�َّ  َعَذاَب  َر�ُُّهمۡ  َوَوقَٮُٰهمۡ  َر�ُُّهمۡ  َءاتَٮُٰهمۡ  بَِما
ْ  ١٨ ٱۡ�َِحيمِ  ْ  ُ�ُوا ُ�وا ۢ َهنِٓ�  َوٱۡ�َ ٰ  �َ  ُِٔمتَِّ�  ١٩ َ�ۡعَملُونَ  ُكنُتمۡ  بَِما � َٔ رٖ  َ�َ ۡصُفوفَةٖ�  ُ�ُ  مَّ

ِينَ  ٢٠ ِ��ٖ  ِ�ُورٍ  َوَزوَّۡجَ�ُٰهم ْ  َوٱ�َّ َبَعۡتُهمۡ  َءاَمُنوا ۡ�َۡقَنا �ِإِيَ�ٰنٍ  ُذّرِ�َُّتُهم َوٱ�َّ
َ
ٓ  ُذّرِ�ََّتُهمۡ  بِِهمۡ  �  َوَما

َ�َۡ�ُٰهم
َ
�  ّمِن َ�َملِِهم ّمِنۡ  � ءٖ ۡمَدۡدَ�ُٰهم ٢١ رَهِ�ٞ  َكَسَب  بَِما ٱۡمِر� ُ�ُّ  َ�ۡ

َ
 َوَ�ۡ�ٖ  بَِ�ِٰكَهةٖ  َوأ

ا ٗسا �ِيَها َ�َتَ�ٰزَُعونَ  ٢٢ �َۡشَتُهونَ  ّمِمَّ
ۡ
�ِيمٞ - َوَ�  �ِيَها َلۡغوٞ  �َّ  َكأ

ۡ
  ].۲۳-۱۷[الطور:  ﴾٢٣ تَأ

) خوش و با نشاطند به آن چه ۱۷ها و در نعمتند( پرهیزکاران در باغ محققاً : ترجمه
) بخورید و ۱۸( و پروردگارشان از عذاب دوزخ حفظشان نمودهپروردگارشان به ایشان داده 

یف شده تکیه دهای عزت که ر  ) بر تخت۱۹کردید( بیاشامید گوارا باد مقابل آنچه عمل می
ه و آنان که ایمان آورده و فرزندانشان ب) ۲۰ایم( دانیدهر ر گو ایشان را با حورالعین همساند  زده

نیم و از عمل سبب ایمان از ایشان پیروی کرده باشند فرزندانشان را به ایشان ملحق گردا
و گوشت ) و به میوه ۲۱کس گرو اعمال خویش است که کرده است( ایشان چیزی نکاهیم. هر

) در آنجا جام (شراب را) از دست ۲۲ایم( ن افزودهدارند مددشان داده و برای ایشااز آنچه میل 
 ). ۲۳یکدیگر بگیرند که در آنها نه لغوی باشد و نه گناهی(

َبَعۡتُهمۡ ﴿: ۀجمل: نکات داللت دارد بر اینکه فرزندان اهل تقوی در بهشت  ﴾...�ِإِيَ�ٰنٍ  ُذّرِ�َُّتُهم َوٱ�َّ

اند در مجمع ایشان  ایمانی که داشته ۀواسطه ایشان نباشند، ولی ب ۀملحق به پدرانند اگر چه در درج

حاضر شوند تا چشم ایشان روشن باشد و از دوری فرزندان در غم و اندوه نباشند و این خود باعث مزید 

سرعت با یکدیگر جام ه این است که ب ﴾...�ِيَها َ�َتَ�ٰزَُعونَ ﴿: ۀخوشی متقین است. و مقصود از جمل

 کنند.  شراب را رد و بدل می
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َُّهمۡ  ِغۡلَمانٞ  َعَلۡيِهمۡ  َ�ُطوُف وَ ﴿ �َُّهمۡ  ل
َ
ۡكُنونٞ  لُۡؤلُؤٞ  َك� ۡ�َبَل  ٢٤ مَّ

َ
ٰ  َ�ۡعُضُهمۡ  َوأ  َ�ۡعٖض  َ�َ

ْ  ٢٥ يَتََسآَءلُونَ  ۡهلَِنا ِ�ٓ  َ�ۡبُل  ُكنَّا إِنَّا قَالُٓوا
َ
ُ  َ�َمنَّ  ٢٦ ُمۡشفِقِ�َ  أ  َعَذاَب  َوَوقَٮَٰنا َعلَۡيَنا ٱ�َّ

ُمومِ  ۖ  َ�ۡبُل  ِمن ُكنَّا إِنَّا ٢٧ ٱلسَّ ٓ  فََذّكِرۡ  ٢٨ ٱلرَِّحيمُ  ٱۡلَ�ُّ  ُهوَ  إِنَُّهۥ نَۡدُعوهُ نَت  َ�َما
َ
 َرّ�َِك  بِنِۡعَمتِ  أ

 ].۲۹-۲۴[الطور:  ﴾٢٩ َ�ُۡنونٍ  َوَ�  بَِ�اهِنٖ 
) و برخی از ایشان ۲۴گردند( و غالمانشان که گویا مروارید مستورند بر دور ایشان می: ترجمه

) گویند که ما سابقا در میان کسانمان هراسان ۲۵کنند(رو به برخی دیگر کنند و احوالپرسی 
را که ما او را ی) ز۲۷) پس خدا بر ما منت گذاشت و ما را از عذاب سموم نگه داشت(۲۶بودیم(

برکت نعمت ه ) پس تذکر بده که تو ب۲۸واندیم حقا که او نیکوکار رحیم است(خ از پیش می
 ). ۲۹پروردگارت نه کاهنی و نه دیوانه(

ۡهلَِنا ِ�ٓ  َ�ۡبُل  ُكنَّا﴿: ۀمقصود از جمل: نکات
َ
ممکن است این باشد که ما در دار دنیا  ،﴾ُمۡشفِقِ�َ  أ

الهی  سبب نجات ما از عذاب و سبب لطفو این دلسوزی  خود ۀدر میان خانواد کردیم دلسوزی می

و ممکن است مقصود این باشد که ما سابقا از خدا هراسان بودیم و یا از فوت دنیا و فراق دوستان  شده

ه باء سببیّ  ﴾َرّ�َِك  بِنِۡعَمتِ ﴿هراسناک بودیم و فعال معلوم شد که اشفاق ما بیجا بوده است. و باء 

 باشد.  می

مۡ ﴿
َ
�َُّص  َشاِعرٞ  َ�ُقولُونَ  أ َ�َ ْ  قُۡل  ٣٠ ٱلَۡمُنونِ  َرۡ�َب  بِهِۦ �َّ  ّمِنَ  َمَعُ�م فَإِّ�ِ  تََر�َُّصوا

ّ�ِِص�َ  مۡ  ٣١ ٱلُۡمَ�َ
َ
ُمرُُهمۡ  أ

ۡ
ۡحَ�ُٰمُهم تَأ

َ
ٓۚ  أ مۡ  بَِ�َٰذ�

َ
مۡ  ٣٢ َطاُغونَ  قَۡومٞ  ُهمۡ  أ

َ
ۥۚ  َ�ُقولُونَ  أ ُ�َ  �َّ  بَل َ�َقوَّ

ْ  ٣٣ يُۡؤِمُنونَ  تُوا
ۡ
ْ  إِن ّمِۡثلِهِۦٓ  ثٖ ِ�َِدي فَۡلَي� مۡ  ٣٤ َ�ِٰد�ِ�َ  َ�نُوا

َ
ْ  أ ءٍ  َ�ۡ�ِ  ِمنۡ  ُخلُِقوا مۡ  َ�ۡ

َ
 ُهمُ  أ

 ].۳۵-۳۰[الطور:  ﴾٣٥ ٱۡلَ�ٰلُِقونَ 
حوادث هالک آوری که انتظار مرگ او وانتظارست ا شاعری (محمد)گویند بلکه می: ترجمه

هاشان به این  ) آیا عقل۳۱نم(برید که من نیز با شما از منتظرا ) بگو انتظار۳۰برای او داریم(
ته و بسته (نه) آن را ساخگویند  ) یا می۳۲( کند یا که ایشان قومی سرکشند گفتار امرشان می

از ) آیا ۳۴آن بیاورند(ای مانند  د پس سخن تازههستن گواگر راست) ۳۳رند(آوبلکه ایمان نمی
 ). ۳۵اند یا اینکه خودشان خالق خودند( و یا بدون سببی) خلق شدههیچ (و یا بدون هدف 

طور استفهام توبیخی ه های پوچ کفار را نقل کرده ب تمام گفتار و شبههتعالی  در این آیات حق: نکات

چنین  صاو تفریعی. حوادث بدی است که باعث مرگ کسی بشود که مشرکین برای رسول خد

ْ ﴿: ۀانتظاری داشتند. و جمل ءٍ  َ�ۡ�ِ  ِمنۡ  ُخلُِقوا من غیر سبب و بدون علت  -۱: داردسه احتمال  ﴾َ�ۡ
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 ةمن غري خالق أو من غري ماد« -۳. »خلقوا بالعبث«من غیر هدف یعنی  -۲. »باللغو والباطل«یعنی 

 . »من املواد

مۡ ﴿
َ
ْ  أ َ�َٰ�ٰتِ  َخلَُقوا �َضۚ  ٱلسَّ

َ
مۡ  ٣٦ يُوقُِنونَ  �َّ  بَل َوٱۡ�

َ
مۡ  َرّ�َِك  َخَزآ�ِنُ  ِعنَدُهمۡ  أ

َ
 ُهمُ  أ

مۡ  ٣٧ ٱلُۡمصَۜۡيِطُرونَ 
َ
تِ  �ِيهِ�  �َۡسَتِمُعونَ  ُسلَّمٞ  لَُهمۡ  أ

ۡ
بِ�ٍ  �ُِسۡلَ�ٰنٖ  ُمۡسَتِمُعُهم فَۡلَيأ مۡ  ٣٨ مُّ

َ
 َ�ُ  أ

مۡ  ٣٩ ٱۡ�َُنونَ  َولَُ�مُ  ٱۡ�ََ�ُٰت 
َ
ۡجٗر� لُُهمۡ  َٔ �َۡ�  أ

َ
ۡغَر�ٖ  ّمِن َ�ُهم أ ۡثَقلُونَ  مَّ مۡ  ٤٠ مُّ

َ
 َدُهمُ ِعن أ

 ].۴۱-۳۶[الطور:  ﴾٤١ يَۡ�ُتُبونَ  َ�ُهمۡ  ٱۡلَغۡيُب 
) آیا نزد ۳۶اند( بلکه به یقین نرسیدهاند (نه)  ها و زمین را خلق کرده آیا ایشان آسمان: ترجمه
آیا ایشان را  )۳۷طی دارند(تسل (برمخلوقات)ناهای پروردگارت یا ایش ست گنجا ایشان

ایشان دلیل روشنی  ۀشنوند پس شنوندب بر آن (باال روند و) قول خدا را نردبانی است که 
) آیا تو از ایشان اجری ۳۹و پسران خاص شمایند() آیا دختران خاص خدا ۳۸بیاورد(

) یا علم غیبی نزد ایشان است که ایشان ۴۰خواهی که ایشان از غرامت گران بارند( می
 ). ۴۱نویسند( می

ْ ﴿ مقصود از: نکات َ�َٰ�ٰتِ  َخلَُقوا ، این است که ایشان که منکر خالقند آیا خود آسمان و ﴾ٱلسَّ

اعطای  این است که آیا اختیار ﴾...َرّ�َِك  َخَزآ�ِنُ  ِعنَدُهمۡ ﴿: ۀاند. و مقصود از جمل زمین را خلق نموده

مۡ ﴿: ۀکه را خواستند رسالت دهند. و مقصود از جملرسالت با ایشان است که هر
َ
این  ﴾...ُسلَّمٞ  لَُهمۡ  أ

مۡ ﴿: ۀتوانند بروند از خدا وحی را بگیرند تا از محمد مستغنی شوند. و مقصود از جمل میآیا است که 
َ
 أ

 کنند.  بینی می این است که ایشان از روی علم غیب حوادثی را برای محمد پیش ﴾ٱۡلَغۡيُب  ِعنَدُهمُ 

مۡ ﴿
َ
ِينَ  َكۡيٗد�ۖ  يُرِ�ُدونَ  أ ْ  فَٱ�َّ مۡ  ٤٢ ٱلَۡمِكيُدونَ  ُهمُ  َ�َفُروا

َ
ِۚ  َ�ۡ�ُ  إَِ�ٰهٌ  لَُهمۡ  أ ِ  ُسۡبَ�ٰنَ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

ا ْ  �ن ٤٣ �ُۡ�ُِ�ونَ  َ�مَّ َمآءِ  ّمِنَ  كِۡسٗفا يََرۡوا ْ  َساقِٗطا ٱلسَّ ۡرُكومٞ  َسَحابٞ  َ�ُقولُوا  فََذرُۡهمۡ  ٤٤ مَّ
 ٰ ْ  َح�َّ ِي يَۡوَمُهمُ  يَُ�ُٰقوا  ُهمۡ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  َكۡيُدُهمۡ  َ�ۡنُهمۡ  ُ�ۡغِ�  َ�  يَۡومَ  ٤٥ يُۡصَعُقونَ  �ِيهِ  ٱ�َّ

ونَ  ِينَ  �نَّ  ٤٦ يُنَ�ُ ْ  لِ�َّ ۡ�َ�َُهمۡ  َوَ�ِٰ�نَّ  َ�ٰلَِك  ُدونَ  َعَذاٗبا َظلَُموا
َ
 ﴾٤٧ َ�ۡعلَُمونَ  َ�  أ

 ].۴۷-۴۲[الطور:  

ایی آیا خد) ۴۲آیا قصد نیرنگی دارند پس آنان که کفر ورزیده خود نیرنگ خوردگانند(: ترجمه
ای از  ه) و اگر پار ۴۳گردانند( خدای یکتا دارند، خدا منزه است از آنچه با او شریک میغیر

) پس ایشان را رها کن ۴۴بینند گویند ابری متراکم است(آسمان را در حال سقوط ب(اجرام)
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نیرنگشان هیچ کاری  که ) روزی۴۵تا مالقات کنند روزی را که از هول آن بیهوش گردند(
برای کسانی  و محققاً  )۴۶(حال ایشان مفید نگردد و نه ایشان یاری شونده نسازد و بایشان بر 

 ). ۴۷دانند( اند عذابی است نزدیکتر از این ولیکن بیشترشان نمی که ستم کرده

د و یا یاجتماع مشرکین است در دارالندوه برای تبع ﴾َكۡيٗدا يُرِ�ُدونَ ﴿: ۀمقصود از جمل: نکات

عذاب دنیوی است از قبیل قحطی،  ،﴾َ�ٰلَِك  ُدونَ  َعَذاٗبا﴿و مقصود از . صحبس و یا کشتن محمد

خونریزی و تسلط اشرار چنانکه مشرکین مکه مبتال شدند و باالخره در جنگ بدر به دوزخ رفتند  جنگ،

 دون است. أ ۀمعنی نزدیک و از ماده ب ﴾ُدونَ ﴿ ۀزیرا کلم

ۖ  فَإِنََّك  َرّ�َِك  ِ�ُۡ�مِ  َوٱۡصِ�ۡ ﴿ ۡ�ُينَِنا
َ
ۡلِ  َوِمنَ  ٤٨ َ�ُقومُ  ِح�َ  َرّ�َِك  ِ�َۡمدِ  َوَسّبِحۡ  بِأ  فََسّبِۡحهُ  ٱ�َّ

   ].۴۹-۴۸[الطور:  ﴾٤٩ ٱ�ُُّجومِ  �ۡدَ�ٰرَ 
ت صبور باش زیرا که تو در نظر مایی (یعنی در حفظ و و نسبت به حکم پروردگار: ترجمه

) و بعضی از ۴۸هنگامی که قیام کنی(ی) و با ستایش پروردگارت تسبیح گوی حراست مای
 ). ۴۹( نیز شب نیز او را تسبیح کن و هنگام برگشت ستارگان

دهد که خود را با  ستور میپس از آنکه جواب شبهات مشرکین را داده و آزار ایشان را شمرده د: نکات

، ﴾َ�ُقومُ  ِح�َ ﴿: ۀتقدیس و عبادت ما مجهز نما و روح خود را تقویت کن. و مقصود از جمل تسبیح،

و یا قیام برای دعوت و یا قیام از خواب خواب و یا قیام برای نماز واجب قیام برای نماز شب و یا قیام از 

وقت غروب  ﴾ٱ�ُُّجومِ  �ۡدَ�ٰرَ ﴿ ق است که شامل تمام اینها باشد.قیلوله و یا قیام از مجلس و یا مطل

 ستارگان و خواندن نماز فجر است.

 



 
 
 

 سورة النجم (مكية وهي اثنتان وستون آية)

 باشد آیه می ۶۲نجم مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

 ُهوَ  إِنۡ  ٣ ٱلَۡهَوىٰٓ  َعنِ  يَنِطقُ  َوَما ٢ َغَوىٰ  َوَما َصاِحُبُ�مۡ  َضلَّ  َما ١ َهَوىٰ  إَِذا َوٱ�َّۡجمِ ﴿
�ٖ  ُذو ٥ ٱۡلُقَوىٰ  َشِديدُ  َعلََّمُهۥ ٤ يُوَ�ٰ  وَۡ�ٞ  إِ�َّ  فُقِ  َوُهوَ  ٦ فَٱۡسَتَوىٰ  ِمرَّ

ُ
ٰ  بِٱۡ� َ�ۡ

َ
 ٧ ٱۡ�

ٰ  َدنَا ُ�مَّ  وۡ  قَوَۡسۡ�ِ  قَاَب  فََ�نَ  ٨ َ�َتَد�َّ
َ
ۡدَ�ٰ  أ

َ
ۡوَ�ٰٓ  ٩ أ

َ
ٓ  َ�ۡبِدهِۦ إَِ�ٰ  فَأ ۡوَ�ٰ  َما

َ
 ﴾١٠ أ

 ].۱۰-۱[النجم:  

ین حیم. قسم به آن ستاره وقتی که پاینام خدای کامل الذات و الصفات رحمن ره ب: ترجمه
) نیست ۳) و از هوای نفس سخن نگوید(۲) رفیق شما نه گمراه شد و نه به باطل رفت(۱رود(

) صاحب ۵وی(شدیدالُق  ۀرا فرشت) تعلیم داده او۴شود( به او وحی میاین قرآن جز وحیی که 
) سپس نزدیک شد که پائین ۷حالی که او در افق باالتری بود() در۶ی که نمایان شد(نیروی
 ). ۱۰او آنچه وحی کرد( ۀ) پس وحی کرد به بند۹دو کمان یا نزدیکتر بود( ۀفاصله ) پس ب۸آمد(

کند قبل از فجر و  ثریا است که زود طلوع می ۀاند ستار در اینجا گفته ﴾ٱ�َّۡجمِ ﴿مقصود از : نکات

در اینجا اند  ن قسم یاد کرده است. و بعضی گفتهکه حقتعالی به آطلوع شمس، ه رود ب زود از بین می

به  از صبح قیامت طلوع کرده و از دنیا رفته استهدایت احمدی را که زودتر  ۀخدا تشبیه کرده ستار

قۡ  فََ�ٓ ﴿ :الق نجوم شده مانند. و به آیات قرآن نیز اطستارۀ ثریا
ُ
ٰ  ِسمُ أ بنابراین به هر  .﴾�ُُّجومِ ٱ قِعِ بَِمَ�

ثریا زود غروب  ۀو چون در پائیز ستار هر آیه از مقام ربوبیت فرود آمدهشود و  ای نجم گفته می آیه

برای  ﴾ٱ�َّۡجمِ ﴿ الف و الم و ممکن است ه حالت غروب آن قسم یاد شده باشدکند ممکن است ب می

 إِ�َّ  ُهوَ  إِنۡ ﴿: ۀو در جملین به هر ستاره حالت غروب آن در این آیه مقصود است. استغراق باشد. بنابرا
به قرآن اشاره شده پس فقط قرآن چیزی نیست جز وحی، و منافات  ﴾ُهوَ ﴿ ضمیرچون ، ﴾يُوَ�ٰ  وَۡ�ٞ 

  ﴾ٱۡلُقَوىٰ  َشِديدُ ﴿ ۀاز وحی نباشد. و مقصود از فرشته در جمل صندارد که کلمات دیگر محمد
َ
ک مل

 ۱۰تا  ۴ ۀو از آی .﴾ٱۡلُقَوىٰ  َشِديدُ ﴿تعالی او را در این آیات تمجید کرده به  جبرئیل است که حق ؛وحی
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اند این آیات در صفات محمد است و  راجع به جبرئیل است، اما بعضی از خرافاتیین زمان ما خیال کرده

تو فرزند  ،ای امام: گویند خیال خود میه نام ندبه و در آن به امام خود به ی اختراع کرده بایاند دع آمده

ا ابْنَ «: گویند پیامبری هستی که این صفات را داراست و می ، فَكانَ قابَ قَ  يَ ىلَّ تَدَ نا فَ نْ دَ نىمَ ِ أَوْ أَدْ نيْ سَ ،  وْ

وًّ  نُ ىلَ  ادُ َعْ ِّ األْ يلِ نَ الْعَ اباً مِ َ رتِ اقْ وحی که معلم رسول است از افق اعلی پائین آمد  ۀگوید فرشت خدا می .!*"»وَ

دعای ندبه  ۀدو کمان خدمت رسول خدا آمد و به او وحی کرد. اما این بافند ۀفاصله تا بو نزدیک شد 

دو کمان به  ۀفاصله گوید پیغمبر که پدر امام است نزدیک به خدا شد و خود را پائین انداخت و ب می

خدای علی اعلی نزدیک گردید، و برای خدا مکان قائل شده، و خود و پیروانش را به کفر برگردانیده، 

ایم مطالب ضد  ما در جزواتی که پیرامون دعای ندبه نوشته !»اذبني املفرتينكال عىلاهللا  لعنة«: باید گفت

 ایم مراجعه شود.  قرآنی آن را بیان داشته

ىٰٓ  َما ٱۡلُفَؤادُ  َكَذَب  َما﴿
َ
َ�ُتَ�ُٰرونَُهۥ ١١ َرأ

َ
ٰ  أ ۡخَرىٰ  نَۡزلَةً  رََءاهُ  َولََقدۡ  ١٢ يََرىٰ  َما َ�َ

ُ
 ١٣ أ

َوىٰٓ  َجنَّةُ  ِعنَدَها ١٤ ٱلُۡمنَتَ�ٰ  ِسۡدَرةِ  ِعندَ 
ۡ
ۡدَرةَ  َ�ۡغَ�  إِذۡ  ١٥ ٱلَۡمأ  َزاغَ  َما ١٦ َ�ۡغَ�ٰ  َما ٱلّسِ

ىٰ  لََقدۡ  ١٧ َطَ�ٰ  َوَما ٱۡ�ََ�ُ 
َ
ىٰٓ  َرّ�ِهِ  َءاَ�ٰتِ  ِمنۡ  َرأ  ].۱۸-۱۱[النجم:  ﴾١٨ ٱۡلُكۡ�َ

آنچه  ۀکنید دربار  ) آیا با او مجادله می۱۱(دروغ نشمرد قلب وی آنچه را دید : ترجمه
) نزد آن ۱۴) نزد آخرین درخت سدر(۱۳دید جبرئیل را یکبار دیگر(تحقیق ه ) و ب۱۲بیند( می

 ۀ) نه دید۱۶) وقتی که فراگرفته بود درخت سدره را آنچه فرا گرفته بود(۱۵المأوی( تاست جنّ 
  ).۱۸ای از آیات بزرگتر پروردگارش را بدید( تحقیق شمهه ) ب۱۷او منحرف شد و نه خیره گشت(

باید دانست که لفظ معراج در قرآن  .اند تطبیق کرده صمعراج رسول خدا ۀبار در را این آیات: نکات

ذکر شده، آن هم از مسجد الحرام تا مسجد أقصی.  صرسول خدا ۀاسراء سیر شبان ۀنیامده فقط در سور

توان  نجم است صراحت در معراج و سیر شبانه ندارد فقط دو لفظ است که می ۀو این آیاتی که در سور

َوىٰٓ  َجنَّةُ ﴿و دیگر  ﴾ٱلُۡمنَتَ�ٰ  ِسۡدَرةِ ﴿معراج را از آنها استفاده نمود یکی  ۀقص
ۡ
اگر چه این دو  ،﴾ٱلَۡمأ

وحی را  ۀیم فرشتی و به باغ خرم قابل زیست که بگویلفظ را ممکن است حمل کنیم به درخت سدر دنیو

دستی که در آنجا باغی بوده دیده و دل او تصدیق کرده که  ای نزد درخت سدر دور رسول مرتبه حضرت

و بعضی از آیات بزرگ خدا را دیده است. ولی او خیره نشده و اشتباه نکرده است  ۀملک وحی است و دید

 ةليلیم این وقایع در ویبگو در این صورت باید  ر قول اول یعنی بر معراج حمل شودظاهر آنست که ب

 .)٩٩/١٠٨( بحار األنوارمجلسی،  -١

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٢١٠

که طبق روایات در آسمان هفتم زیر عرش بوده و بهشت برزخی نیز در  ﴾ٱلُۡمنَتَ�ٰ  ِسۡدَرةِ ﴿در  املعراج

خود را  صآنجاست واقع شده و در آنجا بعضی آیات بزرگتر خدا را مالحظه کرده است. آری رسول خدا

مالحظه را لهی نخوانده بلکه بر طبق این آیات در معراج آیاتی از آیات عظمی و کبرای الهی اآیت عظمای 

  !!دانند لهی میاای از آن حضرت پیشی گرفته و خود را آیات عظمای  نموده، ولی در زمان ما عده

فََرَءۡ�ُتمُ ﴿
َ
َٰت  أ ىٰ  ٱل�َّ ۡخَرىٰٓ  ٱ�َّاِ�َةَ  َوَمَنٰوةَ  ١٩ َوٱۡلُعزَّ

ُ
َلُ�مُ  ٢٠ ٱۡ�

َ
َكرُ  � نَ�ٰ  َوَ�ُ  ٱ�َّ

ُ
 تِۡلَك  ٢١ ٱۡ�

ٓ  ِ�َ  إِنۡ  ٢٢ ِضَ�ىٰٓ  قِۡسَمةٞ  إِٗذا ۡسَمآءٞ  إِ�َّ
َ
ٓ  أ ۡيُتُموَها نُتمۡ  َسمَّ

َ
ٓ  َوَءابَآؤُُ�م أ ا نَزَل  مَّ

َ
ُ  أ  ِمن بَِها ٱ�َّ

نَّ  إِ�َّ  يَتَّبُِعونَ  إِن ُسۡلَ�ٍٰن�  نُفُسۖ  َ�ۡهَوى َوَما ٱلظَّ
َ
ّ�ِِهمُ  ّمِن آَءُهمجَ  َولََقدۡ  ٱۡ� مۡ  ٢٣ ٱلُۡهَدىٰٓ  رَّ

َ
 أ

�َ�ٰنِ  ٰ  َما لِۡ�ِ وَ�ٰ  ٱ�ِخَرةُ  فَلِلَّهِ  ٢٤ َ�َم�َّ
ُ
 ]. ۲۵-۱۹[النجم:  ﴾٢٥ َوٱۡ�

بت دیگر را ) و منات سومین ۱۹اید( دقت) دیده ۀدیده آیا الت و عزی را (ب: ترجمه
است تقسیمی صورت ایندراین) ۲۱(؟دختر مال خداآیاپسر مال شماست و) ۲۰اید)( (دیده
آنها  ۀخدا دربار  ،دای هایی که شما و پدرانتان نامیده ) این بتان نیستند جز نام۲۲ه(ظالمان

و حال آنکه  ،خواهد کنند جز گمان را با آنچه دلها می پیروی نمیآنان نازل نکرده.  یدلیلهیچ
چه آرزو انسان است هر) آیا برای ۲۳ه است(از جانب پروردگاشان برایشان هدایت آمد

 ). ۲۵) پس خاص خداست عالم آخرت و عالم دنیا(۲۴کند(

فََرَءۡ�ُتمُ ﴿استفهام : نکات
َ
و بصیرت  ۀدیدارا ب تاستفهام توبیخی است که آیا الت و عزی و منا ﴾أ

تر مشرکین از داشتن دخ. ندقابل ستایشر و غیررنفع و ض بی جامد،اید که موجوداتی  فکر مالحظه کرده

این است که خدا  !دانستند را دختران خدا و شفیع نزد او می تعزی و منا داشتند و با این حال الت،عار 

لَُ�مُ ﴿: به استفهام توبیخی فرمود
َ
َكرُ  � نَ�ٰ  َوَ�ُ  ٱ�َّ

ُ
ۡسَمآءٞ ﴿: . و مقصود از﴾ٱۡ�

َ
ٓ  أ ۡيُتُموَها این  ،﴾َسمَّ

اید و از طرف خدا دلیلی بر آن  این بتان گذاشته است که نام شفیع و باب الحوائج و امثال اینها را شما بر

ها و القاب که زمان ما برای  نیست مانند قطب و مرشد و حجت و آیت الله العظمی و امثال این نام

نی دلیلی ها که در کتب آسما و همچنین مانند شفعاء و باب الحوائج اند نفع و ضرر تراشیده خلوقات بیم

نَّ  إِ�َّ  يَتَّبُِعونَ  إِن﴿: ۀاند. و جمل ت که خود تراشیدهی اسهای بر اینها نیست و نام ت دلیل بر حرم ﴾ٱلظَّ

مۡ ﴿ است. و استفهام درپیروی ظن و تقلید 
َ
�َ�ٰنِ  أ ٰ  َما لِۡ�ِ رای استفهام انکاری است یعنی ب ﴾َ�َم�َّ

 و بسازد و جعل کند و بدعت گذارد. خواهد بگوید  چه دلش می انسان ثابت و سزاوار نیست هر

لَكٖ  ّمِن َوَ�م﴿ َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  مَّ ن َ�ۡعدِ  ِمنۢ  إِ�َّ  ا ًٔ َشۡ�  َشَ�َٰعُتُهمۡ  ُ�ۡغِ�  َ�  ٱلسَّ
َ
َذنَ  أ

ۡ
ُ  يَأ  لَِمن ٱ�َّ
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ِينَ  إِنَّ  ٢٦ َوَ�ۡرَ�ٰٓ  �ََشآءُ  ونَ  بِٱ�ِخَرةِ  يُۡؤِمُنونَ  َ�  ٱ�َّ نَ�ٰ  �َۡسِمَيةَ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةَ  لَيَُسمُّ
ُ
 َوَما ٢٧ ٱۡ�

ۖ  إِ�َّ  يَتَّبُِعونَ  إِن ِعۡلٍ��  ِمنۡ  بِهِۦ لَُهم نَّ نَّ  �نَّ  ٱلظَّ ۡعرِۡض  ٢٨ ا ٔٗ َشۡ�  ٱۡ�َقِّ  ِمنَ  ُ�ۡغِ�  َ�  ٱلظَّ
َ
 فَأ

ن َعن ٰ  مَّ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةَ  إِ�َّ  يُرِدۡ  َولَمۡ  ذِۡكرِنَا َعن تََو�َّ  َر�ََّك  إِنَّ  ٱۡلعِۡلِم�  ّمِنَ  َمۡبلَُغُهم َ�ٰلَِك  ٢٩ ٱ�ُّ
ۡعلَمُ  ُهوَ 

َ
ۡعلَمُ  وَُهوَ  َسبِيلِهِۦ َعن َضلَّ  بَِمن أ

َ
  ].۳۰-۲۶[النجم:  ﴾٣٠ ٱۡهَتَدىٰ  بَِمنِ  أ

و  بخشد ده نمییها که شفاعتشان به هیچ وجه فا آسمان گاناز فرشتو چه بسیار : ترجمه
ه ب) ۲۶کس که بخواهد و راضی باشد(د برای هر سازد مگر پس از آن که خدا اذن ده کاری نمی

) و برای ۲۷نامند( های دختران می راستی کسانی که به آخرت ایمان ندارند فرشتگان را به نام
کنند مگر گمان را و حقا گمان به هیچ وجه رفع  ایشان به این مطلب دانشی نیست پیروی نمی

و جز داند ر رو برگو قرآن ما که از یاد ما کس ) پس اعراض کن از هر ۲۸( کند نیاز از حق نمی
پروردگار تو داناتر است به تحقیق ه ) این است منتهای دانش ایشان، ب۲۹زندگی دنیا نخواهد(

 ). ۳۰حال آنکه از راه وی گمراه شده و او داناتر است به حال آنکه هدایت یافته است(
گفتند ما قابل نیستیم که  و میگرفتند  بین خود و خدا می ۀبسیاری از مشرکین مالئکه را واسط: نکات

 دانستند می و بتان را مظاهر مالئکه دانستند. است کنیم و آنها را شفیع خود میاز خدا درخوبدون واسطه 

را به خوانده است. و عجب این است که زمان ما نیز مالئکه مدرک  و بیکرده  خدای تعالی تمام اینها را رد

 َوَما﴿دانند.  میکشند وآنها را مظاهر مالئکه می دختران پردار ی ماننددانند ومجسمه هایمیشکل دختر
 �نَّ ﴿ :ۀداللت دارد که ایشان به مطالب و امور دینی خود علمی نداشتند. و جمل ﴾ِعلۡ�ٍ  ِمنۡ  بِهِۦ لَُهم

نَّ  ندارد و جز علم و که در مطالب دینی ظن و گمان فایده لت دارد ال، د﴾ا ٔٗ َشۡ�  ٱۡ�َقِّ  ِمنَ  ُ�ۡغِ�  َ�  ٱلظَّ

ن﴿ ۀدانش چیزی مفید نیست. و جمل
َ
َذنَ  أ

ۡ
ُ  يَأ گاه خدا از داللت دارد که هر ﴾َوَ�ۡرَ�ٰٓ  �ََشآءُ  لَِمن ٱ�َّ

ند سودی به توا و عقاید او مورد رضا و قبول خدا نباشد هیچ کس نمیای راضی نباشد و اعمال و رفتار  بنده

 او ببخشد و برای او شفیعی نخواهد بود. 

﴿ ِ َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َما َوِ�َّ �ِض  ِ�  َوَما ٱلسَّ
َ
ِينَ  ِ�َۡجزِيَ  ٱۡ� ْ  ٱ�َّ ـُٔوا ٰٓ�َ

َ
ْ  بَِما أ ِينَ  َوَ�ۡجزِيَ  َعِملُوا  ٱ�َّ

 ْ ۡحَسُنوا
َ
ِينَ  ٣١ بِٱۡ�ُۡسَ�  أ �ِرَ  َ�َۡتنُِبونَ  ٱ�َّ ثۡمِ  َكَ�ٰٓ  َ�ِٰسعُ  َر�ََّك  إِنَّ  ٱللََّممَۚ  إِ�َّ  َوٱۡلَفَ�ِٰحَش  ٱۡ�ِ

 �ِ ۡعلَمُ  ُهوَ  ٱلَۡمۡغفَِرة
َ
ُ�م إِذۡ  بُِ�مۡ  أ

َ
�َشأ

َ
�ِض  ّمِنَ  أ

َ
نُتمۡ  �ذۡ  ٱۡ�

َ
ِجنَّةٞ  أ

َ
َ�ٰتُِ�ۡمۖ  ُ�ُطونِ  ِ�  أ مَّ

ُ
 َفَ�  أ

 ْ ٓوا نُفَسُ�ۡمۖ  تَُز�ُّ
َ
ۡعلَمُ  ُهوَ  أ

َ
  ].۳۲-۳۱[النجم:  ﴾٣٢ ٱ�ََّ�ٰٓ  بَِمنِ  أ

 جزا دهد آنان سرانجام اینکه  تاها و آنچه در زمین است  خداست آنچه در آسمان از آِن و : ترجمه
 

) آنان ۳۱جزای نیک(ه اند ب و جزا دهد آنان را که نیکی کردهاند  اند طبق آنچه کرده را که بد کرده

 



 تابشی از قرآن    ٢١٢

تحقیق ه ب کنند مگر صغیره و یا از تصور گناه، که از گناهان بزرگ و کارهای زشت اجتناب می
که شما را از زمین  پروردگارت (برای آنان) وسیع است، او به حال شما داناتر است وقتی آمرزش

پس خودتان را ستایش و تمجید  هاتان،ر های ماد ایجاد کرد و وقتی که شما پنهان بودید در شکم
 ). ۳۲( شناسد کسی را که پرهیزکار باشد مکنید او داناتر است و بهتر می

ِ ﴿: نکات َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َما َوِ�َّ داللت دارد بر اینکه شفاعت مخصوص اوست و دیگر اینکه  ﴾...ٱلسَّ

: ۀو آفرینش را بیهوده خلق نکرده. و جمل ،جهان را خلق و بشر را آورده برای امتحان و برای روز جزاء

ِينَ ﴿ او را  ۀکس از گناهان کبیره اجتناب کند خدا گناهان صغیرکه هر داللت دارد ﴾...َ�َۡتنُِبونَ  ٱ�َّ

آمرزد، و فرق گناه کبیره و فواحش این است که گناه کبیره موجب آتش دوزخ است ولی فاحشه  می

ْ  فََ� ﴿: ۀموجب اجرای حد است. و جمل ٓوا نُفَسُ�مۡ  تَُز�ُّ
َ
  ﴾أ

ُ
 ۀالداللت دارد بر بطالن اخباری که غ

خود گفته و خود را عالم به اهل بیت آن اخبار را در مدح و تمجید  ۀاند که ائم شیعه در کتب خود آورده

ست که ائمه خودخواه و ا اند که یکی از جهات بطالن این اخبار آن جهان معرفی نموده ۀغیب و همه کار

 اند.  خود پسند نبوده و از خود این همه تعریف و تمجید نکرده

فََرَءيَۡت ﴿
َ
ِي أ ٰ  ٱ�َّ ۡ�َطيٰ  ٣٣ تََو�َّ

َ
ۡ�َدىٰٓ  قَلِيٗ�  َوأ

َ
ِعنَدهُۥ ٣٤ َوأ

َ
 ٣٥ يََرىٰٓ  َ�ُهوَ  ٱۡلَغۡيبِ  ِعۡلمُ  أ

مۡ 
َ
  لَمۡ  أ

ۡ
ِي �بَۡ�ٰهِيمَ  ٣٦ ُموَ�ٰ  ُصُحِف  ِ�  بَِما يُنَبَّأ ٰٓ  ٱ�َّ �َّ  ٣٧ َو�َّ

َ
ٞ  تَزِرُ  � ۡخَرىٰ  وِۡزرَ  َوازَِرة

ُ
 ٣٨ أ

ن
َ
�َ�ٰنِ  لَّۡيَس  َوأ نَّ  ٣٩ َسَ�ٰ  َما إِ�َّ  لِۡ�ِ

َ
ۡوَ�ٰ  ٱۡ�ََزآءَ  ُ�َۡزٮٰهُ  ُ�مَّ  ٤٠ يَُرىٰ  َسۡوَف  َسۡعَيُهۥ َوأ

َ
 ٱۡ�

نَّ  ٤١
َ
نَُّهۥ ٤٢ ٱلُۡمنَتَ�ٰ  َرّ�َِك  إَِ�ٰ  َوأ

َ
ۡضَحَك  ُهوَ  َو�

َ
بَۡ�يٰ  أ

َ
نَُّهۥ ٤٣ َو�

َ
َماَت  ُهوَ  َو�

َ
ۡحَيا أ

َ
 ٤٤ َوأ

نَُّهۥ
َ
وَۡجۡ�ِ  َخلَقَ  َو� َكرَ  ٱلزَّ نَ�ٰ  ٱ�َّ

ُ
نَّ  ٤٦ ُ�ۡمَ�ٰ  إَِذا �ُّۡطَفةٍ  ِمن ٤٥ َوٱۡ�

َ
ةَ  هِ َعلَيۡ  َوأ

َ
 ٱلنَّۡشأ

ۡخَرىٰ 
ُ
نَُّهۥ ٤٧ ٱۡ�

َ
ۡ�َ�ٰ  ُهوَ  َو�

َ
ۡ�َ�ٰ  أ

َ
نَُّهۥ ٤٨ َوأ

َ
ۡعَرىٰ  َربُّ  ُهوَ  َو� ۥٓ  ٤٩ ٱلّشِ نَُّه

َ
ۡهلََك  َو�

َ
 َ�ًدا أ

وَ�ٰ 
ُ
ْ  ٥٠ ٱۡ� ٓ  َوَ�ُموَدا ۡ�َ�ٰ  َ�َما

َ
ۖ  ّمِن نُوحٖ  َوقَۡومَ  ٥١ � ْ  إِ�َُّهمۡ  َ�ۡبُل ۡظلَمَ  ُهمۡ  َ�نُوا

َ
ۡطَ�ٰ  أ

َ
 ٥٢ َوأ

ۡهَوىٰ  َوٱلُۡمۡؤتَفَِكةَ 
َ
ٮَٰها ٥٣ أ ٰ  َما َ�َغشَّ  ]. ۵۴-۳۳[النجم: ﴾٥٤ َغ�َّ

) آیا ۳۴و اندکی داد و در بقیه بخل کرد() ۳۳آیا دیدی آن را که از حق روی گردانید(: ترجمه
) آیا خبر داده نشده به آنچه در صحف موسی ۳۵بیند( نزد او علم غیب است که او می

دارد  بر نمیوزر و وبال دیگری را ) که هیچ کس ۳۷) و صحف ابراهیمی که وفا کرد(۳۶است(
قق پاداش سعی ) و مح۳۹ای جز حاصل کوشش خود( ) و این که نیست برای انسان بهره۳۸(

) و محققا سرانجام به سوی ۴۱) آنگاه پاداش کامل به او داده شود(۴۰زودی دیده شود(ه او ب
) و محققا فقط او بمیراند و ۴۳) و محققا فقط او بخنداند و بگریاند(۴۲باشد( پروردگارت می
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) و ۴۶() از نطفه چون ریخته شود۴۵نر و ماده را آفریده( زوج) و محققا او ۴۴زنده گرداند(
نیازی دهد و عطا  و محققا فقط او بی )۴۷(دیگر (جهان آخرت) تاوست نشأ ۀمحققا بر عهد

) ۵۰او هالک نموده قوم عاد پیشین را( ) و محققاً ۴۹) و اینکه اوست پروردگار شعری(۴۸کند(
تر  ) و از پیش قوم نوح را زیرا آنان ستمگرتر و سرکش۵۱و قوم ثمود را که باقی نگذاشته(

 ). ۵۴) پس آنها را فرا گرفت آنچه گرفت(۵۳) و شهرهای واژگون را سرنگون کرد(۵۲(بودند
فََرَءيَۡت ﴿: ۀمقصود ازجمل: نکات

َ
رسول  ۀد که موعظنباش ولید بن مغیرهکسانی است که مانند  ﴾...أ

برای چه نزد محمد : را شنید و در او اثر کرد پس به یکی از دوستانش برخورد کرد، او گفت صخدا

. !*"قی را ندادو بارفتی؟ بیا مالی به من بده تا من گناهان تو را بر عهده گیرم، او هم مقداری از آن مال را داد 

نَُّهۥ﴿ی که اول آن های و جمله
َ
باشد  باشد داللت بر حصر دارد که آن کارها منحصرا از خدا می می ﴾ُهوَ  َو�

�َ�ٰنِ  لَّۡيَس ﴿: ۀو کس دیگر قدرت ندارد. و جمل انسان را بعد داللت دارد که  ۀو جمل ﴾َسَ�  َما إِ�َّ  لِۡ�ِ

چون بسیار دور و بسیار  شعری ۀدر دنیا و آخرت بهره و منافعی نیست جز در سعی و کوشش او. و ستار

پرستیدند لذا خدای تعالی در اینجا برای اظهار قدرت خود را پروردگار  خزاعه آن را می ۀست و طائفا بزرگ

 لهی فرا گرفت.باشد که آنها را عذاب ا شهرهای قوم لوط می ﴾ٱلُۡمۡؤتَفَِكةَ ﴿آن خوانده است. و مقصود از 

يِّ ﴿
َ
  ٱ�ُُّذرِ  ّمِنَ  نَِذيرٞ  َ�َٰذا ٥٥ َ�َتَماَرىٰ  َرّ�َِك  َءاَ�ٓءِ  فَبِأ

ُ
زِفَتِ  ٥٦ وَ�ٰٓ ٱۡ�

َ
 لَۡيَس  ٥٧ ٱ�زِفَةُ  أ

ِ  ُدونِ  ِمن لََها فَِمنۡ  ٥٨ َ�ِشَفةٌ  ٱ�َّ
َ
 َ�ۡبُكونَ  َوَ�  َوتَۡضَحُكونَ  ٥٩ َ�ۡعَجُبونَ  ٱۡ�َِديثِ  َ�َٰذا أ

نُتمۡ  ٦٠
َ
  ].۶۲-۵۵[النجم:  ﴾٦٢ َوٱۡ�ُبُدواْ۩ � � ٦١ َ�ِٰمُدونَ  َوأ

) صمحمد() این ۵۵های پروردگارت تردید داری؟( نعمتاز  یکپس به کدام: ترجمه
) جز خدا بر ۵۷شد نزدیک شونده(نزدیک  )۵۶است از جنس ترسانندگان سابق(ای  رسانندهت

 )۵۹کنید؟( آیا از این سخن تعجب می )۵۸طرف کننده و جلوگیری برای آن نیست(
پس برای خدا  )۶۱افلید(و حال آن که شما سرگشته و غ )۶۰کنید( خندید و گریه نمی می

 ). ۶۲سجده و عبادت کنید(
اگر کسی  و یا مخاطب، انسان ناسپاس است.ست ا جنس انسان ﴾َرّ�َِك  َءاَ�ٓءِ ﴿مخاطب : نکات

يِّ ﴿ :ها چگونه فرموده و عذاب تتعالی پس از ذکر نقم بگوید حق
َ
جواب این است  ﴾َرّ�َِك  َءاَ�ٓءِ  فَبِأ

آخر سجده واجب  ۀسابقین برای الحقین عبرت و نعمت است. و برای آیهای  که همان ذکر نقم و عذاب

 است و در سجده هر ذکری گوید کافی است.

 . )٢٩/١٢( الکبیرالتفسیر نگا: فخر رازی،  -١

 

                                                           



 
 
 

  سورة القمر (مكية وهي مخس ومخسون آية)

 باشد آیه می ۵۵قمر مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

َ�ِت ﴿ اَعةُ  ٱۡ�َ�َ ْ  �ن ١ ٱۡلَقَمرُ  َوٱ�َشقَّ  ٱلسَّ ْ  َءايَةٗ  يََرۡوا ْ  ُ�ۡعرُِضوا ۡسَتِمرّٞ  ِسۡحرٞ  َوَ�ُقولُوا  ٢ مُّ
 ْ بُوا ْ  َوَ�ذَّ َبُعٓوا ۡهَوآَءُهمۚۡ  َوٱ�َّ

َ
ۡمرٖ  َوُ�ُّ  أ

َ
ۡسَتِقرّٞ  أ �َبآءِ  ّمِنَ  َجآَءُهم َولََقدۡ  ٣ مُّ

َ
 ُمۡزَدَجرٌ  �ِيهِ  َما ٱۡ�

ۖ  ِحۡكَم� ٤   ].۵-۱[القمر:  ﴾٥ ٱ�ُُّذرُ  ُ�ۡغنِ  َ�َما َ�ٰلَِغةٞ
ساعت قیامت نزدیک شد و ماه نام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. ه ب: ترجمه

ی است گویند جادوی کنند و می د اعراض میبیننای ب و اگر آیه و معجزه )۱بشکافت(
ی گاههای خویش را پیروی کردند و هر کاری را قرار  هوسو ) و تکذیب کردند ۲(همیشگی

برای ایشان تنبه و انزجار(از بدکاری) در آن است  ۀکه مایتحقیق از اخبار آنقدر ه و ب )۳است(
 ). ۵( نیاز نکردند) ترسانندگان (و یا بی پس چه نفعی دادند ،حکمتی است رسا )۴آمد (

َ�تِ ﴿: ۀجمل: نکات هر دو ماضی است چون مستقبل محقق الوقوع را  ﴾ٱ�َشقّ ﴿ ۀو جمل ﴾ٱۡ�َ�َ

این چون وقوع قیامت آمدنی  آورد برای بیان حتمیت و قطعی بودن آن. بنابر متکلم بصورت ماضی می

دو در آینده و نفخ صور است. و ممکن  مانند آن آمدنی باشد، پس وقوع هراست باید انشقاق قمر نیز 

مشهوره در زمان رسول  ۀد که انشقاق قمر طبق اخبار کثیرماضی حقیقی باش ﴾َوٱ�َشقَّ ﴿ ۀاست جمل

و سحرش کرده  ای که از آن اعراض می و آیه قبل از هجرت در مکه انجام یافته باشد، صخدا

ای دیگر از اصحاب رسول  اند همین شق القمر باشد چنانکه از عبدالله بن مسعود و از عده خوانده

: گفتند د؟یخواه چه می: ای خواستند، فرمود نقل شده که کفار مکه از آن حضرت معجزه صخدا

ی ماه را برای ما دو نصف کن و آن شبی که این گوی کند اگر راست می سمان اثر نمیسحر در آ

دعا کرد و ماه به دو نصف  صماه بدر بود، پس رسول خدا ،شب چهاردهم و ماه درخواست را کردند

و ما  استفهامیه مادر آن نافیه باشد و ممکن است  ماممکن است  ﴾ٱ�ُُّذرُ  ُ�ۡغنِ  َ�َما﴿ ۀملگردید. و ج

 صشود که محمد در ترجمه بمعنی استفهام گرفتیم. و بدان که از بسیاری از آیات قرآن استفاده می
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ما معجزات دیگری نیز  ۀعقیده ای جز قرآن ادعا نکرده است که شق القمر از آنها باشد. ولی ب معجزه

 داشته است. 

اعِ  يَۡدعُ  يَۡومَ  َ�ۡنُهمۘۡ  َ�َتَولَّ ﴿ ءٖ  إَِ�ٰ  ٱ�َّ ًعا ٦ نُُّ�رٍ  َ�ۡ بَۡ�ُٰرُهمۡ  ُخشَّ
َ
 ِمنَ  َ�ۡرُُجونَ  �

ۡجَداثِ 
َ
�َُّهمۡ  ٱۡ�

َ
نتَِ�ٞ  َجَرادٞ  َك� ۡهِطِع�َ  ٧ مُّ اِع�  إَِ�  مُّ  يَۡومٌ  َ�َٰذا ٱۡلَ�ٰفُِرونَ  َ�ُقوُل  ٱ�َّ

 ].۸-۶[القمر:  ﴾٨َعِ�ٞ 
خواند به سوی  می(مردم را) روزی که خواننده  دان.ر پس از ایشان اعراض کن و رو برگ: ترجمه

شان ذلیل و خاشع است، از قبرها بیرون آیند گویا در حالی که چشمان) ۶(ایندچیزی ناخوش
ین روزی است گویند ا ) شتابانند به سوی خواننده، کافران می۷های پراکنده( ایشانند ملخ

 ). ۸سخت(

اعِ  يَۡدعُ  يَۡومَ  َ�ۡنُهمۘۡ  َ�َتَولَّ ﴿ ۀدر جمل: نکات  : اند ، سه احتمال داده﴾ٱ�َّ

 اینکه اعراض کن از شفاعت ایشان در آن روز. : اول

 اعراض کن از ایشان که ایشان را عذاب خواهد آمد روزی که چنان است. : دوم

اعراض کن از ایشان که روز قیامت صفتشان چنین و چنان است. که جواب امر در این دو : سوم

 صورت حذف شده است. 

بَۡت ﴿ ْ  نُوحٖ  قَۡومُ  َ�ۡبلَُهمۡ  َكذَّ بُوا ْ  َ�ۡبَدنَا َفَكذَّ ۥٓ  فََد�َ  ٩ َوٱۡزُدِجرَ  َ�ُۡنونٞ  َوقَالُوا ّ�ِ  َر�َُّه
َ
� 

ٓ  ١٠ فَٱنَتِ�ۡ  َمۡغلُوبٞ  بَۡ�َٰب  َ�َفَتۡحَنا
َ
َمآءِ  � ۡنَهِمرٖ  بَِمآءٖ  ٱلسَّ ۡرنَا ١١ مُّ �َض  َوفَجَّ

َ
 فَٱۡ�ََ�  ُ�ُيوٗنا ٱۡ�

ٰٓ  ٱلَۡمآءُ  ۡمرٖ  َ�َ
َ
ٰ  وََ�َۡلَ�ٰهُ  ١٢ قُِدرَ  قَدۡ  أ ۡلَ�ٰحٖ  َذاتِ  َ�َ

َ
ۡ�ُينَِنا َ�ۡرِي ١٣ َوُدُ�ٖ  �

َ
 لَِّمن َجَزآءٗ  بِأ

ٓ  َولََقد ١٤ ُ�ِفرَ  َ�نَ  كِرٖ  ِمن َ�َهۡل  َءايَةٗ  تََّرۡ�َ�َٰها دَّ  ﴾١٦ َونُُذرِ  َعَذاِ�  َ�نَ  فََكۡيَف  ١٥ مُّ
 ]. ۱۶-۹[القمر:  

ما را دروغگو خواندند و گفتند  ۀپیش از ایشان قوم نوح تکذیب کردند پس بند: ترجمه
ام، پس مرا شده پس او پروردگارش را خواند که من مغلوب) ۹( ای است زجر کشیده دیوانه

های  ) و چشمه۱۱ریخت گشودیم( پس درهای آسمان را به آبی که تند می) ۱۰یاری کن(
بر کشتی ) و او را ۱۲پیوست برای امری که مقدر شده بود(زمین را شکافتیم پس آبها به هم 

ی برای کافران جزایو  حرکت مراقبت ما ه ) که ب۱۳ها حمل نمودیم( ها و میخ تهدارای تخ
) پس ۱۵( گذاشتیم پس آیا پندپذیری هستبرجای ) و آن را آیتی (برای قدرت) ۱۴بود(

 ). ۱۶( م  چگونه بود؟هایعذاب من و انذار 
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تذکر  صی که نسبت به انبیاء شده برای محمدهای ها و تکذیب زجرها و توهینتعالی  حق: نکات

حبش باید متحمل باشد و دل قوی دارد، و دهد تا او بداند مقام رسالت مقامی است که صا می

لهی عبرت گیرند و اجر ندهند و از احوال پیامبران ا زحمت گویان دیگر نیز بدانند که به کسی بی حق

 د. نمردم دیگر نیز بیدار شوند و به سخن مردم گوش نده

نَا َولََقدۡ ﴿ ۡ كِرٖ  ِمن َ�َهۡل  لِّ�ِۡكرِ  ٱۡلُقۡرَءانَ  �َ�َّ دَّ بَۡت  ١٧ مُّ  َونُُذرِ  َعَذاِ�  َ�نَ  فََكۡيَف  َ�دٞ  َكذَّ
١٨  ٓ ا رَۡسۡلَنا إِ�َّ

َ
� رِ�ٗحا َعلَۡيِهمۡ  أ ٗ�َ ۡسَتِمّرٖ  َ�ٖۡس  يَۡومِ  ِ�  َ�ۡ �َُّهمۡ  ٱ�َّاَس  تَ�ِعُ  ١٩ مُّ

َ
 َك�

ۡعَجازُ 
َ
نَقعِرٖ  َ�ۡلٖ  أ نَا َولََقدۡ  ٢١ َونُُذرِ  َعَذاِ�  َ�نَ  فََكۡيَف  ٢٠ مُّ ۡ  ِمن َ�َهۡل  لِّ�ِۡكرِ  ٱۡلُقۡرَءانَ  �َ�َّ

كِرٖ  دَّ   ].۲۲-۱۷[القمر:  ﴾٢٢ مُّ
) قوم ۱۷ای هست( گیرنده تحقیق قرآن را برای یاد گرفتن آسان نمودیم پس آیا یاده و ب: ترجمه

تحقیق ما فرستادیم بر ایشان باد ه ) ب۱۸عاد تکذیب نمودند پس چگونه بود عذاب من و انذارم(
های درختی  کند گویا ایشان تنه ) مردم را از جا می۱۹ه استمرار داشت(تندی در روز نحسی ک

تحقیق ه ) و ب۲۱) پس بنگرید چگونه بوده عذاب من و انذارم(۲۰بودند از بیخ و بن کنده شده(
 ). ۲۲ای هست( گیرندهرآن را برای یادگرفتن پس آیا یاد آسان نمودیم این ق

نَا َولََقدۡ ﴿: ۀجملتعالی چهار مرتبه  در این سوره حق: نکات ۡ  ِمن َ�َهۡل  لِّ�ِۡكرِ  ٱۡلُقۡرَءانَ  �َ�َّ
كِرٖ  دَّ بر همه آسان است، چنانکه در آیات را مکرر نموده و بیان کرده که این قرآن برای یاد گرفتن  ﴾مُّ

بیان شده که قرآن هدایت و بیان روشن است برای عموم، در این صورت وای بر روحانی نمایان  نیزدیگر

زمان ما نه خودشان تدبر کردند تا قرآن را بفهمند و نه مردم را رها کردند برای فهم قرآن، بلکه شب که در 

قرآن قابل فهم ما نیست، و این جسارت و جنایت ایشان برای صید عوام و : گویند و روز به مردم می

 های خرافی ضد قرآنی و منافع مادی است.  حفظ دکان

بَۡت ﴿ ْ  ٢٣ بِٱ�ُُّذرِ  َ�ُمودُ  َكذَّ � َ�َقالُٓوا ٗ�ََ�
َ
ۥٓ  َ�ِٰحٗدا ّمِنَّا � ٓ  نَّتَّبُِعُه ا  ٢٤ َوُسُعرٍ  َضَ�ٰلٖ  لَِّ�  إِٗذا إِ�َّ

ُءۡلِ�َ 
َ
اٌب  ُهوَ  بَۡل  بَۡينَِنا ِمنۢ  َعلَۡيهِ  ٱّ�ِۡكرُ  أ ِ�ٞ  َكذَّ

َ
نِ  َغٗدا َسَيۡعلَُمونَ  ٢٥ أ اُب  مَّ ِ�ُ  ٱۡلَكذَّ

َ
 ٱۡ�

ْ  إِنَّا ٢٦ َُّهمۡ  فِۡتَنةٗ  اقَةِ ٱ�َّ  ُمۡرِسلُوا نَّ  َونَّبِۡئُهمۡ  ٢٧ َوٱۡصَطِ�ۡ  فَٱۡرتَقِۡبُهمۡ  ل
َ
 ُ�ُّ  بَۡيَنُهۡمۖ  قِۡسَم� ٱلَۡمآءَ  أ

َۡتَ�ٞ  ِ�ۡبٖ  ُّ� ٢٨  ْ آ  ٣٠ َونُُذرِ  َعَذاِ�  َ�نَ  فََكۡيَف  ٢٩ َ�َعَقرَ  َ�َتَعاَ�ٰ  َصاِحَبُهمۡ  َ�َناَدۡوا  إِ�َّ
رَۡسۡلَنا

َ
ْ  َ�ِٰحَدةٗ  َصۡيَحةٗ  َعلَۡيِهمۡ  أ   ].۳۱-۲۳[القمر:  ﴾٣١ ٱلُۡمۡحَتِظرِ  َكَهِشيمِ  فََ�نُوا

آیا یک بشری را که از جنس : ) که گفتند۲۳تکذیب کردند( هاانذار  بهقوم ثمود : ترجمه
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) آیا از میان ما ۲۴ست پیروی کنیم حقا که در این حال در گمراهی و جنون خواهیم بود(ما
زودی فردا خواهند دانست ه ) ب۲۵( پسند استای خود نازل شده بلکه دروغ پیشه وحی بر او

فرستیم پس  ) ما این شتر را برای امتحانشان می۲۶خود پسند کیست( ۀکه دروغ پیش
آب میانشان قسمت شده روزی برای ) و ایشان را خبر کن که ۲۷مراقبشان باش و صبر نما(

رفیق خود ) پس ۲۸د ((نزد آن)حضور یاب شربی نوبِت ر ه صاحب، بایدناقه و روزی برای ایشان
) ۳۰( و انذارم ) پس چسان بود عذاب من۲۹ا پی کرد(گرفت و ناقه ر را صدا زدند، او سالح بر 

 ). ۳۱بر ایشان فرستادیم که مانند گیاه ریز ریز شدند( ۀ (مرگبار)تحقیق یک صیحه ب
ایشان تصدیق نبوت او شتری را از کوه برتعالی برای  که حقهمان قوم صالح بودند  قوم ثمود: نکات

َۡتَ�ٞ  ِ�ۡبٖ  ُ�ُّ ﴿مقصود از همچنین بیرون آورد و ایشان را آزمایش نمود ولی بد امتحان دادند.  ُّ�﴾  
خودتان زیرا  قوم به هر سهمی حاضر باشید چه سهم شتر و چه سهمممکن است این باشد که شما ای 

یک روز آب چشمه از شتر باشد و یک روز از قوم، و آن روزی که سهم شتر باشد  قرار بر این شد که

 ایشان حاضر شوند و از شیر آن شتر استفاده کنند. 

نَا َولََقدۡ ﴿ ۡ كِرٖ  ِمن َ�َهۡل  لِّ�ِۡكرِ  ٱۡلُقۡرَءانَ  �َ�َّ دَّ بَۡت  ٣٢ مُّ ٓ  ٣٣ بِٱ�ُُّذرِ  لُوطِۢ  قَۡومُ  َكذَّ ا رَۡسۡلَنا إِ�َّ
َ
 أ

ٓ  َحاِصًبا َعلَۡيِهمۡ  َّۡيَ�ُٰهم لُوٖط�  َءاَل  إِ�َّ ۚ  ّمِنۡ  ّ�ِۡعَمةٗ  ٣٤ �َِسَحرٖ  �َّ  َشَكرَ  َمن َ�ۡزِي َكَ�ٰلَِك  ِعنِدنَا
نَذرَُهم َولََقدۡ  ٣٥

َ
ْ  َ�ۡطَشتََنا أ ٓ  َضۡيفِهِۦ َعن َ�َٰوُدوهُ  َولََقدۡ  ٣٦ بِٱ�ُُّذرِ  َ�َتَماَرۡوا ۡ�ُيَنُهمۡ  َ�َطَمۡسَنا

َ
 أ

 ْ ۡسَتقِرّٞ  َعَذابٞ  بُۡ�َرةً  َصبََّحُهم َولََقدۡ  ٣٧ َونُُذرِ  َعَذاِ�  فَُذوقُوا ْ  ٣٨ مُّ  َعَذاِ�  فَُذوقُوا
  ].۳۹-۳۳[القمر:  ﴾٣٩َونُُذرِ 

) ۳۲ای هست( این قرآن را آسان نمودیم برای یاد گرفتن پس آیا یاد گیرنده قطعًا ماو : ترجمه
باری مگر  ) حقا که ما فرستادیم بر ایشان باد ریگ۳۳به رسوالن خود تکذیب کردند(قوم لوط 

نه دین گو) این نجات نعمتی بود از جانب ما ب۳۴( نجاتشان دادیم درسحرگاهخاندان لوط که 
ترسانید پس از سطوت ما لوط ایشان را  هماناو ) ۳۵ارد(دهیم آنکه را که شکر بگز  پاداش می

هاشان را محو  تحقیق از میهمان او کام طلبیدند که دیدهه ) و ب۳۶کردند( با رسوالن مجادله
تحقیق اول صبح عذابی برقرار به ایشان ه و ب )۳۷مرا بچشید(کردیم پس عذاب و انذارهای 

 ). ۳۹پس گفته شد عذاب و انذار مرا بچشید( )۳۸وارد شد(

کید  بودن قرآن حقبرای سهل و آسان : نکات نَا َولََقدۡ ﴿ ۀاول جمل: نمودهتعالی چه قدر تأ ۡ َّ�َ� 
کید ﴾ٱۡلُقۡرَءانَ  کید است. و در این جمالتکه  قداست، پس از آن  الم تأ  ﴾نُُّذرِ ﴿ آن نیز برای تأ
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لوط در  ۀباشد. و قص می ریذُ نُ بکسر راء در اصل  ﴾نُُّذرِ ﴿ است، و انذارمعنی ه ب ،هانذرمصدر 

 و سایر سور ذکر شده است.  ۵۶و نمل  ۱۶۰ ۀو شعراء آی ۵۹و حجر  ۷۰ ۀهای هود آی سوره

نَا َولََقدۡ ﴿ ۡ كِرٖ  ِمن َ�َهۡل  لِّ�ِۡكرِ  ٱۡلُقۡرَءانَ  �َ�َّ دَّ ْ  ٤١ ٱ�ُُّذرُ  فِرَۡعۡونَ  َءاَل  َجآءَ  َولََقدۡ  ٤٠ مُّ بُوا  َكذَّ
َخۡذَ�ُٰهمۡ  ُ�َِّها َ�ٰتَِنا�

َ
ۡخذَ  فَأ

َ
ۡقَتِدرٍ  َعزِ�زٖ  أ ارُُ�مۡ  ٤٢ مُّ ُ�فَّ

َ
ْوَ�ٰٓ�ُِ�مۡ  ّمِنۡ  َخۡ�ٞ  أ

ُ
مۡ  أ

َ
 َلُ�م أ

 ٞ ُ�رِ  ِ�  بََرآَءة مۡ  ٤٣ ٱلزُّ
َ
نَتِ�ٞ  َ�ِيعٞ  َ�ۡنُ  َ�ُقولُونَ  أ بُرَ  َوُ�َولُّونَ  ٱۡ�َۡمعُ  َسُيۡهَزمُ  ٤٤ مُّ  بَلِ  ٤٥ ٱ�ُّ

اَعةُ  اَعةُ  َموِۡعُدُهمۡ  ٱلسَّ ۡدَ�ٰ  َوٱلسَّ
َ
َمرُّ  أ

َ
 يَۡومَ  ٤٧ وَُسُعرٖ  َضَ�ٰلٖ  ِ�  ٱلُۡمۡجرِِم�َ  إِنَّ  ٤٦ َوأ

ٰ  ٱ�َّارِ  ِ�  �ُۡسَحُبونَ  ْ  وُُجوهِِهمۡ  َ�َ  ].۴۸-۴۱[القمر:  ﴾٤٨ َسَقرَ  َمسَّ  ُذوقُوا
) ۴۰ای هست( را آسان نمودیم برای یاد گرفتن پس آیا یادگیرندهتحقیق این قرآن ه و ب: ترجمه

آیات ما تکذیب کردند پس ما به تمام (اّما آنها)  )۴۱فرعونیان را انذار کنندگان آمدند( یقینبهو 
) آیا کافران شما از آنان بهترند یا شما را در کتب ۴۲( گرفتیم ایشان را گرفتن نیرومند مقتدری

زودی ه ) ب۴۴کنیم( هستیم که یاری هم میگویند ما جمعی  ) یا می۴۳آسمانی برائتی هست(
گاه  لکه وعده) ب۴۵((به جنگ) پشت نمایند  د و نپراکنده شوشکست خورده، این جمع 

) حقا که مجرمین در ضاللت و ۴۶تر است( تر و تلخ ایشان قیامت است و قیامت سخت
هاشان در آتش کشیده شوند (و گفته شود) بچشید  ) روزی که بر صورت۴۷های سوزانند( آتش

 ). ۴۸حرارت سقر را(

: ۀباشد. و جمل اسم فاعل آمده و جمع نذیر نیز می منذرمعنی ه مصدر باشد بکه  ﴾نُُّذرِ ﴿ :نکات

ارُُ�مۡ ﴿ ُ�فَّ
َ
گفتند ما جمعی هستیم یاور  ایشان می باشد، خطاب به مشرکین مکه می ﴾َخۡ�ٞ  أ

کنند و این خبر غیبی در مکه  زودی جمعشان پراکنده و به جنگ پشت میه فرماید ب یکدیگر، خدا می

پشت کرده و جمعشان رو به پراکندگی رفت. و البته روز  نازل شد و پس از چند سالی در جنگ بدر

 باشد.  تر می تر و تلخ قیامتشان سخت

ءٍ  ُ�َّ  إِنَّا﴿ ٓ  ٤٩ بَِقَدرٖ  َخلَۡقَ�ٰهُ  َ�ۡ ٓ  َوَما ۡمُرنَا
َ
ٞ  إِ�َّ  أ ٓ  َولََقدۡ  ٥٠ بِٱۡ�ََ�ِ  َ�َۡم� َ�ِٰحَدة ۡهلَۡكَنا

َ
 أ

ۡشَياَعُ�مۡ 
َ
كِرٖ  ِمن َ�َهۡل  أ دَّ ءٖ  َوُ�ُّ  ٥١ مُّ ُ�رِ  ِ�  َ�َعلُوهُ  َ�ۡ ۡسَتَطرٌ  َوَ�بِ�ٖ  َصِغ�ٖ  َوُ�ُّ  ٥٢ ٱلزُّ  مُّ

ٰٖت  ِ�  ٱلُۡمتَّقِ�َ  إِنَّ  ٥٣ ِۢ  َملِيكٖ  ِعندَ  ِصۡدقٍ  َمۡقَعدِ  ِ�  ٥٤ َوَ�َهرٖ  َج�َّ ۡقَتِدر  ﴾٥٥ مُّ
   ].۵۵-۴۹[القمر:  

نیست چون ) و فرمان ما جز یکی ۴۹را باندازه خلق کردیم(حقا که ما هر چیزی : ترجمه
) و ۵۱) و بتحقیق نظائر شما را هالک کردیم پس آیا پندپذیری هست(۵۰زدنی(مه چشم به
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) و هر کوچک و بزرگی نوشته شده ۵۲ها است( ها و پرونده اند در نامه و کتاب هر چه کرده
) در جایگاه راستی نزد پادشاه با ۵۴رهایند(ها و نه ) حقا که پرهیزکاران در میان باغ۵۳است(

 ). ۵۵اقتداری(

ءٍ  ُ�َّ  إِنَّا﴿: نکات اندازه خلق نموده و ه چیزی را خدا ب که هرداللت دارد  ﴾بَِقَدرٖ  َخلَۡقَ�ٰهُ  َ�ۡ

کند و اگر چنین نباشد  تناسب موجودات را با یکدیگر مراعات کرده و از کم و زیاد شدن جلوگیری می

  شود، میعالم فاسد 
ً
غیر لزوم جلوگیری نشود تمام فضا را فاسد  ۀاندازه اگر از ایجاد حشرات ب مثال

قدر لزوم آن خلق نموده و بر تمام ذرات آن ه چیزی را بهمچنین از سایر مواد و عناصر هر کنند و می

ۡسَتَطرٌ  َوَ�بِ�ٖ  َصِغ�ٖ  َوُ�ُّ ﴿مصیطر است زیرا او مقتدر است.  دقت محاسب. داللت دارد بر  ﴾مُّ

نْ الْ « نَا مِ لْ عَ مَّ اجْ هُ اتَّ مُ ـاَللَّ امً تَّقِنيَ إِمَ مُ نَا لِلْ لْ عَ اجْ  .»قِني بَلْ وَ

 



 
 
 

 سورة الرمحن جل ذكره (مكية وهي ثامن وسبعون آية)

 باشد آیه می ۷۸و دارای  الرحمن مکی ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

�َ�ٰنَ  َخلَقَ  ٢ ٱۡلُقۡرَءانَ  َعلَّمَ  ١ ٱلرَّۡحَ�ٰنُ ﴿ ۡمُس  ٤ ٱۡ�ََيانَ  َعلََّمهُ  ٣ ٱۡ�ِ  َوٱۡلَقَمرُ  ٱلشَّ
َجرُ  َوٱ�َّۡجمُ  ٥ ِ�ُۡسَبانٖ    ].۶-۱[الرحمن:  ﴾٦ �َۡسُجَدانِ  َوٱلشَّ

) این قرآن را تعلیم ۱نام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. خدای رحمن(ه ب: ترجمه
) این خورشید و ماه حسابی ۴) او را نطق و بیان آموخت(۳) این انسان را بیافرید(۲نمود(
 ). ۶کنند( ) و گیاه و درخت سجده می۵دارند(

باشد، چون اهل مکه منکر  می ﴾ٱۡلُقۡرَءانَ  َعلَّمَ ﴿ ۀجملمبتداء است و خبر آن  ﴾ٱلرَّۡحَ�ٰنُ ﴿: نکات

خدا در  !بشری قرآن را به محمد تعلیم کرده: گفتند و می ؟!رحمن چیست: گفتند رحمن بودند و می

است نازل و به محمد  رحمت خود این آیات را که تمام رحمته رحمن است که ب ؛جواب ایشان فرموده

 انسان مقدم داشته است آن را بر اصل خلقِت  آن، عظمت قرآن و تعلیم و در این آیات برای تعلیم نموده

شود. و چون اصل خلقت مقدم بر  تعلیم قرآن موهبتی است که شامل ملکی چون جبرئیل می عالوه و به

�َ�ٰنَ  َخلَقَ ﴿ ۀتعلیم بوده جمل  اظهار ،داشته است. و مقصود از بیانمقدم  ﴾ٱۡ�ََيانَ  َعلََّمهُ ﴿را بر  ﴾ٱۡ�ِ

تواند علوم و ما فی الضمیر خود را  نعمت بزرگی است که انسان از سایر حیوانات ممتاز شده زیرا می

 ی بفهماند. رهای خود را به دیگ برای دیگری بیان کند و درد دل و خواسته

َمآءَ ﴿ �َّ  ٧ ٱلِۡمَ�انَ  َوَوَضعَ  َرَ�َعَها َوٱلسَّ
َ
�  ْ ْ  ٨ ٱلِۡمَ�انِ  ِ�  َ�ۡطَغۡوا �ِيُموا

َ
 بِٱۡلقِۡسِط  ٱلَۡوۡزنَ  َوأ

ْ  َوَ�  وا �َض  ٩ ٱلِۡمَ�انَ  ُ�ِۡ�ُ
َ
نَامِ  َوَضَعَها َوٱۡ�

َ
ۡ�َمامِ  َذاُت  َوٱ�َّۡخُل  َ�ِٰكَهةٞ  �ِيَها ١٠ لِۡ�

َ
 ٱۡ�

ۡ�َحانُ  ٱۡلَعۡصِف  ُذو َوٱۡ�َبُّ  ١١ يِّ  ١٢ َوٱلرَّ
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما َءاَ�ٓءِ  فَبِأ   ].۱۳-۷[الرحمن: ﴾١٣ تَُ�ّذِ

با عدالت ) و وزن را ۸) که در میزان طغیان نکنید(۷و میزان را نهاد(و آسمان را باال برد : ترجمه
میوه (انواع)آن است ) در ۱۰ی مردم نهاد() و این زمین را برا۹پا دارید و کم نکنید میزان را( رب



 ۲۲۱  سورة الرحمن

گیاهان و  برگدارو حبوبات ) ۱۱(های غالف دار) درخت خرمای با پوشش(شکوفه و خوشه و
 ). ۱۳کنید( های پروردگارتان تکذیب می ) پس به کدام یک از نعمت۱۲(بو خوش

 : تعالی سه مرتبه میزان را مکرر نموده حق: نکات

 معنی آلت وزن که ترازو باشد و یا عدالت. ه ب: اول

 معنی وزن و سنجش است یعنی در سنجش وزن را مراعات کنید. ه ب: دوم

 معنی مفعول یعنی از موزون چیزی کم ندهید. ه معنی موزون است یعنی به ب: سوم

ۡ�َحانُ  ٱۡلَعۡصِف  ُذو َوٱۡ�َبُّ ﴿و مقصود از  یک قسم : این است که حبوبات چند قسم است ﴾َوٱلرَّ

را  خورد که آن می بشرگندم و قسم دیگر گل و عطر است مانند آنچه  گ و کاه است مانند جو،دارای بر

یحان يِّ ﴿ ۀگویند. و اما تکرار جمل می عصفرا  خورد آن گویند ولی آنچه را حیوان می می ر
َ
 َءاَ�ٓءِ  فَبِأ

بَانِ  َرّ�ُِ�َما کید است و عدد  ﴾تَُ�ّذِ تعالی  برای این است که حق ۳۱سی و یک مرتبه برای تقریر و تأ

ویف و دوزخ، هشت مرتبه. های خود را شمرده از اول سوره تا برسد به آیات تخ برای جن و انس نعمت

مرتبه، زیرا درهای دوزخ هفت هشت و برای تخویف و نجات از عذاب هفت مرتبه. و برای ذکر بهشت 

و درهای بهشت در عدد هشت در است. و در این آیات ذکر جنتان شده و برای هر جنتی هشت عدد 

 َ�نَ  َف فََكيۡ ﴿ه مرتبه قبل س ۀیم چون در سوریک عدد. و ممکن است بگوی شود سی و مکرر شده می
باید تکرار شود. و ممکن است  تکرار شده در اینجا ذکر نعمت شده و ده مقابل !*"﴾َونُُذرِ  َعَذاِ� 

حال یکی از قوانین عرب این است که هر یک از جن و انس پانزده مرتبه تکرار شده. بهبگوییم برای هر

شعراء که سر هر بندی شعر مهم خود را تکرار ات مانند ترجیع .کنند مطلب مهمی را بسیار تکرار می

 : گوید کنند چنانکه سعدی در یکی از ترجیعات خود مکرر می می

 بنشــــینم و صــــبر پیشــــه گیــــرم
 

ـــــ  ـــــرم ۀدنبال  کـــــار خـــــویش گی
 

�َ�ٰنَ  َخلَقَ ﴿ ارِ  َصۡلَ�ٰلٖ  ِمن ٱۡ�ِ ارِجٖ  ِمن ٱۡ�َآنَّ  وََخلَقَ  ١٤ َكٱۡلَفخَّ يِّ  ١٥ نَّارٖ  ّمِن مَّ
َ
 فَبِأ

بَانِ  َرّ�ُِ�َما َءاَ�ٓءِ  يِّ  ١٧ ٱلَۡمۡغرَِ�ۡ�ِ  َوَربُّ  ٱلَۡمۡ�َِ�ۡ�ِ  َربُّ  ١٦ تَُ�ّذِ
َ
 َرّ�ُِ�َما َءاَ�ٓءِ  فَبِأ

بَانِ    ].۱۸-۱۴[الرحمن:     ﴾١٨ تَُ�ّذِ
متراکم از  ۀ) و جان را آفرید از شعل۱۴چون سفال آفرید(ل خشکی انسان را از گِ : ترجمه

دو مشرق و ) پروردگار ۱۶کنید( های پروردگارتان تکذیب می ) پس به کدام یک از نعمت۱۵آتش(
 ). ۱۸کنید( های پروردگارتان تکذیب می ) پس به کدامیک از نعمت۱۷پروردگار دو مغرب(

 ».پس چگونه بوده عذاب من و انذار من« -١

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٢٢٢

�َ�ٰنَ ﴿مقصود از : نکات تشدید اب ﴾ٱۡ�َآنَّ ﴿از جد ما آدم و یا انسان نوعی است. و مقصود  ﴾ٱۡ�ِ

 
ّ

را با اینکه از  انسانلهی که طین و ذکر اینها برای بیان قدرت الهی است و بیان فضل اأجنه و شیا نون جِد

 مغربنيو  مرشقنيبرتری داده. و مقصود از  جاناصل کثیف کدری خلق نموده در عین حال او را بر 

 ین روز آن است.سال و کوتاهتر و مغرب بلندترین روزمشرق خورشید و ماه و یا مشرق 

يِّ  ٢٠ َ�ۡبغَِيانِ  �َّ  بَۡرَزخٞ  بَۡيَنُهَما ١٩ يَۡلَتقَِيانِ  ٱۡ�َۡحَرۡ�نِ  َمَرجَ ﴿
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما َءاَ�ٓءِ  فَبِأ  تَُ�ّذِ

يِّ  ٢٢ َوٱلَۡمرَۡجانُ  ٱللُّۡؤلُؤُ  ِمۡنُهَما َ�ُۡرجُ  ٢١
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما َءاَ�ٓءِ  فَبِأ  ٱۡ�ََوارِ  َوَ�ُ  ٢٣ تَُ�ّذِ

ۡعَ�ٰمِ  ٱۡ�َۡحرِ  ِ�  اُت  َٔ ٱلُۡمنَ� 
َ
يِّ  ٢٤ َكٱۡ�

َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما َءاَ�ٓءِ  فَبِأ  ].۲۵-۱۹[الرحمن: ﴾٢٥ تَُ�ّذِ

م ه ) و میانشان حائلی است که به۱۹م برخورند(ه م آمیخت که بهه به را دو دریا: ترجمه
) از این دو ۲۱کنید( های پروردگارتان تکذیب می پس به کدامیک از نعمت )۲۰تجاوز نکنند(

های پروردگارتان تکذیب  پس به کدامیک از نعمت) ۲۲آید لؤلؤ و مرجان( دریا بیرون می
) پس به کدامیک ۲۴ها( دار است مانند کوه های روان شراع ) و او را به دریا کشتی۲۳کنید( می

 ). ۲۵کنید(  یب میذهای پروردگارتان تک از نعمت
و یا دریای روم  ن و یا دریای آب آسمان و زمین استدریای شور و شیری ؛از دو دریامقصود : نکات

و دریای فارس و یا دریای احمر و اسود است که بین آنها برزخی است از قدرت حق که به یکدیگر 

 کنند که مثال آب شیرین، شور را از بین برد و یا بالعکس.  کنند و تأثیر در یکدیگر نمی تجاوز نمی

ۡكَرامِ  ٱۡ�ََ�ٰلِ  ُذو َرّ�َِك  وَۡجهُ  َوَ�ۡبَ�ٰ  ٢٦ فَانٖ  َعلَۡيَها َمنۡ  ُ�ُّ ﴿ يِّ  ٢٧ َوٱۡ�ِ
َ
 َرّ�ُِ�َما َءاَ�ٓءِ  فَبِأ

بَانِ  َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َمن لُُهۥ َٔ �َۡ�  ٢٨ تَُ�ّذِ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
نٖ  ِ�  ُهوَ  يَۡو�ٍ  ُ�َّ  ٱۡ�

ۡ
يِّ  ٢٩ َشأ

َ
 َءاَ�ٓءِ  فَبِأ

بَانِ  َرّ�ُِ�َما   ].۳۰-۲۶[الرحمن:  ﴾٣٠ تَُ�ّذِ
) و ذات پروردگارت باقی است که صاحب ۲۶باشد( که بر روی زمین است فانی می هر: ترجمه

) ۲۸کنید( میروردگارتان تکذیب های پ ) پس به کدامیک از نعمت۲۷جالل و ارجمندی است(
-) پس به۲۹است(در کاریاو  یروزر کند، ه ها و زمین است از او سؤال می کسی در آسمان هر

 ). ۳۰کنید( پروردگارتان تکذیب می های نعمتکدامیک از 
شود چون خدا خواسته ایشان را پند دهد. و مقصود از  اطالق بر عقالء می ﴾َعلَۡيَها َمنۡ ﴿: نکات

�ۡ ﴿ :بقره آمده ۀاست چنانکه در سورات پروردگار ، ذ﴾وَۡجهُ ﴿
َ
ْ  َنَمافَ� ِۚ ٱ هُ وَجۡ  َ�َثمَّ  تَُولُّوا در آنجا . !*"﴾�َّ

 ].١١٥[البقرة: ». رجا رو کنید آنجا محل توجه به سوی خدا استهپس به « -١
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یم است بگوی را ممکن است بمعنی با عظمت بگیریم و ممکن ﴾ٱۡ�ََ�ٰلِ  ُذو﴿ایم. و  توضیح داده

أْنَ «منزه بودن اوست از صفات نقص و صفات سلبیه  ،جالل َنَّ شَ لُّ ألِ اً  هُ أَجَ اقِصَ ونَ نَ كُ نْ أَن يَ ظَمُ مِ أَعْ وَ

ا ْتَاجً  :ۀیعنی آن که دارای صفات کمالیه و ارجمند است. و مقصود از جمل رامكذو اإل. و مقصود از »حمُ

نٖ  ِ�  ُهوَ  يَۡو�ٍ  ُ�َّ ﴿
ۡ
این است که در ذات و صفات او تعطیل نیست و رد است بر کسانی که خدا را  ﴾َشأ

راحتی پرداخته است و یا کار جهان را به مخلوقی واگذار ه کند و ب کاری نمیان گویند هپس از خلقت ج

کار اداره و وقت و زمان در عالی همیشه و در هرگوید خدای ت ، پس چنانکه آیه مینعوذ بالله !کرده است

نْ  الَ «: ای در امر او وجود ندارد و او را کاری از کار دیگر باز ندارد آفرینش بوده و وقفه أْنٌ عَ هُ شَ لُ غِ شْ يُ

أْنٍ   . »شَ

يُّهَ  لَُ�مۡ  َسَنۡفُرغُ ﴿
َ
يِّ  ٣١ ٱ�ََّقَ�نِ  �

َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما َءاَ�ٓءِ  فَبِأ نِّ  َ�َٰمۡعَ�َ  ٣٢ تَُ�ّذِ  ٱۡ�ِ

�ِس  ن ٱۡسَتَطۡعُتمۡ  إِنِ  َوٱۡ�ِ
َ
ْ  أ ۡ�َطارِ  ِمنۡ  تَنُفُذوا

َ
َ�َٰ�ٰتِ  أ �ِض  ٱلسَّ

َ
ْۚ  َوٱۡ�  إِ�َّ  تَنُفُذونَ  َ�  فَٱنُفُذوا

يِّ  ٣٣ �ُِسۡلَ�ٰنٖ 
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما َءاَ�ٓءِ  فَبِأ  فََ�  َوُ�َاٞس  نَّارٖ  ّمِن ُشَواٞظ  َعلَۡيُكَما يُۡرَسُل  ٣٤ تَُ�ّذِ

انِ  يِّ  ٣٥ تَنَتِ�َ
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما َءاَ�ٓءِ  فَبِأ  ].۳۶-۳۱[الرحمن:  ﴾٣٦ تَُ�ّذِ

ک از ی ) پس به کدام۳۱انس(رسیم ای جن و  شما می(حساب) زودی به ه ب: ترجمه
توانید از اطراف  ) ای گروه جن و انس اگر می۳۲کنید( تکذیب میهای پروردگارتان  نعمت

) پس ۳۳د(شوی یها و زمین خارج شوید، خارج شوید، جز با قدرت و دلیلی بیرون نم آسمان
ای  مس و شراره ای از آتش، ) زبانه۳۴کنید( یب میهای پروردگارتان تکذ به کدامیک از نعمت

های  ) پس به کدامیک از نعمت۳۵( یاری نتوانید(یکدیگر را) از آنها بر سرتان ریخته شود که 
 ). ۳۶کنید( پروردگارتان تکذیب می

يُّهَ  لَُ�مۡ  َسَنۡفُرغُ ﴿: ۀمقصود از جمل: نکات
َ
زودی به حسابتان ه تهدید است که ب ﴾ٱ�ََّقَ�نِ  �

نِّ  َ�َٰمۡعَ�َ ﴿ خطابخواهیم رسید. و �ِس  ٱۡ�ِ آید که در قیامت است که  میاز ظاهر آیات بر ﴾...َوٱۡ�ِ

دلیلی از علم، ها و زمین فرار کند و از کیفر خالص گردد مگر با  تواند از قدرت حق و از آسمان بشر نمی

بارها و  آتش ﴾اٞس َوُ�َ  نَّارٖ  ّمِن ُشَواٞظ  َعلَۡيُكَما يُۡرَسُل ﴿: ۀایمان و تقوی. و مقصود از جمل عمل،

 باشد.  ی میهای هوای ها و بمب گلوله

ِت  فَإَِذا﴿ َمآءُ  ٱ�َشقَّ يِّ  ٣٧ َكٱّ�َِهانِ  َوۡرَدةٗ  فََ�نَۡت  ٱلسَّ
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما َءاَ�ٓءِ  فَبِأ  ٣٨ تَُ�ّذِ

يِّ  ٣٩ َجآنّٞ  َوَ�  إِ�ٞس  َذ�بِهِۦٓ  َعن ُل  َٔ �ُۡ�  �َّ  َ�َيۡوَم�ِذٖ 
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما َءاَ�ٓءِ  فَبِأ  ُ�ۡعَرُف  ٤٠ تَُ�ّذِ
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ۡقَدامِ  بِٱ�ََّ�ِٰ�  َ�ُيۡؤَخذُ  �ِِسيَ�ُٰهمۡ  ٱلُۡمۡجرُِمونَ 
َ
يِّ  ٤١ َوٱۡ�

َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما َءاَ�ٓءِ  فَبِأ  ﴾٤٢ تَُ�ّذِ

 ]. ۴۲-۳۷[الرحمن:  

) پس به کدامیک از ۳۷و چون فرش قرمز سرخگون باشد(پس چون آسمان بشکافد : ترجمه
) آن روز از گناهش سؤال نشود نه از انسان و نه از ۳۸کنید( پروردگارتان تکذیب می های نعمت
) گنهکاران به ۴۰کنید( های پروردگارتان تکذیب می کدامیک از نعمته ) پس ب۳۹جان(

) پس به کدامیک از ۴۱ها گرفته شوند( و قدم  موهای پیشانیشناخته شوند پس به سیمایشان 
 ). ۴۲کنید( ذیب میهای پروردگارتان تک نعمت
نشود، چون در قیامت مواقفی است، در یک موقف سؤال شود و در موقف دیگر سؤال : نکات

یم سؤال استفهام حقیقی شود و ممکن است بگوی که سؤال نمی ممکن است عدم سؤال در مواقفی است

دهند، ولی سؤال  میشود زیرا مجرم از سیمایش پیداست و دست و پا و اعضایش شهادت  از زبانش نمی

ۡقَدامِ  بِٱ�ََّ�ِٰ�  َ�ُيۡؤَخذُ ﴿: ۀتقریعی و توبیخی خواهد شد. و مقصود از جمل
َ
این است که  ﴾َوٱۡ�

  نعوذ بالله. .افکنند گیرند و ایشان را در دوزخ می های اهل دوزخ را می ها و قدم پیشانی

ُب  ٱلَِّ�  َجَهنَّمُ  َ�ِٰذهِۦ﴿ يِّ  ٤٤ َءانٖ  َ�ِي�ٍ  َوَ�ۡ�َ  بَۡيَنَها َ�ُطوفُونَ  ٤٣ ٱلُۡمۡجرُِمونَ  بَِها يَُ�ّذِ
َ
 فَبِأ

بَانِ  َرّ�ُِ�َما َءاَ�ٓءِ  يِّ  ٤٦ َجنََّتانِ  َرّ�ِهِۦ َمَقامَ  َخاَف  َولَِمنۡ  ٤٥ تَُ�ّذِ
َ
 َرّ�ُِ�َما َءاَ�ٓءِ  فَبِأ

بَانِ  ٓ  ٤٧ تَُ�ّذِ ۡ�َنانٖ  َذَواتَا
َ
يِّ  ٤٨ أ

َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما َءاَ�ٓءِ  فَبِأ  ٥٠ َ�ۡرَِ�انِ  َ�ۡيَنانِ  �ِيِهَما ٤٩ تَُ�ّذِ

يِّ 
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما َءاَ�ٓءِ  فَبِأ يِّ  ٥٢ َزوَۡجانِ  َ�ِٰكَهةٖ  ُ�ِّ  ِمن �ِيِهَما ٥١ تَُ�ّذِ

َ
 َرّ�ُِ�َما َءاَ�ٓءِ  فَبِأ

بَانِ  ٰ  �َ  ُِٔمتَِّ�  ٥٣ تَُ�ّذِ ٖق�  ِمنۡ  َ�َطآ�ُِنَها فُُر� َ�َ يِّ  ٥٤ َدانٖ  ٱۡ�َنَّتَۡ�ِ  وََجَ�  إِۡستَۡ�َ
َ
 فَبِأ

بَانِ  َرّ�ُِ�َما َءاَ�ٓءِ   ].۵۵-۴۳[الرحمن:  ﴾٥٥ تَُ�ّذِ
) میان آتش سوزان و آب ۴۳کردند( که مجرمین به آن تکذیب میاین است دوزخی : ترجمه

) و ۴۵کنید( های پروردگارتان تکذیب می ) پس به کدامیک از نعمت۴۴کنند( جوشان گردش می
های  ) پس به کدامیک از نعمت۴۶ز مقام پروردگارش بترسد دو بهشت است(برای آنکه ا

) پس به کدامیک ۴۸است(آن دو بهشت دارای اقسام اشجار ) ۴۷( کنید پروردگارتان تکذیب می
) ۵۰جاری است( ۀچشم دو ) در آن دو بهشت۴۹کنید( های پروردگارتان تکذیب می از نعمت

) در آن دو بهشت از هر قبیل ۵۱کنید( های پروردگارتان تکذیب می پس به کدامیک از نعمت
) در ۵۳کنید( های پروردگارتان تکذیب می ) پس به کدامیک از نعمت۵۲میوه دو قسم است(

بهشت در دسترس  ر دوه ۀی تکیه زنند که آستر آنها از استبرق است و میویها فرش آنجا بر
 ). ۵۵کنید( های پروردگارتان تکذیب می پس به کدامیک از نعمت )۵۴(است
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این است که خدای قائم علی کل نفس را حاضر و  ﴾َرّ�ِهِۦ َمَقامَ  َخاَف ﴿: ۀمقصود از جمل: نکات

 »نعيم ةجنو عدن جنة« ؛﴾َجنََّتانِ ﴿: مقصود از ممکن استنکند. و ناظر بداند و در حضور او عصیان 

 م آن بهره برد. یکه گاهی برای تفریح و تفنن در بهشت دیگر وارد شود و از نع باشد

ۡرِف  َ�ِٰصَ�ُٰت  �ِيِهنَّ ﴿ يِّ  ٥٦ َجآنّٞ  َوَ�  َ�ۡبلَُهمۡ  إِ�ٞس  َ�ۡطِمۡثُهنَّ  لَمۡ  ٱلطَّ
َ
 َرّ�ُِ�َما َءاَ�ٓءِ  َفبِأ

بَانِ  �َُّهنَّ  ٥٧ تَُ�ّذِ
َ
يِّ  ٥٨ َوٱلَۡمرَۡجانُ  ٱۡ�َاقُوُت  َك�

َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما َءاَ�ٓءِ  فَبِأ  َجَزآءُ  َهۡل  ٥٩ تَُ�ّذِ

يِّ  ٦٠ ٱۡ�ِۡحَ�ٰنُ  إِ�َّ  ٱۡ�ِۡحَ�ٰنِ 
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما َءاَ�ٓءِ  فَبِأ  ٦٢ َجنََّتانِ  ُدونِِهَما َوِمن ٦١ تَُ�ّذِ

يِّ 
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما َءاَ�ٓءِ  فَبِأ   ].۶۳-۵۶[الرحمن:  ﴾٦٣ تَُ�ّذِ

نگرند و ایشان که با چشم فتان جز به شوهر خود ندر آن جنت دختران با حیائی است : ترجمه
های  ) پس به کدامیک از نعمت۵۶ی قبل از خائفین مس نکرده باشد(انرا نه جنی و نه انس

) پس به کدامیک از ۵۸) گویا آن دختران یاقوت و مرجانند(۵۷کنید( پروردگارتان تکذیب می
) پس ۶۰) مگر جزای نیکی جز نیکی نمودن است(۵۹کنید( تکذیب میهای پروردگارتان  نعمت

) و نزدیک آن دو بهشت دو بهشت ۶۱کنید( های پروردگارتان تکذیب می به کدامیک از نعمت
 ). ۶۳( کنید دگارتان تکذیب میر های پرو ) پس به کدامیک از نعمت۶۲دیگر است(

کنند لهذا  عصیان چشم خود را باز نمیه بکنند و چون خائفین ازحضور پروردگار حیا می: نکات

کالمی  ﴾ٱۡ�ِۡحَ�ٰنُ  إِ�َّ  ٱۡ�ِۡحَ�ٰنِ  َجَزآءُ  َهۡل ﴿: ۀشود. و جمل دختران با حیای فتان نصیب ایشان می

 «: است کلی و عقلی، و لذا در حدیث آمده
َ
 عَ �َ وَ  كَ ارَ بَ �َ  اهللاُ  اَل ق

َ
ْ�َعْمَنا َعلِيِه : اىل

َ
اتلُّوِحيَد َهْل َجزَاُء َمْن أ

 اجَلنَّة
َّ

ْحَسَنْت «: کند و لذا در حدیث آمده و گاهی بشری برخالف فطرت کار می !*"»إِال
َ
اِتَِّق رَشّ َمْن أ

 دوننزدیک باشد و ممکن است  ؛بمعنی» دون«ممکن است  ﴾َجنََّتانِ  ُدونِِهَما َوِمن﴿ ۀ. و جمل!+"»إيِِلهِ 

مسند ی در دیلم ».فرماید: آیا پاداش کسی که به او نعمت توحید عطا کردیم جز بهشت است؟خداوند متعال می« -١

یخ بغداد؛ و ابن النجار در )٦٩٧٥ ش:، ٤/٣٣٧( از أنس: الفردوس ، متقي کنز العمالاز علی؛ نگا:  ذیل تار

 .)٤٦٣٨، (٢/٥١٧الهندي: 

(اتق شر من «گوید: ) می١/٤٣( کشف الخفاءعجلونی در ». کند برحذر باشاز شر کسی که به تو نیکی می« -٢

شناسم را به عنوان حدیث نمیآن گوید:می صلالا در، »من تحسن إلیه« ی چنین آمده است:لفظ در أحسنت إلیه) و

و این سخن مطلق نیست بلکه در مورد احسانی است که با منت و مالمت  گوید:می باشد.و شبیه کالم سلف می

 باشد.گویم: بنابراین این جمله حدیث نبوی نیست بلکه ضرب المثل عربی قدیمی میمی». همراه باشد
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و دختران زیبا ها  اول قصرها و غرفه ۀخائف دو طبقه است، در طبق ۀتر باشد یعنی برای بند ینپای ؛معنایه ب

 بعد بیاید.  ۀباشد چنانکه در آی ها می اشجار و چشمه ها، دیگری است که سبزی ۀین آن طبقو پای

َتانِ ﴿ يِّ  ٦٤ ُمۡدَهآمَّ
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما َءاَ�ٓءِ  فَبِأ اَخَتانِ  َ�ۡيَنانِ  �ِيِهَما ٦٥ تَُ�ّذِ يِّ  ٦٦ نَضَّ

َ
 َفبِأ

بَانِ  َرّ�ُِ�َما َءاَ�ٓءِ  انٞ  َوَ�ۡلٞ  َ�ِٰكَهةٞ  �ِيِهَما ٦٧ تَُ�ّذِ يِّ  ٦٨ َوُرمَّ
َ
 َرّ�ُِ�َما َءاَ�ٓءِ  فَبِأ

بَانِ  يِّ  ٧٠ ِحَسانٞ  َخۡيَ�ٌٰت  �ِيِهنَّ  ٦٩ تَُ�ّذِ
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما َءاَ�ٓءِ  فَبِأ  ُحورٞ  ٧١ تَُ�ّذِ

ۡقُصوَ�ٰتٞ    ٧٢ ٱۡ�َِيامِ  ِ�  مَّ
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما َءاَ�ٓءِ  يِّ فَبِأ  َوَ�  َ�ۡبلَُهمۡ  إِ�ٞس  َ�ۡطِمۡثُهنَّ  لَمۡ  ٧٣ تَُ�ّذِ

يِّ  ٧٤ َجآنّٞ 
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما َءاَ�ٓءِ  فَبِأ  ].۷۵-۶۴[الرحمن:  ﴾٧٥ تَُ�ّذِ

های  ) پس به کدامیک از نعمت۶۴نماید( ها سیاه می آن دو بهشت از کثرت سبزی: ترجمه
-فوارهدوچشمۀ یعنی (جوشان  ۀ) در آن دو بهشت دو چشم۶۵کنید( میتکذیب پروردگارتان 

) در آن دو ۶۷کنید( میهای پروردگارتان تکذیب  ) پس به کدامیک از نعمت۶۶باشد( می زن)
های پروردگارتان  ) پس به کدامیک از نعمت۶۸باشد( درخت خرما و انار می بهشت میوه،

) پس به کدامیک از ۷۰) در آنها دختران نیک سیرت زیبا صورتند(۶۹کنید( تکذیب می
) ۷۲ها مستورند( ) سیاه چشمانی که در سرا پرده۷۱کنید( های پروردگارتان تکذیب می نعمت

هیچ دست پیش از خائفین ) ۷۳کنید( پروردگارتان تکذیب میهای  پس به کدامیک از نعمت
های پروردگارتان تکذیب  ) پس به کدامیک از نعمت۷۴است( جنی به آنها نرسیدهانس و 

 ). ۷۵کنید( می
شمرده برسد، خوبست پس از هر آیه که تعالی  ی که حقهای این نعمت اگر کسی بخواهد به: نکات

يِّ ﴿: خدا فرموده
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما َءاَ�ٓءِ  فَبِأ ْ بِ  الَ « :، بگوید﴾تَُ�ّذِ و بعد  »بْ ذِّ كَ أُ  يبِّ رَ  ءِ نْ آآلمِ  ءٍ يشَ

ها، البته باید از متقین و عاملین به  صلواتی بر پیامبر و آلش بفرستد تا امیدوار گردد به وصول این نعمت

 . دستورات قرآن نیز بوده باشد. که بهشت جای متقین و پاکان است نه آلودگان

ٰ  �َ  ِٔ ُمتَِّ� ﴿ يِّ  ٧٦ ِحَسانٖ  وََ�ۡبَقرِّيٍ  ُخۡ�ٖ  َرۡفَرٍف  َ�َ
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما َءاَ�ٓءِ  فَبِأ  ٧٧ تَُ�ّذِ

ۡكَرامِ  ٱۡ�ََ�ٰلِ  ذِي َرّ�َِك  ٱۡسمُ  تََ�َٰركَ     ].۷۸-۷۶[الرحمن:  ﴾٧٨ َوٱۡ�ِ
) پس به کدامیک از ۷۶اند( تکیه زده و فاخر نیکو ییهافرشسبز و  هاییبالشبر : ترجمه
رت که دارای جالل و ) با برکت است نام پروردگا۷۷کنید( های پروردگارتان تکذیب می نعمت

 ). ۷۸ارجمندی است(
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ۡكَرامِ  ٱۡ�ََ�ٰلِ  ذِي َرّ�َِك  ٱۡسمُ  تََ�َٰركَ ﴿: ۀجمل: نکات داللت دارد که نام پروردگار برکت دارد  ﴾َوٱۡ�ِ

  :و برکت از سه جهت

 های ی نعمتتعالی دائم و باقی است و باق اینکه حق: اول
ً
باقی  ی که شمرده شد در این سوره ذاتا

 تعالی.  نیست مگر به إبقاء حق

 اینکه خیر از نزد اوست و او خیر دارد. : دوم

مت دارد، پس نام او نیز و عظن أش شأن اوست و چون ذات او علو تعالی بمعنی علّو  برکت حق: سوم

  با عظمت، با برکت، موجب زوال شر،
ّ

ات فرار شیاطین و مزید خیر است و لذا در بهشت یکی از لذ

 ن ذکر نام اوست.اهل آ

 



 
 
 

 سورة الواقعة (مكية وهي ست وتسعون آية)

 باشد آیه می ۹۶واقعه مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

افَِعةٌ  َخافَِضةٞ  ٢ َ�ذِبَةٌ  لِوَۡ�َعتَِها لَۡيَس  ١ ٱلَۡواقَِعةُ  َوَ�َعِت  إَِذا﴿ تِ  إَِذا ٣ رَّ �ُض  رُجَّ
َ
ا ٱۡ�  رَّجٗ

ِت  ٤ َباُل  َو�ُسَّ ا ٱۡ�ِ ا َهَبآءٗ  َفَ�نَۡت  ٥ �َّسٗ �َبّثٗ ۡزَ�ٰٗجا َوُ�نُتمۡ  ٦ مُّ
َ
ۡصَ�ُٰب  ٧ ثََ�َٰثةٗ  أ

َ
 فَأ

ٓ  ٱلَۡمۡيَمَنةِ  ۡصَ�ُٰب  َما
َ
ۡصَ�ُٰب  ٨ ٱلَۡمۡيَمَنةِ  أ

َ
ٓ  َمةِ  َٔ ٱلَۡمۡ�  َوأ ۡصَ�ُٰب  َما

َ
 ٩ َمةِ  َٔ ٱلَۡمۡ�  أ

ٰبُِقونَ  ٰبُِقونَ  َوٱل�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  ١٠ ٱل�َّ
ُ
ُ�ونَ  أ  ].۱۱-۱[الواقعة:  ﴾١١ ٱلُۡمَقرَّ

) ۱وقتی که واقع شدنی واقع شود(نام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. ه ب: ترجمه
ن ) وقتی است که زمی۳کننده و باال برنده است( ) پست۲نیست برای وقوع آن جای دروغی(

) پس گردی پراکنده ۵د متالشی عجیبی(ن) و کوهها متالشی گرد۴بلرزد لرزش هول انگیزی(
) و یاران شوم چه ۸) یاران با میمنت چه یاران با میمنتی(۷و شما سه نوع باشید() ۶د(نگرد

 ). ۱۱بین() آنانند مقّر ۱۰اند( ) و پیش آهنگان که پیشی گرفته۹یاران شومی(

تِ  إَِذا﴿ ۀدر جمل ﴾إَِذا﴿ مبتدا و خبر آن ﴾...َوَ�َعتِ  إَِذا﴿: ۀدر جمل ﴾إَِذا﴿ :نکات  ﴾...رُجَّ
باشد. و خدا در این آیات نامی از قیامت نبرده، بلکه عجائب واقعات آن را ذکر کرده برای تهویل. و  می

افَِعةٌ  َخافَِضةٞ ﴿مقصود از صفات  برد و گروه منکرین را پائین  ، این است که گروه مؤمنین را باال می﴾رَّ

یمین دست راست باشد، این است که دارای سعادت و  ۀکه از ماد ﴾ٱلَۡمۡيَمَنةِ ﴿آورد. و مقصود از  می

ۡصَ�ُٰب ﴿عکس  رباشند ب میمنت می
َ
که اهل شوم و گرفتار و بدبختند. و مقصود از  ﴾َمةِ  َٔ ٱلَۡمۡ�  أ

ٰبُِقونَ ﴿  اند.  کسانیند که در ایمان و اعمال خیر از دیگران سبقت گرفته ﴾ٱل�َّ

ٰتِ  ِ� ﴿ لِ�َ  ّمِنَ  ثُلَّةٞ  ١٢ ٱ�َّعِيمِ  َج�َّ وَّ
َ
ٰ  ١٤ ٱ�ِخرِ�نَ  ّمِنَ  َوقَلِيلٞ  ١٣ ٱۡ� رٖ  َ�َ وُۡضونَةٖ  ُ�ُ  ١٥ مَّ

تَِّ�  ونَ  وِۡلَ�ٰنٞ  َعلَۡيِهمۡ  َ�ُطوُف  ١٦ ُمَتَ�ٰبِلِ�َ  َعلَۡيَها �َ  ِٔمُّ ُ َّ�َ ۡ�َوابٖ  ١٧ �ُّ
َ
بَارِ�قَ  بِأ

َ
ٖس  َو�

ۡ
 َوَ�أ

عِ�ٖ  ّمِن ُعونَ  �َّ  ١٨ مَّ ا َوَ�ِٰكَهةٖ  ١٩ يُ�ُِفونَ  َوَ�  َ�ۡنَها يَُصدَّ ونَ  ّمِمَّ ُ  َطۡ�ٖ  َوَ�ۡمِ  ٢٠ َ�َتَخ�َّ
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ا ۡمَ�ٰلِ  ٢٢ ِ��ٞ  وَُحورٌ  ٢١ �َۡشَتُهونَ  ّمِمَّ
َ
ۢ  ٢٣ ٱلَۡمۡكُنونِ  ٱللُّۡؤلُوِٕ  َكأ ْ  بَِما َجَزآَء  َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا

 ].۲۴-۱۲[الواقعة:  ﴾٢٤
) ۱۴و اندکی از آخرین() ۱۳از اولین( (بسیار)آنان گروهی )۱۲نعمت(های پر  در باغ: ترجمه

) و ۱۶اند( ) روبروی هم تکیه زده۱۵از زر و جواهرات( ۀهای عالی مرصع بافته شد بر کرسی
های زرین و  های بلورین و ابریق ) با کوزه۱۷( گردند پسرهای همیشه جوان بر گرد ایشان می

چه انتخاب ها هر ) با میوه۱۹عقل را نبازند(درد نکشند و از آنها سر  )۱۸جامی از شراب معین(
) و گرد ایشان بگردند حوران سفید رویان ۲۱ارند() و با گوشت پرنده از آنچه میل د۲۰کنند(

 ). ۲۴دادند( پاداش آن اعمالی که انجام میه ) ب۲۳) مانند مروارید مکنون(۲۲سیاه چشمان(

 وِۡلَ�ٰنٞ ﴿نعمت آن تمام نشود و دوام داشته باشد. و مقصود از آن باغی را گویند که  نعیم: نکات
ونَ  ُ َّ�َ  زاء را به کسر ﴾يُ�ِفُونَ ﴿پسران و جوانانی است که پیر نشوند و همواره جوان باشند. و  ﴾�ُّ

یعنی شراب صاف زاللی که  شرابکنند. و  تمام نمی ؛نیز آمده یعنی تفنون الاند و آن بمعنی  قرائت کرده

مالی نشده و بسیار خوشرنگ و دلربا آن مرواریدی را گویند دست ﴾ٱلَۡمۡكُنونِ  ٱللُّۡؤلُوِٕ ﴿ مستی نیاورد. و

 باشد. 

�ِيًما َوَ�  لَۡغٗو� �ِيَها �َۡسَمُعونَ  َ� ﴿
ۡ
ۡصَ�ُٰب  ٢٦ َسَ�ٰٗما َسَ�ٰٗما �ِيٗ�  إِ�َّ  ٢٥ تَأ

َ
ٓ  ٱۡ�َِم�ِ  َوأ  َما

ۡصَ�ُٰب 
َ
ُۡضو�ٖ  ِسۡدرٖ  ِ�  ٢٧ ٱۡ�َِم�ِ  أ نُضو�ٖ  َوَطۡلحٖ  ٢٨ �َّ ۡمُدو�ٖ  َوِظّلٖ  ٢٩ مَّ  َوَمآءٖ  ٣٠ مَّ

ۡسُكوبٖ  ۡرفُوَعةٍ  َوُفُرٖش  ٣٣ َمۡمُنوَعةٖ  َوَ�  َمۡقُطوَعةٖ  �َّ  ٣٢ َكثَِ��ٖ  َوَ�ِٰكَهةٖ  ٣١ مَّ آ  ٣٤ مَّ  إِ�َّ
َ�ُٰهنَّ 

ۡ
�َشأ

َ
بۡ�َ  فََجَعۡلَ�ُٰهنَّ  ٣٥ إِ�َشآءٗ  أ

َ
تَۡراٗبا ُعُرً�ا ٣٦ اًرا�

َ
ۡصَ�ٰبِ  ٣٧ �

َ
 ّمِنَ  ثُلَّةٞ  ٣٨ ٱۡ�َِم�ِ  ّ�ِ

لِ�َ  وَّ
َ
 ].۴۰-۲۵[الواقعة:  ﴾٤٠ ٱ�ِخرِ�نَ  ّمِنَ  ةٞ َوثُلَّ  ٣٩ ٱۡ�

) و یاران با ۲۶جز گفتن سالم و جواب سالم( )۲۵وند(ناروا و گناه نشندر آنجا سخن : ترجمه
) و درخت موز پر ۲۸خار( ) در میان درختان سدر بی۲۷میمنت چه با سعادتند یاران میمنت(

) نه قطع شود و نه ۳۲فراوان( ۀ) و میو۳۱( ) و آب جاری زالل۳۰بلند ممتد( ۀ) و سای۲۹بار(
تحقیق ما آنان ه ) ب۳۴های گرانقدر باالی یکدیگر و یا حوریان بلند قد( ) و فرش۳۳منع گردد(

 ۀ) طنازان انس گیرند۳۶) و آنان را دوشیزگان بکر قرار دادیم(۳۵را ایجاد کردیم ایجاد خاصی(
 ). ۴۰) و گروهی از آخرین(۳۹ولین() گروهی از ا۳۸) برای یاران با میمنت(۳۷همساالن(

لِ�َ  ّمِنَ  ثُلَّةٞ ﴿: نکات وَّ
َ
لِ�َ  ّمِنَ  ثُلَّةٞ ﴿ کیانند؟ ؛﴾ٱ�ِخرِ�نَ  ّمِنَ  َوثُلَّةٞ  ٣٩ ٱۡ� وَّ

َ
در دو جا  ﴾ٱۡ�

توبه که ۀسور ۱۰۰ۀباشند ولی از آی قه میامم ساب مؤمنین ،لیناز اّو مقصود اند  بعضی گفتهشده، تکرار 
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ٰ ٱوَ ﴿: فرموده  ٱ بُِقونَ ل�َّ
َ
لُونَ ۡ� ۡ ٱ ِمنَ  وَّ  ٱوَ  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل

َ
 لونسابقون اوّ توان استفاده کرد که  می!*" ﴾نَصارِ ۡ�

های نعمت به ایشان داده اگر چه در  همان گروه مهاجرین و انصارند که خدای تعالی این همه وعده

  ﴾ٱ�ِخرِ�نَ  ّمِنَ  َوثُلَّةٞ ﴿در زنند و همین نیز مزید بر اجر و ثواب ایشانست. و  زمان ما به ایشان طعن می
 َوَءاَخرِ�نَ ﴿ :فرموده ۳آیه  جمعه ۀود پس از زمان رسول است که در سورصیم مقنیز ممکن است بگوی

ا ُهمۡ ِمنۡ  ْ يَلۡ  لَمَّ تَۡراٗبا ُعُرً�ا﴿. و مقصود از !+"﴾بِِهمۡ  َحُقوا
َ
دخترانیند که با زوج خود انس گیرند و  بُر ُع ، ﴾�

هم بازی و هم قد  تربباشد و  می» ءتا« رب به کسرجمع تِ  أترابقبل از هم آغوش شدن مالعبه کنند و 

و همساالن را گویند، زیرا در بهشت همه جوانند و هم قد و هم ساالن و در خوشگلی مانند یکدیگر تر 

 اند.  و تازه

ۡصَ�ُٰب ﴿
َ
َمالِ  َوأ ٓ  ٱلّشِ ۡصَ�ُٰب  َما

َ
َمالِ  أ  �َّ  ٤٣ َ�ُۡمو�ٖ  ّمِن َوِظّلٖ  ٤٢ وََ�ِي�ٖ  َسُمو�ٖ  ِ�  ٤١ ٱلّشِ

ْ  �َُّهمۡ إِ  ٤٤ َكرِ��ٍ  َوَ�  بَارِ�ٖ  ْ  ٤٥ ُمۡ�َ�ِ�َ  َ�ٰلَِك  َ�ۡبَل  َ�نُوا ونَ  َوَ�نُوا  ٱۡلَعِظيمِ  ٱۡ�ِنِث  َ�َ  يُِ�ُّ
٤٦  ْ �َِذا َ�ُقولُونَ  َوَ�نُوا

َ
ءِنَّا وَِعَ�ًٰما تَُراٗبا َوُ�نَّا ِمۡتَنا أ

َ
وَ  ٤٧ لََمۡبُعوثُونَ  أ

َ
لُونَ  َءابَآُؤنَا أ وَّ

َ
 ٤٨ ٱۡ�

لِ�َ  إِنَّ  قُۡل  وَّ
َ
ۡعلُو�ٖ  يَۡو�ٖ  ِميَ�ٰتِ  إَِ�ٰ  لََمۡجُموُعونَ  ٤٩ َوٱ�ِخرِ�نَ  ٱۡ� َها إِنَُّ�مۡ  ُ�مَّ  ٥٠ مَّ ُّ�

َ
� 

آلُّونَ  بُونَ  ٱلضَّ  ٥٣ ٱۡ�ُُطونَ  ِمۡنَها ونَ  ُٔ َ�َما�ِ  ٥٢ زَقُّو�ٖ  ّمِن َشَجرٖ  ِمن �ِ�ُونَ  ٥١ ٱلُۡمَكّذِ
 ﴾٥٦ ٱّ�ِينِ  يَۡومَ  نُُزلُُهمۡ  َ�َٰذا ٥٥ ٱلِۡهيمِ  ُ�َۡب  فََ�ٰرُِ�ونَ  ٥٤ ٱۡ�َِميمِ  ِمنَ  َعلَۡيهِ  فََ�ٰرُِ�ونَ 

 ]. ۵۶-۴۱[الواقعة:  

و  )۴۲در حرارت سوزان و آب جوشانند() ۴۱و یاران سمت چپ چه یاران سمت چپ(: ترجمه
) زیرا ایشان پیش از این عذاب ۴۴) نه سرد گردد و نه مفید(۴۳ای از دود غلیظ( در سایه

گفتند آیا چون مردیم  ) و می۴۶کردند( و بر نقض عهد و گناه بزرگ اصرار می )۴۵د(متنعم بودن
ما زنده  ۀ) آیا پدران گذشت۴۷و خاک و استخوانها شدیم آیا ما زنده خواهیم شد(

روز معلومی جمع  ۀ) البته همگی به وعد۴۹) بگو محققا اولین و آخرین(۴۸شوند( می
) ۵۲قوم خواهید خورد() از درخت ز ۵۱تکذیب کننده(راهان شما ای گم ه) آنگا۵۰گردند(

) پس ۵۴) و بر روی آن آب جوشان خواهید نوشید(۵۳کرد(ها از آن پر خواهید  پس شکم
 ). ۵۶( ) این است ما حضرشان روز جزاء۵۵مانند شتران تشنگی زده بیاشامید(

 ].١٠٠[التوبة: ». ارآهنگان نخستین از مهاجرین و انص و پیش« -١

 ].٣[الجمعة: ». اند و دیگران از ایشان که هنوز ملحق به ایشان نشده« -٢
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زیرا مشرکین  .قسم بزرگ ؛!*"اند ها نوشته چیست؟ در ترجمه ﴾ٱۡلَعِظيمِ  ٱۡ�ِنثِ ﴿مقصود از : نکات

لغت شکستن قسم است ممکن  خوردند، ولی حنث در اصرار داشتند که قیامتی نیست و بر آن قسم می

و بدان که این آیات مذمت است  .»الضد عىلاطالق الضد «یم بر خود قسم اطالق شده باشد است بگوی

یاد در آیات بعد تعالی پس از وعید ز شمردند، حق از کسانی که منکر معاد بودند و آن را بعید می

  :لی که همه کس فهم باشد معاد را اثبات نمودهپرداخته به دلیل و به دالی

قُونَ  فَلَۡوَ�  َخلَۡقَ�ُٰ�مۡ  َ�ۡنُ ﴿ فََرَءۡ�ُتم ٥٧ تَُصّدِ
َ
ا أ نُتمۡ  ٥٨ ۡمُنونَ �ُ  مَّ

َ
ۥٓ  َءأ مۡ  َ�ۡلُُقونَُه

َ
 َ�ۡنُ  أ

ۡرنَا َ�ۡنُ  ٥٩ ٱۡلَ�ٰلُِقونَ  ٰٓ  ٦٠ بَِمۡسُبو�ِ�َ  َ�ۡنُ  َوَما ٱلَۡمۡوَت  بَۡيَنُ�مُ  قَدَّ ن َ�َ
َ
َل  أ َبّدِ ُّ� 

ۡمَ�ٰلَُ�مۡ 
َ
ةَ  َعلِۡمُتمُ  َولََقدۡ  ٦١ َ�ۡعلَُمونَ  َ�  َما ِ�  َونُنِشَئُ�مۡ  أ

َ
وَ�ٰ  ٱلنَّۡشأ

ُ
ُرونَ  فَلَۡوَ�  ٱۡ�  تََذكَّ

 ].۶۲-۵۷[الواقعة:  ﴾٦٢
ای را که  اید آن نطفه ) آیا به نظر عقلی دیده۵۷باور ندارید(ما شما را آفریدیم پس چرا : ترجمه

ایم میان شما  ) ما مقدر کرده۵۹( کنید و یا ما آفریدگاریم ) آیا شما آن را خلق می۵۸ریزید( می
اینکه شما را تبدیل به امثال شما کنیم (یعنی شما را ببریم و ) بر ۶۰مرگ را و ما عاجز نیستیم(

دانید ایجاد کنیم (یعنی شما  دیگری را بجای شما بیاوریم) و شما را در موجودی که نمی ۀعد
تحقیق شما آفرینش نخستین و عالم دنیا ه ) و ب۶۱را مسخ کنیم و میمون و بوزینه قرار دهیم)(

 ). ۶۲گیرید( اید پس چرا پند نمی را دانسته

فََرَءۡ�ُتم﴿ ۀل معاد آییکی از دالی: نکات
َ
ا أ باشد یعنی ما که شما را از منی گندیده  می ﴾ُ�ۡمُنونَ  مَّ

ۡرنَا َ�ۡنُ ﴿: ۀانگیزانیم. یکی از دالئل آیها شما را بر ها و استخوان ز خاکتوانیم ا آفریدیم می  ﴾...قَدَّ
توانیم شما را ببریم  تقدیر ما است همینطور که میه یعنی اختیار مرگ شما با شما نیست بلکه ب ؛باشد می

ةَ  َعلِۡمُتمُ  َولََقدۡ ﴿: ۀتوانیم شما را برگردانیم. یکی دیگر آی می
َ
وَ�ٰ  ٱلنَّۡشأ

ُ
اول و دنیا را  تیعنی نشأ ﴾ٱۡ�

 مین نسبت ما را قادر بدانید. ه به نیزآخرت  نشأتبرای که از نیستی شما را بیافرید  اید دیده

فََرَءۡ�ُتم﴿
َ
ا أ نُتمۡ  ٦٣ َ�ُۡرثُونَ  مَّ

َ
ۥٓ  َءأ مۡ  تَۡزرَُعونَُه

َ
ٰرُِعونَ  َ�ۡنُ  أ  ُحَ�ٰٗما َ�ََعۡلَ�ٰهُ  �ََشآءُ  لَوۡ  ٦٤ ٱل�َّ

ُهونَ  َ�َظۡلُتمۡ  َفَرَءۡ�ُتمُ  ٦٧ َ�ُۡروُمونَ  َ�ۡنُ  بَۡل  ٦٦ لَُمۡغَرُمونَ  إِنَّا ٦٥ َ�َفكَّ
َ
ِي ٱلَۡمآءَ  أ ُ�ونَ  ٱ�َّ َ�َۡ� 

نُتمۡ  ٦٨
َ
نَزۡ�ُُموهُ  َءأ

َ
مۡ  ٱلُۡمۡزنِ  ِمنَ  أ

َ
َجاٗجا َجَعۡلَ�ٰهُ  �ََشآءُ  لَوۡ  ٦٩ ٱلُۡم�ِلُونَ  َ�ۡنُ  أ

ُ
 فَلَۡوَ�  أ

 باشد.، معنای آیه میمنظور از ترجمه -١

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٢٣٢

فََرَءۡ�ُتمُ  ٧٠ �َۡشُكُرونَ 
َ
نُتمۡ  ٧١ تُوُرونَ  ٱلَِّ�  ٱ�َّارَ  أ

َ
ُ�مۡ  َءأ

ۡ
�َش�

َ
ٓ  أ مۡ  َشَجَرَ�َها

َ
 ٧٢ ونَ  ُٔ ٱلُۡمنِ�  َ�ۡنُ  أ

  ].۷۴-۶۳[الواقعة: ﴾٧٤ ٱۡلَعِظيمِ  َرّ�َِك  بِٱۡسمِ  َفَسّبِحۡ  ٧٣ ّلِۡلُمۡقوِ�نَ  َوَمَ�ٰٗعا تَۡذكَِرةٗ  َجَعۡلَ�َٰها َ�ۡنُ 
رویانید و یا ما  ن را میآ) آیا شما ۶۳کارید( اید آنچه می دیدهفکر  ۀآیا بدید: ترجمه

گردانیم تا به سخنان بیهوده  اگر بخواهیم آنرا خشک و تباه می )۶۴ایم( رویاننده
آیا  )۶۷ایم( بلکه ما محروم شده )۶۶ایم( که ما در زیان و غرامت شده (و بگویید))۶۵پردازید(

اید یا ما نازل  آیا شما آن را از ابر فرود آورده )۶۸آشامید( توجه دارید به آبی که می
) آیا ۷۰گذارید( کردیم پس چرا شکر نمی م آن را تلخ می) اگر خواسته بودی۶۹ایم( ساخته

اید و یا ما ایجاد کردیم  شما درخت آن را آفریده آیا )۷۱افروزید(  توجه دارید به آتشی که می
نام پروردگارت که ه ) پس ب۷۳عبرت و متاعی برای صحرائیان قرار دادیم( ۀآن را مای) ما ۷۲(

 ). ۷۴بزرگست تسبیح بگوی(

فََرَءۡ�ُتم﴿: ۀدلیل دیگر بر معاد آی: نکات
َ
ا أ باشد که کاشتن از شما و رویانیدن از  می ﴾َ�ُۡرثُونَ  مَّ

ید بلکه خود را برزگر وارد شده که خود را زارع نگوی صخداست. و لذا در حدیث از رسول خدا

آب گوارای  های بزرگ که خارج از اختیار بشر است باریدن باران است که یکی از نعمت !*"	!بخوانید

این دلیلی بر معاد تواند آن را شور و یا تلخ گرداند و  باشد در حالی که خدا می بخش شیرین می حیات

مرده حیات بخشد، و لذا در تواند به ابدان  بخشد می آب باران حیات میه ی که باست، همان خدای

همه  هبدان بشریابارد تا  زمین میآن بر حدیث آمده که خدا را دریائی است ماء الحیوان قبل از قیامت از 

یاد خدا و نام عظیم او، او را ه این است که ب ﴾ٱۡلَعِظيمِ  َرّ�َِك  بِٱۡسمِ  فََسّبِحۡ ﴿زنده شوند. و مقصود از 

 در رکوع به این آیه عمل کنید. : فرمود صمنزه بخوان، رسول خدا

ۡقِسمُ  فََ�ٓ ﴿
ُ
 ٧٧ َكرِ�مٞ  لَُقۡرَءانٞ  إِنَُّهۥ ٧٦ َعِظيمٌ  َ�ۡعلَُمونَ  لَّوۡ  لََقَسمٞ  �نَُّهۥ ٧٥ ٱ�ُُّجومِ  بَِمَ�ٰقِعِ  أ

ۡكُنونٖ  كَِ�ٰبٖ  ِ�  ۥٓ  �َّ  ٧٨ مَّ ُه ُرونَ  إِ�َّ  َ�َمسُّ َفبَِ�َٰذا ٨٠ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  رَّّبِ  ّمِن تَ�ِ�لٞ  ٧٩ ٱلُۡمَطهَّ
َ
 أ

نُتم ٱۡ�َِديثِ 
َ
ۡدهُِنونَ  أ نَُّ�مۡ  رِۡزَقُ�مۡ  َوَ�َۡعلُونَ  ٨١ مُّ

َ
بُونَ  �   ].۸۲-۷۵[الواقعة:  ﴾٨٢ تَُ�ّذِ

) و حقا که این قسم سوگندی است بزرگ اگر ۷۵خورم( قسم نمیبه مواقع نجوم : ترجمه
) در کتابی است ۷۷( این قرآن قرآنی است ارجمند و کثیر الخیر ) که حقیقتاً ۷۶بدانید(

عُ «فرماید: که می ) از امام صادق ٥/٢٦٣( الکافيکلینی در  -١ ارِ أَنْتَ الزَّ تُ وَ رْ دْ بَذَ مَّ قَ : اللَّهُ لِ قُ تَ فَ رْ ا بَذَ »: إِذَ

 را در مصادر اهل سنت نیافتم.و آن». چون چیزی کاشتی پس بگو: پروردگارا من کشتم و رویاننده تویی«
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) ۸۰از پروردگار جهانیان( ) نازل شده۷۹کند مگر پاکان( ) آن را لمس و درک نمی۷۸محفوظ(
 ). ۸۲دهید( ) و نصیب خود را تکذیب قرار می۸۱ید(اعتنای یا به این گفتار نو شما بیآ

ۡقِسمُ  فََ�ٓ ﴿: ۀجمل: نکات
ُ
که حروف زائده در قرآن نیست پس  قدیمتو معرا ما نافیه گرفتیم  ال ۀکلم ﴾أ

را الء نافیه بگیریم یعنی از وضوح مطلب و روشنی آن این است که محتاج به قسم نیست که قرآن  الاگر 

خورم برای ارجمندی قرآن و اگر قسم بخورم  من قسم نمی: کتابی ارجمند و پر برکت است و فرموده

 ۀاست جملباشد. و ممکن  ﴾َكرِ�مٞ  لَُقۡرَءانٞ  إِنَُّهۥ﴿سوگند عظیمی است برای عظمت جواب قسم که 

ۡقِسمُ  فََ�ٓ ﴿
ُ
شود  و در این صورت معنی چنین می »ال واهللا«: گوید ، قسم باشد مانند آن که عرب می﴾...أ

و » خورم... پس چنین نیست که شما مشرکین تصور کرده قرآن را منکرید همانا به مواقع نجوم قسم می«

 َ�  َوَرّ�َِك  فََ� ﴿: فرموده ۶۵ ۀنساء آی ۀاین نیز در اصطالح عرب وجود دارد و مانند آنکه خدا در سور
ٰ  ِمُنونَ يُؤۡ  در آیات دیگر نیز به آسمان و ستارگان قسم یاد  او خد !*"﴾َنُهمبَيۡ  َشَجرَ  �ِيَما ُ�َّكُِموكَ  َح�َّ

ٓ ٱوَ ﴿ :ۀمانند آی ،فرموده َما ارِقِ ٱوَ  ءِ لسَّ ٓ ٱوَ ﴿ :ۀو یا آی !+"﴾لطَّ َما وِج لۡ ٱ َذاتِ  ءِ لسَّ  از مقصوداگر  و !,"﴾ُ�ُ

یس  ۀد آن که در سورکردیم در این صورت به قرآن قسم یاد شده مانن چنانکه ذکر اقع النجوم قرآن باشدمو

ۥٓ  �َّ ﴿: ۀکه قسم به قرآن است. و جمل ﴾ِكيمِ �َۡ ٱ َءانِ ُقرۡ لۡ ٱوَ  ١ �ٓس ﴿ :نیز فرموده ُه  إِ�َّ  َ�َمسُّ
ُرونَ  سهُ  ال« خبریه است و ناهیه نیست زیرا اگر نهی بود باید ۀنافی ۀجمل ﴾ٱلُۡمَطهَّ باشد، و خبریه  »يَمسَ

وقتی صادق است که کسی قرآن را مس نکند مگر با طهارت و حال آن که چنین نیست بسیاری از 

ُرونَ ﴿کنند، پس مقصود از  اشخاص بدون وضو و غسل قرآن را مس می طهارت ظاهری نیست  ﴾ٱلُۡمَطهَّ

ُرونَ ﴿ فرمود، بلکه مقصود از  می رونمتطهّ ظاهری بود  که اگر طهارت پاک دالن است که  ﴾ٱلُۡمَطهَّ

ۥٓ  �َّ ﴿ باشند. و مقصود از کنند نه ناپاکان، پس مقصود پاکان از شرک می ایشان قرآن را درک می ُه  ﴾َ�َمسُّ
کند مگر اینکه موحد باشند و اگر درک بکنند درک  باشد یعنی فهم ایشان درک و مس نمی می »هكيدر ال«

 کامل که موجب نجات باشد نیست، و مقصود نفی کمال است نه نفی وجوده. و ممکن است مقصود از 

ُرونَ ﴿ به نظر ما  فهمیم، اگر چه  ست که ما میا حال آنچه ذکر شد چیزیهر د. بهن، فرشتگان باش﴾ٱلُۡمَطهَّ

». آورند تا آنکه تو را در نزاع بین خود حاکم قرار دهند پس نه چنین است قسم به پروردگارت ایمان نمی« -١

 ].٦٥[النساء:

 ].١[الطارق:  »رو. شب ۀوگند به آسمان و به ستارس« -٢

 ].١[البروج:  »ها است.دارای برجسوگند به آسمانی که « -٣
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و ر نماید. ام تدبر و قرائت و مس قرآن خود را به وضو و غسل نیز متطهّ نگمستحب است که انسان ه

 ممکن است موارد نزول آیات قرآن باشد.  ﴾ٱ�ُُّجومِ  َمَ�ٰقِعِ ﴿مقصود از 

نُتمۡ  ٨٣ ٱۡ�ُۡلُقومَ  بَلََغتِ  إَِذا فَلَۡوَ�ٓ ﴿
َ
ۡقَرُب  َوَ�ۡنُ  ٨٤ تَنُظُرونَ  ِحيَن�ِذٖ  َوأ

َ
 ِمنُ�مۡ  إَِ�ۡهِ  أ

ونَ  �َّ  َوَ�ِٰ�ن  َ�ِٰد�ِ�َ  ُكنُتمۡ  إِن تَرِۡجُعوَ�َهآ  ٨٦ َمِدينِ�َ  َ�ۡ�َ  ُكنُتمۡ  إِن فَلَۡوَ�ٓ  ٨٥ ُ�ۡبِ�ُ
٨٧  ٓ ا مَّ

َ
�ِ�َ  ِمنَ  َ�نَ  إِن فَأ ٓ  ٨٩ نَعِي�ٖ  وََجنَُّت  َوَرۡ�َحانٞ  فََرۡوحٞ  ٨٨ ٱلُۡمَقرَّ ا مَّ

َ
 ِمنۡ  َ�نَ  إِن َوأ

ۡص 
َ
ۡصَ�ٰبِ  ِمنۡ  لََّك  فََسَ�ٰمٞ  ٩٠ ٱۡ�َِم�ِ  َ�ٰبِ أ

َ
ٓ  ٩١ ٱۡ�َِم�ِ  أ ا مَّ

َ
�ِ�َ  ِمنَ  َ�نَ  إِن َوأ  ٱلُۡمَكّذِ

آّلِ�َ  لٞ  ٩٢ ٱلضَّ  فََسّبِحۡ  ٩٥ ٱۡ�َقِ�ِ  َحقُّ  لَُهوَ  َ�َٰذا إِنَّ  ٩٤ َجِحي�ٍ  َوتَۡصلَِيةُ  ٩٣ َ�ِي�ٖ  ّمِنۡ  َ�ُ�ُ
  ].۹۶-۸۳[الواقعة:  ﴾٩٦ ٱۡلَعِظيمِ  َرّ�َِك  بِٱۡسمِ 

) و حال آن ۸۳( ای مکذبین)پس چرا وقتی جان به گلو رسید (جرئت تکذیب ندارید : ترجمه
) ۸۵بینید( ) و ما از شما به محتضر نزدیکتریم ولیکن نمی۸۴رید(ظکه شما در آن هنگام نا

اگر راست  گردانید ن را بر نمیجا )۸۶را باور ندارید و یا مقهور نیستید(زاء جپس چرا اگر روز 
) برای او راحتی و ریحان خوشبو و باغ پر ۸۸باشد(بین مقّر  پس اگر محضر از) ۸۷ید(گوی

پس سالم و سالمتی برای ) ۹۰و اما اگر محتضر از یاران سمت راست باشد() ۸۹نعمت است(
او از  حضرِی ما پس )۹۲و اما اگر از تکذیب کنندگان گمراه باشد( )۹۱تو از یاران دست راست(

) پس ۹۵حقا که این همان حقیقت یقینی است( )۹۴) با ورود به دوزخ(۹۳شان است(آب جو
 ). ۹۶ست(ا نام پروردگارت که بزرگه بیح کن بست

ٓ ﴿: ۀجمل: نکات ا مَّ
َ
�ِ�َ  ِمنَ  َ�نَ  إِن فَأ تا آخر داللت صریح ندارد که کیفیت خوشی و یا  ﴾ٱلُۡمَقرَّ

 ۀنیا فاصلدرساند که قیامت با رفتن از  می ﴾فََرۡوحٞ ﴿ فاءٍ  در عالم برزخ چگونه است؟ وناراحتی 

وۡ  ًمايَوۡ  َناَ�ِثۡ ﴿ گوید مشهودی ندارد و جمع آن با آیات لبث که می
َ
 اینچگونه است؟  ﴾�ٖ يَوۡ  َض َ�عۡ  أ

احساس عالم برزخ آن قدر کم است که وقتی انسان در قیامت حاضر  به قولی،جای تأمل است. و خود 

ای بین مرگ او تا قیامت وجود نداشته و  کند که چند لحظه قبل مرده و فاصله شود چنین احساس می می

، بنابراین انسان باید همواره مراقب اعمال خود باشد !*"چند لحظه در قیامت حاضر شده است ۀفاصله ب

ها ها در عالم برزخ یکسان نیستند. چنانکه شعور برخی از آنکند که انسانمولف در مواضع دیگری از کتابش ذکر می -١

کسی که  چون شعور خوابیده است یا کسی که عقل وی زایل است و چه بسا که این حال اکثر و بیشتر مردم باشد اما

در قله خیر یا شر باشد احوال وی متفاوت خواهد بود به عنوان مثال آیات قرآن در زنده بودن شهدا و شعور کامل آنان 

ها به شان در دنیا بدانند که آنکنند که قوماند صراحت دارند. حتی شهدا آرزو میدر زمانی که قوم آنان در دنیا زنده
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فرا رسیدن مرگ، خود را در صحرای محشر و فزع اکبر و حساب و کتاب قیامت حاضر و بداند که با 

زیادی تا قیامت دارد، خیر چنین نیست. و مقصود از  ۀخواهد یافت و در این دنیا خیال نکند فاصل

ۡصَ�ٰبِ  ِمنۡ  لََّك  فََسَ�ٰمٞ ﴿: ۀجمل
َ
پیامبر باشد معنی چنین است که  »كلَ «ب اگر مخاط ﴾ٱۡ�َِم�ِ  أ

و اگر مخاطب محتضر باشد معنی  .کنند برای تو که هادی ایشان بودی صحاب یمین طلب رحمت میا

 کنند برای تو ای محتضر. که اصحاب یمین طلب رحمت می ؛شود چنین می

 -١٦٩یس و آیات:  ۀاز سور ٢٨ -٢٦اند. همچون آیات: نعمت و فضل الهی رسیده ای از غفران و تکریم وچه مرتبه

 از سوره بقره.  ١٥٤از سوره آل عمران، و آیه  ١٧٥

 

                                                                                                                                                         



 
 
 

 سورة احلديد (مدنية وهي تسع وعرشون آية)

 باشد آیه می ۲۹حدید مدنی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ِ  َسبَّحَ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َما ِ�َّ �ِض�  ٱلسَّ
َ
َ�َٰ�ٰتِ  ُمۡلُك  َ�ُۥ ١ ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ  وَُهوَ  َوٱۡ� �ِض�  ٱلسَّ

َ
 َوٱۡ�

ۦ ٰ  وَُهوَ  َوُ�ِميُتۖ  يُۡ�ِ ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ   ].۲-۱:ید[الحد  ﴾٢ قَِديرٌ  َ�ۡ
ها و زمین است  الصفات رحمن رحیم. آنچه در آسمان و نام خدای کامل الذاته ب: ترجمه

) خاص اوست ملک ۱برای خدا تسبیح کرده و او را منزه دانسته و او عزیز و درستکار است(
 ). ۲میراند و او به هر چیزی تواناست( کند و می ها و زمین، زنده می آسمان
تسبیح یا مقالی است و یا حالی، تسبیح جن و ملک و عقالی بشری مقالی است، ولی : نکات

خلقت و تناسب و مقدار و ظرافت وجود هر ممکن تسبیح موجودات دیگر حالی است، یعنی کیفیت 

الوجودی گواه است بر اینکه خالق آن واجب الوجود در کمال علم و قدرت و تدبیر است و از جهل و 

 اجلهلو تنزيه الذات عن النقص«: ا است. و تسبیح بر چهار قسم استیر منزه و مبّر عجز و عدم تدب

 ةكتنزيه األفعال عن الرشو لتغري،او عن التغيريو تنزيه الصفات عن الشبهو ان،كاملو االحتياجو العجزو

 تنزيه األسامءو ،ةامللوليو عن التعبو عن اللعبو عن التفويضو مثالو عن التوقف علی مادةو

 . !*"»ةاملعبوديو امكألحاو

ُل  ُهوَ ﴿ وَّ
َ
ِٰهرُ  َوٱ�ِخرُ  ٱۡ� ءٍ  بُِ�ّلِ  وَُهوَ  َوٱۡ�َاِطُنۖ  َوٱل�َّ ِي ُهوَ  ٣ َعلِيمٌ  َ�ۡ  َخلَقَ  ٱ�َّ
َ�َٰ�ٰتِ  �َض  ٱلسَّ

َ
يَّا�ٖ  ِستَّةِ  ِ�  َوٱۡ�

َ
�ِض  ِ�  يَلِجُ  َما َ�ۡعلَمُ  ٱۡلَعۡرِش�  َ�َ  ٱۡسَتَوىٰ  ُ�مَّ  �

َ
 َوَما ٱۡ�

َمآءِ  ِمنَ  يَ�ُِل  َوَما ِمۡنَها َ�ُۡرجُ  ۖ  َ�ۡعُرجُ  َوَما ٱلسَّ ۡ�نَ  َمَعُ�مۡ  َوُهوَ  �ِيَها
َ
ُ  ُكنُتمۚۡ  َما �  بَِما َوٱ�َّ

منزه دانستن ذات از نقص و جهل و عجز و نیاز و مکان؛ منزه دانستن صفات از مثل و مانند و تغییر و تغیر؛ منزه « -١

به ماده، همانندی و از تفویض و لغو بودن و خستگی و ماللت؛ منزه دانستن دانستن افعال از شریک و وابستگی 

 ».اسماء و احکام و معبودیت
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ُۥ ٤ بَِص�ٞ  َ�ۡعَملُونَ  َ�َٰ�ٰتِ  ُمۡلُك  �َّ �ِض�  ٱلسَّ
َ
ِ  �َ�  َوٱۡ� ُمورُ  تُرَۡجعُ  ٱ�َّ

ُ
َۡل  يُولِجُ  ٥ ٱۡ�  ِ�  ٱ�َّ

ِۡل�  ِ�  ٱ�ََّهارَ  َوُ�ولِجُ  ٱ�ََّهارِ  ۢ  وَُهوَ  ٱ�َّ ُدورِ  بَِذاتِ  َعلِيُم  ]. ۶-۳:ید[الحد ﴾٦ ٱلصُّ
) ۳ازلی و آخر ابدی و اوست ظاهر و باطن و او به هر چیزی داناست(اوست اول : ترجمه

داند  ها و زمین را در شش روز آفرید سپس بر عرش نافذ و مستولی شد و می اوست که آسمان
در آن هر چه را به زمین فرو رود و هر چه از آن برون شود و آنچه از آسمان نازل گردد و آنچه 

) خاص اوست ملک ۴کنید بیناست( که باشید و خدا به آنچه می جاباال رود و او با شماست هر
کند و روز را در  ) شب را در روز وارد می۵گردد( ها و زمین و امور به سوی خدا باز می آسمان

 ). ۶هاست( شب و او داناست به آنچه در سینه
 «: فرموده ۳ ۀدر توضیح آی صرسول خدا: نکات

َ
ُل ل وَّ

َ
بْ إِنَُّه األ

َ
ُه يَشْ يَس �

َ
هُ َواآلَخُر لِيَس َ�ْعدَ  ءٌ ل

آخر که چیزی بعد از او ت او بالل است که قبل از او چیزی نبوده و آخریّ اّو ت او باللیّ اّو « :یعنی »ءٌ يَشْ 

ها و زمین  این است که پس از خلقت آسمان ﴾ٱۡلَعۡرِش  َ�َ  ٱۡسَتَوىٰ  ُ�مَّ ﴿ ۀ. و مقصود از جمل»نیست

داللت دارد که خدا در همه حال با انسان  ﴾َمَعُ�مۡ  ُهوَ ﴿: ۀو جمل. !*"پرداختبه تدبیر مجموع عالم 

 ،چیزیت او بر هرت و ناظریّ است و به احوال و اعمال انسان عالم است، و این صفت حاضریّ 

 مخصوص اوست. 

﴿ ْ ِ  َءاِمُنوا ْ  َورَُسوِ�ِۦ بِٱ�َّ نفُِقوا
َ
ا َوأ ۡسَتۡخلَفِ�َ  َجَعلَُ�م ِممَّ ِينَ  �ِيهِ�  مُّ ْ  فَٱ�َّ  ِمنُ�مۡ  َءاَمُنوا

 ْ نَفُقوا
َ
ۡجرٞ  لَُهمۡ  َوأ

َ
ِ  تُۡؤِمُنونَ  َ�  لَُ�مۡ  َوَما ٧ َكبِ�ٞ  أ ْ  يَۡدُعوُ�مۡ  َوٱلرَُّسوُل  بِٱ�َّ  بَِرّ�ُِ�مۡ  ِ�ُۡؤِمُنوا

َخذَ  َوقَدۡ 
َ
ۡؤِمنِ�َ  ُكنُتم إِن ِميَ�َٰقُ�مۡ  أ   ].۸-۷:ید[الحد  ﴾٨ مُّ

در تصرف آن دست شما داده و شما را ه از آنچه ب به خدا و رسول او وایمان بیاورید : ترجمه
اند و انفاق  پس آنان که از شما ایمان آورده انفاق کنید. ،جانشین سابقین نمودهچیزها 

آورید  ده که به خدا ایمان نمیو شما را چه ش) ۷ست(ا اند برای ایشان پاداشی بزرگ نموده
تحقیق خدا از شما ه و ب ؟روردگارتانکند برای ایمان به پ حالی که رسول او دعوتتان میدر

 ). ۸پیمان گرفته اگر باور داشته باشید(

سپس بر عرش قرار . یعنی: »استوا کردسپس بر عرش «آیۀ کریمه فوق اینگونه ترجمه شود: صحیح آن است که  -١

 . گرفت

، نگا: پاورقی -همانگونه که سزاوار او تعالی است-استوای بالکیف خداوند متعال بر عرش خویش  صفتراجع به 

 سورۀ رعد. [ُمصحح] ۲ُمصحح در تفسیر آیۀ 
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آمده سابقین است و در قرآن هر جا لفظ خلیفه و یا مستخلف  ۀهر آینده و الحقی خلیف: نکات

هفتم این سوره ذکر شده که خدا شما را در  ۀالحق است برای سابق، چنانکه در آی مقصود خلیفه شدِن 

َخذَ ﴿ :ۀاز این اموال انفاق کنید. و مقصود از جمل ،پس ،خلیفه و نوبتچی نموده ،اموال سابقین
َ
 أ

 پیمان فطری و عقلی است.  ﴾ِميَ�َٰقُ�مۡ 

ِي ُهوَ ﴿ ُِل  ٱ�َّ ّ�َ�ُ  ٰ ُۡخرَِجُ�م َ�ّيَِ�ٰتٖ  َءاَ�ٰتِۢ  َ�ۡبِدهِۦٓ  َ�َ لَُ�ٰتِ  ّمِنَ  ّ�ِ �  إَِ�  ٱلظُّ َ  �نَّ  ٱ�ُّورِ  ٱ�َّ
�َّ  لَُ�مۡ  َوَما ٩ رَِّحيمٞ  لََرُءوٞف  بُِ�مۡ 

َ
�  ْ ِ  َسبِيلِ  ِ�  تُنفُِقوا ِ  ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ  ِميَ�ُٰث  َوِ�َّ  ٱلسَّ

�ِض� 
َ
نۡ  ِمنُ�م �َۡسَتوِي َ�  َوٱۡ� نَفقَ  مَّ

َ
ۚ  ٱۡلَفۡتحِ  َ�ۡبلِ  ِمن أ ْوَ�ٰٓ�َِك  َوَ�َٰتَل

ُ
ۡ�ظَ  أ

َ
 ّمِنَ  َدرََجةٗ  مُ أ

ِينَ  ْ  ٱ�َّ نَفُقوا
َ
ْۚ  َ�ۡعدُ  ِمنۢ  أ ُ  وََعدَ  َوُ�ّٗ  َوَ�َٰتلُوا �  ٱ�َّ ُ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  ﴾١٠ َخبِ�ٞ  َ�ۡعَملُونَ  بَِما َوٱ�َّ

 ]. ۱۰-۹:ید[الحد  

بیرون  ها خود آیات روشن واضح را تا شما را از تاریکی ۀکند بر بند اوست که نازل می: ترجمه
و چه شده شما را که در ) ۹برد به سوی نور و محققا خدا نسبت به شما مهربان و رحیم است(

ها و زمین خاص خداست (و شما و اموالتان  حالی که میراث آسماند دریکن راه خدا انفاق نمی
شما که پیش از فتح انفاق کرده و کار زار نموده با دیگران کسانی از  ؟فانی خواهید شد)

آنان به درجه و مرتبه بزرگترند از آنان که پس از فتح انفاق نموده و قتال  ند،ی نیستمساو
 ). ۱۰کنید آگاه است( نیکو داده و خدا به اعمالی که می ۀاند و همه را خدا وعد کرده

شود  ، فتح مکه است. از این آیات استفاده می﴾َ�ۡعدُ  ِمنۢ ﴿و  ﴾ٱۡلَفۡتحِ  َ�ۡبلِ ﴿مقصود از : نکات

تر  اند مقامشان نزد خدا بزرگتر و رفیع که قبل از فتح مکه در راه خدا انفاق مال و یا جهاد کردهکسانی 

اند زیرا قبل از فتح مکه مسلمین ضعیف  است از کسانی که بعد از فتح مکه انفاق مال و جهاد کرده

 ضعف، جمله کسانی که در حالتم حقیر بود و مدافعی نداشت. و ازبودند و اسالم در نظر مرد

پریشانی مسلمین و تسلط مشرکین انفاق مال کرده و از اسالم دفاع نموده ابوبکر است، اگر چه امیر 

اول کسی باشد که ایمان خود را اظهار نموده باشد اما او طفل بوده و کسی به ایمان  المؤمنین علی

بوده  صال با رسول خدانمود، ولی ابوبکر مردی بوده با اعتبار و در سن کهولت و همس او توجهی نمی

کرده  به حال شرک بوده و خصوصا که مال خود را نیز انفاق می و ایمان او نزد مشرکین بسیار مهم و مضر

ن و در بدر و احد و سایر غزوات از یکرده و در هجرت از مهاجر و دیگران را به اسالم دعوت می

ی ت مسلمین را وادار نموده به بدگویسیاسأسفانه زمان ما دست و سابقین اولین بوده است. متمجاهدین 

و برای دفاع ابوبکر از اسالم در مکه چنان کتکی به او زدند که مشرف بر موت  و طعن بر چنین اشخاص
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َ  الَ «: فرمود صشد. و رسول خدا  بُّ ُس �
َ
  ايِب حَ ْص وا أ

َ
  لوَ ف

َ
  َق فَ �ْ أ

َ
  َل ثْ مِ م �ُ دُ حَ أ

ُ
 ا بَ ا مَ بَ هَ ذَ  دٍ حُ أ

َ
 دَّ مُ  غَ ل

 
َ
و از آن ای مسلمین را از دست کفار نجات داد  سبب انفاق خود عدهه . و ابوبکر ب!*"»هُ ْيفَ ِص نَ  الَ وَ  مْ هِ دِ حَ أ

چه حضرت امیر و دیگران و با مال ابوبکر آزاد گردید، اگرمشرکین بود  ۀکه در تحت شکنج باللجمله 

 اند و آیه عام است.  نیز انفاق با مال و جهاد با جان نموده

ِي َذا مَّن﴿ َ  ُ�ۡقرُِض  ٱ�َّ ۥٓ  َ�ُۥ َ�ُيَ�ٰعَِفُهۥ َحَسٗنا َقۡرًضا ٱ�َّ ۡجرٞ  َوَ�ُ
َ
 تََرى يَۡومَ  ١١ َكرِ�مٞ  أ

يِۡديِهمۡ  َ�ۡ�َ  نُورُُهم �َۡسَ�ٰ  َوٱلُۡمۡؤِمَ�ٰتِ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ 
َ
يَۡ�ٰنِِهم�  �

َ
ٮُٰ�مُ  َو�ِ� ٰتٞ  ٱۡ�َۡومَ  �ُۡ�َ  َ�ۡرِي َج�َّ

نَۡ�ٰرُ  َ�ۡتَِها ِمن
َ
ۚ  ينَ َ�ِٰ�ِ  ٱۡ�  ٱلُۡمَ�ٰفُِقونَ  َ�ُقوُل  يَۡومَ  ١٢ ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَفۡوزُ  ُهوَ  َ�ٰلَِك  �ِيَها

ِينَ  َوٱلُۡمَ�ِٰفَ�ُٰت  ْ  لِ�َّ ْ  �ِيَل  نُّورُِ�مۡ  ِمن َ�ۡقَتبِۡس  ٱنُظُرونَا َءاَمُنوا ْ  َوَرآَءُ�مۡ  ٱرِۡجُعوا  فَٱۡ�َِمُسوا
ُۥ �ُِسورٖ  بَۡيَنُهم فَُ�َِب  نُوٗر�ۖ   ١٣ ٱۡلَعَذاُب  قَِبلِهِ  ِمن َوَ�ِٰهُرُهۥ ٱلرَّۡ�َةُ  �ِيهِ  بَاِطُنُهۥ بَاُبۢ  �َّ

لَمۡ  ُ�َناُدوَ�ُهمۡ 
َ
َعُ�ۡمۖ  نَُ�ن � ْ  مَّ نُفَسُ�مۡ  َ�َتنُتمۡ  َوَ�ِٰكنَُّ�مۡ  بََ�ٰ  قَالُوا

َ
 َوٱۡرتَۡبُتمۡ  َوتََر�َّۡصُتمۡ  أ

تُۡ�مُ  َماِ�ُّ  وََغرَّ
َ
ٰ  ٱۡ� ۡمرُ  َجآءَ  َح�َّ

َ
ِ  أ ِ  ُ�موََغرَّ  ٱ�َّ   ].۱۴-۱۱:ید[الحد  ﴾١٤ ٱۡلَغُرورُ  بِٱ�َّ

و کیست که خدا را قرض نیکو بدهد تا خدا آن را برای وی مضاعف و چند مقابل کند : ترجمه
بینی در حالی که نور ر روزی که مؤمنین و مؤمنات را ب) د۱۱برای او پاداشی ارجمند باشد(

ی است که از های آن روز بشارت و نوید شما باغ رود ایشان جلو رویشان و سمت راستشان می
) روزی ۱۲ست(ا کامیابی بزرگهمان زیر آن نهرها جاری است و در آن ماندنی هستید و این 

از نورتان اقتباس  نظری کنید تاگویند به ما  که مردان منافق و زنان منافقه به مؤمنین می
نور درخواست کنید،  (ازآنجا) به دنیا) و کنیم، به ایشان گفته شود برگردید به عقب خود (یعنی

ست که اندرون آن رحمت و بیرون آن از ا که دارای دری زده شودمیان ایشان دیواری  آنگاه
گویند  ؟کنند که مگر ما با شما نبودیم ان را ندا می(منافقان) مؤمن) ۱۳ست(ا جلو آن عذاب

ولیکن شما خود را به فتنه افکندید و انتظار نابودی ما را داشتید و شک آوردید و آرزوها  ،آری
 ). ۱۴فریبتان داد تا فرمان خدا آمد و فریبنده شما را نسبت به خدا مغرور گردانید(

نازل شد یک نفر یهودی استهزاء کرد و گفت خدای محمد فقیر  ۱۱ ۀدر حدیث آمده چون آی: نکات

قرض شده، چون ابوبکر شنید یک سیلی بر صورت یهودی نواخت، یهودی خدمت رسول  و محتاج به

که  یکوه احد، طال انفاق کند با یک یانصف مد یاز شما به اندازه یصحاب و یاران مرا دشنام ندهید، زیرا اگر یکا« -١

) ٢٥٤٠( صحیح مسلم) و ٣٤٧٠(صحیح بخاری متفق علیه،  .»کندینم یند، برابرکنیاصحاب من انفاق م

 ) از ابوهریره به صورت مرفوع.٢٥٤١و(
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ِينَ ٱ ِمنَ  َمُعنَّ َولَتَسۡ ﴿ :سوره آل عمران ۱۸۶ ۀشکایت کرد، و لذا آی صخدا َّ�  ْ وتُوا
ُ
 ِمن َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

ِينَ ٱ َوِمنَ  لُِ�مۡ َ�بۡ  َّ�  َ�ۡ
َ
ْ ُ�وٓ أ ذٗ  ا

َ
انفاق و قرض یکی از هرحال صدقه و بهنازل گردید. !*"﴾�َكثِ�ٗ  ىأ

د تا امور دنیا و آخرتشان اصالح نکار بندند و از آن غفلت نکنه کارهای مهم است که باید مسلمین ب

شود و هم دنیا و آخرتشان تباه شده و  های ربوی نشوند که هم مالشان خراب می گردد و مبتال به وام

 برکت از زندگیشان برود. 

ِينَ  ِمنَ  َوَ�  فِۡديَةٞ  ِمنُ�مۡ  يُۡؤَخذُ  َ�  فَٱۡ�َۡومَ ﴿ ْۚ  ٱ�َّ َوٮُٰ�مُ  َ�َفُروا
ۡ
ۖ  َمأ  َمۡولَٮُٰ�ۡمۖ  ِ�َ  ٱ�َّاُر

لَمۡ  ١٥ ٱلَۡمِص�ُ  َو�ِۡئَس 
َ
نِ  ۞�

ۡ
ِينَ  يَأ ْ  لِ�َّ ن َءاَمُنٓوا

َ
ِ  ِ�ِۡ�رِ  قُلُوُ�ُهمۡ  َ�َۡشعَ  أ  ِمنَ  نََزَل  َوَما ٱ�َّ

ْ  َوَ�  ٱۡ�َقِّ  ِي يَُ�ونُوا ْ  نَ َكٱ�َّ وتُوا
ُ
َمدُ  َعلَۡيِهمُ  َ�َطاَل  َ�ۡبُل  ِمن ٱۡلِكَ�َٰب  أ

َ
 قُلُوُ�ُهۡمۖ  َ�َقَسۡت  ٱۡ�

  ].۱۶-۱۵:ید[الحد  ﴾١٦ َ�ِٰسُقونَ  ّمِۡنُهمۡ  َوَ�ثِ�ٞ 
شود، جایگاه شما آتش است  عوض گرفته نمی ،نه از شما و نه از کافران ،پس آن روز: ترجمه

هنگام آن نیامده که برای مؤمنین ) آیا ۱۵بد سرانجامی است(چه و  ،آن سزاوار شماست
که آنانخاضع گردد و نباشند مانند و برای آنچه نازل شده از حق، دلهایشان برای یاد خدا 

آن مدتی طوالنی بر ایشان گذشت که دلهاشان از ، پسداده شدکتاب به ایشان  از اینپیش
 ). ۱۶قسی گردید و بسیاری از ایشان فاسق شدند(

نام دین خدا و دلشان سخت شد و برای خدا ه دند ببوکسانی مانند یهود به اموری مغرور : نکات

نباشید فرماید شما مسلمین مانند آنان  تعالی در این آیات می حق کردند، و لذا عصیان میخاضع نبودند 

که آیات الهی و آنچه از خدا نازل شده دلهای شما را خاضع نکند. از ابن عباس نقل شده که اصحاب 

و در مقابل آیات قرآن خاضع، پس چون هجرت کردند به نعمتی رسیدند و  گرفتار بودندرسول در مکه 

: فرمود صدااز حال اولی تغییر کردند و لذا این آیات نازل شده. و نیز نقل شده که رسول خ

وِصيُ�م بِالُش «
ُ
ُق بَّ أ رَّ

َ
إِ�َُّهْم أ

َ
َفِ�  اِن َخ�اً؛ ف

َ
َحال

َ
ئَِدةً، إِنَّ اَهللا َ�َعَثِ� �َِش�اً َونَِذيراً ف

ْ
ف
َ
َفِ� الُش  أ

َ
بَّاُن وََخال

 
َ
رَأ

َ
َمدُ  َعلَۡيِهمُ  َ�َطاَل ﴿ :الُشُيوُخ ُ�مَّ ق

َ
جوانان به نیکی سفارش  ۀباردر« :، یعنی﴾قُلُوُ�ُهمۡ  َ�َقَسۡت  ٱۡ�

همانا خداوند مرا برای بشارت و انذار  کنند، می زیرا دلهای ایشان نازکتر وحق را زودتر قبول کنم می

، »مبعوث کرد، پس جوانان با من هم پیمان گشته حق را قبول کردند، ولی بزرگان با من مخالفت کردند

َمدُ  َعلَۡيِهمُ  َ�َطاَل ﴿ :فوق ۀسپس حضرت آی
َ
 . !+"را قرائت فرمود ﴾...ٱۡ�

 ].١٨٦عمران:  [آل». شنوید و البته البته از اهل کتاب که کتابشان قبال داده شده و از مشرکین اذیت و آزاری بسیار می« -١

 ) آن هم بدون سند نیافتم.٧/٣ی (خلوت يحنف يبن مصطفی استانبول يسماعیل حقإ تفسیر روح البیاناین روایت را جز در  -٢

 

                                                           



 ۲۴۱  سورة الحدید

﴿ ْ نَّ  ٱۡعلَُمٓوا
َ
َ  أ �َض  يُۡ�ِ  ٱ�َّ

َ
ۚ  َ�ۡعدَ  ٱۡ�  إِنَّ  ١٧ َ�ۡعقِلُونَ  لََعلَُّ�مۡ  ٱ�َ�ٰتِ  لَُ�مُ  بَيَّنَّا قَدۡ  َمۡوتَِها

 َ�ِ� ّدِ َ�ٰتِ  ٱلُۡمصَّ ّدِ ْ  َوٱلُۡمصَّ ۡقَرُضوا
َ
َ  َوأ ۡجرٞ  َولَُهمۡ  لَُهمۡ  يَُ�َٰعُف  َحَسٗنا َقۡرًضا ٱ�َّ

َ
 ١٨ َكرِ�مٞ  أ

ِينَ  ْ  َوٱ�َّ ِ  َءاَمُنوا ْوَ�ٰٓ�َِك  َورُُسلِهِۦٓ  بِٱ�َّ
ُ
يُقوَنۖ  ُهمُ  أ ّدِ َهَدآءُ  ٱلّصِ ۡجُرُهمۡ  لَُهمۡ  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  َوٱلشُّ

َ
 أ

ِينَ  َونُورُُهۡمۖ  ْ  َوٱ�َّ ْ  َ�َفُروا بُوا ٓ � َوَ�ذَّ ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�ٰتَِنا
ُ
ۡصَ�ُٰب  أ

َ
  ].۱۹-۱۷:ید[الحد  ﴾١٩ ٱۡ�َِحيمِ  أ

برای شما این آیات را تحقیق ما ه ب ،کند زنده می انید که خدا زمین را پس از مرگشبد: ترجمه
زنان  و) حقا که مردان ۱۷( ست)ا بیان کردیم تا تعقل کنید (که قیامت نیز حیات پس از موت

ای شود و بر  برای ایشان مضاعف میدهند (اجرشان) به خدا وام نیکو میصدقه دهنده که 
اند ایشان همان  ) و آنان که ایمان به خدا و رسول او آورده۱۸ست پاداش ارجمند(ا ایشان

و آنان که کافرند و  برای ایشان است اجرشان و نورشان .صدیقین و گواهان نزد پروردگارشانند
 ). ۱۹به آیات ما تکذیب کردند آنان دوزخیانند(

�ِ�َ ﴿: نکات ّدِ َ�ٰتِ  ٱلُۡمصَّ ّدِ  اند که اصل آن  قرائت کرده صادرا با تشدید  ﴾َوٱلُۡمصَّ
ّ

قین و متصد

 
ّ

معنی ایمان ه تخفیف صاد قرائت کنیم به شود که مقصود صدقه دهندگان است و اگر ب می قاتمتصد

شود که به هر کس ایمان به خدا و رسول آورد  معلوم می ۱۹ ۀشود. از آی آورندگان و تصدیق کنندگان می

اول نیست. و دیگر اینکه استفاده  ۀتوان صدیق گفت و صدیق منحصر به معصوم و یا منحصر به خلیف می

اقوال مؤمنین و یا کفار زمانش و شاهد بودن  هد و گواه است نزد خدا بر اعمال،شود که هر مؤمنی شا می

 نیست.  صمنحصر به رسول خدا

﴿ ْ �ََّما ٱۡعلَُمٓوا
َ
ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةُ  � ۢ  َوزِ�َنةٞ  َولَۡهوٞ  لَعِبٞ  ٱ�ُّ ۡمَ�ٰلِ  ِ�  َوتََ�اثُرٞ  بَۡيَنُ�مۡ  َوَ�َفاُخُر

َ
 ٱۡ�

ۡوَ�ٰدِ� 
َ
ۡعَجَب  َ�ۡيٍث  َكَمَثلِ  َوٱۡ�

َ
ارَ  أ ٮٰهُ  يَِهيجُ  ُ�مَّ  َ�َباتُُهۥ ٱۡلُكفَّ َ�َ�َ � ۖ  يَُ�ونُ  ُ�مَّ  ُمۡصَفّرٗ  ُحَ�ٰٗما

ٞ  َشِديدٞ  َعَذابٞ  ٱ�ِخَرةِ  َوِ�  ِ  ّمِنَ  َوَمۡغفَِرة ٓ  ٱۡ�ََيٰوةُ  َوَما َورِۡضَ�ٰنۚٞ  ٱ�َّ ۡ�َيا  ٱۡلُغُرورِ  َمَ�ٰعُ  إِ�َّ  ٱ�ُّ
٢٠  ْ ّ�ُِ�مۡ  ّمِن َمۡغفَِر�ٖ  إَِ�ٰ  َسابُِقٓوا َمآءِ  َكَعۡرِض  َعۡرُضَها وََجنَّةٍ  رَّ �ِض  ٱلسَّ

َ
ۡت  َوٱۡ� ِعدَّ

ُ
ِينَ  أ  لِ�َّ

 ْ ِ  َءاَمُنوا ِ  َفۡضُل  َ�ٰلَِك  َورُُسلِهِۦۚ  بِٱ�َّ ۚ  َمن يُۡؤ�ِيهِ  ٱ�َّ ُ  �ََشآُء ٓ  ٢١ ٱۡلَعِظيمِ  ٱۡلَفۡضلِ  ُذو َوٱ�َّ  َما
َصاَب 

َ
ِصيَبةٖ  ِمن أ �ِض  ِ�  مُّ

َ
نُفِسُ�مۡ  ِ�ٓ  َوَ�  ٱۡ�

َ
ن َ�ۡبلِ  ّمِن كَِ�ٰبٖ  ِ�  إِ�َّ  أ

َ
ٓۚ  أ َها

َ
أ َ�ۡ  إِنَّ  �َّ

ِ  َ�َ  َ�ٰلَِك    ].۲۲-۲۰:ید[الحد  ﴾٢٢ �َِس�ٞ  ٱ�َّ
ست (طفالنه) و لهو و سرگرمی ا ای بدانید غیر از این نیست که زندگی این دنیا بازیچه: ترجمه

مانند هی با یکدیگر و افزودن در اموال و اوالد است شی است (زنانه) و تفاخر و خودستایو آرای
نی زرد بی به تعجب آورد سپس بخشکد که می یدن گیاهش کفار و یا برزگر رابارانی است که روی

 



 تابشی از قرآن    ٢٤٢

سخت و آمرزشی از خدا و خوشنودی  یو در آخرت عذاب شده سپس پوسیده و ریز شود
) سبقت گیرید به سوی آمرزشی از ۲۰و نیست زندگانی دنیا مگر کاالی فریبنده( ،اوست

برای  پروردگارتان و به سوی بهشتی که عرض آن چون عرض آسمان و زمین است مهیا شده
واهد ه به خدا و رسول او ایمان آوردند. این است فضل خدا که آن را به هرکس بخآنان ک

) هیچ مصیبتی در زمین و یا به نفوس شما ۲۱ست(ا و خدا صاحب کرم و فضل بزرگ ،دهد می
این  محققاً  ،در کتابی بوده محفوظ و ثبت شده ،نرسد مگر آن که پیش از آن که خلقش کنیم

 ). ۲۲ست(ا بر خدا آسان
خصوصیات و فوائد دنیا را گوشزد کرده و فوائد و مزایای آخرت را نیز ذکر نموده تا  ۲۰ ۀدر آی: نکات

ه شخص عاقل و مؤمن از دنیا نیز نباید غافل شود فقط باید آن را شخص عاقل بشنود و بیدار شود، البتّ 

رت خود را تأمین نماید. نقل شده دنیا و آخسعادت  ،هدف قرار ندهد بلکه با تالش و کار و کسب حالل

که روزی رسول اکرم با اصحابش نشسته بود که جوان نیرومندی را دیدند که از اول صبح به کار مشغول 

 صکرد، پیامبر این جوان قدرتش را در راه خدا صرف میگشته است، اصحاب گفتند حق این بود که 
وا َهَذا«: فرمود

ُ
إِنَُّه اَكَن �َْس  ،الََ�ُقول

َ
 ف

ُ
 َها َ�ْن الَمْس فَّ ىَع ىلَعَ َ�ْفِسِه يِلَك

َ
ل
َ
 َها َ�ْن انلَّاِس َ�ُهَو يِف ِة َو�ُغنِيْ أ

بََو�ِن َضِعيْ ىَع ىلَعَ َو�ِْن اَكَن �َْس  ،ِل اهللاِ َسبِيْ 
َ
ْو ُذرِ�َّ  أ

َ
ا يِلُغْ  ةً َفِ� أ

ً
ِل اهللاِ بِيْ َ�ُهَو يِف سَ  مْ هُ ِفيَ َو�َ�ْ  مْ هُ نِيَ ِضَعاف

 َ رًا َ�ُهَو يِف َسبِيْ ىَع ْس َو�ِْن اَكَن �
ُ
ید زیرا اگر این جوان چنین مگوی« :یعنی. !*"»َطانِ ِل الَشيْ َ�َفاُخرًا َوتََ�اث

نیاز  خاطر والدین ضعیف یا کودکان ناتوان که آنها را بیه که محتاج مردم نشود و یا ببرای معاش خود 

کند که فخر بفروشد  خاطر این کار میه کند پس همانا در راه خدا کار نموده است، اما اگر ب کند کار می

ْ ﴿ :ۀ. جمل»کند در راه شیطان کار می ،و جمع مال کند اند بر داللت امر بر  را دلیل آورده ﴾...إَِ�ٰ  َسابُِقٓوا

فور، ولی انصافا داللت ندارد زیرا سبقت با فور فرق دارد سبقت در موردی است که انسان مخیر باشد 

ِصيَبةٖ ﴿از  ماند، و مقصود امر فوری باشد مجالی برای مسابقه نمیفور، اما اگر  فور و غیر بر  ِ�  مُّ
�ِض 

َ
وامثال رنج نفس ماننددردوترس وأ مصیبتست وها نقصان میوهگرانی وها و  مانند جنگ ؛﴾ٱۡ�

، این است که تمام اینها قبل از وقوع در کتابی که لوح محفوظ ﴾كَِ�ٰبٖ  ِ�  إِ�َّ ﴿ست. و مقصود از اینها

 و یا چیز دیگر باشد ثبت و ضبط و بایگانی و مقدر شده است. 

ی در هیثم ؛)٦٨٣٥ ش:، ٧/٥٦( األوسط در ) ، و٢٨٢ ش:، ١٩/١٢٩( الکبیر در یطبران با الفاظی نزدیک به این: -١

لکبیر راویان معجم ارا روایت کرده است و هر سه کتاب خود آن در یطبران« :گویدمی )٤/٣٢٥( مجمع الزوائد

کعب  ازمعاجم ثالثة  در یطبران«گوید: و حافظ عراقی در تخریج أحادیث اإلحیاء می ».باشندمی الصحیحاویان ر

به صورت  ابن عمر از السنن الکبریی در بیهقرا گویم: و مانند آنمی». تخریج کرده است سند ضعیفا بن عجرة با

 .است روایت کرده) ١٥٥٢٠ ش:، ٧/٤٧٩مرفوع (
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ْ  ّلَِكۡيَ� ﴿ َسۡوا
ۡ
ٰ  تَأ ْ  َوَ�  فَاتَُ�مۡ  َما َ�َ ٓ  َ�ۡفرَُحوا ُ  َءاتَٮُٰ�ۡمۗ  بَِما  فَُخورٍ  ُ�َۡتالٖ  ُ�َّ  ُ�ِبُّ  َ�  َوٱ�َّ

ِينَ  ٢٣ ُمُرونَ  َ�ۡبَخُلونَ  ٱ�َّ
ۡ
َ  فَإِنَّ  َ�َتَولَّ  َوَمن بِٱۡ�ُۡخِل�  ٱ�َّاَس  َوَ�أ   ﴾٢٤ ٱۡ�َِميدُ  ٱۡلَغِ�ُّ  ُهوَ  ٱ�َّ

 ].۲۴-۲۳:ید[الحد 
تا برای آنچه از دستتان رفته تأسف مخورید و به آنچه به شما داده خوشحال و غره : ترجمه
ورزند و مردم  نان که بخل میهما )۲۳ا(دارد خود پسند فخر فروش ر  و خدا دوست نمیمشوید 

نیاز و  بیخدا روی بگرداند پس (از انفاق)  سک. و هر دارند) (یعنی وا میکنند  را به بخل امر می
 ). ۲۴ستوده است(

َما «: فرمود صو رسول خدا .همین سوره است ۲۳ ۀدر حدیث آمده بهترین کالم در زهد آی: نکات

نَا 
َ
ْ�َيا َوَما أ َْتَها ُ�مَّ يِل َولِ�ُّ

َ
ُ َشَجَرٌة يِف يَْوٍم َصائٍِف َ�َناَم حت

َ
َمَثِل َراكٍِب ُرفَِعْت هل

َ
َها ك

ُ
ْ�َيا إِ�ََّما َمَثِ� َوَمَثل َوادلُّ

َها
َ
همواره دنیا بر : زاهدترین انبیاء بوده. روایت شده از عایشه که گفت ص. و رسول خدا)١(»َراَح َوتََر�

وفات نمود دنیا بر ما اقبال  صچون رسول خدا ،وفات نمود صما سخت و کدر بود تا رسول خدا

 صرسول خدا ۀگذشت که نه آتشی در خان چهل روز بر ما می ؛و نیز از عایشه روایت شده که .)٢(کرد

) و ٢٣٧٧( سنن ترمذی. و حدیث مذکور با الفاظ مشابه به آن، در مصادر اهل سنت: )٢/١٣٤( الکافي اصول  -١

؛ و شعیب )١/٣٩١( مسند أحمد)؛ و ٤١٠٩( سنن ابن ماجه : حدیث حسن صحیح است. وگویدذی میترم

 ، بیهقیشعب اإلیمانو  ؛)٧٨٥٩ ح، ٤/٣٤٥( المستدرك، الحاکم و : این روایت صحیح است.گویدارنؤوط می

 .)١٠٤١٥ ش:، ٧/٣١١(

است که  یچه کار؟ همانا مثل من با او چون مثل شتر سوار یامرا با دن«ای:  کمره  ترجمۀ حدیث از اصول الکافی/ ترجمه

 [ُمصحح] .»روز را بگذراند و سپس برود و آن را به جا گذارد یمآن استراحت ن یرو ز یبر فراز او باشد در روز گرم یدرخت

روایات ذیل  آن،، پیدا نکردم بلکه شبیه نمودهذکر  لاز ام المؤمنین عایشه  /که مولف  الفاظیدیث را با این ح -٢

 روایت شده است:   لاز عایشه 

ِ «قالت:  لعن اَع�َِشة  -1 يَّاٍم تِبَااًع ِمْن ُخزْبِ بُرٍّ َحىتَّ َمىَض لِسَ  صَما َشِبَع رَُسوُل ا�َّ
َ
[صحیح . »ِبيِلهِ ثََالثََة �

از دنیا نشدند تا اینکه  سیر گندم، نان از متوالی روز سه برای صرسول الله « .])٢٩٧٠مسلم (صحیح  ) و٥٣٧٤( یبخار

 .»رحلت نمودند

ِ «وعنها قالت:  -2 َ رَُسوُل ا�َّ  َشْطُر َشِع�ٍ  صتُُو�ِّ
َّ

ُ�لُُه ُذو َكِبٍد إِال
ْ
ٍء يَأ  یبخار[صحیح  ».َوَما يِف َر�ِّ ِمْن يَشْ

 نبود چیزی ز مقداری جوام جخانه در تاقچه در حالی وفات یافتند که ص پیامبر« .])٢٩٧٣مسلم (صحیح  ) و٣٠٩٧(

 .»بخورد... رانی آنجا  زنده که

ِ «: ل وقالت -3 َ�ْ�ِ  صلََقْد َماَت رَُسوُل ا�َّ مسلم [صحیح  ».َوَما َشِبَع ِمْن ُخزْبٍ َوَز�ٍْت يِف يَْوٍم َواِحٍد َمرَّ

 =                     ..».در یک روز دو بار از نان و روغن سیر نشدندکه  ندوفات یافت در حالی صپیامبر « .])٢٩٧٤(
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. و !*"»املاء والتمر«: یآبی بود با خرمای صشد و نه چراغی و فقط غذای رسول خدا روشن می

نیز بسیار زاهد بود چنانکه وقتی به خالفت رسید بیت المال را تماما تقسیم نمود و خود زنبیلی  علی

 با بیلی برداشت و رفت سر چاهی در قبا کار کند. رجوع شود به باب زهد انبیاء و اولیاء. 

رَۡسۡلَنا لََقدۡ ﴿
َ
نَزۡ�َا بِٱۡ�َّيَِ�ٰتِ  رُُسلََنا أ

َ
ۡ  ٱۡلِكَ�َٰب  َمَعُهمُ  َوأ  بِٱۡلقِۡسِط�  ٱ�َّاُس  ِ�َُقومَ  ِمَ�انَ َوٱل

نَزۡ�َا
َ
ٞس  �ِيهِ  ٱۡ�َِديدَ  َوأ

ۡ
ُ  َوِ�َۡعلَمَ  لِلنَّاِس  َوَمَ�ٰفِعُ  َشِديدٞ  بَأ هُۥ َمن ٱ�َّ  بِٱۡلَغۡيِب�  َورُُسلَُهۥ يَنُ�ُ

َ  إِنَّ    ].۲۵:ید[الحد  ﴾٢٥ َعزِ�زٞ  قَوِيٌّ  ٱ�َّ
تحقیق ما رسوالن خود را با دالئل روشن فرستادیم و با ایشان کتاب و میزان نازل ه ب: ترجمه

نمودیم تا مردم به عدالت قیام کنند و نازل نمودیم آهن را که در آن صالبت شدیدی است و 
آنکه خدا را (بیدیدهه نارا بخدا بداند چه کسی او و رسوالن اومنافعی برای مردم دارد و تا 

 ). ۲۵خدا نیرومند و عزیز است( کند، محققاً  ییاری م ببیند)

پا شدن عدالت  لت دارد که هدف از ارسال رسول بردال ﴾بِٱۡلقِۡسِط  ٱ�َّاُس  ِ�َُقومَ ﴿: ۀجمل: نکات

تفاوت نباشند. و  عدالت قیام کنند و ساکت و بی ۀمردم برای حق و اقام است، یعنی اینکه خودِ اجتماعی 

داللت دارد که میزان و کتاب دو چیز است و در اینکه میزان  ﴾ٱۡلِكَ�َٰب ﴿ بر ﴾ٱلِۡمَ�انَ ﴿عطف 

شود،  ی باشد که با آنها وزن میه ظاهر لغت باید همین چیزهایاند، ولی ب اختالف، نظر دادهه چیست ب

ان«یکی  وَ املِيزَ هُ نُ بِهِ فَ ا يُوزَ لُّ مَ ر و و متو عقل ، بنابراین ترازو و قپان و شاغول و کتب آسمانی و قرآن »كُ

را عطف تفسیری یا عطف خاص بر عام گرفت یعنی  ﴾ٱلِۡمَ�انَ ﴿ توان و می امثال اینها تماما میزان است

 نیز بیان کردیم کتاب و میزان یک چیز است و هر دو اشاره به قرآن است.  ۱۷ ۀشوری آی ۀچنانکه در سور

رَۡسۡلَنا َولََقدۡ ﴿
َ
ۡهَتدٖ�  فَِمۡنُهم َوٱۡلِكَ�َٰبۖ  ٱ�ُُّبوَّةَ  ُذّرِ�َّتِِهَما ِ�  وََجَعۡلَنا �بَۡ�ٰهِيمَ  نُوٗحا أ  َوَ�ثِ�ٞ  مُّ

ۡيَنا ُ�مَّ  ٢٦ َ�ِٰسُقونَ  ّمِۡنُهمۡ  ٰٓ  َ�فَّ ۡيَنا بُِرُسلَِنا َءاَ�ٰرِهِم َ�َ  َوَءاَ�ۡيَ�ٰهُ  َمۡرَ�مَ  ٱبۡنِ  بِعِيَ�  َوَ�فَّ
 ۖ ِ�يَل ِينَ  قُلُوِب  ِ�  وََجَعۡلَنا ٱۡ�ِ َبُعوهُ  ٱ�َّ فَةٗ  ٱ�َّ

ۡ
ۚ  َرأ  َكَتۡبَ�َٰها َما ٱۡ�َتَدُعوَها َورَۡهَبا�ِيَّةً  َورَۡ�َٗة

دٍ  آُل  َشِبعَ  َما«: قالت - ل - اع�شة عن -4 َْمِدينَةَ  قَِدمَ  ُمنْذُ   ص ُ�َمَّ َالٍ  ثََالَث  بُرٍّ  َطَعامِ  ِمنْ  ال  َحىتَّ  تِبَااًع  يلَ
 وفات هنگام تا منوره مدینه به آمدن هنگام از ص محمد آل« ].)٢٩٧٠( و صحیح مسلم )،٥٤١٦ صحیح بخاری ([ ».قُِبَض 

 [ُمصحح] .»نشدند سیر گندم نان از متوالی روز سه برای

فق علیه می -١  ).٢٩٧٢(صحیح مسلم )، و ٢٤٢٨(صحیح بخاری باشد: این حدیث (با لفظ مشابه) حدیثی متَّ
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ِ  رِۡضَ�ٰنِ  ٱبۡتَِغآءَ  إِ�َّ  َعلَۡيِهمۡ  ۖ  َحقَّ  رََعوَۡها َ�َما ٱ�َّ ِينَ  اتَۡيَنا َٔ َ�  رَِ�يَتَِها ْ  ٱ�َّ ۡجَرُهۡمۖ  ِمۡنُهمۡ  َءاَمُنوا
َ
 أ

 ].۲۷-۲۶:ید[الحد  ﴾٢٧ ُقونَ َ�ٰسِ  ّمِۡنُهمۡ  َوَ�ثِ�ٞ 
و در نژاد ایشان نبوت و کتاب را نهادیم پس تحقیق نوح و ابراهیم را فرستادیم ه و ب: ترجمه

) آنگاه از پی ۲۶بعضی از ایشان هدایت یافتند و بسیاری از ایشان از امر حق خارج شدند(
آوردیم و او را انجیل دادیم و ایشان رسوالن خود را بیاوردیم و از پی ایشان عیسی بن مریم را 

در دل کسانی که پیرو او شدند رأفت و رحمت نهادیم و رهبانیتی را که به بدعت آوردند ما بر 
پس آن را آن  خود درپیش گرفتند، جستن رضای خدا مگرآنکه برای ،یمه بودآنان مقرر نکرد

 آوردند پاداششان را نکردند، پس به آنان که از ایشان ایمانطوری که سزاوار است مراعات 
 ). ۲۷دادیم و بسیاری از ایشان از امر حق خارج شدند(

ا فاسقین متی اکثریت بشود در هر ا معلوم میمکرر شده  ﴾َ�ِٰسُقونَ  ّمِۡنُهمۡ  َوَ�ثِ�ٞ ﴿: ۀجمل: نکات

ِينَ  قُلُوبِ  ِ�  وََجَعۡلَنا﴿: ۀبوده، ولی افراد صالح نیز در بین آنان وجود داشته. و جمل َبُعوهُ  ٱ�َّ فَةٗ  ٱ�َّ
ۡ
 َرأ

 ۚ عطوفت و رحمت  داللت دارد که دین انبیاء و پیروان ایشان، دین رأفت و مهربانی و ﴾َورَۡهَبا�ِيَّةً  َورَۡ�َٗة

 ۀسور ۲۹آیه  پیروان اسالم نیز در ۀرحمی نبوده است، چنانکه دربار خشونت و بی بوده است و قساوت،

ٓ  ...﴿ :فتح فرموده و همچنین به مسلمین دستور داده که نسبت به کفار و اهل ، !*"﴾...َنُهمۡ بَيۡ  ءُ رَُ�َا

 ۀبا محبت رفتار کنند چنانکه در سورکتابی که با ایشان سر جنگ ندارند مهربان باشند و با ایشان 

ۡ ٱ﴿ ین یکی از مصارف زکات را درو همچن !+"فرموده ۸ ۀممتحنه آی قرار داده است.  !,"﴾قُلُوُ�ُهمۡ  ُمَؤلََّفةِ ل

کردند و به  اما رهبانیت عیسویان که خدا آن را بدعت نامیده این است که ترک دنیا و لذائذ دنیا می و

شدند، و این رهبانیت وقتی میان ایشان معمول  نمودند و به عبادت مشغول می ها و غارها مسکن می کوه

و با  دادند رواجسالطین و جبارانی آمدند و کفر و فسق را میان مردم  شد که پس از حضرت عیسی

پیروان عیسی سه مرتبه جنگ کردند و اکثر ایشان کشته شدند و مقدار کمی که ماندند دنیا و اهل آن را 

حال همان رهبانیتی را که خود هر ها گردیدند. به واگذار به ایشان نموده و خود فراری به غارها و کوه

 ].٢٩[الفتح: ». مهربانندبین خود «-١

ٰ َ�نۡ  �َّ ﴿ -٢ ُ ٱ ُ�مُ َهٮ ِينَ ٱ َعنِ  �َّ ن رُِ�مۡ دَِ�ٰ  ّمِن رُِجوُ�مُ�ۡ  َولَمۡ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  تِلُوُ�مۡ يَُ�ٰ  لَمۡ  �َّ
َ
وُهمۡ  أ ْ ِسُطوٓ َوُ�قۡ  َ�َ�ُّ  إِنَّ  ِهمۚۡ إَِ�ۡ  ا

َ ٱ ۡ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ که در (امر)  کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی الله شما را از نیکی« ]٨: [الـممتحنة  ﴾ِسِط�َ ُمقۡ ل

گمان الله عدالت پیشگان را دوست  کند، بی اند، نهی نمی اند و شما را از دیارتان بیرون نکرده دین با شما نجنگیده

 ».دارد
 ].٦٠[التوبة: ». هایشان الفت داده شده دل«-٣
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اینکه رهبانیین منتظر ها شدند و با  مراعات نکردند و در پنهان مرتکب شهوات و حراماختراع کرده بودند 

 چون آمد بیشتر ایشان ایمان نیاوردند.  بودند الزمانپیغمبر آخر

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا َ  ٱ�َُّقوا ْ  ٱ�َّ  َوَ�ۡجَعل رَّۡ�َتِهِۦ ِمن كِۡفلَۡ�ِ  يُۡؤتُِ�مۡ  بَِرُسوِ�ِۦ َوَءاِمُنوا
ُ  لَُ�مۚۡ  َوَ�ۡغفِرۡ  بِهِۦ َ�ۡمُشونَ  نُوٗر� لَُّ�مۡ  َ�َّ  ٢٨ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  َوٱ�َّ ۡهُل  َ�ۡعلَمَ  ّ�ِ

َ
�َّ  ٱۡلِكَ�ٰبِ  أ

َ
� 

ٰ  َ�ۡقِدُرونَ  ءٖ  َ�َ ِ  فَۡضلِ  ّمِن َ�ۡ نَّ  ٱ�َّ
َ
ِ  �َِيدِ  ٱۡلَفۡضَل  َوأ ۚ  َمن يُۡؤ�ِيهِ  ٱ�َّ ُ  �ََشآُء  ٱۡلَفۡضلِ  ُذو َوٱ�َّ

  ].۲۹-۲۸:ید[الحد  ﴾ ٢٩ ٱۡلَعِظيمِ 
اید از خدا بترسید و به رسول او ایمان آورید تا شما  ای کسانی که ایمان به خدا آورده: ترجمه

خود بدهد و برای شما نوری قرار دهد که بدان راه روید و شما را بیامرزد و را دو سهم از رحمت 
بدانند که قادر بر چیزی از فضل خدا نیستند و  ) تا اهل کتاب۲۸رحیم است( ۀخدا آمرزند

 دهد و خدا صاحب فضل بزرگ به هر که بخواهد می ،دست خداسته فضل و کرم ب
 ). ۲۹ست(ا

َها﴿مقصود از مخاطب به : نکات ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ین اهل کتابند که خدا را قبول داشتند نمؤم ﴾َءاَمُنوا

فرماید به محمد ایمان آورید تا اجر شما دو مقابل  ایمان آوره بودند، می صو به رسوالن قبل از محمد

اند چون یهودیان معتقد بودند که وحی و رسالت باید در میان ایشان باشد  شود. در نزول این آیات نوشته

ه دهد که فضل و کرم یعنی نبوت ب و خدا ایشان را برتری بر تمام جهان داده، خدا در این آیات تذکر می

دست شما و تحت اختیار شما نیست و شما چون به ه دهد و ب خواهد می کس می دست خداست به هر

 در »ال«ایمان بیاورید اجرتان زیادتر است. و ممکن است  صداید اگر به محم انبیاء قبلی ایمان آورده

﴿ َّ�َ اند ترجمه شد.  کر شد طبق مشهور که آن را زائده گرفتهذ ای که زیرا ترجمهدانیم برا نافیه  ﴾َ�ۡعلَمَ  ّ�ِ

شود تا اهل کتاب ندانند که قادر بر تحصیل چیزی از فضل خدا نیستند  میو اگر نافیه باشد معنی چنین 

تحصیل کرم خدا و توانند به محمد ایمان آورند، بلکه قادر هستند و ایمان ایشان به محمد موجب  و نمی

جعفر ابن ابی طالب را با هفتاد نفر  صرسول خدا ؛گفتهجبیر سعید بن  شد.با دو سهم از اجر می

فرستاد به حبشه نزد نجاشی برای دعوت به اسالم، نجاشی اجابت کرد و ایمان آورد، پس جعفر 

 ای که چهل مرد بودند اجازه خواستند و با جعفر(ره) عده صخواست برگردد خدمت رسول خدا

مسلمین را در نهایت فقر و فشار زندگی دیدند اظهار ایمان، چون آمدند برای  صخدمت رسول خدا

 عرض کردند یا رسول الله اجازه بده ما برویم اموال خود را بیاوریم و با مسلمین مواسات کنیم، حضرت

 :ایشان نازل شد ۀو لذا آیه دربارداد، رفتند و اموال خود را آوردند و با مسلمین مواسات کردند اجازه 
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ِينَ ٱ﴿ ا﴿ تا ]۵۲: القصص[ !*"﴾ِمُنونَ يُؤۡ  ۦبِهِ  ُهم ۦلِهِ َ�بۡ  ِمن َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ َ�ٰ َءاَ�يۡ  �َّ  ُهمۡ َ�ٰ َرزَقۡ  َوِممَّ
: را شنیدند گفتندچون اهل کتابی که ایمان نیاورده بودند این آیات  ،]۵۴من اآلیة: القصص[ !+"﴾يُنفُِقونَ 

دو اجر دارد و کسی که فقط به کتاب ما ایمان آورد  که به کتاب ما و شما ایمان آورد ای مسلمین کسی

کس ایمان به قرآن دا این آیات را نازل فرمود که هریک اجر دارد پس ما با سایر مسلمین فرقی نداریم، خ

نور ندارد. و آورد از اهل کتاب، دو اجر دارد با زیادی مغفرت و نور، یعنی اگر ایمان نیاورد مغفرت و 

وارد شدند  صمردم یمن که به رسول خدا نفر از ۲۴این آیات در مکه نازل شده راجع به  ؛کلبی گفته

جهل ایشان را مذمت کرد انبیاء سابق را قبول داشتند ابو در مکه و اینان یهودی و نصرانی نبودند ولی

ِ  َوَما﴿ :ایشان گفتند ِ ٱَ�َا َ� نُۡؤِمُن ب تا آخر، پس این آیات نازل شد و اجر  ]۸۴[المائدة:  !,"	﴾...�َّ

 آید. ، مؤلف گوید به نظر ما قول کلبی صحیح می!-"ایشان مزید بر سایر مؤمنین گردید

 ».آورند دادیم همانان به این کتاب ایمان میآنان که پیش از قرآن کتابشان « -١

 ».کنند ایم انفاق می از آنچه روزی ایشان کرده« -٢

 ].٥٤[المائدة: ». و چه شده ما را که ایمان نیاوریم به خدا« -٣

 .)٥/٢٤٤( مجمع البیانطبرسی،  -٤

 

                                                           



 
 
 

 )سورة املجادلة (مدنية وهي اثنتان وعرشون آية

 باشد آیه می ۲۲مجادله مدنی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ُ  َسِمعَ  قَدۡ ﴿ ِ  إَِ�  َو�َۡشَتِ�ٓ  َزوِۡجَها ِ�  تَُ�ِٰدلَُك  ٱلَِّ�  قَۡوَل  ٱ�َّ ُ  ٱ�َّ ٓۚ  �َۡسَمعُ  َوٱ�َّ  إِنَّ  َ�َاُوَرُ�َما
 َ ۢ  ٱ�َّ ِينَ  ١ بَِص�ٌ  َسِميُع ا �َِّسآ�ِِهم ّمِن ِمنُ�م يَُ�ِٰهُرونَ  ٱ�َّ َ�ٰتِِهۡمۖ  ُهنَّ  مَّ مَّ

ُ
َ�ُٰتُهمۡ  إِنۡ  أ مَّ

ُ
 إِ�َّ  أ

ٰٓـِٔي َ�ُهمۚۡ  ٱ�َّ َ  �نَّ  َوُزوٗر�ۚ  ٱۡلَقۡولِ  ّمِنَ  ُمنَكٗر� َ�َُقولُونَ  ��َُّهمۡ  َوَ�ۡ ِينَ  ٢ َ�ُفورٞ  لََعُفوٌّ  ٱ�َّ  َوٱ�َّ
ْ  لَِما ونَ َ�ُعودُ  ُ�مَّ  �َِّسآ�ِِهمۡ  ِمن يَُ�ِٰهُرونَ  ن َ�ۡبلِ  ّمِن َرَ�َبةٖ  َ�َتۡحرِ�رُ  قَالُوا

َ
ۚ  أ ا  َ�ٰلُِ�مۡ  َ�َتَمآسَّ

ُ  بِهِۦۚ  تُوَ�ُظونَ   َ�ۡبلِ  ِمن ُمَتَتابَِعۡ�ِ  َشۡهَرۡ�نِ  فَِصَيامُ  َ�ِدۡ  لَّمۡ  َ�َمن ٣ َخبِ�ٞ  َ�ۡعَملُونَ  بَِما َوٱ�َّ
ن

َ
ۖ  أ ا ۚ  ِسّتِ�َ  فَإِۡطَعامُ  �َۡسَتِطعۡ  لَّمۡ  َ�َمن َ�َتَمآسَّ ْ  َ�ٰلَِك  ِمۡسِكيٗنا ِ  ِ�ُۡؤِمُنوا  َوتِۡلَك  َورَُسوِ�ِۦۚ  بِٱ�َّ

ِۗ  ُحُدودُ  ِ�مٌ  َعَذاٌب  َولِۡلَ�ٰفِرِ�نَ  ٱ�َّ
َ
  ].۴-۱[المجادلة:  ﴾٤ أ

نام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. حقا که خدا شنید گفتار آن زنی را ه ب: ترجمه
برد و خدا گفتگوی شما را  خدا شکایت میکرد و به  شوهر خود با تو مجادله می ۀکه دربار 

کنند  زنان خود ظهار می ۀ) کسانی از شما که دربار ۱شنود محققا خداوند شنوای بیناست( می
اند، حقا که  مادران ایشان نیستند جز آنان که ایشان را زائیده ،آن زنان مادران ایشان نیستند

) و ۲تحقیق خدا دارای گذشت و آمرزنده است(ه گویند و ب نجار و زور میایشان سخنی ناه
آزاد  شانوظیفهگردند،  اند برمیکنند سپس از آنچه که گفته زنانشان ظهار می ۀار آنان که درب
پند داده به آن ست پیش از آن که یکدیگر را مس کنند، این احکامی است که ا ای کردن بنده

پس  ،نیابد و واجد نباشد (بنده)کس ) پس هر۳کنید آگاه است( می آنچه و خدا به ،شوید می
که نتواند بر ز آنکه یکدیگر را مس کنند، پس هر بر او روزه گرفتن دو ماه پی در پی است پیش ا

و خود را به خدا  برای این است که ایمان (کفاره)او اطعام شصت مسکین است، این حکم
 ). ۴ست(ا عذاب دردناکخدا و برای کافران و این است حدود  رسول او اظهار کنید

 اوس بن صامتنازل شده است، زوج او  هبنت ثعلب هخولنام ه زنی از انصار ب ۀاین آیات دربار: نکات



 ۲۴۹  سورة المجادلة

او را در حال سجده دید، چون از نماز فارغ شد خواست با او هم ، این زن خوش جسم بود شوهر او بود

رِ «آغوش گردد او نگذاشت، زوج او غضب کرد و چون خفت عقل داشت به زن خود گفت  ظَهْ َّ كَ يلَ أَنْتِ عَ

ي : شد، بعد به زن خود گفت و این ظهاری بود که در جاهلیت طالق محسوب می سپس پشیمان شد » أُمِّ

دید عایشه سر آن  ،صچنین مگو و آمد نزد رسول خدا :که تو بر من حرامی، زن گفت گمانم این است

حالی که من من اوس بن صامت مرا تزویج کرد دریا رسول الله، شوی : پس گفت شوید، حضرت را می

و مرا نیاز دارای مال و عشیره بودم مال مرا خورد و جوانی مرا از بین برد و فرزند بسیار از من آورد  جوانی بی

ست، آیا تدبیری هست که جمع ما تفرقه نشود و أنس ا ر نموده و پشیمانابه پیری رسانید و اکنون با من ظه

ی که بر تو ایقسم به خد ،یا رسول الله: تو بر او حرامی، عرض کرد: فرمود صما از بین نرود، رسول خدا

 صطالق نخوانده و او پدر فرزندانم و محبوبترین مردم است نزد من؟ رسول خدا ۀکتاب فرستاد صیغ
زن  ۀحرام است، نال: فرمود نمود، حضرت می و او مکرر مراجعه به رسول خدا می .بر تو حرام است: فرمود

کنم فقر و فاقه و سختی حال خود را، خدایا بر رسولت چیزی نازل  به خدا شکایت می: بلند شد و گفت

یا رسول الله به کار من نظری : عرض کردزن آنرا بشوید،  صن، عایشه برخاست که سر رسول خداک

تغییر نموده و بر او وحی نازل  صبینی صورت رسول خدا سخن را کوتاه کن، آیا نمی: کن، عایشه گفت

این آیات  صول خداسزوج خود را حاضر کن، پس ر: فرمود صحی تمام شد، رسول خداوشده، چون 

اتَ «: خواند، عایشه گفت زوجرا بر  وَ هُ األَصْ عُ مْ عَ سَ سِ ي وَ كَ الَذِ بَارَ این آیات را  ص، چون رسول خدا»!تَ

رود، مال  بنده گران است، تمام مال من از بین می: ای آزاد کنی، عرض کرد توانی بنده تالوت کرد فرمود می

اگر من روزی سه مرتبه چیزی : زه بگیری، عرض کردتوانی دو ماه پی در پی رو می: من کم است، فرمود

: توانی شصت مسکین طعام دهی، گفت می: ترسم کور شوم، فرمود شود و می نور می م بیمنخورم چش

من : پانزده صاع جو و یا خرما به او داد و فرمود صتوانم مگر اینکه شما مرا یاری کنی، رسول خدا نمی

گرفت و به شصت مسکین اطعام نمود و فراق ایشان مبدل به وصال خدایت برکت دهد، او کنم  دعا می

یا رسول الله من از آن : ست که چون او پانزده صاع را گرفت، عرض کردا . و در بعضی از روایات!*"گشت

و این کالم  برو استغفار کن: ودمخندید و فر صکنم خود فقیرترم، رسول خدا مساکینی که باید اطعام

ظهاری بوده که در اسالم شده و در زمان  ینصورت عجز استغفار کافی است. و این اول داللت دارد که در

است که در کتب فقه ذکر شده است. به کتاب طی طالق بوده است. و برای ظهار شرای جاهلیت أشد

 ما مراجعه شود.  حکام القرآنأو یا  جامع المنقول

 .)٢٤٧-٥/٢٤٦( مجمع البیانطبرسی،  -١

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٢٥٠

ِينَ  إِنَّ ﴿ َ  ُ�َآدُّونَ  ٱ�َّ ْ  َورَُسوَ�ُۥ ٱ�َّ ِينَ  ُكبَِت  َكَما ُكبُِتوا ٓ  َوقَدۡ  َ�ۡبلِِهمۚۡ  ِمن ٱ�َّ نَزۡ�َا
َ
 َءاَ�ٰتِۢ  أ

ِه�ٞ  َعَذابٞ  َولِۡلَ�ٰفِرِ�نَ  َ�ّيَِ�ٰٖت�  ُ  َ�ۡبَعُثُهمُ  يَۡومَ  ٥ مُّ ْۚ  بَِما َ�ُينَّبُِئُهم َ�ِيٗعا ٱ�َّ ۡحَصٮٰهُ  َعِملُٓوا
َ
 أ

 ُ ُ  َو�َُسوُهۚ  ٱ�َّ ٰ  َوٱ�َّ ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ لَمۡ  ٦ َشِهيدٌ  َ�ۡ
َ
نَّ  تَرَ  �

َ
َ  أ َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َما َ�ۡعلَمُ  ٱ�َّ  ِ�  َوَما ٱلسَّ

�ِض� 
َ
َۡوىٰ  ِمن يَُ�ونُ  َما ٱۡ� ۡدَ�ٰ  َوَ�ٓ  َسادُِسُهمۡ  ُهوَ  إِ�َّ  َ�َۡسةٍ  َوَ�  َرابُِعُهمۡ  ُهوَ  إِ�َّ  ثََ�َٰثةٍ  �َّ

َ
 أ

ۡ�َ�َ  َوَ�ٓ  َ�ٰلَِك  ِمن
َ
ۡ�نَ  َمَعُهمۡ  ُهوَ  إِ�َّ  أ

َ
ْۖ  َما � ْ  بَِما يُنَّبُِئُهم ُ�مَّ  َ�نُوا  إِنَّ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ�  يَۡومَ  َعِملُوا

 َ ءٍ  بُِ�ّلِ  ٱ�َّ   ].۷-۵[المجادلة:  ﴾٧ َعلِيمٌ  َ�ۡ
ه همانگونه ککنند خوار شوند  آنان که با خدا و رسول او دشمنی و عناد می محققاً : ترجمه

تحقیق ما نازل کردیم آیات روشنی را و برای کافران ه ب کسانی پیش از ایشان خوار شدند و
انگیزد پس ایشان را به آنچه یکجا بر ) روزی که خدا تمام ایشان را ۵عذابی خوارکننده است(

و خدا به د نا خدا عمل ایشان را شماره و ضبط کرده و ایشان فراموش کرده .اند خبر دهد کرده
در زمین است، ها و آنچه  داند آنچه در آسمان می) آیا ندیدی که خدا ۶چیزی گواه است(هر

پنج نفری نجوای  هیچست و ا هیچ نجوای سه نفری نیست مگر اینکه او چهارمی ایشان
کمتر از این و بیشتر از این نباشد جز اینکه  تعدادیست و ا نیست مگر اینکه او ششم ایشان

 دهد به آنچه کرده ن را خبر میایشادر روز قیامت ست هر جا که باشند سپس ا خدا با ایشان
 ). ۷زیرا خدا به هر چیزی داناست( ،اند

ای از منافقین و یهودیان نازل شده که  نجوای عده ۀاز ابن عباس نقل شده که این آیات دربار: نکات

: گفتند زدند، مؤمنین می کردند و چشمک می گفتند سپس به مؤمنین نظر می راز چیزها می بین خود با

اند مصیبتی وارد شده و لذا محزون  ر خویشان و یا برادران ایمانی ما که برای جنگ خارج شدهشاید بر س

حضرت نهی کرد ایشان شکایت شد و  صشدند، چون این مجالس نجوی مکرر شد به رسول خدا می

 .!*"ین، ولی منافقین دست بر نداشتند تا اینکه این آیات نازل شددر حضور مسلمجز  را از نجوی

لَمۡ ﴿
َ
ِينَ  إَِ�  تَرَ  � ْ  ٱ�َّ ْ  لَِما َ�ُعوُدونَ  ُ�مَّ  ٱ�َّۡجَوىٰ  َعنِ  ُ�ُهوا ثۡمِ  َو�ََتَ�َٰجۡونَ  َ�ۡنهُ  ُ�ُهوا  َوٱۡلُعۡدَ�ٰنِ  بِٱۡ�ِ

ُ  بِهِ  ُ�َّيَِك  لَمۡ  بَِما َحيَّۡوكَ  َجآُءوكَ  �َذا ٱلرَُّسوِل�  َوَمۡعِصَيِت  نُفِسِهمۡ  ِ�ٓ  َو�َُقولُونَ  ٱ�َّ
َ
 لَۡوَ�  أ

ُ�َنا ُ  ُ�َعّذِ ۚ  بَِما ٱ�َّ ۖ  َجَهنَّمُ  َحۡسُبُهمۡ  َ�ُقوُل َها ٨ ٱلَۡمِص�ُ  فَبِۡئَس  يَۡصلَۡوَ�َها ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ  إَِذا َءاَمُنٓوا

ْ  فََ�  تََ�َٰجۡيُتمۡ  ثۡمِ  َ�َتَ�َٰجۡوا ْ  ٱلرَُّسولِ  َوَمۡعِصَيتِ  َوٱۡلُعۡدَ�ٰنِ  بِٱۡ�ِ ْ  �َّۡقَوٰىۖ َوٱ بِٱۡلِ�ِّ  َوتََ�َٰجۡوا  َوٱ�َُّقوا

 .)٢٥٠-٥/٢٤٩( مجمع البیانطبرسی،  -١

 

                                                           



 ۲۵۱  سورة المجادلة

 َ ِيٓ  ٱ�َّ ونَ  إَِ�ۡهِ  ٱ�َّ ۡيَ�ٰنِ  ِمنَ  ٱ�َّۡجَوىٰ  إِ�ََّما ٩ ُ�َۡ�ُ ِينَ  ِ�َۡحُزنَ  ٱلشَّ ْ  ٱ�َّ  َولَۡيَس  َءاَمُنوا
ِۚ  �ِإِۡذنِ  إِ�َّ  ا ًٔ َشۡ�  بَِضآرِّهِمۡ  ِ  َوَ�َ  ٱ�َّ ِ  ٱ�َّ  ]. ۱۰-۸[المجادلة:  ﴾١٠ ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  فَۡلَيَتَو�َّ

اند  از آن نهی شدهکه آیا توجه نکردی به آنان که از نجوی نهی شدند باز به آنچه : ترجمه
آیند  گویند و چون نزد تو می  راز میگناه و عداوت و نافرمانی رسول ه ند و با یکدیگر بگردمیرب

یند چرا گو میگویند به کالمی که خدا تو را به آن تحیت نگفته و در پیش خود  ت میتو را تحیّ 
که به آن وارد شوند، کند، کافی است ایشان را دوزخ  یم عذاب نمیگوی خدا ما را به آنچه می

) ای مؤمنین چون با یکدیگر نجوی کردید به گناه و عداوت و ۸است( پس چه  بد سرانجامی
 ی که به سوی اواز خدای ید ونیکی و پرهیزکاری راز گوینافرمانی رسول نجوی نکنید و به 

) همانا نجوی از شیطان است برای اینکه مؤمنین را محزون ۹محشور خواهید شد بترسید(
اذن خدا، و بر خدا باید مؤمنین ه ب مگرکند در حالی که هیچ گونه ضرری به ایشان وارد نشود 

 ). ۱۰ل کنند(توکّ 
دوان اینجا آزار مؤمنین است، و مقصود از در »اثم« مقصود از: نکات کردن و به  جاد عداوتای عُ

این بوده که یکدیگر را به  ﴾ٱلرَُّسولِ  َمۡعِصَيتِ ﴿: دشمنی مؤمنین سفارش کردن است، و مقصود از

ۡيَ�ٰنِ  ِمنَ  ٱ�َّۡجَوىٰ  إِ�ََّما﴿: ۀو جملکردند.  تحریص می صول خداسنافرمانی ر داللت دارد  ،﴾ٱلشَّ

راز سخن گویند. و مقصود از ه ای از مؤمنین حاضر و ناظرند نباید دیگران با یکدیگر ب که هرجا عده

ُ  بِهِ  ُ�َّيَِك  لَمۡ  بَِما َحيَّۡوكَ ﴿: ۀجمل آمدند در  می صرسول خدااین است که چون خدمت  ،﴾ٱ�َّ

ِ ﴿ :در صورتی که خدا فرموده !گفتند ، سام علیکم میکمسالم علیعوض  ٰ ِعَباِده ِينَ ٱَسَ�ٌٰم َ�َ َّ� 
إِنَّ َذلَِك «فرموده  صرسول خدا. !*"﴾ۡصَطَ�ٰٓ ٱ

َ
َناِن ُدوَن اثلَّالِِث ف

ْ
 يَتََناىَج ا�

َ
ال

َ
ًة ف

َ
ث

َ
ال

َ
ْنُتْم ث

ُ
إَِذا ك

 . !+"»َ�ُْزنُهُ 

َها﴿ ُّ�
َ
ِينَ  َ�ٰٓ� ْ  ٱ�َّ ْ  لَُ�مۡ  �ِيَل  إِذَا َءاَمنُوٓا ُحوا ْ  ٱلَۡمَ�ٰلِِس  ِ�  َ�َفسَّ ُ  َ�ۡفَسحِ  فَٱفَۡسُحوا  لَُ�ۡمۖ  ٱ�َّ
ْ  �ِيَل  �ذَا وا ْ  ٱ�ُ�ُ وا ُ  يَۡرفَعِ  فَٱ�ُ�ُ ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ِينَ  مِنُ�مۡ  َءاَمنُوا ْ  َوٱ�َّ وتُوا

ُ
ُ  َدَرَ�ٰٖت�  ٱلۡعِلۡمَ  أ  َوٱ�َّ

َها ١١ َخبِ�ٞ  َ�ۡعَملُونَ  بَِما ُّ�
َ
ِينَ  َ�ٰٓ� ْ  ٱ�َّ ْ  ٱلرَُّسوَل  َ�َٰجۡيتُمُ  إِذَا َءاَمنُوٓا ُموا  َ�َۡوٮُٰ�مۡ  يََديۡ  َ�ۡ�َ  َ�َقّدِ

 ۚ ۚ  لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  َ�ٰلَِك  َصَدقَٗة ۡطَهُر
َ
ْ  لَّمۡ  فَإِن َوأ َ  فَإِنَّ  َ�ُِدوا ۡشَفۡقتُمۡ  ١٢ رَِّحيمٌ  َ�ُفورٞ  ٱ�َّ

َ
ن َءأ

َ
ْ  أ ُموا  ُ�َقّدِ

 ].٥٩[النمل: »آن بندگانش که آنان را بر گزیده. درود بر و« -١

. و )٢/٦٦٠( الکافي »شود.مل باعث ناراحتی نفر سوم میهرگاه سه نفر بودید دو نفر با هم نجوا نکنند چراکه این ع« -٢

 ).٢١٨٤( صحیح مسلم) و ٥٩٣٢( صحیح بخاریباشد: نگا: این حدیث در مصادر اهل سنت متفق علیه می

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٢٥٢

ْ  لَمۡ  فَإِذۡ  َصَدَ�ٰٖت�  َ�َۡوٮُٰ�مۡ  يََديۡ  َ�ۡ�َ  ُ  َوتَاَب  َ�ۡفَعلُوا ْ  َعلَۡيُ�مۡ  ٱ�َّ �ِيُموا
َ
لَٰوةَ  فَأ ْ  ٱلصَّ  وََءاتُوا

َكٰوةَ  ْ  ٱلزَّ ِطيُعوا
َ
َ  َوأ ۥۚ  ٱ�َّ ُ  َورَُسوَ�ُ ۢ  َوٱ�َّ  ]. ۱۳-۱۱[المجادلة:  ﴾١٣ َ�ۡعَملُونَ  بَِما َخبُِ�

 (و جای بازکنید)به شما گفته شود وسعت دهیداید چون  ای کسانی که ایمان آورده: ترجمه
 ،در مجالس، پس وسعت دهید که خدا برای شما وسعت دهد و چون گفته شود برخیزید

به مراتب و که دارای دانشند  کسانی راد و ان را که ایمان آوردهکسانی از شما  وندخدا ،برخیزید
) ای مؤمنین چون خواستید با ۱۱کنید آگاه است( خدا به آنچه می برد و باال میدرجاتی 

تر  ای بدهید این برای شما بهتر و پاکیزه ید پس جلوتر از نجوای خود صدقهرسول ما نجوی کن
که (حکم)از این ) آیا۱۲است( است، پس اگر چیزی را نیافتید خدا محققا آمرزنده و رحیم

بجا نیاوردید و (این کار را)پس چون  ، هراسان شدید؟جلوتر از نجوای خود صدقاتی بدهید
پا دارید و زکات بدهید و خدا و رسول او را اطاعت کنید و رپس نماز را ب ،گذشتدر خدا از شما 

 ). ۱۳کنید آگاه است( خدا به آنچه می
ْ ﴿: ۀجمل: نکات ُحوا را که اصحاب رسول مراعات یکدیگر  داللت دارد ﴾ٱلَۡمَ�ٰلِِس  ِ�  َ�َفسَّ

د و صفه بر مردم تنگ نکردند زیرا در حدیث آمده روز جمعه که محل اجتماع تمام مؤمنین بود مسج

 صداشت اتفاقا چند نفر بدری وارد شدند و مقابل رسول خدا شد و رسول خدا بدریین را دوست می
ایستادند و سالم کردند و بر سایر مردم نیز سالم کردند و جواب شنیدند و برپا ایستاده و کسی به ایشان 

، این فالنی برخیز و فالنی برخیز: سخت آمد و به اطرافیان خود فرمود صجا نداد، بر رسول خدا

: حضرت بر آنان خوش نیامد و در صورت ایشان کراهت نمایان شد، منافقین به مسلمین گفتندسخن

که جا گرفته ای را  کنید این رسول عادل است، به خدا قسم عدالت را مراعات نکرد، عده شما گمان می

 ۀ. و اما آی!*"کرد و دیگران را نزدیک خود نشانیدخواستند نزدیک پیغمبر باشند از جا بلند  بودند و می

خواستند اظهار  کردند و می زیاد نجوی می صخدا ل شد که اغنیاء و بزرگان با رسولنجوی برای این ناز

بودند، پس چون این آیات آمد از دادن صدقه خودداری  صخصوصیت کنند و مانع کار رسول خدا

ای در کتاب خداست که  آیه: فرمود اختند. امیر المؤمنین علیرسول نپرد کرده و دیگر به راز گفتن با

باشد من دیناری داشتم و به  نجوی می ۀکند و آن آی احدی قبل از من و بعد از من به آن عمل نکرده و نمی

دیگر نسخ گردید یعنی به  ۀده درهم آن را فروختم و هر مرتبه درهمی دادم و نجوی نمودم تا اینکه به آی

ۡشَفۡقُتمۡ ﴿: ۀآی
َ
اشفاق تعیین  ۀتوان گفت نزول آیه برای امتحان و حکم موقت بوده و آی و می ،!+"﴾...َءأ

 وقت بوده نه ناسخ حکم. 

 .)٥/٢٥٢( مجمع البیانرسی، طب -١

 .)٥/٢٥٢( مجمع البیانطبرسی،  -٢

 

                                                           



 ۲۵۳  سورة المجادلة

لَمۡ ﴿
َ
ِينَ  إَِ�  تَرَ  � ْ  ٱ�َّ ُ  َغِضَب  قَۡوًما تََولَّۡوا ا َعلَۡيِهم ٱ�َّ  َ�َ  َوَ�ۡحلُِفونَ  ِمۡنُهمۡ  َوَ�  ّمِنُ�مۡ  ُهم مَّ

َعدَّ  ١٤ َ�ۡعلَُمونَ  وَُهمۡ  ٱۡلَكِذبِ 
َ
ُ  أ ْ  َما َسآءَ  إِ�َُّهمۡ  َشِديًد�ۖ  َعَذاٗبا لَُهمۡ  ٱ�َّ  ١٥ َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا

 ْ َُذٓوا يَۡ�َٰنُهمۡ  ٱ�َّ
َ
ْ  ُجنَّةٗ  � وا ِ  َسبِيلِ  َعن فََصدُّ ِه�ٞ  َعَذابٞ  فَلَُهمۡ  ٱ�َّ  َ�ۡنُهمۡ  ُ�ۡغِ�َ  لَّن ١٦ مُّ

ۡمَ�ٰلُُهمۡ 
َ
ۡوَ�ٰدُ  َوَ�ٓ  أ

َ
ِ  ّمِنَ  ُهمأ ۚ  ًٔ َشۡ�  ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  ا

ُ
ۡصَ�ُٰب  أ

َ
ونَ  �ِيَها ُهمۡ  ٱ�َّارِ�  أ ُ�ِٰ�َ ١٧﴾ 

 ]. ۱۷-۱۴[المجادلة:  

آنان غضب که خدا بر را قومی  به دوستی گرفتندکه  آیا توجه نکردی به کسانی: ترجمه
(که ازشمایند) خورند دروغ قسم می آنان نیز نیستند و بهو از از شما نیستند  ایشان نموده؟

 است آنچه) خدا برای ایشان عذاب سختی مهیا کرده زیرا بد۱۴دانند( حالی که میدر
خود را از راه خدا اند پس خود و غیر برای خود گرفتههای خود را سپری  ) قسم۱۵اند( کرده می

و نه اوالدشان به ) نه اموال ایشان ۱۶باز داشتند که برای ایشان عذابی است خوار کننده(
نیازشان نکند، ایشانند اصحاب آتش که خود  هیچ وجه از طرف خدا برایشان کاری نسازد و بی

 ). ۱۷مانند( در آن می

ِينَ ﴿: ۀمقصود از جمل: نکات ْ  ٱ�َّ یهودند که منافقین با  قوماً باشد و مراد از  منافقین می ﴾...تََولَّۡوا

فرماید این منافقین نه از  دادند. خدا می کردند و اسرار مسلمین را به آنان اطالع می آنها دوستی می

خوردند که ما مسلمانیم و این قسم را سپر خود قرار داده  مؤمنین بوده و نه از یهودند، منافقین قسم می

 ،ندداشت ران را نیز از راه خدا باز میو خودشان و دیگبودند از تهمت و گمان بدی که در حق ایشان بود 

گذارند کسی اسالم حقیقی را بیان کند، هم مانع  مانند مسلمین زمان ما که نه خود مسلمانند و نه می

 گردد.  خبر ایشان را ببیند از اسالم بیزار می نفر بی و اگر یک ند از راه خدا، و هم مانع دیگرانخود

ُ  َ�ۡبَعُثُهمُ  يَۡومَ ﴿ �َُّهمۡ  َوَ�ۡحَسُبونَ  لَُ�مۡ  َ�ۡلُِفونَ  َكَما َ�ُۥ َ�َيۡحلُِفونَ  َ�ِيٗعا ٱ�َّ
َ
�  ٰ َ�َ  � ٍء ۡ�َ 

 ٓ�َ
َ
ۡيَ�ٰنُ  َعلَۡيِهمُ  ٱۡسَتۡحَوذَ  ١٨ ٱۡلَ�ِٰذبُونَ  ُهمُ  إِ�َُّهمۡ  � �َسٮُٰهمۡ  ٱلشَّ

َ
ِۚ  ذِۡكرَ  فَأ ْوَ�ٰٓ�َِك  ٱ�َّ

ُ
 ِحۡزُب  أ

ۡيَ�ِٰن�  َ�ٓ  ٱلشَّ
َ
ۡيَ�ٰنِ  ِحۡزَب  إِنَّ  � ونَ  ُهمُ  ٱلشَّ ِينَ  إِنَّ  ١٩ ٱۡلَ�ِٰ�ُ َ  ُ�َآدُّونَ  ٱ�َّ ۥٓ  ٱ�َّ  َورَُسوَ�ُ

ْوَ�ٰٓ�َِك 
ُ
َذّلِ�َ  ِ�  أ

َ
ُ  َكَتَب  ٢٠ ٱۡ� ۡغلَِ�َّ  ٱ�َّ

َ
�َ  ۠ نَا

َ
�  � َ  إِنَّ  َورُُسِ�ٓ  ﴾٢١ َعزِ�زٞ  قَوِيٌّ  ٱ�َّ

 ].۲۱-۱۸[المجادلة:  

خورند چنانکه برای  خدا همگی ایشان را بر انگیزاند پس برای خدا قسم میروزی که : ترجمه
آگاه باش که ایشان همان  .اند برند که بر دینی بوده خورند و گمان می شما قسم می

) شیطان بر ایشان چیره شده که یاد خدا را از نظر ایشان برده، ایشانند حزب ۱۸دروغگویانند(
کسانی که مخالفت خدا و ) محققا ۱۹همان زیانکارانند( آگاه باش که حزب شیطان .شیطان

 



 تابشی از قرآن    ٢٥٤

) خدا مقرر داشته که من با ۲۰ترین خلقند( زبونان و ذلیل ۀایشان در زمر کنند  رسول او می
 ). ۲۱و عزیز است(نیرومند رسوالنم حتما غلبه خواهیم کرد حقا که خدا 

در قیامت نیز برای خدا قسم دروغ اند  ست که منافقین از بس قسم دروغ خوردها مقصود آن: نکات

ۡغلَِ�َّ ﴿خورند. و مقصود از  می
َ
�َ  ۠ نَا

َ
ظاهری باشد زیرا هر پیامبری که  ۀممکن است غلب ،﴾َورُُسِ�ٓ  �

: ۀبه حجت و دلیل باشد. و جمل ۀو ممکن است غلبمأمور به جهاد شد بر دشمن غلبه یافت 

�َُّهمۡ  َوَ�ۡحَسُبونَ ﴿
َ
�  ٰ ءٍ  َ�َ صحیحی  ۀکنند در طریق منافقین است در دنیا که خیال میحال  ﴾َ�ۡ

 یم آنجا نیز یقین به بطالن خود ندارند. برای ایشان در آخرت ممکن است بگویهستند، و اگر حال باشد 

ِ  يُۡؤِمُنونَ  قَۡوٗما َ�ِدُ  �َّ ﴿ َ  َحآدَّ  َمنۡ  يَُوآدُّونَ  ٱ�ِخرِ  َوٱۡ�َۡومِ  بِٱ�َّ ْ  َولَوۡ  َورَُسوَ�ُۥ ٱ�َّ  َ�نُٓوا
وۡ  َءابَآَءُهمۡ 

َ
ۡ�َنآَءُهمۡ  أ

َ
وۡ  �

َ
وۡ  إِۡخَ�َٰ�ُهمۡ  أ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  َعِشَ�َ�ُهمۚۡ  أ

ُ
يَ�ٰنَ  قُلُو�ِِهمُ  ِ�  َكَتَب  أ يََّدُهم ٱۡ�ِ

َ
 َو�

ٰتٖ  َوُ�ۡدِخلُُهمۡ  ّمِۡنُهۖ  بُِروحٖ  نَۡ�ٰرُ  َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي َج�َّ
َ
ۚ  َ�ِٰ�ِينَ  ٱۡ� ُ  رَِ�َ  �ِيَها  َ�ۡنُهمۡ  ٱ�َّ

 ْ ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�ۡنهُۚ  َورَُضوا
ُ
ِۚ  ِحۡزُب  أ َ�ٓ  ٱ�َّ

َ
ِ  ِحۡزَب  إِنَّ  �  ].  ۲۲[المجادلة: ﴾٢٢ ٱلُۡمۡفلُِحونَ  ُهمُ  ٱ�َّ

با مخالفین یابی که  ایمان داشته باشند، نمیبه خدا و روز قیامت  هیچ قومی را که: ترجمه
مخالفین خدا و رسول، پدران ایشان و یا فرزندانشان خدا و رسول او دوستی کنند و اگر چه آن 

خدا در دلهاشان ایمان را نوشته و با  اینانند که ان باشند.و یا برادرانشان و یا خویشاوندانش
ی که از زیر آنها نهرها روان باشد های دشان نموده و ایشان را به باغروحی از جانب خود تأیی

خدا از ایشان خوشنود است و ایشان از او  ند.در آنها جاودان بمانکه کند  داخل می
 ). ۲۲خوشنودند، آنان حزب خدایند آگاه باش که حزب خدا فقط رستگارند(

که روز احد  ابی عبیدة جراحروایت شده که این آیات نازل شده در حق چند نفر از جمله : نکات

را روز بدر  هشامعاص بن که خال خود  عمر بن خطابو  را کشت عبدالله بن جراحپدر خود 

، و متعنا بنفسك: به او فرمود صروز بدر فرزندش را به مبارزه طلبید و رسول خدا ابی بکرو  کشت

و  شیبه ،عتبهکه  عبیده و علی بن ابی طالبرا کشت، و  عبید بن عمیربرادرش  مصعب بن عمیر

ی نکردند برای خاطر خدا و را روز بدر کشتند، خدا خبر داده که ایشان با کسان خود دوست عتبهولید بن 

، زیرا به اهل مکه نوشت و حاطب بن ابی بلتعه ۀ. و روایت شده که این آیه نازل شده دربار!*"دین او

معالـم ؛ و بغوی، )٩/٢٦٤( الکشف والبیانثعلبی نیشابوری، : . و نگا)٢٧٨-٢٩/٢٧٧( التفسیر الکبیرفخر رازی،  -١

ابن و  ؛)١٧/٣٠٧( الجامع ألحکام القرآن؛ و قرطبی، )٤٧٨( :ص ،أسباب النزول ی،واحد؛ و )٨/٦٣( التنزیل

 .)٤/٣٣٠( تفسیر القرآن العظیم، کثیر

 

                                                           



 ۲۵۵  سورة المجادلة

این مطلب را  صای فتح مکه و رسول خدارب صایشان را خبر داد و ترسانید از حرکت رسول خدا

داشت، پس چون حضرتش به وحی مطلع شد او را عتاب کرد بر این کار، او جواب داد که  مخفی می

. و روایت شده که این آیه نازل شده در !*"کسان من در مکه بودند خواستم خدمتی به ایشان کرده باشم

ارادتمندان آن جناب بود  زیرا فرزندش نزد رسول خدا و از عبیداللهو فرزند او  عبدالله بن ابیحق 

 برکت آبه ببرم پدرم بیاشامد شاید ب بدهید آبی آشامید او گفت زیادتی آب را صروزی رسول خدا

آن آب را برای پدرش آورده و  ۀرسول خدا پدرم پاک دل گردد و نفاق او زائل شود، چون بقی ۀخورد نیم

ام تا بنوشی شاید خدا دلت را پاک گرداند،  نوشیده، آورده صآبی است که رسول خدا ۀاین بقی: گفت

او برگشت خدمت رسول خدا و اجازه  !مادرت را نیاوردی (ادرار) چرا بول: سعادت گفت بی ۀچار آن بی

 .!+"خواست پدر را به قتل برساند، حضرت فرمود با او مدارا کن

 معالـم التنزیل؛ و بغوی، )٩/٢٦٤( الکشف والبیانثعلبی نیشابوری، : . و نگا)٥/٢٥٥( مجمع البیانطبرسی،  -١

 .)١٧/٣٠٨( الجامع ألحکام القرآن؛ و قرطبی، )٢٩/٢٧٨( التفسیر الکبیر؛ و فخر رازی، )٨/٦٢(

الجامع ألحکام ؛ و قرطبی، )٩/٢٦٤( الکشف والبیانثعلبی نیشابوری، : . و نگا)٥/٢٥٥( مجمع البیانطبرسی،  -٢

 .)١٧/٣٠٧( القرآن

 

                                                           



 
 
 

 سورة احلرش (مدنية وهي أربع وعرشون آية)

 باشد آیه می ۲۴حشر مدنی و آیات آن  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ِ  َسبَّحَ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َما ِ�َّ �ِض�  ِ�  َوَما ٱلسَّ
َ
ِيٓ  ُهوَ  ١ ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ  َوُهوَ  ٱۡ� ۡخَرجَ  ٱ�َّ

َ
ِينَ  أ  ٱ�َّ

 ْ ۡهلِ  ِمنۡ  َ�َفُروا
َ
لِ  دَِ�ٰرِهِمۡ  ِمن ٱۡلِكَ�ٰبِ  أ وَّ

َ
ن َظَننُتمۡ  َما ٱۡ�َۡ�ِ�  ِ�

َ
ْۖ  أ ْ  َ�ۡرُُجوا �َُّهم َوَظنُّٓوا

َ
� 

انَِعُتُهمۡ  ِ  ّمِنَ  ُحُصوُ�ُهم مَّ تَٮُٰهمُ  ٱ�َّ
َ
ُ  َف� ْۖ  لَمۡ  َحۡيُث  ِمنۡ  ٱ�َّ  ٱلرُّۡعَبۚ  ُقلُو�ِِهمُ  ِ�  َوقََذَف  َ�ۡتَِسُبوا

يِۡديِهمۡ  ُ�ُيوَ�ُهم ُ�ۡرُِ�ونَ 
َ
يِۡدي بِ�

َ
ْ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  َو� وا ْوِ�  فَٱۡ�َتِ�ُ

ُ
أ بَۡ�ٰرِ  َ�ٰٓ

َ
 ].۲-۱[الحشر:  ﴾٢ ٱۡ�

و الصفات رحمن رحیم. برای خدا تسبیح کرده آنچه در نام خدای کامل الذات ه ب: ترجمه
که بیرون راند کسانی از کسی اوست ) ۱ها و آنچه در زمین است و اوست عزیز حکیم( آسمان

کردید  ، گمان نمیجمعینخستین کوچ دستههاشان برای  اهل کتاب را که کافر شدند از خانه
س ن مانع ایشان از عذاب خداست، پهاشا گمان داشتند که قلعههم که خارج شوند و آنان 

کردند و خدا در دلهایشان ترسی چنان  ی که گمان نمیعذاب خدا برای ایشان آمد از جای
کردند پس عبرت  دست مؤمنین خراب میه دست خودشان و به های خود را ب انداخت که خانه

 ). ۲گیرید ای صاحبان بصیرت(
ِيٓ  ُهوَ ﴿: ۀمقصود از جمل: نکات ۡخرَ  ٱ�َّ

َ
ِينَ  جَ أ باشند که رسول  می بنی النضیرکفار یهود  ﴾...ٱ�َّ

ایشان را از مدینه بیرون راند، بعضی از ایشان به سوی خیبر و بعضی به شام رفتند، و قضیه  صخدا

چون وارد مدینه شد با بنی النضیر مصالحه کرد بر اینکه نه علیه رسول  صچنان است که رسول خدا

در بدر فاتح شد ایشان گفتند او  صخدا او، و چون رسول (همراه) باشند در قتال او و نه له صخدا

گردد، و چون در احد مسلمین فراری  نمیصف او در تورات آمده که پرچمش برهمان رسول است که و

ند و شدند یهودیان بنی النضیر نقض عهده کرده و کعب بن اشرف با چهل نفر سواره از یهود به مکه رفت

واحده علیه محمد باشند، و ابوسفیان نیز با چهل  ۀهم قسم شده و عهد بستند بر اینکه با کلمبا قریش 

نفر وارد مسجد الحرام شدند و با یهودیان در پناه کعبه پیمان بستند و کعب با اصحابش برگشتند به 
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روزی  صاشرف. رسول خدامدینه، جبرئیل این خبر را به محمد داد و او را امر کرد به قتل کعب بن 

از بنی عامر که هر دو را عمرو بن امیه  ۀدو کشت ۀرفت نزد بنی النضیر که از ایشان کمک بخواهد در دی

نزد  صالضمری کشته بود و بین بنی النضیر و بنی عامر معاهده و پیمانی بود، پس چون رسول خدا

هیچ : ن با یکدیگر خلوت کردند و گفتندولیک ،دهیم آنچه بخواهی ما به تو کمک می: ایشان آمد گفتند

در کنار دیواری از  صدر حالی که رسول خدا .وقت محمد را مانند چنین حالتی نخواهید دید

 ۀبا عد صمردی برود و سنگی بر سر او بیندازد، رسول خدا: های ایشان نشسته بود، پس گفتند خانه

: قوم به او رسید، حضرت برخاست و به اصحاب فرمود ۀکمی از اصحابش بود که خبر آسمانی از اراد

شما باشید و خود به طرف مدینه برگشت، و چون برنگشت اصحاب جویا شدند، مردی از مدینه رسید 

و گفت من دیدم حضرت وارد مدینه شد، پس اصحاب او خدمتش رسیدند، حضرت خبر مکر ایشان را 

 ۀکعب. محمد بن مسلمه با چهار نفر دیگر به طرف قلع بیان کرد و محمد بن مسلمه را امر کرد به قتل

نیز در کمین ایشان در محلی نشست، پس محمد بن مسلمه با  صبنی النضیر رفتند، و رسول خدا

رفقایش نزدیک قصر کعب رفتند و رفقایش را در محلی نشانید و خود نزد دیوار کعب آمد و ندا کرد یا 

 من محمد بن مسلمه برادر توام (برادر رضاعی او بوده): کیستی؟ گفت: کعب، او بیدار شد و گفت

من : خواهد و ما درهمی نداریم، کعب گفت ام دراهمی از تو قرض گیرم زیرا محمد از ما صدقه می آمده

او شده بود و  اه من است بیا پائین، زنی که عروسگروی همر: دهم مگر با گرو، محمد گفت قرض نمی

بینم، کعب اعتنا نکرد از خانه  رم بروی، من در این صدا سرخی خون میگذا نمی: شب زفافش بود گفت

را بیرون آمد، محمد بن مسلمه بنا کرد با او صحبت کردن تا او را از قصرش به صحرا برد سپس سر او 

النضیر شنیدند و بیرون فریاد کرد بنوگرفت و رفقایش را صدا زد، کعب فریاد کرد زنش صدای او را شنید 

. پس چون صبح شد صول خداسها برگشتند به سالمت نزد ر یدند کعب کشته شده و مسلمانآمدند د

به قتل کعب و امر کرد حرکت کنند برای جنگ با بنی النضیر، اصحاب خود را خبر داد  صرسول خدا

ایشان را اعالم کرد که چون مکر شما ظاهر  ص، رسول خدا!*"پس بنی النضیر در قلعه متحصن شدند

شد از این دیار باید بیرون روید و گرنه مهیای حرب باشید و ده روز به ایشان مهلت داد، پس ایشان به 

سفر مشغول شدند، عبدالله بن ابی به ایشان پیغام فرستاد که از دیار خود بیرون نروید که من با دو  ۀتهی

پیغام  صکنم، یهود به سخن او مغرور شدند و به رسول خدا یاری می هزار کس از قوم خود شما را

کرد تا آن که محاصره  ایشان را ۀتوانی بکن، حضرت پانزده روز قلع رویم هر کاری می دادند که ما نمی

ه ب: وطن حاضر شدند، حضرت فرمود یترسی که خدا در دلشان افکنده بود به جال ۀواسطه ایشان ب

 .   )٢٥٨-٥/٢٥٧( مجمع البیانطبرسی،  -١

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٢٥٨

توانند حمل کنند برگیرید و  خود را بگذارید و آن مقدار اموال که حیوانات شما می ۀشرط اینکه اسحل

را بکشند، و خدا  صببرید، پس بر این وجه قرار یافت، ولی بعدا غدر دیگری کردند که رسول خدا

به این شرط که اهل  ،وطن کردند روز محاصره جالی ۲۱باألخره پس از رسول خود را اطالع داد و 

های خود  دست خود خانهه بیش از سه شتر متاع و غله نبرد، پس ایشان برای غیظی که داشتند بخانه هر

مسلمین نشود و سوار مرکب خود شده و دف زنان از بازار مدینه بیرون رفتند،  ۀرا خراب کردند که بهر

ل ابی حقیق یعنی ما از رفتن این شهر خوشحالیم. بعضی به اریحا و بعضی به اذرعات شام رفتند مگر آ

لِ ﴿: ۀ. و مقصود از جمل!*"و آل حی بن اخطب که به خیبر ملحق شدند وَّ
َ
همان بیرون  ﴾ٱۡ�َۡ�ِ  ِ�

 رفتن یهود است از مدینه که اولین اخراج یهود بوده و سابقه نداشته زیرا ایشان دارای عِ 
ّ

 ه و ُع د
ّ

و  ه بودندد

نفع بنی ه ت رسول خدا بجهات دیگری هم داشته از جمله حکمیّ  صبدبینی بنی النضیر از محمد

نساء ذکر شده  ۀکه در سوراین دو طایفه اتفاق افتاده بود  قتلی که میان ۀقریظه و علیه بنی النضیر در قص

است به تاریخ مراجعه شود، ضمنا آنچه در باال راجع به قتل کعب بن اشرف ذکر کردیم بعضی از 

 ل است. جمالت آن مورد تأمّ 

ن َولَۡوَ�ٓ ﴿
َ
ُ  َكَتَب  أ َ�ُهمۡ  ٱۡ�ََ�ٓءَ  َعلَۡيِهمُ  ٱ�َّ ۖ  ِ�  لََعذَّ ۡ�َيا  ٣ ٱ�َّارِ  َعَذاُب  ٱ�ِخَرةِ  ِ�  َولَُهمۡ  ٱ�ُّ

�َُّهمۡ  َ�ٰلَِك 
َ
ْ  بِ� َ  َشآقُّوا ۥۖ  ٱ�َّ َ  �َُشآّقِ  َوَمن َورَُسوَ�ُ َ  فَإِنَّ  ٱ�َّ  َ�َطۡعُتم َما ٤ ٱۡلعَِقابِ  َشِديدُ  ٱ�َّ

َنةٍ  ّمِن وۡ  ّ�ِ
َ
ٰٓ  قَآ�َِمةً  تََرۡ�ُتُموَها أ ُصولَِها َ�َ

ُ
ِ  فَبِإِۡذنِ  أ  ].۵-۳[الحشر: ﴾٥ ٱۡلَ�ِٰسقِ�َ  َوِ�ُۡخِزيَ  ٱ�َّ

آینه ایشان را در یرون رفتنش را مقرر نموده بود هر و اگر نه این بود که خدا بر ایشان ب: ترجمه
سبب آنست که ه ) این عذاب ب۳( در آخرت عذاب آتش استکرد و برای ایشان  دنیا عذاب می

خدا  الفت خدا کند پس محققاً مخ کس با خدا و رسولش مخالفت کردند و هرایشان 
پا باشد ر) آنچه از درختان خرما را که قطع کردید و یا گذاشتید بر ریشه ب۴العقاب است(شدید
 ). ۵د(گردانخوار  را فاسقانبود و تا خدا  ۀاجاز ه پس ب

َ�ُهمۡ ﴿: ۀمقصود از جمل: نکات ۡ�َيا ِ�  لََعذَّ این است که ایشان مانند بنی قریظه به کشتن و یا  ،﴾ٱ�ُّ

َنةٍ  ّمِن َ�َطۡعُتم َما﴿ رفتند. به اسارت می بنی  ۀوقت محاصر ص، داللت دارد که رسول خدا﴾ّ�ِ

دلبستگی به درختان خود داشتند درختان خرمای ایشان را کنده و این کار برای این بود که ایشان النضیر 

 خواست امید ایشان کنده شود و زودتر دل به رفتن بنهند.  صو رسول خدا

 به طور مختصر ذکر نموده است. )٣٧٤-٣٦٤ص: ( واقدی مغازیمولف این تکمله در داستان بنی نضیر را از کتاب  -١
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﴿ ٓ فَآءَ  َوَما
َ
ُ  أ ٰ  ٱ�َّ ٓ  ِمۡنُهمۡ  رَُسوِ�ِۦ َ�َ وَۡجۡفُتمۡ  َ�َما

َ
َ  َوَ�ِٰ�نَّ  رَِ�بٖ  َوَ�  َخۡيلٖ  ِمنۡ  َعلَۡيهِ  أ  ٱ�َّ

ٰ  رُُسلَُهۥ �َُسّلُِط  ۚ  َمن َ�َ ُ  �ََشآُء ٰ  َوٱ�َّ ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ ٓ  ٦ قَِديرٞ  َ�ۡ ا فَآءَ  مَّ
َ
ُ  أ ٰ  ٱ�َّ  ِمنۡ  رَُسوِ�ِۦ َ�َ

ۡهلِ 
َ
بِيلِ  َوٱبۡنِ  َوٱلَۡمَ�ِٰك�ِ  َوٱۡ�ََ�َٰ�ٰ  ٱۡلُقۡرَ�ٰ  َوِ�ِي َولِلرَُّسولِ  فَلِلَّهِ  ٱۡلُقَرىٰ  أ  َ�  َ�ۡ  ٱلسَّ

ۡغنَِيآءِ  َ�ۡ�َ  ُدولَ� يَُ�ونَ 
َ
ٓ  ِمنُ�مۚۡ  ٱۡ�  َ�ۡنهُ  َ�َهٮُٰ�مۡ  َوَما فَُخُذوهُ  ٱلرَُّسوُل  َءاتَٮُٰ�مُ  َوَما

 ْۚ ْ  فَٱنَتُهوا ۖ  َوٱ�َُّقوا َ َ  إِنَّ  ٱ�َّ ِينَ  ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ  لِۡلُفَقَرآءِ  ٧ ٱۡلعَِقابِ  َشِديدُ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ۡخرُِجوا
ُ
 ِمن أ

ۡمَ�ٰلِِهمۡ  دَِ�ٰرِهِمۡ 
َ
ِ  ّمِنَ  فَۡضٗ�  يَۡبَتُغونَ  َوأ ونَ  َورِۡضَ�ٰٗنا ٱ�َّ َ  َوَ�نُ�ُ ۥٓۚ  ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  َورَُسوَ�ُ

ُ
 ُهمُ  أ

ِٰدقُونَ  ِينَ  ٨ ٱل�َّ ارَ  َ�َبوَُّءو َوٱ�َّ يَ�ٰنَ  ٱ�َّ  َوَ�  إَِ�ِۡهمۡ  َهاَجرَ  َمنۡ  ُ�ِبُّونَ  َ�ۡبلِِهمۡ  ِمن َوٱۡ�ِ
ٓ  َحاَجةٗ  ُصُدورِهِمۡ  ِ�  َ�ُِدونَ  ا ْ  ّمِمَّ وتُوا

ُ
ٰٓ  َوُ�ۡؤثُِرونَ  أ نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
ۚ  بِِهمۡ  َ�نَ  َولَوۡ  أ  َوَمن َخَصاَصةٞ

ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�ۡفِسهِۦ ُشحَّ  يُوَق 
ُ
  ].۹-۶[الحشر:  ﴾٩ ٱلُۡمۡفلُِحونَ  ُهمُ  فَأ

به رسول خود عائد نمود از مال کفار پس شما اسبی و شتری بر آن و آنچه خدا : ترجمه
چیزی دهد و خدا بر هر بخواهد تسلط می کسی کهد ولیکن خدا رسوالن خود را بر هر نتاختی

ها پس مال خدا، رسول،  وال اهل این قریه) آنچه خدا عائد رسول خود نمود از ام۶تواناست(
میان توانگران شما دست به (ثروت) مساکین و ابن السبیل است تا  خویشاوندان، یتیمان،

خدا  از آن بس کنید و ازدست نگردد و آنچه این رسول به شما داد بگیرید و آنچه بازداشت 
ها و اموالشان رانده  ) برای فقرای مهاجرینی که از خانه۷بترسید زیرا خدا شدید العقاب است(

کردند  را یاری می شدند در حالی که جویای فضل و خوشنودی خدا بودند و خدا و رسول او
ند و اهگرفت یاایمان جهجرت و و آنان که پیش از مهاجرین در سرای ) ۸آنان فقط راستگویند(

که به ایشان داده شده دارند و از آنچه  ند دوست میاردهی را که به سوی ایشان هجرت کانکس
چه خود محتاج باشند و دارند و اگر ن را بر خود مقدم میدر دل خود نیازی نیابند و دیگرا است

 ). ۹که از بخل خود محفوظ ماند پس همانان رستگارند(ر ه

شود و حکم آن چنان است که در این  از کفار عائد مسلمین میمالی است که  ؛﴾ِ�ء﴿ :نکات

مانند اموال بنی النضیر اختیار آن با زمامدار آیات بیان شده که اگر بدون جنگ و قتالی واگذار کنند 

مسلمین است و مصرف آن چنانکه در آیه بیان شده مانند مصرف خمس غنائم جنگی است یعنی منظور 

بِيلِ  َوٱبۡنِ  َوٱلَۡمَ�ِٰك�ِ  َوٱۡ�ََ�َٰ�ٰ  ٱۡلُقۡرَ�ٰ  ِ�ِي﴿از  انفال نیز بیان شد  ۀسور ۴۱ ۀچنانکه در آی ﴾ٱلسَّ

عموم مسلمین است یتامی و مساکین  م نیست، بلکه مقصود ابن سبیل وشخصوص سادات و بنی ها

بنابراین کمال تعجب است که چرا  ﴾...ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ  لِۡلُفَقَرآءِ ﴿بعد فرموده  ۀچنانکه بالفاصله در آی
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اند و تعجب بیشتر آن  را به بنی هاشم اختصاص دادهانفال طبقات مذکور  ۀسور ۴۱ ۀفقهای شیعه در آی

النضیر موال بنیا صخداهرحال رسول به !!اند که از خمس غنائم جنگی، خمس ارباح مکاسب ساخته

 ه بسیار محتاج بودند، ابو دجانه،به سه نفر کرا تقسیم کرد بین مهاجرین و به انصار چیزی نداد جز 

های  اگر میل دارید اموال و خانه: به انصار فرمود صسهل بن حنیف و حارث بن الصمه، رسول خدا

خود را تقسیم کنید بین خودتان و مهاجرین (زیرا مهاجرین از دیار خود فرار کرده و ترک خانه و زندگی 

داشتند) و در این غنیمت با مهاجرین شریک باشید و گرنه میل دارید نموده و در مدینه زندگی الزم 

بلکه ما اموال و : ها و اموال شما مال خودتان، ولی از این غنیمت چیزی قسمت نبرید، انصار گفتند خانه

دهیم و غنائم را به  کنیم و ایشان را در این غنائم بر خود ترجیح می خود را با ایشان قسمت می ۀخان

انصار و یا اصحاب رسول  و در ایثارِ  !+"ایثار نازل گردید ۀیعنی آی  !*"۹ ۀکنیم، پس آی واگذار میایشان 

هفت نفر تشنه میان میدان مجروح در جنگ احد  ؛اند از آن جمله مطالب بسیاری نوشته صخدا

دیگری کرد تا اینکه به تمام هفت نفر  ۀبودند، آبی آوردند که برای یک نفر کافی بود هر یکی از آنان حوال

 صاحدی از ایشان نیاشامید. و مردی آمد خدمت رسول خدا طواف داده شد و همه وفات کردند و
کیست : خود چیزی پیدا نشد، پس فرمود ۀام، حضرت فرستاد به خان عرض کرد مرا اطعام کن که گرسنه

برد و نزد او چیزی نبود مگر به مقدار قوت دختر که این مرد را ضیافت کند، مردی از انصار او را منزل 

ها را  طوری بود بچههر پس همان را برای مهمان آوردند و چراغ را خاموش کردند و زن او به اش، بچه

خواب کرد، پس آمدند نزد مهمان و بنا کردند مچ مچ کردن و زبان در دهان گردانیدن تا مهمان خیال 

که مهمان سیر شد و خودشان گرسنه شب را به صبح آوردند، چون صبح تا اینکنند  کند ایشان تناول می

زل شده برای ایشان رفتند حضرت به ایشان نظری و تبسمی نمود و این آیه را که نا صنزد رسول خدا

ِينَ ٱوَ ﴿ -١ ارَ ٱ َ�بَوَّءُو �َّ ٓ  َحاَجةٗ  ُصُدورِهِمۡ  ِ�  َ�ُِدونَ  َوَ�  هِمۡ إَِ�ۡ  َهاَجرَ  َمنۡ  ُ�ِبُّونَ  لِهِمۡ َ�بۡ  مِن نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ ا ْ  ّمِمَّ وتُوا
ُ
 أ

ٰٓ  ثُِرونَ َو�ُؤۡ  نُفِسهِمۡ  َ�َ
َ
ۚ  بِهِمۡ  َ�نَ  َولَوۡ  أ ْوَ�ٰٓ  ۦِسهِ َ�فۡ  ُشحَّ  يُوَق  َوَمن َخَصاَصةٞ

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ و ] «٩[احلرش:  ﴾لُِحونَ ُمفۡ ل

 را كسانی بودند، آورده ايامن) نيز( و گرفتند جای) االسالم دار مدينه( خود ديار در آنان از پيش كه (نيز برای) كسانی

ده احساس حسد (و ش داده) مهاجران به( آنچه از خود  های و در دل دارند هجرت كنند دوست می شان سوی به كه

) حرص و( بخل از كه باشند و كسانی نيازمند خودشان هرچند دارند، می مقدم خود بر را ها و آن كنند نيازی) نمی

 »رستگارانند. ها آن پس اند، شده داشته باز خويش نفس

 اند.  . و این مساله را تمام سیره نویسان روایت کرده)٥/٢٦٠( مجمع البیانطبرسی،  -٢
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 بودند. به إفاطمه حضرت علی و ،میزبان مردِ  نفر زن و . از ابوهریره نقل شده که آن دو!*"خواند

فرمود  صو انصار و صدق ایمانشان، و رسول خدا یناست در مدح مهاجر حال این آیات صریحهر

ةُ  ُق رَتِ َسَتفْ « مَّ
ُ
ٍث  َهِذهِ األ

َ
ال

َ
ةً  ىلَعَ ث

َ
هَ َوَسْبِعَ� فِْرق

ُّ
 َواِحَدة، لُك

َّ
وا: َوَمْن ِ�َ يا َرُسوَل  .ا يِف انلَّارِ إِال

ُ
ال

َ
اهللاِ؟  ق

اَل: َمْن اَكَن ىلَعَ 
َ
ْصَحايِب  ْثلِ مِ  ق

َ
يِه وَأ

َ
نَا َعل

َ
زودی امت من بر هفتاد و سه فرقه تفرقه ه ب« :، یعنی!+"»َما أ

: فرمود؟ کیست آن یک فرقه ای رسول خدا: خواهد شد تمام آنها در آتشند مگر یک فرقه، عرض کردند

شب و  فانه زمان ما یک عده روضه خوان ابزار دست استعمارمتأّس  ».کسی که مانند من و اصحابم باشد

زنند. ولی  و اگر کسی ایشان را نهی کند هزاران تهمت به او می کنند ی میروز از مهاجر و انصار بدگوی

 : فرماید ذیل می ۀخدا در آی

ِينَ ﴿ ِينَ  َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا َ�َا ٱۡغفِرۡ  َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  َ�ۡعِدهِمۡ  ِمنۢ  َجآُءو َوٱ�َّ يَ�ٰنِ  َسَبُقونَا ٱ�َّ  َوَ�  بِٱۡ�ِ
ِينَ  ِغّ�ٗ  قُلُو�َِنا ِ�  َ�َۡعۡل  ْ  ّلِ�َّ ٓ  َءاَمُنوا لَمۡ  ١٠ رَِّحيمٌ  رَُءوٞف  إِنََّك  َر�ََّنا

َ
ِينَ  إَِ�  تَرَ  ۞� ْ  ٱ�َّ  نَاَ�ُقوا

ِينَ  ِ�ِۡخَ�ٰنِِهمُ  َ�ُقولُونَ  ْ  ٱ�َّ ۡهلِ  ِمنۡ  َ�َفُروا
َ
ۡخرِۡجُتمۡ  لَ�ِنۡ  ٱۡلِكَ�ٰبِ  أ

ُ
 َوَ�  َمَعُ�مۡ  َ�َۡخرَُجنَّ  أ

َحًدا �ِيُ�مۡ  نُِطيعُ 
َ
بَٗدا أ

َ
نَُّ�مۡ  قُوتِۡلُتمۡ  �ن � ُ  َ�َنُ�َ  لَ�ِنۡ  ١١ لََ�ِٰذبُونَ  إِ�َُّهمۡ  �َۡشَهدُ  َوٱ�َّ

 ْ ۡخرُِجوا
ُ
ْ  َولَ�ِن َمَعُهمۡ  َ�ۡرُُجونَ  َ�  أ وَ�ُهمۡ  َ�  قُوتِلُوا وُهمۡ  َولَ�ِن يَنُ�ُ ۡدَ�ٰرَ  َ�َُولُّنَّ  نََّ�ُ

َ
 َ�  ُ�مَّ  ٱۡ�

ونَ  نُتمۡ  ١٢ يُنَ�ُ
َ
َشدُّ  َ�

َ
ِۚ  ّمِنَ  ُصُدورِهِم ِ�  رَۡهَبةٗ  أ �َُّهمۡ  َ�ٰلَِك  ٱ�َّ

َ
 َ�  ١٣ َ�ۡفَقُهونَ  �َّ  قَۡومٞ  بِ�

َنةٍ  قُٗرى ِ�  إِ�َّ  َ�ِيًعا يَُ�ٰتِلُونَُ�مۡ  َصَّ وۡ  �ُّ
َ
ِۢ�ۚ  َوَرآءِ  ِمن أ ُسُهم ُجُدر

ۡ
 َ�َۡسُبُهمۡ  َشِديدۚٞ  بَۡيَنُهمۡ  بَأ

�  َوقُلُوُ�ُهمۡ  َ�ِيٗعا ٰ �َُّهمۡ  َ�ٰلَِك  َش�َّ
َ
  ].۱۴-۱۰[الحشر:  ﴾١٤ َ�ۡعِقلُونَ  �َّ  قَۡومٞ  بِ�

 روایت کرده است. )٥/٢٦٠( مجمع البیاناین دو قصه را طبرسی در  -١

المعجم الصغیر  ؛ در)٨/٢٢معجم األوسط ( در يطبران ؛)١/٢١٨المستدرك ( درحاکم  ؛)٢٦٤١سنن، ح ( در يترمذ -٢

، ٢٣"الشریعة" ( در يآجر و ؛)٧/٢٧٧األحادیث المختارة ( در يأبوعبدالله محمد بن عبد الواحد مقدس ؛)٢/٢٩(

"الحجة  در يصبهانا )؛١٤٧-١٤٦( "اعتقاد أهل السنة"در  ئياللکا اإلیمان)؛/کتاب ٢٦٥"اإلبانة" ( درابن بطة  ؛)٢٤

 ي. لفظ ترمذ..) و٥٩"السنة" ( در يروزممحمد بن نصر  ؛)٢٤٨"البدع" ( درابن وضاح  ؛)١٧في بیان المحجة" (

يِت ىلَعَ ثََالٍث وََسبِْعَ� ِملًَّة لُكُُّهْم يِف انلَّ «..... : چنین است مَّ
ُ
ُق أ  ِملًَّة َواِحَدًة ، قَالُوا : َوَمْن ِ�َ يَا َوَ�ْفرَتِ

َّ
اِر إِال

ْصَحايِب 
َ
نَا َعلَيِْه َوأ

َ
؟ قَاَل : َما أ ِ ها در آتش شود که همگی آنامتم به هفتاد و سه فرقه تقسیم می«... : »رَُسوَل ا�َّ

سپس  ».من و اصحابم باشندهستند جز یک فرقه؛ گفتند: آن فرقه کدام است؟ فرمودند: گروهی که بر راه و روش 

مجموع الفتاوي  در ه. و ابن تیمیداندرا حسن میی آنالبان است. و همچنین حدیث حسن این : گویدمی يترمذ

 [ُمصحح] ».است دیمسان سنن و و درمشهور و حدیث صحیح این : «گویدمی )٣/٣٤٥(
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که در ایمان از ما را  نمابرادران، ما وپروردگارا: گویند می ،و آنان که پس از ایشان آمدند: ترجمه
ی محققا توی ،پروردگارا .قرار مده ایینهما برای اهل ایمان ک هایبیامرز و در دلپیشی گرفتند 
) آیا توجه نکردی به آنان که نفاق ورزیده به برادران خود که از کفار اهل ۱۰مهربان رحیم(

(و علیه شما ۀدربار هرگز و  شویمخارج میبا شما هم ما  شما اخراج شدیدکتابند گویند که اگر 
کنیم و خدا  ی میو اگر قتال کنید البته شما را یار شما) احدی را اطاعت نخواهیم کرد

شوند  ه اگر اخراج شوند با ایشان خارج نمینآی ) هر۱۱دهد که ایشان دروغگویند( یشهادت م
آیند و اگر ایشان را یاری کنند البته پشت بگردانند  و اگر اینکه مقاتله شوند به یاری ایشان نمی

سبب این است ه این بید ا در دل آنان از خدا پر مهابت تر) محققا شم۱۲سپس یاری نشوند(
حصاردار محکم و یا  هایگی با شما قتال نکنند مگر در قریه) هم۱۳ایشان قومی نفهمند(که 

جمعشان پنداری و حال (مّتحد و)، صالبتشان بین خودشان شدید است، هااز پشت دیوار 
 ). ۱۴عقلند( سبب این است که ایشان قومی بیه آنکه دلهاشان پراکنده است، این ب

زیرا آنان پیشقدم در دین بودند و ن الحقین باید طلب مغفرت کنند از برای سابقین مؤمنی: نکات

سجادیه که بر  ۀاسالم را یاری کردند و به الحقین رسانیدند. امام زین العابدین در دعای چهارم صحیف

دٍ الَّ اَللَّ «: درود فرستاده و در آن فرموده صاصحاب رسول خدا َمَّ ابُ حمُ حَ أَصْ مَّ وَ ةَ هُ ابَ حَ نُوا الصَ سَ ينَ أَحْ ذِ

لْ إِىلَ التَّابِعِنيَ لَ «: دعا فرموده که صپیامبر ۀسپس به پیروان صحاب »... صِ أَوْ مَّ وَ هُ ينَ ـاللَّ ، الَّذِ انٍ سَ مْ بِإِحْ هُ

ولُون قُ ٰ َوِ�ِخۡ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱ َر�ََّنا﴿ : يَ ِينَ ٱ نَِناَ� ِ  َسَبُقونَا �َّ ائِك ﴾نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب زَ َ جَ ريْ ، الَّ   خَ مْ تَهُ مْ وا سَ دُ ينَ قَصَ ذِ

َ وَ  ، وَ حتَ مْ تَهُ هَ جْ ا وِ وْ مْ رَّ تِهِ اكِلَ ىلَ شَ ا عَ وْ ضَ مِ « :که فرمودهتا آن »مَ وْ ا إِىلَ يَ ذَ نَا هَ مِ وْ نْ يَ ىلَ التَّابِعِنيَ مِ لِّ عَ صَ مَّ وَ اللَّهُ

اتِ  يَّ رِّ ىلَ ذُ عَ مْ وَ هِ اجِ وَ ىلَ أَزْ عَ ينِ وَ مْ ـالدِّ مهِ نْهُ كَ مِ نْ أَطَاعَ ىلَ مَ عَ خدایا به آن عده پیروان نیکوکار و « :یعنی ،» وَ

» ما و برادران ما را که به ایمان از ما سبقت داشتند بیامرز ،پروردگارا«گویند  اصحاب محمد که می نیِک 

ی که را پیش گرفتند و بر جای صاصحاب پیامبر ۀوانی که طریقربهترین پاداشت را برسان، آن پی

و بر روش اصحاب پیامبر زیستند .... خدایا از امروز تا روز قیامت  اصحاب پیامبر رو آوردند رو کردند

 . »بر پیروان اصحاب محمد و زنان و فرزندانشان و مطیعین تو از ایشان درود فرست

ِينَ ﴿و مقصود از  ْ  ٱ�َّ ضیر پیغام داد از حصار بی منافق بود که به یهود بنی النّ عبدالله بن أ ﴾...نَاَ�ُقوا

 ۀقتال کنید من با دو هزار نفر به یاری شما خواهم آمد، ولی به وعد صخداخارج نشوید و با رسول 

دل داشت، از این قبیل آیات در قرآن زیاد است که معلوم  خود وفا نکرد از ترسی که از مؤمنین در

ند که با یهود و نصاری هم مذاق بودند، ولی و منافقین کسانی نافقین غیر از مهاجرین و انصارنددارد م می

. پس کسانی که پس از منافقین از ترس ایشان پر بودو مهاجرین و انصار کسانیند که دل یهود و نصاری 
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یعنی مهاجرین و انصار را لعنت  صعنوان منافقین تمام اصحاب رسوله صد سال بهزار و چهار

 چه قدر از دین و از انصاف دورند.  بفهمندکنند باید  می

ِينَ  َكَمَثلِ ﴿ ۖ  َ�ۡبلِِهمۡ  ِمن ٱ�َّ ْ  َقرِ�ٗبا ۡمرِهِمۡ  َوَ�اَل  َذاقُوا
َ
ِ�مٞ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  أ

َ
ۡيَ�ٰنِ  َكَمَثلِ  ١٥ أ  ٱلشَّ

�َ�ٰنِ  قَاَل  إِذۡ  ا ٱۡ�ُفرۡ  لِۡ�ِ ٓ  ّمِنَك  بَرِٓيءٞ  إِّ�ِ  قَاَل  َ�َفرَ  فَلَمَّ َخاُف  إِّ�ِ
َ
َ  أ  ١٦ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َربَّ  ٱ�َّ

ٓ  فََ�نَ  �َُّهَما َ�ٰقَِبَتُهَما
َ
يۡنِ  ٱ�َّارِ  ِ�  � َ�ِٰ�َ  ۚ ْ  َوَ�ٰلَِك  �ِيَها ُؤا ٰلِِم�َ  َجَ�ٰٓ   ].۱۷-۱۵[الحشر:  ﴾١٧ ٱل�َّ

دند که وبال خویش را چشیدند و مین نزدیکی بوه مانند کسانی که پیش از آنان به: ترجمه
مانند شیطان وقتی که به انسان گفت کافر شو پس چون  )۱۵ست(ا ایشان عذاب دردناکبر 

) ۱۶ی که پروردگار جهانیان است(ترسم از خدای و بیزارم زیرا من میمن از ت: کافر شد گفت
 پس عاقبت هر دو این است که هر دو در آتشند در آن جاویدند و این جزا و پاداش ستمگران

 ). ۱۷ست(ا
ِينَ ﴿: ۀمقصود از جمل: نکات شش ماه قبل از بنی النضیر مشرکین بدرند که  ﴾...َ�ۡبلِِهمۡ  ِمن ٱ�َّ

ساکن بودند و با رسول بنی قینقاع از یهودند که در مدینه  ۀمقصود طائف: هالک شدند، و این عباس گفته

و سببش آن شد که در بازار بنی قینقاع زنی از مسلمین بر در  .معاهده بستند ولی نقض نمودند صخدا

پشت آن زن را چاک زد و  ۀو یا مردم دیگری از یهود برای مسخره کردن جامدکان زرگری بود سپس آن زرگر 

ودیان بخندیدند، آن زن صیحه کشید، هچون برخاست سرینش پیدا شد و ی خبر بود، گره بست آن زن بی

سو جمع شدند و آن مرد مسلمان را به یهود را بکشت، یهودیان از هرن این بدید آن مردی از مسلمین چو

رسید، آن حضرت بزرگان یهود را خواست و فرمود چرا پیمان  صقتل رساندند و این قصه به رسول خدا

مرا به خدا بترسید و نقض عهد نکنید زیرا اتفاقی که برای قریش افتاد به شما نیز تواند رسید و شکستید، از 

 ۀای محمد ما را مترسان و از غلب: اید که سخن من صدق است، ایشان گفتند رسالت باور دارید زیرا دانسته

حرب ندانستند اگر کار تو با ما افتد طریق حرب را خواهی که قانون  بر قریش مگو همانا با قومی رزم داری

ا﴿ :سوره أنفال ۵۸ ۀ، جبرئیل آمد و آیدانست، این بگفتند و برخاسته و دامن افشاندند و بیرون شدند  �مَّ
ٰ  ِهمۡ إَِ�ۡ  بِذۡ �ٱفَ  ِخَيانَةٗ  �ٍ قَوۡ  ِمن َ�َاَ�نَّ  َ�َ  ٓ   صرا نازل نمود، رسول خدا !*"﴾ءٍ َسَوا

ُ
بابه را در مدینه ابول

ساخت و قصد ایشان نمود، جماعت یهود چون خود نمود و پرچم جنگ را به حمزه داد و لشکر  ۀخلیف

و پانزده روز در محاصره بودند تا کار بر ایشان نداشتند به حصارهای خود پناه جستند قوت مقابله و مقاتله 

و حکم خدا را بپذیرند، تنگ شد و رعب در دلشان جای گرفت ناچار رضا داده که از حصار خارج شوند 

 ].٥٨[األنفال: ». و البته اگر از قومی ترس خیانتی داشتی پس بینداز بسوی ایشان پیمانشان را بطور منصفانه« -١
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از منافقین که بی ، عبدالله بن أ!*"سلمی دست آنان را از پشت ببندد ۀامن قدب منذر: رسول خدا امر فرمود

درخواست کرد که در حق ایشان احسان فرماید و در این خدا اسالم آورده بود از رسول حدود یکماه بود

به امر حضرت جالی وطن  ایشان را فرمود که مدینه را ترک کنند، آنان نیزباب اصرار کرد، پس حضرت 

در ماه شوال  ۲ ۀهای ایشان بجای ماند و به اذرعات شام رفتند و این در سن کردند و اموال و اثقال و خانه

 بود. 

�َ�ٰنِ  قَاَل  إِذۡ ﴿شیطان  ۀو اما قص که  برصیصانام ه شاید اشاره باشد به عابد بنی اسرائیل ب ﴾...لِۡ�ِ

آوردند و به دست و یا به دعای او سالم  یمارها و مجانین را میخدا را عبادت کرد تا اینکه بمدتی 

ای را که دیوانه شده بود برادرانش نزد او آوردند، مدتی  داد تا آنکه زن شریفه شدند، یعنی خدا شفا می می

ماند و همواره شیطان او را وسوسه کرد تا با او زنا کرد و او حامله شد، چون حمل او ظاهر شد او را 

دفن نمود، شیطان به یکی از برادران او اطالع داد که عابد چنین کرده و در فالن محل دفن  کشت و

آمدند و او نموده، او به برادران دیگر گفت و زبان به زبان گردش کرد تا به پادشاه رسید، پس شاه با مردم 

آویختند، در باالی دار شیطان برای را دستگیر کردند، پس او اقرار کرد به آنچه کرده بود، پس او را به دار 

کنم از آنچه  من تو را در این فشار وارد کردم اگر مرا اطاعت کنی تو را خالص می: او مجسم شد و گفت

با : چگونه سجده کنم، در این حال گفت: سجده کن برایم، گفت: باشد، گفت: در آن هستی، گفت

و کافر شد و از دنیا رفت. خدا این مثل را برای اشاره سجده کن کافی است پس او با اشاره سجده کرد 

، و ممکن است مثلی باشد برای کفار روز بدر، !+"بنی نضیر زده چون گول شیطان منافقین را خوردند

نیت کشتن اسیران بنی قینقاع را داشت اسننباط سیره نویسان است و در مورد آن نص  صاین قول که رسول خدا  -١

از  ص. و روایت صحیح بیانگر آن است که رسول خدا صریحی نیست. و روایتی که در این زمینه وارد شده ضعیف است

باری ما در مسجد «گوید: کند که میهمان ابتدای امر آنان را گرامی داشت؛ ابوداود با سندش از ابوهریره روایت می

 َ�ُهودَ «نزد ما آمده و فرمود:  صبودیم که رسول خدا 
َ

پس همراه  ».به سوی یهود بروید«: »اْ�َطِلُقوا إىِل

َر «ها رسیدیم پس رسول خدا ایشان را ندا داده و فرمود: به سوی یهودیان خارج شدیم تا به آن صخدا رسول
َ

َیا َمْعش

ُموا
َ
ْسل

َ
ْسِلُموا ت

َ
 ابالغ نمودی ای ابوالقاسم؛ پس گفتند: »اسالم بیاورید تا در امان باشید.ای گروه یهود، !»: «َیُهوَد! أ

رُْض «جمله را تکرار نمود. و در بار سوم فرمود: پس برای بار دوم رسول خدا نیز این 
َ
�ََّما األ

َ
َورَُسوهِلِ  ِلـلَّهِ اْعلَُموا �

رِْض َ�َمْن وََجَد ِمنُْ�ْم بَِماهِلِ َشيْئًا فَلْيَِبْعُه َو�ِالَّ فَاْعلَ 
َ
ْجِليَُ�ْم ِمْن َهِذهِ األ

ُ
ْن أ

َ
ِر�ُد أ

ُ
رُْض َو�ِ�ِّ أ

َ
�ََّما األ

َ
 ِلـلَّهِ ُموا �

باشد و من تصمیم دارم شما را از این سرزمین بیرون کنم. پس بدانید که زمین برای الله و رسولش می»: «َورَُسوهِلِ 

نگا: ». باشدرا بفروشد و در غیر اینصورت بدانید که زمین از آن الله و رسولش میکسی که از خود مالی دارد باید آن

 ).٣٠٠٣ف کان إخراج الیهود من المدینة، حدیث (، کتاب الخراج واإلمارة والفيء، باب کیداود يأبسنن 

 .)٨٣-٨/٨٢( معالـم التنزیل. و نگا: بغوی، )٥/٢٦٥( مجمع البیانطبرسی،  -٢
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: کرد ولی چون مالئکه را دید فرار کرد و به کفار گفت صچون مردم را تحریص به جنگ رسول خدا

 من از شما بیزارم. 

َها﴿ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ  ِ ْ  ينَ ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا َ  ٱ�َُّقوا ا َ�ۡفٞس  َوۡ�َنُظرۡ  ٱ�َّ َمۡت  مَّ ْ  لَِغدٖ�  قَدَّ ۚ  َوٱ�َُّقوا َ َ  إِنَّ  ٱ�َّ ۢ  ٱ�َّ  َخبُِ�

ْ  َوَ�  ١٨ َ�ۡعَملُونَ  بَِما ِينَ  تَُ�ونُوا ْ  َكٱ�َّ َ  �َُسوا �َسٮُٰهمۡ  ٱ�َّ
َ
نُفَسُهمۚۡ  فَأ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  أ

ُ
 ٱۡلَ�ِٰسُقونَ  ُهمُ  أ

ۡصَ�ُٰب  �َۡسَتوِيٓ  َ�  ١٩
َ
ۡصَ�ُٰب  ٱ�َّارِ  أ

َ
ۡصَ�ُٰب  ٱۡ�َنَّةِ�  َوأ

َ
نَزۡ�َا لَوۡ  ٢٠ ٱۡلَفآ�ُِزونَ  ُهمُ  ٱۡ�َنَّةِ  أ

َ
 أ

ٰ  ٱۡلُقۡرَءانَ  َ�َٰذا ۡ�َتُهۥ َجَبلٖ  َ�َ
َ
ٗ�  َ�ِٰشٗعا لََّر� َتَصّدِ ِۚ  َخۡشَيةِ  ّمِنۡ  مُّ ۡمَ�ُٰل  َوتِۡلَك  ٱ�َّ

َ
 نَۡ�ُِ�َها ٱۡ�

ُرونَ  َعلَُّهمۡ لَ  لِلنَّاِس   ].۲۱-۱۸[الحشر:  ﴾٢١ َ�َتَفكَّ
بیند برای فردا چه پیش فرستاده و از خدا کس باید ب هر از خدا بترسید وای مؤمنین : ترجمه

) و نباشید مانند آنان که خدا را فراموش کردند ۱۸کنید آگاه است( بترسید که او به آنچه می
) اهل آتش و اهل بهشت یکسان ۱۹همان فاسقانند(پس خدا خودشان را از یادشان برده آنان 

) اگر این قرآن را بر کوهی نازل کرده ۲۰نیستند اهل بهشت همان کامیابان و رستگارانند(
شاید زنیم  ها را برای مردم می دیدی، و این مثل بودیم آن را از ترس خدا فروتن و شکافته می

 ). ۲۱ایشان فکر کنند(
مر به تقوی نموده، و روز قیامت را مانند فردا چنین نزدیک دو مرتبه اتعالی در یک آیه  حق: نکات

�َسٮُٰهمۡ ﴿کرده تا انسان مواظب عمل و عمر خود باشد و مجانی از دست ندهد، 
َ
نُفَسُهمۡ  فَأ

َ
داللت  ﴾أ

کس او را فراموش کند خود را فراموش کرده چون ار داده مانند علت و معلول که هرکه خدا چنین قردارد 

نَزۡ�َا لَوۡ ﴿: ۀبه او از این باب است. و جمل ت را او قرار داده نسبِت علیّ 
َ
داللت دارد  ﴾....ٱۡلُقۡرَءانَ  َ�َٰذا أ

 تر است.  که قلوب مردم از سنگ سخت

ُ  ُهوَ ﴿ ِي ٱ�َّ َ�َٰدةِ�  ٱۡلَغۡيبِ  َ�ٰلِمُ  ُهَوۖ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  ٱ�َّ ُ  ُهوَ  ٢٢ ٱلرَِّحيمُ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ  ُهوَ  َوٱلشَّ  ٱ�َّ
ِي وُس  ٱلَۡملُِك  ُهوَ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  ٱ�َّ َ�ٰمُ  ٱۡلُقدُّ ۚ  ٱۡ�َبَّارُ  ٱۡلَعزِ�زُ  ٱلُۡمَهۡيِمنُ  ٱلُۡمۡؤِمنُ  ٱلسَّ ُ  ٱلُۡمَتَكّ�ِ

ِ  ُسۡبَ�ٰنَ  ا ٱ�َّ ُ  ُهوَ  ٢٣ �ُۡ�ُِ�ونَ  َ�مَّ ۖ  ٱۡ�َارِئُ  ٱۡلَ�ٰلِقُ  ٱ�َّ ۡسَمآءُ  َ�ُ  ٱلُۡمَصّوُِر
َ
� ٱ�ُۡ  ٱۡ�  ۡسَ�ٰ

َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َما َ�ُۥ �َُسّبِحُ  �ِض�  ٱلسَّ
َ
 ]. ۲۴-۲۲[الحشر:  ﴾٢٤ ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ  َوُهوَ  َوٱۡ�

ست اوست ا که معبودی و ملجأی جز او نیست دانای غیب و شهادتی ایاوست خد: ترجمه
عیب و  ) اوست خدائی که نیست معبودی و ملجأی جز او، پادشاهی بی۲۲رحمن رحیم(

کننده و با تکبر است،  ایمنی بخش و تصدیق کننده و مراقب و مقتدر و عظیم الشأن و جبران
-هستی ۀ) اوست خدای آفرینند۲۳نند(ک منزه است خدای کامل الذات از آنچه شریک او می
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کند آنچه در  های نیکو، برای او تسبیح می گری که مخصوص اوست نام صورت ۀدهند
 ). ۲۴ت نیرومند درستکار(ها و زمین است و اوس آسمان
تعالی ذکر شده و خواندن آن بسیار فضیلت دارد و برای  حقدر این آیات اسماء حسنای : نکات

بسیار دارد،  ۀنام است که در قرآن ذکر شده از آن جمله این آیات است که خواندن آن بهر تعالی صد حق

بگوییم و  بالله من الشیطان الرجیمعوذ أ ؛سفارش نمود که به هنگام صبح صرسول خداروایتی  در و

حال خدا را باید با همان اسامی که در وحی آمده ه هر. ب!*"حشر را بخوانیم ۀآخر سور ۀسپس سه آی

 ۀبر شما باد به آخر سور: فرمود سؤال شد از اسم اعظم؟ صاست، خواند. و در روایتی از رسول خدا

ۡسَمآءُ  َ�ُ ﴿: ۀ. و جمل!+"حشر
َ
الف و الم عهد است داللت دارد بر اینکه که دارای  ﴾ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  ٱۡ�

ها را بدانند و بخوانند نه غیر  باید همان معینی دارد که در وحی معین شده و بندگان اوهای  تعالی نام حق

 .!,"ید بر خدا سالم زیرا که خدا خود سالم استنگوی: فرمود صآنها را. و رسول خدا

) از معقل بن یسار به صورت مرفوع ٢٩٢٢. و این حدیث را ترمذی در سنن ()٥/٢٦٦( مجمع البیانطبرسی،  -١

را و البانی آن .»شناسمرا جز به این وجه نمیآن است حدیث غریب این«گوید: تخریج کرده است. و ترمذی می

؛ و شعیب ارنؤوط (محقق مسند أحمد)  بر ضعیف بودن حدیث )٥/٢٦( ضعیف کرده است. و احمد در المسندت

 حکم نموده است.

ی : واحد. و دیلمی در مسند الفردوس از ابن عباس به صورت مرفوع؛ و همچنین)٥/٢٦٦( مجمع البیانطبرسی،  -٢

 .١٨٢٥: الزیادة إلی الجامع الصغیرالفتح الکبیر في ضم . نگا: سیوطی، )٤/٢٨٠التفسیر الوسیط ( در

؛ و احمد در مسند از ابن مسعود. نگا: سیوطی، السننمتفق علیه، بخاری و مسلم و ابوداود و نسائی و ابن ماجه در  -٣

یادتهصحیح الجامع الصغیر و). و نگا: البانی، ١٣٥٨٢، (الفتح الکبیر  ).٧٤٠٣: (ز

 

                                                           



 
 
 

 سورة املمتحنة (مدنية وهي ثالث عرشة آية)

 باشد آیه می ۱۳ممتحنه مدنی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ِ ۡوِ�َآَء تُۡلُقوَن إَِ�ِۡهم ب

َ
ْ َعُدّوِي وََعُدوَُّ�ۡم أ ْ َ� َ�تَِّخُذوا ةِ ٱَءاَمُنوا َوقَۡد  لَۡمَودَّ

ْ بَِما َجآَءُ�م ّمَِن  ِ  لرَُّسوَل ٱُ�ۡرُِجوَن  ۡ�َقِّ ٱَ�َفُروا  ب
ْ ن تُۡؤِمُنوا

َ
ِ ٱ�يَّاُ�ۡم أ َرّ�ُِ�ۡم إِن  �َّ

ِ  بۡتَِغآءَ ٱَسبِيِ� وَ ِجَ�ٰٗدا ِ�  رَۡجُتمۡ ُكنُتۡم خَ  وَن إَِ�ِۡهم ب ُّ�ُِ� � ةِ ٱَمۡرَضاِ� ۡعلَُم بَِمآ  لَۡمَودَّ
َ
۠ أ نَا

َ
َو�

ۡعلَنُتۡمۚ َوَمن َ�ۡفَعۡلُه ِمنُ�ۡم َ�َقۡد َضلَّ َسَوآَء 
َ
ۡخَفۡيُتۡم َوَمآ أ

َ
بِيلِ ٱأ ْ  َ�ۡثَقُفوُ�مۡ  إِن ١لسَّ  يَُ�ونُوا

ۡعَدآءٗ  لَُ�مۡ 
َ
ْ  أ يِۡدَ�ُهمۡ  ُ�مۡ إَِ�ۡ  َوَ�ۡبُسُطٓوا

َ
لِۡسنََتُهم �

َ
وٓءِ  َو� ْ  بِٱلسُّ وا  لَن ٢ تَۡ�ُفُرونَ  لَوۡ  َوَودُّ

رَۡحاُمُ�مۡ  تَنَفَعُ�مۡ 
َ
ۡوَ�ُٰدُ�مۚۡ  َوَ�ٓ  أ

َ
ُ  بَۡيَنُ�مۚۡ  َ�ۡفِصُل  ٱۡلقَِ�َٰمةِ  يَۡومَ  أ  َ�ۡعَملُونَ  بَِما َوٱ�َّ

 ]. ۳-۱[الممتحنة:  ﴾٣ بَِص�ٞ 
دشمن من و دشمن نام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. ای مؤمنین، ه ب: ترجمه

خود را دوستانی قرار ندهید که با ایشان طرح دوستی افکنید در حالی که آنان به آن حقی که 
کنند که چرا ایمان به خدا و   ورزند، پیامبر و شما را بیرون می برای شما آمده کفر و انکار می

اید (چنین  اید، اگر شما برای جهاد در راه من و طلب رضای من بیرون آمده پروردگارتان آورده
دانم آنچه را  افکنید و حال آن که من داناترم و می مکنید) پنهانی به سوی ایشان دوستی می

 کس از شما چنین کند راه هدایت را گم کرده است اید، و هر آشکار کردهنهان دارید و آنچه را 
برخورند دشمنانتان باشند و دستها و زبانهایشان را به سوی شما به بدی ) اگر با شما ۱(

) خویشاوندان شما و اوالد شما برای شما در روز ۲بگشایند و دوست دارند که شما کافر شوید(
 ). ۳کنید بیناست( افکند و خدا به آنچه می ی میت سودی ندارند، خدا میان شما جدایقیام

۠ ﴿ ۀاند. و جمل نیز نامیده مودت ۀسور و  تحانام ۀسور این سوره را : نکات نَا
َ
ۡعلَمُ  َو�

َ
 نممک ﴾...أ

ۡعلَمُ ﴿است 
َ
 ۀ. و این آیات درباراندمتکلم نیز ترجمه کرده ۀبه صیغدر اینجا اسم تفضیل باشد، ولی  ﴾أ

پس از جنگ بدر  ،نام ساره که کنیز ابی عمرو بن صیفی بوده حاطب بن ابی بلتعه نازل شده، چون زنی ب
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آیا : نه، فرمود: گفت ای؟ آیا مسلمان شده: فرمود صرسول خدا ،صخدا از مکه آمد نزد رسول

 سختموالی من از بین رفته و من : ای؟ عرض کرد برای چه آمده: نه، فرمود: گفتای؟  هجرت کرده

ندیدی (در جوانان مکه را چرا : فرمود ،ام تا مرا عطا دهید و بپوشانید و مرا مرکبی بدهید محتاجم، آمده

نخواستند، پس رسول کرد پس از جنگ بدر دیگر مرا  خوان برای ایشان بود) عرض زهاحالی که آن زن آو

او را با مرکبی به او عطا کردند،  ۀترغیب کرد بنی عبدالمطلب را که به او جامه دادند و نفق صخدا

بی طب بن أحامند، کرد برای فتح مکه و میل نداشت اهل مکه بفه خود را مجهز می صرسول خدا

ای در مقابل  ای به او داد که به اهل مکه برساند و ده دینار نیز به او داد با جامه بلتعه آمد نزد آن زن و نامه

مکه دارد خود را  فتح ۀای مکیان رسول خدا اراد ؛اینکه نامه را به اهل مکه برساند و در آن نامه نوشت

زن ساره نام از مدینه بیرون شد جبرئیل آمد به رسول  هنگامی که اینحذر باشید. مجهز کنید و بر

فرستاد، دنبال این زن د را مقداد و ابا مرث ، زبیر، طلحه،عمر خبر داد، حضرت او علی، عمار، صخدا

 ،ست برای مشرکینا ای بینید با او نامه این زن را در فالن مکان می: در حالی که همه سوار بودند، فرمود

نامه کجاست؟ او به خدا قسم : شان حرکت کردند و در همان مکان او را یافتند و گفتندای .گیرید از او می

: گفت او را تفتیش کردند و نامه را نیافتند وخواستند برگردند، علیای ندارد، پس متاع  خورد که نامه

گردنت را نامه را بیرون آور و إال : اند و شمشیر خود را کشید و گفت به خدا قسم دروغ به ما نگفته

دید نامه را از میان گیس خود بیرون آورد، نامه را گرفتند و برگشتند خدمت زنم، آن زن چون چنین  می

: بلی، فرمود: شناسی؟ گفت این نامه را می: حضرت حاطب را احضار نمود و فرمود ،صرسول خدا

 ام از روزی که مسلمان شدم و خدعه نکردم من کافر نشده ،یا رسول الله: چرا این کار کردی؟ عرض کرد

ی سکس از مهاجرین کسی را دارد که از کسان او دفاع کند ولی من کلیکن هر و کفار را دوست نداشتم و

که از اهل من در مکه دفاع کند، من بر اهل خود ترسیدم، خواستم بر گردن کفار حقی داشته را ندارم 

من برای  ۀام که خدا سطوتش را بر اهل مکه نازل خواهد کرد و نام رسانند و دانستهباشم که اهل مرا آزار ن

 ،یا رسول الله: لیکن عمر برخاست و گفت او را تصدیق کرد و صایشان نافع نخواهد بود، رسول خدا

دانی شاید خدا مجاهدین بدر  تو چه می ،ای عمر: فرمود صبزنم، رسول خدا اجازه بده من گردن او را

 (و حاطب از مجاهدین بدر بوده است).  !*"آمرزیده باشد را

را با مضمون نزدیک به هم . این داستان مشهور است و محدثان و مورخان آن)٢٧٠-٥/٢٦٩( مجمع البیانطبرسی،  -١

 اند.ذکر کرده

 

                                                           



 ۲۶۹  سورة الممتحنة

ۡسَوةٌ  لَُ�مۡ  َ�نَۡت  قَدۡ ﴿
ُ
ِينَ  إِبَۡ�ٰهِيمَ  ِ�ٓ  َحَسَنةٞ  أ ۥٓ  َوٱ�َّ ْ  إِذۡ  َمَعُه ْ  إِنَّا لَِقۡوِمِهمۡ  قَالُوا  ِمنُ�مۡ  بَُر�ُؤا

ا ِ  ُدونِ  ِمن َ�ۡعُبُدونَ  َوِممَّ بًَدا َوٱۡ�َۡغَضآءُ  ٱۡلَعَ�َٰوةُ  َوَ�يَۡنُ�مُ  بَۡيَنَنا َوَ�َدا بُِ�مۡ  َ�َفۡرنَا ٱ�َّ
َ
� 

 ٰ ْ  َح�َّ ِ  تُۡؤِمُنوا ۥٓ  بِٱ�َّ �ِيهِ  إِبَۡ�ٰهِيمَ  قَۡوَل  إِ�َّ  وَۡحَدُه
َ
ۡسَتۡغفَِرنَّ  ِ�

َ
ٓ  لََك  َ� ۡملُِك  َوَما

َ
ِ  ِمنَ  لََك  أ  ِمن ٱ�َّ

ءٖ�  �ََّنا َ�ۡ َۡنا َعلَۡيَك  رَّ نَبَۡنا �َ�َۡك  تََو�َّ
َ
ِينَ  فِۡتَنةٗ  َ�َۡعۡلَنا َ�  َر�ََّنا ٤ ٱلَۡمِص�ُ  �َ�َۡك  �  ّلِ�َّ

 ْ ٓۖ  َ�َا َوٱۡغفِرۡ  َ�َفُروا نَت  إِنََّك  َر�ََّنا
َ
ۡسَوةٌ  �ِيِهمۡ  لَُ�مۡ  َ�نَ  لََقدۡ  ٥ ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ  أ

ُ
 َحَسَنةٞ  أ

ْ  َ�نَ  لَِّمن َ  يَرُۡجوا ۚ  َوٱۡ�َۡومَ  ٱ�َّ َ  فَإِنَّ  َ�َتَولَّ  َوَمن ٱ�ِخَر  ]. ۶-۴[الممتحنة: ﴾٦ ٱۡ�َِميدُ  ٱۡلَغِ�ُّ  ُهوَ  ٱ�َّ
، استیبا او بودند برای شما مقتدا و الگوی نیکابراهیم و کسانی که تحقیق ه ب: ترجمه

بیزاریم و به شما کفر پرستید  خدا میآنچه که جز از شما و ما از: که به قوم خود گفتندهنگامی
توزی هست تا ایمان به خدای یکتا  کینهبین ما وشما عداوت و  همیشهو ورزیم می

برای تو : گفتار ابراهیم با پدرش که گفت (آری، سخنان ابراهیم الگوی شماست) مگربیاورید،
یم و اهو از طرف خدا برای تو کاری نتوانم کرد، پروردگارا بر تو توکل کرد ،کنم طلب آمرزش می

) پروردگارا ما را مورد امتحان و محنت کشی ۴به سوی توست سرانجام(و  ایمروی آوردهبه تو 
اقتدای  ) محققاً ۵( که تو نیرومند و درستکاریپروردگارا،  برای کافران قرار مده و ما را بیامرز

که روی  ترسند و هر از خدا و روز جزاء میآنان است برای شما برای کسانی که  ۀنیک دربار 
 ). ۶( نیاز و ستوده است خود بیخدا  بگرداند پس محققاً 

ۡسَوةٌ ﴿: ۀجمل: نکات
ُ
 صداللت دارد که انبیاء خ ﴾َحَسَنةٞ  أ

ً
باید مقتدای هر حضرت ابراهیم  وصا

و خویشی را خود بیزاری جستند و از ایشان قطع کردند  ۀو عشیرد که از اهل و خویشان نمؤمنی باش

دوستی قرار ندادند و در راه خدا با هر کافری دشمنی کردند برای دوستی با خدا، و حتی برای کفار  ۀبهان

طلب استغفار نباید کرد و لو پدر و مادر انسان باشند و اگر چه به آنان وعده کرده باشد که حضرت 

انست که او ایمان ابراهیم به پدر خود وعده داده بود که در حق او دعا کند اگر ایمان آورد و چون د

معنی این است که ما را بدست ایشان عذاب ه در این آیات ب ﴾فِۡتَنةٗ ﴿ ۀآورد او را رها کرد. و کلم نمی

و ما را مورد استهزاء ایشان قرار مده.  مکن و ایشان را بر ما مسلط ننما و از دوستی ایشان ما را حفظ نما،

 ،اضالل است یعنی اعمال ما موجب گمراهی ایشان نباشددر این آیه بمعنی  ﴾فِۡتَنةٗ ﴿اند  و بعضی گفته

 ای که باعث اعراض ایشان از حق باشد و حق را بد جلوه دهد نباشیم.  یعنی دارای رفتار سیئه

ُ  َعَ� ﴿ ن ٱ�َّ
َ
ِينَ  َوَ�ۡ�َ  بَۡيَنُ�مۡ  َ�َۡعَل  أ ۚ  ّمِۡنُهم َ�َدۡ�ُتم ٱ�َّ ٗة َودَّ ُ  مَّ ۚ  َوٱ�َّ ُ  قَِديٞر  ورٞ َ�فُ  َوٱ�َّ

ُ  َ�ۡنَهٮُٰ�مُ  �َّ  ٧ رَِّحيمٞ  ِينَ  َعنِ  ٱ�َّ ن دَِ�ٰرُِ�مۡ  ّمِن ُ�ۡرُِجوُ�م َولَمۡ  ٱّ�ِينِ  ِ�  يَُ�ٰتِلُوُ�مۡ  لَمۡ  ٱ�َّ
َ
 أ
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وُهمۡ  ُّ�َ�َ  ْ َ  إِنَّ  إَِ�ِۡهمۚۡ  َوُ�ۡقِسُطٓوا ُ  َ�ۡنَهٮُٰ�مُ  إِ�ََّما ٨ ٱلُۡمۡقِسِط�َ  ُ�ِبُّ  ٱ�َّ ِينَ  َعنِ  ٱ�َّ  ٱ�َّ
ۡخرَُجوُ�م ٱّ�ِينِ  ِ�  َ�َٰتلُوُ�مۡ 

َ
ْ  دَِ�ِٰرُ�مۡ  ّمِن َوأ ٰٓ  َوَ�َٰهُروا ن إِۡخَراِجُ�مۡ  َ�َ

َ
 َوَمن تََولَّوُۡهمۚۡ  أ

َُّهمۡ  ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�َتَول
ُ
ٰلُِمونَ  ُهمُ  فَأ   ].۹-۷[الممتحنة:  ﴾٩ ٱل�َّ

خدا تواناست و با هم دشمنید مودتی قرار دهد و شاید خدا بین شما و بین کسانی که : ترجمه
عدالت با آن مخالفینی که ) خدا شما را از نیکی کردن و انصاف و۷رحیم است( خدا آمرزنده و

انصاف گران ، خدا  اند نهی ننموده در کار دین با شما جنگ نکردند و از دیارتان بیرون ننموده
فینی که مخال ۀکند از دوستی و محبت دربار  ) خدا شما را فقط نهی می۸دارد( را دوست می

تظاهر و بر بیرون راندن شما در راه دین با شما قتال کردند و شما را از دیارتان خارج نمودند و 
 ). ۹کس با ایشان دوستی کند پس آنان خود ستمگرند( معاونت کردند و هر

ُ  َعَ� ﴿مقصود از : نکات این است که کفار را متمایل به دین اسالم کند و بدین سبب  ﴾...ٱ�َّ

ُ  َ�ۡنَهٮُٰ�مُ  �َّ ﴿: ۀجمل وسائل دوستی شما را با ایشان فراهم کند. و رد که عدالت و داللت دا ﴾...ٱ�َّ

جنگ با سرکس مطلوب است حتی با کفار. در این آیه بیان کرده با کفاری که  کمک و انصاف با هر

الت نمود دعاحسان و رسانند باکی نیست که در حقشان نیکی و  به مسلمین آزاری نمی مسلمین ندارند و

قلبی غیر از نیکی است پس ایشان را نباید همراز گرفت و اسرار گفت، اما با کفار موذی و مردم اما دوستی 

 آزار نباید نیکی نمود خصوصا در حالی که با مسلمین جنگ داشته باشند. 

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ۖ  ُمَ�ِٰجَ�ٰتٖ  ٱلُۡمۡؤِمَ�ُٰت  َجآَءُ�مُ  إَِذا َءاَمُنٓوا ُ  َفٱۡمَتِحُنوُهنَّ ۡعلَمُ  ٱ�َّ

َ
ۖ  أ  �ِإِيَ�ٰنِِهنَّ

ارِ�  إَِ�  تَرِۡجُعوُهنَّ  َفَ�  ُمۡؤِمَ�ٰتٖ  َعلِۡمُتُموُهنَّ  فَإِنۡ  َُّهمۡ  ِحّلٞ  ُهنَّ  َ�  ٱۡلُكفَّ ۖ  َ�ِلُّونَ  ُهمۡ  َوَ�  ل  لَُهنَّ
ٓ  تُوُهمَوَءا ا ْۚ  مَّ نَفُقوا

َ
ن َعلَۡيُ�مۡ  ُجَناحَ  َوَ�  أ

َ
ٓ  تَنِكُحوُهنَّ  أ ۚ  َءاتَۡيُتُموُهنَّ  إَِذا ُجورَُهنَّ

ُ
 َوَ�  أ

 ْ ْ  َٔ َوۡ�  ٱۡلَكَوافِرِ  بِعَِصمِ  ُ�ۡمِسُكوا ٓ  لُوا نَفۡقُتمۡ  َما
َ
ْ  َٔ َوۡليَۡ�  أ ٓ  لُوا ْۚ  َما نَفُقوا

َ
ِ  ُحۡ�مُ  َ�ٰلُِ�مۡ  أ  ٱ�َّ

ُ  بَۡيَنُ�ۡمۖ  َ�ُۡ�مُ  ءٞ  فَاتَُ�مۡ  �ن ١٠ َحِكيمٞ  َعلِيمٌ  َوٱ�َّ ۡزَ�ِٰجُ�مۡ  ّمِنۡ  َ�ۡ
َ
ارِ  إَِ�  أ  ٱۡلُكفَّ

ْ  َٔ َ�  َ�َعاَ�ۡبُتمۡ  ِينَ  اتُوا ۡزَ�ُٰجُهم َذَهَبۡت  ٱ�َّ
َ
ٓ  ّمِۡثَل  أ ْۚ  َما نَفُقوا

َ
ْ  أ ُقوا َ  َوٱ�َّ ِيٓ  ٱ�َّ نُتم ٱ�َّ

َ
 ُمۡؤِمُنونَ  بِهِۦ أ

 ].۱۱-۱۰[الممتحنة:  ﴾١١
امتحانشان کنید خدا به  ،ندمدنزد شما آ هجرت کنانوقتی زنان مؤمنه  ،ای مؤمنین: ترجمه

ایمانشان داناتر است، اگر آنان را با ایمان شناختید به سوی کافران بر مگردانیدشان، نه اینان 
ر راه دعنوان مهریه)(شوشرانشان به ونه کافران برای ایشان حاللند، و هرچهبه کفار حاللند 

ا بدهید، و بر شما باکی نباشد در نکاح آن زنان چون مهرشان ر  خرج کردند بدهیدشان ازدواج
بخواهید و (از کافران)اید  کرده هزینه (به عنوان مهر) چنگ مزنید و آنچه و به ازدواج زنان کافر
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اند پس بگیرند) این  اند بخواهند (یعنی آنچه به زن مهاجره داده آنچه خرج کرده کافران نیز
 کسی از ) و اگر۱۰دا دانا و درستکار است(کند و خ حکم خدا که بین شما حکم میاست 

ح شدید و اموالی به را عقوبت کردید (و فاتسپس شما کافران رفت سوی کّفار همسران شما به
اند بدهید و بترسید از معادل آنچه خرج کردهاند  به آنان که زنانشان رفته پس )غنیمت گرفتند

 ). ۱۱ی که به او ایمان دارید(عذاب خدای
  :شود چندین حکم استفاده می از این آیات :نکات

سوی مسلمین آمد برای حفظ دین خود، بر مسلمین مملکت کفر به از زنی مسلمان شد و اگر -۱

 واجب است که او را مأوی بدهند و به طرف کفار برنگردانند. 

شود و کافری حق ازدواج او را ندارد زیرا این تزویج برای  زن مهاجره از شوهر خود منقطع می -۲

َنَّ «زن خطر ایمانی دارد  االْـمَ ألِ هَ جِ وْ نْ دِينِ زَ ذُ مِ أْخُ أَةَ تَ  . »رْ

حکم ه ب ،صرف هجرت و ادعای ایمانه داللت دارد که ب ﴾...ٱلُۡمۡؤِمَ�ُٰت  َجآَءكَ ﴿: ۀجمل -۳

مؤمنه بر او اطالق شده و به گفتن شهادتین باید اکتفا نمود و از باطن کسی جز  ۀکلم ،ظاهر

 خدا مطلع نیست. 

داللت دارد که پس از قسم خوردن آن زن که برای حفظ دین خود  ﴾...َعلِۡمُتُموُهنَّ  فَإِنۡ ﴿ -۴

ظن  هجرت کرده باید ترتیب اثر علمی داد و اگر چه در واقع علم قطعی نباشد زیرا علم عرفی و

 نزدیک به علم کافی است. 

شود در أیام صلح اگر زنی هجرت کرد مهری که  مورد نزول آیه در صلح حدیبیه بوده معلوم می -۵

د چیزی به شوهر او داده شکافر خود گرفته باید پس بدهد و اما اگر در ایام صلح نبااز شوهر 

 شود بدون هیچ شرطی.  نشود زیرا کافر حربی از مسلمه جدا می

ْ  َوَ� ﴿ -۶  که زن کافره را نباید ازدواج نمود. داللت دارد  ﴾...ٱۡلَكَوافِر بِعَِصمِ  ُ�ۡمِسُكوا

ءٞ  فَاتَُ�مۡ  �ن﴿ -۷ پیوست باید از اموال کفار هرگاه زنی از مسلمین به داللت دارد که  ﴾...َ�ۡ

  ، پرداخت نمود.غنیمت و فیء معادل آنچه را که شوهر به عنوان مهر به آن زن داده است

َها﴿ ُّ�
َ
� ٰٓ  ُ�َبايِۡعَنَك  ٱلُۡمۡؤِمَ�ُٰت  َجآَءكَ  إَِذا ٱ�َِّ�ُّ  َ�ٰٓ ن َ�َ

َ
ِ  �ُۡ�ِۡ�نَ  �َّ  أ  �َۡ�ِۡ�نَ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  بِٱ�َّ

ۡوَ�َٰدُهنَّ  َ�ۡقُتۡلنَ  َوَ�  يَۡز�ِ�َ  َوَ� 
َ
�ِ�َ  َوَ�  أ

ۡ
يِۡديِهنَّ  َ�ۡ�َ  َ�ۡفَ�ِ�َنُهۥ بُِبۡهَ�ٰنٖ  يَأ

َ
رُۡجلِِهنَّ  �

َ
 َوَ�  َوأ

ۚ  لَُهنَّ  َوٱۡسَتۡغفِرۡ  َ�َبايِۡعُهنَّ  َمۡعُروٖف  ِ�  َ�ۡعِصيَنَك  َ َ  إِنَّ  ٱ�َّ   ].۱۲[الممتحنة: ﴾١٢ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  ٱ�َّ
 را شریک  پیش تو آیند و با تو بیعت کنند بر اینکه چیزیای پیامبر، چون زنان مؤمنه : ترجمه
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نمایند و فرزندان خود را نکشند و دروغ و بهتانی که ساخته باشند از ن خدا نکنند و دزدی و زنا
بیعت عصیان تو نکنند پس با ایشان میان دستهایشان و پاهایشان نیاورند و در کار شایسته 

 ). ۱۲کن و برای ایشان از خدا آمرزش بخواه زیرا که خدا آمرزنده و رحیم است(

�ِ�َ  َوَ� ﴿: ۀمقصود از جمل: نکات
ۡ
شوهرانشان نیست، به آنان  این است که اوالدی که از ﴾...يَأ

  ﴾َمۡعُروٖف  ِ�  َ�ۡعِصيَنَك  َوَ� ﴿: ۀو مقصود از جملو به زنان عفیفه تهمت و دروغ نزنند.  نسبت ندهند.
جامه دریدن و مو کندن برای اموات را که اسالم نهی کرده اطاعت کنند و  خوانی، این است که نوحه

کار خوبی را که شرع و عقل تجویز و یا امر کرده عصیان انجام ندهند و همچنین هر هایی راچنین کار

بیعت کنند و  صنورزند. و این آیات راجع به فتح مکه و بیعت زنان کافره است که آمدند با رسول خدا

بود و هند بنت عتبه زن  صخدا نزد رسولدر کوه صفا بود و عمر نیز  صآورند، رسول خداایمان 

بیعت : فرمود صاو را بشناسد، چون رسول خدا صخدا اباسفیان میان زنان آمده بود که مبادا رسول

ول سچنین شرطی با مردان نکردی، و چون ر: هند گفتکنیم با شما زنان به شرطی که شرک نیاورید،  می

دانم  ام نمی در اوقاتی چیزی برداشتهیان من از مال ابی سف: هند گفت ﴾�َۡ�ِۡ�نَ  َوَ� ﴿: فرمود صخدا

 صرسول خدا ای حالل، برداشتهچه در گذشته هر: حالل است یا خیر؟ ابو سفیان حاضر بود گفت
و چون حضرت  .مرا عفو فرمائید ،بلی: عرض کردتو هندی؟  :تبسم نمود و او را شناخت، و فرمود

کند، عمر تبسمی کرد از پرروئی او، و  زنا می (آزاده) آیا زن حره: ، هند گفت﴾يَۡز�ِ�َ  َوَ� ﴿: فرمود

ۡوَ�َٰدُهنَّ  َ�ۡقُتۡلنَ  َوَ� ﴿: فرمود صچون رسول خدا
َ
را در کوچکی تربیت کردیم  ما آنها: ، هند گفت﴾أ

. و بیعت !*"در بدر کشته بود زیرا فرزندش حنظله را حضرت علی !شما در بزرگی آنان را کشتید و

این بود که قدحی را از آب پر کردند، حضرت دست خود را در آن فرو برد سپس رسول خدا در آنروز 

 . !+"بردند ه عنوان بیعت در آن فروخود را ب ها آمدند دست زن

 

 

را با الفاظ نزدیک به هم . و داستان این بیعت مشهور است که محدثان و مورخان آن)٥/٢٧٦( مجمع البیانطبرسی،  -١

 اند.ذکر کرده

الروض األنف «کتاب  در یبوالقاسم سهیلاو  ذکر نموده است. )١٤/١٥٤( :وسائل الشیعة در یحر عاملرا خبر این  -٢

این روایت مشهور نیست و نزد محدثین ثابت نیست جز : «گویددر مورد آن می »في شرح السیرة النبویة البن هشام

 [مصحح]...». کندذکر می بي صالحأبان ابن أ ازیونس  را در روایتی ازاینکه ابن اسحاق آن
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َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َ�  َءاَمُنوا ُ  َغِضَب  قَۡوًما َ�َتَولَّۡوا ْ  َقدۡ  َعلَۡيِهمۡ  ٱ�َّ  يَ�َِس  َكَما ٱ�ِخَرةِ  ِمنَ  يَ�ُِسوا

ارُ  ۡصَ�ٰبِ  ِمنۡ  ٱۡلُكفَّ
َ
   ].۱۳[الممتحنة:  ﴾١٣ ٱۡلُقُبورِ  أ

آنان غضبشان نموده دوستی نکنید که خدا که باگروهیاید  که ایمان آوردهای کسانی: ترجمه
 ). ۱۳ناامیدند( راز سرای دیگر ناامیدند، چنانکه کافران از اهل قبو

ْ  َ� ﴿: ۀمقصود از جمل: نکات نهی فقرای مسلمین است از دوستی با کفار یهود و  ﴾...َ�َتَولَّۡوا

ۡصَ�ٰبِ  ِمنۡ ﴿: ۀاز ایشان. و در جمل ۀنصاری و غیر ایشان برای استفاد
َ
 ممکن است ﴾ٱۡلُقُبورِ  أ

اند مأیوس از رحمت خدایند، و  کفاری که در قبرند و به قبر رفته ؛بیانیه باشد برای کفار یعنی ﴾ِمنۡ ﴿

کفار مأیوسند از اینکه حیاتی برای اهل قبورشان  ؛شود که عنی چنین میممکن است بیانیه نباشد و م

 باشد.

 



 
 
 

 سورة الصف (مدنية وهي أربع عرشة آية)

 باشد آیه می ۱۴صف مدنی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ِ  َسبَّحَ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َما ِ�َّ �ِض�  ِ�  َوَما ٱلسَّ
َ
َها ١ ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ  وَُهوَ  ٱۡ� ُّ�

َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ  َءاَمُنوا

ِ  ِعندَ  َمۡقًتا َكُ�َ  ٢ َ�ۡفَعلُونَ  َ�  َما َ�ُقولُونَ  لِمَ  ن ٱ�َّ
َ
ْ  أ َ  إِنَّ  ٣ َ�ۡفَعلُونَ  َ�  َما َ�ُقولُوا  ٱ�َّ

ِينَ  ُ�ِبُّ  ا َسبِيلِهِۦ ِ�  يَُ�ٰتِلُونَ  ٱ�َّ �َُّهم َصّفٗ
َ
ۡرُصوٞص  ُ�ۡنَ�ٰنٞ  َك�  ]. ۴-۱[الصف: ﴾٤ مَّ

ها و زمین  برای خدا آنچه در آسماننام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. ه ب: ترجمه
ید چیزی را که بجا گوی ) ای مؤمنین برای چه می۱تکار(اوست عزیز درس است تسبیح کرده و

تحقیق ه ) ب۳ید(ده انجام نمیید آنچه را ) نزد خدا سخت مبغوض است که بگوی۲آورید( نمی
 ). ۴کنند( دارد کسانی را که چون ستونی آهنین و یکپارچه در راه او کارزار می خدا دوست می

ییون ۀسور این سوره را : نکات گویند  می سوره صفگویند. و به این  نیز می عیسی ۀسور و  حوار

خلل  برجا و بید صف واحدی در کارزار با دشمن پامؤمنین را ترغیب کرده که ماننزیرا در این سوره 

داللت دارد بر اینکه مشمول  ﴾َمۡقًتا َكُ�َ ﴿: ۀباشند مانند دیواری که از مس ساخته شده باشد. و جمل

 عمل دارند.  غضب بزرگ خدا هستند کسانی که گفتار بی

ّ�ِ  �َّۡعلَُمونَ  َوقَد تُۡؤُذونَِ�  لِمَ  َ�َٰقۡومِ  لَِقۡوِمهِۦ ُموَ�ٰ  قَاَل  �ذۡ ﴿
َ
ِ  رَُسوُل  � ا إَِ�ُۡ�ۡمۖ  ٱ�َّ  فَلَمَّ

 ْ َزاغَ  َزاُغٓوا
َ
ُ  أ ُ  قُلُوَ�ُهمۚۡ  ٱ�َّ  َمۡرَ�مَ  ٱۡ�نُ  ِعيَ�  قَاَل  �ذۡ  ٥ ٱۡلَ�ِٰسقِ�َ  ٱۡلَقۡومَ  َ�ۡهِدي َ�  َوٱ�َّ

ٰٓءِيَل  َ�َٰبِ�ٓ  ِ  رَُسوُل  إِّ�ِ  إِۡسَ� ٗقا إَِ�ُۡ�م ٱ�َّ َصّدِ ۢ� ٱ�َّۡوَرٮٰةِ  ِمنَ  يََديَّ  َ�ۡ�َ  لَِّما مُّ َ  بِرَُسولٖ  َوُمبَّ�ِ
 �ِ

ۡ
ۥٓ  َ�ۡعِدي ِمنۢ  يَأ ۡ�َُدۖ  ٱۡسُمُه

َ
ا أ ْ  بِٱۡ�َّيَِ�ٰتِ  َجآَءُهم َفلَمَّ بِ�ٞ  ِسۡحرٞ  َ�َٰذا قَالُوا  ﴾٦ مُّ

 ]. ۶-۵[الصف:  

دهید و حال آن که  برای چه مرا آزار میای قوم من : و چون موسی به قومش گفت: ترجمه
های  خدا دل به انحراف رفتند،پس چون باشم،  به سوی شما میا دخدانید من رسول  می
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یاد آور وقتی که ه ) و ب۵کند( ایشان را به انحراف واگذاشت و خدا مردم فاسق را هدایت نمی
باشم  دا به سوی شما میرسول خ ای بنی اسرائیل بتحقیق من: گفتعیسی بن مریم 

شما را به  دهم می کنم آنچه جلو من بوده از تورات و در حالی که مژده حالی که تصدیق میدر
های روشن نزد ایشان آمد  پس چون با دلیلآید و نام او احمد است.  پیامبری که پس از من می

 ). ۶این سحری آشکار است(: گفتند
 ۀتعالی برای اینکه پیامبرش زیاد افسرده نشود قص کردند حق میوم محمد او را اذیت چون ق: نکات

تکذیب و آزار قوم موسی و قوم عیسی را بیان کرده که گاهی موسی را ساحر و گاهی مجنون و گاهی 

ٓ  َعلجۡ ٱ﴿ :رون خواندند و گاهی گفتندال هروص و گاهی زانی و گاهی او را قاتمب َا و گاهی ، !*"﴾اهٗ إَِ�ٰ  �َّ

رِنَا﴿ :گفتند
َ
َ ٱ أ آزار او  ۀکه قص صا حضرت عیسی، و گاهی گوساله پرستیدند. و امّ !+"﴾َرةٗ َجهۡ  �َّ

ۢ�﴿: ۀمحتاج به بیان نیست. و مقصود از جمل َ ِ�  بَِرُسولٖ  َوُمبَّ�ِ
ۡ
ۥٓ  َ�ۡعِدي ِمنۢ  يَأ ۡ�َدُ  ٱۡسُمُه

َ
همان  ،﴾أ

 ۲۶ ۀشمار ۱۵یوحنا باب خود داده است چنانکه در انجیل ی است که مکرر به حواریین خبرهای

فرستم آید یعنی روح راستی او بر  چون تسلی دهنده که او را از جانب پدر نزد شما می لیکن: نویسد می

نام برنابا ه ان مسیح بد. یکی از شاگر!,"مفصال خبر داده ۱۴تا  ۷ ۀشمار ۱۶در باب  من شهادت دهد. و

محمد را صریحا ذکر کرده و نام آن حضرت را که خبر آمدن  ۱۸تا  ۱۳ ۀآی ۱۱۲انجیلی دارد که فصل 

نام محمد که مشهورتر است ه محمد باشد آورده است. اگر کسی بگوید چرا حضرت عیسی بشارت ب

ممکن است به هر دو اسم بشارت داده باشد. و خاتم األنبیاء دارای دو اسم بوده، : یمجواب گوینداده؟ 

اضافه هر دو اسم در قرآن ذکر شده و قبال به هر دو اسم ه . و بمانند یعقوب و اسرائیل و یا عیسی و مسیح

 بشارت داده شده تا بهانه برای کسی نباشد. 

 ].١٣٨[األعراف: ». برای ما إلهی (ملجأی ومعبودی در حوائج) قرار بده« -١

 ].١٥٣[النساء: ». خدا را به ما آشکارا نشان ده« -٢

هُ إِنْ « ونص البشارة هو: -٣ مْ أَنْ أَنْطَلِقَ ألَنَّ ٌ لَكُ ريْ َقَّ إِنَّهُ خَ مُ احلْ كُ كِنِّي أَقُولُ لَ ْ أَنْطَلِقْ الَ لَ بْتُ  ملَ هَ لَكِنْ إِنْ ذَ ي وَ زِّ عَ ـمُ مُ الْ أْتِيكُ يَ

 . مْ يْكُ هُ إِلَ لُ سِ . ٨أُرْ ةٍ نُونَ يْ ىلَ دَ عَ ىلَ بِرٍّ وَ عَ طِيَّةٍ وَ ىلَ خَ َ عَ املَ عَ تُ الْ بَكِّ اكَ يُ اءَ ذَ تَى جَ مَ . ٩وَ نُونَ يبِ مِ ؤْ ُمْ الَ يُ طِيَّةٍ فَألَهنَّ ىلَ خَ ا عَ أَمَّ

ىلَ ١٠ ا عَ أَمَّ ا. وَ نِي أَيْضً نَ وْ الَ تَرَ بٌ إِىلَ أَيبِ وَ اهِ . ١١ بِرٍّ فَألَينِّ ذَ دْ دِينَ ِ قَ املَ عَ ا الْ ذَ ئِيسَ هَ ةٍ فَألَنَّ رَ نُونَ يْ ىلَ دَ ا عَ أَمَّ إِنَّ يلِ « ١٢وَ

لَكِنْ الَ  مْ وَ ا ألَقُولَ لَكُ ةً أَيْضً ثِريَ ا كَ ورً .  أُمُ لُوا اآلنَ تَمِ ْ ونَ أَنْ حتَ تَطِيعُ أَ ١٣تَسْ مْ إِىلَ وَ كُ دُ شِ رْ وَ يُ هُ قِّ فَ ـحَ وحُ الْ اكَ رُ اءَ ذَ تَى جَ ا مَ مَّ

َقِّ ألَنَّهُ الَ  ِيعِ احلْ .  مجَ ورٍ آتِيَةٍ مْ بِأُمُ كُ ُ ْربِ خيُ لَّمُ بِهِ وَ تَكَ عُ يَ مَ ا يَسْ لُّ مَ هِ بَلْ كُ سِ نْ نَفْ لَّمُ مِ تَكَ َّا يلِ ١٤يَ ذُ ممِ أْخُ هُ يَ ينِ ألَنَّ دُ جِّ اكَ يُمَ ذَ

 ُ ْربِ خيُ مْ وَ  ».كُ

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٢٧٦

ۡظلَمُ  َوَمنۡ ﴿
َ
نِ  أ ىٰ  ِممَّ ِ  َ�َ  ٱۡ�َ�َ ُ  ٱۡ�ِۡسَ�ِٰم�  إَِ�  يُۡدَ�ٰٓ  وَُهوَ  ٱۡلَكِذَب  ٱ�َّ  ٱۡلَقۡومَ  َ�ۡهِدي َ�  َوٱ�َّ

ٰلِِم�َ  ْ  ُٔ ِ�ُۡطِ�  يُرِ�ُدونَ  ٧ ٱل�َّ ِ  نُورَ  وا ۡفَ�ٰهِِهمۡ  ٱ�َّ
َ
ُ  بِأ  ٨ ٱۡلَ�ٰفُِرونَ  َكرِهَ  َولَوۡ  نُورِهِۦ ُمتِمُّ  َوٱ�َّ

ِيٓ  ُهوَ  رَۡسَل  ٱ�َّ
َ
 َكرِهَ  َولَوۡ  ُ�ِّهِۦ ٱّ�ِينِ  َ�َ  ِ�ُۡظِهَرُهۥ ٱۡ�َقِّ  َودِينِ  بِٱلُۡهَدىٰ  رَُسوَ�ُۥ أ

  ].۹-۷[الصف:  ﴾٩ٱلُۡمۡ�ُِ�ونَ 
شود، و  اسالم خوانده میکه بهخدا دروغ بندد درحالی آن که بر کیست ظالمتر از و: ترجمه

دهانهایشان خاموش کنند و ا خواهند نور خدا را ب ) می۷کند( خدا قوم ستمگر را هدایت نمی
) اوست که فرستاد ۸نور خویش است و اگر چه کافران کراهت داشته باشند( ۀخدا کامل کنند

کند و اگر چه دینها آشکارا گرداند و پیروز  ۀدین حق تا آن را بر هم و را با هدایترسول خود
 ). ۹مشرکین نخواهند(

ۡظلَمُ  َوَمنۡ ﴿: ۀجملمقصود از : نکات
َ
نام دین و خدا ه همان گویندگان و مجتهدینی است که ب ﴾...أ

لَ اهللاُ«فتواهای  زَ ا أَنْ ري مَ خواهند  چه میو مخالف آن هر های خود ضد قرآن و یا در سخنرانیگویند  می »غَ

: ۀفریبند. و مقصود از جمل کنند و ایشان را مغرور کرده و می بافند و برای مردم درهای شفاعت باز می می

ْ  ُٔ ِ�ُۡطِ� ﴿ ِ  نُورَ  وا ۡفَ�ٰهِِهمۡ  ٱ�َّ
َ
خود و با گفتارهای خود تهمت به اسالم همین کسانیند که با دهان  ﴾بِأ

ش کنند ولی خدا گویند تا نور اسالم را خامو کننده می مطالب کج و گمراهنام اسالم ه زنند و ب می

را بداند برود تهمت کشیشان را به اسالم بنگرد خواهد مصداق این آیه  و اگر کسی می دارد موفقشان نمی

اند،  نام دین آوردهه ای خمس و سهم امام ب و همچنین تهمت و خرافات عالم نمایان مسلمین را که عده

 خوانند و....  نام توسل میه خدا را بای غیر اند، عده چیز منحصر کرده ای زکات را در نه عده

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ُدلُُّ�مۡ  َهۡل  َءاَمُنوا

َ
ٰ  أ ِ��ٖ  َعَذاٍب  ّمِنۡ  تُنِجيُ�م تَِ�َٰر�ٖ  َ�َ

َ
 تُۡؤِمُنونَ  ١٠ أ

 ِ ِ  َسبِيلِ  ِ�  َوتَُ�ِٰهُدونَ  َورَُسوِ�ِۦ بِٱ�َّ ۡمَ�ٰلُِ�مۡ  ٱ�َّ
َ
نُفِسُ�مۚۡ  بِأ

َ
 إِن لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  َ�ٰلُِ�مۡ  َوأ

ٰٖت  َوُ�ۡدِخۡلُ�مۡ  ُذنُوَ�ُ�مۡ  َلُ�مۡ  َ�ۡغِفرۡ  ١١ َ�ۡعلَُمونَ  ُكنُتمۡ  نَۡ�ٰرُ  َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي َج�َّ
َ
 ٱۡ�

ٰتِ  ِ�  َطّيَِبةٗ  َوَمَ�ِٰ�نَ  ۡخَرىٰ  ١٢ ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَفۡوزُ  َ�ٰلَِك  َعۡدٖن�  َج�َّ
ُ
ۖ  َوأ ِ  ّمِنَ  نَۡ�ٞ  ُ�ِبُّوَ�َها  ٱ�َّ

ِ  َقرِ�ٞبۗ  َوَ�ۡتحٞ    ].۱۳-۱۰[الصف:  ﴾١٣ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  َو�َّ�ِ
اید آیا شما را داللت کنم بر تجارتی که شما را نجات  ایمان آوردهای کسانی که : ترجمه

او ایمان بیاورید و ) (و آن تجارت این است که) به خدا و رسول ۱۰دهد از عذاب دردناک( می
) که ۱۱جهاد کنید، این بهتر است برای شما اگر بدانید(هایتان  ها و جان در راه خدا با مال

ما گناهان شما را و درآورد شما را به شآمرزد برای  اگر ایمان آورده و جهاد کنید می

 



 ۲۷۷  سورة الصف

دائمی،  های های پاکیزه در باغ ی که از زیر آنها نهرها جاری است و به مسکنهای بوستان
دارید  ) و آیا داللت کنم شما را بر تجارت دیگری که آن را دوست می۱۲( اینست کامیابی بزرگ

 ) ۱۳و آن یاری از جانب خدا و فتح و گشایش نزدیکی است و بشارت ده مؤمنین را(
یکی عاجل : ذکر کردهتجارتی  ۀتعالی برای اهل ایمان که جهاد با مال و جان کنند دو بهر حق: نکات

تعالی چنانکه این وعده برای مسلمین صدر  پیروزی بر کفار و یاری حق ؛و دیگری آجل. اما عاجل

 لهی است. همان بهشت و رضوان ا؛ ما آجلفتح مکه حاصل شد. و ا ااسالم ب

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا نَصارَ  ُكونُٓوا

َ
ِ  أ  َمنۡ  نَ  ۧ لِۡلَحَوارِّ�ِ  َمۡرَ�مَ  ٱۡ�نُ  ِعيَ�  قَاَل  َكَما ٱ�َّ

نَصارِيٓ 
َ
ِۖ  إَِ�  أ نَصارُ  َ�ۡنُ  ٱۡ�ََوارِ�ُّونَ  قَاَل  ٱ�َّ

َ
ِۖ  أ آ�َِفةٞ  اَمَنت َٔ َ�  ٱ�َّ ٰٓءِيَل  بَِ�ٓ  ّمِنۢ  طَّ  إِۡسَ�

ۖ  َوَ�َفَرت آ�َِفةٞ يَّۡدنَا طَّ
َ
ِينَ  فَ� ْ  ٱ�َّ ٰ  َءاَمُنوا ْ  َعُدّوِهِمۡ  َ�َ ۡصَبُحوا

َ
 ]. ۱۴[الصف: ﴾١٤ َ�ِٰهرِ�نَ  فَأ

یاران من در : ای مؤمنین یاران خدا باشید چنانکه عیسی بن مریم به حواریین گفت: ترجمه
ای از بنی اسرائیل ایمان  پس دسته .یمما یاوران خدای ؛راه خدا کیانند؟ حواریین گفتند که

یید کردیم ای انکار کردند که ما آنان را که ایمان آورده بودند بر دشمنانشان تأ آوردند و دسته
 ). ۱۴پس غلبه یافتند(

يَّۡدنَا﴿: ۀمقصود از جمل: نکات
َ
ِينَ  فَ� ْ  ٱ�َّ این است که چون قوم عیسی پس از او دو  ﴾...َءاَمُنوا

او پسر خدا نیست بلکه رسول : و گروه دیگر گفتند !او خدا و یا پسر خداست: فرقه شدند گروهی گفتند

 عبودیت و رسالت عیسی تأیید نمود. به رسالت عیسی را به آمدن محمد، و خدا قائلین اوست ۀو بند

 



 
 
 

 عرشة آية) إحدسورة اجلمعة (مدنية وهي 

 باشد آیه می ۱۱جمعه مدنی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ِ  �َُسّبِحُ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َما ِ�َّ �ِض  ِ�  َوَما ٱلسَّ
َ
وِس  ٱلَۡملِكِ  ٱۡ� ِي ُهوَ  ١ ٱۡ�َِكيمِ  ٱۡلَعزِ�زِ  ٱۡلُقدُّ  ٱ�َّ

ّمِّ�ِ  ِ�  َ�َعَث 
ُ
ْ  ّمِۡنُهمۡ  رَُسوٗ�  نَ  ۧٱۡ�  ٱۡلِكَ�َٰب  َوُ�َعّلُِمُهمُ  َوُ�َزّ�ِيِهمۡ  َءاَ�ٰتِهِۦ َعلَۡيِهمۡ  َ�ۡتلُوا

ْ  �ن َوٱۡ�ِۡكَمةَ  بِ�ٖ  َضَ�ٰلٖ  لَِ�  َ�ۡبُل  ِمن َ�نُوا ا ِمۡنُهمۡ  َوَءاَخرِ�نَ  ٢ مُّ ْ  لَمَّ  وَُهوَ  بِِهمۚۡ  يَۡلَحُقوا
ِ  فَۡضُل  َ�ٰلَِك  ٣ ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ  ۚ  َمن يُۡؤ�ِيهِ  ٱ�َّ ُ  �ََشآُء  ﴾٤ ٱۡلَعِظيمِ  ٱۡلَفۡضلِ  ُذو َوٱ�َّ

 ].۴-۱[الجمعة:  

کند آنچه در  رحیم. برای خدا تسبیح می الذات و الصفات رحمن نام خدای کامله ب: ترجمه
) ۱ی که پادشاه منزه از عیب و عزیز ودرستکار است(مانها وآنچه در این زمین است خدایآس

سوادان رسولی از خودشان که آیات او را بر ایشان بخواند و  اوست که برانگیخت در میان بی
پیش در گمراهی آشکار  پاکشان نماید و کتاب و حکمت به ایشان بیاموزد و حقا که از

 ) این۳درستکار( اوست عزیزاند و  ه هنوز ملحق به ایشان نشده) و دیگران از ایشان ک۲بودند(
 )۴ست.(ا دهد و خدا صاحب فضل بزرگ کس بخواهد می به هرکه آن را خدا  ست فضلا

کید برای وجوب آن آمده ا در این سوره که وجوب نماز جمعه بیان: نکات ست از شده، چهل عدد تأ

وجود او  ۀفع بشر و مقدمنموجودات برای  ۀموجودات را با اینکه هم ۀبیان کرده تسبیح هم: آن جمله

کیدات  می باشد پس بشر باید حتما او را تسبیح کند و در مجمع خود عظمت او را یاد کند. و دیگر از تأ

و ضاللت قبلی را برای نبودن قرآن و عدم عمل به آن  تعلیم و تعلم قرآن ۀواسطه زیور علم و حکمت را ب

کید و اشاره به این است که مسلمین از عمل به قرآن غافل نشوند و ترک جمعه  ۲ ۀدانسته در آی و این تأ

کیدات آنکه در آی  :سوم فرموده ۀنکنند تا بهره برند و مانند قبل به ضاللت مبتال نشوند. و از جمله تأ

اشاره به این است که عمل به قرآن و خواندن نماز جمعه برای آیندگان نیز الزم  ﴾ُهمۡ ِمنۡ  َوَءاَخرِ�نَ ﴿

ْ ﴿: ۀاست تا مانند حاضرین بهره برند و از گمراهی و ذلت نجات یابند. و جمل : و جمله ﴾َعلَۡيِهمۡ  َ�ۡتلُوا
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داللت دارد بر اینکه هدف رسالت تعلیم و تعلم علم بوده نه تقلید کورکورانه و تبعیت  ﴾َوُ�َعّلُِمُهمُ ﴿

عوامانه. متأسفانه زمان ما اگر کسی بخواهد مردم را به اسالم اولیه و کتاب خدا آشنا سازد و خرافات 

و مردم را در جهل زنند  اند هزاران تهمت به او می مذهبی را رد کند کسانی که سالها از راه دین نان خورده

 مجرور و صفت است برای قوم و عطف است بر ﴾َءاَخرِ�نَ ﴿ ۀدارند. و کلم و خرافات نگه می

ّمِّ�ِ ﴿
ُ
 .﴾نَ  ۧٱۡ�

ِينَ  َمَثُل ﴿ ْ  ٱ�َّ ِلُوا ۡسَفاَرۢ�ۚ  َ�ِۡمُل  ٱۡ�َِمارِ  َكَمَثلِ  َ�ِۡملُوَها لَمۡ  ُ�مَّ  ٱ�َّۡوَرٮٰةَ  ُ�ّ
َ
 ٱۡلَقۡومِ  َمَثُل  بِۡئَس  أ

ِينَ  ْ  ٱ�َّ بُوا ِۚ  َ�ٰتِ � َكذَّ ُ  ٱ�َّ ٰلِِم�َ  ٱۡلَقۡومَ  َ�ۡهِدي َ�  َوٱ�َّ َها قُۡل  ٥ ٱل�َّ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ  إِن َهاُدٓوا

نَُّ�مۡ  زََ�ۡمُتمۡ 
َ
ۡوِ�َآءُ  �

َ
ِ  أ ْ  ٱ�َّاِس  ُدونِ  ِمن ِ�َّ  َوَ�  ٦ َ�ِٰد�ِ�َ  ُكنُتمۡ  إِن ٱلَۡمۡوَت  َ�َتَمنَُّوا

ۥٓ َ�َتَمنَّ  بََدۢ� ۡونَُه
َ
َمۡت  بَِما � يِۡديِهمۚۡ  قَدَّ

َ
�  ُ ۢ  َوٱ�َّ ٰلِِم�َ  َعلِيُم ِي ٱلَۡمۡوَت  إِنَّ  قُۡل  ٧ بِٱل�َّ ونَ  ٱ�َّ  تَفِرُّ

َ�َٰدةِ  ٱۡلَغۡيبِ  َ�ٰلِمِ  إَِ�ٰ  تَُردُّونَ  ُ�مَّ  ُمَ�ٰقِيُ�ۡمۖ  فَإِنَُّهۥ ِمۡنهُ   ُكنُتمۡ  بَِما َ�ُينَّبُِئُ�م َوٱلشَّ
  ].۸-۵[الجمعة:  ﴾٨َ�ۡعَملُونَ 

عای خودشان) سپس آنرا تحمل ّد ه اکه حامل تورات شدند (ب ل و صفت آنانثَ َم : ترجمه
صف است وبد تابهایی را بر دوش کشد،نکردند (به آن عمل ننمودند) مانند خر است که ک

) بگو ای ۵کند( خدا گروه ستمگران را هدایت نمیخدا تکذیب کردند وآیاتکه بههیگرو
م دیگر، پس تمنا و آرزوی مرگ ید نه مردگر گمان دارید که شما دوستان خدایا ،یهودیان

ه آن اعمالی که از پیش ب ۀواسطه ) و مرگ را هرگز نخواهند آرزو کرد ب۶ید(نمایید اگر راستگوی
) بگو محققا همان مرگی که از آن ۷ست(ا اند و خدا دانا به حال ستمگران ی خود کردهایتوان

کند سپس شما به سوی خدای عالم غیب و شهادت  ا را مالقات میکنید شم فرار می
 )۸اید.( کرده دهید به آنچه می او شما را خبر می ، پسشوید برگردانده می

اند تشبیه کرده به خری که بار  تعالی وصف حال یهودیان را که به تورات عمل نکرده حق: نکات

د، در این صورت باید فهمید وصف حال مسلمین را خبر باش کتابی به دوش کشد و از آن بهره نبرد و بی

ترند. و  اند که ایشان از خر بدتر و گمراه خبرند و به آیات آن عمل نکرده که مدعی حمل قرآن و از آن بی

کیدی است برای وجوب نماز جمعه و عمل به آن تا مانند یهود تارک العمل به کتاب  در این آیات نیز تأ

داللت دارد که یهودیان خود را اهل نجات و محبوب خدا  ﴾زََ�ۡمُتمۡ  إِن﴿: ۀآسمانی نشوند. و جمل
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ادعای تشیع و یا اسالم  !*"صرفدانستند و به این گمان مغرور بودند چنانکه ملت ما امروز به  می

دانند در صورتیکه خود بدتر از دیگرانند و خدا  مغرورند و خود را اهل نجات و دیگران را اهل عذاب می

داند او ترسی از مرگ نداشته و بخاطر رسیدن به  اگر کسی خود را اهل سعادت و بهشت میفرموده 

رود و این یکی از  نماید، و به استقبال مرگ می بهشت و قرب بیشتر خدا، همیشه تمنای مرگ را می

 های اهل ایمان است. نشانه

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ لَٰوةِ  نُودِيَ  إَِذا َءاَمُنٓوا ْ  ٱۡ�ُُمَعةِ  يَۡومِ  نمِ  لِلصَّ ِ  ذِۡكرِ  إَِ�ٰ  فَٱۡسَعۡوا ْ  ٱ�َّ  َوَذُروا
لَٰوةُ  قُِضَيتِ  فَإَِذا ٩ َ�ۡعلَُمونَ  ُكنُتمۡ  إِن لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  َ�ٰلُِ�مۡ  ٱۡ�َۡيعَۚ  ْ  ٱلصَّ وا �ِض  ِ�  فَٱنتَِ�ُ

َ
 ٱۡ�

 ْ ِ  َفۡضلِ  ِمن َوٱۡ�َتُغوا ْ  ٱ�َّ َ  َوٱۡذُكُروا ْ  �َذا ١٠ ُ�ۡفلُِحونَ  لََّعلَُّ�مۡ  َكثِٗ�� ٱ�َّ ۡوا
َ
وۡ  تَِ�َٰرةً  َرأ

َ
 لَۡهًوا أ

 ْ ٓوا ۚ  َوتََرُ�وكَ  إَِ�َۡها ٱنَفضُّ ِ  ِعندَ  َما قُۡل  قَآ�ِٗما ِ�  َوِمنَ  ٱللَّۡهوِ  ّمِنَ  َخۡ�ٞ  ٱ�َّ ُ  ٱّ�َِ�َٰرة  َخۡ�ُ  َوٱ�َّ
ٰزِ�ِ�َ     ].۱۱-۵[الجمعة:  ﴾١١ ٱل�َّ

چون برای نماز روز جمعه ندا شد پس بشتابید به سوی  ،اید ایمان آوردهای کسانی که : ترجمه
) پس چون نماز ۹ست(ا اگر بدانید این برای شما خوب ،ذکر خدا و داد و ستد را رها کنید

انجام شد در زمین پراکنده شوید و از کرم و فضل خدا بجویید و خدا را بسیار یاد آورید شاید 
بینند به سوی آن پراکنده شوند و تو را ای ب تجارت و یا بازیچه ) و چون۱۰شما رستگار شوید(

در حال قیام رها کنند بگو آنچه نزد خداست بهتر است از بازیچه و از تجارت و خدا بهترین 
 )۱۱دهندگان است.( روزی
کیدات برای نماز جمعه حرف نداست زیرا عرب در بیان مطلب مهمی حرف ندا : نکات یکی از تأ

فرماید هنگامی که در روز جمعه اذان ظهر را شنیدید  باشد که می می ﴾فَٱۡسَعۡوا﴿دیگر أمر  آورد، و می

نماز جمعه باید پس از  ۀپس با شتاب و وجد به نماز جمعه حاضر شوید، و این آیه داللت دارد که خطب

انداخت، و دیگر از یه باشد باید آنرا دور آخالف این  اذان ظهر خوانده شود بنابراین اگر روایتی بر

کیدات بر نماز جمعه جمل که به نماز  است که داللت دارد بر نادانی کسی ﴾َ�ۡعَلُمونَ  ُكنُتمۡ  إِن﴿: ۀتأ

کید برای نماز جمعه از این سوره استخراج  جمعه حاضر نشود، و ما در کتاب احکام القرآن تا چهل تأ

ْ ﴿: ۀایم مراجعه شود. و جمل کرده و داللت بر حرمت آن  ( خرید و فروش) هی از بیعن ﴾ٱۡ�َۡيعَ  َوَذُروا

باب عقاب من ترك الجماعة ، ثواب األعمال وعقاب األعمالهـ)، ٣٨١ابن بابویه قمی (شیخ صدوق) (ت  -١

). و در مصادر اهل سنت: نسائی و ٩٣٩٢، ح (٧/٢٩٨ :الشیعة  وسائل، یحر عامل؛ و از او: )٢٣٢ص: ( والجمعة

 ابن ماجه در السنن و أحمد در المسند و حاکم در الـمستدرك.
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دارد در وقت نماز جمعه، و اینجا در حقیقت مرکب از دو أمر واجب است یکی امر به نماز و دیگر امر 

َمْن «: فرمود صبه ترک ضد آن و هیچ امری در قرآن به این شدت توصیه نشده است و لذا رسول خدا

 
ً
ثا

َ
ال

َ
ُُمَعَة ث بِهتََرَك اجلْ

ْ
ل
َ
ُ ىلَعَ ق ٍة َطَبَع ا�َّ

َّ
درپی بدون  پی ۀکس سه جمع هر« :، یعنی» ُمَتَوايِلَاٍت بَِغْ�ِ ِعل

 ص. و نیز رسول خدا»زند که هدایت وارد آن نشود جهت ترک نماز جمعه کند خدا بر دل او مهر می
چ عملی از او هر کس نماز جمعه را که تا روز قیامت واجب است ترک کند هی: ای فرمود در خطبه

نالْـجُ «: فرمود و علی !پذیرفته نیست مِ ؤْ لِّ مُ ىلَ كُ بَةٌ عَ اجِ ةُ وَ عَ جمعه : باقر فرمود و امام محمد!*" » مُ

ةِ «اند  گفته هو این روز را جمع .!+"واجب است بر هر مسلمانی تا روز قیامت بَادَ ا لِعِ عِ النَّاسِ فِيهَ تِامَ جْ ِ الِ

ِمْ  هبِّ خاطر این عمل همیشه ما را ه خوانیم ب ما و دوستان ما که نماز جمعه می ،این زمانفانه در ، متأّس »رَ

ٰزِ�ِ�َ  َخۡ�ُ ﴿دهند. و معنی  در معرض اتهاماتی قرار می  گذشت. ۵۸ ۀحج آی ۀدر سور ﴾ٱل�َّ

 .)١/٤٢٧( ، باب وجوب الجمعة وفضلهامن ال یحضره الفقیهابن بابویه قمی (شیخ صدوق)،  -١

 به صورت مختصر. )٢/٢٣٨( تهذیب األحکامنگا: شیخ طوسی،  -٢

 

                                                           



 
 
 

 عرش آية) إحدسورة املنافقون (مدنية وهي 

 باشد آیه می ۱۱منافقون مدنی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ْ  َجآَءَك ٱلُۡمَ�ٰفُِقونَ  إَِذا﴿ ِۗ  لََرُسوُل  إِنََّك  �َۡشَهدُ  قَالُوا ُ  ٱ�َّ ُ  لَرَُسوُ�ُۥ إِنََّك  َ�ۡعلَمُ  َوٱ�َّ  �َۡشَهدُ  َوٱ�َّ
ْ  ١ لََ�ِٰذبُونَ  ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ  إِنَّ  َُذٓوا يَۡ�َٰنُهمۡ  ٱ�َّ

َ
ْ  ُجنَّةٗ  � وا ِۚ  َسبِيلِ  َعن فََصدُّ  َما َسآءَ  إِ�َُّهمۡ  ٱ�َّ

 ْ �َُّهمۡ  َ�ٰلَِك  ٢ َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا
َ
ْ  بِ� ْ  ُ�مَّ  َءاَمُنوا ٰ  َ�ُطبِعَ  َ�َفُروا  ﴾٣ َ�ۡفَقُهونَ  َ�  َ�ُهمۡ  قُلُو�ِِهمۡ  َ�َ

  ].۳-۱[المنافقون: 
گویند رحیم. چون منافقین نزد تو آیند  الذات و الصفات رحمن کاملنام خدای ه ب: ترجمه

دا شهادت خی، و داند که تو رسول اوی دهیم که تو رسول خدایی، و خداوند می شهادت می
از (خود و دیگران را)  آنگاه) سوگندهای خود را سپری کردند ۱دهد که منافقین دروغ گویند( می

این است که ایشان  ۀواسطه ) این ب۲کنند بد است( آنچه می و به تحقیق ندابازداشتها دراه خ
 )۳فهمند.( ایمان آورده سپس کافر شدند پس بر دلهایشان مهر زده شده که ایشان نمی

چون خدا نماز جمعه را واجب کرد و یکی از عالئم ترک نماز جمعه را نادانی و غفلت از : نکات

کند که نادانی و نفهمی در منافقین است، یعنی ترک نماز  ذکر خدا قرار داد، حال در این سوره بیان می

جمعه کار منافقین است. و باید دانست که مهاجرین و انصار از نفاق دور بودند و این سوره در شأن 

 ۀخبر شد که طائف صو قصه چنان است که رسول خدا بن ابی و سایر رفقای او آمده استعبدالله 

رسول  ۀضرار پدر جویریه زوج رث بن ابیااند و رئیس ایشان ح جمع شدهبا او  المصطلق برای جنگ بنی

ای از مجاهدین خارج شد و نزدیک ساحل  بدین جهت از مدینه با عده صاست، رسول خدا صخدا

زن و فرزند و  صای فرار کردند، رسول خدا ای کشته و عده دریا با ایشان مالقات و کارزار کرد، عده

انصار به مسلمانی رسید و به خیال اینکه او کافر است او  ۀدرآورد، مردی از قبیل اموال ایشان را به تصرف

را مجروح نمود و میان ایشان نزاع واقع شد، در اثنای نزاع اجیر عمر بن خطاب که نام او جهجاه و از 

ن جهنی نام سناه آبی رسیدند برای ازدحام با مردی ب سر کشید چون بر الغفار بود و اسب عمر را می بنی
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مهاجرین به یاری  و مردی فقیر از !یا معشر األنصار: نزاع نمود و منجر به قتال شد، جهنی فریاد کرد

تو : طور استهزاء به او گفته عبدالله بن ابی چون او را بدید که به حمایت جهجاه آمده ب ،جهجاه آمد

صبر کن تا به مدینه : فتی، او در غضب شد و سخن درشت در جواب عبدالله داد، عبدالله گاینجای

این : به قوم خود که آنجا بودند گفت و .برسی آن قدر گرسنه بمانی که نزاع و حمایت را فراموش کنی

اید و  های خود را بر ایشان قسمت کردهاید و مال را در بالد خود جا داده تقصیر شماست که چنین کسان

دادید امروز فیروزی  طعام خود را به اینان نمی ۀضلزنند، اگر ف لذا با ما مکابره کرده و الف برابری می

مَ  اهللاِ وَ «: شدند، پس از آن گفت خصومت با ما را نداشتند و همه به عشائر خود ملحق می نا وَ ثَلُ هم لُ ثَ ما مَ

ن كَ «إال كام قال القائل:  لْكَ لْ سمِّ نَّ األعزُّ منها » بَكَ يأكُ جَ رِ اهللا لئن رجعنا إىل الـمدينة ليُخْ و  !*"» األذلَّ أما وَ

بود، زید بن ارقم از مهاجرین بود و از این سخن در  صرسول خدا أذلخودش بود و از  أعزمقصود از 

مقدار در میان قومت و محمد در عزت از جانب خدا  ی خوار بیتوی »نت الذليلأ«: غضب شد و گفت

آمد و آنچه عبدالله  صساکت شو من شوخی کردم، پس زید نزد رسول خدا: باشد، عبدالله گفت می

 صیا رسول الله اجازه بده تا گردنش را بزنم، رسول خدا: گفته بود به عرض رسانید، عمر عرض کرد
 صپس رسول خدا کشد. د را میگویند محمد اصحاب خو اضافه مردم میه سزاوار نیست، ب: فرمود

ای؟ او  تو چنین گفته: مودالله را خواست و فردبرای تسکین فتنه در وسط روز فرمان حرکت داد، و عب

یا رسول : ام و زید دروغگوست، جماعتی از انصار عرض کردند قسم خورد که من چنین چیزی نگفته

وی قبول مکن، شاید جوان بوده  ۀعبدالله سید و شریف قوم و مرد عاقلی است گفتار کسی را دربار ،الله

 ان انصار منتشر شد و زید را مالمتعذر او را پذیرفت و این سخن در می صو نفهمیده، رسول خدا

یا رسول : ضیر عرض کردحکردند، زید پریشان و پشیمان گشت. پس چون مردم کوچ کردند اسید بن 

مگر نشنیدی رفیق شما چه گفته گمان کرده : سبب چیست که برخالف عادت کوچ کردی؟ فرمود ،الله

ی اگر خواهی عزیزتر توی ،یا رسول الله: تر را خارج کند. عرض کردند ذلیل ،عزأ ،که در مراجعت مدینه

یا سید األنبیاء با وی مدارا کن و الله در آن وقت که به مدینه تشریف : وی را اخراج کنی، سپس گفت

ساختند تا بر سر وی نهند و او را رئیس خود سازند، چون  نیاورده بودی قوم وی برای او تاج مکلل می

ای. پسر عبدالله که نام  آمدی کار دگرگون شد و اعتقاد او این است که شما ریاست او را سلب کرده شما

دانند که کسی  خزرج می ۀیا رسول الله تمام طائف: آمد و گفت صاو عبیدالله بود نزد رسول خدا

اما به خدا سوگند چون به » سگت را چاق کن تا تو را بخورد«اند: به خدا سوگند مثال ما و آنان چنان است که گفته« -١

 ».خواهند کرد ناتوان را از آنجا بیرون قدرت، اشخاص خوار و عّزت و افراد بام، مدینه بازگردی
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تن وی جازمی تر ندارد اما در کار دین مدارا و رفق دخالت ندارد اگر در کش عبدالله را از من دوست

بینم، و ب ن نتوانم قاتل پدر را ترسم که کس دیگر را امر کنی و م اجازه فرما تا من او را بکشم و من می

برو با او مدارا کن، پس : فرمود صمؤمنی را برای کافری بکشم و مستوجب دوزخ گردم، رسول خدا

ود آمد و بارها بگشادند با اصحاب نزدیک بقیع بر کنار آب حجاز رسید آنجا فر صچون رسول خدا

در آن شب گم شده بود  ص شتر رسول خدا در آن حین بادی سخت برخاست که همه خائف شدند و

سبب این باد این است که در مدینه یکی از بزرگان منافقین وفات کرده، منافقی : فرمود صرسول خدا

 !از شتر خود خبر ندارددهد در مدینه چه خبر شده ولی  عجب از محمد که خبر می: حاضر بود گفت

 صعرض کرد و جای شتر او را نیز خبر داد، رسول خدا صجبرئیل سخن آن منافق را به رسول خدا
من  قول آن منافق و جای شتر را به لیکن خدا کنم و من ادعای علم غیب نمی: به اصحاب خود فرمود

رفتند و شتر را آوردند، و تی پیچیده است، اصحاب خخبر داد، بروید در فالن شعب زمام شتر بر در

توقف نمود، چون سپاه نصرت پناه رسیدند جلو شتر  مدینه رسیدند پسر عبدالله بن ابی ۀچون به درواز

به خدا قسم نگذارم وارد مدینه شوی تا وقتی که رسول خدا : پدرش را گرفت و آنرا خوابانید و گفت

، صکس فرستاد به شکایت نزد رسول خداتری و او عزیزتر. عبدالله  اجازه دهد و بدانی تو ذلیل

امر  صچون رسول خدا: پدر را رنجه مدار و بگذار وارد مدینه شود، پسر به او گفت: حضرت فرمود

نِنيَ «ی ولی باید بگوی !*"گذارم وارد شوی می فرمود مِ ؤْ لِلْمُ ولِهِ وَ سُ لِرَ هِ وَ لَّ ةُ لـِ  !اگر نگویم: ، گفت» الْعِزَّ

ةَ  نْ أَ  دُ هَ شْ أَ «: عبدالله گفتگذارم، پس  نمی: گفت ِ الْعِزَّ نِني ِ�َّ مِ ؤْ لِلْمُ ولِهِ وَ سُ لِرَ . پس چون عبدالله وارد »وَ

 مدینه شد بیمار گردید و پس از چند روزی از دنیا رفت.

ۡ�َتُهمۡ  �َذا﴿
َ
ۡجَساُمُهۡمۖ  ُ�ۡعِجُبَك  َر�

َ
ْ  �ن أ �َُّهمۡ  لَِقۡولِِهۡمۖ  �َۡسَمعۡ  َ�ُقولُوا

َ
ٞۖ  ُخُشبٞ  َك� َسنََّدة  مُّ

ۖ  َ�َٰتلَُهمُ  فَٱۡحَذرُۡهمۚۡ  ٱۡلَعُدوُّ  ُهمُ  َعلَۡيِهمۚۡ  َصۡيَحةٍ  ُ�َّ  َ�َۡسُبونَ  ُ ٰ  ٱ�َّ َّ�
َ
 �ِيَل  �َذا ٤ يُۡؤفَُكونَ  �

ْ  لَُهمۡ  ِ  رَُسوُل  لَُ�مۡ  �َۡسَتۡغفِرۡ  َ�َعالَۡوا ْ  ٱ�َّ ۡوا ۡ�َتُهمۡ  ُرُءوَسُهمۡ  لَوَّ
َ
ونَ  َوَر� ونَ  َوُهم يَُصدُّ ۡسَتۡكِ�ُ  مُّ

ۡسَتۡغَفۡرَت  َعلَۡيِهمۡ  َسَوآءٌ  ٥
َ
مۡ  لَُهمۡ  أ

َ
ُ  َ�ۡغفِرَ  لَن لَُهمۡ  �َۡسَتۡغِفرۡ  لَمۡ  أ َ  إِنَّ  لَُهمۚۡ  ٱ�َّ  َ�ۡهِدي َ�  ٱ�َّ

  ].۶-۴[المنافقون:  ﴾٦ ٱۡلَ�ِٰسقِ�َ  ٱۡلَقۡومَ 
 و چون ایشان را ببینی هیکلشان تو را به عجب آورد و اگر سخن گویند به سخنانشان : ترجمه

 

. و باقی داستان )٢٩٤ -٥/٢٩٣( مجمع البیانمولف این روایت را تا اینجا از البدایة ذکر نموده است. نگا: طبرسی،  -١

  ذکر شده است. )٢/١١٢( أحمد بن زینی دحالنالسیرة النبویة به طور خالصه از 

 

                                                           



 ۲۸۵  سورة المنافقون

دهی، گویا ایشان چوبهای خشکی هستند که به دیواری واداده باشند، هر صدائی  گوش می
ایشان دشمنند از ایشان حذر کن، خدا بکشد ایشان را چگونه  .را بر ضرر خود شمارند

ایشان گفته شود بیائید رسول خدا برای شما طلب آمرزش کند ) و چون به ۴اند( منحرف شده
) مساوی ۵کنند در حالیکه که با تکبرند( سرهای خود را بپیچند و ایشان را ببینی اعراض می

 است بر ایشان چه استغفار کنی و آمرزش بخواهی وچه آمرزش نخواهی، خدا ایشان را
 )۶.(کندهدایت نمی گروه فاسقین رانیامرزد زیرا خدا 

ۡجَساُمُهمۡ  ُ�ۡعِجُبَك ﴿: ۀجمل: نکات
َ
گفتار و  ظاهر و خوش ، داللت دارد که منافقین خوش﴾أ

ۡسَتۡغَفۡرَت ﴿: ۀبرخوردند و نباید کسی گول ظاهر کسی و یا لباس شخصی را بخورد. و جمل خوش
َ
 ﴾...أ

ٞ  ُخُشبٞ ﴿داللت دارد که دعای رسول خدا همیشه مستجاب نخواهد شد. و تشبیه ایشان به  َسنََّدة  ﴾مُّ
خورد ولی چون کنار  درد میه کار رفته باشد به ای ب برای این است که چون اگر به سقف اطاق ویا در پایه

 باشند. دیواری باشد به هیچ کاری نیامده و به دردی نخورده است و منافقین نیز چنین می

ِينَ  ُهمُ ﴿ ْ  َ�  َ�ُقولُونَ  ٱ�َّ ٰ  تُنِفُقوا ِ  رَُسولِ  ِعندَ  َمنۡ  َ�َ ٰ  ٱ�َّ ْۗ  َح�َّ وا ِ  يَنَفضُّ  َخَزآ�ِنُ  َوِ�َّ
َ�َٰ�ٰتِ  �ِض  ٱلسَّ

َ
ٓ  لَ�ِن َ�ُقولُونَ  ٧ َ�ۡفَقُهونَ  َ�  ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ  َوَ�ِٰ�نَّ  َوٱۡ�  ٱلَۡمِديَنةِ  إَِ�  رََّجۡعَنا

َعزُّ  َ�ُۡخرَِجنَّ 
َ
ۚ  ِمۡنَها ٱۡ� َذلَّ

َ
ِ  ٱۡ� ةُ  َوِ�َّ  َ�  ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ  َوَ�ِٰ�نَّ  َولِۡلُمۡؤِمنِ�َ  َولَِرُسوِ�ِۦ ٱۡلعِزَّ

َها ٨ َ�ۡعلَُمونَ  ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ۡمَ�ٰلُُ�مۡ  تُۡلِهُ�مۡ  َ�  َءاَمُنوا

َ
ۡوَ�ُٰدُ�مۡ  َوَ�ٓ  أ

َ
ِۚ  ذِۡكرِ  َعن أ  َوَمن ٱ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�ٰلَِك  َ�ۡفَعۡل 
ُ
ونَ  ُهمُ  فَأ   ].۹-۷[المنافقون:  ﴾٩ ٱۡلَ�ِٰ�ُ

گویند بر کسانی که نزد رسول خدایند انفاق و همراهی نکنید  ایشانند کسانی که می: ترجمه
تا پراکنده شوند و حال آنکه ملک خداست گنجهای آسمانها و زمین و لیکن منافقین 

کند  تر را از مدینه خارج می گویند اگر به مدینه برگشتیم البته عزیزتر، ذلیل ) می۷فهمند( نمی
ل آنکه خاص خداست عزت و خاص رسول او و خاص مؤمنین است ولیکن منافقین و حا
انتان از یاد خدا غافل اید شما را مالهایتان و فرزند که ایمان آورده ) آهای کسانی۸دانند( نمی

 )۹کس چنین کند(یعنی غفلت ورزد) پس آنان فقط زیانکارند.(نکند و هر 
کسی را مردم  کنند روزِی  زاقیت او ندارند خیال میمنافقین چون یقین به وجود خدا و ر: نکات

ِ ﴿ ۀدهند. و جمل می ةُ  َوِ�َّ داللت دارد که عزت مخصوص خداست زیرا او غنی بالذات و  ﴾...ٱۡلعِزَّ

ۡمَ�ٰلُُ�مۡ  تُۡلِهُ�مۡ  َ� ﴿ ۀالوجود و محتاج به اویند. و جمل توانای بالذات است و دیگران همه ممکن
َ
 أ

ۡوَ�ُٰدُ�مۡ  َوَ�ٓ 
َ
ِ  ذِۡكرِ  َعن أ شما را از ذکر حق که نماز جمعه  ،اشاره به این است که مال و اوالد ﴾...ٱ�َّ

 



 تابشی از قرآن    ٢٨٦

ِ  ذِۡكرِ  َعن﴿: باشد غافل نکند زیرا اینجا فرموده ْ َعوۡ سۡ ٱفَ ﴿ و در نماز جمعه فرمود ﴾ٱ�َّ  رِ ذِكۡ  إَِ�ٰ  ا
 .!*"﴾�َّ ٱ

﴿ ْ نفُِقوا
َ
ا ِمن َوأ ن َ�ۡبلِ  ّمِن َرزَۡقَ�ُٰ�م مَّ

َ
ِ�َ  أ

ۡ
َحَدُ�مُ  يَأ

َ
ۡرتَِ�ٓ  لَۡوَ�ٓ  َرّبِ  َ�َيُقوَل  ٱلَۡمۡوُت  أ خَّ

َ
 أ

َجلٖ  إَِ�ٰٓ 
َ
َق  قَرِ�بٖ  أ دَّ صَّ

َ
ُ�ن فَأ

َ
ٰلِِح�َ  ّمِنَ  َوأ رَ  َولَن ١٠ ٱل�َّ ُ  يَُؤّخِ ۚ  َجآءَ  إَِذا َ�ۡفًسا ٱ�َّ َجلَُها

َ
 أ

 ُ ۢ  َوٱ�َّ   ].۱۱-۱۰[المنافقون:  ﴾١١ َ�ۡعَملُونَ  بَِما َخبُِ�
ایم پیش از آنکه مرگ یکی از شما برسد که  و انفاق کنید از آنچه به شما روزی داده: ترجمه

بگوید پروردگارا چرا تا مدت نزدیکی مرا مهلت ندادی که صدقه بدهم و از شایستگان بوده 
اندازد جانی را هنگامی که اجلش آمده باشد و خدا به آنچه  ) و هرگز خدا عقب نمی۱۰باشم(

 )۱۱کنید آگاه است.( می
و رجعت به  طلبد کس ادای زکات نکرده از مالش و حج نرفته مهلت می فته هرابن عباس گ: نکات

ْ ﴿ ۀمر در جمل. و ا!+"ن میل رجعت به دنیا را نداردما مؤمخواهد، و ا دنیا را می نفُِقوا
َ
برای وجوب  ﴾أ

ا ِمن﴿: ۀباشد. و جمل است و در این صورت باید گفت این امر راجع به زکات می  ﴾َرزَۡقَ�ُٰ�م مَّ
 چیزی باید زکات داد و منحصر به نه چیز نیست. داللت دارد که از هر

 ].٩[الجمعة: ». پس بشتابید به سوی ذکر خدا« -١

 .)٥/٢٩٦( مجمع البیانطبرسی،  -٢

 

                                                           



 
 
 

 آية) سورة التغابن (مدنية وهي ثامين عرشة

 باشد آیه می ۱۸تغابن مدنی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ِ  �َُسّبِحُ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َما ِ�َّ �ِض�  ِ�  َوَما ٱلسَّ
َ
ٰ  وَُهوَ  ٱۡ�َۡمُدۖ  َوَ�ُ  ٱلُۡمۡلُك  َ�ُ  ٱۡ� ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ  قَِديرٌ  َ�ۡ

ِي ُهوَ  ١ ۡؤِمٞنۚ  َوِمنُ�م َ�فِرٞ  فَِمنُ�مۡ  َخلََقُ�مۡ  ٱ�َّ ُ  مُّ  َخلَقَ  ٢ بَِص�ٌ  َ�ۡعَملُونَ  بَِما َوٱ�َّ
َ�َٰ�ٰتِ  �َض  ٱلسَّ

َ
َرُ�مۡ  بِٱۡ�َقِّ  َوٱۡ� ۡحَسنَ  َوَصوَّ

َ
  ].۳-۱[التغابن:  ﴾٣ ٱلَۡمِص�ُ  �َ�ۡهِ  ُصَوَرُ�ۡمۖ  فَأ

کند آنچه در  میالذات و الصفات رحمن رحیم. برای خدا تسبیح  نام خدای کامله ب: ترجمه
) ۱ش خاص اوست و او بر هر چیزی تواناست(یاآنچه در زمین است، پادشاهی و ست آسمانها و

کنید  و خدا به آنچه می ز شما کافر و بعضی از شما مؤمننداوست که شما را آفرید پس بعضی ا
را  بندی کرد پس صورتهای شما ) آسمانها و زمین را به حق آفرید و شما را صورت۲بیناست(

 )۳نیکو نمود و به سوی اوست سرانجام.(

  مقدم شده جار و مجرور در هر دو جمله و ﴾ٱۡ�َۡمدُ  َوَ�ُ  ٱلُۡمۡلُك  َ�ُ ﴿ ۀجمل: نکات
ّ

م این تقد

کند زیرا هر چیزی ملک اوست و کس دیگری مالک نیست جز بر سبیل مجاز و  داللت بر حصر می

 عاریه و کس دیگر استحقاق حمد ندارد جز بر 
ّ

ات است. سبیل زور و یا سبیل عرض ولی او محمود بالذ

ۡحَسنَ ﴿: ۀو جمل
َ
داللت دارد که صورت تمام انسانها زیباست و اگر بعضی نسبت به  ﴾ُصَوَرُ�مۡ  فَأ

خواهد به شکل  تر از خود زیباست و لذا هیچ بشری نمی بعضی زشت است همان زشت نسبت به پست

 حیوان دیگر باشد.

َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َما َ�ۡعلَمُ ﴿ �ِض  ٱلسَّ
َ
ونَ  َما َوَ�ۡعلَمُ  َوٱۡ� ُ  ُ�ۡعلُِنونَۚ  َوَما �ُِ�ُّ ۢ  َوٱ�َّ  بَِذاتِ  َعلِيُم

ُدورِ  لَمۡ  ٤ ٱلصُّ
َ
تُِ�مۡ  �

ۡ
ْ  يَأ ِينَ  َ�َبُؤا ْ  ٱ�َّ ْ  َ�ۡبُل  ِمن َ�َفُروا ۡمرِهِمۡ  َوَ�اَل  فََذاقُوا

َ
 َعَذاٌب  َولَُهمۡ  أ

ِ�مٞ 
َ
نَُّهۥ َ�ٰلَِك  ٥ أ

َ
�ِيِهمۡ  َ�نَت بِ�

ۡ
ْ  بِٱۡ�َّيَِ�ٰتِ  رُُسلُُهم تَّأ �ََ�ٞ  َ�َقالُٓوا

َ
ْ  َ�ۡهُدوَ�َنا � ْۖ  َفَ�َفُروا  َوتََولَّوا



 تابشی از قرآن    ٢٨٨

ۚ  وَّٱۡسَتۡغَ�  ُ ُ  ٱ�َّ   ].۶-۴[التغابن:  ﴾٦ َ�ِيدٞ  َغِ�ٌّ  َوٱ�َّ
کنید و آنچه آشکار  داند آنچه پنهان می داند آنچه در آسمانها و زمین است و می می: ترجمه

) آیا برای شما ۴هاست از افکار و اراده وخیاالت داناست( نمائید و خدا به آنچه در سینه می
بال کار خود را و برای ایشان عذاب که از پیش کافر شدند که چشیدند ونیامده خبر آنان

) این عذاب برای این است که پیغمبرانشان با دلیلهای روشن به سوی ایشان ۵ست(ا دردناک
کند پس کفر ورزیده و روگردان شدند و خدا  آیا بشری ما را هدایت می: ندآمدند پس گفت

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

�ََ�ٞ ﴿ ۀکلم: نکات
َ
 ﴾َ�ۡهُدوَ�َنا﴿ مفرد است چگونه ضمیر جمع در ﴾�ََ�ٞ ﴿با اینکه  ﴾َ�ۡهُدوَ�َنا �

آید،  آید و برای جمع نیز می برای مفرد میگردد؟ جواب این است که بشر اسم جنس است و  به او برمی

 بودن قبول کردند ولی بشر را برای رسالت نپذیرفتند. و ر را برای معبودو عجب است از کفار که حَج 

ُ  وَّٱۡسَتۡغَ� ﴿معنی  این است که خدا آنان را مجبور به ایمان نکرد با اینکه قدرت داشت بلکه  ﴾ٱ�َّ

 ایشان مستغنی است.معلوم شد او از عبادت و ایمان 

ِينَ  زََ�مَ ﴿ ْ  ٱ�َّ ن َ�َفُرٓوا
َ
ْۚ  لَّن أ  َوَ�ٰلَِك  َعِمۡلُتمۚۡ  بَِما َ�ُنَبَُّؤنَّ  ُ�مَّ  َ�ُۡبَعُ�َّ  َوَرّ�ِ  بََ�ٰ  قُۡل  ُ�ۡبَعُثوا

 َ�َ  ِ ْ  َٔ َ�  ٧ �َِس�ٞ  ٱ�َّ ِ  اِمُنوا ِيٓ  َوٱ�ُّورِ  َورَُسوِ�ِۦ بِٱ�َّ ۚ  ٱ�َّ نَزۡ�َا
َ
ُ  أ  ٨ َخبِ�ٞ  َ�ۡعَملُونَ  بَِما َوٱ�َّ

ِ  يُۡؤِمنۢ  َوَمن ٱ�ََّغابُِن�  يَۡومُ  َ�ٰلَِك  ٱۡ�َۡمِع�  ِ�َۡومِ  َ�َۡمُعُ�مۡ  يَۡومَ   يَُ�ّفِرۡ  َ�ٰلِٗحا َوَ�ۡعَمۡل  بِٱ�َّ
ٰتٖ  َوُ�ۡدِخۡلهُ  اتِهِۦ َٔ َسّ�ِ  َ�ۡنهُ  نَۡ�ٰرُ  َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي َج�َّ

َ
ٓ  َ�ِٰ�ِينَ  ٱۡ� بَٗد�ۚ  �ِيَها

َ
 ٱۡلَفۡوزُ  َ�ٰلَِك  �

  ].۹-۷[التغابن:  ﴾٩ ٱۡلَعِظيمُ 
که مبعوث نمی شوند بگو آری قسم به  اندررا انتخاب کردند گمان کردهکه کف آنان: ترجمه

 اید وخبر داده شوید به آنچه عمل کرده پروردگارم که قطعا مبعوث خواهید شد سپس قطعاً 
 ،که ما نازل کردیم به آن نوریو رسول او  آورید به خدا و) پس ایمان ۷(این بر خدا آسان است

 آن .کند برای روز رستاخیزجمع میخدا شما را ) روزی که ۸(کنید آگاه استدا به آنچه میوخ
او را محو  ئاتآنکه به خدا ایمان آورد وعمل شایسته نماید سیّ  روز مغبون شدن است و ،روز

این  .که در آن همیشه بمانند ،ست داخل کندا ها نهرها روانآنکند و او را به باغهایی که از زیر 
 )۹است کامیابی بزرگ(

گمانشان در عالم حساب و ه دهند و ب کفار چون احتمال حساب و کتاب و حشر و نشری نمی: نکات

آورند. و این سوره  زودی ایمان میه اند، ولی اگر احتمال خطر بدهند ب کتابی نیست لذا در کفر خود مانده

و تغابن در قیامت این است که ه در این سوره آمده است ۀ تغابن ککلم ۀواسطه گویند ب میۀ تغابن را سور
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بیند کوتاهی کرده و از عمر خود مغبون  کند می از خود که نگاه میسی نسبت به باالتر از خود و بهترک هر

وده که اگر ایمان داشتند به آن اند اهل دوزخ مغبونند زیرا مقاماتی برای آنان ب گردیده. و بعضی گفته

، نوراند. و مقصود از  و منازل ایشان را به مؤمنین واگذار کرده همان مقامات ایمانی رسیدند و در اثر بی می

 هم راهنمای غیر است. رآن است که هم پیدا وق

ِينَ ﴿ ْ  َوٱ�َّ ْ  َ�َفُروا بُوا ٓ � َوَ�ذَّ ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�ٰتَِنا
ُ
ۡصَ�ُٰب  أ

َ
ۖ  َ�ِٰ�ِينَ  ٱ�َّارِ  أ  ١٠ ٱلَۡمِص�ُ  َو�ِۡئَس  �ِيَها

 ٓ َصاَب  َما
َ
ِصيَبةٍ  ِمن أ ِۗ  �ِإِۡذنِ  إِ�َّ  مُّ ِ  يُۡؤِمنۢ  َوَمن ٱ�َّ ُ  َقۡلَبُهۥۚ  َ�ۡهدِ  بِٱ�َّ ءٍ  بُِ�ّلِ  َوٱ�َّ  َعلِيمٞ  َ�ۡ
١١  ْ ِطيُعوا

َ
َ  َوأ ْ  ٱ�َّ ِطيُعوا

َ
ۚ  َوأ ُۡتمۡ  فَإِن ٱلرَُّسوَل ٰ  فَإِ�ََّما تََو�َّ  ﴾١٢ ٱلُۡمبِ�ُ  ٱۡ�ََ�ٰغُ  رَُسوِ�َا َ�َ

 ]. ۱۲-۱۰[التغابن:  

اند آنان اصحاب آتشند که در آن  که کافر شده و به آیات ما تکذیب کرده و آنان: ترجمه
کس ایمان به مصیبتی جز به اذن خدا نرسد و هر  ) هیچ۱۰سرانجامی است( جاویدند و بد

) و خدا را اطاعت کنید ۱۱( چیزی داناستکند و خدا بر هر او را هدایت می خدا آورد خدا دل
شکار آپیغمبر ما فقط رساندن  ۀبگردانید همانا بر عهد و این رسول را اطاعت کنید پس اگر رو

 )۱۲است.(

ٓ ﴿: نکات َصاَب  َما
َ
لهی و به تقدیر ا در تحت اوامر اداللت دارد که تمام مصیبتها و لشکر باله ﴾...أ

وست و اگر او نخواهد به کسی مصیبتی نرسد، ولی چون مصلحت دارد و برای آزمایش بندگان است ا

ٰ  فَإِ�ََّما﴿: ۀگیرد. و جمل را نمی آن یخدا جلو داللت دارد بر حصر کار رسول خدا بر  ﴾...رَُسوِ�َا َ�َ

 ابالغ امر دین و نه کار دیگر از کارهای خیالی مردم اهل غلو.

﴿ ُ ِ  َوَ�َ  ُهَوۚ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  ٱ�َّ ِ  ٱ�َّ َها ١٣ ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  فَۡلَيَتَو�َّ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ  ِمنۡ  إِنَّ  َءاَمُنٓوا

ۡزَ�ِٰجُ�مۡ 
َ
ۡوَ�ِٰدُ�مۡ  أ

َ
� َوأ ْ  �ن فَٱۡحَذُروُهمۚۡ  لَُّ�مۡ  َعُدّوٗ ْ  َ�ۡعُفوا ْ  َوتَۡصَفُحوا َ  فَإِنَّ  َوَ�ۡغفُِروا  ٱ�َّ

  ].۱۴-۱۳[التغابن:  ﴾١٤ رَِّحيمٌ  َ�ُفورٞ 
ی و ملجأی و بر خدا باید توکل و خداینیست جز اای مستجمع جمیع کماالت، خد: ترجمه

برای اید محققا بعضی از زنان و فرزندان شما  که ایمان آورده ) ای کسانی۱۳کنند مؤمنین(
رید و ببخشید پس از ایشان حذر کنید و اگر عفو کنید و چشم بپوشید و بگذ ،دشمنندشما 

 )۱۴خدا آمرزنده و رحیم است.( پس محققاً 

ۡزَ�ِٰجُ�مۡ  ِمنۡ ﴿: نکات
َ
ۡوَ�ِٰدُ�مۡ  أ

َ
� َوأ داللت دارد که بعضی از زنان و فرزندان  ﴾لَُّ�مۡ  َعُدّوٗ

زر و ث ببرند و حاضرند که انسان ودشمن انسانند و آنان همان کسانیند که میل دارند انسان بمیرد تا ار

 



 تابشی از قرآن    ٢٩٠

ما را : گفتند عیش و نوش ایشان و همانان بودند که مانع از حرکت برای جهاد بودند و می وبال کند برای

ْ  �ن﴿: ۀو مقصود از جمل سپاری به که می ْ  َ�ۡعُفوا ْ  َوتَۡصَفُحوا باشند که پس از  کسانی می ﴾َوَ�ۡغفُِروا

ایشان مانع  ۀزن و بچ اند، ولی اند و فقیه در دین شده دیدند سایر مؤمنین زودتر هجرت کرده هجرت می

 ۀخواستند زن و بچ دیدند می اند و چون چنین می از هجرت شده و همینطور نادان و اسیر کفار مانده

 فرماید عفو و صفح کنید. خود را عقاب کنند خدا می

﴿ ٓ َما ۡمَ�ٰلُُ�مۡ  إِ�َّ
َ
ۡوَ�ُٰدُ�مۡ  أ

َ
ۚ  َوأ ُ  فِۡتَنةٞ ۥٓ  َوٱ�َّ ۡجرٌ  ِعنَدهُ

َ
ْ فَٱ�َُّقو ١٥ َعِظيمٞ  أ َ  ا  ٱۡسَتَطۡعُتمۡ  َما ٱ�َّ

 ْ ْ  َوٱۡسَمُعوا ِطيُعوا
َ
ْ  َوأ نفُِقوا

َ
� َوأ نُفِسُ�ۡمۗ  َخۡ�ٗ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�ۡفِسهِۦ ُشحَّ  يُوَق  َوَمن ّ�ِ

ُ
 ُهمُ  فَأ

ْ  إِن ١٦ ٱلُۡمۡفلُِحونَ  َ  ُ�ۡقرُِضوا ُ  َلُ�مۚۡ  َوَ�ۡغفِرۡ  َلُ�مۡ  يَُ�ٰعِۡفهُ  َحَسٗنا قَۡرًضا ٱ�َّ  َشُكورٌ  َوٱ�َّ
َ�َٰدةِ  ٱۡلَغۡيبِ  َ�ٰلِمُ  ١٧ َحلِيمٌ   ].  ۱۸-۱۵[التغابن:  ﴾١٨ ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ  َوٱلشَّ

و خدا نزد اوست اجر  است (و وسیلۀ آزمون) همانا اموال شما و اوالد شما فتنه: ترجمه
برای که ید انفاق نمای عت کنید واز خدا بترسید و بشنوید و اطاتوانید تا می ) پس۱۵بزرگ(

) ۱۶کس از بخل نفس خویش محفوظ ماند پس همانان رستگارند( و هر است تان خوبخود
اگر خدا را قرض نیکو بدهید آنرا برای شما مضاعف کند و شما را بیامرزد و خدا سپاسگزار 

 )۱۸ست و عزیز و درستکار است.(ا ) او دانای غیب و شهادت۱۷بردبار است(
اندن از امر آخرت اوالد این است که اسباب زحمت و ابتال و بازمبودن اموال و   مقصود از فتنه: نکات

که انسان را به حرام نیندازد  وبال و حرام است. البته این فتنه باعث اجر است مادامی و دخول در وزر،

مَّ إِينِّ «ید نباشد چنانکه ابن مسعود گفته نگویوموجب کارهای ناشایسته و غفلت از خدا و گمراهی  اَللَّهُ

تْنَةِ أَ  نْ الفِ وذُ بِكَ مِ تِ «: یدد ولی بگوینباش زیرا زن و مال و اوالد فتنه می »عُ الَّ ضِ نْ مُ وذُ بِكَ مِ مَّ إِينِّ أَعُ اللَّهُ

تَنِ  آیند و  خواندن خطبه و موعظه بود ناگاه دید حسنین با پیراهن قرمز می  مشغول ص. رسول خدا!*"» الْفِ

روایت  ٧/٤٤٩)، ١١٩٥٩را هیثمی در مجمع الزوائد: (مانند آن». هاهای فتنهآورم از گمراهیپروردگارا به تو پناه می« -١

ی مسعود آنباشد و در میان راویان میمنقطع  آن إسناد ورا روایت کرده (در الکبیر) آن یطبران«گوید: کرده و می

)  از أمیر الـمؤمنین ٤٨٣گوید: و در نهج البالغة (بخش الحکم، ص: می». باشدوجود دارد که دچار اختالط می

تْنَةِ «گوید: روایت شده که می علی بن أبي طالب  فِ نَ الْ وذُ بِكَ مِ مَّ إِينِّ أَعُ مُ اللَّهُ كُ دُ نَّ أَحَ ولَ قُ دٍ  الَ يَ نْ أَحَ يْسَ مِ هُ لَ َنَّ ألِ

قُ  إِنَّ اهللاَ يَ تَنِ فَ فِ تِ الْ الَّ نْ مُضِ ذْ مِ تَعِ يَسْ لْ اذَ فَ تَعَ نِ اسْ لَكِنْ مَ ، وَ ىلَ فِتْنَةٍ لٌ عَ تَمِ شْ وَ مُ هُ :إِالَّ وَ ْمَوالُُ�ْم ﴿ ولُ
َ
َما أ َّ�

َ
َواْعلَُموا �

ْوَ�ُدُ�ْم فِتَْنةٌ 
َ
-آورم چرا که هیچشما بگوید: پروردگارا از فتنه به تو پناه مییک از نباید هیچ»: «]٢٨[األنفال:  ﴾َوأ
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خود را قطع نمود و از منبر به زیر آمد و ایشان را به دامن گرفت در منبر و  ۀخورند خطب گاهی به زمین می

ٓ ﴿ ؛جلّ و صدق اهللا عزّ : فرمود ۡمَ�ٰلُُ�مۡ  إِ�ََّما
َ
ۡوَ�ُٰدُ�مۡ  أ

َ
 .!*"﴾فِۡتَنةٞ  َوأ

های فتنه به خواهد پناه برد، باید از گمراهیگردد لیکن هرکس میکس نیست مگر اینکه فتنه شامل حال وی می

 ».ستشما و اوالد شما (وسیله) آزمایش ا  و بدانید که اموال«فرماید: خداوند پناه برد چراکه خداوند متعال می

 .٥/٣٠١: مجمع البیانطبرسی،  -١

 

                                                                                                                                                         



 
 
 

 سورة الطالق (مدنية وهي اثنتا عرشة آية)

 باشد آیه می ۱۲طالق مدنی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

َها﴿ ُّ�
َ
� تِِهنَّ  َ�َطّلُِقوُهنَّ  ٱلّنَِسآءَ  َطلَّۡقُتمُ  إَِذا ٱ�َِّ�ُّ  َ�ٰٓ ْ  لِعِدَّ ۡحُصوا

َ
ۖ  َوأ ةَ ْ  ٱۡلعِدَّ ُقوا َ  َوٱ�َّ  َر�َُّ�ۡمۖ  ٱ�َّ

ٓ  َ�ۡرُۡجنَ  َوَ�  ُ�ُيوتِِهنَّ  ِمنۢ  ُ�ۡرُِجوُهنَّ  َ�  ن إِ�َّ
َ
�ِ�َ  أ

ۡ
َبّيَِنةٖ�  بَِ�ِٰحَشةٖ  يَأ ِۚ  ُحُدودُ  َوتِۡلَك  مُّ  ٱ�َّ

ِ  ُحُدودَ  َ�َتَعدَّ  َوَمن َ  لََعلَّ  تَۡدرِي َ�  َ�ۡفَسُهۥۚ  َظلَمَ  َ�َقدۡ  ٱ�َّ ۡمٗر� َ�ٰلَِك  َ�ۡعدَ  ُ�ِۡدُث  ٱ�َّ
َ
 ١ أ

َجلَُهنَّ  بَلَۡغنَ  فَإَِذا
َ
ۡمِسُكوُهنَّ  أ

َ
وۡ  بَِمۡعُروٍف  فَأ

َ
ْ  بَِمۡعُروٖف  فَارِقُوُهنَّ  أ ۡشِهُدوا

َ
 َعۡدلٖ  َذَويۡ  َوأ

ْ  ّمِنُ�مۡ  �ِيُموا
َ
َ�َٰدةَ  َوأ ِۚ  ٱلشَّ ِ  يُۡؤِمنُ  َ�نَ  َمن بِهِۦ يُوَ�ُظ  َ�ٰلُِ�مۡ  ِ�َّ  َوَمن ٱ�ِخرِ�  َوٱۡ�َۡومِ  بِٱ�َّ

َ  َ�تَّقِ  ُۥ َ�َۡعل ٱ�َّ ۡ  َوَمن َ�ۡتَِسُبۚ  َ�  َحۡيُث  ِمنۡ  َوَ�ۡرزُۡقهُ  ٢ َ�ۡرَٗجا �َّ ِ  َ�َ  َ�َتَو�َّ  َ�ُهوَ  ٱ�َّ
ۥٓۚ  َ  إِنَّ  َحۡسُبُه ِۦۚ  َ�ٰلِغُ  ٱ�َّ ۡمرِه

َ
ُ  َجَعَل  قَدۡ  أ ءٖ  لُِ�ِّ  ٱ�َّ  ].۳-۱[الطالق:  ﴾٣ قَۡدٗر� َ�ۡ

ید زنان را الذات و الصفات رحمن رحیم. ای پیامبر، چون خواست نام خدای کامله ب: ترجمه
(حسابش را داشته ایشان طالقشان دهید و عده را شماره کنید طالق دهید پس برای عدۀ

هاشان بیرون نکنید و  ی که پروردگار شماست بترسید، ایشان را از خانهباشید) و از خدای
کس از . و این حدود خداست و هر نمایانی بکنند وند مگر اینکه کار زشتخودشان هم بیرون نر 

امری  ایندانی شاید خدا پس از  نمی است. د محققًا به خود ستم کردهحدود خدا تجاوز کن
قه) ) پس چون۱( پدید آورد  خوبی نگاهه ب ایشان را پس ،رسیدند پایان عّدۀ خودبه  (زنان مطلَّ

 هدارید و یا به خوبی مفارقت کنید و دو عادل از خودتان را گواه گیرید و شهادت را برای خدا ب
کس از خدا دارد و هر کسی که ایمان به خدا و روز دیگر  شود هر پندداده میدارید. به این پا 

ی که به ) و او را از جای۲دهد( ی برای بیرون رفتن(از مشکالت) قرار میبترسد خدا برای او راه
کس بر خدا توکل کند پس خدا او را کفایت کند زیرا خدا امر  هد و هردحساب نیاورده روزی 

 )۳چیزی اندازه قرار داده است.( قیق خدا برای هررا برساند به تح خود
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تِِهنَّ  َ�َطّلُِقوُهنَّ ﴿: ۀمقصود از جمل: نکات د طالقی که برای یده این است که اگر طالق می ﴾لِعِدَّ

مواقعه باشد که همان طهر را از سه طهر قرار  گرفتن است بدهید و آن طالقی است که در طهر غیر عده

فرموده و جمع را مخاطب قرار  ﴾َطلَّۡقُتمُ  إَِذا﴿ به رسول نموده و در عین حالدهد و دیگر اینکه خطاب 

باشد. و  امیر قوم و امام ایشان است و خطاب به او گویا خطاب به همه می ص داده زیرا رسول خدا

ْ ﴿: ۀجمل ۡحُصوا
َ
ةَ  َوأ اگر زن در ام عده را شماره و مواظبت کنید برای اینکه داللت دارد که باید ایّ  ﴾ٱۡلعِدَّ

تواند به او رجوع کند و از تزویج به غیر زوج اول ممنوع است و تکلیف  برد و زوج می عده باشد ارث می

توانند او را از مسکنش خارج  کسوه و مسکن باید بهره برد و لذا نمی د معلوم گردد و از نفقه،حمل او بای

 َوَ� ﴿به حکم می که در عده است ماداخارج نکنند و خود او او را شوهرش  ۀکنند، یعنی از خان
احکام شود که ما در  حال از این آیه احکام بسیاری استخراج می. به هراز آنجا خارج نشود ﴾َ�ۡرُۡجنَ 

 ایم مراجعه شود. توضیح دادهالقرآن 

ٰٓـِٔي﴿ ُ�ُهنَّ  ٱۡرتَۡبُتمۡ  إِنِ  �َِّسآ�ُِ�مۡ  ِمن ٱلَۡمِحيِض  ِمنَ  يَ�ِۡسنَ  َوٱ�َّ ۡشُهرٖ  ثََ�َٰثةُ  فَعِدَّ
َ
ٰٓـِٔي أ  لَمۡ  َوٱ�َّ

ْوَ�ُٰت  َ�ِۡضَنۚ 
ُ
ۡ�َالِ  َوأ

َ
َجلُُهنَّ  ٱۡ�

َ
ن أ

َ
ۚ  يََضۡعنَ  أ َ  َ�تَّقِ  َوَمن َ�ۡلَُهنَّ ُۥ َ�َۡعل ٱ�َّ ۡمرِهِۦ ِمنۡ  �َّ

َ
 أ

� ۡمرُ  َ�ٰلَِك  ٤ �ُۡ�ٗ
َ
ِ  أ ۥٓ  ٱ�َّ نَزَ�ُ

َ
َ  َ�تَّقِ  َوَمن إَِ�ُۡ�مۚۡ  أ ۥٓ  َوُ�ۡعِظمۡ  اتِهِۦ َٔ َسّ�ِ  َ�ۡنهُ  يَُ�ّفِرۡ  ٱ�َّ ُ�َ 

ۡجًرا
َ
  ].۵-۴[الطالق:  ﴾٥ أ

ست و آنان سه ماه ا ۀپس عد در شک هستیدشدن مأیوسند اگر  و زنانی که از حیض: ترجمه
شان این است که وضع حمل عدۀ ای و زنان باردار مدت اند. کذلک زنانی که حیض نشده

) این فرمان ۴دهد( کارش آسانی قرار می کسی که از خدا بترسد خدا برای وی در نمایند و
ئات او را از او محو و بترسد خدا سیّ  کس از خدا ت که به سوی شما نازل نموده و هرخداس

 )۵جبران نماید و پاداش وی را بزرگ سازد.(
ای، در طالق باید سه ماه  سن یا عارضه ۀواسطه بودن آنان شک است ب  زنانی که در یائسه: نکات

 ۀواسطه اند ولی سالشان اقتضای حیض دارد و یا ب عده نگه دارند و همچنین دخترانی که حیض نشده

اند و امرشان مشکوک است. و این دو مسئله مفهوم آیه و مورد اتفاق است و اما  ای حیض نشده عارضه

اند و به نظر ما ایشان نیز باید عده نگه  ا اختالف کردهآنه ۀدر عد »يائسة قطعيه«و  »صغرية مدخوله«

شود و  حامله به مجرد وضع حمل تمام می ۀدال است بر اینکه عد ﴾َ�ۡلَُهنَّ  يََضۡعنَ ﴿ ۀدارند. و جمل

 اگرچه یک ساعت باشد.

 



 تابشی از قرآن    ٢٩٤

ۡسِكُنوُهنَّ ﴿
َ
وُهنَّ  َوَ�  وُۡجِدُ�مۡ  ّمِن َسَكنُتم َحۡيُث  ِمنۡ  أ ْ  تَُضآرُّ ۚ  ِ�َُضّيُِقوا  ُ�نَّ  �ن َعلَۡيِهنَّ

ْوَ�ٰتِ 
ُ
ْ  َ�ۡلٖ  أ نفُِقوا

َ
ٰ  َعلَۡيِهنَّ  فَأ ۚ  يََضۡعنَ  َح�َّ �َضۡعنَ  فَإِنۡ  َ�ۡلَُهنَّ

َ
ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  لَُ�مۡ  أ

ُ
 أ

 ْ تَِمُروا
ۡ
ُ�مۡ  �ن بَِمۡعُروٖف�  بَۡيَنُ�م َو� ۥٓ  َفَسُ�ِۡضعُ  َ�َعاَ�ۡ ۡخَرىٰ  َ�ُ

ُ
 ّمِن ةٖ َسعَ  ُذو ِ�ُنفِقۡ  ٦ أ

ٓ  فَۡلُينفِقۡ  رِۡزقُُهۥ َعلَۡيهِ  قُِدرَ  َوَمن َسَعتِهِۦۖ  ا ۚ  َءاتَٮٰهُ  ِممَّ ُ ُ  يَُ�ّلُِف  َ�  ٱ�َّ ٓ  إِ�َّ  َ�ۡفًسا ٱ�َّ ۚ  َما  َءاتَٮَٰها
ُ  َسَيۡجَعُل  � ُعۡ�ٖ  َ�ۡعدَ  ٱ�َّ   ].۷-۶[الطالق:  ﴾٧ �ُۡ�ٗ

و به ایشان ساکن هستد،  سکونت دهید که خود جاییدرحد وسعتان در زنان مطلقه را : ترجمه
ایشان را  ۀضرر نزنید که بر آنها تنگ بگیرید و اگر بار دارند بر ایشان انفاق کنید (یعنی نفق

ن را بگذارند پس اگر برای شما شیر دادند مزدشان را به ایشان بدهید و بی بدهید) تا بار خود
پس شیر آن  دشواری افتادیدمر یکدیگر را بپذیرید و اگر به آمیز ا خودتان به خوبی و مسالمت

ز وسعت خود انفاق کند ا) باید آنکه با وسعت است ۶عهده خواهد گرفت( طفل را زن دیگری بر
کند  کس روزی او تنگ باشد پس انفاق کند از آنچه خدایش داده، خدا احدی را تکلیف نمیو هر 

 )۷دهد.( زودی خدا پس از سختی آسانی قرار میه ب .که به او داده است گر به قدر آنچهم
 باشد و اگر او را طالق داده وهنوز در عده است و کسوه و سکنای زن با شوهر او می نفقه،: نکات

است  اّیامیو عده عبارت از  او تمام شود ۀی او را بدهد تا عدکسوه و سکنا او تمام نشده باید نفقه، ۀعد

اگر از شوهر خود  واده شده باید صبر کند و شوهر دیگر اختیار نکند د  معین که زن طالق ۀشماره ب

ُ�مۡ  �ن﴿ :ۀ. و مقصود از جملگردددر عده معلوم می داشته باشدای در شکم  بچه این است  ﴾َ�َعاَ�ۡ

برای گر نساختند و اگر ساختن آنان معسور و دارای عسر و حرج است باید یکه اگر زن و شوهر با یکد

 دیگری بگیرند. ۀمرضع زِن شیر دادن طفل 

يِّن﴿
َ
ۡمرِ  َ�نۡ  َ�َتۡت  قَۡرَ�ةٍ  ّمِن َوَ��

َ
بَۡ�َٰها َشِديٗدا ِحَساٗ�ا فََحاَسۡبَ�َٰها َورُُسلِهِۦ َرّ�َِها أ  وََعذَّ

ۡمرَِها َوَ�اَل  فََذاقَۡت  ٨ نُّۡ�ٗر� َعَذاٗبا
َ
ۡمرَِها َ�ٰقَِبةُ  َوَ�نَ  أ

َ
ا أ َعدَّ  ٩ ُخۡ�ً

َ
ُ  أ  َعَذاٗبا لَُهمۡ  ٱ�َّ

ْ  َشِديٗد�ۖ  َ  فَٱ�َُّقوا ْوِ�  ٱ�َّ
ُ
أ ۡلَ�ٰبِ  َ�ٰٓ

َ
ِينَ  ٱۡ� ْۚ  ٱ�َّ نَزَل  قَدۡ  َءاَمُنوا

َ
ُ  أ  رَُّسوٗ�  ١٠ ذِۡكٗر� إَِ�ُۡ�مۡ  ٱ�َّ

 ْ ِ  َءاَ�ٰتِ  َعلَۡيُ�مۡ  َ�ۡتلُوا ُۡخرِجَ  ُمَبّيَِ�ٰتٖ  ٱ�َّ ِينَ  ّ�ِ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ٰ  وََعِملُوا  ِمنَ  لَِ�ٰتِ ٱل�َّ
لَُ�ٰتِ  �  إَِ�  ٱلظُّ ِ  يُۡؤِمنۢ  َوَمن ٱ�ُّورِ ٰتٖ  يُۡدِخۡلهُ  َ�ٰلِٗحا َوَ�ۡعَمۡل  بِٱ�َّ  َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي َج�َّ

نَۡ�ٰرُ 
َ
ٓ  َ�ِٰ�ِينَ  ٱۡ� بَٗد�ۖ  �ِيَها

َ
ۡحَسنَ  قَدۡ  �

َ
ُ  أ   ].۱۱-۸[الطالق:  ﴾١١ رِۡزقًا َ�ُۥ ٱ�َّ

که از امر پروردگارشان و از امر رسوالن او سرپیچی و طغیان  هاقریهچه بسیار ساکنین : ترجمه
) ۸شدیدی و آنان را به عذاب بدی عذاب کردیم( ۀکردند و به حسابشان رسیدیم به محاسب
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عذاب سختی ای ایشان ) خدا بر ۹پس وبال کار خود را چشیدند و سرانجام کارشان زیان بود(
خدا به سوی  که همانااز خدا بترسید اید  ای خردمندانی که ایمان آورده ، پسه استمهیا کرد

بر شما تالوت کند خدا را  ۀکنند آیات روشنکه  پیامبری را ) ۱۰(نازل نموده است   شما ذکری
کس ایمان به  بیرون برد و هرتا آنان را که ایمان و عملهای شایسته دارند از ظلمات به سوی نور 

 ،ست داخل کندا ی که از زیر آنها نهرها روانایسته کند خدا او را به باغهایل شخدا آورد و عم
 )۱۱به تحقیق خدا رزق او را نیکو نموده است.( .همیشه در آنها بمانند

ِينَ ﴿ ۀجمل: نکات ْۚ  ٱ�َّ ْوِ� ﴿دهم صفت است برای  ۀدر آی ﴾َءاَمُنوا
ُ
أ ۡلَ�ٰبِ  َ�ٰٓ

َ
. و مراد از ﴾ٱۡ�

لَُ�ٰتِ ﴿ ، نور علم و ایمان ﴾ٱ�ُّورِ ﴿ست و مراد از ا جهل و خرافات یازدهم ظلمات کفر، ۀدر آی ﴾ٱلظُّ

ق دهم قرآن است که موجب تذکر خدا، قیامت و حقای ۀدر آی ﴾ذِۡكٗر�﴿و حقائق است. و مقصود از 

 باشد. دین می

﴿ ُ ِي ٱ�َّ �ِض  َوِمنَ  َسَ�َٰ�ٰتٖ  َسۡبعَ  َخلَقَ  ٱ�َّ
َ
ۖ  ٱۡ� ُل  ِمۡثلَُهنَّ ۡمرُ  يَتََ�َّ

َ
ْ  بَۡيَنُهنَّ  ٱۡ� نَّ  ِ�َۡعلَُمٓوا

َ
َ  أ  ٱ�َّ

 ٰ ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ نَّ  َقِديرٞ  َ�ۡ
َ
َ  َوأ َحاَط  َقدۡ  ٱ�َّ

َ
ءٍ  بُِ�ّلِ  أ    ].۱۲[الطالق:  ﴾١٢ ِعۡلَمۢ� َ�ۡ

را  شفرمان .مانند آنهاه است که خلق نمود هفت آسمان را و از زمین ب یکسخدا : ترجمه
علم خدا به هر چیزی  تا بدانید که خدا بر هر چیزی تواناست و محققاً  ،بین آنها فرستدفرومی

 )۱۲احاطه کرده و هر چیزی را فراگرفته است.(

�ِض  َوِمنَ ﴿: ۀجمل: نکات
َ
داللت دارد که زمین مانند آسمانها هفت عدد یا هفت  ﴾ِمۡثلَُهنَّ  ٱۡ�

ْ ﴿: ۀوصاف باشد. و جملطبقه است، و ممکن است مماثله در عدد نباشد بلکه در ماهیت و ا  ﴾ِ�َۡعلَُمٓوا
 داللت دارد بر شرافت علم و خدا تمام عالم را خلق کرده برای اینکه انسان عالم شود.

 



 
 
 

 سورة التحريم (مدنية وهي اثنتا عرشة آية)

 باشد آیه می ۱۲تحریم مدنی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

َها﴿ ُّ�
َ
� ٓ  ُ�َّرِمُ  لِمَ  ٱ�َِّ�ُّ  َ�ٰٓ َحلَّ  َما

َ
ُ  أ ۡزَ�ِٰجَكۚ  َمۡرَضاَت  تَۡبَتِ�  لََكۖ  ٱ�َّ

َ
ُ  أ  ١ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  َوٱ�َّ

ُ  فََرَض  قَدۡ  يَۡ�ٰنُِ�مۚۡ  َ�ِلَّةَ  لَُ�مۡ  ٱ�َّ
َ
�  ُ َ�َّ  �ذۡ  ٢ ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعلِيمُ  وَُهوَ  َمۡولَٮُٰ�ۡمۖ  َوٱ�َّ

َ
 أ

ۡزَ�ِٰجهِۦ َ�ۡعِض  إَِ�ٰ  ٱ�َِّ�ُّ 
َ
ا َحِديٗثا أ ۡت  فَلَمَّ

َ
ۡظَهَرهُ  بِهِۦ َ�بَّأ

َ
ُ  َوأ  َ�ۡعَضُهۥ َعرََّف  َعلَۡيهِ  ٱ�َّ

ۡعَرَض 
َ
ا َ�ۡعٖض�  َ�نۢ  َوأ َها فَلَمَّ

َ
كَ  َمنۡ  قَالَۡت  بِهِۦ َ�بَّأ

َ
�َبأ

َ
ِ�َ  قَاَل  َ�َٰذ�ۖ  أ

َ
 ﴾٣ ٱۡ�َبِ�ُ  ٱۡلَعلِيمُ  َ�بَّأ

 ]. ۳-۱:یم[التحر  

کنی  نام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. ای پیامبر، چرا حرام میه ب: ترجمه
 خشنودی زنانت را. ه این تحریم)ب( کنیخدا بر تو حالل کرده است؟ طلب می چیزی را که
گشودن سوگندهایتان را و  ) به تحقیق خدا مقرر نموده برای شما۱رحیم است( ۀوخدا آمرزند

زنان گاه که این پیغمبر با بعضی از ) و آن۲ستکار است(خدا دوست شماست و او دانای در 
یگری خبر داد و خدا سخن وی را به د زن آن چونپس د، اظهار کر  راز را به خود سخنی
و از بعض  کرد را اظهار شده)بعضی از آن (راز فاشپیغمبر  ،آن مطلع کرد)(افشایپیغمبر را بر

 چه کسی این خبر را خبر داد، زن گفت  آن(افشای)زن را ازوقتی آن دیگر خودداری کرد، پس 
 )۳( دانای آگاه مرا خبر داد.(خدای) گفت  (پیامبر) به تو داد؟

چیزی بر خود حرام کرده و قسم خورده و  صداخشود که رسول  از این آیات استفاده می: نکات

آمیز به او نموده است. و سبب نزول این آیات را دو چیز ذکر  خدا خطاب عتاب و یا خطاب تنبیه

  :اند کرده

آمد برای رسیدگی به امور  پس از نماز صبح به حجرات زوجات خود می صاینکه رسول خدا: اول

ت، زینب بنت جحش و یا حفصه برای اینکه چند لحظه پرداخ ایشان و سپس به امور تبلیغ احکام می

داد و در آوردن آن قدری مسامحه  رسول خدا را در منزل خود بیشتر نگه دارد شربت عسلی ترتیب می

آمد، پس زنان دیگر اتفاق  کرد تا حضرت توقف بیشتری بنماید و این توقف بر زنان دیگر گران می می
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آید، پس  یم بوی کریهی از دهان مبارک شما میای آید بگوی حجره امیدن عسل به هرکردند که پس از آش

آید و  بینی خود را گرفت که از دهان شما بوی کریهی می ،عایشه آمد او با آستین ۀچون حضرت به حجر

ْمُت الَعَسَل ىلَعَ «: فرمود صهمچنین بعضی از زنان دیگر این کار را کردند، رسول خدا ،  َ�ْفيِس َحرَّ

ِ� ا�ُّ
َ
  ف

َ
بًَداال

َ
ُه أ

ُ
ل

ُ
 .!*"، پس این آیات نازل شد» آ�

 یک روز  صاینکه رسول خدا: دوم
ً
نوبت که روزها را قسمت فرموده بود میان زوجات خود، اتفاقا

جازه گرفت تا پدرش را زیارت کند. چون حفصه رفت برای زیارت پدر، رسول و احفصه بود، ا

حفصه با او همبستر شد،  ۀقبطیه را که پادشاه اسکندریه فرستاده بود طلبید و در حجر ۀماری صخدا

بیرون آمد در حالیکه  صحجره را بسته دید، همانجا توقف کرد تا رسول خدا چون حفصه برگشت درِ 

 ای و من آورده ۀالله کنیزی را به خان  یا رسول: عرق از روی مبارکش جاری بود، حفصه بگریست و گفت

این کنیز من و بر من : حرمت مرا نگاه نداشتی و با زنان دیگر این معامله را نکردی، حضرت فرمود

ی، این سخن سر است باید به کسی نگوی حالل است،  من برای رضای تو او را بر خود حرام کردم، اما

شویش امر ماریه ما از ت :حفصه قبول کرد و چون میان او و عایشه رفاقت بود عایشه را خبر داد و گفت

گفت که معلوم شد او  عایشه آمد، عایشه به کنایه چیزی ۀ، پس چون حضرت به خان!+"خالصی یافتیم

ماریه را حرام نمود به حفصه فرموده بود که مرا سری دیگر  صو چون رسول خدا خبر شده است

امت  ناست که پس از من ابوبکر و پدر تو زمامدار ای ی و آن اینا نیز باید به کسی نگویهست که آنر

شوند، حفصه از این سخن خوشحال شد و این هر دو سر را به عایشه گفت و هر دو با پدران خود بازگو 

به  صخدا توسط این دو زن خبر داد و رسوله افشای این راز ب از صکردند و خدا به رسول خدا

ر تحریم ماریه باشد و اما از افشای راز دیگر که خبر زمامداری حفصه گله کرد از افشای بعض آن که خب

ۡعَرَض  َ�ۡعَضُهۥ َعرََّف ﴿: ۀو مقصود از جمل ش باشد اعراض کرد یعنی تذکر ندادپدر
َ
 ﴾َ�ۡعٖض  َ�نۢ  َوأ

ِ�َ  قَاَل ﴿: ۀهمین است. و از جمل
َ
دیگری شود که غیر از قرآن، مطالب  استفاده می ﴾ٱۡ�َبِ�ُ  ٱۡلَعلِيمُ  َ�بَّأ

نیز از طریق وحی و با تأیید  صشود که سنت پیامبر شده و از اینجا استفاده می نیز به پیامبر وحی می

 لهی بوده است.ا

 – ٥/٣١٣( مجمع البیانطبرسی،  ».خورمرا نمیبه خدا سوگند عسل را بر خود حرام نمودم؛ به خدا سوگند هرگز آن« -١

٣١٤.( 

 باشد.می )٥/٣١٤( مجمع البیانتا اینجا روایت برگرفته از طبرسی،  -٢
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و مخفی نماند اگر کسی قانون خدا را تغییر دهد به این معنی که حاللی را حرام بداند گناه بزرگی 

چنین نبوده زیرا آن جناب چیزی را  صمرتکب شده بلکه چنین امری کفر است، ولی کار رسول خدا

اش بر خودش نه برای عموم ممنوع  که بر خودش حالل بوده برای ریاضت و برای ارضای خاطر زوجه

کلی ه ت آن معتقد بوده و این کار گناه نیست، یعنی این کار تغییر حکم خدا بقرار داده با آنکه به حلیّ 

ت آن. و فوائد عتاب در این سوره در ار اعتقاد حلیّ نمودن است با اقر نیست بلکه بر شخص خود ممنوع

 عبس خواهد آمد. ۀسور

ٓ  إِن﴿ ِ  إَِ�  َ�ُتوَ�ا ۖ  َصَغۡت  َ�َقدۡ  ٱ�َّ َ  فَإِنَّ  َعلَۡيهِ  تََ�َٰهَرا �ن قُلُوُ�ُ�َما  وَِجۡ�ِ�ُل  َمۡولَٮٰهُ  ُهوَ  ٱ�َّ
ۥٓ  َعَ�ٰ  ٤ َظِه�ٌ  َ�ٰلَِك  َ�ۡعدَ  َوٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ  ٱلُۡمۡؤِمنَِ�ۖ  َوَ�ٰلِحُ  ن َطلََّقُ�نَّ  إِن َر�ُُّه

َ
ۥٓ  أ  ُ�ۡبِدَ�ُ

ۡزَ�ًٰجا
َ
� أ ۡؤِمَ�ٰٖت  ُمۡسلَِ�ٰتٖ  ّمِنُ�نَّ  َخۡ�ٗ �َِ�ٍٰت  َ�ٰنَِ�ٰتٖ  مُّ �َِ�ٰتٖ  َ�ٰبَِ�ٰتٖ  َ�ٰٓ  َ�ّيَِ�ٰٖت  َ�ٰٓ

بَۡ�اٗر�
َ
  ].۵-۴:یم[التحر  ﴾٥ َو�

که دلهایتان منحرف شده و اگر علیه بجاست)(اگر شما دو نفر توبه کنید به سوی خدا : ترجمه
مؤمنین  گاناو یکدیگر را مدد کنید پس محققًا خدا خودش دوستدار اوست و جبریل و شایست

) اگر شما را طالق دهد شاید پروردگارش به ۴ند(اوی فرشتگان پس از این یاری مددکار (نیز)و
کننده و  رمانبر و توبهف دهد همسرانی که مطیع و با ایمان،او همسران بهتر از شما عوض 

 )۵باشند.(  یا دوشیزه و  دیده گیرنده، شوهر گر و روزهعبادت
دست عمر و از وی پرسیدم آن دو  ریختم بر ابن عباس روایت کرده که من در سفری آب می: نکات

و این سؤال را مکروه داشت  !عجبا وا: تعالی در این آیه خطابشان کرده کدامند؟ عمر گفت زن که خدای

ما جماعت قریش بر زنان مستولی بودیم، : حفصه و عایشه بودند، سپس گفت: و پس از تأمل گفت

گفتند، زنان ما نیز این شیوه را از ایشان آموختند تا  چون به مدینه آمدیم زنان انصار جواب شواهران می

تو را : کنی، گفت با من مکابره می: ت، من گفتمیک روز من با زنم گفتگو کردم، مرا به جواب آزرده ساخ

، من صرسول خدا: بزرگتر کیست؟ گفت: کنند، گفتم بد آمده زنها با بزرگتر از تو مکابره و سرکشی می

به ودهید و با او مجا می نزد حفصه آمدم و از روی تعجب از وی سؤال کردم که شما جواب رسول را باز

از خشم خدا اندیشه : گفتم ،کنیم روز از وی دوری می یک شبانهآری، گاه هست که : کنید؟ گفت می

و اگر تو را چیزی الزم شود از من  سلوک کنی و چیزی از او خواهش کنیکنید مبادا دیگر این نوع  نمی

ای از انصار بود  زدند تا به جنگ ما آیند، مرا همسایه عسالن اسب را نعل می طلب نما، اتفاق روزی بنی

سالن قصد قتال ع بنی: چیست؟ گفتم: ای بزرگ رخ داده است؟ گفت خبر داری ما را حادثه: به او گفتم
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زنان را  صرسول خدا: چیست؟ گفت: ای بزرگتر از این نزد من است، گفتم حادثه: گفت ،ما دارند

طالق داده، من با خود گفتم حفصه را نصیحت کردم قبول نکرد تا کار او به اینجا رسید، روز دیگر از 

دانم جز اینکه از ما مفارقت کرده و  نمی: شما را طالق داده؟ گفت صفصه جویا شدم که رسول خداح

ماریه، رسول خدا را غالمی سیاه بود، به او گفتم به رسول  ۀابراهیم نشسته، من رفتم در خان ۀدر غرف

 صخدارسول : ید، غالم رفت و برگشت و گفته عمر بر در خانه است اجازه فرمایبگو ک صخدا
طاقت شدم بار دیگر آمدم و غالم را نزد رسول  م و پس از ساعتی بیتجواب مرا نداد من به نزد منبر رف

ن رفتم وسالم کردم، دیدم حضرت ورود فرمود، م ۀفرستادم، جواب نداد، تا نوبت سوم اجاز صخدا

الله زنان را طالق  حصیری تکیه زده و آن حصیر در پهلوی مبارکش اثر کرده بود، عرض کردم یا رسولبر

نه، پس من حکایتی که بین من و زنم رخ داده بود گفتم، حضرت تبسم فرمود، عرض : ای؟ گفت داده

روا باشد، من در آن خانه نگاه کردم به غیر از سه : دهید زمانی خدمت شما باشم؟ فرمود کردم اجازه می

ی تا خدا معیشت را بر أمت تو وسیع یا رسول الله اگر دعا کن: پوست گوسفند چیز دیگر ندیدم، گفتم

دانی که ایشان قومی  یابن خطاب تو نمی: گرداند مانند اهل فارس و روم، آن حضرت نشست و فرمود

من : یا رسول الله برای زنانت استغفار نما، فرمود: هستند که لذات دنیا برای ایشان معجل شده، گفتم

 ام که یک ماه پیش ایشان نروم.ه  سوگند خورد

نزد من آمد،  صروز گذشت، رسول خدا ۲۹کردم تا  شماری می ز عایشه نقل شده که من روزا

باشد، رسول  می ۲۹ی و امروز ی که یک ماه پیش ما نیایدیا رسول الله شما قسم خورده بو: گفتم

گویم  ای عایشه تو را خبری می: روز یک ماه باشد، پس فرمود ۲۹ندانی که : بخندید و فرمود صخدا

سوره  آن چیست؟ آن حضرت این آیات: ت کنی، گفتمریر خواهی بود که با پدر و مادر خود مشوو مخ

َهاَ�ٰٓ ﴿ :را خواند احزاب ُّ�
َ
زۡ  قُل �َِّ�ُّ ٱ �

َ
�ۡ ٱ ةَ َيوٰ �َۡ ٱ نَ تُرِدۡ  ُكنُ�َّ  إِن ِجَك َ�ٰ ّ�ِ  َ�َتَعاَلۡ�َ  َوزِ�نََتَها َيا�ُّ

َمّتِعۡ 
ُ
َ�ِّحۡ  ُ�نَّ أ

ُ
احٗ  ُ�نَّ َوأ در این باب با والدین خود : تا آخر آیات، من گفتم !*"﴾َ�ِيٗ�  اَ�َ

 .!+"کنم خدا و رسول را اختیار کردم، پس آن حضرت به زوجات خود مراجعت نمود مشورت نمی

نم و رهایتان کنم رها دنیا و زیور آن را خواهید پس بیائید برخوردارتان ک ای پیامبر زنان خویش را بگو اگر زندگی این« -١

 ].٢٨[األحزاب:  »کردن خوبی.

نسائی و  سنن،و اصحاب  صحیحیناین دو حدیث یعنی حدیث ابن عباس و عائشه را شیخان بخاری و مسلم در  -٢

 باشد.مذکور از مسلم میاند. و الفاظ و... روایت کرده المسندترمذی و ابوداود و احمد در 

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٣٠٠

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا نُفَسُ�مۡ  قُٓوا

َ
ۡهلِيُ�مۡ  أ

َ
 َعلَۡيَها َوٱۡ�َِجاَرةُ  ٱ�َّاُس  َوُقوُدَها نَاٗر� َوأ

َ  َ�ۡعُصونَ  �َّ  ِشَدادٞ  ِغَ�ٞظ  َمَ�ٰٓ�َِكةٌ  ٓ  ٱ�َّ َمرَُهمۡ  َما
َ
َها ٦ يُۡؤَمُرونَ  َما َوَ�ۡفَعلُونَ  أ ُّ�

َ
� ِينَ  َ�ٰٓ  ٱ�َّ

 ْ ْ  َ�  َ�َفُروا ۖ  َ�ۡعَتِذُروا َها ٧ َ�ۡعَملُونَ  ُكنُتمۡ  َما ُ�َۡزۡونَ  إِ�ََّما ٱۡ�َۡوَم ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا  إَِ�  تُو�ُٓوا

 ِ ن َر�ُُّ�مۡ  َعَ�ٰ  نَُّصوًحا تَۡوَ�ةٗ  ٱ�َّ
َ
ٰتٖ  َو�ُۡدِخلَُ�مۡ  اتُِ�مۡ  َٔ َسّ�ِ  َعنُ�مۡ  يَُ�ّفِرَ  أ  َ�ۡرِي َج�َّ

نَۡ�ٰرُ  َ�ۡتَِها ِمن
َ
ُ  ُ�ۡزِي َ�  يَۡومَ  ٱۡ� ِينَ  ٱ�َِّ�َّ  ٱ�َّ ْ  َوٱ�َّ يۡ  َ�ۡ�َ  �َۡسَ�ٰ  نُورُُهمۡ  َمَعُهۥۖ  َءاَمُنوا

َ
 ِديِهمۡ �

يَۡ�ٰنِِهمۡ 
َ
ٓ  َ�ُقولُونَ  َو�ِ� تِۡممۡ  َر�ََّنا

َ
ٓۖ  َوٱۡغفِرۡ  نُوَرنَا َ�َا � ٰ  إِنََّك  َ�َا ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ  ]. ۸-۶:یم[التحر ﴾٨ قَِديرٞ  َ�ۡ

افروز آن مردم و سنگ  تان را حفظ کنید از آتشی که آتش ای مؤمنین خودتان و خانواده: ترجمه
بر سر آن فرشتگانی است خشن و سخت که خدا را در آنچه ایشان را امر کرده عصیان  .است
، امروز عذرخواهی نکنید، دیدش که کافر ) ای کسانی۶آورند( کنند و آنچه مأمورند بجا می نمی

اید به سوی خدا  ) ای کسانیکه ایمان آورده۷اید( کرده شوید طبق آنچه می جزا داده میهمانا
ان را و شما را در آورد به ای صمیمانه، شاید پروردگارتان جبران کند از شما گناهانت بهتوبه کنید تو

که با او  روزی که خدا خوار نکند این پیغمبر و کسانیدر  ،ستا ی که از زیر آنها نهرها روانباغهای
گویند پروردگارا  کند می طرف راستشان حرکت می اند، نورشان پیشاپیش ایشان و ایمان آورده

 )۸ی.(تو بر هر چیز توانای بیامرز محققاً نور ما را برای ما کامل نما و ما را 
نُفَسُ�مۡ ﴿تقدیم : نکات

َ
ۡهلِيُ�مۡ ﴿بر  ﴾أ

َ
داللت دارد که انسان باید اول خود را تربیت کند و  ﴾أ

شَ «کند. در حدیثی آمده که خود را وادار  ۀبه احکام خدا عمل نماید سپس خانواد
َ
 ومَ َعَذابًا يَ  انلَّاِس  دُّ أ

هُ  ةِ امَ يَ القِ 
َ
ْهل

َ
در خبری آمده که چون مؤمن اهل خود را تعلیم دین نماید روز قیامت به او  ،!*"»َمْن َجَهَل أ

نْ «: گویند اكَ اهللاُ مَ زَ لَّ  جَ عَ اَ ً تَ ريَ نَّا خَ يَّمَ عَ ا مْ قَ انَ نْهَ تَ ا وَ نَ رْ أَمَّ تَ يْتَنَانَا وَ نَجَّ كَ وَ سَ فْ يْتَ نَ نَجَّ و اگر تعلیم ننموده  !+"»فَ

 «: به او گویند
َ
نْ ال اكَ اهللاُ مَ زَ لَّ  جَ عَ اَ ً تَ ريَ نَّا خَ يَّمَ عَ ا فَ مْ قَ انَ نْهَ تَ ا وَ نَ رْ أَمَّ تَ  اقَ سَ ا فَ نَ تْ كَ لَ هْ أَ وَ  كَ سَ فْ نَ  تَ كْ لَ هْ أَ نَا وَ

َ أَ بَ  البالغه و سایر کتب است  نصوح آن است که دیگر به گناه برنگردد، در نهج ۀو توب .!,"»ارِ ی النَّ لَ إِ  مْ هِ عَ مجْ

 ».شدیدترین عذاب در روز قیامت از آِن مردمانی است اهل خویش را جاهل بگذارند« -١

دار مسئولیت ما بود و به ما خیر آموخت و ما را سرپرستی کرد و ما را از امور خداوند پاداش دهد کسی را که عهده« -٢

 ».ا نجات دادیمنکر بازداشت؛ و اینگونه خود را نجات داده و ما ر

دار مسئولیت ما بود و به ما خیر نیاموخت و ما را سرپرستی نکرد و ما را از خداوند پاداش ندهد کسی را که عهده« -٣

 ».اندازندها را به دوزخ میامور منکر بازنداشت؛ پس خود را هالک نمودی و ما را نیز هالک نمودی؛ پس همه آن
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أَتُوبُ إِلَيْك«: گوید شنید کسی می که علی كَ وَ رُ فِ تَغْ مَّ إِينِّ أَسْ هُ ا إِنَّ «: حضرت فرمود ،!*"» اللَّ ذَ ا هَ يَ

ةُ الكَ  بَ وْ ةِ تَ بَ انِ بِالتَّوْ ةَ اللِّسَ عَ ْ بَ  !+"نيَ ابِ ذَّ رسُ تَّةِ  یلَ عَ  عُ قَ ةَ يَ إِنَّ التَّوْ  تا آخر. !,"	»...اءشيَ أَ  سِ

َها﴿ ُّ�
َ
� ارَ  َ�ِٰهدِ  ٱ�َِّ�ُّ  َ�ٰٓ َوٮُٰهمۡ  َعلَۡيِهمۚۡ  َوٱۡغلُۡظ  َوٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ  ٱۡلُكفَّ

ۡ
 َو�ِۡئَس  َجَهنَُّمۖ  َوَمأ

  ].۹:یم[التحر  ﴾٩ٱلَۡمِص�ُ 
 ای پیامبر، با کفار و منافقین جهاد کن و بر آنان درشتی کن و جایشان دوزخ است و : ترجمه

 )۹سرانجامی است.( بد
ولی قتال با منافقین با بحث و استدالل و دفع ضرر ایشان  ، قتال و کارزار است.جهاد با کفار: نکات

 از اسالم است.

 يک از مصادر حديثی معروف اهل سنت يا شيعه نيافتم. واهللا اعلمهيچ را دراين خرب و خرب پيش از آن -١

یا هذا إن سرعة «گوید: در نهج البالغة جمله دوم نیست اینکه می». توبه زبانی و با شتاب، توبه دروغگویان است« -٢

و  ١١/٢٨٣الحدید (بلکه این جمله در دو جا از شرح نهج البالغة از ابن أبي » اللسان بالتوبة توبة الکذابین

ابین«) موجود است با این الفاظ: ١٨/٢٣٩
َّ

را به ذي النون ؛ و شارح در موضع اول آن»االستغفار بال إقالع توبة الکذ

 دهد.  مصری و در موضع دوم به فضیل بن عیاض نسبت می

و استغفرالله گفت، به کسی که در حضور ا  علی و«باشد و نص آن چنین است: این جمله در نهج البالغه می -٣

تَّ فرمود:  ىلَ سِ اقِعٌ عَ مٌ وَ وَ اسْ هُ ، وَ لِّيِّنيَ عِ ةُ الْ جَ رَ ارُ دَ فَ تِغْ سْ ؟؟ االِ ارُ فَ تِغْ سْ ا االِ ي مَ رِ ! أَتَدْ كَ ىلَ ثَكِلَتْكَ أُمُّ مُ عَ َا: النَّدَ هلُ : أَوَّ انٍ عَ ةِ مَ

يْهِ  دِ إِلَ وْ عَ كِ الْ رْ ىلَ تَ مُ عَ زْ عَ : الْ الثَّاينِ . وَ ا مَىضَ يْسَ مَ لَسَ لَ ى اهللاَ أَمْ لْقَ تَّى تَ مْ حَ هُ وقَ قُ لُوقِنيَ حُ خْ ـمَ دِّيَ إِىلَ الْ : أَنْ تُؤَ الثَّالِثُ ا. وَ أَبَدً

سُ  امِ ـخَ الْ ا. وَ هَ قَّ دِّيَ حَ تُؤَ ا فَ تَهَ يَّعْ لَيْكَ ضَ ةٍ عَ يضَ لِّ فَرِ دَ إِىلَ كُ مِ عْ : أَنْ تَ ابِعُ الرَّ . وَ ةٌ بِعَ لَيْكَ تَ دَ إِىلَ عَ مِ عْ مِ : أَنْ تَ ي نَبَتَ    اللَّحْ ذِ الَّ

السَّ  . وَ يدٌ دِ ْمٌ جَ امَ حلَ يْنَهُ أَ بَ نْشَ يَ ظْمِ وَ عَ لْدَ بِالْ قَ اجلِْ لْصِ تَّى تُ انِ حَ زَ َحْ يبَهُ بِاألْ تُذِ تِ فَ حْ ىلَ السُّ ةِ عَ َ الطَّاعَ مَ أَملَ سْ يقَ اجلِْ : أَنْ تُذِ ادِسُ

نْدَ ذَ  عِ ؛ فَ يَةِ صِ عْ ـمَ ةَ الْ وَ الَ تَهُ حَ قْ امَ أَذَ رُ اهللاَكَ فِ تَغْ ولُ أَسْ قُ دانی استغفار چیست، ، آیا ميدمادرت بمرگت بگری«»: لِكَ تَ

و آن نامی است دارای شش معنی: اّول برگذشته پشیمان شدن دّوم برای همیشه  گان استاستغفار جایگاه بلند رتبه

را دیدار کنی که بر تو هیچ  حالی خدایچنانکه درتصمیم بترك کارهای زشت گرفتن سّوم حقوق مردم را ادا کردن 

ش را گناهی نبوده باشد، چهارم تصمیم گیری بر اینکه هر فرض و واجبی که بر تو بوده است و آن
ّ

را تباه کرده حق

پنجم آنکه کمر همت بربندی و هر گوشتی که در  ی)بگذاری (مثال نماز و روزه و حّجت اگر ناقص بوده قضا کن

که پوست بر استخوانت بچسبد و گوشت تازه  چنان کنیاندوه و زاری ه را باست آن نافرمانی خدای بر پیکرت روئیده

اینطور که  ؛او چشاندیه که شیرینی نافرمانی را ب سانششم آنکه رنج فرمان خدای را بر بدنت بچشانی بدان بروید،

هیشد م
ّ
 .٥٥٠-٥٤٩ :، ص٤١٧قسم الحکم، الحکمة نهج البالغة، ». خدایا مرا بیامرز :گوئی أستغفر الل

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٣٠٢

ُ  َ�ََب ﴿ ِينَ  َمَثٗ�  ٱ�َّ ْ  ّلِ�َّ َت  َ�َفُروا
َ
َت  نُوحٖ  ٱۡمَرأ

َ
 ِمنۡ  َ�ۡبَديۡنِ  َ�َۡت  َ�َ�َتا لُوٖط�  َوٱۡمَرأ

ِ  ِمنَ  َ�ۡنُهَما ُ�ۡغنَِيا فَلَمۡ  فََخاَ�َتاُهَما َ�ٰلَِحۡ�ِ  ِعَبادِنَا  َمعَ  ٱ�َّارَ  ٱۡدُخَ�  َو�ِيَل  ا ٔٗ َشۡ�  ٱ�َّ
ِٰخلِ�َ  ُ  َوَ�ََب  ١٠ ٱل�َّ ِينَ  َمَثٗ�  ٱ�َّ ْ  ّلِ�َّ َت  َءاَمُنوا

َ
 ِعنَدكَ  ِ�  ٱبۡنِ  َرّبِ  قَالَۡت  إِذۡ  فِرَۡعۡونَ  ٱۡمَرأ

ٰلِِم�َ  ٱۡلَقۡومِ  ِمنَ  َوَ�ِِّ�  وََ�َملِهِۦ فِرَۡعۡونَ  ِمن َوَ�ِِّ�  ٱۡ�َنَّةِ  ِ�  بَۡيٗتا  ٱۡ�َنَت  َوَمۡرَ�مَ  ١١ ٱل�َّ
ۡحَصَنۡت  ٱلَِّ�ٓ  ِعۡمَ�ٰنَ 

َ
وِحَنا ِمن �ِيهِ  َ�َنَفۡخَنا َفرَۡجَها أ قَۡت َوَص  رُّ  َوُ�ُتبِهِۦ َرّ�َِها بَِ�لَِ�ٰتِ  دَّ

   ].۱۲-۱۰:یم[التحر  ﴾١٢ ٱۡلَ�ٰنِتِ�َ  ِمنَ  َوَ�نَۡت 
دو بنده از بندگان صالح  ۀخدا برای کفار مثلی زده زن نوح و زن لوط را که در زیر سای: ترجمه

ایشان ننموده کاری بر  پس آن دو بنده از طرف خدا هیچ ،پس به آن دو خیانت کرده ،ما بودند
مؤمنین ) و خدا برای ۱۰شوندگان( نیازشان ننمودند و گفته شد داخل آتش شوید با وارد و بی

و  بنا کن ای در بهشت خانهپروردگارا برایم نزد خودت : که گفت یمثلی زده زن فرعون را وقت
 مه مری) و مثلی زد۱۱مرا از فرعون و کار او نجات ده و مرا از قوم ستمگران نجات عطا کن(

و به کلمات و  ،دختر عمران را که عفت خود را نگه داشت پس، از روح خود در آن دمیدیم
 )۱۲مانهای پروردگارش تصدیق کرد و از مطیعان بود.(رف

 تعالی برای رفع عذر و إتمام حجت نسبت به کفار مَ  حق: نکات
َ
زن نوح و لوط را زده که کافری   لث

ما خوب بود ما خوب و با ایمان بودیم و یا زنی نگوید اگر شوهرم مؤمن  ۀنگوید اگر محیط ما و یا خانواد

ی نیست زیرا زنان انبیا با وجود نبوت هفرماید چنین نیست این عذر موج بود من مؤمن بودم، می

شوهرانشان کسب سعادت نکردند و بهره نبردند ولی زن فرعون با بودن فساد محیط و فساد دربار فرعون 

ِ  ِمنَ  َ�ۡنُهَما ُ�ۡغنَِيا فَلَمۡ ﴿ ۀحفظ نمود و ایمان خود را از دست نداد. و از جملسعادت خود را   ٱ�َّ
توانند  شود جز ایمان و عمل صالح چیزی موجب نجات نیست و انبیاء  بزرگ نیز نمی استفاده می ﴾ا ٔٗ َشۡ� 

حۡ ﴿ در ﴾َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ ﴿ داللت دارد که ﴾ِعنَدكَ ﴿ ۀبدکاران را از عذاب نجات دهند. و کلم
َ
ٓ أ  ِعندَ  ءٌ َيا

ِ ٱ ِعندِ ﴿ و ﴾َرّ�ِِهمۡ   همان بهشت رحمت است. ،﴾�َّ

 



 
 
 

 سورة امللك (مكية وهي ثالثون آية)

 باشد آیه می ۳۰ملک مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ِي تََ�َٰركَ ﴿ ِ  ٱ�َّ ٰ  وَُهوَ  ٱلُۡمۡلُك  �َِيِده ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ ِي ١ قَِديرٌ  َ�ۡ  َوٱۡ�ََيٰوةَ  ٱلَۡمۡوَت  َخَلقَ  ٱ�َّ
يُُّ�مۡ  ِ�َۡبلَُوُ�مۡ 

َ
ۡحَسنُ  �

َ
ِي ٢ ٱۡلَغُفورُ  ٱۡلَعزِ�زُ  وَُهوَ  َ�َمٗ�ۚ  أ ۖ  َسَ�َٰ�ٰتٖ  َسۡبعَ  َخلَقَ  ٱ�َّ ا ِطَباٗ�ا  مَّ

 ٱۡ�ََ�َ  ٱرِۡجعِ  ُ�مَّ  ٣ ُ�ُطورٖ  ِمن تََرىٰ  َهۡل  ٱۡ�ََ�َ  فَٱرِۡجعِ  تََ�ٰوُٖت�  ِمن ٱلرَّ� َخۡلقِ  ِ�  تََرىٰ 
 ِ�ۡ�َ   ].۴-۱:الملك[  ﴾٤ َحِس�ٞ  وَُهوَ  َخاِسٗئا ٱۡ�ََ�ُ  إَِ�َۡك  يَنَقلِۡب  َكرَّ
دست ه بست آن که ا الصفات رحمن رحیم. با برکت و بزرگ الذات و نام خدای کامله ب: ترجمه

که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را همان ) ۱ست(پادشاهی و او بر هر چیزی توانا اوست ملک و

 .آسمانها بیافرید ۀکه هفت طبق ) آن۲نده(زبیازماید که کدامتان از جهت عمل بهترید و اوست عزیز آمر

دوباره  باز) ۳بینی( گردان آیا خللی میباز چشم ب، هیچ ناهماهنگیبینی در آفرینش خدای رحمن  نمی

که وامانده و خسته  حالی مانده و در که دور حالی نگاهت به سویت برگردد در سرانجام  تا گردانب چشم

 )۴شده است.(

ِ ﴿ تقدیم جار و مجرور: نکات بيده «؛ باشد مفید حصر است یعنی ﴾ٱلُۡمۡلُك ﴿بر مبتداء که  ﴾�َِيِده

ٰ ﴿ ۀ. و جمل»بيد خملوقه ال ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ شود، بنابر اینکه  اطالق دارد شامل معدومات نیز می ﴾قَِديرٌ  َ�ۡ

 ﴾َوٱۡ�ََيٰوةَ  ٱلَۡمۡوَت  َخلَقَ ﴿ ۀ. و جمللعدم قابلية املحلشود  ولی شامل محال نمی باشد ءمعدوم شی
و نیز  لت دارد بر وجود قادر عالم مدبریداللت دارد بر اینکه موت امر وجودی است. و این دو دال

حادث شد دلیل  موت موجودات امر عارضی و داللت دارد بر حدوث جهان، زیرا چون حیات و

شود که این دو حادث است و موجدی الزم دارد. و تقدیم موت بر حیات برای آن است که به موت  می

 ست که در حیات نیست.ا عبرت و ترسی برای انسان



 تابشی از قرآن    ٣٠٤

َمآءَ  َز�َّنَّا َولََقدۡ ﴿ ۡ�يَ  ٱلسَّ َ�ِٰطِ��  رُُجوٗما وََجَعۡلَ�َٰها بَِمَ�ٰبِيحَ  اٱ�ُّ ۡ�َتۡدنَا ّلِلشَّ
َ
 َعَذاَب  لَُهمۡ  َوأ

عِ�ِ  ِينَ  ٥ ٱلسَّ ْ  َولِ�َّ ٓ  ٦ ٱلَۡمِص�ُ  َو�ِۡئَس  َجَهنََّمۖ  َعَذاُب  بَِرّ�ِِهمۡ  َ�َفُروا ْ  إَِذا ۡلُقوا
ُ
ْ  �ِيَها �  َسِمُعوا

ُ  تََ�ادُ  ٧ َ�ُفورُ  َوِ�َ  َشِهيٗقا لََها ٓ  ٱۡلَغۡيِظ�  ِمنَ  َ�َم�َّ ۡلِ�َ  ُ�ََّما
ُ
لَُهمۡ  فَۡوجٞ  �ِيَها �

َ
ٓ  َس� لَمۡ  َخَزَ�ُتَها

َ
� 

تُِ�مۡ 
ۡ
ْ  ٨ نَِذيرٞ  يَأ ۡ�َنا نَِذيرٞ  َجآَءنَا قَدۡ  بََ�ٰ  قَالُوا َل  َما َوقُۡلَنا فََكذَّ ُ  نَزَّ ءٍ  ِمن ٱ�َّ نُتمۡ  إِنۡ  َ�ۡ

َ
 أ

  ].۹-۵:الملك[  ﴾٩ َكبِ�ٖ  َضَ�ٰلٖ  ِ�  إِ�َّ 
کردن شیاطین  دور ۀو به تحقیق زینت دادیم آسمان دنیا را به چراغها و آنها را وسیل: ترجمه

که به پروردگارشان  ننا) و برای آ۵قرار دادیم و برای ایشان مهیا کردیم عذاب افروخته را(
) چون به دوزخ افکنده شوند صدای جان ۶سرانجامی است( کافرند عذاب دوزخ است و بد

شود هر زمان فوجی در   ) نزدیک است از غیظ پاره۷شد(خرو حالیکه میآنرا بشنوند درخراش 
: ) گویند۸داران از ایشان سؤال کنند که آیا برای شما ترساننده نیامد( آن افکنده شود خزانه

ای برای ما آمد پس تکذیب کردیم و گفتیم خدا چیزی نازل نفرموده و نیستید  چرا ترساننده
 )۹راهی بزرگ.(شما جز در گم

َ�ِٰط�ِ  رُُجوٗما وََجَعۡلَ�َٰها﴿: ۀمقصود از جمل: نکات یست که به خود کواکب شیاطین ن، این ﴾ّلِلشَّ

ها  شعله ۀه واسطبلکه ب .حرکتند چه شیاطینی باشد و چه نباشد رجم شوند زیرا کواکب در مسیر خود در

شوند. و روز قیامت هر فوجی که داخل دوزخ  شیاطین رجم میشود  از آنها پرتاب میی که های و جرقه

: برای شما نیامد؟ گویندما پیغمبری و یا کتابی نداشتید و که مگر ششود مأمورین دوزخ از آنان بپرسند

خروشد، آیا دوزخ حیات  چرا آمد اما اعتناء نکردیم و بلکه تکذیب کردیم و دوزخ از غیظ و غضب می

 یا چون زبان حال است. است گفته شود که جهان آخرت جهان حیات است و فهمد، ممکن دارد و می

﴿ ْ وۡ  �َۡسَمعُ  ُكنَّا لَوۡ  َوقَالُوا
َ
ۡصَ�ٰبِ  ِ�ٓ  ُكنَّا َما َ�ۡعِقُل  أ

َ
ِع�ِ  أ ْ  ١٠ ٱلسَّ  فَُسۡحٗقا بَِذ�بِِهمۡ  فَٱۡ�َ�َفُوا

ۡصَ�ٰبِ 
َ
عِ�ِ  ّ�ِ ِينَ  إِنَّ  ١١ ٱلسَّ ٞ  لَُهم بِٱۡلَغۡيبِ  َر�َُّهم َ�َۡشۡونَ  ٱ�َّ ۡغفَِرة ۡجرٞ  مَّ

َ
ْ  ١٢ َكبِ�ٞ  َوأ وا ُّ�ِ

َ
 َوأ

وِ  قَۡولَُ�مۡ 
َ
ْ  أ ۢ  إِنَُّهۥ بِهِۦٓۖ  ٱۡجَهُروا ُدورِ  بَِذاتِ  َعلِيُم َ�  ١٣ ٱلصُّ

َ
 ٱللَِّطيُف  وَُهوَ  َخلَقَ  َمنۡ  َ�ۡعلَمُ  �

ِي ُهوَ  ١٤ ٱۡ�َبِ�ُ  �َض  َلُ�مُ  َجَعَل  ٱ�َّ
َ
ْ  َذلُوٗ�  ٱۡ� ْ  َمَناكِبَِها ِ�  فَٱۡمُشوا  �َ�ۡهِ  ّرِۡزقِهِۦۖ  ِمن َوُ�ُوا

  ].۱۵-۱۰:الملك[  ﴾١٥ ٱلنُُّشورُ 
) پس ۱۰کردیم در میان یاران دوزخ نبودیم( شنیدیم و یا تعقل می و گویند اگر ما می: ترجمه

 ) محققًا کسانی۱۱( است برای دوزخیان (از رحمت) ند پس دور باِد راف کنبه گناه خود اعت
ترسند برای ایشان آمرزش و  ) میویا درنهان پروردگار خود به غیب (یعنی خدای ندیده که از

را آشکار کنید، محققًا او  ) و گفتار خود را پنهان بدارید و یا آن۱۲اجر ارجمندی است(
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داند در  نمی(احوال خلق را)که خلق نموده  ) آیا آن۱۳هاست( داناست به آنچه در سینه
های آن  ) اوست که برای شما زمین را رام نموده که بر دوش۱۴آگاه است(حالیکه او دقیق و 

 )۱۵باشد.( راه بروید و از روزی او بخورید و به سوی او بازگشت می

وۡ  �َۡسَمعُ  ُكنَّا لَوۡ ﴿: ۀجمل: نکات
َ
کس باید گوش فهم و درک عقلی خود  داللت دارد که هر ﴾َ�ۡعقُِل  أ

را به خوشی  یدارد که عاقل کسی است که گول دنیا را نخورد و سعادت ابدکار اندازد و نیز داللت ه را ب

عاقله است، دوزخیان  ۀراجع به قو ﴾َ�ۡعقُِل ﴿راجع به شرع است و  ﴾�َۡسَمعُ ﴿و  چند روزه نفروشد

کردیم در دوزخ مأوی  دادیم و پیروی عقل می سخن شرع را گوش میگوش شنوا داشته و گویند اگر  می

ْ ﴿: ۀعاقله برای بشر حجت است و جمل ۀشود قو م مینداشتیم، معلو ، داللت ﴾َمَناكِبَِها ِ�  فَٱۡمُشوا

باشد و این  دوش زمین همان طرف باالی او که به طرف خورشید است می دارد که زمین دوش دارد و

 جمله دلیل است بر صحت قول علمای هیئت جدید.

ِمنُتم﴿
َ
ن َءأ َمآءِ  ِ�  مَّ ن ٱلسَّ

َ
�َض  بُِ�مُ  َ�ِۡسَف  أ

َ
مۡ  ١٦ َ�ُمورُ  ِ�َ  فَإَِذا ٱۡ�

َ
ِمنُتم أ

َ
ن أ  ِ�  مَّ

َمآءِ  ن ٱلسَّ
َ
ۖ  َعلَۡيُ�مۡ  يُۡرِسَل  أ َب  َولََقدۡ  ١٧ نَِذيرِ  َكۡيَف  فََسَتۡعَلُمونَ  َحاِصٗبا ِينَ  َكذَّ  ِمن ٱ�َّ

وَ  ١٨ نَِ��ِ  َ�نَ  فََكۡيَف  َ�ۡبلِِهمۡ 
َ
ْ  لَمۡ  أ ۡ�ِ  إَِ�  يََرۡوا ٰٖت  فَۡوَ�ُهمۡ  ٱلطَّ َّ�  َما َوَ�ۡقبِۡضَنۚ  َ�ٰٓ

ِۢ  بُِ�ّلِ  إِنَُّهۥ ٱلرَّۡحَ�ُٰنۚ  إِ�َّ  ُ�ۡمِسُكُهنَّ  ء  ].۱۹-۱۶:الملك[  ﴾١٩ بَِص�ٌ  َ�ۡ
که درحالیاید از اینکه شما را به زمین فرو برد  ست ایمن شدها آیا از آنکه در آسمان: ترجمه

ست ایمنید از اینکه بفرستد بر شما باد ا که در آسمان ) آیا از آن۱۶(جنبد؟ میناگهان آن 
 که پیش از به تحقیق آنان ) و۱۷( چگونه است إنذار من خواهید دانست کهریگباری پس 

گشودگان و  ) آیا پرندگان را بال۱۸ض من(ایشان بودند تکذیب نمودند پس چه سخت بود تعّر 
او به هر چیزی  شکبی .اردند، آنها را جز خدای رحمن نگاه ندا زنان باالی سرخود ندیده  بال

 )۱۹بیناست.(
که به باد زمین فرو رفتند و مانند قوم هود که به اقوامیایمن از عذاب خدا جایز نیست مانند : نکات

ٰٖت ﴿ ۀاست. و مقصود از جمل چنین اقوامیاشاره به  ۱۷و ۱۶ ۀتندی عذاب شدند، در آی َّ� ٰٓ�َ 
قسم دیگر دارای این است که خدا پرندگان را دو قسم نموده، قسمتی در پرواز دارای صف و  ﴾َوَ�ۡقبِۡضنَ 

ی از پر داده که کشتی قرار داده و بالهای ۀنند سینایشان را دوکی ما ۀتعالی ایشان را سبک و سین و حق دف

جد اشیاء بصیر است باد در جوف آن داخل شود و ایشان را در هوا نگاه دارد و این دلیل است بر اینکه مو

ِۢ  بُِ�ّلِ ﴿ ء  .﴾بَِص�ٌ  َ�ۡ

 



 تابشی از قرآن    ٣٠٦

نۡ ﴿ مَّ
َ
ِي َ�َٰذا أ  ُغُرورٍ  ِ�  إِ�َّ  ٱۡلَ�ٰفُِرونَ  إِنِ  ٱلرَّ�ۚ  ُدونِ  ّمِن يَنُ�ُُ�م لَُّ�مۡ  ُجندٞ  ُهوَ  ٱ�َّ
نۡ  ٢٠ مَّ

َ
ِي َ�َٰذا أ ۡمَسَك  إِنۡ  يَۡرزُقُُ�مۡ  ٱ�َّ

َ
ْ  بَل رِۡزقَُهۥۚ  أ ُّوا َ�َمن ٢١ َوُ�ُفورٍ  ُ�ُتّوٖ  ِ�  �َّ

َ
 َ�ۡمِ�  أ

ٰ  ُمِكبًّا ۡهَدىٰٓ  وَۡجِههِۦٓ  َ�َ
َ
ن أ مَّ

َ
ٰ  َسوِ�ًّا َ�ۡمِ�  أ ۡسَتقِي�ٖ  ِصَ�ٰٖط  َ�َ ِيٓ  ُهوَ  قُۡل  ٢٢ مُّ  ٱ�َّ

ُ�مۡ 
َ
�َشأ

َ
ۡمعَ  لَُ�مُ  وََجَعَل  أ بَۡ�ٰرَ  ٱلسَّ

َ
ۡ�  َوٱۡ�

َ
ۚ  َِٔوٱۡ� ا قَلِيٗ�  َدَة ِ  ُهوَ  قُۡل  ٢٣ �َۡشُكُرونَ  مَّ  يٱ�َّ

ُ�مۡ 
َ
�ِض  ِ�  َذَرأ

َ
ونَ  �َ�ۡهِ  ٱۡ�  ].۲۴-۲۰:الملك[  ﴾٢٤ ُ�َۡ�ُ

؟ کافران جز کند شما را یاری  شما بودهسپاه کیست آنکه در مقابل خدای رحمن، آیا : ترجمه
 ؟دهدبه شما روزی که کسیکیست اگر خدا روزی خود را باز دارد، ) یا ۲۰در غرور نیستند(

که نگونسار بر صورت خود راه  ) پس آیا کسی۲۱دارند( لجاجت گریزرکشی و در سآنان بلکه 
) بگو اوست ۲۲(رود  راه می مستقیم یکه راست ایستاده  بر راه تر است یا آن رود راه یافته می

) ۲۳گذارید( سپاس می  که ایجادتان کرده و برای شما گوش و چشمان و دلها قرار داده چه کم
 )۲۴شوید.( سوی او محشور میه پراکنده و ببگو اوست که شما را در زمین 

خواهد به بندگان بفهماند که هیچکس جز من شما را یاری  تعالی می در این آیات حق: نکات

َ�َمن﴿: ۀهای آن انکاری است، و در جمل دهد، و استفهام کند و روزی نمی نمی
َ
 ﴾...ُمِكبًّا َ�ۡمِ�  أ

تحقیق و کورکورانه به راه دیگران و روش و دین دیگران  خدا تشبیه کرده کافر مقلد یا هر مقلدی را که بی

داند آیا در راه او  بیند و نمی رود به کسی که سرش را به زمین گذاشته و جلو و عقب خود را نمی می

آنکه ایستاده و به اطراف خود و دیگر مؤمن محقق را تشبیه کرده به  رود و یا به باطل چیست، به حق می

 نگرد مبادا به خطری و سقوطی برخورد. می

َما قُۡل  ٢٥ َ�ِٰد�ِ�َ  ُكنُتمۡ  إِن ٱلۡوَۡعدُ  َ�َٰذا َمَ�ٰ  َوَ�ُقولُونَ ﴿ ِ  ِعندَ  ٱۡلعِۡلمُ  إِ�َّ ٓ  ٱ�َّ َما َّ��  ۠ نَا
َ
 نَِذيرٞ  �

بِ�ٞ  ا ٢٦ مُّ ۡوهُ  فَلَمَّ
َ
ِينَ  وُُجوهُ  ۡت  َٔ ِسٓ�  ُزۡلَفةٗ  َرأ ْ  ٱ�َّ ِي َ�َٰذا َو�ِيَل  َ�َفُروا ُعونَ  بِهِۦ ُكنُتم ٱ�َّ  تَدَّ

رََءۡ�ُتمۡ  قُۡل  ٢٧
َ
ۡهلََكِ�َ  إِنۡ  أ

َ
ُ  أ ِ�َ  َوَمن ٱ�َّ وۡ  مَّ

َ
ِ��ٖ  َعَذاٍب  ِمنۡ  ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  ُ�ِ�ُ  َ�َمن رَِ�ََنا أ

َ
 أ

ۖ  وََعلَۡيهِ  بِهِۦ َءاَمنَّا ٱلرَّۡحَ�ٰنُ  ُهوَ  قُۡل  ٢٨ َۡنا بِ�ٖ  َضَ�ٰلٖ  ِ�  ُهوَ  َمنۡ  فََسَتۡعلَُمونَ  تََو�َّ  قُۡل  ٢٩ مُّ
رََءۡ�ُتمۡ 

َ
ۡصَبحَ  إِنۡ  أ

َ
�ِيُ�م َ�َمن َغۡوٗر� َمآؤُُ�مۡ  أ

ۡ
عِي� بَِمآءٖ  يَأ   ].۳۰-۲۵:الملك[  ﴾٣٠ مَّ

) بگو ۲۵( یدگوی راست می ۀ(قیامت) اگرچه زمان و کی است این وعد گویند می و: ترجمه
، ) و چون وعده را نزدیک ببینند۲۶آشکارم( ۀعلم آن نزد خداست و فقط من ترسانندهمانا 

خواهان که آنچه ست ا ردد و به ایشان گفته شود اینریخت گ اند بدکه کافر شده آنان ۀچهر 
) بگو آیا توجه دارید اگر خدا مرا و هر که با من است هالک کند و یا به ما رحم ۲۷(آن بودید
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به او ایمان  ،) بگو اوست رحمن۲۸(؟ه کافران را از عذاب ألیم پناه دهدپس کیست ک ،کند
زودی خواهید دانست کیست که او در گمراهی آشکار ه ایم، پس ب کرده  ایم و بر او توکل آورده
برای شما آب روان گوارا اگر آب شما فرو رود، چه کسی  به من خبر دهیدو ) بگ۲۹( است

 )۳۰آورد.( می
کردند که او هالک گردد،  گفتند کی محمد بمیرد ما راحت شویم و دعا می می کفار مکه: نکات

مانید ما چه بمانیم و  من و پیروانم از دنیا برویم مگر شما می به ایشان بگو اگر: فرماید خدا در جواب می

ر آب چاه زمزم و بئ ﴾َغۡوٗر� َمآؤُُ�مۡ ﴿چه برویم شما را از عذاب خدا خالصی نیست. و مقصود از 

کنید، گویند محمد بن زکریای رازی  میمون است که در مکه بوده که اگر این دو چاه خشک گردد چه می

�ِيُ�م َ�َمن﴿که طبیب بود چون شنید 
ۡ
ِع�ِ  بَِمآءٖ  يَأ های تیز، چون این  مردان قوی با کلنگ: گفت ﴾مَّ

النی آب چشم تو خشک گویند ف را گفت و شب خوابید صبح کور گردید و در خواب دید که به او می

َمن«شده 
َ
م ف

ُ
 مطلق است و منحصر به آب چاه نیست. ﴾َمآؤُُ�مۡ ﴿شود  . معلوم میجدید »ِبَمآءٍ  َیأِۡتیک

 



 
 
 

 سورة القلم (مكية وهي اثنتان ومخسون آية)

 باشد آیه می ۵۲قلم مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ٓ  ١ �َۡسُطُرونَ  َوَما َوٱۡلَقلَمِ  نۚٓ ﴿ نَت  َما
َ
ۡجًرا لََك  �نَّ  ٢ بَِمۡجُنونٖ  َرّ�َِك  بِنِۡعَمةِ  أ

َ
�َ  َ�ۡ�َ 

ونَ  فََستُۡبِ�ُ  ٤ َعِظي�ٖ  ُخلُقٍ  لََعَ�ٰ  �نََّك  ٣ َمۡمُنونٖ  يّيُِ�مُ  ٥ َوُ�ۡبِ�ُ
َ
 إِنَّ  ٦ ٱلَۡمۡفُتونُ  بِأ

ۡعلَمُ  ُهوَ  َر�ََّك 
َ
ۡعلَمُ  َوُهوَ  َسبِيلِهِۦ َعن َضلَّ  بَِمن أ

َ
 ]. ۷-۱[القلم: ﴾٧ بِٱلُۡمۡهَتِدينَ  أ

قسم به قلم و آنچه  ،نونالذات و الصفات رحمن رحیم.  نام خدای کامله ب: ترجمه
 ) و محققًا برای تو پاداشی است۲برکت نعمت پروردگارت مجنون نیستی(ه تو بکه ) ۱نویسند( می

زودی خواهی دید ه ) پس ب۴لق عظیمی است(تو را ُخ  ) و محققاً ۳نشدنی)( بدون منت (و یا قطع
) حقا که پروردگارت خودش ۶ست(ا ) که به کدامیک از شما جنون۵(بینند(ایشان هم) میو 

 )۷یافتگان.( است به هدایتاز راه او گمراه است و او داناتر که  داناتر است به حال کسی
رای آن معانی نویسند و در اینجا ب را می و برای ترکیب و ساختن کلمه آن حروف هجا نون از: نکات

ماهی  »ن« یمو ممکن است بگوی اندی وضع نشدهکه این حروف برای معنای حالی اند در متعدده کرده

قلم ذکر شده، ولی نونی که به معنای  ۀسور ۴۸ ۀذوالنون که صاحب الحوت باشد در آی ۀاست زیرا قص

داللت دارد بر عظمت،  ﴾�َۡسُطُرونَ  َوَما َوٱۡلَقلَمِ ﴿: ۀنویسند. و جمل مفرده نمی »ن« ماهی است با

توانند با قلم خود امتی  حق تعالی به قلم و مکتوبات آن اهمیت داده، اهل قلم می اهمیت قلم، اهل قلم،

ِكَتاب«: فرمود ص، رسول خدارا هدایت و یا امتی را گمراه کنند
ْ
َم بِال

ْ
ِعل

ْ
يُِّدوا ال

َ
و در حدیث دیگر  !*"»    �

این حدیث  و«گوید: می و »تقیید العلم«ش کتاب بغدادی درخطیب ». علم را با نوشتن مقید کنید(به خاطر بسپارید)« -١

در مرفوع بودن آن دچار توهم شده است. عبدالحمید بن سلیمان و نزد ما والله اعلم،  است و رفع آن صحیح نیست. موقوف

 و )١/١٦٩( نوادر األصول در یحکیم ترمذ را نسمرفوع احدیث گویم: می». روایت کرده است موقوف را به صورتو آن

وحدیث عبد الله بن  ) ذکر کرده است.٣٧/٣٥٣( تاریخ دمشق درابن عساکر  و )١٠/٤٦( تاریخ بغداد در یخطیب بغداد

حدیث أما  .اند) روایت کرده٤٣/٥٢٣( تاریخ دمشق درابن عساکر  و )١/١٠٦( المستدرك درَعْمرو (مرفوع): حاکم 
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َماءِ «
َ
ُعل

ْ
ُتُب �ََسا�ُِ� ال

ُ
ك

ْ
م َ�ُفْتُه السَّ  َمْن �ََس�َّ «و در حدیث دیگر  !*"»ال

َ
 بِالِكَتاِب ل

ْ
و در حدیث  !+"»ىوَ ل

ِكَتابَةِ «دیگر 
ْ
ُب َ�تَّلِكُ ىلَعَ ال

ْ
َقل

ْ
  :باقی ماندهبه برکت قلم رحال تمام معلومات سابقین ه . به!,"»ال

ــــاب ــــائی کت ــــیس روز تنه ــــتا ان  س
 

ـــاب  ـــائی کت ـــبح دان ـــروغ ص ـــتا ف  س
 

 منـــــت اوســـــتادی مـــــزد و بـــــود بی
 

 زدانـــش بخشـــدت هـــر دم مـــرادی 
 

ــــاز ــــرآن ب ــــرار ق ــــی اس ــــد گه  گوی
 

ـــــدگـــــ  ـــــر راز گوی ـــــول پیمب  ه از ق
 

 غوغــــــای نفــــــس امــــــاره گــــــر ز
 

ــــــاره  ــــــدت چ ــــــی نباش  از جلیس
 

 شـــــو أنـــــیس کتابهـــــای نفـــــیس
 

 الزمــــان خیــــر جلــــیس هــــا فــــینّ إ 
 

�ِ�َ  تُِطعِ  فََ� ﴿ ْ  ٨ ٱلُۡمَكّذِ وا ٖف  ُ�َّ  تُِطعۡ  َوَ�  ٩ َ�ُيۡدهُِنونَ  تُۡدهِنُ  لَوۡ  َودُّ ِه�ٍ  َح�َّ  ١٠ مَّ
ازٖ  ِۢ  َهمَّ آء شَّ نَّاعٖ  ١١ بَِنِمي�ٖ  مَّ �ِي�ٍ  ُمۡعَتدٍ  ّلِۡلَخۡ�ِ  مَّ

َ
ن ١٣ َز�ِي�ٍ  َ�ٰلَِك  َ�ۡعدَ  ُ�ُتّلِۢ  ١٢ أ

َ
 َذا َ�نَ  أ

َ�ِٰط�ُ  قَاَل  َءاَ�ُٰتَنا َعلَۡيهِ  ُ�ۡتَ�ٰ  إَِذا ١٤ َوَ�نِ�َ  َمالٖ 
َ
لِ�َ  أ وَّ

َ
 ﴾١٦ ٱۡ�ُۡرُطومِ  َ�َ  َسنَِسُمُهۥ ١٥ ٱۡ�

  ].۱۶-۸[القلم: 
مالی) کنی  ) دوست دارند تو مسامحه (ماست۸کنندگان را اطاعت مکن( پس تکذیب: ترجمه

جو و پا دو بکه عی ) آن۱۰پست را( ۀشی) و اطاعت مکن هر سوگند پ۹نیز مسامحه کنند( و آنان
) ۱۲کار است( گنه ۀکنند زمانع خیر و تجاوبسیارکه  ) آن۱۱سخن چین(نمام) است(

) برای آنکه صاحب مال و ۱۳اینها پست مجهول النسب است( ۀی که پس از همخوی درشت
ه ) ب۱۵های گذشتگان است( و تالوت شود گوید افسانهیات ما بر اآ) چون ۱۴( فرزندان است

 )۱۶گذاریم.( زودی بر خرطوم او داغی می

 عمرموقوف حدیث  و .اندروایت کرده )١/١٠٦( المستدرك درحاکم   و )١/٢٤٦( الکبیر در یطبرانرا  نسموقوف ا

 همچنین . واند تخریج کرده )١/١٠٦( المستدرك درحاکم   ) و٤٩٧( ش:، ١/١٣٨: السننی در دارم رابن الخطاب 

ف درابن أبی شیبة  ة الصحیحة ش: لو  البانی در السلس .را تخریج نموده استآن )٢٦٤٢٧( ش:، ٥/٣١٣ :الـمصنَّ

 را صحیح دانسته است.) آن٢٠٢٦(

رر الِحکم وُدرر هجری)،  ٦ی (از علمای قرن آُمد یعبد الواحد بن محمد تمیم». های علما هستندها باغکتاب« -١
ُ

غ

ِلم
َ
مستدرك بدون سند؛ واز او نوری طبرسی در  ٤٩)، ص: (از سخنان أمیر المؤمنین علی بن أبي طالب   الک

 .)١٧/٣٠٢( الوسائل

ِلمی، ُمدآ».دهدیابد آرامش را از دست نمیکسی که با کتاب تسلی می« -٢
َ
رر الِحکم وُدرر الک

ُ
بدون ذکر  )٤٩ص: ( غ

 سند.

 .)١/٥٢( الکافي کلینی، ».کندقلب به نوشتن تکیه می« -٣

 

                                                                                                                                                         



 تابشی از قرآن    ٣١٠

 : نکات
ً
نازل شده و کسی که دارای چنین صفاتی  ولید بن مغیرهاین آیات در حق مشرکین خصوصا

یعنی  إدهانو یکی از صفات ذمیمه  نباید زمامدار کنند است نباید اطاعت شود و چنین کسی را

 صمالی گویند، مشرکین میل داشتند رسول خدا مالی است که در فارسی آنرا مسامحه و ماست روغن
 حق را نگوید و با ایشان بسازد و ماست

ً
نمایان زمان ما،  مالی کند مانند اکثر گویندگان و روحانی صریحا

کوبند. و  میشوند و او را  تعجب این است که اگر کسی حق را گفت همین عالم نمایان با او دشمن می

َمْن اَكَن «: فرمود صورد، رسول خداا باید مواظبت نمود و بیجا قسم نخدیگر آنکه در قسم به خد

  اَحالِفً 
ْ
ل
َ
ْو يِلَْص  بِاهللاِ َيْحلِف ف

َ
َف بَِغْ�ِ «: و نیز فرمود!*" »ُمْت أ

َ
كَ  اهللاِ َمْن َحل رْشَ

َ
. و مقصود از !+"»َ�َقْد أ

کنیم چنانکه روز جنگ بدر شمشیری بر  این است که او را رسوا می ﴾ٱۡ�ُۡرُطومِ  َ�َ  َسنَِسُمُهۥ﴿ ۀجمل

 دماغ ولید وارد شد که تا زنده بود خجل بود.

ٓ  َكَما بَلَۡوَ�ُٰهمۡ  إِنَّا﴿ ۡصَ�َٰب  بَلَۡونَا
َ
ْ  إِذۡ  ٱۡ�َنَّةِ  أ ۡقَسُموا

َ
 �َۡستَۡثُنونَ  َوَ�  ١٧ ُمۡصبِِح�َ  َ�َۡ�ُِمنََّها أ

ّ�َِك  ّمِن َطآ�ِٞف  لَۡيَهاعَ  َ�َطاَف  ١٨ ۡصَبَحۡت  ١٩ نَآ�ُِمونَ  َوُهمۡ  رَّ
َ
ِ�مِ  فَأ ْ  ٢٠ َكٱل�َّ  َ�َتَناَدۡوا

نِ  ٢١ ُمۡصبِِح�َ 
َ
ْ  أ ٰ  ٱۡغُدوا ْ  ٢٢ َ�ٰرِِم�َ  ُكنُتمۡ  إِن َحۡرثُِ�مۡ  َ�َ  ٢٣ َ�َتَ�َٰفُتونَ  َوُهمۡ  فَٱنَطلَُقوا

ن
َ
ْ  ٢٤ ّمِۡسِك�ٞ  َعلَۡيُ�م ٱۡ�َۡومَ  يَۡدُخلَنََّها �َّ  أ ٰ  وََغَدۡوا ا ٢٥ َ�ِٰدرِ�نَ  َحۡر�ٖ  َ�َ ۡوَها َفلَمَّ

َ
ْ  َرأ  قَالُٓوا

ۡوَسُطُهمۡ  قَاَل  ٢٧ َ�ُۡروُمونَ  َ�ۡنُ  بَۡل  ٢٦ لََضآلُّونَ  إِنَّا
َ
لَمۡ  أ

َ
قُل �

َ
ْ  ٢٨ �َُسّبُِحونَ  لَۡوَ�  لَُّ�مۡ  أ  قَالُوا

ٓ  ُسۡبَ�ٰنَ  ۡ�َبَل  ٢٩ َ�ٰلِِم�َ  ُكنَّا إِنَّا َرّ�َِنا
َ
ٰ  َ�ۡعُضُهمۡ  فَأ ْ  ٣٠ َ�َتَ�َٰوُمونَ  َ�ۡعٖض  َ�َ ٓ  قَالُوا  إِنَّا َ�َٰوۡ�لََنا

ٓ  َعَ�ٰ  ٣١ َ�ٰغِ�َ  ُكنَّا ن َر�َُّنا
َ
� ُ�ۡبِدَ�َا أ ٓ  َخۡ�ٗ ٓ  ّمِۡنَها ا  ٱۡلَعَذاُبۖ  َكَ�ٰلَِك  ٣٢ َ�ِٰغُبونَ  َرّ�َِنا إَِ�ٰ  إِ�َّ

ۚ  ٱ�ِخَرةِ  َولََعَذاُب  ُ�َ�ۡ
َ
ْ �َ  لَوۡ  أ  ].۳۳-۱۷[القلم:   ﴾٣٣ َ�ۡعلَُمونَ  نُوا

ایم چنانکه اهل آن باغ را مبتال ساختیم که قسم  حقا که ما مشرکین را مبتال ساخته: ترجمه
ای  ) پس فراگیرنده۱۸( نگفتند شاء الله إن) و ۱۷آنرا بچینند( ۀخوردند که در وقت صبح میو

) پس مانند ۱۹حالیکه ایشان خواب بودند(و بر آن دور زد دراز جانب پروردگارت آنرا فرا گرفت 

)، و ٦٦٤٧(صحیح بخاری متفق علیه، ». خورد باید به الله قسم یاد کند یا اینکه سکوت کندهرکس سوگند می« -١

 ).١٦٤٦(صحیح مسلم 

گوید: این حدیث حسن ) و می١٥٣٥( السننترمذی در  ».هرکس به غیر الله سوگند یاد کند دچار شرک شده است« -٢

ابن  و؛ )٨٦و ٦٩و ٦٧و ٢/٣٤( المسنددر أحمد  ) و٣٢٥١( سنندر بوداود ؛ و اداندصحیح میرا است و البانی آن

 . و»است صحیحبر شرط شیخین «گوید: و می )٤/٢٩٧( المستدركدر حاکم  ) و١١٧٧( صحیحشدر حبان 

 . التلخیص با وی موافقت کرده استی در ذهب

 

                                                           



 ۳۱۱  سورة القلم

) که بر کشت خود ۲۱یکدیگر را در صبح ندا کردند( (آنان)) پس ۲۰(گردید خاکستر ۀتود
حالیکه با هم آهسته ) پس برفتند در۲۲چین هستید( میوهصبح حاضر شوید اگر 

باغ)  طرفصبحگانان (به) و ۲۴) که نباید مستمندی امروز بر شما وارد شود(۲۳گفتند( می
) و چون باغ را دیدند گفتند ۲۵(دیدند ) قادر میمستمندان(بر منع خود را در حالیکه برفتند 

: تر ایشان گفت ) عاقل۲۷ایم( بلکه ما محروم شده(ولی نه) ) ۲۶ایم( گم کردهراه را که ما  حقا
منزه است سبحان ربنا پروردگار ما : ) گفتند۲۸گوئید( آیا به شما نگفتم چرا تسبیح حق نمی

ای : ) گفتند۳۰) پس رو به یکدگر کرده مالمت یکدیگر کردند(۲۹ایم( حقا که ما ستمگر بوده
) امید است پروردگار ما بهتر از آن  به ما عوض دهد زیرا که ۳۱ایم( وای بر ما که ما سرکش بوده

گتر ) بدین گونه است عذاب و البته عذاب آخرت بزر ۳۲ما به سوی پروردگارمان امیدواریم(
 )۳۳است اگر بدانند.(

  صو با رسول خدا دچون اهل مکه را خدا مال و فرزند داد و در نتیجه طغیان کردن: نکات
ُ
د ُح در ا

بر ایشان  صکردند، رسول خدا شکستند و عموی او را شهید صجنگ نموده و پیشانی رسول خدا

تَلِه«نفرین کرد که خدایا  مَّ اِبْ هُ وجود آورد و ه تعالی در مکه قحطی ب ، حق!*"»فوسُ يُ  ينِ سِ كَ  نيِ نِ سِ مْ بِ اَللَّ

 مَ 
َ
 ل زد برای اهل مکه به مَ ث

َ
که در یمن نزدیک صنعا باغی داشت و به قدر کفایت خود و اهل ل کسیث

کرد، ولی  داد و وقت چیدن میوه فقراء را خبر می داشت و باقی را به فقراء تصدق می خود از آن میوه برمی

توانیم به  مندیم و مانند پدرمان نمی رد سه پسر داشت، ایشان گفتند ما عیالچون آن مرد صالح وفات ک

چیدن به آن باغ بروند و فقرا را ممنوع  فقراء همراهی کنیم و تصمیم گرفتند شبانه به وقت صبح برای میوه

 دارند و طوری آهسته بروند و سخن گویند که فقراء خبر نشوند چون این کار کردند در همان شب باغ

آتش گرفت و به جز خاکستری از چوب درختان چیزی نماند، ایشان چون به باغ رسیدند آنرا نشناختند 

شما خدا را : تر بود فهمید چه شده، گفت ایم، ولی یکی از برادران که عاقل ما باغ خود را گم کرده: گفتند

 ود.فراموش کردید و چنین تصمیمی گرفتید چنین شده حال باید امیدوار به خدا ب

و عدم توکل بر خدا این چنین عذاب نموده  الله شاء إننگفتن  ۀواسطه تعالی ب نویسنده گوید حق

 بعضی از مردم را، پس باید انسان متوجه باشد و خود را متوجه دنیا مانند مشرکین نگرداند.

 

)  و مسلم ٣٣٨٦بخاری (». ها کنزمان یوسف دامنگیر آن هایهای قحطی و خشکی را همانند سالخداوندا سال« -١

فصنعانی در عبد الرزاق ). و حافظ ٦٧٥(   ).٤٠٢٨( ش:، ٢/٤٤٦: المصنَّ

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٣١٢

ٰتِ  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  لِۡلُمتَّقِ�َ  إِنَّ ﴿ َ�َنۡجَعُل  ٣٤ ٱ�َّعِيمِ  َج�َّ
َ
 لَُ�مۡ  َما ٣٥ َكٱلُۡمۡجرِِم�َ  ٱلُۡمۡسلِِم�َ  أ

مۡ  ٣٦ َ�ُۡكُمونَ  َكۡيَف 
َ
ونَ  لََما �ِيهِ  لَُ�مۡ  إِنَّ  ٣٧ تَۡدرُُسونَ  �ِيهِ  كَِ�ٰبٞ  لَُ�مۡ  أ ُ مۡ  ٣٨ َ�َ�َّ

َ
 أ

يَۡ�ٰنٌ  لَُ�مۡ 
َ
ُهم َسۡلُهمۡ  ٣٩ َ�ُۡكُمونَ  لََما لَُ�مۡ  إِنَّ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ  يَۡومِ  إَِ�ٰ  َ�ٰلَِغةٌ  َعلَۡيَنا � ُّ�

َ
 بَِ�ٰلَِك  �

مۡ  ٤٠ زَِ�يمٌ 
َ
َ�ٓءُ  لَُهمۡ  أ َ�ُ  ْ تُوا

ۡ
َ�ٓ�ِِهمۡ  فَۡلَي� ْ  إِن �ُِ�َ  ].۴۱-۳۴[القلم: ﴾٤١ َ�ِٰد�ِ�َ  َ�نُوا

) آیا ما قرار ۳۴نعمتی است( محققا برای پرهیزکاران نزد پروردگارشان باغهای پر: ترجمه
یا ) ۳۶کنید( چه شده چگونه قضاوت می) شما را ۳۵دهیم مسلمین را چون مجرمین( می
ما درآن چه را انتخاب کنید برای شهر ) که۳۷(خوانیددرآن میرا کتابی است که شمامگر 

ه قیامت رسا است که هرچروز تا  ییپیمانهابر عهدۀ ما شما را اینکه یا ) ۳۸(خواهد بود
یا ) ۴۰این مطلب است() از ایشان بپرس کدامشان متعهد ۳۹( قضاوت کنید حق شماست

 )۴۱انی دارند پس اگر راست گویند شریکان خود را بیاورند.(کشریمگر 
تعالی در  باشیم، حق أقل مساوی می ما نزد خدا بهتر از مسلمین و یا ال: گفتند مشرکین می: نکات

ساوی قرار دهیم شما که چنین ما دور است که مطیع و عاصی را ماز عدالت : جواب ایشان فرموده

ی دارید آیا از کتب إلهی مدرکی دارید که هر چه شما قضاوت کنید صحیح است و یا شما را با ادعای

 خدا پیمانی است که خدا به آن پیمان ملزم است.

ُجودِ  إَِ�  َوُ�ۡدَعۡونَ  َساقٖ  َعن يُۡ�َشُف  يَۡومَ ﴿ بَۡ�ُٰرُهمۡ  َ�ِٰشَعةً  ٤٢ َتِطيُعونَ �َسۡ  فََ�  ٱلسُّ
َ
� 

ۖ  تَۡرَهُقُهمۡ  ْ  َوقَدۡ  ذِلَّةٞ ُجودِ  إَِ�  يُۡدَعۡونَ  َ�نُوا ُب  َوَمن فََذۡرِ�  ٤٣ َ�ٰلُِمونَ  وَُهمۡ  ٱلسُّ  بَِ�َٰذا يَُ�ّذِ
ۡمِ�  ٤٤ َ�ۡعلَُمونَ  َ�  َحۡيُث  ّمِنۡ  َسنَۡسَتۡدرُِجُهم ٱۡ�َِديِث� 

ُ
 ﴾٤٥ َمتِ�ٌ  َكۡيِدي إِنَّ  لَُهمۚۡ  َوأ

  ].۴۵-۴۲[القلم:  

به سجود دعوت  (کافران) و ی که جامه از ساق برداشته شود(روز سخت و بحرانی)روز: ترجمه
که چشمهایشان فرو افتاده ذلت ایشان را فراگرفته و به  حالی ) در۴۲لی نتوانند(شوند و
(ولی ازسجده خودداری  که سالم بودند حالیدرشدند  (در دنیا) به سجود دعوت میتحقیق 
تدریج از آنجا ه کند واگذار، ب را تکذیب می (قرآن)) پس مرا با آن کس که این سخن۴۳(کردند)

 )۴۵م حقا که تدبیر من محکم است.(ده ) و مهلتشان می۴۴(آنان را خواهیم گرفتکه ندانند 
سیلی هجوم کند یا  عظیمی که مردم را به سختی افکند مانند اینکه ۀعرب به روزی که حادث: نکات

، یعنی روزی است که ﴾َساقٖ  َعن يُۡ�َشُف ﴿: گوید دشمن جراری برسد و یا شهری آتش گیرد می

که ساق پا نمایان شود، خدایتعالی به لسان  طوریه هن باال رود بادامن همت به کمر زده شود و پیر
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تعبیر نموده  ﴾َساقٖ  َعن يُۡ�َشُف ﴿عرب چون روز قیامت بسیار سخت و پر از هول و هراس است به 

 .!*"است

صحابه در تفسیر این آیه با یکدیگر « :گویدمی )٢٥٣ -١/٢٥٢الصواعق المرسلة (امام ابن قیم در تفسیر این آیه در  -١

د اختالف نظر دارند که آیا منظور شدت و سختی است؟ یا اینکه مراد از آن این است که خداوند متعال از ساق خو

ها در این زمینه همین مساله است اما در اینکه ساق یکی از صفات هست یا نه آن دارد؟ و تنها اختالفپرده برمی

ها ذکر نشده است؛ و در این آیه ظاهر قرآن بر اینکه آن صفت خداوند متعال باشد داللت هیچ اختالفی از آن

ذکر نموده  هرا مجرد و به صورت نکرکند بلکه آنکند. چراکه خداوند متعال ساق را به ذات خویش اضافه نمی نمی

کنند صفت عال اثبات میاست. و کسانی که ساق را چون دو دست و انگشت به عنوان صفتی از صفات خداوند مت

 صدا رسول خکنند که را با حدیث ابوسعید خدری اثبات میاند بلکه آنرا از ظاهر قرآن اثبات نکردهبودن آن
ْ�َيا«: فرمایند می ُ لُكُّ ُمْؤِمٍن َوُمْؤِمَنٍة، َو�َْبىَق َمْن اَكَن �َْسُجُد يِف ادلُّ

َ
يَْسُجُد هل

َ
رِ�َاًء َوُسْمَعًة،  يَْ�ِشُف َر�َُّنا َ�ْن َساقِِه، ف

دارد و هر زن و مرد مومنی برای پروردگارمان از ساق خویش پرده بر می«: »َ�َيْذَهُب لِيَْسُجَد َ�َيُعوُد َظْهرُهُ َطَبًقا َواِحًدا

-خواهند سجده کنند اما پشتیکردند، میکه در دنیا به قصد ریا و شهرت، سجده م یکسان یولکند او سجده می
و کسانی که آیه را بر این صفت حمل  ».توانند سجده کنند)ی(در نتیجه، نم». شودی(سخت) م ییك سینشان مانند 

ُجودِ يَۡوَم يُۡ�َشُف َعن َساٖق َوُ�ۡدَعۡوَن إَِ� ﴿فرماید: گویند: اینکه خداوند متعال میکنند میمی مطابق با  ﴾ٱلسُّ

نْ « حدیث رسول خداست که فرمودند: نَا عَ بُّ فُ رَ شِ ... يَكْ اقِهِ برای تعظیم و تجلیل است » ساق«و نکره بودن لفظ  »سَ

دارد. بسیار واال و برتر از آن است ذات باری تعالی از اینکه برای او فرماید: از ساق عظیم خود پرده بر میگویا که می

 ./پایان سخن ابن قیم ». مثل و مانند و شبیه و نظیری باشد...

ُجودِ فََ� �َۡسَتِطيُعونَ  إَِ�  َوُ�ۡدَعۡونَ  يَۡوَم يُۡ�َشُف َعن َساقٖ ﴿« :گويدمی / یسعد شیخو  َ�ِٰشَعًة  ٤٢ٱلسُّ
 ۖ بَۡ�ٰرُُهۡم تَۡرَهُقُهۡم ذِلَّةٞ

َ
ُجودِ وَُهۡم َ�ٰلُِمونَ  � ها رسد و زلزلهیروز قیامت فرا م یوقت ﴾٤٣َوقَۡد َ�نُواْ يُۡدَعۡوَن إَِ� ٱلسُّ

 یقضاوت میان بندگانش و برا یگردد و خداوند برایگنجد آشکار میکه در تصور نم ییهایها و آشفتگو هول
از عظمت و  ینماید و مردم چیزهاییمانند آن نیست آشکار م یآید و ساق خود را که هیچ چیزیها ممجازات آن

 شوند.یده فراخوانده مرا بر زبان آورد، در این هنگام مردم به سجتوان آنیکنند که نمیشکوه خداوند مشاهده م

روند و فاسقاِن منافق نیز درصدد یاند به سجده مخدا سجده کرده یکه با اختیار خود در دنیا برا یسپس مومنان

توانند یگردد و نمیشان چون پشت و کمر گاو میهاتوانند سجده کنند و پشتیبرخواهند آمد تا سجده نمایند اما نم

خدا و به یگانه دانستن خدا و به عبادت  یها در دنیا به سجده کردن براشان است؛ آنملاین جزا از نوع ع خم شوند.

ها نبود اما از سجده آن یدر وجود و سالمت یکه سالم و تندرست بودند و هیچ اشکالیشدند درحالیاو فراخوانده م

ها ها مپرس چون خداوند بر آنم بد آندانستند. پس امروز از حالت و سرانجایورزیدند و خود را برتر میکردن ابا م

و عذرخواستن در روز  یندارند و پشیمان یاشده است و هیچ راه چاره یها قطعخشم گرفته و فرمان عذاب بر آن

دارد و باعث یبماند برحذر م یبر گناهان باق یها را از اینکه آدمندارد. بیان این مطلب دل یها سودآن یقیامت برا

 [ُمصحح] هرچه زودتر گذشته را جبران نماید.شود تا یم

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٣١٤

مۡ ﴿
َ
ۡجٗر� لُُهمۡ  َٔ �َۡ�  أ

َ
ۡغَر�ٖ  ّمِن َ�ُهم أ ۡثَقلُونَ  مَّ مۡ  ٤٦ مُّ

َ
 ٤٧ يَۡ�ُتُبونَ  َ�ُهمۡ  ٱۡلَغۡيُب  ِعنَدُهمُ  أ

ن لَّۡوَ�ٓ  ٤٨ َمۡكُظومٞ  وَُهوَ  نَاَدىٰ  إِذۡ  ٱۡ�ُوتِ  َكَصاِحبِ  تَُ�ن َوَ�  َرّ�َِك  ِ�ُۡ�مِ  فَٱۡصِ�ۡ 
َ
 أ

ّ�ِهِۦ ّمِن نِۡعَمةٞ  تََ�َٰرَ�ُهۥ  ِمنَ  فََجَعلَُهۥ َر�ُُّهۥ فَٱۡجَتَ�ٰهُ  ٤٩ َمۡذُمومٞ  َوُهوَ  بِٱۡلَعَرآءِ  َ�ُبِذَ  رَّ
ٰلِِح�َ    ].۵۰-۴۶[القلم:  ﴾٥٠ ٱل�َّ

 ) و یا غیب نزد ایشان۴۶نبارند(گرا خواهی که ایشان از غرامت می مگر از ایشان مزدی: ترجمه
) پس برای حکم پروردگارت ۴۷نویسند ( میخواهند از روی آن )  (هرچه میاست که ایشان 

) اگر ۴۸(گاه درحالیکه غم زده بود ندا کرد آن  ،ماهی نباشآنصاحب مصبر کن و مانند 
) ۴۹به صحرا افکنده شده بود(متروک و مورد مالمت  ،فضل پروردگارش او را تدارک نکرده بود

 )۵۰ستگان نمود.(یاز شس پروردگارش او را برگزید و اپ
باشد که فرموده  می ۴۶ ۀیکی از آیاتی که داللت دارد بر تحریم اجرت برای دعوت دینی آی: نکات

آورند. و مقصود از  خواهی که ایشان از سنگینی آن فراری شده و ایمان نمی مگر تو از مشرکین مزدی می

یونس احوال او گذشت،  ۀباشد که نام او یونس است و در سور می ذوالنونصاحب ماهی حضرت 

 صبری کرد مباش. فرماید مانند حضرت یونس که بی تعالی برای تسلی و تقویت رسول خود می خدای

ِينَ  يََ�ادُ  �ن﴿ ْ  ٱ�َّ لُِقونََك  َ�َفُروا بَۡ�ٰرِهِمۡ  لَُ�ۡ
َ
ا بِ� ْ  لَمَّ  ۥإِنَّهُ  َوَ�ُقولُونَ  ٱّ�ِۡكرَ  َسِمُعوا

   ].۵۲-۵۱[القلم:  ﴾٥٢ ّلِۡلَ�ٰلَِم�َ  ذِۡكرٞ  إِ�َّ  ُهوَ  َوَما ٥١ لََمۡجُنونٞ 
خود  ۀتو را با چشمان خیر زمانی که قرآن را شنیدند نزدیک بود ، کافران راستیه و ب: ترجمه

نیست این قرآن جز تذکری برای  حال آنکه ) و۵۱ند او دیوانه است(گوی و می ،به لغزش افکنند
 )۵۲جهانیان.(

کرد تا بدان واسطه هدایت شوند  برای مشرکین قرآن قرائت می صوقت رسول خدا هر: نکات

او دیوانه  ۀدربار کردند که رسول خدا را منصرف کنند و آلوده می شان به او خیره شده و نظری غضبیا

ای از کسانی را که  اند که قریش عده ه بعضی ذکر کردحال مقصود همین است نه آنچه  ره گفتند. به می

زدند آنان را آوردند روبروی رسول خدا که  کردند چشم زخم می چشم بودند یعنی به هر چه نظر می بد

 !أحسنه ماگفتند  کس می چشم زخم هالک کنند و آنان به هر تا او را به !ما أفصحهو  !ما أحسنه: بگویند

َقرْبَ َوتُْدِخُل «اند که  و حدیثی آورده دندآور ا درمیچقدر نیکوست او را از پ
ْ
ُْدِخُل الرَُّجَل ال

َ
َعْ�ُ تل

ْ
إِنَّ ال
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ِقْدرَ 
ْ
گفتند بلکه  مین !ما أفصحهگوید ایشان   عالوه آیه میه ب و ، و این مطلب صحیح نیست!*"»اجَلَمَل ال

خوِد قائلیِن به چشم  به نظرِ گفتند و  کردند و او را دیوانه می ی میبدگوی صعکس از رسول خدا بر

 ی، چشم زخم نیست.زخم، بدگوی

مسند قاضی قضاعی، ». کندشود) و شتر را وارد دیگ میرگ انسان میکند (سبب مانسان را وارد قبر میچشم زخم « -١

 األمالي؛ و ابوبکر شیرازی در سبعة مجالس من )٧/٩٠( از جابر حلیة األولیاء)؛ و أبو نعیم، ١٠٥٩( الشهاب

یخدر  )؛ و خطیب٨/٢( المقاصد گوید وی منکر است؛ و سخاوی در شعیب می مورد)؛ و ذهبی در ٩/٢٤٤( التار

) ١٢٤٩را در السلسلة الصحیحة، ش: (بنابراین حدیث ضعیف است. اما شیخ البانی آن داندرا ضعیف میآن

 داند.حسن می

 

                                                           



 
 
 

 سورة احلاقة (مكية وهي اثنتان ومخسون آية)

 باشد آیه می ۵۲حاقه مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ۡدَرٮَٰك  َوَمآ  ٢ ٱۡ�َآقَّةُ  َما ١ ٱۡ�َآقَّةُ ﴿
َ
بَۡت  ٣ ٱۡ�َآقَّةُ  َما أ ۢ  َ�ُمودُ  َكذَّ ا ٤ بِٱۡلَقارَِعةِ  وََ�ُد مَّ

َ
 فَأ

ْ  َ�ُمودُ  ۡهلُِكوا
ُ
اِ�َيةِ  فَأ ا ٥ بِٱلطَّ مَّ

َ
ْ  َ�دٞ  َوأ ۡهلُِكوا

ُ
َ�ٍ  بِرِ�حٖ  فَأ رََها ٦ َ��َِيةٖ  َ�ۡ  َعلَۡيِهمۡ  َسخَّ

يَّ  َوثََ�ٰنَِيةَ  َ�َالٖ  َسۡبعَ 
َ
ۖ  ا�ٍ � َ�ٰ  �ِيَها ٱۡلَقۡومَ  َ�َ�َى ُحُسوٗما �َُّهمۡ  َ�ۡ

َ
ۡعَجازُ  َك�

َ
 ٧ َخاوَِ�ةٖ  َ�ۡلٍ  أ

ة:  ﴾٨ بَا�َِيةٖ  ّمِنۢ  لَُهم تََرىٰ  َ�َهۡل 
ّ
  ].۸-۱[الحاق

) چه باشد آن ۱شدنی( الذات والصفات رحمن رحیم. آن واقع نام خدای کامله ب: ترجمه
) قوم ثمود و عاد تکذیب کردند به آن ۳شدنی( باشد آن واقعای چه   ) و ندانسته۲شدنی( واقع

با تندبادی سخت ) و اما عاد ۵سبب طغیانگری هالک شدند(ه ) اما ثمود ب۴(واقعی ۀکوبند
بر ایشان گماشت درپی  هفت شب و هشت روز پیرا  آن (خدا) )۶هالک شدند( سرد و سرکش

های درخت خرمای  یا ایشان تنهدیدی آن قوم را در آن ایام از پا افتاده گو که می
 )۸بینی.( می انای از آن مانده ) پس آیا باقی۷اند( پوسیده

یکی از نامهای قیامت است و به آن جهت به آن حاقه گویند که حق و  ﴾ٱۡ�َآقَّةُ ﴿: نکات

چه دانی و یا  یشدنی و حقائق امور در آن ثابت گردد و برای عظمت آن روز فرموده چه باشد و نم  واقع

 ندانسته  به طور اجمال دانسته باشد اما حقیقت و کنه آن صدانی چه باشد، اگر رسول خدا می
ً
را یقینا

اِ�َيةِ ﴿ ۀتعالی به او چنین خطابی فرموده است و کلم است و لذا حق ممکن است مقصود از آن  ﴾بِٱلطَّ

ای باشد که از حد  هکردند و ممکن است مقصود صیح سرکشی که آن ناقه را پی ۀوصف باشد برای فرق

 متجاوز از حد باشد. ۀو یا زلزل همعمولی تجاوز کرد

ْ  ٩ بِٱۡ�َاِطَئةِ  َوٱلُۡمۡؤتَفَِ�ُٰت  َ�ۡبلَُهۥ َوَمن فِرَۡعۡونُ  وََجآءَ ﴿ َخَذُهمۡ  َرّ�ِِهمۡ  رَُسوَل  َ�َعَصۡوا
َ
ۡخَذةٗ  فَأ

َ
 أ

ا�َِيةً  ا إِنَّا ١٠ رَّ ٓ  تَۡذكَِرةٗ  لَُ�مۡ  ِ�َۡجَعلََها ١١ ٱۡ�َارَِ�ةِ  ِ�  َ�َلَۡ�ُٰ�مۡ  ٱلَۡمآءُ  َطَغا لَمَّ ُذنٞ  َوتَعَِيَها
ُ
 أ
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ورِ  ِ�  نُفِخَ  فَإَِذا ١٢ َ�ِٰ�َيةٞ  ٞ  َ�ۡفَخةٞ  ٱلصُّ �ُض  وَُ�ِلَتِ  ١٣ َ�ِٰحَدة
َ
َباُل  ٱۡ� َتا َوٱۡ�ِ ةٗ  فَُدكَّ  َ�ِٰحَدةٗ  َدكَّ

ِت  ١٥ ٱلَۡواقَِعةُ  َوَ�َعتِ  َ�َيۡوَم�ِذٖ  ١٤ َمآءُ  َوٱ�َشقَّ ة:  ﴾١٦ َواهَِيةٞ  يَۡوَم�ِذٖ  فَِ�َ  ٱلسَّ
ّ
 ]. ١٦-٩[الحاق

) پس رسول ۹یش از او و دهات واژگون شده اعمال خطائی آوردند(پکسان  و فرعون و: ترجمه
) و به تحقیق که ما ۱۰پروردگارشان را نافرمانی کردند که خدا گرفت ایشان را گرفتن شدیدی(

را برای شما پند و تذکری قرار دهیم  ) تا آن۱۱ن کردیم(چون آب طغیان کرد به کشتی حملتا
بار  ) و چون در صور دمیده شود یک۱۲دارد( را نگه می (شنوا و) نگهدارنده آنو گوشهای 

) پس در ۱۴) و زمین و کوهها برداشته شوند و به یک مرتبه خورد و پراکنده شوند(۱۳(دمیدن 
 )۱۶فته شود که آسمان در آنروز سست گردد.() و آسمان شکا۱۵شدنی واقع شود( آن روز واقع

جنس رسول  ﴾رَُسوَل ﴿ دهات قوم لوط است. و مقصود از ﴾َوٱلُۡمۡؤتَفَِ�ُٰت ﴿از مقصود : نکات

انگیز روز قیامت،  است، یعنی هر قوم رسول خود را عصیان کردند و این آیات داللت دارد بر وقایع هول

نْ « وذُ بِكَ مِ ا نَعُ مَّ إنّ هُ الِهاَللَّ وَ  .»أَهْ

ٰٓ  َوٱلَۡملَُك ﴿ َ�َ  ۚ رَۡجآ�َِها
َ
 َ�  ُ�ۡعَرُضونَ  يَۡوَم�ِذٖ  ١٧ ثََ�ٰنَِيةٞ  يَۡوَم�ِذٖ  فَۡوَ�ُهمۡ  َرّ�َِك  َعۡرَش  َوَ�ۡحِمُل  أ

ا ١٨ َخا�َِيةٞ  ِمنُ�مۡ  َ�َۡ�ٰ  مَّ
َ
وِ�َ  َمنۡ  فَأ

ُ
ْ  َهآُؤمُ  َ�َيُقوُل  �َِيِمينِهِۦ كَِ�َٰبُهۥ أ  ١٩ كَِ�ٰبَِيهۡ  ٱۡقَرُءوا

ّ�ِ  َظَننُت  إِّ�ِ 
َ
اِضَيةٖ  ِعيَشةٖ  ِ�  َ�ُهوَ  ٢٠ ِحَسا�َِيهۡ  ُمَ�ٰقٍ  �  ُ�ُطوُ�َها ٢٢ َ�ِ�َةٖ  َجنَّةٍ  ِ�  ٢١ رَّ

ْ  ٢٣ َدا�َِيةٞ  ْ  ُ�ُوا ُ�وا ۢ َهنِٓ�  َوٱۡ�َ َ ٔ�  ٓ ۡسلَۡفُتمۡ  بَِما
َ
يَّامِ  ِ�  أ

َ
ة:  ﴾٢٤ ٱۡ�َاِ�َةِ  ٱۡ�

ّ
 ].۲۴-۱۷[الحاق

ن روز بر باالی آدارد عرش پروردگارت را در  و فرشته بر اطراف آسمان است و برمی: ترجمه
) اما ۱۸از شما نهان نماند( ایهیچ پوشیدهشوید و  روز عرضه می ) در آن۱۷خود هشت ملک(

) ۱۹ید کتاب مرا بخوانید(آهای بیای: گوید دست راستش داده شود میه اش ب هر کس نامه
) پس او در زندگانی پسندیده ۲۰کنم( ب خود را مالقات میزیرا من پنداشتم که حسا

) گفته شود بخورید و ۲۳های آن در دسترس است( ) چیدنی۲۲) در بهشت برین(۲۱است(
 )۲۴اید.( سبب اعمالی که در ایام گذشته کردهه بیاشامید گوارا ب

  ستا مقصود از فرشته مأمورین روز حساب: نکات
َ
و اطالق بر تمام  ک اسم جنس استو مل

ت و و مأمورین انفاذ عدال کرسی عدالت است و مقصود از عرش، عرش عدالت و شود فرشتگان می

ْ  َهآُؤمُ ﴿. و مقصود از !*"کدام آنان مأمورینی زیر فرمان دارند مجریان آن هشت ملک است که هر  ٱۡقَرُءوا

باشد. بلکه مقصود عرش حقیقی خداوند  ای است که بیانگر این مطلباین تاویل ظاهر آیه و حقیقت آن بدون قرینه-١

 آمدهها در احادیث صحیح کنند که صفات آنباشد. و آیه صراحت دارد که هشت فرشته این عرش را حمل میمتعال می

 . [ُمصحح]است. برای آگاهی بیشتر در این مورد نگا: تعلیق ُمصحح در تفسیر آخرین آیه از سوره توبه از همین کتاب

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٣١٨

آخر  هاءندن مردم خجل نیستم و من موجب افتخار من است از خوا ۀ، این است که نام﴾كَِ�ٰبَِيهۡ 

در اواخر  ءها  و همچنین این آورند می یحسابو  یکتابسکت است که برای عظمت  هاء؛ ﴾كَِ�ٰبَِيهۡ ﴿

 بسیاری از آیات این سوره آمده است.

ا﴿ مَّ
َ
وِ�َ  َمنۡ  َوأ

ُ
وَت  لَمۡ  َ�ٰلَۡيتَِ�  َ�َيُقوُل  �ِِشَماِ�ِۦ كَِ�َٰبُهۥ أ

ُ
ۡدرِ  َولَمۡ  ٢٥ كَِ�ٰبَِيهۡ  أ

َ
 ِحَسا�َِيهۡ  َما أ

ٓ  ٢٧ ٱۡلَقاِضَيةَ  َ�نَتِ  َ�ٰلَۡيَتَها ٢٦ ۡ�َ�ٰ  َما
َ
 ﴾٢٩ ُسۡلَ�ٰنَِيهۡ  َ�ّ�ِ  َهلََك  ٢٨ َماِ�َهۜۡ  َ�ّ�ِ  أ

ة:  
ّ
 ].۲۹-۲۵[الحاق

من به من داده  گوید ای کاش که نامه و داده شود میدست چپ اه او ب و اما آنکه نامه: ترجمه
) مال ۲۷) ای کاش آن پایان کار بود(۲۶دانستم که چیست حساب من( ) و نمی۲۵نشده بود(

 )۲۹) قدرتی که داشتم از دستم برفت.(۲۸من رفع احتیاج من نکرد(
ف و حسرت گوید دست چپش دهند چون ببیند مضطرب شود و به تأّس ه او را ب ۀکه نام آن: نکات

طلبد. و ضمیر  بیند ومرگ خود را می ئات در آن میدادند از بس سیّ  نمیمرا به من  ۀای کاش نام

ای کاش این : گوید گردد ممکن است برگردد به آن حالتی که به او رخ داده میبه کجا برمی ﴾َ�ٰلَۡيَتَها﴿

به معنی مرگ آمده، و ممکن است برگردد به مرگ یعنی مرگم  ﴾ٱۡلَقاِضَيةَ ﴿حالت پایان عمرم بود، چون 

. و ممکن يعمر ةقاطع ؛باشد یعنی ةقاطعبه معنی  »ٱۡلَقاِضَيةَ ﴿شدم و  پایان کارم بود و دیگر زنده نمی

است ضمیر را برگردانیم به اعمال یعنی ای کاش اعمالم از بین رفتنی بود ودیگر در نامه ثبت نبود و یا 

وذُ « .یدگرد مجسم نمی ومِ الْ  بِاهللاِ نَعُ ة يفِ يَ يحَ ضِ نْ الفَ ةِ ـمِ َ رسْ َ�ُقوُل اْ�ُن «: نقل شده که ص. از پیغمبر»حَ

ْيتوَ ! َمايِل َمايِل : آَدمَ 
َ
بْل

َ
أ
َ
بِْسَت ف

َ
ْو ل

َ
َنْيَت أ

ْ
�
َ
أ
َ
َت ف

ْ
ل

َ
�

َ
ْو أ

َ
ْ�َقْيَت أ

َ
أ
َ
َت ف

ْ
ق  َما تََصدَّ

َّ
َك ِمْن َمالَِك إِال

َ
 .!*"»؟!َهْل ل

 فَٱۡسلُُكوهُ  ذَِراٗ�  َسۡبُعونَ  َذرُۡ�َها ِسۡلِسلَةٖ  ِ�  ُ�مَّ  ٣١ َصلُّوهُ  ٱۡ�َِحيمَ  ُ�مَّ  ٣٠ َ�ُغلُّوهُ  ُخُذوهُ ﴿
ِ  يُۡؤِمنُ  َ�  َ�نَ  إِنَُّهۥ ٣٢ ٰ  َ�ُضُّ  َوَ�  ٣٣ ٱۡلَعِظيمِ  بِٱ�َّ  َ�ُ  فَلَۡيَس  ٣٤ ٱلِۡمۡسِك�ِ  َطَعامِ  َ�َ

ۥٓ  �َّ  ٣٦ ِغۡسلِ�ٖ  ِمنۡ  إِ�َّ  َطَعامٌ  َوَ�  ٣٥ َ�ِيمٞ  َ�ُٰهَنا ٱۡ�َۡومَ  ُ�لُُه
ۡ
 ﴾٣٧ ونَ  ُٔ ٱۡلَ�ِٰ�  إِ�َّ  يَأ

ة:  
ّ
 ]. ۳۷-۳۰[الحاق

 ) آنگاه به زنجیری که ۳۱) آنگاه به دوزخش افکنید(۳۰ریدش و در بندش کنید(یبگ: ترجمه
 

و  یا، یا پوشیدهیاو فنایش کرده یااست که خورده یو مگر تو را از مالت جز آن چیزگوید: مالم، مالم؛ آدمیزاد می« -١

) و نسائی و ٢٩٥٨صحیح مسلم (». ؟یاگذاشته یآخرت خویش) باق یو (برا یا، یا صدقه دادهیااش ساختهکهنه

 ترمذی در السنن و احمد در المسند.

 

                                                           



 ۳۱۹  سورة الحاقة

طعام مستمند ) به ا۳۳ه خدای بزرگ ایمان نداشت() زیرا او ب۳۲آورید( هفتاد زراع است او را در
) و ۳۵) پس برای او امروز در اینجا دوستی نیست(۳۴داشت( کرد و میلی نمی ترغیب نمی

 )۳۷خورند آنرا جز خطاکاران.( ی که نمی) غذای۳۶سلین نیست(طعامی به جز ِغ 

 ۀ. و جمل!*"یقالشود  فرماید و یا گفته می می ؛باشد یعنی می یقولبه تقدیر  ﴾ُخُذوهُ ﴿: نکات

 فَلَۡيَس ﴿ ۀبرای تعلیل است یعنی علت این عذاب این است که ایمان نداشت. و جمل ﴾...َ�نَ  إِنَُّهۥ﴿
 کرد در آنروز دوستی ندارد و تفریع آمده داللت دارد که چون اطعام مسکین نمی فاءکه با  ﴾...َ�ُ 

مان کرد دوستی داشت، یعنی ه برای او نیست، یعنی اگر اطعام مسکین می ﴾ِغۡسلِ�ٖ ﴿طعامی جز 

کثافت دوزخیان است. و در حدیث آمده که  آب چرک و ﴾ِغۡسلِ�ٖ ﴿ و مسکین ممکن بود او را برهاند

 ها بر سر او بریزند. پنجاه هزار مأمور با تازیانه ﴾ُخُذوهُ ﴿تعالی گوید چون خدای

ۡقِسمُ  فََ�ٓ ﴿
ُ
ونَ  بَِما أ ونَ  َ�  َوَما ٣٨ ُ�ۡبِ�ُ  ُهوَ  َوَما ٤٠ َكرِ��ٖ  رَُسولٖ  لََقۡوُل  إِنَُّهۥ ٣٩ ُ�ۡبِ�ُ

ا قَلِيٗ�  َشاِعرٖ�  بَِقۡولِ  ا قَلِيٗ�  َ�هِٖن�  بَِقۡولِ  َوَ�  ٤١ تُۡؤِمُنونَ  مَّ ُرونَ  مَّ  رَّّبِ  ّمِن تَ�ِ�لٞ  ٤٢ تََذكَّ
َل  َولَوۡ  ٤٣ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  قَاوِ�لِ  َ�ۡعَض  َعلَۡيَنا َ�َقوَّ

َ
َخۡذنَا ٤٤ ٱۡ�

َ
 ِمۡنهُ  لََقَطۡعَنا مَّ �ُ  ٤٥ بِٱۡ�َِم�ِ  ِمۡنهُ  َ�

َحدٍ  ّمِنۡ  ِمنُ�م َ�َما ٤٦ ٱلَۡو�ِ�َ 
َ
ٞ  �نَُّهۥ ٤٧ َ�ِٰجزِ�نَ  َ�ۡنهُ  أ  َ�َۡعلَمُ  �نَّا ٤٨ ّلِۡلُمتَِّق�َ  َ�َۡذكَِرة

نَّ 
َ
�ِ�َ  ِمنُ�م أ َكّذِ ةٌ  �نَُّهۥ ٤٩ مُّ  فََسّبِحۡ  ٥١ ٱۡ�َقِ�ِ  َ�َقُّ  �نَُّهۥ ٥٠ ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  َ�َ  َ�َۡ�َ

ة:  ﴾٥٢ ٱۡلَعِظيمِ  َرّ�َِك  بِٱۡسمِ 
ّ
  ].۵۲-۳۸[الحاق

) که این سخن گفتار ۳۹بینید( ) و آنچه نمی۳۸بینید( خورم به آنچه می پس قسم نمی: ترجمه
 ) وگفتار۴۱کنید( پردازی نیست اندکی باورمی اعر خیال) و گفتار ش۴۰رسول ارجمندی است(

) و ۴۳(است پروردگار جهانیان جانباز اینازل شده) ۴۲گیرید( میکاهنی نباشد اندکی پند
) سپس ۴۵) او را به قدرت و شدت گرفته بودیم(۴۴( بسته بودما  بر سخنانی(محمد) اگر

) و ۴۷(توانست مانع (این کار) از او شودنمی) و هیچکس از شما ۴۶شاهرگش را بریده بودیم(
دانیم که برخی از شما  ) و محققًا ما می۴۹است برای متقین( پندیمحققًا قرآن 

یقین  قرآن حِقّ درستی که ه ) و ب۵۰ست(ا ندامت کافران ۀ) و حقا که آن مای۴۹کنانید( تکذیب
 )۵۲تسبیح کن.( ه نام پروردگار بزرگت) پس ب۵۱( است

 کند.چنانکه مؤلف در پایان این بخش بدان تصریح می گوینده خداوند متعال است، -١

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٣٢٠

ۡقِسمُ  فََ�ٓ ﴿: نکات
ُ
نفی قسم برای وضوح مطلب است. و مقصود از  و نافیه گرفتیم را ما ال، ﴾أ

َل  َولَوۡ ﴿: ۀجبرئیل است. و جمل ﴾َكرِ��ٖ  رَُسولٖ ﴿  صداللت دارد که قرآن گفتار محمد ﴾...َ�َقوَّ
که نیست بلکه تمامش گفتار خدا است و محمد حق ندارد چیزی زیاد و یا کم کند. حال آن عده کسانی

ید این آیات را کنند با نام دین دروغها و بدعتها نشر داده مردم را گمراه میه خود را عالم دینی معرفی و ب

ببینند و بروند توبه کنند و بدانند اگر به راه کج خود ادامه دهند عذاب سختی در انتظار ایشان است. و 

ی عمل نکرده و استفاده یاینکه فرموده قرآن حسرت برای کافران است زیرا چون ببینند به این کتاب خدا

 خورند. اند حسرت می ننموده

 



 
 
 

 سورة املعارج (مكية وهي أربع وأربعون آية)

 باشد آیه می ۴۴معارج مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

َل ﴿
َ
ِ  ّمِنَ  ٢ َدافِعٞ  َ�ُۥ لَۡيَس  ّلِۡلَ�ٰفِرِ�نَ  ١ َواقِعٖ  بَِعَذابٖ  َسآ�ُِلۢ  َسأ  ٣ ٱلَۡمَعارِجِ  ذِي ٱ�َّ

وحُ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ  َ�ۡعُرجُ  ۡلَف  َ�ِۡس�َ  ِمۡقَداُرهُۥ َ�نَ  يَۡو�ٖ  ِ�  إَِ�ۡهِ  َوٱلرُّ
َ
� فَٱۡصِ�ۡ  ٤ َسَنةٖ  �  َصۡ�ٗ

 ].۵-۱[المعارج:  ﴾٥ َ�ِيً� 
عذابی که  الصفات رحمن رحیم. سائلی سؤال کرد از الذات و نام خدای کامله ب: ترجمه

-عروج) از امر خدای صاحب ۲) برای کفار از آن عذاب جلوگیری نیست(۱است( شدنیواقع
آن پنجاه هزار سال  ۀروند در روزی که انداز  ) فرشتگان و روح به سوی او باال می۳(هاگاه

 )۵) پس صبر کن صبر نیکو.(۴است(

َل ﴿: ۀدر جمل: نکات
َ
باشند  سایر مشرکین می، مقصود از سائل در اینجا نضربن الحارث و ﴾َسآ�ُِلۢ  َسأ

و ممکن است  شود ترساند، این عذاب مال کیست و به که واقع می گفتند محمد ما را به عذاب می که می

� فَٱۡصِ�ۡ ﴿: زار کردند و لذا در آخر خدا فرمودهآکرده از بس او را   یم خود پیغمبر سؤال عذاببگوی  َصۡ�ٗ
 باشد. آخرت می ،وظاهر آن است که مقصود از روز پنجاه هزار سال .﴾َ�ِيً� 

َمآءُ  تَُ�ونُ  يَۡومَ  ٧ َقرِ�ٗبا َونََرٮٰهُ  ٦ بَِعيٗدا يََرۡونَُهۥ إِ�َُّهمۡ ﴿  َوتَُ�ونُ  ٨ َكٱلُۡمۡهلِ  ٱلسَّ
َباُل  وَ�ُهمۚۡ  ١٠ َ�ِيٗما َ�ِيمٌ  ُل  َٔ �َۡ�  َوَ�  ٩ َكٱۡلعِۡهنِ  ٱۡ�ِ ُ  ِمنۡ  َ�ۡفَتِدي لَوۡ  ٱلُۡمۡجرِمُ  يََودُّ  ُ�َب�َّ
ِخيهِ  َوَ�ِٰحَبتِهِۦ ١١ بِبَنِيهِ  يَۡوِم�ِذِۢ  َعَذابِ 

َ
�ِض  ِ�  َوَمن ١٣ وِ�هِ  ٔۡ ُ�  ٱلَِّ�  َوفَِصيلَتِهِ  ١٢ َوأ

َ
 ٱۡ�

ۖ  ١٤ يُنِجيهِ  ُ�مَّ  َ�ِيٗعا ٓ اَعةٗ  ١٥ لََظيٰ  إِ�ََّها َ�َّ َوىٰ  نَزَّ ْ  ١٦ ّلِلشَّ ۡدبَرَ  َمنۡ  تَۡدُعوا
َ
ٰ وَ  أ  وََ�َعَ  ١٧ تََو�َّ

ۡوَ�ٰٓ 
َ
 ].۱۸-۶[المعارج:  ﴾١٨ فَأ

) روزی که آسمان ۷بینیم( را نزدیک می ) و ما آن۶بینند( را دور می به تحقیق ایشان آن: ترجمه
 ی ازاوندخویش هیچ) و ۹( دنرنگارنگ گرد (زده)) و کوهها مانند پشِم ۸گداخته شود( ۀمانند نقر 



 تابشی از قرآن    ٣٢٢

ای کاش  دارد که کار دوست می گنه .نشان داده شوند همدیگر ) به۱۰اوند نپرسد(خویش (حال)
خویشانی  ) و۱۲) و همسر و برادرش را(۱۱داد ( فدا می توانست از عذاب آن روز فرزندانش رامی

) نه چنین است ۱۴بخشید( ) و تمام اهل زمین را آنگاه او را نجات می۱۳دادند( که پناهش میرا 
پشت  که را (به حق)هرخواند  ) می۱۶پوست سر است( ۀکنند) ۱۵ور است( حقا که دوزخ شعله

 )۱۸(انباشته کرد ) و جمع مال نموده و ۱۷(ی گردان شد کرد و رو

اند و ما در ترجمه  معلوم و مجهول قرائت کرده ۀرا به صیغ ﴾َ�ِيٗما َ�ِيمٌ  ُل  َٔ �َۡ�  َوَ� ﴿: ۀجمل: نکات

هیچ خویشی از خویش پرسیده : شود مجهول باشد معنی چنین می ۀمعنی معلوم آوردیم و اگر به صیغ

و اگر معلوم باشد  ئول اعمال خود استکس مس اعمال خویش خود مسئول نیست و هر نشود یعنی از

کند یعنی از بس به خود مشغولند به فکر دیگری  هیچ خویشی از خویش سؤال نمی: شود معنی چنین می

ْ ﴿: ۀنیستند. و جمل ۡدبَرَ  نۡ مَ  تَۡدُعوا
َ
ٰ  أ لهی شعور دارد دوزخ به قدرت ا ۀ، داللت دارد که آتش شعل﴾َوتََو�َّ

 ۀ. و مقصود از جمل»نعوذ باهللا من غضبه«کشد،  خواند و آنها را به داخل خود می ومجرمین را می

ۡوَ�ٰٓ ﴿
َ
 این است که در صندوقی نهاده و انفاق نکرده است. ﴾فَأ

�َ�ٰنَ  إِنَّ ﴿ هُ  إَِذا ١٩ َهلُو�ً  ُخلِقَ  ٱۡ�ِ ُّ  َمسَّ هُ  �َذا ٢٠ َجُزوٗ�  ٱل�َّ  إِ�َّ  ٢١ َمُنوً�  ٱۡ�َۡ�ُ  َمسَّ
ِينَ  ٢٢ ٱلُۡمَصّلِ�َ  ٰ  ُهمۡ  ٱ�َّ ِينَ  ٢٣ َدآ�ُِمونَ  َصَ�تِِهمۡ  َ�َ ۡمَ�ٰلِِهمۡ  ِ�ٓ  َوٱ�َّ

َ
ۡعلُومٞ  َحقّٞ  أ  ٢٤ مَّ

آ�ِلِ  ِينَ  ٢٥ َوٱلَۡمۡحُرومِ  ّلِلسَّ قُونَ  َوٱ�َّ ِينَ  ٢٦ ٱّ�ِينِ  �َِيۡومِ  يَُصّدِ  َرّ�ِِهم َعَذاِب  ّمِنۡ  ُهم َوٱ�َّ
ۡشفُِقونَ  ُمونٖ  َ�ۡ�ُ  َرّ�ِِهمۡ  َعَذاَب  إِنَّ  ٢٧ مُّ

ۡ
ِينَ  ٢٨ َمأ ٰٓ  إِ�َّ  ٢٩ َ�ِٰفُظونَ  لُِفُروِجِهمۡ  ُهمۡ  َوٱ�َّ َ�َ 

ۡزَ�ِٰجِهمۡ 
َ
وۡ  أ

َ
يَۡ�ُٰنُهمۡ  َملََكۡت  َما أ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�ٰلَِك  َوَرآءَ  ٱۡ�َتَ�ٰ  َ�َمنِ  ٣٠ َملُوِم�َ  َ�ۡ�ُ  فَإِ�َُّهمۡ  �

ُ
 فَأ

ِينَ  ٣١ ٱۡلَعاُدونَ  ُهمُ  َ�َٰ�ٰتِِهمۡ  ُهمۡ  َوٱ�َّ
َ
ِينَ  ٣٢ َ�ُٰعونَ  وََ�ۡهِدهِمۡ  ِ�  قَآ�ُِمونَ  �َِشَ�َٰ�ٰتِِهمۡ  ُهم َوٱ�َّ

ِينَ  ٣٣ ٰ  ُهمۡ  َوٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  ٣٤ ُ�َافُِظونَ  َصَ�تِِهمۡ  َ�َ
ُ
ٰتٖ  ِ�  أ ۡكَرُمونَ  َج�َّ  ﴾٣٥ مُّ

 ]. ۳۵-۱۹[المعارج:  

) ۲۰) چون شری به او رسد بسیار جزع کند(۱۹طاقت آفریده شده( حقا که انسان کم: ترجمه
که بر نماز مداومت  ) آنان۲۲که نماز گذارند( ) مگر آنان۲۱و چون خیری به او رسد منع نماید(

) و ۲۵) برای سائل و محروم(۲۴معلومی است( که در اموالشان حق معین و ) و آنان۲۳کنند(
) ۲۷که خود از عذاب پروردگارشان هراسانند( ) و آنان۲۶کنند( که به روز جزاء تصدیق می آنان

که ایشان فرجهای خود را نگاه  ) و آنان۲۸حقا که از عذاب پروردگارشان ایمن نتوان بود(
) پس ۳۰قا مورد مالمت نباشند(ق) مگر بر همسرانشان و یا ملک یمینشان که مح۲۹دارند(
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خود و  به امانتهای نکه ایشا ) و آنان۳۱که غیر از این بجوید پس همانان تجاوزگرانند(هر 
شهادتهاشان قیام و اقدام  (ادای)که ایشان به  ) و آنان۳۲ند(اکنانپیمان خود رعایت

روهند که در ) این گ۳۴که ایشان بر نمازشان مواظب و محافظند( ) و آنان۳۳اند( کننده
 )۳۵بهشتها گرامی و محترمند.(

هُ  إَِذا﴿: ۀمقصود از شر در جمل: نکات ُّ  َمسَّ و  مرض و سختی است فاقه و ، فقر و﴾َجُزوٗ�  ٱل�َّ

هُ  �َذا﴿ ۀمقصود از خیر در جمل مال و منال  دولت، تندرستی، فراخی، ثروت، ﴾َمُنو�ً  ٱۡ�َۡ�ُ  َمسَّ

داللت دارد که مصلین و نمازگزران در گرفتاریها جزع و فزع  ﴾ٱلُۡمَصّلِ�َ  إِ�َّ ﴿است که بخل نماید و 

این مؤمن  ابرطلب نیستند، بن گاه به مال و منالی نیز برسند انحصار شوند و هر کنند و مأیوس نمی نمی

ند باید در نماز باش طلب می انحصار خوانند و و اگر کسانی نماز می طلب نیست واقعی بخیل و انحصار

 َحقّٞ ﴿مقصود از : اند تقوای ایشان شک نمود و ایشان را از وصف مصلین خارج دانست. بعضی گفته و
ۡعلُومٞ   ۀصدقه و صل از زکات باشد از زکات است، ولی چون این آیات در مکه نازل شده باید أعِمّ  ﴾مَّ

کند با اینکه محتاج  کسی است که اظهار فقر نمی ﴾ٱلَۡمۡحُرومِ ﴿ نوع دستگیری. و مقصود از رحم و هر

ٰ ﴿: ۀاست. و از جمل ٰ ﴿و  ﴾َدآ�ُِمونَ  َصَ�تِِهمۡ  َ�َ شود که باید  استفاده می ﴾ُ�َافُِظونَ  َصَ�تِِهمۡ  َ�َ

  به نماز مداومت کند و هم آن انسان هم
ّ
داخل در مستثنی  را از نسیان و ترک و ابطال حفظ نماید. و إال

 منه یعنی اهل دوزخ خواهد بود.

ِينَ  َ�َمالِ ﴿ ْ  ٱ�َّ َمالِ  وََعنِ  ٱۡ�َِم�ِ  َعنِ  ٣٦ ُمۡهِطعِ�َ  قَِبلََك  َ�َفُروا َ�ۡطَمعُ  ٣٧ ِعِز�نَ  ٱلّشِ
َ
� 

ن ّمِۡنُهمۡ  ٱۡمِريٖٕ  ُ�ُّ 
َ
ۖ  ٣٨ نَعِي�ٖ  َجنَّةَ  يُۡدَخَل  أ ٓ ا َخلَۡقَ�ُٰهم إِنَّا َ�َّ ۡقِسمُ  فََ�ٓ  ٣٩ ونَ َ�ۡعلَمُ  ّمِمَّ

ُ
 أ

ٰٓ  ٤٠ لََ�ِٰدُرونَ  إِنَّا َوٱلَۡمَ�ٰرِبِ  ٱلَۡمَ�ٰرِقِ  بَِرّبِ  ن َ�َ
َ
َل  أ َبّدِ ُّ� �  بَِمۡسُبو�ِ�َ  َ�ۡنُ  َوَما ّمِۡنُهمۡ  َخۡ�ٗ

ْ  فََذرُۡهمۡ  ٤١ ْ  َ�ُوُضوا ٰ  َوَ�ۡلَعُبوا ْ  َح�َّ ِي يَۡوَمُهمُ  يَُ�ُٰقوا  ِمنَ  َ�ۡرُُجونَ  يَۡومَ  ٤٢ يُوَعُدونَ  ٱ�َّ
ۡجَداثِ 

َ
اٗ�  ٱۡ� �َُّهمۡ  ِ�َ

َ
بَۡ�ٰرُُهمۡ  َ�ِٰشَعةً  ٤٣ يُوفُِضونَ  نُُصبٖ  إَِ�ٰ  َك�

َ
ۚ  تَۡرَهُقُهمۡ  �  َ�ٰلَِك  ذِلَّةٞ

ِي ٱۡ�َۡومُ  ْ  ٱ�َّ  ].۴۲-۳۶[المعارج:  ﴾٤٤ يُوَعُدونَ  َ�نُوا
) از راست و ۳۶(شتابانند  پس چه مرضی است کافران را که در مقابل تو گردن کشیده: ترجمه

نعمت داخل بهشت پر دارد که  مردی از آنان طمع می ) آیا هر۳۷اند( ه دسته شد چپ دسته
) پس به پروردگار ۳۹یم (اهآفریددانند  از آنچه میما ایشان را  ) نه چنین است.۳۸گردد(
را تبدیل کنیم  ) بر اینکه ایشان۴۰یم(ما توانای خورم که محققاً  قسم نمی ها ها و مغرب مشرق

یاوه گویند و بازی کنند تا  ،) پس ایشان را واگذار۴۱به بهتر از ایشان و ما خود وامانده نیستیم(
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ی گوی) روزی که شتابان از گورها بیرون آیند ۴۲شوند( مالقات کنند روزی را که وعده داده می
، است گرفته یشان راگانشان فرو افتاده و ذلت ا که دیده حالی ) در۴۳دوند( به سوی بتان می

 )۴۴شدند.( ست آنروز که وعده داده میا این

ِينَ  َ�َمالِ ﴿: ۀمقصود از جمل: نکات ْ  ٱ�َّ آمدند نزدیک  مذمت کسانی است که می ﴾....َ�َفُروا

 صنشستند از کفار و مستهزئین که ایشان پنج دسته بودند و به قرائت رسول خدا می صرسول خدا

ۡقِسمُ  فََ�ٓ ﴿: جمله نمودند. و در تمسخر می
ُ
را نافیه گرفتیم یعنی برای وضوح مطلب احتیاجی  الما  ﴾أ

شرقها و مشرقهای کواکب و أنجم است و یا م ﴾َوٱلَۡمَ�ٰرِبِ  ٱلَۡمَ�ٰرِقِ ﴿به قسم نیست. و مقصود از 

مغرب است برای آنکه هر روزی مشرق و مغربی  ۳۶۰مشرق و  ۳۶۰سالی  مغربهای خورشید که در هر

ای مشرق جای دیگر است. و ناحیه غیر از روز دیگر و یا به اعتبار کرویت زمین است که مغرب هر دارد

ا َخلَۡقَ�ُٰهم﴿ ۀمقصود از جمل قدر خلقت  این است که ما ایشان را از منی نجس بی ﴾َ�ۡعلَُمونَ  ّمِمَّ

 کردیم، 
ً
 و  ا نکنند قدر و منزلتی پیدا نکنندتا ایمان نیاورند و اطاعت خد: اوال

ً
چنانکه ایشان را از : ثانیا

توانیم ایشان را برگردانیم برای قیامت و همچنین است ایشان را ببریم و  ایم می منی گندیده خلق کرده

این است که در قیامت چنانکه در دنیا  ﴾يُوفُِضونَ  نُُصبٖ  إَِ�ٰ ﴿: ۀقومی بهتر بیاوریم. و مقصود از جمل

دوند و یا  دویدند همانطور در قیامت به طرف منادی حق می به طرف مراد و مطاع و بتان خود می

 دوند. ها بگیریم یعنی به طرف آن عالئم و نشانها می نشانه ؛را به معنی ﴾نُُصبٖ ﴿

 



 
 
 

 سورة نوح (مكية وهي ثامن وعرشون آية)

 باشد آیه می ۲۸نوح مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

﴿ ٓ ا رَۡسۡلَنا إِ�َّ
َ
نۡ  قَۡوِمهِۦٓ  إَِ�ٰ  نُوًحا أ

َ
نِذرۡ  أ

َ
ن َ�ۡبلِ  ِمن قَۡوَمَك  أ

َ
�َِيُهمۡ  أ

ۡ
ِ�مٞ  َعَذاٌب  يَأ

َ
 قَاَل  ١ أ

بِ�ٌ  نَِذيرٞ  لَُ�مۡ  إِّ�ِ  َ�َٰقۡومِ  نِ  ٢ مُّ
َ
ْ  أ َ  ٱۡ�ُبُدوا ِطيُعونِ  َوٱ�َُّقوهُ  ٱ�َّ

َ
 ّمِن لَُ�م َ�ۡغفِرۡ  ٣ َوأ

َجلٖ  إَِ�ٰٓ  َوُ�َؤّخِرُۡ�مۡ  ُذنُو�ُِ�مۡ 
َ
�  أ َس�ًّ َجَل  إِنَّ  مُّ

َ
ِ  أ ۚ  َ�  َجآءَ  إَِذا ٱ�َّ ُر  َ�ۡعلَُمونَ  ُكنُتمۡ  لَوۡ  يَُؤخَّ

  ].۴-۱[نوح:  ﴾٤
 شکامل الذات و الصفات رحمن رحیم. حقا که ما نوح را به سوی قومنام خدای ه ب: ترجمه

) گفت ای قوم ۱فرستادیم که بترسان قومت را پیش از آنکه عذاب دردناکی برای ایشان بیاید(
) که خدا را عبادت کنید و از او بترسید و ۲( آشکارم ۀبه تحقیق که من برای شما ترسانند ،من

ه ب تأخیر اندازدبه  معین وقتیشما را تا (اجل) تان را بیامرزد و ) تا گناهان۳مرا اطاعت کنید(
 )۴که اجل إلهی چون آید مؤخر نشود اگر بدانید.( درستی
شدند و برای تسلیت خود  پس از حضرت آدم و ادریس اوالد ایشان از رفتگان خود متأثر می: نکات

ها عظمت  گذاشتند و به آن تمثال ساختند و در منزل خود می ایشان را می ۀماز فراق ایشان تمثال و مجّس 

ها تأثیری در  کم اطفال ایشان اقتدا به پدران کردند و خیال کردند صاحبان این مجسمه دادند، کم می

ها به عبادت آنها وارد شدند، خدا نوح را  خلقت ایشان و یا در سرنوشت ایشان دارند و از تعظیم مجسمه

دانید کاری  ها را مظاهر آنها می  تاد که فقط خدا را بپرستید و از ارواح بزرگانتان که این مجسمهفرس

ساخته نیست و در حوائج خود متوسل به آنان نباشید و فقط خدا را بپرستید و حوائج خود را از او 

 بخواهید.

 ُ�ََّما �ّ�ِ  ٦ فَِراٗر� إِ�َّ  ُدَ�ٓءِيٓ  زِۡدُهمۡ يَ  فَلَمۡ  ٥ َوَ�َهاٗر� َ�ۡٗ�  قَۡوِ�  َدَعۡوُت  إِّ�ِ  َرّبِ  قَاَل ﴿
ْ  لَُهمۡ  ِ�َۡغفِرَ  َدَعۡوُ�ُهمۡ  َ�ٰبَِعُهمۡ  َجَعلُٓوا

َ
ْ  َءاَذانِِهمۡ  ِ�ٓ  أ ْ  �َِياَ�ُهمۡ  َوٱۡسَتۡغَشۡوا وا ُّ�َ

َ
ْ  َوأ وا  َوٱۡسَتۡكَ�ُ
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ٓ  ُ�مَّ  ٨ ِجَهاٗر� َدَعۡوُ�ُهمۡ  إِّ�ِ  ُ�مَّ  ٧ ٱۡستِۡكَباٗر� ۡعلَنُت  إِّ�ِ
َ
ۡرُت  لَُهمۡ  أ َ�ۡ

َ
اٗر� لَُهمۡ  َوأ  ٩ إِۡ�َ

ْ  َ�ُقۡلُت  اٗر� َ�نَ  إِنَُّهۥ َر�َُّ�مۡ  ٱۡسَتۡغِفُروا َمآءَ  يُۡرِسلِ  ١٠ َ�فَّ  ١١ ّمِۡدَراٗر� َعلَۡيُ�م ٱلسَّ
ۡمَ�ٰلٖ  َوُ�ۡمِدۡدُ�م

َ
ٰتٖ  لَُّ�مۡ  َوَ�ۡجَعل َوَ�نِ�َ  بِأ نَۡ�ٰٗر� لَُّ�مۡ  َوَ�ۡجَعل َج�َّ

َ
  ].۱۲-۵نوح:[  ﴾١٢ �

) و دعوت من جز به فرارشان ۵و روز قومم را دعوت کردم( خدایا من شب: نوح گفت: ترجمه
راستی که هروقت ایشان را دعوت کردم که تا بیامرزی ایشان را انگشتهای خود ه ) و ب۶نیفزود(

سر کشیدند و به کفر خود اصرار ورزیدند و ه هایشان را ب را در گوشهایشان قرار دادند و جامه
من دعوتم را  باز) ۸دعوتشان کردم( با صدای بلند) سپس من ۷تکبر کردند تکبر شدیدی(

) آنگاه گفتم از پروردگار خود طلب آمرزش ۹به کمال پنهانی(گفتم نهانی و(گاهی)  آشکارا
 ) و شما را با۱۱(فروفرستدشما درپی بر  پی(باران)آسمان را ) تا ۱۰کنید زیرا او آمرزنده است(

 )۱۲مالها و فرزندان مدد کند و برای شما باغها قرار دهد و برای شما نهرها قرار دهد.(
به توحید قوم خود را  حضرت نوح در سن پنجاه سالگی مبعوث شد و نهصد و پنجاه سال: نکات

نه بال  نهایت آن برسند و اگره ایشان را وعده کرد که اگر ایمان آورید به عمرهای طبیعی ب و دعوت کرد

کشیدند که صدای او را نشنوند و  آید و عمرشان را قطع کند، ایشان گوش ندادند و جامه بر سر می

پرداخت، ولی قوم او به  گرفتند که دعوت او را نفهمند، او نیز به انواع و اقسام دعوت می گوشها را می

 نداشتند.تقلید از بزرگان خود دست از کفر و شرک خود بر

ا﴿ ِ  تَرُۡجونَ  َ�  لَُ�مۡ  مَّ ۡطَواًرا َخلََقُ�مۡ  َوقَدۡ  ١٣ َوقَاٗر� ِ�َّ
َ
لَمۡ  ١٤ أ

َ
�  ْ ُ  َخلَقَ  َكۡيَف  تََرۡوا  ٱ�َّ

ۡمَس  وََجَعَل  نُوٗر� �ِيِهنَّ  ٱۡلَقَمرَ  وََجَعَل  ١٥ ِطَباٗ�ا َسَ�َٰ�ٰتٖ  َسۡبعَ  اٗجا ٱلشَّ َ�ِ ١٦  ُ  َوٱ�َّ
�َبَتُ�م

َ
�ِض  ّمِنَ  أ

َ
ُ  ١٨ إِۡخَراٗجا َوُ�ۡخرُِجُ�مۡ  �ِيَها يُعِيُدُ�مۡ  ُ�مَّ  ١٧ َ�َباٗ�ا ٱۡ�  َجَعَل  َوٱ�َّ

�َض  لَُ�مُ 
َ
ْ  ١٩ �َِساٗطا ٱۡ�   ].۲۰-۱۳[نوح:  ﴾٢٠ فَِجاٗجا ُسُبٗ�  ِمۡنَها ّلِتَۡسلُُكوا

ر حاالت ) و حال آنکه شما را د۱۳چه شده شما را که به بزرگی خدا امیدوار نیستید(: ترجمه
در ) و ۱۵ت آسمان را باالی هم آفرید(اید خدا چگونه هف ) آیا ندیده۱۴گوناگون خلق نموده(

) و خدا روئیده شما را از زمین ۱۶و خورشید را چراغی قرار داده است(را روشنی  ماهآنها 
آوردن   آورد بیرون گرداند و بیرون می ) سپس شما را به زمین برمی۱۷روئیدن عجیبی(

آن  ۀهای گشاد ) تا در راه۱۹( ) و خدا برای شما زمین را مانند فرش نموده۱۸عجیبی(
 )۲۰رهسپار شوید.(

ۡطَواًرا﴿مقصود از حاالت گوناگون : نکات
َ
ضعف پس از  ،ثروت پس از فقر ،فقر بعد از ثروت ؛﴾أ

 ،مرض پس از صحت ،عکس و صحت بعد از مرضرطول پس از قصر و ب ،پس از ضعف تقو ،تقو
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از  ،از مضغه به عظام و لحم ،از علقه به مضغه، دیگر از حالت نطفگی به علقه ،گرسنگی پس از سیری

از احتالم  ،بودن به احتالم از مراهق ،بودن از صباوت به مراهق ،از طفولیت به صباوت ،جنین به طفولیت

 از آن به شیخوخیت و هکذا. ،تاز آن به کهول ،از آن به التحاء ،به شباب

ْ  َعَصۡوِ�  إِ�َُّهمۡ  رَّّبِ  نُوحٞ  اَل قَ ﴿ َبُعوا ۥٓ  َماُ�ُۥ يَزِۡدهُ  لَّمۡ  َمن َوٱ�َّ ُه ْ  ٢١ َخَساٗر� إِ�َّ  َوَوَ�ُ  َوَمَكُروا
ْ  ٢٢ ُكبَّاٗر� َمۡكٗر� ا تََذُرنَّ  َوَ�  َءالَِهَتُ�مۡ  تََذُرنَّ  َ�  َوقَالُوا  َوَ�ُعوَق  َ�ُغوَث  َوَ�  ُسَواٗ�  َوَ�  َوّدٗ
� ْ  َوقَدۡ  ٢٣ َو�َۡ�ٗ َضلُّوا

َ
ٰلِِم�َ  تَزِدِ  َوَ�  َكثِٗ��ۖ  أ ا ٢٤ َضَ�ٰٗ�  إِ�َّ  ٱل�َّ ْ  َخِطيٓ�تِِهمۡ  ّمِمَّ ۡغرُِقوا

ُ
 أ

 ْ ۡدِخلُوا
ُ
ْ  فَلَمۡ  نَاٗر� فَأ ِ  ُدونِ  ّمِن لَُهم َ�ُِدوا نَصاٗر� ٱ�َّ

َ
 ].۲۵-۲۱[نوح:   ﴾٢٥ أ

نافرمانی کردند و پیروی رئیسی کردند که مال و پروردگارا حقا که ایشان مرا  :نوح گفت: ترجمه
البته : ) و گفتند۲۲) ونیرنگ زدند نیرنگی بزرگ(۲۱فرزندش برای او زیاد نکرد مگر زیان را(

) و به ۲۳( را نسرنه  و یعوق و یغوثو نه  سواعنه را و  ودخدایان خود را رها نکنید و وامگذارید 
خطا  سبببه) ۲۴(نیفزای  گمراهی جزستمگران را  را)(پروردگاتحقیق بسیاری را گمراه کردند و

 )۲۵ارانی نیافتند.(خدا برای خود یتش گردیدند پس غیرو گناهانشان غرق شدند و داخل آ

تمثالها و  گفتند این یعنی نیرنگ بسیار بزرگ و آن نیرنگشان این بود که به مردم می ﴾ُكبَّاٗر�﴿: نکات

: ۀآی آیۀ بعد و ست چنانکه ازا وجود ایشانه دهند و شفا و برکت و صحت ب مال و فرزند به شما می ،بتان

﴿ ْ َبُعوا نامهای پنج  نسرو  یعوق ،یغوث ،سواع ،ودشود. و بدانکه  استفاده می ﴾...يَزِۡدهُ  لَّمۡ  َمن َوٱ�َّ

 ۀوسوسه از دنیا رفتند مریدانشان ب ه از اولیاء خدا بودند و چون ایشانکنفر از بزرگان فرزندان آدم بوده 

مجسمه ساختند و توجه به آنان را موجب قضاء حاجت خود  هوای نفس برای آنها عکس و شیطان و

این ه های آنان را تعظیم و توقیر نموده و ب کم تمثال کم  جستند، پس دانستند و به قبر آنان توسل می می

مردم را از خداپرستی  ،توجه به آن بندگان مقرباید جز بلیاقت فیض خدا را ندار ،نیرنگ که شما بندگان

م قبور عظیت ساختن و  پرستی وادار کردند و لذا رسول خاتم از مجسمه به مجسمه و توحید دور کردند و

 نهی نموده است. ،اولیا و انبیاء

�ِض  َ�َ  تََذرۡ  َ�  رَّّبِ  نُوحٞ  َوقَاَل ﴿
َ
ْ  تََذرُۡهمۡ  إِن إِنََّك  ٢٦ َديَّاًرا ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  ِمنَ  ٱۡ�  يُِضلُّوا

ْ  َوَ�  ِعَباَدكَ  ٓوا اٗر� فَاِجٗر� إِ�َّ  يَِ�ُ يَّ  ِ�  ٱۡغفِرۡ  رَّّبِ  ٢٧ َكفَّ  ُمۡؤِمٗنا بَۡيِ�َ  َدَخَل  َولَِمن َولَِ�ِٰ�َ
ٰلِِم�َ  تَزِدِ  َوَ�  َوٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت�  َولِۡلُمۡؤِمنِ�َ   ].۲۷-۲۶[نوح:  ﴾٢٨ َ�َباَرۢ� إِ�َّ  ٱل�َّ

) زیرا ۲۶( مگذارباقی روی زمین بر کافرین را این اری از دیّ  هیچپروردگارا : و نوح گفت: ترجمه
آورند مگر فاجر نابکار  کنند و فرزندی نمی گذاری بندگانت را گمراه میایشان را باقی تو اگر 
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و  کس که داخل منزلم در حال ایمان شود پروردگارا مرا و والدین مرا و هر) ۲۷کفران پیشه(
 )۲۸مؤمنین و مؤمنات را بیامرز و برای ستمگران زیاد مکن مگر هالکت را.(

چه  است، حضرت نوح هرکس است و در اصل ساکن دیار بوده  به معنی هیچ ﴾َديَّاًرا﴿: نکات

ْ  َوَ� ﴿: دیده بود از معاصرین خود تولید فاجر و کافر بود و لذا گفت ٓوا اٗر� فَاِجٗر� إِ�َّ  يَِ�ُ و حتی  ﴾َكفَّ

کردند که پس از ما به او ایمان  وصیت می آوردند جلو نوح و گرفتند و می پدران دست فرزندان خود را می

آورند چنانکه  از وحی خبر داشته که ایشان فرزند مؤمنی نمیحضرت آنیم ممکن است بگوی نیاورید و

وِ�َ ﴿: فرموده ۳۶ ۀهود آی ۀدر سور
ُ
نَّهُ  نُوٍح  إَِ�ٰ  َوأ

َ
به « ﴾َءاَمنَ  قَدۡ  َمن إِ�َّ  ِمَك قَوۡ  ِمن ِمنَ ؤۡ يُ  لَن ۥ�

 ».هیچ کس دیگری از قوم تو ایمان نخواهند آورد ،اند نوح وحی شد که جز کسانی که ایمان آورده

تعالی خواست و خدا دعای او را مستجاب و همه را غرق  پس آن حضرت هالکت ایشان را از حق

عناد و لجاج قوم خود بودند که حاضر نبودند سخن حق  سرکشی،رسوالن الهی همه مبتال به نمود. آری 

 انبیاء را بپذیرند.

 



 
 
 

 سورة اجلن (مكية وهي ثامن وعرشون آية)

 باشد آیه می ۲۸جن مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

نَّهُ  إَِ�َّ  �َ﴿
َ
نِّ  ّمِنَ  َ�َفرٞ  ٱۡسَتَمعَ  � ْ  ٱۡ�ِ  ٱلرُّۡشدِ  إَِ�  َ�ۡهِديٓ  ١ َعَجٗبا قُۡرَءانًا َسِمۡعَنا إِنَّا َ�َقالُٓوا

ُّۡ�ِكَ  َوَلن بِهۦِۖ  اَمنَّا َٔ َ�  �  ٓ َحٗدا بَِرّ�َِنا
َ
نَُّهۥ ٢ أ

َ
َذَ  َما َرّ�َِنا َجدُّ  تََ�َٰ�ٰ  َو� ا َوَ�  َ�ِٰحَبةٗ  ٱ�َّ  ٣ َوَ�ٗ

نَُّهۥ
َ
ِ  َ�َ  َسفِيُهَنا َ�ُقوُل  َ�نَ  َو� نَّا ٤ َشَطٗطا ٱ�َّ

َ
ٓ  َو� ن َظَننَّا

َ
�ُس  َ�ُقوَل  لَّن أ نُّ  ٱۡ�ِ  َ�َ  َوٱۡ�ِ

 ِ نَُّهۥ ٥ َكِذٗبا ٱ�َّ
َ
�ِس  ّمِنَ  رَِجالٞ  َ�نَ  َو� نِّ  ّمِنَ  بِرَِجالٖ  َ�ُعوُذونَ  ٱۡ�ِ  ﴾٦ رََهٗقا فََزاُدوُهمۡ  ٱۡ�ِ

 ]. ۶-۱[الجن:  

الذات والصفات رحمن رحیم. بگو به سوی من وحی شده که  نام خدای کامله ب: ترجمه
) که به ۱ایم( پس گفتند ما قرآنی عجیب شنیده  گوش دادند(به قرائت من) از جنیان  ای عده

پس به آن ایمان آوردیم و احدی را با پروردگار خود  ،کند سوی راستی و کمال دعوت می
) و ۳و فرزندی نگرفته است( همسر ،برتراست روردگار ماعظمت پ ) و اینکه۲کنیم( ریک نمیش

) و حقیقت این است که ۴گوید( می بر خداوند سخن دور از حقحقیقت این است که سفیه ما 
) و حقیقت این ۵د(نده کردیم که جن و انس هرگز بر خدا دروغی نسبت نمی ما گمان می

طغیان و گمراهی آنان زیاد  برپس بردند  است که مردانی از بشر به مردانی از جن پناه می
 )۶کردند.(می

باشند و آنان مؤمن و  نام جن هستند که از عقال میه شود موجوداتی ب این آیات معلوم می از: نکات

داللت دارد که بزرگان  ﴾َسفِيُهَنا َ�ُقوُل ﴿: ۀاند. و جمل برکت قرآن هدایت شدهه ای ب کافر دارند و عده

نَّا﴿: ۀ. و جملدایشان موجب دوری ایشان از خدا شده ان
َ
ٓ  َو� داللت دارد که ایشان مقلد بودند  ﴾...َظَننَّا

اند، و این آیات داللت بر  و دین ایشان از روی گمان بود و بعد متوجه شده و دست از تقلید برداشته

�ِس  ّمِنَ  رَِجالٞ  َ�نَ ﴿: ۀبطالن تقلید دارد. و جمل ای از آدمیان پناه به  داللت دارد بر اینکه عده ﴾....ٱۡ�ِ

د و عادت عرب این بود که به هر بیابانی نشو اند جن حافظ ایشان می کرده  اند و خیال می برده جن می
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شاید آیاتی که از عابد جن . و »أعوذ بعزيز هذا الوادی من رش سفهاء قومه«: گفته شده می وارد می

. از یکی ﴾...نّ �ِۡ ٱ ُبُدونَ َ�عۡ ...﴿: خدا فرموده ۴۱در سوره سبأ، آیه اند که همین کسان بوده مذمت شده

به مدینه به سفر رفتم،  صدر ابتدای ورود رسول خدا: نقل شده که گفت صاز اصحاب رسول خدا

ا «: ای بگرفت، چوپان صدا زد شب گرگی بیامد و بره ۀچون شب شد به نزد چوپانی رفتم نیم رَ يَ امِ  عَ

كَ  ارُ ادِي جَ كَ   الوَ ارُ ، آوازی شنیدم و کسی را ندیدم، گرگ سلهأریا سرحان : ، در جواب او صدائی آمد»جَ

. و عجب این است که این کار یعنی پناه به جن و استمداد از جن !*"بره را رها کرد و گزندی به وی نرسید

  ۀن و به منزلرا که مفهوم قرآ
ُ

اند، در احواالت  به امام محمد باقر نسبت داده ةالشرک است شیعیان غ

 ی اثبات اعجاز برای او.ااند بر حضرت او به کتاب بحار نظر کنید، و این دروغ را به آن جناب نسبت داده

�َُّهمۡ ﴿
َ
ْ  َو� ن َظَننُتمۡ  َكَما َظنُّوا

َ
ُ  َ�ۡبَعَث  لَّن أ َحٗدا ٱ�َّ

َ
نَّا ٧ أ

َ
َمآءَ  لََمۡسَنا َو�  ُملَِئۡت  فَوََجۡدَ�َٰها ٱلسَّ

نَّا ٨ وَُشُهٗبا َشِديٗدا َحرَٗسا
َ
ۡمِع�  َمَ�ٰعِدَ  ِمۡنَها َ�ۡقُعدُ  ُكنَّا َو�  َ�ُۥ َ�ِدۡ  ٱ�نَ  �َۡسَتِمعِ  َ�َمن لِلسَّ

نَّا ٩ رََّصٗدا ِشَهاٗ�ا
َ
َ�ٌّ  نَۡدرِيٓ  َ�  َو�

َ
رِ�دَ  أ

ُ
�ِض  ِ�  بَِمن أ

َ
مۡ  ٱۡ�

َ
َرادَ  أ

َ
   ﴾١٠ َشٗدارَ  َر�ُُّهمۡ  بِِهمۡ  أ

  ].۱۰-۷[الجن: 
اند چنانکه شما گمان کردید که خدا احدی را هرگز مبعوث  و اینکه گمان کرده: ترجمه

که ما به آسمان نزدیک شدیم پس آنرا پر از پاسبانان با شدت و  درستیه ) و ب۷کند( نمی
نشستیم،  می) و ما چنین بودیم که در کمینگاه برای شنیدن وحی ۸تیرهای آتشبار یافتیم(

-راستیه ) و ب۹کمین او است( بار در یابد که تیرهای آتش دهد می کس گوش فرا ن هرولی اآل
دانیم آیا برای اهل زمین شر اراده شده ومقدر گردیده یا اینکه پروردگارشان برایشان  که ما نمی

 )۱۰صالح کرده است.( ۀاراد
ُ  َ�ۡبَعَث  لَّن﴿: نکات َحٗدا ٱ�َّ

َ
داً « ؛که ظاهرتر است اینکه: اول: دو احتمال دارد ﴾أ بعَثَ أَحَ لَنْ يَ

ةِ  يَامَ ر«: دومکه مشرکین مکه معتقد بودند.  »لِلقِ اهِ ريُ ظَ وَ غَ هُ الَةِ وَ سَ ا لِلرِّ دً بعَثَ اهللاُ أَحَ نَّا﴿، »لَنْ يَ
َ
 َو�

 . و)١٩/١٠( الجامع ألحکام القرآنقرطبی،  )؛١٠/٥١( الکشف والبیانثعلبی،  )؛٨/٢٣٩( معالـم التنزیلبغوی،  -١

چه بسا گرگی که بره را گرفته بود، جنی بوده که از انسان ترسیده و « :گویدسپس می )،٤/٤٣٠( شتفسیر  درابن کثیر 

فرار کرده است اما زمانی که چوپان از وی یاری خواسته گوسفند را بازگردانده تا اینکه او را گمراه کند و وی را از 

 در یعقیل ن أبي حاتم واب ابن المنذر وبه  )٢٩٩-٨/٢٩٨( الدر الـمنثور در راآن و». دینش خارج کند. والله اعلم

 :گوید) می٧/١٢٩( الـمجمع در ی. هیثمدهدنسبت می ابن عساکر و العظمة درأبي الشیخ  و یطبران و الضعفاء

 ». است ضعیفی وجود دارد که عبدالرحمن بن إسحاق کوف در میان راویان آن و را روایت نمودهی آنطبران«

 

                                                           



 ۳۳۱  سورة الجن

َمآءَ  لََمۡسَنا راجع به زمان قبل از بعثت است که شیاطین با آسمانها تماس داشتند و استراق  ﴾...ٱلسَّ

آوردند، ولی چون  گرفتند و برای کاهنان می کردند و خبرهای غیبی را از فرشتگان می  سمع می

مبعوث شد شیاطین رانده شدند با تیرهای شهاب آتشبار طبق خبرهای بسیار و ظاهر  صمحمد

 قیقت این قضیه و کیفیت آن برای ما مستور است.چه ح کلمات قرآن، اگر

نَّا﴿
َ
ٰلُِحونَ  ِمنَّا َو� نَّا ١١ قَِدٗدا َطَرآ�ِقَ  ُكنَّا َ�ٰلَِكۖ  ُدونَ  َوِمنَّا ٱل�َّ

َ
ٓ  َو� ن َظَننَّا

َ
َ  �ُّۡعِجزَ  لَّن أ  ٱ�َّ

�ِض  ِ� 
َ
نَّا ١٢ َهَرٗ�ا �ُّۡعِجَزهُۥ َولَن ٱۡ�

َ
ا َو�  فََ�  بَِرّ�ِهِۦ يُۡؤِمنۢ  َ�َمن بِهۦِۖ  َءاَمنَّا ٱلُۡهَدىٰٓ  َسِمۡعَنا لَمَّ

نَّا ١٣ رََهٗقا َوَ�  َ�ۡٗسا َ�َاُف 
َ
ۡسلَمَ  َ�َمنۡ  ٱۡلَ�ِٰسُطوَنۖ  َوِمنَّا ٱلُۡمۡسلُِمونَ  ِمنَّا َو�

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  أ

ُ
ْ  فَأ ۡوا  َ�َرَّ

ا ١٤ رََشٗدا مَّ
َ
ْ  ٱۡلَ�ِٰسُطونَ  َوأ وِ  ١٥ َحَطٗبا ِ�ََهنَّمَ  فََ�نُوا

لَّ
َ
ْ  َو� ِر�َقةِ  َ�َ  ٱۡسَتَ�ُٰموا ۡسَقۡيَ�ُٰهم ٱلطَّ

َ
�َ 

آءً  َۡفتَِنُهمۡ  ١٦ َغَدٗقا مَّ  ﴾١٧ َصَعٗدا َعَذاٗبا �َۡسلُۡكهُ  َرّ�ِهِۦ ذِۡكرِ  َعن ُ�ۡعرِۡض  َوَمن �ِيهِ�  ّ�ِ
 ]. ۱۷-۱۱[الجن:  

ق مختلفه َر آن، ما مذاهب متفرقه و فِ  غیرو اینکه بعضی از ما صالحند و بعضی : ترجمه
چنین دانستیم که هرگز بر قدرت خدا غلبه نخواهیم کرد و از محیط ما ) و اینکه ۱۱ایم( بوده

به آن ایمان آوردیم پس آنکه هدایت را شنیدیم چون ما ) و اینکه ۱۲اقتدراش فرار نتوانیم کرد(
عضی از ما ) و اینکه ب۱۳(نه از نقصانی بیم دارد و نه از ستمی ش ایمان آورد از به پروردگار

د آنان راه صواب و کمال را خواسته و نکه اسالم آور کسانیمسلمان و بعضی از ما منحرفند پس 
) و اینکه اگر بر راه ایمان پایدار ۱۵اند( ) و اما منحرفین پس هیزم دوزخ بوده۱۴( اند طلبیده

کس از یاد  م و هریشان را در آن بیازمایی) تا ا۱۶بمانند البته ایشان را آب فراوان خواهیم داد(
 )۱۷کند.( پروردگارش اعراض کند پروردگارش او را به عذاب سخت وارد می

وِ ﴿: ۀما جمله و آیو ا ۱۵ ۀاند تا آی گفته تمام آیات از قول جنیان است که به قوم خود می: نکات
لَّ
َ
 َو�

 ْ داللت دارد که در  ﴾...َطَرآ�ِقَ  ُكنَّا﴿ ۀکالم خداست که در ردیف کالم آنان آورده. و جمل ﴾ٱۡسَتَ�ُٰموا

آءً ﴿ و از کفر و ایمان. است میان جن فرق و مذاهب بسیاری باران زیاد است که خدا وعده  ﴾َغَدٗقا مَّ

داده برای کفار و مشرکین اگر ایمان آورند زیرا اهل مکه در خشکسالی بودند برای کفرشان. و از آب زیاد 

 س در ایمان به خدا استقامت ورزد خدا او را علم زیاد بهره گرداند.ک پس هر به علم کثیر نیز تعبیر شده،

نَّ ﴿
َ
ِ  ٱلَۡمَ�ِٰجدَ  َوأ ْ  فََ�  ِ�َّ ِ  َمعَ  تَۡدُعوا َحٗدا ٱ�َّ

َ
نَُّهۥ ١٨ أ

َ
ا َو� ِ  َ�ۡبدُ  قَامَ  لَمَّ ْ  يَۡدُعوهُ  ٱ�َّ  َ�ُدوا

ٓ  قُۡل  ١٩ ِ�َٗدا َعلَۡيهِ  يَُ�ونُونَ  َما ْ  إِ�َّ ۡدُعوا
َ
ۡ�ِكُ  َوَ�ٓ  َرّ�ِ  أ

ُ
َحٗدا بِهِۦٓ  أ

َ
ۡملُِك  َ�ٓ  إِّ�ِ  قُۡل  ٢٠ أ

َ
 أ

 



 تابشی از قرآن    ٣٣٢

� لَُ�مۡ  ِ  ِمنَ  ُ�َِ�ِ�  لَن إِّ�ِ  قُۡل  ٢١ رََشٗدا َوَ�  َ�ّٗ َحدٞ  ٱ�َّ
َ
ِجدَ  َولَنۡ  أ

َ
 ُمۡلَتَحًدا ُدونِهِۦ ِمن أ

ِ  ّمِنَ  بََ�ٰٗغا إِ�َّ  ٢٢ َ  َ�ۡعِص  َوَمن َورَِ�َٰ�ٰتِهِۦۚ  ٱ�َّ ٓ  َ�ِٰ�ِينَ  َجَهنَّمَ  نَارَ  َ�ُۥ َفإِنَّ  َورَُسوَ�ُۥ ٱ�َّ  �ِيَها
بًَدا

َ
� ٢٣  ٰٓ ْ  إَِذا َح�َّ ۡوا

َ
ۡضَعُف  َمنۡ  فََسَيۡعلَُمونَ  يُوَعُدونَ  َما َرأ

َ
� أ قَلُّ  نَاِ�ٗ

َ
 إِنۡ  قُۡل  ٢٤ َعَدٗدا َوأ

ۡدرِيٓ 
َ
قَرِ�بٞ  أ

َ
ا أ مۡ  تُوَعُدونَ  مَّ

َ
ٓ  َ�ُۥ َ�َۡعُل  أ َمًدا َرّ�ِ

َ
ٰ  ُ�ۡظِهرُ  فََ�  ٱۡلَغۡيبِ  َ�ٰلِمُ  ٢٥ أ  َ�ۡيبِهِۦٓ  َ�َ

َحًدا
َ
 ٢٧ رََصٗدا َخۡلفِهِۦ َوِمنۡ  يََديۡهِ  َ�ۡ�ِ  ِمنۢ  �َۡسلُُك  فَإِنَُّهۥ رَُّسولٖ  ِمن ٱۡرتََ�ٰ  َمنِ  إِ�َّ  ٢٦ أ

َۡعلَمَ  ن ّ�ِ
َ
ْ  قَدۡ  أ بۡلَُغوا

َ
َحاَط  َرّ�ِِهمۡ  رَِ�َٰ�ٰتِ  �

َ
يِۡهمۡ  بَِما َوأ ۡحَ�ٰ  َ�َ

َ
ءٍ  ُ�َّ  َوأ  ﴾٢٨ َعَدَدۢ� َ�ۡ

   ].۲۸-۱۸[الجن:  

) و اینکه چون ۱۸(احدی را با خدا نخوانید  که مساجد مخصوص خداست پس و حقا: ترجمه
) بگو همانا ۱۹نزدیک بود بر سر او هجوم کنند( ،خدا ایستاد که بخواند خدا و قرآن را ۀبند

) بگو که محققا من مالک ضرر و ۲۰کنم( خوانم و احدی را شریک او نمی فقط پروردگارم را می
دهد از قهر خدا احدی و هرگز غیر  ) بگو محققا مرا هرگز پناه نمی۲۱نفعی برای شما نیستم(
(که ملجأ و پناه من  خدا ای ا و رسالتههپیغام ابالغ کردن ) مگر ۲۲او پناهی نخواهم یافت(

همان ابالغ فرمان اوست) و هر کس نافرمانی خدا و رسول او کند پس محققا برای او آتش 
شوند  ) تا وقتی که ببینند آنچه وعده داده می۲۳دوزخ است که در آن همواره ماندنی است(

) بگو ۲۴تر است(تر و عددش کم زودی خواهند دانست که چه کس یاورش ناتوانه پس ب
ی آن مدتی قرار داده شوید و یا پروردگارم برا دانم آیا نزدیک است آنچه وعده داده می نمی

) مگر ۲۶گرداند( ی که دانای غیب است که احدی را بر غیب خود مطلع نمی) خدای۲۵است(
تا  )۲۷و از عقب او کمینی( وگمارد از جل فرستد و می آن رسولی را که بپسندد که محققًا می

ست ا اند و او احاطه دارد به آنچه نزد رسوالن بداند که آنان رساالت پروردگارشان را ابالغ کرده
 )۲۸و عدد هر چیزی را شماره کرده است.(

ست ا مساجد شرکمساجد و چه غیر خدا چه درداللت دارد که خواندن غیر ۲۲تا  ۱۸آیات : نکات

ۡ�ِكُ  َوَ�ٓ ﴿ ۀدلیل صریح کلمه ب
ُ
َحٗدا بِهِۦٓ  أ

َ
خدا را ات صریح است که در دعا نباید غیر. و این آی﴾أ

خواند و غیر او ملجأ و پناهی نیست نه برای پیغمبران ونه برای مردم دیگر. حال باید فهمید که اکثر ملت 

کنند خدا مانند  اند و خیال می راهنمایان مذهبی از توحید دور افتاده ۀواسطه ما در زمان ما چگونه ب

شأن خدا أجل است از اینکه کسی او را گویند میو  ،او را خواند ۀیا است که باید واسطسالطین دن

امراء شرک است و تشبیه خدا به مخلوق  تشبیه کردن به سالطین و بخواند، ولی ندانستند خدا رامستقیم 

ْخىَف ِمْن َد�ِيِب انلَّْملِ «: فرمود صکفر است. رسول خدا
َ
اُك يِف انلَّاِس أ رْشَ ِ

ْ
ْسَوِد يِف  اإل

َ ْ
ِمْسِح األ

ْ
ىلَعَ ال

 



 ۳۳۳  سورة الجن

ُمْظلَِمة
ْ
ِة ال

َ
ْيل

َّ
ِجدَ  َولَنۡ ﴿: ۀ. و جمل!*"»الل

َ
، داللت دارد که فقط خدا حاضر و ﴾ُمۡلَتَحًدا ُدونِهِۦ ِمن أ

ناظر است و کس دیگر غیر او همه جا حاضر و ناظر و فریادرس نیست زیرا غیر او همه محدود و دارای 

ٰ  ُ�ۡظِهرُ  فََ�  ٱۡلَغۡيبِ  َ�ٰلِمُ ﴿: ۀمکانند. و جمل َحًدا َ�ۡيبِهِۦٓ  َ�َ
َ
، ﴾رَُّسولٖ  ِمن ٱۡرتََ�ٰ  َمنِ  إِ�َّ  ٢٦ أ

از اخبار غیب کسی  دارد و اظهار نمی یالغیب است و غیب خود را به کس داللت دارد که فقط خدا عالم

دارد و آن  او اظهار میسازد مگر پیغمبری را که پسندیده و برگزیده که اخبار غیب را به  را مطلع نمی

رسول ایمان به آن اخبار دارد، پس آن رسول مؤمن به غیب است زیرا او از متقین است و متقین ایمان به 

اخبار غیب دارند نه اینکه خود عالم به غیب باشند، چنانکه آن رسول اخبار غیبی من الله را به امت خود 

َۡعلَمَ ﴿: ۀند چنانکه در جملشون بار غیبی مین به آن اخممتقیِن ایشان نیز مؤ ،کند ابالغ می ن ّ�ِ
َ
 قَدۡ  أ

 ْ بۡلَُغوا
َ
ه امت اخبار را ب انگذارد تا بداند که آن مین خود بیان کرده که خدا مأموری در کمین رسوال ﴾...�

َۡعلَمَ ﴿یا خیر، و معنی  ابالغ کرده اند  توبه ذکر شد. ۀدر سابق در سور ﴾ّ�ِ

را (با لفظ مانند آن». تر استسنگی سیاه در شب تاریک راه رود، مخفیای که بر شرک در میان مردم از مورچه« -١

این « :گویدحاکم می و روایت کرده )٢/٢٩١( المستدرك درحاکم  و نوادر األصول در یحکیم ترمذمشابه) 

د دار قطنی در مور« :گویدمیالتلخیص  در یذهبو  ».را تخریج نکرده استاست و شیخین آن صحیح اإلسناد روایت

 از همگی را تخریج کرده است.آن الحلیة درأبونعیم همچنین  وگویم: می .»نیست ثقةگوید: وی میعبد األعلی 

را ضعیف دانسته آن )٣٤٣٢ضعیف الجامع الصغیر وزیادته ( در یالبان و .اندروایت کرده مرفوعبه صورت عائشة 

 .است

 

                                                           



 
 
 

 سورة املزمل (مكية وهي عرشون آية)

 باشد آیه می ۲۰مزمل مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

َها﴿ ُّ�
َ
� ّمُِل  َ�ٰٓ َۡل  قُمِ  ١ ٱلُۡمزَّ ۥٓ  ٢ قَلِيٗ�  إِ�َّ  ٱ�َّ وِ  نِّۡصَفُه

َ
وۡ  ٣ قَلِيً�  ِمۡنهُ  ٱنُقۡص  أ

َ
 َعلَۡيهِ  زِدۡ  أ

ۡلِ  نَاِشَئةَ  إِنَّ  ٥ ثَقِيً�  قَۡوٗ�  َعلَۡيَك  َسُنۡلِ�  إِنَّا ٤ تَۡر�ِيً�  ٱۡلُقۡرَءانَ  َوَرتِّلِ  َشدُّ  ِ�َ  ٱ�َّ
َ
 ا ٔٗ َوۡ�  أ

ۡقَومُ 
َ
 تَۡبتِيٗ�  إَِ�ۡهِ  َوتَبَتَّۡل  َرّ�َِك  ٱۡسمَ  َوٱۡذُكرِ  ٧ َطوِ�ٗ�  َسۡبٗحا ٱ�ََّهارِ  ِ�  لََك  إِنَّ  ٦ �ِيً�  َوأ

 ].۸-۱[المزمل:  ﴾٨
و یا بار (نام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. ای گلیم بر خود پیچیده ه ب: ترجمه

) نیمی از آن و یا اندکی کمتر از ۲) شب را قیام کن مگر اندکی(۱()رسالت متحمل شده
ما ) محقق است که ۴ی کامل(تأنّ ه قرائت نما ب بیفزا و قرآن را به تأنی و تأّمل ) و یا بر آن۳آن(

تر و برای  ) محققا برخاستن شب سنگین۵( کنیم بر تو القاء میگفتار سنگینی  زودیبه
) ۷و آمد طوالنی است(  درستی که در روز برای تو رفته ) ب۶تر است( (و مناجات) مناسبگفتار

 )۸یاد کن و به سوی او منقطع و تضرع کن تضرع کاملی.( و نام پروردگارت را

َها﴿خطاب : نکات ُّ�
َ
� ّمُِل  َ�ٰٓ َهاَ�ٰٓ ﴿و  ﴾ٱلُۡمزَّ ُّ�

َ
ۡ ٱ � ثِّرُ ل دا خدر اوائل بعثت بوده برای اینکه رسول  ﴾ُمدَّ

  ای می از آمدن وحی هراسی داشت وخود را به جامه
ً
پیچید، و یا تحمل وحی بر او سنگین بود، ولی بعدا

َها ﴿ مخاطب به ُّ�
َ
� َها ﴿و  ﴾�َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ ُّ�

َ
� گردید. و معنی ترتیل در قرائت این است که با  ﴾لرَُّسوُل ٱ۞َ�ٰٓ

در آیاتی که ذکر نعمت بهشت شده از خدا بخواهد و چون به آیات  تأمل و تأنی و با صوت خوبی بخواند و

َۡل  قُمِ ﴿در آیات  عذاب رسید به خدا پناه برد. و محتاج به  صداللتی است بر اینکه رسول خدا ﴾...ٱ�َّ

 و ریاضت و عبادت بوده و دیگران بیشتر احتیاج دارند و باید نماز شب را ترک نکنند.تعلم  تعلیم و

ِۡذهُ  ُهوَ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  َوٱلَۡمۡغرِبِ  ٱلَۡمۡ�ِقِ  رَّبُّ ﴿ ٰ  َوٱۡصِ�ۡ  ٩ َو�ِيٗ�  فَٱ�َّ  َ�ُقولُونَ  َما َ�َ
�ِ�َ  َوَذۡرِ�  ١٠ َ�ِيٗ�  َهۡجٗر� َوٱۡهُجۡرُهمۡ  ْوِ�  َوٱلُۡمَكّذِ

ُ
ٓ  إِنَّ  ١١ قَلِيً�  َوَمّهِۡلُهمۡ  ٱ�َّۡعَمةِ  أ ۡ�َنا َ�َ 



 ۳۳۵  سورة المزمل

نَ�اٗ� 
َ
ةٖ  َذا َوَطَعاٗما ١٢ وََجِحيٗما أ ِ�ٗما وََعَذابًا ُغصَّ

َ
�ُض  تَرُۡجُف  يَۡومَ  ١٣ أ

َ
َباُل  ٱۡ�  َوٱۡ�ِ

َباُل  َوَ�نَتِ  ِهيً�  َكثِيٗبا ٱۡ�ِ ٓ  ١٤ مَّ ا ٓ  إِ�َّ رَۡسۡلَنا
َ
ٓ  َعلَۡيُ�مۡ  َ�ِٰهًدا رَُسوٗ�  إَِ�ُۡ�مۡ  أ ٓ  َكَما رَۡسۡلَنا

َ
 إَِ�ٰ  أ

َخۡذَ�ٰهُ  ٱلرَُّسوَل  فِرَۡعۡونُ  َ�َعَ�ٰ  ١٥ رَُسوٗ�  فِرَۡعۡونَ 
َ
ۡخٗذا فَأ

َ
  ].۱۶-۹[المزمل:  ﴾١٦ َو�ِيٗ�  أ

) و بر ۹را وکیل بگیر( پروردگار مشرق و مغرب، نیست معبود و ملجأی جز او پس او: ترجمه
کنندگان  ) و مرا با تکذیب۱۰از ایشان دوری کن دوری نیکوئی( گویند صبر کن و آنچه می

) حقا که نزد ماست غلهای گران و آتش ۱۱صاحب نعمت بگذار و ایشان را کمی مهلت بده(
ها بلرزد وکوهها  ) روزی که زمین و کوه۱۳دردناک( ی) و خوردنی گلوگیر و عذاب۱۲افروخته(

ا فرستادیم به سوی شما رسولی گواه بر شما ) به تحقیق م۱۴گردد( همچون تلهای ریگ روان
) پس فرعون آن رسول را نافرمانی کرد پس او را ۱۵چنانکه فرستادیم به سوی فرعون رسولی(

 )۱۶گرفتیم گرفتن شدیدی.(

طریق نصیحت. و ه ست از اجتناب در باطن ودعوت به حق با عبارت ﴾َ�ِيٗ�  َهۡجٗر�﴿: نکات

�ِ�َ  َوَذۡرِ� ﴿ ۀجمل است یعنی کار این کافران را با من واگذار تا انتقام  تهدیدآمیزی ۀجمل ﴾....َوٱلُۡمَكّذِ

مت همان گواهی اوست بر اعمال مردم در زمان حیاتش، دن رسول بر ابو تو را از ایشان بکشم و شاهد

 در اینجا تشبیه کرده محمد ءمانند سایر انبیا
ً
یکه ، همانطوررا به حضرت موسی صو خصوصا

 کند باید در شأن و مقام حضرت محمد نیز غلو نکند. مسلمان در شأن و صفات حضرت موسی غلو نمی

َمآءُ  ١٧ ِشيًبا ٱلۡوِۡلَ�ٰنَ  َ�َۡعُل  يَۡوٗما َ�َفۡرُ�مۡ  إِن َ�تَُّقونَ  فََكۡيَف ﴿ ۢ  ٱلسَّ  َ�نَ  بِهۦِۚ  ُمنَفِطُر
ٞۖ  َ�ِٰذهِۦ إِنَّ  ١٨ َمۡفُعوً�  وَۡعُدهُۥ َذَ  َشآءَ  َ�َمن تَۡذكَِرة  َ�ۡعَلمُ  َر�ََّك  ۞إِنَّ  ١٩ َسبِيً�  َرّ�ِهِۦ إَِ�ٰ  ٱ�َّ

نََّك 
َ
ۡدَ�ٰ  َ�ُقومُ  �

َ
ۡلِ  ثُُلَ�ِ  ِمن أ ِينَ  ّمِنَ  َوَطآ�َِفةٞ  َوثُلَُثُهۥ َونِۡصَفُهۥ ٱ�َّ ُ  َمَعَكۚ  ٱ�َّ رُ  َوٱ�َّ َۡل  ُ�َقّدِ  ٱ�َّ

 ۚ ن َعلِمَ  َوٱ�ََّهاَر
َ
ْ  َعلَۡيُ�ۡمۖ  َ�َتاَب  ُ�ُۡصوهُ  لَّن أ َ  َما فَٱۡقَرُءوا ن َعلِمَ  ٱۡلُقۡرَءاِن�  ِمنَ  تَيَ�َّ

َ
 أ

ۡرَ�ٰ  ِمنُ�م َسَيُكونُ  �ِض  ِ�  يَۡ�ُِ�ونَ  َوَءاَخُرونَ  مَّ
َ
ِ  فَۡضلِ  ِمن يَۡبَتُغونَ  ٱۡ�  َوَءاَخُرونَ  ٱ�َّ

ِۖ  َسبِيلِ  ِ�  يَُ�ٰتِلُونَ  ْ  ٱ�َّ َ  َما فَٱۡقَرُءوا ْ  ِمۡنهُۚ  تَيَ�َّ �ِيُموا
َ
لَٰوةَ  َوأ ْ  ٱلصَّ َكٰوةَ  َوَءاتُوا ْ  ٱلزَّ ۡقرُِضوا

َ
َ  َوأ  ٱ�َّ

ۚ  قَۡرًضا ْ  َوَما َحَسٗنا ُموا نُفِسُ�م ُ�َقّدِ
َ
ِ  ِعندَ  َ�ُِدوهُ  َخۡ�ٖ  ّمِنۡ  ِ� � ُهوَ  ٱ�َّ ۡ�َظمَ  َخۡ�ٗ

َ
ۡجٗر�ۚ  َوأ

َ
 أ

 ْ ۖ  َوٱۡسَتۡغِفُروا َ َ  إِنَّ  ٱ�َّ ۢ  َ�ُفورٞ  ٱ�َّ  ].  ۲۰-۱۷[المزمل: ﴾٢٠ رَِّحيُم
کند (یعنی روز قیامت)  اگر کفر را اختیار کنید چگونه از روزی که کودکان را پیر می: ترجمه

) این ۱۸او انجام شدنی است( ۀعدوو ) در آن روز آسمان شکافته شود ۱۷کنید( پرهیز می
کس بخواهد به سوی خداوندش  هر پس ،مت ذکر شد تذکر و پندی استاوصافی که برای قیا
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نزدیک به  ،از کسانی که با تو اند گروهیو داند که تو  ) حقا که پروردگارت می۱۹راهی جوید(
شب و روز  ست کهو خدا د؛خیزی برمیرا (برای عبادت) ثلث آن  یانیمی از شب  یادو ثلث شب 

را هرگز  آن ۀما انداز کند، خدا دانست که ش را معین می گیرید و مقدارهای آن می اندازهرا 
میّسر است از قرآن پس آنچه برای شما  ؛توانید حساب کنید، پس بر شما بخشش کرد نمی

خدا داند که بعضی از شما بیمار خواهند شد و گروه دیگر در زمین سفر کنند و  قرائت کنید.
قرآن  کنند، پس آنچه میسر است از دیگر قتال در راه خدا می ۀاز فضل خدا طلب کنند و عد

دارید و زکات بدهید و به خدا قرض نیکو دهید، و  آنچه از کار خیر برای  پاه بخوانید و نماز را ب
خدا بیابید که بهتر و پاداش بزرگتری است و از خدا آمرزش  را نزد ش فرستید آنیخودتان پ

 )۲۰بخواهید که خدا آمرزنده و رحیم است.(

َۡل  قُمِ ﴿چون مخاطب به خطاب  صرسول خدا: نکات ش یخود و اصحاب گرام ،شد ﴾...ٱ�َّ

راحتی نصف را توانست بهو شخص نمیثلث شب مشتبه بود گاهی نصف وچون  ه پا خاستند وشبها ب

 معّین عبادت کندخوف  از ثلث تمیز دهد، لذا از
ّ

ند تا قدم کرد تا صبح عبادت می آنکه مبادا کمتراز حد

 آسان و رکه آنچه میّس آیات آخرسوره نازل شدسپس این کسال چنین بود،یمبارک حضرت ورم کرد تا

گاهی  عالوه مؤمنینبه اصحاب پیامبر برداشته شد و شب از وجوب نماز و ست بخوانید و انجام دهیدا

و توان قیام طوالنی در  د کردندر راه خدا قتال خواه یاو کنندمسافرت میو بعضی  شوندمی بیماربعضی 

به یام نصف شب و یا دو ثلث شب برای اصحاب رسول، تبدیل مختصر اینکه وجوب ق شب را ندارند.

باید دانست که قرائت و تدّبر در  وترک آن جایز گردید.  استحباب گشت و نماز شب بر اصحاب او و

 جوانان، حضرت صادق واجبمسلمانی قرآن و فهمیدن مطالب آن برهر
ً
: فرمود است خصوصا

رْ « أَ الْقُ رَ نْ قَ همَ مِ دَ هِ وَ مِ آنُ بِلَحْ رْ تَلَطَ الْقُ نٌ اخْ مِ ؤْ ابٌّ مُ وَ شَ هُ ِ  ِعندَ  َ�ُِدوهُ ﴿: ۀو جمل .!*"» آنَ وَ داللت  ﴾ٱ�َّ

به  ﴾َ�ُِدوهُ ﴿بیند و ممکن است  شود که خود اعمال را می دارد که اعمال انسان روز قیامت مجسم می

 بگیریم. تجدوا ثوابهتقدیر 

 الکافيکلینی،  ».گردد، قرآن با گوشت و خون او عجین میکه جوان و مومن است قرآن را بخواندهرکس درحالی« -١

)٢/٦٠٣(. 

 

                                                           



 
 
 

 سورة املدثر (مكية وهي ست ومخسون آية)

 باشد آیه می ۵۶ی و دارای کم مدثر ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

َها﴿ ُّ�
َ
� ثِّرُ  َ�ٰٓ نِذرۡ  ُ�مۡ  ١ ٱلُۡمدَّ

َ
ۡ  َوَر�ََّك  ٢ فَأ  ٥ فَٱۡهُجرۡ  َوٱلرُّۡجزَ  ٤ َ�َطّهِرۡ  َو�َِيابََك  ٣ فََكّ�ِ

 ].۷-۱[المدثر:  ﴾٧ فَٱۡصِ�ۡ  َولَِرّ�َِك  ٦ �َۡسَتۡكِ�ُ  َ�ۡمُن  َوَ� 
)برخیز ۱(نام خدای کامل الذات والصفات رحمن رحیم. ای جامه بر سرکشیدهه ب: ترجمه

پلیدی از) و ۴ات را پاک بدار( ) وجامه۳( دان (تکبیرگوی) پروردگارت را بزرگفقط ) و۲وبترسان(
 )۷) و برای خاطر پروردگارت صبور باش.(۶(طلبی کنی که افزون مّنت مگذار) و ۵کن( یدور

علق بوده که  ۀاند سور مدثر بود و بعضی گفته ۀای که نازل شد سور روایت شده که اول سوره: نکات

 قۡ ٱ﴿ اول آن
ۡ
ِ  َرأ ِيٱ َرّ�َِك  مِ سۡ ٱب  باشد. می ﴾....َخلَقَ  �َّ

سپس من یکماه به کوه حرا مجاور شدم : فرمود صجابر بن عبدالله روایت کرده که رسول خدا

را  مطرف نظر کردم کسی را ندیدم، باز ندائی شنیدم سرپائین آمدم به دشت رسیدم ندایی شنیدم، به هر

دیدم بترسیدم و به منزل آمدم و گفتم  بلند کردم دیدم جبرئیل بر کرسی نشسته در هوا چون هیئت او را

 .!*"دچیزی روی من بیندازی» دثرونی«

َهاَ�ٰٓ ﴿اند مقصود از  و بعضی گفته ُّ�
َ
ۡ ٱ � ثِّرُ ل خود ای خلعت نبوت بر ؛ست یعنیا لباس نبوت ﴾ُمدَّ

 افکنده به ادای وظیفه قیام نما.

ۡ ﴿بر  ﴾َر�ََّك ﴿و تقدیم  فهماند و این آیه دلیل بر  تکبیر را به خدا می تخصیص تعظیم و ﴾فََكّ�ِ

دانستن اوست از صفات خلق و تشبیه او به مخلوق. و ممکن  وجوب تکبیر است و معنی تکبیر بزرگتر

بلند  ۀباشد، یعنی دامن همت بر کمر زن، چون جام فشمر كابثي ؛﴾َ�َطّهِرۡ  َو�َِيابََك ﴿است معنی 

بُ «شود باید جامه را کوتاه کرد و به کمر زد، و در حدیث آمده که  ملوث می هِ ذْ لُ الثِّيَابِ يُ سْ مَّ الْـهَ غَ

 .)٥/٣٨٤( مجمع البیانطبرسی،  -١
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نالْـحَ وَ  معنی آیه این ، پس به معنی قصر نیز ممکن است اگرچه خالف ظاهر است، و بعضی گفته  !*"» زَ

رُ : القَ يُ «ه و طمع و حرص خود را حفظ کن، یعنی از اخالق ذمیم است که پاکدامن باش اهِ نُ طَ فُالَ

يلِ  الذَ معنوی آمده یعنی از  پلیدی ظاهر ومعنی  و رجز به، »دِ اسِ فَ املَ وَ  بِ ايِ عَ املَ  نِ عَ « ؛یعنی .»الثِيَابِ وَ

است ممکن است بگوییم مراد منت برخدا مگذار مطلق  ﴾َ�ۡمُن  َوَ� ﴿ ۀگناه و شرک دوری کن. و جمل

یا منت بر خلق مگذار در ابالغ رسالت و یا منت بر مؤمنین مگذار در هدایت و یا منت بر  عبادت و در

مطلق است یعنی از خلق اجر  ﴾�َۡسَتۡكِ�ُ ﴿مردم مگذار در عطا و بخشش که زیادتر طلب کنی، و نیز 

ی. و ممکن پیدا کن زیاد مخواه، ویا در قرض زیادتر مطلب و یا مراد آن است که منت مگذار تا پیرو زیاد

 است تمام این معانی مقصود باشد.

 َذۡرِ�  ١٠ �َِس�ٖ  َ�ۡ�ُ  ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  َ�َ  ٩ َعِس�ٌ  يَۡومٌ  يَۡوَم�ِذٖ  فََ�ٰلَِك  ٨ ٱ�َّاقُورِ  ِ�  نُقِرَ  فَإَِذا﴿
ۡمُدوٗدا َماٗ�  َ�ُۥ وََجَعۡلُت  ١١ وَِحيٗدا َخلَۡقُت  َوَمنۡ  دتُّ  ١٣ ُشُهوٗدا َوَ�نِ�َ  ١٢ مَّ  َ�ُۥ َوَمهَّ

نۡ  َ�ۡطَمعُ  ُ�مَّ  ١٤ َ�ۡمِهيٗدا
َ
زِ�دَ  أ

َ
ۖ  ١٥ أ ٓ رۡهُِقُهۥ ١٦ َعنِيٗدا �َ�ٰتَِنا َ�نَ  إِنَُّهۥ َ�َّ

ُ
 ١٧ َصُعوًدا َسأ

رَ  إِنَُّهۥ رَ  فَكَّ رَ  َكۡيَف  َ�ُقتَِل  ١٨ َوقَدَّ رَ  َكۡيَف  قُتَِل  ُ�مَّ  ١٩ قَدَّ  َعبََس  ُ�مَّ  ٢١ َ�َظرَ  ُ�مَّ  ٢٠ قَدَّ
ۡدبَرَ  ُ�مَّ  ٢٢ َو�ََ�َ 

َ
ٓ  إِنۡ  َ�َقاَل  ٢٣ َوٱۡسَتۡكَ�َ  أ ٓ  إِنۡ  ٢٤ يُۡؤثَرُ  ِسۡحرٞ  إِ�َّ  َ�َٰذا  ٱۡلبََ�ِ  قَۡوُل  إِ�َّ  َ�َٰذا

ۡصلِيهِ  ٢٥
ُ
  ].۲۶-۸[المدثر:  ﴾٢٦ َسَقرَ  َسأ
وقت همان روز سختی ) پس آن۸در شیپور دمیده شود( (قیامت برپا و)پس چون : ترجمه
) و برای او ۱۱ی(که او را آفریدم به تنهای) مرا واگذار با آن۱۰کافران آسان نیست() بر ۹است(

کردن  چیز را آماده) و برای او آماده کردم هر۱۳اضر() و فرزندانی ح۱۲مال فراوان قرار دادم(
ه ) ب۱۶) هرگز زیرا او با آیات ما عناد دارد(۱۵) سپس طمع دارد که افزونش دهم(۱۴کاملی(

ر کرد و حساب قرآن فک ۀ) زیرا او دربار ۱۷م(وادار  سختی و کیفری دشواربه زودی او را 
) سپس مرده باد چگونه حساب ۱۹د(مرده باد) چگونه حساب کرد() پس کشته با۱۸نمود(
) سپس روگردانید و تکبر ۲۲) سپس عبوس کرد و روترش نمود(۲۱) آنگاه نظر کرد(۲۰کرد(

) نیست این ۲۴( شود که ترجیح داده می ) پس گفت نیست این سخن مگر سحری۲۳نمود(
 .)۲۶(برم او را به سقر زودی میه ) ب۲۵ر(مگر گفتار بش

يِّ النَّظِيفِ ، َباُب الشیعة وسائل ، یحر عامل». بردشستن لباس غم و اندوه را از بین می« -١ بِ النَّقِ بْسِ الثَّوْ بَابِ لُ تِحْ  اسْ

)٥/١٤(. 

 

                                                           



 ۳۳۹  سورة المدثر

یکی از بزرگان و ثروتمندان مشرکین است و او را فرزندان  ولید بن مغیرهاین آیات راجع به : نکات

 ﴾وَِحيٗدا َخلَۡقُت  َوَمنۡ ﴿گویند  وحید قومهبسیاری بوده که همه در حضور و محضر او بودند و او را 
اجتماع کردند ولید به ایشان گفت شما دارای  ةدارالندواشاره و طعن به همین است، و چون قریش در 

یکی کنید آیند، پس شما آراء خود را  باشید عرب برای رفع اختالفات خود نزد شما می اعتبار و تدبیر می

است، ولید عبوس  یم او شاعرگوی ما می: ندید که مورد قبول همه باشد، گفتمحمد چیزی بگوی ۀو دربار

ما : ایم سخن او مانند شعر نیست، گفتند ما شعر زیاد شنیده: کرد و این سخن را پسند نکرد و گفت

: بینید، گفتند های کاهن نمی  روید نزد او چیزی از کارها و نشانه می: یم او کاهن است، گفتیگو می

افکند و بین دو  ساحر بین دو دشمن دوستی می: گفتند ؟ساحر چیست: م او ساحر است، گفتییگو می

رسیدند  پس او ساحر است، پس هر یک از قریش به محمد می: اندازد، ولید گفت دوست دشمنی می

 .!*"بسیار سخت آمد تا اینکه این آیات نازل شد صیا ساحر یا ساحر و بر رسول خدا: گفتند می

نازل  صبه رسول خدا ﴾...بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ تَ�ِ�ُل  ١ حمٓ ﴿غافر  ۀو روایت دیگری آمده که چون سور

شنید، چون رسول  شد، حضرت به مسجد وارد شد و ولید بن مغیره نزدیک حضرت بود، قرائت او را می

شنود قرائت آن آیات را مکرر نمود، پس ولید برفت در مجلس قوم خود و  متوجه شد که او می صخدا

کالمی شنیدم که نه از کالم انس و نه از کالم جن است، و  خدا قسم از محمد ساعت گذشتهه ب: گفت

او فوق  کالم و ،دار ریشه ست و باالی سخن او مفید ثمر و پایین سخنشکالم او دارای شیرینی و رونقی ا

ولید میل به دین محمد نموده، تمام : برگشت به منزلش، قریش به یکدیگر گفتند سپس هر کالمی است.

روم ولید را  من می: ابوجهل گفت گفتند. قریش می ۀرا به ولید ریحاناهند کرد زیقریش به او اقتدا خو

چرا محزونی ای : گفت ولید ارد شد و به حالت غم نزد او نشست.کنم، پس رفت بر ولید و کفایت می

گویند تو سخن محمد را  کنند با این کثرت سن تو و می  ی میچون قریش از تو عیبجوی: برادرزاده؟ گفت

شما گمان : مخزوم، پس گفت ای، پس ولید برخاست با ابوجهل آمدند نزد قوم خودشان بنی زینت داده

: اللهم ال، گفت: اید؟ گفتند چیزی که داللت بر جنون او کند از او دیده کنید محمد مجنون است آیا می

کنید او  گمان می ال، گفت اللهم: باشد؟ گفتند در او می یای از کاهن کنید او کاهن است آیا نشانه گمان می

  گمان می: اللهم ال، گفت: هرگز شعری بگوید؟ گفتند دای شاعر است، آیا دیده
ّ

اب است آیا به کنید کذ

گویند و نام او قبل از نبوتش این  و او را صادق األمین می ،اللهم ال: اید؟ گفتند تجربه کذبی از او شنیده

نیست : کری کرد سپس نگاهی کرد و عبوس شد و گفتپس محمد چیست؟ او ف: بوده، پس قریش گفتند

 .)٣٨٧-٥/٣٨٦( مجمع البیانطبرسی،  -١

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٣٤٠

فهمید و برای تکبر چنین رأیی زد، خدا  مینبوت و صدق رسول خدا را چون ولید  ؛!*"او مگر ساحری

و یا حال  »َخلَۡقُت « وحید ممکن است حال باشد برای تاء ۀاو را به سقر وارد خواهم کرد. وکلم: هفرمود

 موصوله و یا حال باشد برای هر دو. منباشد برای 

﴿ ٓ ۡدَرٮَٰك  َوَما
َ
اَحةٞ  ٢٨ تََذرُ  َوَ�  ُ�ۡبِ�  َ�  ٢٧ َسَقرُ  َما أ  ٣٠ َعَ�َ  �ِۡسَعةَ  َعلَۡيَها ٢٩ ّلِۡلبََ�ِ  لَوَّ

ٓ  َوَما ۡصَ�َٰب  َجَعۡلَنا
َ
ۖ  إِ�َّ  ٱ�َّارِ  أ َ�ُهمۡ  َجَعۡلَنا َوَما َمَ�ٰٓ�َِكٗة ِينَ  فِۡتَنةٗ  إِ�َّ  ِعدَّ ْ  ّلِ�َّ  َ�َفُروا

ِينَ  لِيَۡستَۡيقِنَ  ْ  ٱ�َّ وتُوا
ُ
ِينَ  َوَ�ۡزَدادَ  ٱۡلِكَ�َٰب  أ ْ  ٱ�َّ ِينَ  يَۡرتَاَب  َوَ�  إِيَ�ٰٗنا َءاَمُنٓوا ْ  ٱ�َّ وتُوا

ُ
 أ

ِينَ  َوِ�َُقوَل  َوٱلُۡمۡؤِمُنونَ  ٱۡلِكَ�َٰب  َرٞض  قُلُو�ِِهم ِ�  ٱ�َّ ٓ  َوٱۡلَ�ٰفُِرونَ  مَّ َرادَ  َماَذا
َ
ُ  أ  بَِ�َٰذا ٱ�َّ

ُ  يُِضلُّ  َكَ�ٰلَِك  َمَثٗ�ۚ  ۚ  َمن َوَ�ۡهِدي �ََشآءُ  َمن ٱ�َّ  ِ�َ  َوَما ُهَوۚ  إِ�َّ  َرّ�َِك  ُجُنودَ  َ�ۡعلَمُ  َوَما �ََشآُء
ۡلِ  ٣٢ َوٱۡلَقَمرِ  َ�َّ  ٣١ لِۡلبََ�ِ  ذِۡكَرىٰ  إِ�َّ  ۡدبَرَ  إِذۡ  َوٱ�َّ

َ
ۡبحِ  ٣٣ أ ٓ  َوٱلصُّ ۡسَفرَ  إَِذا

َ
 َ�ِۡحَدى إِ�ََّها ٣٤ أ

ن ِمنُ�مۡ  َشآءَ  لَِمن ٣٦ ّلِۡلبََ�ِ  نَِذيٗر� ٣٥ ٱۡلُكَ�ِ 
َ
مَ  أ وۡ  َ�َتَقدَّ

َ
رَ  أ خَّ

َ
 بَِما َ�ۡف� ُ�ُّ  ٣٧ َ�َتأ

ٓ  ٣٨ رَهِيَنةٌ  َكَسَبۡت  ۡصَ�َٰب  إِ�َّ
َ
ٰتٖ  ِ�  ٣٩ ٱۡ�َِم�ِ  أ  َما ٤١ ٱلُۡمۡجرِِم�َ  َعنِ  ٤٠ يَتََسآَءلُونَ  َج�َّ

ْ  ٤٢ َسَقرَ  ِ�  َسلََكُ�مۡ   َوُ�نَّا ٤٤ ٱلِۡمۡسِك�َ  ُ�ۡطعِمُ  نَُك  َولَمۡ  ٤٣ ٱلُۡمَصّلِ�َ  ِمنَ  نَُك  لَمۡ  قَالُوا
ُب  َوُ�نَّا ٤٥ ٱۡ�َآ�ِِض�َ  َمعَ  َ�ُوُض  ٰٓ  ٤٦ ٱّ�ِينِ  �َِيۡومِ  نَُ�ّذِ تَىَٰنا َح�َّ

َ
 تَنَفُعُهمۡ  َ�َما ٤٧ ٱۡ�َقِ�ُ  �

ِٰفِع�َ  َشَ�َٰعةُ    ].۴۸-۲۷[المدثر:  ﴾٤٨ ٱل�َّ
) ۲۸نه کسی را باقی گذارد و نه رها کند() ۲۷سقر چیست؟( دانی کهتو چه میو : ترجمه

) و ما مأمورین آتش را جز ۳۰) نگهبانان بر آن نوزده نفرند(۲۹پوست بشره را بسوزاند(
که  آنانکه کافرند تا  آنان را قرار ندادیم مگر برای امتحان آنان ۀفرشتگان قرار ندادیم و شمار 

اند و  که ایمان آورده تا زیاد گردد ایمان آنان واند به یقین برسند  داده شده (آسمانی)کتاب
 که در دلهاشان مرض است و کافران بگویند خدا نکنند و تا آنان تردیداهل کتاب و مؤمنین 

بخواهد و که را کند هر  ، بدین گونه خدا گمراه میچه اراده کرده به این عدد که برای مثل آورده
داند جز خودش، و نیست این سقر  که را بخواهد و سپاه پروردگارت را نمیکند هر  هدایت می

صبح چون  ) و به۳۳) و به شب چون برود(۳۲) آری قسم به ماه(۳۱مگر تذکری برای بشر(
) برای ۳۶آدمیان است(ۀترسانند) ۳۵که سقر یکی از عذابهای بزرگ است( )۳۴آشکار گردد(

رگرواعمال کس د)هر ۳۷ازشماکه بخواهد(در کار خیر) جلورود ویا عقب افتد( کسهر 
) از ۴۰کنند( ) که در بهشتها از یکدیگر پرسش می۳۹( سمت راستیها)مگر ۳۸خوداست(

 .)٥/٣٨٧( مجمع البیانطبرسی،  -١

 

                                                           



 ۳۴۱  سورة المدثر

) و ۴۳ما از نمازگزاران نبودیم(: ) گویند۴۲) که چه چیز شما را به سقر برد(۴۱کاران( گنه
) و به روز جزاء تکذیب ۴۵گفتیم( گویان یاوه می یاوه) و با ۴۴دادیم( مسکین را طعام نمی

 )۴۸) پس شفاعت شفیعان سودشان ندهد.(۴۷) تا مرگ ما رسید(۴۶کردیم( می
 رین است و عدد مأمورینهای دوزخ است که جا و مأوای متکبّ ی از وادییوادی ﴾َسَقرُ ﴿: نکات

عدد قرار داده که تا کفار بگویند چرا کمتر نشد و چرا زیادتر نشد و چگونه  ۱۹تعالی  را خدای ﴾َسَقرُ ﴿

نفر قرار داده؟ جوابشان این است که خدا قدرت به ایشان  ۱۹خدا دوزخ به این بزرگی را در تحت نظر 

فل خود را و یا داده که دوزخ را اداره کنند و عجب است از حزب بهائیان که عدد رؤسای خود و عدد مح

 اند. عدد ماه و یا هر عدد خوبی را نوزده گرفته

�َُّهمۡ  ٤٩ ُمۡعرِِض�َ  ٱ�َّۡذكَِرةِ  َعنِ  لَُهمۡ  َ�َما﴿
َ
ٞ  ُ�ُرٞ  َك� ۡستَنِفَرة ِۢ  ِمن فَرَّۡت  ٥٠ مُّ  بَۡل  ٥١ قَۡسَوَرة

ن ّمِۡنُهمۡ  ٱۡمِريٖٕ  ُ�ُّ  يُرِ�دُ 
َ
ةٗ  ُصُحٗفا يُۡؤَ�ٰ  أ َ نَ�َّ ۖ  ٥٢ مُّ ٓ  ٥٣ ٱ�ِخَرةَ  َ�َافُونَ  �َّ  بَل َ�َّ  إِنَُّهۥ َ�َّ

 ٞ ٓ  يَۡذُكُرونَ  َوَما ٥٥ َذَكَرُهۥ َشآءَ  َ�َمن ٥٤ تَۡذكَِرة ن إِ�َّ
َ
ۚ  �ََشآءَ  أ ُ ۡهُل  ُهوَ  ٱ�َّ

َ
ۡهُل  ٱ�َّۡقَوىٰ  أ

َ
 َوأ

   ].۵۶-۴۹[المدثر:  ﴾٥٦ ٱلَۡمۡغفَِرةِ 
کننده  ) گویا خران رم۴۹کنند( اعراض میپس چه شده این مردم را که از تذکر و پند : ترجمه

های   خواهد صحیفه مردی از ایشان می ) بلکه هر۵۱اند( ه از شیر گریخته) ک۵۰باشند( می
) آری ۵۳ترسند( ) نه چنین است هرگز بلکه از سرای دیگر نمی۵۲نشر شده به او داده شود(

) و پند ۵۵را یاد کند( که بخواهد پند گیرد و آن ) پس هر۵۴ن قرآن موجب تذکری است(ای
 )۵۶(.ستا گیرند مگر اینکه خدا بخواهد که او اهل تقوی و مغفرت نمی

آوریم تا برای هر یک از ما کتب و اوراقی بیاوری و به هر  گفتند ما به تو ایمان نمی کفار می: نکات

ایمان ندارند گویند بلکه چون  فرماید چنین نیست که اینان می یک از ما کتابی نازل شود، خداوند می

عالوه اگر بنا باشد به هر بشری کتابی نازل شود دیگر ارسال رسل معنی ندارد. و ه کنند و ب گیری می بهانه

 معنی اهل التقوی این است که خدا سزاوار است که از او ترسیده شود.

 



 
 
 

 أربعون آية)سورة القيامة (مكية وهي 

 باشد آیه می ۴۰قیامه مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ۡقِسمُ  َ�ٓ ﴿
ُ
ۡقِسمُ  َوَ�ٓ  ١ ٱۡلقَِ�َٰمةِ  �َِيۡومِ  أ

ُ
اَمةِ  بِٱ�َّۡفِس  أ َ�َۡسُب  ٢ ٱللَّوَّ

َ
�َ�ٰنُ  � لَّن ٱۡ�ِ

َ
َۡمعَ  � َّ� 

ٰٓ  َ�ِٰدرِ�نَ  بََ�ٰ  ٣ ِعَظاَمُهۥ ن َ�َ
َ
َُّسّوِيَ  أ �َ�ٰنُ  يُرِ�دُ  بَۡل  ٤ َ�َنانَُهۥ � َماَمُهۥ ِ�َۡفُجرَ  ٱۡ�ِ

َ
 ٥ أ

يَّانَ  ُل  َٔ �َۡ� 
َ
ۡمُس  وَُ�ِعَ  ٨ ٱۡلَقَمرُ  وََخَسَف  ٧ ٱۡ�ََ�ُ  بَرَِق  فَإَِذا ٦ ٱۡلقَِ�َٰمةِ  يَۡومُ  �  َوٱۡلَقَمرُ  ٱلشَّ

�َ�ٰنُ  َ�ُقوُل  ٩ ۡ�نَ  يَۡوَم�ِذٍ  ٱۡ�ِ
َ
 ﴾١٢ ٱلُۡمۡسَتَقرُّ  يَۡوَم�ِذٍ  َرّ�َِك  إَِ�ٰ  ١١ َوَزرَ  َ�  َ�َّ  ١٠ ٱلَۡمَفرُّ  �

 ].۱۲-۱:یامة[الق  

) ۱خورم به روز محشر( الذات و الصفات رحمن رحیم. قسم نمی نام خدای کامله ب: ترجمه
یش را جمع کند که استخوانها می یا انسان گمانآ) ۲گر( خورم به نفس مالمت قسم نمی

) ۴یم بر اینکه سرانگشتانش را بسازیم(کنیم) درحالیکه توانای) بلی(جمع می۳کنیم( نمی
پرسد روز قیامت  میحالت انکار) رو به این (از) ۵خواهد آینده نیز بدکاری کند( بلکه انسان می

) و خورشید وماه ۸) و ماه بگیرد(۷آن هنگام که چشم خیره شود(پس ) ۶کی خواهد بود(
به فقط ) آن روز ۱۱) آری نیست مفر(۱۰(ّر َف جاست َم انسان بگوید کدر آن روز ) ۹جمع گردد(

 )۱۲ست جای قرار.(توسوی پروردگار 

ۡقِسمُ  َ�ٓ ﴿ در ﴾َ�ٓ ﴿ :نکات
ُ
ممکن است نافیه باشد چنانکه ما ترجمه کردیم زیرا مشرکین قیامت  ﴾أ

خوردن به  گر را که در قیامت خود را مالمت کند قبول نداشتند و قسم و محشر و همچنین نفس مالمت

تعالی از میان تمام اعضای انسان برای اظهار قدرت به  چیزی که طرف قبول ندارد لغو است. و حق

ٰٓ  َ�ِٰدرِ�نَ «: دالل کرده و در این آیات فرمودهساختن سرانگشتان است ن َ�َ
َ
َُّسّوِيَ  أ و در علم  ،»َ�َنانَُهۥ �

پوست انگشتان با هم اختالف دارند و از  ۀامروز ثابت شده که میلیاردها بشر گذشته و آینده در نقش

نقشه و  ۀواسطه ی بتوانند امتیاز دهند از دیگر را میوجود آمده که هر کسی ه نگاری ب اینجا انگشت

چنین امتیازی در  ما است که ۀاین آیات خدا خواسته بفهماند که قدرت و اراد خطوط سرانگشتانش، در
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توان تعیین کرد و در قیامت  مقصری را به توسط انگشتانش میایم که هر خطوط سرانگشتان انسانها نهاده

 دهیم. همان خطوط را اعاده می

﴿ ْ �َ�ٰنُ  يُنَبَُّؤا مَ  بَِما يَۡوَم�ِذِۢ  ٱۡ�ِ رَ  َقدَّ خَّ
َ
�َ�ٰنُ  بَلِ  ١٣ َوأ ٰ  ٱۡ�ِ ٞ  َ�ۡفِسهِۦ َ�َ ۡلَ�ٰ  َولَوۡ  ١٤ بَِصَ�ة

َ
� 

 فَإَِذا ١٧ َوُقۡرَءانَُهۥ َ�َۡعُهۥ َعلَۡيَنا إِنَّ  ١٦ بِهِۦٓ  ِ�َۡعَجَل  لَِسانََك  بِهِۦ ُ�َّرِكۡ  َ�  ١٥ َمَعاذِيَرُهۥ
َ�ٰهُ 

ۡ
 َوتََذُرونَ  ٢٠ ٱۡلَعاِجلَةَ  ُ�ِبُّونَ  بَۡل  َ�َّ  ١٩ َ�َيانَُهۥ َعلَۡيَنا إِنَّ  ُ�مَّ  ١٨ ُقۡرَءانَُهۥ فَٱتَّبِعۡ  قََرأ

 ].۲۱-۱۳:یامة[الق  ﴾٢١ ٱ�ِخَرةَ 

ازپیش فرستاده و آنچه بازپس گذاشته شود انسان به آنچه  در آن روز خبر داده می: ترجمه
ی برای چه عذرهای ) و اگر۱۴خودش بیناست() بلکه (خبر الزم نیست) انسان بر ۱۳است(

به آن حرکت مده برای (هنگام نزول آیات) ) زبانت را ۱۵پوشی نماید( خود القاء کند و پرده
و قرائت  ش(درحافظۀ تو)ست جمعما ۀ) که بر عهد۱۶(قرائت وحفظ) آن شتاب کنی(آنکه به

 ست بیانما ۀ) سپس بر عهد۱۸قرائت آن را( ) پس چون آنرا قرائت کردیم پیروی کن۱۷آن(
کنید  ) و رها می۲۰(دارید  شما دنیا را دوست میبلکه  گویید)چنین نیست(که می) ۱۹آن(

 )۲۱آخرت را.(

کند، و  خواهی می خود معذرتاست که انسان برای گناهان  ةمعذرجمع  ﴾َمَعاذِيَرهُ ﴿: نکات

پوشی کند. و در  ستر باشد یعنی به عمل خود پرده ؛به معنی معذارآورد، ممکن است جمع  ی میعذرهای

باشد که او در  صاینکه خطاب به رسول خدا: اول: اند دو احتمال گفته ﴾...بِهِۦ ُ�َّرِكۡ  َ� ﴿: ۀجمل

کرد و همراه با قرائت جبرئیل زبان خود را به قرائت حرکت  موقع نزول وحی و قرائت جبرئیل عجله می

اینکه : دومکند. و  ی اینکه فراموش نکند، خدا او را از عجله نهی میابرخواند، را می یعنی آیاتداد  می

عمل از ترس  ۀآیات قبل و بعد چون انسان در موقع قرائت نام ۀخطاب به انسان باشد در روز معاد به قرین

ما بوده جمع و  ۀشود عجله مکن که بر عهد نماید، خدا فرموده به او گفته می کند و عجله می تلجلج می

یکی اعمال تو را ذکر کردیم تو قرائت آن را پیروی کن به تصدیق آن و ما  ضبط آن، چون ما قرائت و یکی

کنیم. ولی قول ظاهر و قوی همان معنی اول است که خطاب به پیغمبر  به تفصیل گناهان تو را بیان می

رد بر جواز تأخیر بیان از وقت خطاب و داللت دا ﴾َ�َيانَُهۥ َعلَۡيَنا إِنَّ ﴿ ۀباشد. و جمل صاکرم

العلم والعمل است که خود خدا باید بگوید  همچنین داللت دارد بر وجوب بیان بر خدا آنچه را که الزم

 و بیان کند نه دیگری.
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﴿ ٞ ةٌ  يَۡوَم�ِذٖ  وُُجوه ٞ  َرّ�َِها إَِ�ٰ  ٢٢ نَّاِ�َ ٞ  ٢٣ نَاِظَرة ٞ  يَۡوَم�ِذِۢ  َووُُجوه ة ن َ�ُظنُّ  ٢٤ بَاِ�َ
َ
 بَِها ُ�ۡفَعَل  أ

 ٞ ٓ  ٢٥ فَاقَِرة اِ�َ  بَلََغتِ  إَِذا َ�َّ َ نَّهُ  َوَظنَّ  ٢٧ َراقٖ  َمنۜۡ  َو�ِيَل  ٢٦ ٱل�َّ
َ
تِ  ٢٨ ٱۡلفَِراُق  � اُق  َوٱۡ�َفَّ  ٱلسَّ

اقِ    ].۳۰-۲۲:یامة[الق  ﴾٣٠ ٱلَۡمَساُق  يَۡوَم�ِذٍ  َرّ�َِك  إَِ�ٰ  ٢٩ بِٱلسَّ
) ۲۳است( ان) فقط به سوی لطف خداوند نگر ۲۲ست(ا ی در آن روز شادابهای چهره: ترجمه
) ۲۵د(شو آنها مید رفتار کمرشکنی با ن) گمان دار ۲۴شروی است(روز تر  ی در آنهای و چهره

) و گفته شود کیست ۲۶گلو برسد(جان به که هنگامی )متنبه شوند تا(که  چنین نیست
) و این ساق پا با آن ۲۸است() و بداند که هنگام جدائی ۲۷او( ۀدهند او و یا شفا ۀبردارند
 )۳۰.(فقط به سوی پروردگارتوست در آن روز وقت راندن) ۲۹پیچد( ساق به

ٞ  َرّ�َِها إَِ�ٰ ﴿: نکات شود به معنی رؤیت نیست بلکه به معنی إلی چون متعدی به  نظر، لغت ﴾نَاِظَرة

ُ ٱ يَُ�ّلُِمُهمُ  َوَ�  ...﴿: فرموده آل عمران ۷۷وند در آیه چنانکه خدا )١(توجه است  ِهمۡ إَِ�ۡ  يَنُظرُ  َوَ�  �َّ

شرط را آنکه خداوند متعال  بخشیایمان به غیب است.  بخشی ازرؤیت و یا دیدار پروردگار متعال در روز قیامت  -١

ِينَ  ٢َ� َرۡ�َبۛ �ِيهِ� ُهٗدى ّلِۡلُمتَّقَِ�  ٱۡلِكَ�ُٰب  َ�ٰلَِك  ١ الٓمٓ ﴿ :است نمودهاول تقوی معرفی  يُۡؤِمُنوَن  ٱ�َّ
 ِ شود. و  تعیین می ص رسول خداتنها از راه نصوص قرآن کریم و سخنان گهربار  محدوده این بخش، ﴾...ٱۡلَغۡيبِ ب

در این میدان عقل را هیچ قدرت و توانی نیست، چرا که این مسأله خارج از محدوده درک عقل و حواس انسانی 

 است.
و به مرات و کرات در احادیث  استبسیار روشن و واضح   بهشتدر متعال  دیدار خداوندو چون دالیل ثبوت  

مسلمات و بدیهیات مورد اتفاق بوده است و کسی از از  ئیدر امت اسالم جز مسالهاین همواره  وارد شده،صحیحه 

بافان  گزاران و فلسفهتنها در زمان به قدرت رسیدن بدعتو را انکار نکرده است. پس از ایشان آن یصحابه و یا علما

چون  گذاریهای بدعت بود که فرقه گونهو این ، زیر سوال رفت؛چون بسیاری از بدیهیات دیگر ،ثابت یمسالهاین 

انکار کردند که مؤمنان در روز قیامت پروردگارشان را مالقات این مساله را جهمیه و معتزله و خوارج و امامیه 

 خواهند کرد!!.

ده و بر اساس عقائدی که از پیش در ذهن ایشان رسوب کرده کرموضوع دقت ن در این / برقعی عالمهمتأسفانه  و 

 های که در نوشته  جویی و حق طلبی. و به گمان ما اگر ایشان با روح حقکندمیبود، مسأله رؤیت پروردگار را رد 

بدون شک حقیقت  دادقرار میمطالعه مورد بررسی و را با دقت مساله یافت و این  کنیم فرصتی می شان مالحظه میای

بینیم  خواهیم که از اشتباهات همه ما در گذرد. و در اینجا الزم می . در هر حال از پروردگار یکتا میپذیرفترا می

در صورت مطالعه و مسأله را برای خواننده محترم روشن سازیم و این بصورت بسیار مختصر بدور از فلسفه بافی 

این مساله را  شرح و بسط بیشترمراجعه کند و های عقیده اهل توحید  کتاب اند به توگرامی میخواننده  بررسی بیشتر

 مالحظه کند.
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اتفاق دارند که  مسالهها اشاره رفت ـ بر این که به آن اندکیـ جز گروه  کنوندانشمندان امت از صدر اسالم تا تمام 

ها سوره قیامت صراحتا برای آن ۲۳و ۲۲و این بشارتی است که آیه  ؛بینند در روز قیامت میپروردگارشان را مؤمنان 

ٞ ﴿ به ارمغان آورده: ةٌ  يَۡوَم�ِذٖ  وُُجوه ٞ  َرّ�َِها إَِ�ٰ  ٢٢ نَّاِ�َ به  *ی شاداب و شادانند یها در آن روز چهره« ﴾٢٣ نَاِظَرة

 تانس بن مالک صامبر اکرم و همچنین از امیر مؤمنان علی بن ابیطالب و خادم پی ».نگرند پروردگار خود می

ْ ﴿ سوره یونس؛ ۲۶ۀ ثابت است که در آی ۡحَسُنوا
َ
ِيَن أ ٞۖ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ ّلِ�َّ کنند،  کسانی که کارهای نیکو می« ﴾...َوزَِ�اَدة

ٞ ﴿ یعنی؛ بهشت، و ﴾ٱۡ�ُۡسَ�ٰ ﴿ اند که:گفته  ».افزون دارند منزلت نیکو از آن ایشان است و  یعنی نگاه ﴾زَِ�اَدة

اند این آیه را چنین تفسیر  و یاران ایشان و آنان که پس از ایشان آمده ص رسول خداکردن به پروردگار یکتا. و 

 اند. کرده

 تواندنمیکس بحدی زیاد است که هیچ ،را ثابت نمودهتوسط مومنان  خداوند متعال رویت و دیداراما احادیثی که  

حدیث صحیحی که ترمذی  این قبیل است. از اندکرده روایترا صحابه این احادیث  ۳۰د. بیش از انکار کنها را آن

ۡحَسُنواْ ﴿ۀ آی صپیامبر اکرم «که:  کندمیروایت  سصهیب  :اندو ابن ماجه و احمد روایت کرده
َ
ِيَن أ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ ّلِ�َّ

 ۖٞ  ،روند شوند و دوزخیان به دوزخ می ن وارد بهشت میرا خواندند، سپس فرمودند: آنگاه که بهشتیا ﴾...َوزَِ�اَدة

وعده را به آن آنچه شما به خواهد  ست و او میاای ان، شما را بر پروردگارتان وعدهیزند: ای بهشت شخصی صدا می

مان را نورانی هایرا سنگین نکرد و صورت مانترازوی اعمالگویند: آن چیست! آیا پروردگارمان  . میوفا کند دهدا

شود و مؤمنان به  د و از جهنم نجات نداد؟ اینجاست که حجاب برداشته میکربهشت نوارد نساخت و ما را 

عزیزتر و برتر  ،ها داده شدهنه آبکه  هاییعمتنتمام از  نزد ایشان کنند. و نعمت دیدار پرودگار پروردگارشان نگاه می

ٞ ﴿ ستا خواهد بود. و این  .»هدر آی ﴾زَِ�اَدة

و ابوموسی اشعری و ابن  های بسیاری ثابت شده که بسیاری از صحابه از جمله: ابوبکر صدیق و حذیفه و از روایت 

ٞ ﴿ شعباس   اند.ترجمه کرده »دیدار پروردگار«را به ﴾ زَِ�اَدة

آیا پروردگارمان را در روز قیامت خواهیم دید.  :پرسیدند صاز پیامبر خدا  صحابهو در احادیث بسیاری آمده که  

چنانکه دیدن ماه شب چهارده  ؛ایشان در جواب فرمودند: آری، پروردگارتان را با وضوح و روشنی تمام خواهید دید

. و این احادیث »ح پروردگارتان را خواهید دیدوو وض یروشن به همانتان واضح است صاف برای در آسمان روشن و

 یابید. سنن می مسانید و های صحاح ویات بسیاری در کتابرا با روا

روشن  احادیث اند، آیات صریح قرآن و اما جهمیه و معتزله و خوارج و امامیه که رؤیت پروردگارشان را انکار کرده 

 اند! اند که به چاه اشتباه افتاده بر خر لنگ عقل سوار شده و را کنار نهاده ص نبوی

 الله متعال مند گرداندهرهاز پروردگارش خواست او را از شرف دیدار خود ب ÷وقتی موسی گویند که  اینان می 

تُۡدرُِ�ُه  �َّ ﴿ فرمایند: ، دیگر اینکه خداوند می»بینی هرگز مرا نمی«] ۱۴۳: األعراف[ ﴾لَن تََرٮِٰ� ﴿ فرمود:
بَۡ�ٰرُ 

َ
بینیم که هر دو آیه خود شواهدی گویا هستند بر  که با دقت در این دو آیه می »یابند ها او را در نمیچشم« ﴾ٱۡ�

  اثبات رؤیت نه انکار آن!
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 توان گفت: می ﴾لَن تََرٮِٰ� ﴿ مثال در آیه 

شناخت، آیا امکان داشت که او از خداوند  گفت و از همه بهتر او را می ) موسی با پروردگارش مستقیما سخن می۱ 

 کند که برایش جایز نیست؟! چیزی را درخواست

کرد  را رد میبود خداوند آن ی موسی ناجایز و اشتباه می ! اگر خواستهنکوهش نکردی موسی را  ) خداوند خواسته۲ 

متعال از خداوند خواست فرزند نابابش را نجات دهد خداوند  ÷کرد، وقتی نوح چنین  ÷چنانکه با نوح 

ن تَُ�وَن ِمَن ﴿ فرمودند:
َ
ِعُظَك أ

َ
ٓ أ کنم که از نادانان  من تو را نصیحت می« ]۴۶[هود:  ﴾٤٦ ٱۡلَ�ِٰهلِ�َ إِّ�ِ

 .»نباشی

دیدن من جائز « يال جتوز رؤيت، یا: »شوم من دیده نمی« ال أُری إيننگفت:  و ﴾لَن تََرٮِٰ� ﴿ خداوند فرمود: )۳ 

 بین دو جواب بسیار روشن است. تفاوت . و»قابل دیدن نیستم« يبمرئ لستُ یا:  »نیست

م، اگر کسی در آستینش سنگی داشته باشد و دیگری یتوانیم بگوی و اگر بخواهیم برای توضیح بیشتر مثالی بیاوریم می 

ست که: این قابل خوردن نیست، یا چیز ا گمان کند که غذایی است و به او بگوید: بده تا بخورم. جواب درست این

 .»نخواهی خوردرا آنهرگز « إنك لن تأكلهبود جواب صحیح این بود که بگوید:  خوردنی نیست. اما اگر غذایی می

 هایاستعدادها و قوهآن است که خداوند قابل رؤیت است اما طبیعت و  ی بردلیل ذات باری تعالیو این جواب  

 محدود بشری موسی قادر به دیدن پروردگارش در این دنیا نیست.

و « ]۱۴۳[األعراف:  ﴾فََسۡوَف تََرٮِٰ�  ۥَمَ�نَهُ  ٱۡسَتَقرَّ فَإِِن  ٱۡ�ََبلِ إَِ�  ٱنُظرۡ َوَ�ِٰ�ِن ﴿ خداوند متعال فرمودند: )۴ 

خداوند به موسی فهمانید که این کوه با . »لیکن به کوه بنگر، اگر بر جای خود استوار ماند، تو هم مرا خواهی دید

های سترگ توان این را ندارد که در مقابل تجلی الهی ثابت بمانند، پس  های بزرگ و سنگ صالبت و این صخره

 توانی تحمل کنی؟! چگونه تو با این ضعف و ناتوانی بشری می

ٰ َر�ُّهُ ﴿ فرمودند:متعال خداوند  )۵  ا َ�َ�َّ اما هنگامی که « ]۱۴۳[األعراف:  ﴾اَد�ّٗ  ۥَعلَهُ لِۡلَجَبِل جَ  ۥفََلمَّ

. اگر خداوند برای کوه که جمادی »را درهم کوبیدخویشتن به کوه نمود (برای کوه تجلی نمود)، آن ،پروردگارش

-این امکان را متصور نمیکند، پس چرا  دارد و نه بازخواستی تجلی می پاداشیاست بی روح که در پیشگاه الهی نه 
 تجلی کند. برین  برای پیامبران و مؤمنان محبوبش در بهشتمتعال خداوند  که شوید

دهید  مستقیما سخن گفت و او را ندا زد و با او به تنهایی سخن گفت. پس چرا امکان نمی ÷خداوند با موسی  )۶ 

 گرداند. مندبهرهشنود، مخاطبش را از دیدار خود  گوید و حرفش را می که آنکه با مخاطبش مستقیما سخن می

حتی » لن«بر نفی همیشگی در دنیا و آخرت داللت دارد ادعایی است بی جا. چون » لن«اند اما اینکه ادعا نموده 

 ـ همیشه و برای ابد ـ همراه باشد به معنای انکار در دو دنیا نیست؟! چه رسد که به تنهایی آید!» ابدا«اگر با کلمه 

بََدۢ� َولَن﴿ فرمایند: در مورد یهودیان می ۹۵ۀ خداوند متعال در سوره بقره آی 
َ
ولی آنان هرگز آرزوی مرگ « ﴾َ�َتَمنَّۡوهُ �

ْ ﴿ زنند: می فریادخبرشان را در آخرت داریم که  ۷۷/ سپس در سوره زخرف ، و»کنند نمی َ�َٰ�ٰلُِك ِ�َۡقِض  َونَاَدۡوا
برای انکار ابدی در دو » لن«پس اگر  .»را بمیراند...زنند: ای مالک! پروردگارت ما آنان فریاد می« ﴾َعلَۡيَنا َر�َُّك 

 

                                                                                                                                                         



 ۳۴۷  سورة القیامة

ٰ ﴿: فرموده أعراف ۀسور ۱۹۸ ۀکه مقصود توجه لطف است نه رؤیت چنانکه در آی !*"	﴾...ميَوۡ   ُهمۡ َوتََرٮ
ونُ�بۡ  َ�  وَُهمۡ  َك إَِ�ۡ  يَنُظُرونَ   إِ�َّ  يَنُظُرونَ  َهۡل ﴿: انتظار نیز آمده مانند ؛به معنی نظرو ، !+"﴾ِ�ُ

 
ۡ
ٓ  يَنُظُرونَ  َهۡل ﴿ و !,"	﴾...وِ�لَهتَأ ن إِ�َّ

َ
  أ

ۡ
ُ ٱ �َِيُهمُ يَأ از  ﴾َراقٖ ﴿ اگر ﴾َراقٖ  َمنۜۡ ﴿ ۀ. و جمل!-"	﴾...�َّ

رقی و ارتقا باشد  ۀای بیاورد، و اگر از ماد شود کیست که رقیه و شفادهنده باشد معنی چنین می رقیة ۀماد

 او، مأمورین عذاب و یا مأمورین ثواب و یا مشیعین از مردم. ۀدنیعنی کیست بردار

َق  فََ� ﴿ ٰ  َوَ�  َصدَّ َب  َوَ�ِٰ�ن ٣١ َص�َّ ٰ  َكذَّ ۡهلِهِۦ إَِ�ٰٓ  َذَهَب  ُ�مَّ  ٣٢ َوتََو�َّ
َ
يٰٓ  أ ۡوَ�ٰ  ٣٣ َ�َتَمطَّ

َ
 أ

ۡوَ�ٰ  لََك 
َ
ۡوَ�ٰ  ُ�مَّ  ٣٤ فَأ

َ
ۡوَ�ٰٓ  لََك  أ

َ
َ�َۡسُب  ٣٥ فَأ

َ
�َ�ٰنُ  � ن ٱۡ�ِ

َ
لَمۡ  ٣٦ ُسًدى ُ�ۡ�َكَ  أ

َ
 ُ�ۡطَفةٗ  يَُك  �

از زبان برادرش شنیدیم که  ۸۰و در سوره یوسف آیه/ .کردند افتاد و آنان تمنای مرگ نمی بود این اتفاق نمی جهان می

بَۡرَح ﴿ گفت:
َ
�َض فَلَۡن �

َ
ِ�ٓ  ٱۡ�

َ
َذَن ِ�ٓ أ

ۡ
ٰ يَأ  انکار ابدی نبود.» لن«. و دیدیم که ﴾َح�َّ

بَۡ�ٰرُ تُۡدرُِ�ُه  �َّ ﴿ بود که ۱۰۳یه/آآیه دیگری که استدالل نموده بودند، فرموده الهی در سوره األنعام و  
َ
که این  ﴾ٱۡ�

تر است، آنچنان و اینکه خداوند از هر چیزی بزرگ ؛نهایت الهی و کمال عظمت و جالل او داللت دارد به بزرگی بی

تواند با دیدگانش  درک همه او را ندارد و یا به عبارت دیگر هیچ کسی نمیبزرگ و با عظمت است که هیچ چیزی توان 

یعنی در برگیری و احاطه کامل بر چیزی. و این چیزی است بیش از دیدن. آنچنان که در » ادراک«او را در برگیرد. 

ا﴿ خوانیم: سوره شعراء می ۶۲قصه حضرت موسی در آیه/ َٰٓءا  فَلَمَّ ۡصَ�ُٰب ُموَ�ٰٓ إِنَّا لَُمۡدَرُ�وَن قَاَل  ٱۡ�َۡمَعانِ تََ�
َ
أ

ٓ  قَاَل  ٦١  ما (در چنگال فرعونیان) گرفتار « .﴾َ�َّ
ً
پس چون دو گروه یکدیگر را دیدند، یاران موسی گفتند: یقینا

موسی دیدن را انکار نکرد، بلکه تنها إدراک را انکار نمود!... و همچنین  .»(موسی) گفت: چنین نیست ؛شدیم

شود ـ البته کیفیت و چگونگی و حدود و جهات و مسافات و صفات ـ  احاطه و در بر گرفته یا  ل دیده میخداوند متعا

اط به علامـگیرد ـ  شود ولی هیچ علمی او را در بر نمی شود، همانگونه که دانسته می ادراک نمی  .يُعلم وال حيُ

است  دیدگاهیاساس است. و  کامال بی ،قیامتپس همانطور که مالحظه شد مذهب انکار رؤیت پروردگار در روز  

نهایت غیب نهاده شده،  بافی عقل گرایانه در میدان بیکه خشت آن بر پایه دخالت عقل محدود بشری و تجاوز فلسفه

اند و جایی برای  را بصورت بسیار واضح و روشنی شرح دادهست که قرآن و حدیث آنا ایکه این مسئلهدرحالی

توان به کتاب، شرح عقیده  اند. (برای مطالعه بیشتر در این زمینه می گرایان و فیلسوفان نگذاشته بحث و بررسی عقل

 [ُمصحح] طحاویه، عالمه ابن ابی العز، مراجعه نمود).

 ].٧٧عمران:  [آل». خدا با ایشان سخن نگوید و به ایشان نظر لطف ننماید« -١

 ].١٩٨[األعراف: ». بینند نکه نمینگرند وحال آبینی که ایشان به تو می و می« -٢

 ].٥٣[األعراف: ». کشند آیا منتظرند و انتظار تأویل آن را می« -٣

 ].٢١٠[البقرة:  ».تا خدا (و فرشتگان) به سوی ایشان بیایند...آورند)   مانند (و اسالم نمی آیا انتظار می«  -٤

 

                                                                                                                                                         



 تابشی از قرآن    ٣٤٨

ِ�ّٖ  ّمِن ىٰ  فََخلَقَ  َعلََقةٗ  َ�نَ  ُ�مَّ  ٣٧ ُ�ۡمَ�ٰ  مَّ وَۡجۡ�ِ  ِمۡنهُ  فََجَعَل  ٣٨ فََسوَّ َكرَ  ٱلزَّ نَ�ٰٓ  ٱ�َّ
ُ
 َوٱۡ�

لَۡيَس  ٣٩
َ
ٰٓ  بَِ�ِٰدرٍ  َ�ٰلَِك  � ن َ�َ

َ
   ].۴۰-۳۱:یامة[الق  ﴾٤٠ ٱلَۡمۡوَ�ٰ  ُ�ۡـِۧيَ  أ

) سپس ۳۲) ولیکن تکذیب کرد و روبگردانید(۳۱پس نه تصدیق کرد و نه نماز خواند(: ترجمه
) سپس وای بر تو پس ۳۴) وای بر تو پس وای بر تو(۳۳با تبختر و خرامان سوی کسانش رفت(

ای از منی ریخته  ) آیا نطفه۳۶شود( کند که بیهوده رها می ) آیا انسان گمان می۳۵وای بر تو(
از  ،) پس۳۸) سپس علقه گردید پس خدایش آفرید و اعضای مناسبش داد(۳۷شده نبود(

 )۴۰) آیا این خدا قادر نیست که مردگان را زنده کند.(۳۹دو قسم نر و ماده ایجاد نمود( ،آن

َق  فََ� ﴿: ۀمقصود از جمل: نکات ٰ  َوَ�  َصدَّ ابوجهل است و هر کس مانند او باشد که نه  ؛﴾َص�َّ

دارم. و معنی نکرد نزد اهل خود که من دین محمد را قبول  اصول را قبول کرد و نه فروع را و فخر می

ۡوَ�ٰ ﴿
َ
ۡوَ�ٰ ﴿ الويل  ؛یا والذم  ؛﴾لََك  أ

َ
تعالی قیاس عقلی نموده خلقت بشر را از نطفه و  . و حق﴾لََك  أ

شود قیاس عقلی جایز است نه  لوج روح در آنها، معلوم میوعلقه به معاد و برگردانیدن اجزای بدن و 

 قیاس در فروع.

 



 
 
 

 وثالثون آية) إحددهر (مكية وهي لسورة ا

 انسان و ابرار نیز گویند ۀدهر و آنرا سور ۀسور
 باشد آیه می ۳۱بودن آن اختالف است و دارای   در مکی و مدنی و

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

َ�ٰ  َهۡل ﴿
َ
�َ�ٰنِ  َ�َ  � ۡهرِ  ّمِنَ  ِح�ٞ  ٱۡ�ِ ۡذُكوًرا ا ٔٗ َشۡ�  يَُ�ن لَمۡ  ٱ�َّ �َ�ٰنَ  َخلَۡقَنا إِنَّا ١ مَّ  ٱۡ�ِ

ۡمَشاجٖ  �ُّۡطَفةٍ  ِمن
َ
بِيَل  َهَديَۡ�ٰهُ  إِنَّا ٢ بَِصً�ا َسِميَعۢ� فََجَعۡلَ�ٰهُ  نَّۡبَتلِيهِ  أ ا ٱلسَّ ا َشاكِٗر� إِمَّ  �مَّ

ٓ  ٣ َكُفوًرا ا ۡ�َتۡدنَا إِ�َّ
َ
ۡغَ�ٰٗ�  َسَ�ِٰسَ�ْ  لِۡلَ�ٰفِرِ�نَ  أ

َ
 ].۴-۱[الدهر: ﴾٤ َوَسعًِ�ا َوأ

الصفات رحمن رحیم. به تحقیق بر انسان زمانی از روزگار  نام خدای کامل الذات وه ب: ترجمه
ای آمیخته آفریدیم و  نطفه ) حقا که ما انسان را از۱گذشته که چیزی قابل ذکر نبود(

ما او را به راه هدایتش کردیم در  ) محققاً ۲پس شنوا و بینایش کردیم( ،یم او راآزمای می
ایم برای کافران زنجیرها و غلها  ا کردهما مهیّ  قاً ) محق۳که یا شاکر است و یا کفران پیشه( حالی

 )۴سوزان.( و آتش
روزگاری که انسان چیز قابل الذکری نبوده، زمانی است که آدم گل بوده و پس از آن گل : نکات

انسانی  ردیده، هرلمال شده و یا فرزندانش منی بوده و علقه شده و سپس مضغه گصخشکیده شده 

�َ�ٰنَ ﴿چه اشقیا. اگر الف و الم  د و چه اولیا وچنین است چه انبیا باشن برای جنس و یا برای  ﴾ٱۡ�ِ

ایم، ولی در بعضی از  استغراق باشد. و ما در کتاب درسی از والیت در این مسئله توضیحاتی داده

�َ�ٰنَ ﴿تفاسیر شیعه آمده که الف و الم عهد است و مقصود از این  است که از  حضرت علی ﴾ٱۡ�ِ

بنابراین حضرت امیر  !الم خلق شدهالّس بنت اسد علیهما ۀلب و مادرش فاطمپدرش حضرت ابوطا ۀنطف

اند نه از نور خدا آن هم قبل از  پدر و مادر خلق شده ۀاز نطف صو خود رسول خدا ‡و سایر أئمه

 کرده از اسالم شده است.خلقت کون و مکان طبق روایات مجعوله که موجب فرار جوانان تحصیل



 تابشی از قرآن    ٣٥٠

بَۡرارَ  نَّ إِ ﴿
َ
ُ�ونَ  ٱۡ� ٖس  ِمن �َۡ�َ

ۡ
ِ  ِعَبادُ  بَِها �َۡ�َُب  َ�ۡيٗنا ٥ َ�فُوًرا ِمَزاُجَها َ�نَ  َكأ  ٱ�َّ

ُروَ�َها ُهۥ َ�نَ  يَۡوٗما َوَ�َخافُونَ  بِٱ�َّۡذرِ  يُوفُونَ  ٦ َ�ۡفِجٗ�� ُ�َفّجِ  َوُ�ۡطعُِمونَ  ٧ ُمۡسَتِطٗ�� َ�ُّ
َعامَ  ٰ  ٱلطَّ ِسً�ا َوَ�تِيٗما ِمۡسِكيٗنا ُحّبِهِۦ َ�َ

َ
ِ  لِوَۡجهِ  ُ�ۡطعُِمُ�مۡ  إِ�ََّما ٨ َوأ  ِمنُ�مۡ  نُرِ�دُ  َ�  ٱ�َّ

ّ�َِنا ِمن َ�َاُف  إِنَّا ٩ ُشُكوًرا َوَ�  َجَزآءٗ  ُ  فََوقَٮُٰهمُ  ١٠ َ�ۡمَطرِ�ٗر� َ�ُبوٗسا يَۡوًما رَّ  َ�ٰلَِك  َ�َّ  ٱ�َّ
ٮُٰهمۡ  ٱۡ�َۡومِ  ةٗ  َولَقَّ وٗر� نَۡ�َ ْ  بَِما وََجَزٮُٰهم ١١ َوُ�ُ وا تَِّ�  ١٢ وََحرِ�ٗر� َجنَّةٗ  َصَ�ُ  َ�َ  �ِيَها �َ  ِٔمُّ

َرآ�ِِك� 
َ
 ُ�ُطوُ�َها َوُذّلِلَۡت  ِظَ�ٰلَُها َعلَۡيِهمۡ  َوَدا�َِيةً  ١٣ َزۡمَهرِ�ٗر� َوَ�  َشۡمٗسا �ِيَها يََرۡونَ  َ�  ٱۡ�

ةٖ  ّمِن َيةٖ �ِ � َعلَۡيِهم َوُ�َطاُف  ١٤ تَۡذِ�ٗ�  ۡ�َوابٖ  فِضَّ
َ
۠  َ�نَۡت  َوأ ْ  ١٥ قََوارِ�َرا ةٖ  ِمن قََوارِ�َرا  فِضَّ

ُروَها ٗسا �ِيَها َو�ُۡسَقۡونَ  ١٦ َ�ۡقِديٗر� قَدَّ
ۡ
ٰ  �ِيَها َ�ۡيٗنا ١٧ َز�َبِيً�  ِمَزاُجَها َ�نَ  َكأ  �َُس�َّ

  ].۱۸-۵[الدهر:  ﴾١٨ َسۡلَسبِيٗ� 
) از ۵شامند که آمیخته به کافور و یا طبع آن خنک است(آ میاز جامی نیکان  محققاً : ترجمه
) نیکوکاران به ۶ند و آن را به هر کجا خواهند روان کنند(ای که بندگان خدا از آن نوش چشمه

کنند بر  طعام می) و اطعام ۷ترسند( را گرفته می نذر وفا کنند و از روزی که هول آن همه جا
دهیم فقط برای رضای  همانا شما را طعام می(گویند) ) ۸( یتیم و اسیر را دوستی او مسکین،

) محققا ما از پروردگارمان از روزی که ۹خواهیم و نه شکرگزاری( از شما نه پاداشی می ،خدا
 روز حفظشان کند و ایشان را با) پس خدا از شر آن ۱۰ترسیم( ست میا عبوس وحشتناک

اند به بهشت و  آن صبری که کرده برای) و ایشان را پاداش دهد ۱۱روبرو سازد (نشاط و سرور 
) و ۱۳(بینند و نه سرمایی ) در آنجا بر سریرها تکیه زنند، نه گرمای خورشیدی را ۱۲ر(حری

) و ۱۴است( هایش فرو افتاده و در دسترس ایشان های آن بر سرشان سایه افکنده و میوه سایه
ه از نقره که آنها را ب هاییبلور ) ۱۵(گردانندبرآنان می ی بلورینیو قدحها سیمینی هایظرف

زنجبیل  اشآمیزهای که  ) و آشامیده شوند در بهشت به پیمانه۱۶اند( دقت و اندازه ساخته
 )۱۸نام سلسبیل نامیده شود.(ه ست که بای در آنجا ) چشمه۱۷است(
و آنچه ی مهیا کرده که به وصف نیاید تعالی برای ابرار و نیکان چیزهای باید دانست که خدای: نکات

کس از مصداق ابرار گردد پاداش او چنین است، با موجودات دنیا قیاس نشود و هر در این آیات ذکر شده

باشند که به نذر خود وفا  می او ۀو از جمله مصادیق ابرار که در روایات آمده حضرت علی و خانواد

اند که با کتاب  ساخته ای در شأن حضرت علی کرده و اطعام نمودند، در اینجا مفسرین شیعه قصه

خرافاتی که در تفسیر این سوره در  ۱۶ ۀست که ما در مقدما سازد و آمیخته به خرافات عقل نمی خدا و

کنیم و آن  و در اینجا روایتی که به حقیقت نزدیکتر است ذکر می ،ایم روایات مجعوله آمده تذکر داده

 



 ۳۵۱  سورة الدهر

نزد حضرت فاطمه مقداری جو بود : داست که فرمو مام جعفر صادقإروایت عبدالله میمون از 

و چون خواستند تناول کنند مسکینی  .آرد جو را به روغن مالید و آنرا پخت ؛یعنی ،ای ساخت عصیده

: برخاست و ثلث آن را به او داد، بدون فاصله یتیمی آمد و گفت رحمکم الله، علی: آمد و گفت

 پسکم الله، مرح: سیری آمد و گفتالله، آن حضرت ثلث دیگرش را به او داد، سپس اکم مرح

این روایت را شیخ طبرسی و قمی و  .!*"ذا نچشیدندحضرت ثلث باقی را به او داد و خودشان از آن غ

 در صحیف کاشانی نقل کرده
ً
ست که حضرت ا علویه در دعای روز بیست و دوم ماه منقول ۀاند. ضمنا

اجْ «: خواهد در دعا از خداوند می علی مَّ وَ لْ اللَّهُ ينَ عَ نَ الَّذِ  َ�نَ  يَۡوٗما َو�ََخافُونَ  بِٱ�َّۡذرِ  يُوفُونَ ﴿ نَا مِ
هُۥ طْعِمُ ، ﴾ُمۡسَتِطٗ�� َ�ُّ َّنْ يُ نَا ممِ لْ عَ مَّ اجْ هُ َعامَ ﴿اللَّ ٰ  ٱلطَّ ِسً�ا َو�َتِيٗما ِمۡسِكيٗنا ُحّبِهِۦ َ�َ

َ
تا آخر. و  »...﴾َوأ

ٰ ﴿ضمیر   طعام و هر سه صحیح است.اگردد به طعام و یا به  گردد به الله و یا برمی برمی ﴾ُحّبِهِۦ َ�َ

ونَ  وِۡلَ�ٰنٞ  َعلَۡيِهمۡ  َوَ�ُطوُف ﴿ ُ َّ�َ ۡ�َتُهمۡ  إَِذا �ُّ
َ
نُثوٗر� لُۡؤلُٗؤ� َحِسۡبَتُهمۡ  َر� يَۡت  �َذا ١٩ مَّ

َ
 َ�مَّ  َر�

يَۡت 
َ
ٞقۖ  ُخۡ�ٞ  ُسنُدٍس  ُب �َِيا َ�ٰلَِيُهمۡ  ٢٠ َكبًِ�ا َوُمۡلٗ�  نَعِيٗما َر� ْ  �ۡستَۡ�َ َساوِرَ  وَُحلُّٓوا

َ
 ِمن أ

ةٖ  اٗبا َر�ُُّهمۡ  وََسَقٮُٰهمۡ  فِضَّ ۡشُكوًرا َسۡعُيُ�م َوَ�نَ  َجَزآءٗ  لَُ�مۡ  َ�نَ  َ�َٰذا إِنَّ  ٢١ َطُهوًرا َ�َ  مَّ
  ].۲۲-۱۹[الدهر:  ﴾٢٢

کنی  آنان را ببینی گمان میگرد ایشان طواف کنند پسران همیشه جوان که چون ر و ب: ترجمه
نعمت و سلطنت ، ی آنجا را) وچون بنگر۱۹)(نورانی باشند(که تازه و اندمروارید افشان شده

های دیبای سبز و استبرق باشد و به  حالیکه بر اندامشان جامه) در۲۰بینی(میبزرگی 
) حقا که این ۲۱بنوشاند(اند و پروردگارشان به ایشان شراب پاک  دستبندهای نقره زیور شده

 )۲۲پاداش شما باشد و سعی شما مورد تشکر است.(

ونَ  وِۡلَ�ٰنٞ ﴿مقصود از : نکات ُ َّ�َ  ی است که همیشه تر و تازه باشند و پیر نشوند.پسران زیبای ﴾�ُّ

 ٱ﴿کن است حال باشد برای مم ﴾َعلَۡيِهم﴿
َ
. ﴾وِۡلَ�ٰنٞ ﴿یعنی  ﴾َحِسۡبَتُهم﴿و یا برای ضمیر  ﴾َرارَ بۡ ۡ�

يَۡت ﴿و مخاطب 
َ
 ،مکلفی مخاطب باشدممکن است هرباشد و  صممکن است رسول خدا ﴾َر�

ۡشُكوًرا َسۡعُيُ�م َوَ�نَ ﴿: فرماید میکند و میخود تشکروخدا شاکراست یعنی ازبندگان و  .﴾مَّ

 دهد. میبیشتریا وآنان را ده مقابل اجر

 .)٥/٤٠٥( مجمع البیانطبرسی،  -١

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٣٥٢

ۡ�َا َ�ۡنُ  إِنَّا﴿ وۡ  َءاثًِما ِمۡنُهمۡ  تُِطعۡ  َوَ�  َرّ�َِك  ِ�ُۡ�مِ  َفٱۡصِ�ۡ  ٢٣ تَ�ِ�ٗ�  ٱۡلُقۡرَءانَ  َعلَۡيَك  نَزَّ
َ
 أ

ِصيٗ�  بُۡ�َرةٗ  َرّ�َِك  ٱۡسمَ  َوٱۡذُكرِ  ٢٤ َكُفوٗر�
َ
ۡلِ  َوِمنَ  ٢٥ َوأ  َ�ۡٗ�  وََسّبِۡحهُ  َ�ُۥ فَٱۡسُجدۡ  ٱ�َّ

ُؤَ�ٓءِ  إِنَّ  ٢٦ َطوِ�ً�  ۡنُ  ٢٧ ثَقِيٗ�  يَۡوٗما َوَرآَءُهمۡ  َوَ�َذُرونَ  ٱۡلَعاِجلَةَ  ُ�ِبُّونَ  َ�ٰٓ  َخلَۡقَ�ُٰهمۡ  �َّ
 ٓ ۡ�َُهۡمۖ  وََشَدۡدنَا

َ
ٓ  ِشۡئَنا �َذا أ ۡ�َا ۡمَ�ٰلَُهمۡ  بَدَّ

َ
ٞۖ  َ�ِٰذهِۦ إِنَّ  ٢٨ َ�ۡبِديً�  أ َذَ  َشآءَ  َ�َمن تَۡذكَِرة  إَِ�ٰ  ٱ�َّ

ٓ  �ََشآُءونَ  َوَما ٢٩ َسبِيٗ�  َرّ�ِهِۦ ن إِ�َّ
َ
َ  أ ۚ  َشآءَ � ُ َ  إِنَّ  ٱ�َّ  َمن يُۡدِخُل  ٣٠ َحِكيٗما َعلِيًما َ�نَ  ٱ�َّ

ٰلِِم�َ  رَۡ�َتِهۦِۚ  ِ�  �ََشآءُ  َعدَّ  َوٱل�َّ
َ
ِ�َمۢ� َعَذابًا لَُهمۡ  أ

َ
   ].۳۱-۲۳[الدهر:  ﴾٣١ أ

فرمان  ) پس برای۲۳کردن کاملی( ن را نازلبه تحقیق ما خودمان نازل کردیم بر تو قرآ: ترجمه
) و نام پروردگارت را ۲۴از ایشان را مکن( ۀکار و یا کفران پیش پروردگارت صبر کن و اطاعت گنه

را در شب دراز تسبیح ی از شب را برای او سجده کن و او) و برخ۲۵یاد کن در بامداد و پسین(
اندازند روز سخت سنگین  دارند دنیا را و پشت سر می ) محققًا ایشان دوست می۲۶گوی(

چون بخواهیم ایشان را تبدیل را محکم کردیم و) ما ایشان را خلق نمودیم وبندهایشان۲۷را(
ستی که این سوره تذکری است پس در ه ) ب۲۸آوریم( کنیم و غیر ایشان را عوض ایشان می می
خواهید مگر اینکه  ) و شما نمی۲۹(درپیش گیرد کس بخواهد به سوی پروردگارش راهی هر 

که را بخواهد در رحمت خود داخل ) هر ۳۰خدا دانای حکیم بوده است( کهخدا بخواهد زیرا 
 )۳۱کند و برای ستمگران عذاب دردناک آماده کرده است.( می

ُؤَ�ٓءِ  إِنَّ ﴿: ۀجمل: نکات استدالل است بر اینکه اصرار کفار بر کفرشان از  ﴾ٱۡلَعاِجَلةَ  ُ�ِبُّونَ  َ�ٰٓ

داللت دارد  ﴾....َوَ�َذُرونَ ﴿: ۀو شهوات است. وجملجهت استدالل نیست بلکه از جهت حب دنیا 

اند. و روز قیامت را ثقیل  ی گویا پشت سر انداختهاعتنای بیبر اینکه ایشان با بودن قیامت جلو رویشان از 

 َوَما﴿: ۀافتند از هول و ترس. و مقصود از جمل تعبیر نموده زیرا واردین آن به زحمت و تعب می
ٓ  �ََشآُءونَ  ن إِ�َّ

َ
ُ  �ََشآءَ  أ بودن شما را ما  جبر نیست بلکه مقصود این است که مشیت شما و مختار ﴾ٱ�َّ

 گرفتیم. گذاشتیم جلو مشیت شما را می ایم و اگر ما شما را مختار نمی خواسته

 



 
 
 

 سورة املرسالت (مكية وهي مخسون آية)

 باشد آیه می ۵۰مرسالت مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ِٰشَ�ٰتِ  ٢ َعۡصٗفا فَٱۡلَ�ِٰصَ�ٰتِ  ١ ُعۡرٗفا َوٱلُۡمۡرَسَ�ِٰت ﴿ � َوٱل�َّ  ٤ فَۡرٗقا فَٱۡلَ�ِٰرَ�ٰتِ  ٣ �َۡ�ٗ
وۡ  ُعۡذًرا ٥ ذِۡكًرا فَٱلُۡمۡلقَِ�ٰتِ 

َ
 ].۷-۱[المرسالت:  ﴾٧ لََ�ٰقِعٞ  تُوَعُدونَ  إِ�ََّما ٦ نُۡذًرا أ

) ۱پیاپی( شدگان حمن رحیم. قسم به فرستادهنام خدای کامل الذات و الصفات ره ب: ترجمه
د ان ) که جداکننده۳نشر دقیق(ه ب(وحی) کنان  ) و قسم به نشر۲( بوزند چون تندبادهاکه 

) که ۶کاران( انذار تبه کاران و یا ) برای عذر صواب۵) که ذکر را إلقاء کنند(۴جداکردن کاملی(
 )۷شدنی است.( شوید واقع همانا آنچه وعده داده می

 اول تا پنجم صفاتی ذکر شده  ۀاز آی: نکات
ً
لی اقوال دیگری نیز گفته و استبرای فرشتگان  که ظاهرا

  ،برای انبیاء باشد یابرای آیات قرآن باشد و  اند که آن صفات
ً
  ،برای بادها باشد: و رابعا

ً
برای : و خامسا

آمده برای یک موصوف  فا و واوممکن است صفت اول و دوم که با  و الهامات و دواعی الهی باشد

 فاموصوف دیگری باشد، چون  اند برای آمده فاباشد و صفت سوم و دیگر چهارم و پنجم که هر دو با 

است.  واوو مناسب مدخول  واومرتب است بر مدخول  فاداللت بر وصل و تعلق دارد، یعنی مدخول 

بنابراین ممکن است موصوف دو وصف اول غیر از موصوف سه وصف آخر باشد حال اگر تمام اوصاف 

قسم به فرشتگانی که : شود معنی چنین میچنانکه ظاهر همین است، پس  ی فرشتگان باشداپنجگانه بر

روند  سرعت می همنکر که آنان ب درپی فرستاده شده برای مأموریتها و یا برای کارهای معروف ضد پی

های عمل  هند و یا نامهد می عذاب خدا را نشر وسازند و یا رحمت   را منتشر می وحیمانند سرعت باد و 

حق  ۀدهند و یا روزی و آنچه را مأمور به نشر آن هستند، پس آن فرشتگانی که جداکنند آدم را نشر می بنی

مین نحو ممکن ه کنند و یا علم و حکمت را، و به از باطلند که القاء ذکر و تذکرات و یا وحی را القاء می

 »علی هذا وقس«است توجیه شود اگر موصوف انبیا و یا آیات قرآن و یا الهامات و یا دواعی إلهی باشد، 
 نازعات بیاید. ۀاگر موصوف ابرها باشند. و فوائد این سوگندها در سور



 تابشی از قرآن    ٣٥٤

َمآءُ  �َذا ٨ ُطِمَسۡت  ٱ�ُُّجومُ  فَإَِذا﴿ َباُل  �َذا ٩ فُرَِجۡت  ٱلسَّ  ٱلرُُّسُل  �َذا ١٠ �ُِسَفۡت  ٱۡ�ِ
ّ�َِتۡت 

ُ
يِّ  ١١ أ

َ
لَۡت  يَۡو�ٍ  ِ� ّجِ

ُ
ٓ  ١٣ ٱۡلَفۡصلِ  ِ�َۡومِ  ١٢ أ ۡدَرٮَٰك  َوَما

َ
 يَۡوَم�ِذٖ  َوۡ�لٞ  ١٤ ٱۡلَفۡصلِ  يَۡومُ  َما أ

 َ�ِ� لَمۡ  ١٥ ّلِۡلُمَكّذِ
َ
لِ�َ  ُ�ۡهلِكِ  � وَّ

َ
 بِٱلُۡمۡجرِِم�َ  َ�ۡفَعُل  َكَ�ٰلَِك  ١٧ ٱ�ِخرِ�نَ  نُۡتبُِعُهمُ  ُ�مَّ  ١٦ ٱۡ�

�ِ�َ  يَۡوَم�ِذٖ  َوۡ�لٞ  ١٨ لَمۡ  ١٩ ّلِۡلُمَكّذِ
َ
م � آءٖ  ّمِن َ�ۡلُق�ُّ ِه�ٖ  مَّ ِك�ٍ  قََرارٖ  ِ�  فََجَعۡلَ�ٰهُ  ٢٠ مَّ  مَّ

ۡعلُو�ٖ  قََدرٖ  إَِ�ٰ  ٢١ �ِ�َ  ذٖ يَۡوَم�ِ  َوۡ�لٞ  ٢٣ ٱۡلَ�ِٰدُرونَ  فَنِۡعمَ  َ�َقَدۡرنَا ٢٢ مَّ  ﴾٢٤ ّلِۡلُمَكّذِ
 ].۲۴-۸[المرسالت:  

) و آنگاه که آسمان ۸پس وقوع قیامت آن گاه است که ستارگان محو شوند(: ترجمه
 گاه که برای رسوالن وقتی معین شود) و آن۱۰ریز گردد( ) و آنگاه که کوهها ریز۹بشکافد(

) و تو چه ۱۳( ) برای روز قضاوت۱۲معین شده( ) برای کدام روز وقت۱۱( (وحاضر شوند)
) آیا پیشینیان را هالک ۱۵) وای در آنروز بر مکذبین(۱۴دانی که  روز قضاوت چیست(

رفتار کاران چنین  ا گنه) ب۱۷آوردیم( ان را در پی ایشان در) سپس دیگر ۱۶نکردیم(
) که ۲۰ت نیافریدیم() آیا شما را از آب پس۱۹) وای در آن روز است بر مکذبین(۱۸کنیم( می
چه ) پس قدرت داشتیم پس ۲۲) تا مدتی معلوم(۲۱را در قرارگاهی محکم قرار دادیم( آن

 )۲۴بین.(نروز است بر مکِذّ آ) وای در ۲۳خوب قادری بودیم(

این است که برای پیامبران وقتی معین شود که راجع  ﴾....ٱلرُُّسُل  �َذا﴿: ۀمقصود از جمل: نکات

، فصل خصومت و ﴾ٱۡلَفۡصلِ  ِ�َۡومِ ﴿ایشان گواهی دهند. و مقصود از  رساندن وحی بهبه امتشان و 

ِك�ٍ  قََرارٖ ﴿ود از صجداکردن حق از باطل و قضاوت برای بندگان و تعیین کیفرشان است، و مق  ﴾مَّ
ۡعلُو�ٖ  قََدرٖ  إَِ�ٰ ﴿رحم است. و مقصود از  اگر به  ﴾َ�َقَدۡرنَا﴿ ۀتا مدت وضع حمل است. و جمل ﴾مَّ

و اعضاء و جوارح او را معین کردیم و اگر به  نجنی ۀتشدید قرائت شود معنی چنین است که ما انداز

 تخفیف قرائت شود همانطور است که ترجمه شد.

لَمۡ ﴿
َ
�َض  َ�َۡعلِ  �

َ
ۡحَيآءٗ  ٢٥ كَِفاتًا ٱۡ�

َ
ۡمَ�ٰٗتا أ

َ
 َ�ِٰمَ�ٰٖت  َرَ�ِٰ�َ  �ِيَها وََجَعۡلَنا ٢٦ َوأ

ۡسَقۡيَ�ٰ 
َ
آءٗ  ُ�مَوأ �ِ�َ  يَۡوَم�ِذٖ  َوۡ�لٞ  ٢٧ فَُراٗتا مَّ ْ  ٢٨ ّلِۡلُمَكّذِ بُونَ  بِهِۦ ُكنُتم َما إَِ�ٰ  ٱنَطلُِقٓوا  تَُ�ّذِ

٢٩  ْ  تَۡرِ�  إِ�ََّها ٣١ ٱللََّهبِ  ِمنَ  ُ�ۡغِ�  َوَ�  َظلِيلٖ  �َّ  ٣٠ ُشَعبٖ  ثََ�ٰثِ  ذِي ِظّلٖ  إَِ�ٰ  ٱنَطلُِقٓوا
رٖ  نَُّهۥ ٣٢ َكٱۡلَقۡ�ِ  �َِ�َ

َ
�ِ�َ  يَۡوَم�ِذٖ  َوۡ�لٞ  ٣٣ ُصۡفرٞ  ِجَ�ٰلَتٞ  َك�  َ�  يَۡومُ  َ�َٰذا ٣٤ ّلِۡلُمَكّذِ

�ِ�َ  يَۡوَم�ِذٖ  َوۡ�لٞ  ٣٦ َ�َيۡعَتِذُرونَ  لَُهمۡ  يُۡؤَذنُ  َوَ�  ٣٥ يَنِطُقونَ   ٱۡلَفۡصِل�  يَۡومُ  َ�َٰذا ٣٧ ّلِۡلُمَكّذِ

 



 ۳۵۵  سورة المرسالت

لِ�َ  َ�َۡعَ�ُٰ�مۡ  وَّ
َ
�ِ�َ  يَۡوَم�ِذٖ  َوۡ�لٞ  ٣٩ فَِكيُدونِ  َكۡيدٞ  لَُ�مۡ  َ�نَ  فَإِن ٣٨ َوٱۡ�  إِنَّ  ٤٠ ّلِۡلُمَكّذِ

ا َوفََ�ٰكِهَ  ٤١ وَُ�ُيونٖ  ِظَ�ٰلٖ  ِ�  ٱلُۡمتَّقِ�َ  ْ  ٤٢ �َۡشَتُهونَ  ِممَّ ْ  ُ�ُوا ُ�وا ۢ َهنِٓ�  َوٱۡ�َ  ُكنُتمۡ  بَِما � َٔ
�ِ�َ  يَۡوَم�ِذٖ  َوۡ�لٞ  ٤٤ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  َ�ِۡزي َكَ�ٰلَِك  إِنَّا ٤٣ َ�ۡعَملُونَ  ْ  ٤٥ ّلِۡلُمَكّذِ ْ  ُ�ُوا  َوَ�َمتَُّعوا

ۡرُِمونَ  إِنَُّ�م قَلِيً�  �ِ�َ  يَۡوَم�ِذٖ  َوۡ�لٞ  ٤٦ �ُّ ْ  لَُهمُ  �ِيَل  �َذا ٤٧ ّلِۡلُمَكّذِ  يَۡرَكُعونَ  َ�  ٱۡرَكُعوا
�ِ�َ  يَۡوَم�ِذٖ  َوۡ�لٞ  ٤٨ يِّ  ٤٩ ّلِۡلُمَكّذِ

َ
   ].۵۰-۲۵[المرسالت:  ﴾٥٠ يُۡؤِمُنونَ  َ�ۡعَدهُۥ َحِديثِۢ  فَبِأ

) و در آن ۲۶( ) برای زندگان و مردگان۲۵شما قرار ندادیم( دربرگیرندۀآیا زمین را : ترجمه
) ۲۸) وای در آنروز است بر مکذبین(۲۷ب گوارا نوشانیدیم(آکوههای بلند نهادیم و به شما 

ای که سه شاخه  سوی سایه ) روان شوید به۲۹کردید( روان شوید به سوی آنچه تکذیب می
ه ) ب۳۱دارد( حرارت نگاه می است و نه از شعله (و خنک کننده) افکن ) نه سایه۳۰دارد(

) وای ۳۳) گویا شترانی زرد(۳۲کنند مانند قصر( ی پرتاب میهای شرارهآن(دوزخ) درستی که 
) و به ایشان اجازه ۳۵ست که سخن نگویند(ا ) این روزی۳۴برای مکذبین( است در آن روز

) این روز فیصله است که شما و ۳۷روز بر مکذبین() وای در آن۳۶اده نشود که عذر آورند(د
 روز ) وای در آن۳۹) که اگر نیرنگی دارید با من نیرنگ بزنید(۳۸ایم( گذشتگان را جمع کرده

 آنچهها از  ) و میوه۴۱د(سارهاین ها و چشمه ) حقا که متقین در سایه۴۰بر مکذبین(
) حقا ۴۳کردید( عوض آنچه عمل می یتان) گفته شود بخورید و بیاشامید گوارا۴۲بخواهند(

) ای کافران ۴۵) ویل در آنروز است بر مکذبین(۴۴دهیم نیکوکاران را( که ما چنین جزا می
ت بر ) وای در آنروز اس۴۶زیرا که شما مجرمید(برید   اندکی در دنیا بهرهبخورید و 

نروز است بر آ) وای در ۴۸) و چون به ایشان گفته شود رکوع کنید رکوع نکنند(۴۷مکذبین(
 )۵۰آورند.( ) پس بعد از قرآن به کدام حدیث ایمان می۴۹مکذبین(

خیزد و سه شعبه  ، آن دودی است که از دوزخ برمی﴾ُشَعبٖ  ثََ�ٰثِ  ذِي ِظّلٖ ﴿ مقصود از: نکات

ای از طرف چپ. و  ای از طرف راست، و شعبه منافقان و کافران، و شعبهای باالی سر  گردد، شعبه می

رٖ  تَۡرِ� ﴿ ۀمقصود از جمل های آتش را که دوزخ پرتاب  ، این است که شراره و جرقه﴾َكٱۡلَقۡ�ِ  �َِ�َ

این است که  ﴾يَنِطُقونَ  َ� ﴿رنگ، و مقصود از  کند هر یک مانند کاخی است و یا مانند شتری زرد می

ْ ﴿اجازه سخنی نگویند مگر در موقف سؤال و جواب، ولی در مواقف دیگر خیر. وخطاب بدون   ُ�ُوا
 ْ ُ�وا را که ترجمه به وای شد  ﴾َوۡ�لٞ ﴿ :ۀاز طرف خدا و یا از خازنان بهشت است. و کلم ﴾....َوٱۡ�َ

وادی و بیابانی است  ؛البحرین گوید ویل چاهی است در دوزخ، و در کتاب مجمع ؛خواننده  بداند که

يِّ ﴿ :ۀن برود ذوب و جاری شود. و جملآکه اگر کوهها در 
َ
داللت دارد  ﴾يُۡؤِمُنونَ  َ�ۡعَدُهۥ َحِديثِۢ  فَبِأ

 ز قرآن برای مردم مفید نیست اگر قرآن مفید نباشد.اکه حدیثی پس 

 



 
 
 

 (مكية وهي أربعون آية)سورة النبأ 

 باشد آیه می ۴۰نبأ مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ِي ٢ ٱۡلَعِظيمِ  ٱ�ََّبإِ  َعنِ  ١ يَتََسآَءلُونَ  َ�مَّ ﴿  ٤ َسَيۡعلَُمونَ  َ�َّ  ٣ ُ�َۡتلُِفونَ  �ِيهِ  ُهمۡ  ٱ�َّ
  ].۵-۱[النبأ:  ﴾٥ َسَيۡعلَُمونَ  َ�َّ  ُ�مَّ 

کنند و از یکدگر  نام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. از چه گفتگو میه ب: ترجمه
زودی آگاه ه ) آری ب۳) آن خبری که در آن اختالف دارند(۲) از آن خبر بزرگ(۱پرسند( می

 )۵ردند.(زودی آگاه گه ی ب) باز آر۴شوند(

آیات تهدیدی که فرموده  ۀاست به قرینمعنی پرسش دو دسته از یکدگر ه ب ﴾يَتََسآَءلُونَ ﴿: نکات

کردند، حال   شود مخالفین و مشرکین از خبر بزرگی از یکدیگر سؤال می وم میمعل ،﴾َسَيۡعلَُمونَ  َ�َّ ﴿

و یا معاد روز قیامت، از آیاتی که در ذیل این آیات  صرسول خدا آن خبر بزرگ توحید است و یا نبوِت 

علویه در  ۀدر صحیف طالب و علی بن ابی .شود پرسش ایشان از قیامت بوده است آمده معلوم می

دُ الْـحَ «: کند دعای روز دوشنبه عرض می ِ مْ ينِ يفِ  ِ�َّ َ بَرصَّ نِ وَ يامَ ِ نِي بِاإلْ مَ رَ أَكْ مِ وَ الَ ِسْ اينِ لِإلْ دَ ي هَ ينِ الَّذِ  الدِّ

نِي  فَ رَّ عَ نِي بِالْيَقِنيِ وَ فَ َّ رشَ ونَ وَ الْـحَ وَ كُ فَ ؤْ نْهُ يُ ي عَ ِي ٢ ٱۡلَعِظيمِ  ٱ�ََّبإِ ﴿ قَّ الَّذِ ، از »!*"﴾ُ�َۡتلُِفونَ  �ِيهِ  ُهمۡ  ٱ�َّ

خود آن حضرت نیست، بلکه او مؤمن به نبأ عظیم است، در  ﴾ٱۡلَعِظيمِ  ٱ�ََّبإِ ﴿شود  این دعا معلوم می

اند خود آن جناب نبأ عظیم است، دیگر  که در تفسیر این آیه نوشته این صورت چه قدر نادانند کسانی

اند این سوره در مکه نازل شده و اهل مکه اختالف و تسائل از مقام آن حضرت نداشتند تا  فکر نکرده

راست که مرا به اسالم هدایت نمود و با ایمان مرا گرامی داشت و در دین مرا بصیرت عنایت سپاس و ستایش خدایی « -١

گردانند، به من آموخت و خبر بزرگی که در آن اختالف فرمود و با یقین مرا گرامی داشت و حقی را که از آن روی

 .)٨٧/١٧١( بحار األنوارمجلسی، ». دارند

                                                           



 ۳۵۷  سورة النبأ

ایم  ای که پیرامون دعای ندبه نوشتیم توضیح بیشتری داده این مورد در جزوهخدا جواب دهد. و ما در 

 مراجعه شود.

لَمۡ ﴿
َ
�َض  َ�َۡعلِ  �

َ
َباَل  ٦ ِمَ�ٰٗدا ٱۡ� ۡوتَاٗدا َوٱۡ�ِ

َ
ۡزَ�ٰٗجا وََخلَۡقَ�ُٰ�مۡ  ٧ أ

َ
 نَۡوَمُ�مۡ  وََجَعۡلَنا ٨ أ

َۡل  وََجَعۡلَنا ٩ ُسَباٗ�ا  ِشَداٗدا َسۡبٗعا فَۡوقَُ�مۡ  َوَ�نَۡيَنا ١١ َمَعاٗشا ٱ�ََّهارَ  وََجَعۡلَنا ١٠ ِ�َاٗسا ٱ�َّ
اٗجا وََجَعۡلَنا ١٢ اٗجا ِ�َ نَزۡ�َا ١٣ وَهَّ

َ
ُۡخرِجَ  ١٤ َ�َّاٗجا َمآءٗ  ٱلُۡمۡعِصَ�ٰتِ  ِمنَ  َوأ ا بِهِۦ ّ�ِ  َحّبٗ

ٍٰت  ١٥ َوَ�َباٗ�ا ۡلَفافًا وََج�َّ
َ
  ].۱۶-۶[النبأ:  ﴾١٦ �

) و شما ۷ها ننمودیم( ) و کوهها را میخ۶بساطی محل آرامش نگردانیدیم(آیا زمین را : ترجمه
و شب را پوششی  )۹آسودن نمودیم( ۀ) و خوابتان را وسیل۸جفت مرد و زن آفریدیم( را جفت
) و در باالی سرتان هفت آسمان محکم ۱۱گردانیدیم( (برای کسب) معاشرا  ) و روز۱۰کردیم(

) و از ابرهای متراکم آبی ریزان نازل ۱۳آفریدیم() و چراغی فروزان ۱۲برافراشتیم(
درختان ظاهر ه ب ۀ) و بوستاهای پیچید۱۵) تا به آن دانه وگیاه بیرون آوریم(۱۴نمودیم(
 )۱۶سازیم.(

اگر  ،بر ایجاد معاد استدالل کرده به ایجاد موجوداتیخدا در این آیات برای اثبات قدرت : نکات

و اگر توحید باشد باز استدالل به این آیات صحیح است. یکی از  معاد باشد. ﴾ٱۡلَعِظيمِ  ٱ�ََّبإِ ﴿

معجزات علمی قرآن خبردادن از این است که همه چیز را جفت نر و ماده آفریدیم و خدا این گونه 

: ۀرا برای بقاء نسل آفریده، و این دلیل بر تدبیر و حکمت خالق است و نفی تصادف. کلم تخلق

و  ،تعطیل و راحتی دستگاه انسان است تا تجدید قوا کندقطع یعنی قطع ادراکات،  ؛معنیبه  ﴾ُسَباٗ�ا﴿

ر فتن به جهان دیگری را و به اضافه اثبات  کند مرگ و فوائد معنوی آن انقطاع از این جهان و یادآوری می

ِ  َمَناُمُ�م ۦتِهِ َءاَ�ٰ  َوِمنۡ ﴿ست ا صانع به خواب ۡ ٱب  ﴾َمَعاٗشا ٱ�ََّهارَ  وََجَعۡلَنا﴿: ۀ. و جمل!*"﴾...ل�َّ
عمرو شیبانی نقل شده که گفت دیدم حضرت  داللت دارد که باید در روز تحصیل معاش کرد. از ابی

که عرق از پشت  طوریه کرد ب خشنی به تن داشت و کار می ۀرا که بیلی در دست و جام صادق

دوست دارم  فرمودا انجام دهم، حضرت بیل را به من بدهید تا کارتان ر کردمریخت، عرض  مبارکش می

 ص. و نیز در حاالت رسول خدا!+"آوردن معاش اذیت حرارت آفتاب را ببیند دسته که مرد در راه ب

 ].٢٣[الروم:  »خفتنتان در شب. ی وجود و قدرت اوها و از نشانه« -١

 .)٥/٧٦( الکافيکلینی،  -٢

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٣٥٨

َء �َ رَتِ �َْش  َسلِْ�َ رْ مُ ـُد الاَكَن ِسيْ «: آمده که ْ  مِ حْ يَ ي اليشَّ
ُ
ِ  هُ ل  إ

َ
ِ ىل ْعِطِ�  وُل قُ يَ �َ  بَِنْفِسهِ  هِ تِ يْ  ب

َ
ُ َصاِحُبُه أ هلَ

ُه، �َ 
ُ
مْحِل

َ
َحقُّ حِبَْملِهِ  َصاَحُب الَمَتاعِ  وُل قُ يَ أ

َ
 .!*"»أ

ورِ  ِ�  يُنَفخُ  يَۡومَ  ١٧ ِميَ�ٰٗتا َ�نَ  ٱۡلَفۡصلِ  يَۡومَ  إِنَّ ﴿ تُونَ  ٱلصُّ
ۡ
ۡفَواٗجا َ�َت�

َ
َمآءُ  َوفُتَِحتِ  ١٨ أ  ٱلسَّ

بَۡ�ٰٗبا فََ�نَۡت 
َ
َتِ  ١٩ � َباُل  َوُسّ�ِ ابًا فََ�نَۡت  ٱۡ�ِ ٰغِ�َ  ٢١ ِمۡرَصاٗدا َ�نَۡت  َجَهنَّمَ  إِنَّ  ٢٠ َ�َ  ّلِل�َّ

ٰبِثِ�َ  ٢٢ اٗ�ا َٔ َ�  َّ�  ٓ ۡحَقاٗ�ا �ِيَها
َ
ابًا َوَ�  بَۡرٗدا �ِيَها يَُذوقُونَ  �َّ  ٢٣ أ اٗ�ا َ�ِيٗما إِ�َّ  ٢٤ َ�َ  وََغسَّ

ْ  إِ�َُّهمۡ  ٢٦ وِفَاقًا َجَزآءٗ  ٢٥ ْ  ٢٧ ِحَساٗ�ا يَرُۡجونَ  َ�  َ�نُوا بُوا اٗبا َ�ٰتَِنا� َوَ�ذَّ   ].۲۸-۱۷[النبأ: ﴾٢٨ كِذَّ
فوج  در صور دمیده شود پس فوج) روزی که ۱۷داوری وقت معینی است( حقا که روز: ترجمه

سراب شوند و(همچون)  ) و کوهها سیر داده۱۹) و آسمان باز شود و درها گردد(۱۸ید(آی می
) مدتهای ۲۲) برای سرکشان بازگشتی است(۲۱( اهی است) حقا که دوزخ کمینگ۲۰گردند(

جز آب جوشی و ) ۲۴) در آنجا نچشند نه سردی و نه شرابی(۲۳بسیاری در آن توقف کنند(
) و به ۲۷مید نداشتند(ا) زیرا ایشان به حسابی ۲۶ی موافق کردار() جزای۲۵چرک و خونی(

 )۲۸آیات ما تکذیب کردند تکذیب شدیدی.(
پس از آنکه قدرت خود را اثبات نموده پرداخته به بیان روز معاد که برای ایجاد تعالی  حق: نکات

 
ً
قادر است و به بیان معاد طبق عرف عرب و مردم دنیا پرداخته است از جمله فرموده روزی  معاد کامال

 نوازند که سالطین و امرا برای احضار نفرات و سپاهیان شیپور میطوریکه در صور دمیده شود، همان

فرماید صور که به معنی بوق و شیپور است دمیده شود اما کیفیت موجودات قیامت و  طور خدا میهمان

نمودن به اذهان بندگان   عالم برزخ چگونه است بر هر کسی مجهول است و فقط برای تمثیل و نزدیک

 
ً
ضع شده. همین جهان و هل زمین برای معانی محدود و مأنوسزبان ا چنین بیان نموده است، اصال

 امور جهان دیگر به قدری مهم است که قابل بیان برای ما نیست که بحر قلزم اندر ظرف ناید.

ءٍ  َوُ�َّ ﴿ ۡحَصۡيَ�ٰهُ  َ�ۡ
َ
ْ  ٢٩ كَِ�ٰٗبا أ  َمَفاًزا لِۡلُمتَّقِ�َ  إِنَّ  ٣٠ َعَذابًا إِ�َّ  نَّزِ�َدُ�مۡ  فَلَن فَُذوقُوا

ۡعَ�ٰٗبا َحَدآ�ِقَ  ٣١
َ
تَۡراٗبا َوَ�َواِعَب  ٣٢ َوأ

َ
ٗسا ٣٣ �

ۡ
 َوَ�  لَۡغٗو� �ِيَها �َۡسَمُعونَ  �َّ  ٣٤ دَِهاٗ�ا َوَ�أ

را به گفت: آنکرد و همراه وی به او میرا خود به سوی خانه حمل میکرد و آنچون رسول خدا چیزی را خرید می« -١

الدین، ابوحامد غزالی، إحیاء علوم ». فرمود: صاحب کاال سزاوارتر است به حمل آنمن بدهید تا حملش کنم؛ می

سند ا ب ههریروبا را ازآن أبو یعلی«گوید: کتاب آداب العزلة، فایده هفتم؛ و حافظ عراقی در تخریج احیاء می

 نمود.را خریده و حمل میو آن در مورد شلواری بود که آن تخریج کرده است. ضعیف

 

                                                           



 ۳۵۹  سورة النبأ

ٰٗبا ّ�َِك  ّمِن َجَزآءٗ  ٣٥ كِ�َّ َ�َٰ�ٰتِ  رَّّبِ  ٣٦ ِحَساٗ�ا َ�َطآءً  رَّ �ِض  ٱلسَّ
َ
 َ�  ٱلرَّ�ۖ  بَۡيَنُهَما َوَما َوٱۡ�

  ].۳۷-۲۹[النبأ:  ﴾٣٧ ِخَطاٗ�ا ِمۡنهُ  َ�ۡملُِكونَ 
) پس بچشید که ۲۹( (در پروندۀ عملشان) به شماره نوشتیم نوشتنیرا  همه چیزو : ترجمه

) باغها و ۳۱) محققًا برای پرهیزکاران کامیابی و رستگاری است(۳۰یم(ذاب نیفزایشما را جز ع
) در آنجا نه بیهوده ۳۴) و جامهای لبریز دمادم(۳۳) و دختران نارپستان همسال(۳۲انگورها(

) پروردگار ۳۶ت به حساب(ی اس) پاداشی است از پروردگارت عطای۳۵(شنوند و نه دروغی
ی خطاب با ذات ت پروردگار رحمن، حق سخن و توانایزمین و آنچه میان آنهاس آسمانها،

 )۳۷مقدسش را ندارند.(
راجع به مجرمین جزا و پاداش وفق عمل است، و  ،ستا در این آیات که بیان ثواب و عقاب: نکات

دهند حتی  حساب به کسی پاداش نمی بی .﴾ِحَساٗ�ا َ�َطآءً ﴿: نیز روی حساب است به متقین عراج

نامند و  که خود را مسلمان می ست، پس کسانیا فضل و عطای پروردگار طبق این آیات روی حساب

جمعی و  خوانی و رقصیدن دست معتقدند که هر کاری کردند به صرف خواندن اشعار تصنیف نوحه

زهی نادانی و  .شود که مورد نهی است عوض می حساب و کتاب پروردگار با این اعمالیگریه و زاری، 

 خواهند قانون خدا را عوض کنند. اینان با این بدعتها می !غرور

وحُ  َ�ُقومُ  يَۡومَ ﴿ ۖ  َوٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ  ٱلرُّ ا ذِنَ  َمنۡ  إِ�َّ  َ�َتَ�َُّمونَ  �َّ  َصّفٗ
َ
 ٣٨ ٗباَصَوا َوقَاَل  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ  َ�ُ  أ

ۖ  ٱۡ�َۡومُ  َ�ٰلَِك  َذَ  َشآءَ  َ�َمن ٱۡ�َقُّ ٓ  ٣٩ ابًا َٔ َ�  َرّ�ِهِۦ إَِ�ٰ  ٱ�َّ ا نَذۡرَ�ُٰ�مۡ  إِ�َّ
َ
 يَنُظرُ  يَۡومَ  قَرِ�ٗبا َعَذاٗبا أ

َمۡت  َما ٱلَۡمۡرءُ   ]. ۴۰-۳۸[النبأ: ﴾٤٠ تَُ�ٰبَۢ� ُكنُت  َ�ٰلَۡيتَِ�  ٱۡلَ�فِرُ  َوَ�ُقوُل  يََداهُ  قَدَّ
که خدای رحمن  که روح و فرشتگان به صف بایستند سخنی نگویند جز کسیروزی : ترجمه

شدنی است پس هر کس بخواهد به سوی  ) آن روز روز واقع۳۸او را اذن دهد و صواب گوید(
اندیم از عذاب نزدیک، روزی که ) حقیقتًا ما شما را ترس۳۹پروردگارش راه بازگشتی گیرد(

 )۴۰ببیند و کافر بگوید ای کاش من خاک بودم.(شخصی آنچه با دست خود انجام داده هر 
فرموده احدی از اهل آسمانها و زمین حق گفتگو و خطاب با پروردگار ندارد و لذا  ۳۷ ۀدر آی: نکات

ی از طرف هلعدل ا ۀی اینکه رؤساء و بزرگان نتوانند مردم را بنام اینکه در محکمابرای دفع غرور و بر

کنیم گول بزنند و بفریبند،  یم و دفع عذاب و عقاب میگوی سخن می شویم و با خدا ینده میمردم نما

 با فرشتگان همه در صف بندگی ایستاده و تعظم فرشتگان اسو یا روح که اارواح بزرگان : فرماید می

لهی سخن گوید و ااضافه صواب و طبق قانون ه احدی حق تکلم ندارد مگر آنکه خدا او را إذن دهد، و ب

بازی شما را گول نزنند.   نام شفاعت و طرفداری و پارتیه این ب نیست که باشد، پس بنابر آن هم که معلوم

 



 تابشی از قرآن    ٣٦٠

ةَ «: البالغه فرموده نهج ۱۸۸ ۀدر خطب و حضرت علی اعَ لُوا طَ عَ اجْ يْعاً ... اهللاِ فَ فِ مْ شَ لِبَتِكُ كِ طَ رْ  » لِدَ
تشخص فیه : پس از آنکه فرموده ۱۸۶ ۀکه طاعت خدا را شفیع برای یافتن درخواست دانسته، و در خطب

علویه  ۀ. و در صحیفشفیع یشفع فال: فرماید و مردم را از هول و وحشت روز قیامت ترسانده می األبصار

افِعُ لَ «: در دعای روز چهاردهم ماه فرموده الشَّ مـوَ ُمْ  هُ ُولُ دُوهنَ قَكَ حيَ وْ دٌ فَ خدایا تو « :، یعنی»لَيْسَ أَحَ

چه با آیات  ، اگر»باشی و کسی باالتر از تو نیست تا میان تو وخلق حائل شود میخود شافع بندگان 

ای کاش من خاک بودم و : گوید ر آن روز کافر میدروشن قرآن احتیاجی به نقل چنین روایاتی نیست. 

 !!ای کاش من علوی ابوترابی بودم: گوید اند که کافر می ای از کذابین نوشته شدم، ولی عده زنده نمی

اند که علوی و غیر علوی همه در پیشگاه خداوند روی حساب و مقررات محاسبه  اینان فکر نکرده

در مکه نازل  هاضافه این سوره بودن. ب  ست نه روی قرشی و یا حبشیا شوند و پاداش طبق حساب می

بود و  تراب نشده بود و مذهب علوی و غیرعلوی تراشیده نشده ی به ابوشده و آن وقت حضرت علی مکنّ 

 خدا و رسول و معاد را قول نداشتند تا چه رسد به مذهب علوی. ،مشرکین

 



 
 
 

 سورة النازعات (مكية وهي ست وأربعون آية)

 باشد آیه می ۴۶نازعات مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ٰزَِ�ٰتِ ﴿ ِٰشَ�ٰتِ  ١ َغۡرٗقا َوٱل�َّ ٰبَِ�ٰتِ  ٢ �َۡشٗطا َوٱل�َّ ٰبَِ�ٰتِ  ٣ َسۡبٗحا َوٱل�َّ  ٤ َسۡبٗقا َفٱل�َّ
ۡمٗر� فَٱلُۡمَدبَِّ�ٰتِ 

َ
  ].۵-۱[النازعات:  ﴾٥ أ

و تیراندازان  نالصفات رحمن رحیم. قسم به کمان کشا نام خدای کامل الذات وه ب: ترجمه
) ۲روند( ) قسم به نفوسی که با نشاط برای جهاد بیرون می۱باشند( که غرق در اسلحه می

) که کاری را ۴پیش روند( ) که سبقت گیرند و کامالً ۳قسم به آنانکه در میدان جهاد فرو روند(
 )۵تدبیر نمایند.(

 قسم به یکی از انواع مخهای قسم: نکات
ً
که بندگان  صورتی لوقات است دری که در قرآن آمده اکثرا

 آنخدا بخورند اثری ندارد و  خدا اگر قسم به غیر
ً
سم یک نوع شاهد را سوگند نباید شمرد، وق شرعا

از مخلوقات خود  تواند به یکی کس جز خدا حاضر و ناظر نیست، اما خدا خود می گرفتن است و هیچ

محتاج به قسم  ،ل کند و برای اثبات کاریرای این است که طرف قبوبقسم بخورد، زیرا قسم بندگان 

ندارد زیرا آنکه مؤمن است به قسم احتیاجی  برای اثبات و یا قبول بندگان، تعالی ولی حق .باشند می

 ۀصد قسم قبول ندارد، پس فائدسخن خدا را بدون قسم قبول دارد و آنکه کافر است سخن خدا را با 

  :های قرآن فوائدی است قسمتوان گفت برای  های قرآن چیست؟ میقسم

دادن بندگان و مؤمنین به آن مطلبی که خدا برای آن قسم خورده و به آن چیزی که به آن  اهمیت: لاّو 

 قسم خورده شده تا سرسری نگیرند و در آن بیندیشند.

ی که به آن قسم خورده شده مانند شب و روز و انجیر و وجه ساختن بشر به منافع آن چیزهایمت: دوم

 یتون و خورشید و ماه و چیزهای دیگری که مقسم به قرآن است.ز

که مثال فرشتگان و یا روز قیامت و یا روحی که خدا به  »م بهسمق«داشتن  برای اثبات واقعیت: سوم

 در مقابل منکرین.
ً
 آن قسم خورده وجود واقعی دارد خصوصا



 تابشی از قرآن    ٣٦٢

ی رد خرافت آنان قسم استند خدا بردان رد افکار خرافی که مثال اعراب ساعت عصر را بد می: چهارم

 خورد. به عصر می

دادن مردم است، چنانکه در این سوره اگر این اوصاف صدر سوره برای مجاهدین  عظمت: پنجم

 باشد خدا خواسته مردم به جهاد مجاهدین اهمیت بدهند.

یعنی شاهدگرفتن همان چیزی را که به آن قسم  »مقسم به«دادن  وائد قسم، شاهد قراراز ف: ششم

خدا به زمان قسم که مراد زمان باشد، صورتی در ﴾َعۡ�ِ لۡ ٱوَ ﴿مثال در  ،خورده شده برای اثبات مطلب

و عصر و زمان  ن گواه است بر زیان و خسران مردم، و زما!*"﴾ُخۡ�ٍ  َلِ�  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ إِنَّ ﴿ خورده که

عمل بوده دهد که پیروزی هر قومی به ایمان و  شهادت می ت و تاریخ شاهد بر صدق گفتار قرآن اس

های اهل تاریخ گواه بر آن  و نوشته .خط قسم خورده برای شخصیت رسول خود است. و یا خدا به قلم و

نازعات زحمت وکوشش مجاهدین شاهد بر صدق گفتار قرآن و شاهد بر ترقی و  ۀاست، و در سور

 تعالی هر قومی است و هکذا... .

خوردن به مخلوقاتی که مظهر قدرت خدا و کاشف از علم و تدبیر و حکمت خدا  قسم: هفتم

 باشد. هستند، در حقیقت قسم به خود خدا می

خواهد به این  برای مالئکه باشد که خدا میاست  ممکناوصاف پنجگانه که در این آیات ذکر شده 

و  و این مناسب است. ها مردم را به عوالم غیب و موجودات غیبی که کارگزاران حق باشند آشنا گرداند قسم

انبیا باشد، ولی چنانکه  ۀمورد قسم ستارگان و یا ارواح مقدس ۀممکن است موصوف به این اوصاف پنجگان

 تر است. باشند مناسب الئکه و یا مجاهدینمذکر شد موصوف در اینجا 

اِجَفةُ  تَرُۡجُف  يَۡومَ ﴿ ادِفَةُ  تَۡتَبُعَها ٦ ٱلرَّ بَۡ�ُٰرَها ٨ َواِجَفةٌ  يَۡوَم�ِذٖ  قُلُوبٞ  ٧ ٱلرَّ
َ
 ٩ َ�ِٰشَعةٞ  �

ءِنَّا َ�ُقولُونَ 
َ
ِءَذا ١٠ ٱۡ�َافَِرةِ  ِ�  لََمۡرُدوُدونَ  أ

َ
َِرةٗ  ِعَ�ٰٗما ُكنَّا أ َّ� ١١  ْ ةٌ  إِٗذا تِۡلَك  قَالُوا ٞ  َكرَّ ة  َخاِ�َ

ٞ  ِ�َ  فَإِ�ََّما ١٢ ٞ  زَۡجَرة اهَِرةِ  ُهم فَإَِذا ١٣ َ�ِٰحَدة  ]. ١٤-٦[النازعات: ﴾١٤ بِٱلسَّ
روز  ) در آن۷) در پی آن حوادثی ردیف آید(۶ش کند(روزی که صدای خشمناکی غّر : ترجمه

 در نها که(آ) ۹ه است(د) چشمهاشان خاشع و به گودی افتا۸ی ترسان و لرزان است(دلهای
) آیا وقتی ۱۰( ؟شویم برگشت داده  ا (پس از مردن) به حالت نخستینگویند آیا محققا م  دنیا)

) پس ۱۲باری است( ) گویند آن بازگشتی زیان آور و هالکت۱۱که استخواهای پوسیده شدیم(
 )۱۴) که ناگاه ایشان در صحرای رستاخیزند.(۱۳همانا آن یک صیحه است(

 ].٢[العصر:  »که انسان در زیان است.« -١

 

                                                           



 ۳۶۳  سورة النازعات

به معنی لرزه و هم به معنی صیحه و نعره آمده است، و ما معنی دوم را مناسب دیدیم،  ةرجف: نکات

: ۀجمل گردیم به زندگی دیگر، ولی آیا برمی دگفتن داللت دارد که همیشه می ﴾َ�ُقولُونَ ﴿: ۀجمل

﴿ ْ اند که زندگی آخرت زیانبار است البته برای  داللت دارد که چنین سخنی اتفاقا گفته ﴾....قَالُوا

 گردانیم. ست که به یک صیحه و ایجاد صوت همه را برمیا برای ما آسان: فرماید منکرین. خدا می

تَٮَٰك  َهۡل ﴿
َ
ِس  بِٱلَۡوادِ  َر�ُُّهۥ نَاَدٮٰهُ  إِذۡ  ١٥ ُموَ�ٰٓ  َحِديُث  �  فِرَۡعۡونَ  إَِ�ٰ  ٱۡذَهۡب  ١٦ ُطًوى ٱلُۡمَقدَّ

ن إَِ�ٰٓ  لََّك  َهل َ�ُقۡل  ١٧ َطَ�ٰ  إِنَُّهۥ
َ
ٰ  أ ۡهِديََك  ١٨ تََز�َّ

َ
َرٮٰهُ  ١٩ َ�َتۡخَ�ٰ  َرّ�َِك  إَِ�ٰ  َوأ

َ
 ٱ�يَةَ  فَأ

َب  ٢٠ ٱۡلُكۡ�َىٰ  ۡدبَرَ  ُ�مَّ  ٢١ وََعَ�ٰ  فََكذَّ
َ
۠  َ�َقاَل  ٢٣ َ�َناَدىٰ  فََحَ�َ  ٢٢ �َۡسَ�ٰ  أ نَا

َ
 ُ�مُ َر�ُّ  �

 ٰ َ�ۡ
َ
َخَذهُ  ٢٤ ٱۡ�

َ
ُ  فَأ وَ�ٰٓ  ٱ�ِخَرةِ  نََ�اَل  ٱ�َّ

ُ
 ﴾٢٦ َ�َۡ�ٰٓ  لَِّمن لَِعۡ�َةٗ  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  ٢٥ َوٱۡ�

 ].۲۶-۱۵[النازعات:  

) وقتی که خداوندش به وادی مقدس طوی ۱۵آیا داستان موسی برای تو آمده است(: ترجمه
و آیا تو را رغبتی گ) پس ب۱۷فرعون برو زیرا او سرکش شده است() که به سوی ۱۶او را ندا کرد(

) پس آن ۱۹) و تو را به سوی پروردگارت راه نمایم تا از خدا بترسی(۱۸هست تا پاک شوی(
) آنگاه ۲۱) پس او تکذیب نمود و نافرمانی کرد(۲۰کبری را به او ارائه داد( ۀآیت بزرگ و معجز 

) که گفت من برترین پروردگار ۲۳آوری کرد وآواز داد( ) پس جمع۲۲کوشید( روگردانید و می
) حقا که در آن سرگذشت ۲۵) پس خداوند او را به عقوبت دنیا و آخرت گرفتار کرد(۲۴شمایم(

 )۲۶عبرتی است برای آنکه بترسد.(
ا تسلیت برای اینکه تسلیت و برای دیگران عبرت است و امّ  صاین آیات برای رسول خدا: نکات

فرماید تو از موسی کمتر نیستی و مخالفین و مشرکین از فرعون مهمتر نیستند خاطرت  خدا به او می

و اما عبرت برای دیگران زیرا تاریخ گذشتگان عبرتی است  باشد که ما دفع ایشان خواهیم کردجمع 

 برای آیندگان.

ــرت ــت و عب ــر حکم ــر بس ــان س ــتا جه  س
 

ــل و  ــا جه ــهم م ــی س ــت ول ــم غفل ــتا ه  س
 

ٮَٰها َسۡمَكَها َرَ�عَ ﴿ ۡ�َطَش  ٢٨ فََسوَّ
َ
ۡخَرجَ  َ�ۡلََها َوأ

َ
�َض  ٢٩ ُضَحٮَٰها َوأ

َ
ٓ  َ�ٰلَِك  َ�ۡعدَ  َوٱۡ�  َدَحٮَٰها

ۡخَرجَ  ٣٠
َ
َباَل  ٣١ َوَمرَۡعٮَٰها َمآَءَها ِمۡنَها أ رَۡسٮَٰها َوٱۡ�ِ

َ
نَۡ�ِٰمُ�مۡ  وَ  لَُّ�مۡ  َمَ�ٰٗعا ٣٢ أ

َ
�ِ ٣٣ 

ةُ  َجآَءتِ  فَإَِذا آمَّ   ].۳۴-۲۷[النازعات:  ﴾٣٤ ٱۡلُكۡ�َىٰ  ٱلطَّ
) سقفش را ۲۷( که خدا آنرا بنا نمود ترید یا آسمانی آیا شما از جهت خلقت سخت: ترجمه

) و ۲۹) و شبش را تاریک و روزش را ظاهر ساخت(۲۸برافراشت و آنرا هماهنگ و مناسب کرد(
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) و کوهها را ۳۱را( آورد از زمین آب و چراگاه آن) و بیرون ۳۰بغلطانید(آن زمین را پس از 
 )۳۳مندی شما و چهارپایان شما.( ) برای بهره۳۲استوار و رفیع نمود(

یاتی برای اظهار قدرت بیان نموده که آداشتن بر آن،  تعالی برای اثبات معاد و قدرت حق: نکات

م و مرتب کردیم حیف نباشد که تو ای یدیچگونه این آسمانها و زمین با نظم و تدبیر را برای نفع شما آفر

ٓ ﴿ ۀانسان به طغیان و عصیان پردازی. و مقصود از جمل زدن زمین است به دور  غلطیدن و دور ﴾َدَحٮَٰها

ۡخَرجَ ﴿که این حرکت زمین پس از وجود خورشید بوده و مناسب آیه همین است که پس از  خورشید
َ
 َوأ

ٓ ﴿ لیکن مترجمین آمده و ﴾ُضَحٮَٰها اند  به معنی گستردن گرفته ،ستا که به معنای غلطیدنرا  ﴾َدَحٮَٰها

 و حال آنکه خبر از غلطیدن زمین یکی از معجزات قرآن است.

رُ  يَۡومَ ﴿ �َ�ٰنُ  َ�َتَذكَّ ا ٣٦ يََرىٰ  لَِمن ٱۡ�َِحيمُ  َوُ�ّرِزَتِ  ٣٥ َسَ�ٰ  َما ٱۡ�ِ مَّ
َ
 َوَءاثَرَ  ٣٧ َطَ�ٰ  َمن فَأ

ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةَ  َوىٰ  ِ�َ  ٱۡ�َِحيمَ  فَإِنَّ  ٣٨ ٱ�ُّ
ۡ
ا ٣٩ ٱلَۡمأ مَّ

َ
 ٱ�َّۡفَس  َوَ�َ�  َرّ�ِهِۦ َمَقامَ  َخاَف  َمنۡ  َوأ

َوىٰ  ِ�َ  ٱۡ�َنَّةَ  فَإِنَّ  ٤٠ ٱلَۡهَوىٰ  َعنِ 
ۡ
 ].۴۱-۳۵[النازعات:  ﴾٤١ ٱلَۡمأ

) و ۳۵د(یاد آر ه ) روزی که انسان آنچه کرده ب۳۴ترین بیاید( بزرگ ۀپس چون آن بلی: ترجمه
را ترجیح ) وزندگی دنیا۳۷(ا آنکه سرکشی کرده) فأّم ۳۶که ببیند( دوزخ آشکار گردد برای هر

مقام عظمت کس از ) و اما هر ۳۹( ه اوستا) پس محققا دوزخ همان جایگ۳۸داده(
) پس به یقین بهشت همان بهشت ۴۰را از خواهش نفس باز دارد(پروردگارش بترسد و خود

 )۴۱(او است. گاهجای
خدا قیامت را مصیبت کبری خوانده، باید فهمید چه قدر شدائدی دارد که خدا چنین تعبیر : نکات

ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةَ  َوَءاثَرَ ﴿ ۀنموده. و جمل کس دنیا را بر آخرت ترجیح ندهد و برای داللت دارد که هر ،﴾ٱ�ُّ

 َمَقامَ  َخاَف  َمنۡ ﴿: ۀدر جمل ﴾َمَقامَ ﴿رود و اما  آخرت نیز عمر خود را مصرف کند او دوزخ نمی
و ، پس بدانکه خدا یک مقام عظمت و جالل دارد که نه تنزل دارد و نه ترقی زیرا در صفات ا﴾َرّ�ِهِۦ

صحیح  ،ل شدهجم رجبیه که برای خدا مقاماتی قایمانند دعای پن تغییری نیست، پس بعضی از دعاها

 !!اند فات در این دعاها برخدا بستهنیست زیرا خدا را مانند بنده فرض کرده و صدها خرا
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اَعةِ  َعنِ  لُونََك  َٔ �َۡ� ﴿ يَّانَ  ٱلسَّ
َ
نَت  �ِيمَ  ٤٢ ُمۡرَسٮَٰها �

َ
ٓ  ِمن أ ٓ  َرّ�َِك  إَِ�ٰ  ٤٣ ذِۡكَرٮَٰها  ٤٤ ُمنَتَهٮَٰها

 ٓ َما نَت  إِ�َّ
َ
�َُّهمۡ  ٤٥ َ�َۡشٮَٰها َمن ُمنِذرُ  أ

َ
ْ  لَمۡ  يََرۡوَ�َها يَۡومَ  َك� وۡ  َعِشيَّةً  إِ�َّ  يَۡلَبُثٓوا

َ
 ﴾٤٦ ُضَحٮَٰها أ

 ].  ۴۶-۴۲[النازعات:  

) در چه هستی تو ۴۲کنند از ساعت قیامت که چه وقت است وقوع آن( از تو سؤال می: ترجمه
) سرانجام آن ۴۳از یاد آن (یعنی تذکر آن تو را چه باعث شده و دانستن آن به تو ربطی ندارد)(

) همانا تو ۴۴شود)( علم آن به او منتهی می امر آن و( به سوی پروردگارت راجع است
اند  ) گویا ایشان روزی که آنرا ببینند درنگ نکرده۴۵( کسی هستی که بترسد از آن ۀانذارکنند

 )۴۶مگر شامگاه و یا چاشتگاهی.(
 صی داشتند، از جمله سؤال از وقت وقوع قیامت بوده و رسول خداکفار سؤاالت بیجای: نکات

فرماید دانستن وقوع آن مخصوص من  خواسته، و لذا خدا در جواب او می ان میمکرر گویا از خدا بی

حال چه حالی از تذکر و خوف آن، به هر ربری یعنی از سؤال آن، ویا تو د یاست، تو از یاد آن چه فایده م

نَت  �ِيمَ ﴿عبارت 
َ
ٓ  ِمن أ  لَمۡ ﴿: ۀیم. و در جملرا به چند وجه ممکن است معنی نمای ﴾ذِۡكَرٮَٰها

 ْ و یا در عالم برزخ ممکن  اند مگر شامگاهی مکان لبث ذکر نشده که در دنیا لبث نکرده ﴾...يَۡلَبُثٓوا

شان بینند دنیا و لبث دنیا در نظر یم مقصود عالم دنیا است یعنی اوضاع قیامت را که میاست بگوی

هوشی  به حالت کمیم عالم برزخ مراد است یعنی چون از دنیا رفتند و ممکن است بگوی شود کوچک می

کنند یک شب و یا یک روز بوده  اند عالم برزخ چه مدتی طول کشیده و خیال می اند که متوجه نشده بوده

ت و پیغمبر وجواب او و هم موافق بعضی آیات دیگر اس بعث عزیر ۀاین معنی دوم مطابق آی است و

 تر است. چنین موافق جواب اصحاب کهف است به خودشان. و این به نظر صحیحهم

 



 
 
 

 سورة عبس (مكية وهي اثنتان وأربعون آية)

 باشد آیه می ۴۲عبس مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ٰٓ  َعبََس ﴿ ن ١ َوتََو�َّ
َ
ۡ�َ�ٰ  َجآَءهُ  أ

َ
ٰٓ  َلَعلَُّهۥ يُۡدرِ�َك  َوَما ٢ ٱۡ� َّ� وۡ  ٣ يَزَّ

َ
رُ  أ كَّ  َ�َتنَفَعهُ  يَذَّ

ا ٤ ٱّ�ِۡكَرىٰٓ  مَّ
َ
نَت  ٥ ٱۡسَتۡغَ�ٰ  َمنِ  أ

َ
ىٰ  َ�ُۥ فَأ �َّ  َعلَۡيَك  َوَما ٦ تََصدَّ

َ
�  ٰ َّ� ا ٧ يَزَّ مَّ

َ
 َمن َوأ

نَت  ٩ َ�َۡ�ٰ  وَُهوَ  ٨ �َۡسَ�ٰ  َجآَءكَ 
َ
ٰ  َ�ۡنهُ  فَأ ٓ  ١٠ تَلَ�َّ َها َ�َّ ٞ  إِ�َّ   ].۱۱-۱[عبس:  ﴾١١ تَۡذكَِرة

) که ۱نام خدای کامل الذات والصفات رحمن رحیم. روترش کرد و رخ برتافت(ه ب: ترجمه
که پند و تذکر او را نافع  پذیرد) یا پند ۳(دانی شاید او پاک شودتو چه ) و ۲نابینا نزدش آمد(

) با ۶پردازی( ) پس تو به او می۵نیاز از پند و قرآن تو دانسته( که خود را بی ) اما کسی۴گردد(
) ۸کوشد( زدت آمده در طلب حق میآنکه ناما ) و ۷آنکه بر تو باکی نیست که او پاکی نپذیرد(

) نه ۱۰شوی و به دیگری سرگرمی( ) پس تو از او غافل می۹د(ترسی حالیکه او از خدا می رد
 )۱۱ری است.(ن آیات تذکّ چنین است حقا که ای

 نفرمودهبه طور خطاب شده زیرا  صدر این آیات عتابی لطیف نسبت به رسول خدا: نکات

کم عتاب را متوجه مخاطب  داده شده و کم و نسبت عبوس به مغایب ﴾َعبََس ﴿بلکه فرموده  ،عبست

نزول آیه در وقتی گردانیدی و به آنکه طالب هدایت نیست پرداختی.  نموده است که چرا از کوری رو

انذار  کرد و گفت و دعوت به اسالم می با جمعی از اشراف قریش سخن می صاست که رسول خدا

که حضور رسولند نشد و  مکتوم که نابینا بود وارد شد و متوجه کسانی بن أمّ نمود، ناگهان عبدالله  می

ولَ «: عرض کرد سُ ا رَ ك ،اهللاِ يَ لَّمَ َّا عَ نِي ممِ مْ لِّ ساکت شد و او تکرار کرد، رسول  صخدا، رسول » عَ

تباع أنخواست آن کافران بگویند  عبوس کرد و او را خوش نیامد که سخن او را قطع کرد و صخدا

تعالی برای تأدیب رسول خدا این آیات را نازل نمود. و  اند، و لذا حق ای از نابینایان و سفله محمد عده

ٰٓ  لََعلَُّهۥ يُۡدرِ�َك  َوَما﴿ ۀجمل َّ� علم و اطالع به احوال مردم نداشته  صداللت دارد که رسول خدا ﴾يَزَّ

نیز بود و با  صدانسته است. و این عبدالله بن ام مکتوم در عین کوری مؤذن پیامبر و همه چیز را نمی
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او را شفاء دهد و چشمان نابینای او بینا نشد، و کوری نتوانست  صاخالص و ایمانی که داشت پیامبر

برادرش عقیل نابینا از دنیا رفت و آن حضرت نتوانست برادرش را شفاء دهد، معلوم  نین علیهمچ

دست ایشان نیست و ایشان در امور ه شود انبیاء و اولیاء قادر به همه چیز نیستند و شفاء و معجزه ب می

نْ الَ «خوانیم  لذا در دعاها می تکوین قدرتی ندارند، و ا مَ ی إِ ـي اليَشفِ  يَ رضَ وَ مَ ال عتاب رحه . به!*"»الَّ هُ

و  صهای دیگر موجب افتخار و مزید بر اعتبار رسول خدا این سوره و سورهپروردگار به رسول خود در

ٓ  ُ�َّرِمُ  لِمَ ﴿ تأدیب او خواهد بود و در قرآن از این عتابها زیاد است مانند َحلَّ  َما
َ
ُ ٱ أ  و ،!+"﴾لَك �َّ

ُ ٱ َ�َفا﴿ ذِنَت  لِمَ  َعنَك  �َّ
َ
  :. فوائد این عتابها زیاد است!,"﴾لَُهم أ

اینکه خدا رسول خود را در تحت نظر گرفته و او را به خود واگذار نکرده و این دلیل بر لطف اوست  -۱

ُ ٱ لِلِ يُۡض  َمن﴿زیرا  مَّ الَ تَكِلْنِي إِىلَ « :کرد عرض می صو رسول خدا ،!-"﴾َ�ُ  َهادِيَ  فََ�  �َّ اللَّهُ

ٍ أَبَدً نَفْيسِ  نيْ ةَ عَ فَ هِ : يلٌّ عَ  الَ قَ وَ  .!."اطَرْ سِ لَهُ اهللاُ إِلَی نَفْ كَّ لٌ وَ جُ نْدَ اهللاِ رَ الَئِقِ عِ  .!/"»إِنَّ أَبْغَضَ اخلَ

 کند وو مراقبت شدت از خود مواظبت ه مراقبت رسول است از خودش تا بوباعث توجه  -۲

 حسابش را از دیگران جدا بداند.

آزاد  ،ستا که مورد عتاب مردم غلو نکنند، زیرا کسی صرسول خداد که در حق وش باعث می -۳

 نیست و صفات إلهی ندارد.

دیگران  ،برای کاری مورد عتاب باشد صدر تربیت مسلمین تأثیر دارد زیرا وقتی رسول خدا -۴

 حساب خود را بکنند.

 دادن موارد عتاب تا معلوم شود مرتکب گناه کبیره نشده است. نشان -۵

زیرا هیچکس به زیان نیست بلکه سخن خدای اوست  صت که قرآن از محمدعتابها دلیل اس -۶

اند که قرآن کالم  همین عتابها فهمیده ۀواسطه و لذا بسیاری از عقال بخود مطلبی نگوید. 

 اند. خداست و ایمان آورده

 ».دهدشفا نمیای كسی كه بيامران را جز او « -١

 ].١[التحریم: ». کنی آنچه خدا بر تو حالل کرده چرا حرام می« -٢

 ].٤٣[التوبة: ». دادی) خدا از تو بگذرد چرا إذن توقف به ایشان دادی (خوب بود إذن نمی« -٣

 ].١٨٦[األعراف: ». هر که را خدا گمراه کند او را راهنمائی نیست« -٤

)، و ١٠٤٠٥( السنن الکبریرا نسائی در مانند آن». مرا به حال خود وامگذار پروردگارا یک چشم بر هم زدن« -٥

 اند.، همگی از ابوبکره به صورت مرفوع روایت کرده)٥/٤٢( المسند) و احمد در ٥٠٩٠( السننأبوداود در 

 ).٥٩ :ص( غةالبال نهج ».بدترین مخلوقات نزد خداوند کسی است که خداوند او را به حال خودش رها کرده است« -٦

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٣٦٨

َمةٖ  ُصُحٖف  ِ�  ١٢ َذَكَرهُۥ َشآءَ  َ�َمن﴿ َكرَّ ۡرفُوَعةٖ  ١٣ مُّ ِۢ  مَّ َرة َطهَّ يِۡدي ١٤ مُّ
َ
 كَِرا� ١٥ َسَفَر�ٖ  بِ�

 ].۱۶-۱۲[عبس:  ﴾١٦ بََرَر�ٖ 
ی است های ها و نوشته نامه ) آن قرآن در۱۲را یاد گیرد( که خواهد آن پس هر: ترجمه

دست کاتبان وحی و ه ) که ب۱۴الشأن و پاکیزه (از دروغ و باطل است)( ) که رفیع۱۳(میگرا
 )۱۶نیکوکارانند.() که بزرگواران و ۱۵سفیران است(

ٓ ﴿: ۀپس از آنکه در جمل .این آیات راجع به عظمت قرآن است: نکات َها َ�َّ ٞ تَذۡ  إِ�َّ به رسول  ﴾كَِرة

نگرداند برای خاطر چند نفر  خود فهمانید که دیگر چنین نکند، یعنی از فقراء و پاکدالن طالب حق رو

و اضافه کرده که قرآن تذکر همان روحیات  ناپاک ۀطلب پست آلود ناشناس مغرور جاه توانگر نادان حق

کس  کند هر غفلت از آن غافل شده، خدا او را یادآوری می ۀه واسطکه انسان ب ،ستا و فطریات انسان

َمة ُصُحٖف ﴿کس نخواست نشود، و مقصود از  خواست متذکر شود و هر َكرَّ َرةِ ﴿ و ﴾مُّ َطهَّ  و ﴾مُّ

و اصحاب او هستند که آن  صهمان نویسندگان و کاتبان رسول خدا ﴾بََرَر�ٖ  كَِرا�﴿ و ﴾َسَفَر�ٖ ﴿

نوشتند و این تجلیل بسیار ارجمندی است از ایشان. ولی بسیاری  ها می زه را در آن صحیفهیمطالب پاک

ولی به  .نوشتند مقصود از این صفات فرشتگانند که این آیات را در صحائف نور می: اند از مفسرین گفته

فسرین صحیح نباشد زیرا اوال مخاطبین قرآن و قاریان آن، کیفیت صحائف نور و نظر ما کالم م

ای ندارد، اما اگر مقصود نویسندگان اصحاب باشد ترغیب  کنند و برای ایشان فایده فرشتگان را درک نمی

 شود و تشویقی از کاتبان خواهد بود. می نو تحریص دیگرا

�َ�ٰنُ  قُتَِل ﴿ ٓ  ٱۡ�ِ ۡ�َفَرُهۥ َما
َ
يِّ  ِمنۡ  ١٧ أ

َ
ءٍ  أ َرهُۥ َخلََقُهۥ �ُّۡطَفةٍ  ِمن ١٨ َخلََقُهۥ َ�ۡ  ُ�مَّ  ١٩ َ�َقدَّ

بِيَل  ُهۥ ٱلسَّ َ َماتَُهۥ ُ�مَّ  ٢٠ �َ�َّ
َ
ۡ�َ�َهُۥ أ

َ
ُهۥ َشآءَ  إَِذا ُ�مَّ  ٢١ فَأ َ�َ�

َ
ا َ�َّ  ٢٢ أ ٓ  َ�ۡقِض  لَمَّ َمَرهُۥ َما

َ
 أ

  ].۲۳-۱۷[عبس:  ﴾٢٣
) خدا او را از چه چیز ۱۷کفر او شده و او را کافر نموده(کشته باد انسان چه باعث : ترجمه
) سپس راه را برایش آسان ۱۹اندازه نمود(ه ای او را آفرید پس او را ب ) از نطفه۱۸آفریده(

) سپس وقتی که بخواهد او را (برای قیامت) ۲۱ش کرد(ر) سپس او را میرانید و در گو۲۰کرد(
 )۲۳مر شده انجام نداده.(اراستی هنوز آنچه به او ه ) ب۲۲(اش کند زنده

گویند فالنی مرده باد، اگرچه نفرین و تعجب برای  به کسی که بخواهد نفرین علنی کنند می: نکات

که مورد نفرین است، ولی خدا به زبان عرف  خدا معنی ندارد و مقصود ورود عذاب اوست بر کسی

�َ�ٰنُ  قُتَِل ﴿: عرب فرموده ٓ ﴿: ۀمل، و ج﴾ٱۡ�ِ ۡ�َفَرُهۥ َما
َ
، ممکن است استفهامیه باشد چنانکه ما ﴾أ

 



 ۳۶۹  سورة عبس

َرهُۥ َخلََقُهۥ �ُّۡطَفةٍ  ِمن﴿: ۀترجمه کردیم و ممکن است تعجب باشد. و جمل مورد حیرت تمام  ﴾َ�َقدَّ

شود و این ذرات  دانشمندان است که چگونه در آب منی ذرات بسیار ریزی است که با چشم دیده نمی

و ذرات منی زن مدور  نام اسپرماتوزئیده شکل نوزاد قورباغه و شبیه زالوی کوچکی است بدر منی مرد به 

چرخند تا یک یا دو  قراری بر گرد آن می آورند مانند عاشق بی است بنام اوول، ذرات منی مرد هجوم می

مقدمات شوند و در تخمدان اوول و اسپرماتوزوئید با یکدگر ترکیب شده و  عدد آنها وارد تخمدان می

سب برای او منا ۀاندازه دهد و اعضاء و جوارحی ب آورند و خدا او را نمو می تشکیل نوزاد را فراهم می

 لَّ جَ گذارد.  اندازه ودیعه میه روانی آباء و اجدادی او را به وی ب هم اوصاف بدنی و کند و گیری می اندازه

 تعالی.و سبحانه اخلالقُ 

�َ�ٰنُ  فَۡلَينُظرِ ﴿ نَّا ٢٤ َطَعاِمهِۦٓ  إَِ�ٰ  ٱۡ�ِ
َ
ا ٱلَۡمآءَ  َصَبۡبَنا � �َض  َشَقۡقَنا ُ�مَّ  ٢٥ َصّبٗ

َ
ا ٱۡ�  ٢٦ َشّقٗ

�َبۡتَنا
َ
ا �ِيَها فَأ بّٗا َوَ�ِٰكَهةٗ  ٣٠ ُغۡلٗبا وََحَدآ�ِقَ  ٢٩ َوَ�ۡٗ�  َوَزۡ�ُتوٗنا ٢٨ َوَقۡضٗبا وَِعَنٗبا ٢٧ َحّبٗ

َ
 َو�

َ�ٰٗعا ٣١ نَۡ�ِٰمُ�مۡ  لَُّ�مۡ  مَّ
َ
  ].۳۲-۲۴[عبس:  ﴾٣٢ َوِ�

) که ما آب باران را فروریختیم ریختن ۲۴پس باید انسان به طعام خود بنگرد(: ترجمه
) و ۲۷ای رویاندیم( ) پس در آن دانه۲۶) سپس زمین را شکافتیم شکافتن مناسبی(۲۵خوبی(

ای  ) و میوه۳۰) و بوستانهای سرسبزی(۲۹) و زیتون و درخت خرمائی(۲۸ای( انگوری و سبزه
 )۳۲ای باشد برای شما و چهارپایان شما.( ) تا بهره۳۱اهی(و گی

لهی که بنده از آن غفلت کرده و انجام نداده است نظر دقت کردن در غذاهائی یکی از اوامر ا: نکات

کند چه غذاهای بدنی مانند گندم و برنج و انگور و سبزیجات و گوشتها و چه  می است که تناول

جای علم، مزخرفات ه گرفته نظر دقت کند خرافات و موهومات نباشد بغذاهای روحی که در آنچه فرا 

شناسی،  عمل کرده بودند حاال گیاهجای حقایق دین. اگر مسلمین به این اوامر ه و بدعتها نباشد ب

 گرفته بودند و از خرافات دور بودند. شناسی و سایر علوم را فرا جنین شناسی، زمین

ةُ  َجآَءتِ  فَإَِذا﴿ آخَّ ِخيهِ  ِمنۡ  ٱلَۡمۡرءُ  يَفِرُّ  يَۡومَ  ٣٣ ٱلصَّ
َ
ّمِهِۦ ٣٤ أ

ُ
�ِيهِ  َوأ

َ
 َوَ�نِيهِ  َوَ�ِٰحَبتِهِۦ ٣٥ َوأ

نٞ  يَۡوَم�ِذٖ  ّمِۡنُهمۡ  ٱۡمرِيٖٕ  لُِ�ِّ  ٣٦
ۡ
ٞ  ٣٧ ُ�ۡغنِيهِ  َشأ ٞ  يَۡوَم�ِذٖ  وُُجوه ۡسفَِرة ٞ  َضاِحَكةٞ  ٣٨ مُّ ة ۡسَتۡبِ�َ  مُّ

٣٩  ٞ ٞ  َعلَۡيَها يَۡوَم�ِذٍ  َووُُجوه ْوَ�ٰٓ�َِك  ٤١ َ�َ�َةٌ  تَۡرَهُقَها ٤٠ َ�َ�َة
ُ
 ﴾٤٢ ٱۡلَفَجَرةُ  ٱۡلَ�َفَرةُ  ُهمُ  أ

   ].۴۲-۳۳[عبس:  

) و از ۳۴) روزی که مرد از برادرش بگریزد(۳۳پس چون صدای گوش خراش آید(: ترجمه
روز حالی  ) برای هر مردی از آنان در آن۳۶) و از همسرش و از پسرانش(۳۵مادرش و پدرش(

 



 تابشی از قرآن    ٣٧٠

) ۳۸(است ی در آن روز روشن و تابان) صورتهای۳۷کند( دیگران منصرفش میکه از  است
را  ها) آن۴۰ی در آن روز است که بر آنها غبار است() و صورتهای۳۹است( خندان و شادان

 )۴۲بدکارند.( ) آنان همان کافران۴۱گرفته است(تاریکی و سیاهی فرا
خواهد وزر و وبال راجع به آنان را متحمل  که نمیمقصود از فرار مرد از کسانش این است : نکات

گوید چرا مال حرام به من خوراندی،  گوید چرا با من مواسات نکردی، همسرش می شود، برادر می

اضافه خودش ه گویند چرا ما را تربیت نکردی و چرا دین و خداشناسی به ما نیاموختی، و ب فرزندان می

 ﴿ست معنی ا ختن به دیگری در وسع او نیست، و اینست که پرداا آن قدر گرفتار وهولناک
ۡ
 نٞ َشأ

ةٌ  .﴾نِيهِ ُ�غۡ  َ
تَبْرشِ سْ ةٌ مُ كَ احِ ةٌ ضَ رَ فِ سْ مْ مُ هُ وهُ جُ َّنْ وُ نَا ممِ لْ عَ مَّ اجْ هُ  آمین. ،اَللَّ

 



 
 
 

 سورة التكوير (مكية وهي تسع وعرشون آية)

 باشد آیه می ۲۹تکویر مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ۡمُس  إِذَا﴿ بَاُل  �ذَا ٢ ٱنَ�َدرَۡت  ٱ�ُُّجومُ  �ذَا ١ ُكّوِرَۡت  ٱلشَّ َۡت  ٱۡ�ِ  ٱلۡعَِشارُ  �ذَا ٣ ُسّ�ِ
َرۡت  ٱۡ�َِحارُ  �ذَا ٥ ُحِ�َۡت  ٱلۡوُُحوُش  �ذَا ٤ ُ�ّطِلَۡت   �ذَا ٧ ُزوَِّجۡت  ٱ�ُُّفوُس  �ذَا ٦ ُسّجِ
يِّ  ٨ ُس�ِلَۡت  ٱلَۡموُۡءۥَدةُ 

َ
ُحُف  �ذَا ٩ قُتِلَۡت  ذَ�بٖ  بِأ َمآءُ  �ذَا ١٠ �ُِ�َۡت  ٱلصُّ  ١١ ُكِشَطۡت  ٱلسَّ

ۡزلَِفۡت  ٱۡ�َنَّةُ  �ذَا ١٢ ُسّعَِرۡت  ٱۡ�َِحيمُ  �ذَا
ُ
ٓ  َ�ۡفٞس  َعلَِمۡت  ١٣ أ ا ۡحَ�َۡت  مَّ

َ
   ﴾١٤ أ

 ].۱۴-۱:یر[التکو 
درهم پیچیده که خورشید الصفات رحمن رحیم. هنگامی نام خدای کامل الذات وه ب: ترجمه

) و ۳که کوهها به سیر آیند() و هنگامی۲تاریک گردند( که ستارگان کدر و) و هنگامی۱ود(ش
) و ۵شوند( وریگردآ) و هنگامیکه جانوران وحشی ۴گردند(رها که شتران آبستن هنگامی
) و ۷گردد( قرینکس با مانند خودش  که هر) و هنگامی۶ور گردند( که دریاها شعلههنگامی
) ۹) که به چه گناهی کشته شده(۸که دختر زنده به گور شده مورد بازخواست شود(هنگامی

 که آسمان برطرف شود) و هنگامی۱۰گشوده و منتشر گردد( (ی عمل)ها که نامهو هنگامی
کس  ) هر۱۳( که بهشت نزدیک شود) و هنگامی۱۲که دوزخ افروخته گردد(هنگامی) و ۱۱(

 )۱۴آنچه آماده کرده خواهد دانست.(

 ٱۡلِعَشارُ ﴿: ۀهای قیامت را بیان کرده، یکی از آنها جمل تعالی برای ترسانیدن بشر نشانه حق: نکات
لَۡت  شترانی است که ده ماه از حمل آنها گذشته باشد، چون  عشراءجمع  عشارباشد و  ، می﴾ُ�ّطِ

فرماید روز قیامت روزی است که بهترین مال را معطل و  بوده خدا می عشارترین مال نزد عرب  محبوب

اند، ولی به نظر  را به اختالف گفته ﴾ُزوَِّجۡت ﴿پردازند. و مقصود از  گذارند و به آن نمی مهمل می

زۡ  َوُ�نُتمۡ ﴿: واقعه فرموده ۀصالح و طالح با طالح، چنانکه در سور صحیح این است که صالح با
َ
 اجٗ َ�ٰ أ



 تابشی از قرآن    ٣٧٢

 ٰ بسیار حقیرند خدا ایشان را نام نبرده بلکه خود دختر را  ﴾ٱلَۡموُۡءۥَدةُ ﴿و چون پدر و مادر دختر  !*"﴾َثةٗ ثََ�

ماندن دختر و  خانهدهد که چرا تو را زنده به گور کردند. عرب از ترس فقر و یا از ترس  مخاطب قرار می

ایشان باشد دختران تازه به دنیا آمده را به گور نگی بریا از ترس آنکه در جنگ اسیر دشمن شود و ن

هفت دخترم را : عرض کرد صپس از آنکه مسلمان شد به رسول خدا قیس ابن عاصمکردند.  می

ا خواری و ذلت نگه و بعضی که قصد کشتن دختر نداشتند او را ب !چه بکنم !+"زنده به گور کردم

انداختند  دنبال شتر و گوسفند میه ها ب افتاد با پیراهن پشمی خشن او را در بیابان داشتند وبه راه که می می

گفتند  روزش می کردند و به مادر تیره های خوب در بر او کرده و معطرش می و سال ششم جامه

 ای کنده بودند برده و به طفل ی که حفرهشوهر ببریم، بعد او را در صحرای ۀخواهیم او را به خان می

افکندند در حالیکه طفل  شد او را به درون آن می کرد و خم می گفتند آنرا ببین، همین که او نظر می می

کار نیز این ، ولی بشر متمدن امروزه !,"ریختند نمود خاکها را رویش می معصوم گریه و ناله و التماس می

و سقط  کشد به کورتاژ، هم دختر و هم پسر را با وسایل مختلف می شود وزشت را مرتکب می

 ی و یا امثال اینها.کردن از ترس فقر و یا رسوای خفه

ۡقِسمُ  فََ�ٓ ﴿
ُ
ۡلِ  ١٦ ٱۡلُكنَِّس  ٱۡ�ََوارِ  ١٥ بِٱۡ�ُنَِّس  أ ۡبحِ  ١٧ َعۡسَعَس  إَِذا َوٱ�َّ َس  إَِذا َوٱلصُّ  َ�َنفَّ

�ٍ  ذِي ١٩ َكرِ��ٖ  رَُسولٖ  لََقۡوُل  إِنَُّهۥ ١٨ َطاعٖ  ٢٠ َمِك�ٖ  ٱۡلَعۡرِش  ذِي ِعندَ  قُوَّ ِم�ٖ  َ�مَّ  مُّ
َ
 ٢١ أ

فُقِ  رََءاهُ  َولََقدۡ  ٢٢ بَِمۡجُنونٖ  َصاِحُبُ�م َوَما
ُ
 ٢٤ بَِضنِ�ٖ  ٱۡلَغۡيبِ  َ�َ  ُهوَ  َوَما ٢٣ ٱلُۡمبِ�ِ  بِٱۡ�

ۡ�نَ  ٢٥ ي�ٖ رَّجِ  َشۡيَ�ٰنٖ  بَِقۡولِ  ُهوَ  َوَما
َ
 َشآءَ  لَِمن ٢٧ ّلِۡلَ�ٰلَِم�َ  ذِۡكرٞ  إِ�َّ  ُهوَ  إِنۡ  ٢٦ تَۡذَهُبونَ  فَ�

ن ِمنُ�مۡ 
َ
ٓ  �ََشآُءونَ  َوَما ٢٨ �َۡسَتقِيمَ  أ ن إِ�َّ

َ
ُ  �ََشآءَ  أ    ].۲۹-۱۵:یر[التکو ﴾٢٩ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َربُّ  ٱ�َّ

) و به شب ۱۶(پنهان شونده ) روندگان ۱۵نده(بازگردخورم به ستارگان  پس قسم نمی: ترجمه
گفتار  ،) که این قرآن۱۸که بدمد و نسیم آن بوزد() و به صبح هنگامی۱۷که درآید(هنگامی
خدا  عرشدر پیشگاه یی (عظیم) بوده و ) رسولی که صاحب نیرو۱۹ای است بزرگوار(فرستاده

صحبت شما (محمد) هم) و ۲۱در میان فرشتگان مطاع و آنجا امین است(و) ۲۰جای دارد(
بیان اخبار غیبی که  ) و او بر۲۳) و به تحقیق جبرئیل را در افق روشن دید(۲۲دیوانه نیست(

کجا به ) پس ۲۵) و نیست قرآن گفتار شیطان رانده شده(۲۴به او نازل شده دریغ ندارد(

 ].٧[الواقعة: ». و شما سه نوع باشید« -١

 باشد. می» هشت دختر«نچه در تمام مصادر ذکر شده آباشد اما می» هفت دختر«آنچه در نسخه مولف ذکر شده  -٢

 .)١٠/١٣٩( الکشف والبیانثعلبی نیشابوری،   -٣
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شما که  کس از) برای هر ۲۷پندی برای جهانیان(ومگر تذکر  این(قرآن)) نیست ۲۶روید( می
خواهید مگر اینکه خدا پروردگار جهانیان  نمیشما ) و ۲۸بخواهد به راه راست باشد(

 ) ۲۹بخواهد.(

ۡقِسمُ  فََ�ٓ ﴿: نکات
ُ
را نافیه گرفتیم که نفی قسم باشد، و اگر  الاند، ولی ما  آنرا زائده گرفته الء ،﴾أ

ذکر کردیم. پس  ۷۵ ۀواقعه آی ۀبگوئیم نافیه نیست و جمله قسمیه باشد، شرح آن چنان است که در سور

است و قرآن همه کس فهم وواضح است دیگر احتیاج به  ننافیه باشد یعنی از بس مطلب روش الاگر 

 ۀسمانها مطاع است. جملآاست که در میان  رئیلقسم ندارد. و مقصود از رسول کریم حضرت جب

مؤلفه نیز قرائت شده، یعنی رسول خدا متهم  ظاءاست و با  ضادبا  ﴾بَِضنِ�ٖ  ٱۡلَغۡيبِ  َ�َ  ُهوَ  َوَما﴿

این  ﴾....�ََشآُءونَ  َوَما﴿: ۀکند. و مقصود از جمل نیست، یعنی چیزی از خود کم و زیاد در وحی نمی

 است که خواست شما موقوف به خواست خداست و باید از او توفیق هدایت بخواهید.

 



 
 
 

 (مكية وهي تسع عرشة آية) االنفطارسورة 

 باشد آیه می ۱۹انفطار مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
َمآءُ  إَِذا﴿ َرۡت  ٱۡ�َِحارُ  �َذا ٢ ٱنتََ�َۡت  ٱۡلَكَواكُِب  �َذا ١ ٱنَفَطَرۡت  ٱلسَّ  ٱۡلُقُبورُ  �َذا ٣ فُّجِ

ا َ�ۡفٞس  َعلَِمۡت  ٤ ُ�ۡعِ�َۡت  َمۡت  مَّ َرۡت  قَدَّ خَّ
َ
 ].۵-۱:االنفطار[  ﴾٥ َوأ

) و ۱بشکافد(بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. هنگامیکه آسمان : ترجمه
گامیکه قبرها زیر و ) و هن۳که دریاها روان گردد( ) و هنگامی۲هنگامی که ستارگان فرو ریزند(

 )۵کس بداند آنچه مقدم داشته و آنچه مؤخر داشته.( ) هر۴رو شود(
ا﴿: ۀجمل: نکات َمۡت  مَّ َرۡت  قَدَّ خَّ

َ
، داللت دارد بر زجر از عصیان و ترغیب بر اطاعت، زیرا ﴾َوأ

ا﴿ انجام دهد مصداقآنچه  َمۡت  مَّ  باشد و آنچه ترک کرده مصداق  می ﴾قَدَّ
ّ

گردیده است، پس  رتما أخ

 را ترک نموده جای او دوزخ است. معنی دیگری در این عبارت حاگر گناهان کبیره کرده و عمل صال

ا﴿: ستا َمۡت  مَّ سنة يستن هبا ما أخرت من « ؛یعنی »ما أخرت«و ، »ما أدخله فی الوجود« ؛یعنی ﴾قَدَّ

اند از خیر و یا از شر روز قیامت به  سنتی را که گذاشته و پس از او دیگران انجام داده ؛یعنی ،»من بعده

: ضایع کرده باشد. معنی چهارم ؛یعنی »ما أخرتو ما قدمت من الفرائض«: آنها دانا شود. معنی سوم

 .»آخر عمره ما أخرت يفو ول عمرهأما قدمت يف «

َها﴿ ُّ�
َ
� �َ�ٰنُ  َ�ٰٓ ِي ٦ ٱۡلَكرِ�مِ  بَِرّ�َِك  َغرَّكَ  َما ٱۡ�ِ ٮَٰك  َخلََقَك  ٱ�َّ يِّ  ِ�ٓ  ٧ َ�َعَدلََك  فََسوَّ

َ
 أ

ا ُصوَر�ٖ  َبَك  َشآءَ  مَّ بُونَ  بَۡل  َ�َّ  ٨ َر�َّ   ].۹-۶:االنفطار[  ﴾٩ بِٱّ�ِينِ  تَُ�ّذِ
) آنکه تو را آفریده و ۶( پروردگار کریمتآهای انسان چه چیز تو را مغرور کرده نسبت به : ترجمه

چنین ) ۸ه خواسته تو را ترکیب داده(ک ) در هر صورتی۷پرداخته و معتدل نموده و تناسب داده(
 )۹کنید).( کنید(یا به دین اسالم تکذیب می بلکه به روز جزاء تکذیب می) یاپنداشته(که  نیست
ه ی که بده و خدایاین است که چه کس تو را از عقاب او ایمن کر ﴾...َغرَّكَ  َما﴿معنی : نکات

ه کرد، او که ب وان پستی میخواسته تو را خوک و یا میمون و یا حی کرمش تو را انسان کرده و اگر می
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ود تو را از نیستی هستی داد و صورت زیبا و اعضاء و جوارج رعنا بخشید، چه باعث شده که کرامت خ

و  قهاررا چرا در اینجا آورده باید لفظ  ﴾ٱۡلَكرِ�مِ ﴿اگر اشکال شود که خدا لفظ  کنی. عصیان او می

لفظ  ؛شود؟ جواب این است که و آوردن لفظ جود و کرم باعث غرور بنده می !را بیاورد شدید العقاب

ام و جزای تو را به تأخیر  کرم عجله به عقابت نکرده ۀواسطه کریم آورده برای تهدید بیشتری، یعنی من ب

این غرور بیجا را خواهی فهمید،  ۀزودی نتیجه باست. بدان که افکندم و لذا باعث بر جرئت تو شده 

کشم زیرا اقتضای کرمم این است، حال تو  جواب دیگر اینکه من کریمم و از ظالم برای مظلوم انتقام می

ای مواظب باش، جواب دیگر اینکه کثرت کرمم باید تو را به جد و  ود کردهخبه شرک اکه چنین ظلمی ب

اجتهاد در طاعت وادارد و از غرور و مستی و سستی حیا کنی، جواب دیگر اینکه چون من کریمم زود 

حساب  پذیرم. و مخفی نماند کرم خدا چون از روی حکمت است پس بی ات را می برو توبه کن توبه

 شود. بندوباری بنده نشود و اگر از حکمت نباشد تبذیر محسوب می عث بینیست، پس باید با

بَۡرارَ  إِنَّ  ١٢ َ�ۡفَعلُونَ  َما َ�ۡعلَُمونَ  ١١ َ�ٰتِبِ�َ  كَِراٗما ١٠ لََ�ٰفِِظ�َ  َعلَۡيُ�مۡ  �نَّ ﴿
َ
 لَِ�  ٱۡ�

ارَ  �نَّ  ١٣ نَعِي�ٖ   ١٦ بَِغآ�ِبِ�َ  َ�ۡنَها ُهمۡ  َوَما ١٥ ٱّ�ِينِ  يَۡومَ  يَۡصلَۡوَ�َها ١٤ َجِحي�ٖ  لَِ�  ٱۡلُفجَّ
 ٓ ۡدَرٮَٰك  َوَما

َ
ٓ  ُ�مَّ  ١٧ ٱّ�ِينِ  يَۡومُ  َما أ ۡدَرٮَٰك  َما

َ
َۡفٖس  َ�ۡفٞس  َ�ۡملُِك  َ�  يَۡومَ  ١٨ ٱّ�ِينِ  يَۡومُ  َما أ ِ�ّ 

ۖ  ٔٗ َشۡ�  ۡمرُ  ا
َ
ِ  يَۡوَم�ِذٖ  َوٱۡ� َّ   ].۱۹-۱۰:االنفطار[  ﴾١٩ ّ�ِ

) ۱۱سندگانی گرانقدر() نوی۱۰ند(ای گماشتهحافظان و نگهبانانو به تحقیق بر شما : ترجمه
) و حقا که فجار در ۱۳نعمتند( ) حقا که ابرار در بهشت پر۱۲کنید( چه میدانند هر می

) و تو چه دانی ۱۶) و از دوزخ دور و غایب نگردند(۱۵ن وارد شوند(آ) روز جزاء در ۱۴دوزخند(
) روزی که کسی برای کسی ۱۸نی روز جزا چیست() باز هم تو چه دا۱۷که روز جزاء چیست(

 )۱۹روز مخصوص خداست.(مالک و صاحب اختیار چیزی نیست و فرمان در آن
فرشتگانی هستند که بر هر فرد فرد انسان مواظب و  ﴾َ�ٰتِبِ�َ  كَِراٗما﴿ ۀمقصود از جمل: نکات

 یعنی رشوه .مأمورند که اعمال و رفتار او را بنویسند
ً
گیر و جاهل نیستند و ندانسته چیزی را  و کراما

دوزخیان از دوزخ فرار تهدید شدیدی است که  ﴾بَِغآ�ِبِ�َ  َ�ۡنَها ُهمۡ  َوَما﴿: ۀنویسند. و در جمل نمی

ند. حکایت شده که سلیمان بن عبدالملک در سفر مکه به مدینه عبور کرد و از یکی از دانشمندان نتوان

شود؟ او جواب داد اما نیکوکار مانند غائبی است که  د انسان چگونه روز قیامت برخدا وارد میمدینه پرسی

فراری است که احضار شود نزد موالی  ۀکسان خود وارد شده. و اما بدکار مانند بند از سفر خود بر

 .!*"خود

 .)٣١/٨٦( التفسیر الکبیرفخر رازی،  -١

 

                                                           



 
 
 

 (مكية وهي ست وثالثون آية)سورة املطففني 

 باشد آیه می ۳۶مطففین مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
ِينَ  ١ ّلِۡلُمَطّفِِف�َ  َوۡ�لٞ ﴿ ْ  إَِذا ٱ�َّ و َ�لُوُهمۡ  �َذا ٢ �َۡسَتۡوفُونَ  ٱ�َّاِس  َ�َ  ٱۡ�َتالُوا

َ
َزنُوُهمۡ  أ  وَّ

ونَ  ُ�ِۡ�ُ ٣  �َ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�ُظنُّ  �

ُ
�َُّهم أ

َ
ۡبُعوثُونَ  �  لَِرّبِ  ٱ�َّاُس  َ�ُقومُ  يَۡومَ  ٥ َعِظي�ٖ  ِ�َۡو�ٍ  ٤ مَّ

  ].۶-۱:ین[المطفف  ﴾٦ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ 
) ۱(کم دهندگان فروشان  الصفات رحمن رحیم. وای بر کم الذات و نام خدای کامله ب: ترجمه

و یا وزن دهند ) و چون برای مردم پیمانه ۲ستانند( که چون پیمانه از مردم گیرند تمام می آنان
) ۴شوند( ) آیا ایشان گمان ندارند که برانگیخته می۳کاهند( رسانند و می زیان میبه آنان کنند 

 )۶خیزند.( پاه ) روزی که مردم به فرمان پروردگار جهانیان ب۵برای روز بزرگی(
  در لغت به معنی اندک و کم تطفیف: نکات

ّ
ف کسی است که هرچیزی و کردن است، بنابراین مطِف

که اجیر است به کاری را کم بدهد و یا ناتمام و ناقص سازد و اختصاص به داد و ستد ندارد، کسییا هر

که مهندس  که در اداره است به قدر مواجبش به ملت خدمت نکند، کسی قدر اجرتش کار نکند، کسی

که از عبادت خود  ای را ناقص بدوزد، کسی ای را ناقص کند، کسی که خیاط است دوخته تهاست ساخ

 شود. و است و اطالق بر کل ما یوزن به می عم از ترازان نیز ازواجب است کم کند و هکذا، و می که

﴿ ٓ ارِ  كَِ�َٰب  إِنَّ  َ�َّ �ٖ  لَِ�  ٱۡلُفجَّ ٓ  ٧ ِسّجِ ۡدَرٮَٰك  َوَما
َ
�ٞ  َما أ ۡرقُومٞ  كَِ�ٰبٞ  ٨ ِسّجِ  َوۡ�لٞ  ٩ مَّ

�ِ�َ  يَۡوَم�ِذٖ  ِينَ  ١٠ ّلِۡلُمَكّذِ بُونَ  ٱ�َّ ُب  َوَما ١١ ٱّ�ِينِ  �َِيۡومِ  يَُ�ّذِ  ُمۡعَتدٍ  ُ�ُّ  إِ�َّ  بِهِۦٓ  يَُ�ّذِ
�ِي�ٍ 

َ
َ�ِٰط�ُ  قَاَل  َءاَ�ُٰتَنا َعلَۡيهِ  ُ�ۡتَ�ٰ  إَِذا ١٢ أ

َ
لِ�َ  أ وَّ

َ
ۖ  ١٣ ٱۡ� ٰ  َرانَ  بَلۡۜ  َ�َّ ا قُلُو�ِِهم َ�َ ْ  مَّ  َ�نُوا

ٓ  ١٤ يَۡ�ِسُبونَ  ّ�ِِهمۡ  َعن إِ�َُّهمۡ  َ�َّ ََّمۡحُجوُ�ونَ  يَۡوَم�ِذٖ  رَّ ْ  إِ�َُّهمۡ  ُ�مَّ  ١٥ ل  ُ�مَّ  ١٦ ٱۡ�َِحيمِ  لََصالُوا
ِي َ�َٰذا ُ�َقاُل  بُونَ  بِهِۦ ُكنُتم ٱ�َّ   ].۱۷-۷:ین[المطفف  ﴾١٧ تَُ�ّذِ

دانی)  ه دانی (و یا نمیچ ) و تو۷نابکاران در سجین است(آگاه باش که کتاب اعمال : ترجمه
) آنانکه ۱۰کنندگان( ) وای در آنروز برای تکذیب۹) کتابی است نوشته شده(۸سجین چیست(
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) چون آیات ۱۲ر(کا کند جز ستمگر گناه ) و به آن تکذیب نمی۱۱کنند( تکذیب به روز جزاء می
گویند بلکه  ) نه چنان است که می۱۳یان است(های پیشین ما بر او خوانده شود گوید افسانه

گویند حقیقت این است  ) نه چنین است که می۱۴(است قلوبشان شده ارزنگ اکتساباتشان
شوند وارد می) سپس ایشان به دوزخ ۱۵( ندروز از لطف پروردگار خود محجوب که ایشان در آن

 )۱۷نمودید.( میست آنچه به آن تکذیب ا شود این ) سپس به ایشان گفته می۱۶(

�ٖ ﴿: نکات و داللت دارد بر زندان سخت پستی، و  سجن است که همان زندان باشد ۀاز ماد ﴾ِسّجِ

حال  ره باشد. به مبالغه می ۀعلو و برتری است و داللت بر زیادی علو دارد زیرا صیغ ۀاز ماد ﴾ِعّلِّيِ�َ ﴿

�ٖ ﴿ اعمال فجار در میان ۀآیه داللت دارد که پروند  اعمال ابرار در میان ۀاست و پروند ﴾ِسّجِ

  ﴾ِعّلِّيِ�َ ﴿
ً
آنها  ۀوسیله وجود آمده و به یزیون بخواهد آمد،  پس از آنکه ضبط صوتها و تلو چنانکه ذیال

دست بشری بایگانی کرد دیگر در قادریت خدا ه کسی را در دنیا بشود جزئیات اعمال و گفتار هر می

 ل نمود.نباید تأمّ 

﴿ ٓ بَۡرارِ  كَِ�َٰب  إِنَّ  َ�َّ
َ
ٓ  ١٨ ِعّلِّيِ�َ  َلِ�  ٱۡ� ۡدَرٮَٰك  َوَما

َ
ۡرقُومٞ  كَِ�ٰبٞ  ١٩ ِعّلِيُّونَ  َما أ  ٢٠ مَّ

ُ�ونَ  �َۡشَهُدهُ  بَۡرارَ  إِنَّ  ٢١ ٱلُۡمَقرَّ
َ
َرآ�ِِك  َ�َ  ٢٢ نَعِي�ٍ  َلِ�  ٱۡ�

َ
 ِ�  َ�ۡعرُِف  ٢٣ يَنُظُرونَ  ٱۡ�

ةَ  وُُجوهِِهمۡ  ُۡتو�ٍ  رَِّحيقٖ  ِمن نَ �ُۡسَقوۡ  ٢٤ ٱ�َّعِيمِ  نَۡ�َ  َ�ٰلَِك  َوِ�  ِمۡسٞكۚ  ِخَ�ُٰمُهۥ ٢٥ �َّ
ُ�ونَ  بَِها �َۡ�َُب  َ�ۡيٗنا ٢٧ �َۡسنِي�ٍ  ِمن َوِمَزاُجُهۥ ٢٦ ٱلُۡمَتَ�ٰفُِسونَ  فَۡلَيتََنافَِس   ﴾٢٨ ٱلُۡمَقرَّ

 ]. ۲۸-۱۸:ین[المطفف  

) و تو چه ۱۸ین است(کتاب نیکان در علیّ  گمان دارند محققاً  رنه چنان است که کفا: ترجمه
) حقا ۲۱) که مقربین شاهد آنند(۲۰) کتابی است نوشته شده(۱۹دانی که علیین چیست(
) طراوت نعمت را در ۲۳(کنندنشسته نظاره می) بر روی مبلها ۲۲که ابرار در ناز و نعمتند(

مهر آن شرابی که ) ۲۵مهر بنوشانندشان(ه ب ) از شراب سر۲۴توانی شناخت( شان می چهره
آن از تسنیم  آمیزۀ) و ۲۶کنندگان( مشک است و در آن باید رغبت و همچشمی نمایند رغبت

 )۲۸نوشند.( ای که مقربان از آن می ) چشمه۲۷است(

ٓ ﴿: نکات ۡدَرٮَٰك  َوَما
َ
ین و دو مطلب دارد یکی بر اهمیت و عظمت علیّ  داللت بر ﴾ِعّلِيُّونَ  َما أ

دانی و یا تو  چیست که خدا فرموده تو چه می ﴾ِعّلِّيِ�َ ﴿ دانسته نمی صگر اینکه رسول خدادی

کافور است برای آنکه سرد و گوارا : یکی: ها و شرابهای بهشتی چند نوع است ای. بدانکه چشمه ندانسته

ست، ا سلسبیل که از زیر عرش سرازیر و در خیابانها و کاخهای بهشت روان: دومو خوشبو است، 

 



 تابشی از قرآن    ٣٧٨

شربت زنجبیل که : چهارمتسنیم که مخصوص مقربین است و آن بهترین نوشیدنی بهشت است، : سوم

 کس شراب دنیا را ترک کند از آنفرموده هر صرحیق که رسول خدا: پنجممنشأ آن جلو عرش است، 

است نام ت متعدد کوثر که از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر است. و نهرهای جنّ : ششم، !*"نوشد می

 .اللهم ارزقنا .!+"دیگری عسل مصفی و دیگر خمر یکی نهر لبن و

ِينَ  إِنَّ ﴿ ْ  ٱ�َّ ۡجَرُموا
َ
ْ  أ ِينَ  ِمنَ  َ�نُوا ْ  ٱ�َّ ْ  �َذا ٢٩ يَۡضَحُكونَ  َءاَمُنوا وا  ٣٠ َ�َتَغاَمُزونَ  بِِهمۡ  َمرُّ

ْ  �َذا ۡهلِِهمُ  إَِ�ٰٓ  ٱنَقلَُبٓوا
َ
ْ  أ ۡوُهمۡ  �َذا ٣١ فَِكِه�َ  ٱنَقلَُبوا

َ
ْ  َرأ ُؤَ�ٓءِ  إِنَّ  قَالُٓوا ٓ  ٣٢ لََضآلُّونَ  َ�ٰٓ  َوَما

 ْ رِۡسلُوا
ُ
ِينَ  فَٱۡ�َۡومَ  ٣٣ َ�ٰفِِظ�َ  َعلَۡيِهمۡ  أ ْ  ٱ�َّ ارِ  ِمنَ  َءاَمُنوا َرآ�ِِك  َ�َ  ٣٤ يَۡضَحُكونَ  ٱۡلُكفَّ

َ
 ٱۡ�

ارُ  ثُّوَِب  َهۡل  ٣٥ يَنُظُرونَ  ْ  َما ٱۡلُكفَّ    ].۳۶-۳۰:ین[المطفف  ﴾٣٦ َ�ۡفَعلُونَ  َ�نُوا
) و چون به آنان ۲۹خندیدند(در دنیا)( که مجرمند به اهل ایمان می به تحقیق آنان: ترجمه

رفتند شادمان  ) و چون به طرف کسانشان می۳۰زدند( می ککردند به هم چشم عبور می
) در حالیکه ۳۲گفتند حقا که اینان گمراهند( دیدند می ) و چون مؤمنین را می۳۱رفتند( می

که ایمان  ) پس امروز (روز قیامت) آنان۳۳اند( نشده  ایشان برای نگهبانی مؤمنین فرستاده
) که آیا به کفار ۳۵نگرند( بر کرسیها تکیه زده می) در حالیکه ۳۴خندند( اند به کفار می آورده

 )۳۶اند داده شده است.( کرده پاداش آنچه می
ی به فکر تمسخر به دیگران و عیبجوی اهل نفاق و کفر این است که ۀیکی از صفات مذموم: نکات

چنانکه ما دهند،  حالیکه خود حق و باطل را تمیز نمی خوانند در باشند و همه را گمراه می مؤمنین می

ای : مقداری از خرافات دینی منافقین و مشرکین را بیان کردیم کسی از همین مشرکین به ما گفت

رفت و معلوم شد ندانسته دین چیست، شما که داری بیان کن، به فکر فرودین چیست : دین، گفتم بی

ت آن طور که ذکر خندند، پس خدا این گناهشان را بزرگ شمرده و در آخر این کسان به اهل ایمان می

ُؤَ�ٓءِ  إِنَّ ﴿ ۀخندند. و جمل شوند یعنی مؤمنین به ایشان می شد مجازات می داللت دارد  ﴾لََضآلُّونَ  َ�ٰٓ

نْ «) روایت کرده است که در آن آمده است: ٤/٣٥٣»: (من ال یحضـره الفقیه«که ابن بابویه در به حدیثی اشاره دارد  -١ مَ

تُومِ  خْ ـمَ يقِ الْ حِ نَ الرَّ اهُ اهللاُ مِ قَ رَ ... سَ مْ ـخَ كَ الْ خواری را ترک کند ... خداوند متعال او را از رحیق هرکش شراب»: «تَرَ

روایت نموده  ) از امام صادق ٦/٣٩٧که کلینی در فروع الکافي (و اشاره به روایتی دارد ». نوشاندمختوم می

تُومِ «است:  خْ يقِ الـْمَ حِ نَ الرَّ يْتُهُ مِ قَ سَ نَّةَ وَ ـجَ تُهُ الْ لْ خَ ايتِ أَدْ ضَ رْ اءَ مَ تِغَ كِرَ ابْ سْ كَ الـْمُ رَ نْ تَ مَ را در . و همچنین آن...»... وَ

 ) روایت کرده است.٤٣٠و٦/٤٠٤(

 سوره محمد (یا قتال) آمده است. ١٥در آیه ذکر این رودها  -٢

 

                                                           



 ۳۷۹  سورة المطففین

دُ اهللا فَوقَ رُ «: فرموده صخوانند، و لذا رسول خدا کنند و گمراه می که مؤمنین را تکفیر می سِ ؤويَ

فِّ ـال كَ رَ  ينَ رِ مُ فْ رَ َةِ تُ محْ دست قدرت خدا باالی سر تکفیرشدگان است و رحمت او بر « :یعنی ،!*"»فُ بِالرَّ

 .»مطففني وله احلمد« ۀتمام شد ترجم »زند. سر ایشان پر می

 .)١٦/٣٠٨( وسائل الشیعةحر عاملی،  -١

 

                                                           



 
 
 

 (مكية وهي مخس وعرشون آية) االنشقاقسورة 

 باشد آیه می ۲۵انشقاق مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

َمآءُ  إَِذا﴿ ۡت  ٱلسَّ ذِنَۡت  ١ ٱ�َشقَّ
َ
ۡت  لَِرّ�َِها َوأ �ُض  �َذا ٢ وَُحقَّ

َ
ۡت  ٱۡ� ۡلَقۡت  ٣ ُمدَّ

َ
 �ِيَها َما َو�

ذِنَۡت  ٤ َوَ�َلَّۡت 
َ
ۡت  لَِرّ�َِها َوأ َها ٥ وَُحقَّ ُّ�

َ
� �َ�ٰنُ  َ�ٰٓ  َ�ُمَ�ٰقِيهِ  ٗحاَكدۡ  َرّ�َِك  إَِ�ٰ  َ�دِحٌ  إِنََّك  ٱۡ�ِ

  ].۶-۱:االنشقاق[  ﴾٦
) و ۱که آسمان بشکافد( نام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. هنگامیه ب: ترجمه

) و هنگامی که زمین گسترده و ۲(و سزاواراست (که فرمان برد)  پروردگارش را فرمان برد
و پروردگارش را فرمان برد ) ۴ست بیندازد و خالی گردد(ا ) و آنچه در آن۳کشیده شود(

 رهسپاریسیار ب یکوششبا تپروردگار به سوی) ای انسان تو ۵(وسزاواراست (که فرمان برد) 
 )۶خواهی رسید.( لقای اووبه 

روایت شده که مقصود از انشقاق آسمان جداشدن اوست از کهکشان. و معنی  از علی: نکات

ذِنَۡت ﴿
َ
باشد و به امر او شنواست و باید هم چنین  این است که او مطیع پروردگارش می ﴾...لَِرّ�َِها َوأ

�ُض  �َذا﴿: ۀباشد. و جمل
َ
تر گردد تا اولین و آخرین در آن  داللت دارد که زمین کشیده و پهن ﴾...ٱۡ�

َها﴿جای گیرند. و مخاطب  ُّ�
َ
� �َ�ٰنُ  َ�ٰٓ باشد، و نیز گفته شده  می صگفته شده که رسول خدا ﴾...ٱۡ�ِ

دلیل ه است که سعی در تحصیل دنیا داشت، و ظاهر آن است که مطلق انسان باشد ب ابی بن خلف

  :تقسیم آن در ذیل به اصحاب یمین و غیره

ا﴿ مَّ
َ
وِ�َ  َمنۡ  فَأ

ُ
 إَِ�ٰٓ  َوَ�نَقلُِب  ٨ �َِسٗ�� ِحَساٗ�ا ُ�َاَسُب  فََسۡوَف  ٧ �َِيِمينِهِۦ كَِ�َٰبُهۥ أ

ۡهلِهِۦ
َ
وٗر� أ ا ٩ َمۡ�ُ مَّ

َ
وِ�َ  َمنۡ  َوأ

ُ
ْ  فََسۡوَف  ١٠ َظۡهرِهِۦ َوَرآءَ  كَِ�َٰبُهۥ أ  َوَ�ۡصَ�ٰ  ١١ ُ�ُبوٗر� يَۡدُعوا

ۡهلِهِۦ ِ�ٓ  َ�نَ  إِنَُّهۥ ١٢ َسعًِ�ا
َ
وًرا أ ن َظنَّ  إِنَُّهۥ ١٣ َمۡ�ُ

َ
ۚ  ١٤ َ�ُورَ  لَّن أ  بِهِۦ َ�نَ  َر�َُّهۥ إِنَّ  بََ�ٰٓ

  ].۱۵-۷:االنشقاق[  ﴾١٥ بَِصٗ��



 ۳۸۱  سورة اإلنشقاق

آسانی از  ۀزودی محاسبه ) پس ب۷دست راستش داده شود(ه اش ب پس اما آنکه نامه: ترجمه
) و اما آنکه کتابش از پشت سرش به او ۹انش خوشحال برگردد(س) و به سوی ک۸او بشود(

) و در آتش افروخته ۱۱زودی آرزوی هالکت کند و دریغ گوید(ه ) پس ب۱۰داده شود(
) او گمان کرد که هرگز بازگشت ۱۳بود( ) زیرا او در میان کسانش شادمان می۱۲درآید(

 )۱۵) آری محققا پروردگارش به او بینا بود.(۱۴کند( نمی
ُهمَّ َحاِسبِْ� «: عرض کرد صیسیر و آسان آن است که رسول خدا ۀمحاسب: نکات

َّ
ِحَسابًا  اَلل

ِ تَ كِ  يِف  رُ ُظ نْ �َ «: حساب یسیر کدام است؟ فرمود ؛، عایشه سؤال کرد که»�َِسْ�اً  ِ ئَ يِّ سَ  نْ �َ  زُ اوَ جَ تَ �َ وَ  هِ اب . »هات

َك  َمْن نُوقَِش احلَِساَب «: فرمود صو نیز رسول خدا
َ
کس در حساب او مناقشه و  هر« :، یعنی!*"»َهل

ا﴿: ۀجمل »دقت شود هالک خواهد شد. مَّ
َ
وِ�َ  َمنۡ  َوأ

ُ
داللت دارد که کتاب او  ﴾َظۡهرِهِۦ َوَرآءَ  كَِ�َٰبُهۥ أ

یم بعضی از طرف چپ کتابشان داده دهند. و ممکن است بگوی دست چپش میرا از پشت سر به 

ۡهلِهِۦ ِ�ٓ ﴿: ۀ. و مقصود از جملنعوذ باللهشود و بعضی از پشت سر،  می
َ
وًرا أ ، این است که دل ﴾َمۡ�ُ

 ز متنعمین بوده است.ا او به دنیا خوش و

ۡقِسمُ  فََ�ٓ ﴿
ُ
َفقِ  أ ۡلِ  ١٦ بِٱلشَّ ََّسقَ  إَِذا َوٱۡلَقَمرِ  ١٧ َوَسقَ  َوَما َوٱ�َّ َكُ�َّ  ١٨ ٱ�  َطَبقٖ  َعن َطَبًقا َلَ�ۡ

ِينَ  بَلِ  ٢١ �۩ َ�  ٱۡلُقۡرَءانُ  َعلَۡيِهمُ  قُرِئَ  �َذا ٢٠ يُۡؤِمُنونَ  َ�  لَُهمۡ  َ�َما ١٩  ٱ�َّ
 ْ بُونَ  َ�َفُروا ُ  ٢٢ يَُ�ّذِ ۡعلَمُ  َوٱ�َّ

َ
ُۡهم ٢٣ يُوُعونَ  بَِما أ ِ��ٍ  بَِعَذاٍب  فَبَّ�ِ

َ
ِينَ  إِ�َّ  ٢٤ أ  ٱ�َّ

 ْ ْ  َءاَمُنوا ٰلَِ�ٰتِ  وََعِملُوا ۡجرٌ  لَُهمۡ  ٱل�َّ
َ
  ].۲۵-۱۶:االنشقاق[  ﴾٢٥ َمۡمُنونِۢ  َ�ۡ�ُ  أ

) و به ۱۷) و به شب و آنچه فراهم کند و در برگیرد(۱۶خورم به شفق( پس قسم نمی: ترجمه
ای وارد  ای پس از طبقه ) که البته به حالی پس از حالی و یا طبقه۱۸ماه وقتی که کامل گردد(

) و چون قرآن بر ایشان خوانده شود ۲۰آورند( ) پس چه شده ایشان را که ایمان نمی۱۹شوید(
) بلکه کافران تکذیب هم ۲۱شوند)( کنند(در مقابل قرآن خاضع نمی سجده نمی

) پس بشارت ده ایشان را به ۲۳دارند( ناتر است به آنچه در دل نگه می) و خدا دا۲۲کنند( می
اند که برای ایشان  های شایسته کردهعملکه ایمان آورده و  ) مگر آنان۲۴عذاب دردناک(

 )۲۵نشدنی) است.( پاداشی بدون منت (و یا قطع

سنن  و )٢٨٧٦( صحیح مسلم) و ٤٦٥٥(صحیح بخاری و جمله اخیر از آن در:  ؛)٦/٤٨( المسند درحمد ا -١

 ) روایت شده و ترمذی٣٣٣٧(سنن ترمذی ) و ٣٠٩٣(سنن أبي داود و  .)١١٦١٩) و(١١٦١٨( نسائی الکبری

 است. حدیث حسن صحیح گوید: اینمی

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٣٨٢

شود از ظهور کواکب و انجم و  آنچه در شب فراهم می ﴾وََسقَ  َوَما﴿: ۀمقصود از جمل: نکات

شود از حواس جمع و عبادت و راحت  آمدن حشرات و یا آنچه به برکت شب برای انسان فراهم می بیرون

َكُ�َّ ﴿و امثال آن، و مقصود از  اند از حاالت دنیوی از نطفه تا  به چندین وجه بیان کرده ﴾...لََ�ۡ

 ص، و روایتی از رسول خداگرفتاری و عقبات آن تا جنت و نار روی ویا از حاالت اخ ت وشیخوخیّ 
بُنَّ « ؛رسیده که مقصود كَ ْ مْ  لَرتَ بْلَكُ انَ قَ ا كَ نَن مَ شوید همان راه و روش و  شما مرتکب می« :، یعنی!*"»سُ

 »های گذشته را. های نفسانی امت بدعتها و راه

 المسندو احمد در  است؛ حسن صحیحگوید: این حدیث و می واقد لیثیوبا ) از٢١٨٠( السننترمذی در  -١

 .است : صحیحگویدمی ) و٨٤٠٤( ش:، ٤/٥٠٢: المستدرك؛ و حاکم در )٥/٢١٨(

 

                                                           



 
 
 

 سورة الربوج (مكية وهي اثنتان وعرشون آية)

 باشد آیه می ۲۲بروج مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

َمآءِ ﴿ وِج  َذاتِ  َوٱلسَّ ۡصَ�ُٰب  قُتَِل  ٣ َوَمۡشُهو�ٖ  َوَشاهِدٖ  ٢ ٱلَۡموُۡعودِ  َوٱۡ�َۡومِ  ١ ٱۡلُ�ُ
َ
 أ

ۡخُدودِ 
ُ
ٰ  َوُهمۡ  ٦ ُ�ُعودٞ  َعلَۡيَها ُهمۡ  إِذۡ  ٥ ٱلَۡوقُودِ  َذاتِ  ٱ�َّارِ  ٤ ٱۡ�  بِٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  َ�ۡفَعلُونَ  َما َ�َ

ْ  َوَما ٧ ُشُهودٞ  ٓ  ِمۡنُهمۡ  َ�َقُموا ن إِ�َّ
َ
ْ  أ ِ  يُۡؤِمُنوا ِي ٨ ٱۡ�َِميدِ  ٱۡلَعزِ�زِ  بِٱ�َّ  ُمۡلُك  َ�ُۥ ٱ�َّ

َ�َٰ�ٰتِ  �ِض�  ٱلسَّ
َ
ُ  َوٱۡ� ٰ  َوٱ�َّ ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ ِينَ  إِنَّ  ٩ َشِهيدٌ  َ�ۡ ْ  ٱ�َّ  ُ�مَّ  َوٱلُۡمۡؤِمَ�ٰتِ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  َ�َتُنوا

ْ  لَمۡ   ].۱۰-۱[البروج: ﴾١٠ ٱۡ�َرِ�قِ  َعَذاُب  َولَُهمۡ  َجَهنَّمَ  َعَذاُب  فَلَُهمۡ  َ�ُتوُ�وا
سوگند به آسمانی که دارای نام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. ه ب: ترجمه
) نابود و از رحمت دور ۳) و سوگند به شاهد ومشهود(۲) و سوگند به روز موعود(۱ست(برجها

که بر کنار آن نشسته ) هنگامی۵) صاحبان آتش مشتعل(۴گودال( باد صاحبان آن شکاف و
) و ۷(گر بودند نظارهه نسبت به مؤمنان انجام داده که خودشان بر آنچ) در حالی۶بودند(

) ۸دنشان به خدای عزیز ستوده(چیزی که قابل انتقام باشد از مؤمنین ندیدند جز ایمان آور 
) حقا کسانی ۹خدا بر هر چیز گواه است( ی که خاص اوست پادشاهی آسمانها و زمین وخدای

ست عذاب دوزخ و برای ا د برای ایشانکه مؤمنین و مؤمنات را آزار کرده سپس توبه نکردن
 )۱۰ست عذاب سوزنده.(ا ایشان
آید این است  تر می اند، آنچه به نظر صحیح در اینکه شاهد و مشهود چیست، اختالف کرده: نکات

است و این معنی باشد، و یا مشهود توحید  که شاهد خدا و مشهود همان بندگان ظالم و مظلوم می

خدودنام اصحاب اخدود ذکر شده است، و ه ای که ب با قصه تناسب دارد
ُ
بارت است از گودال و یا ع ا

 ۀکه مخالف آن امیر و یا عقیدرا کس ریختند و هر ر میان آن آتش مید اند و کنده شکافی که در زمین می

سوختن نشستند و از قساوت قلب  افکندند وخود در اطراف آن می فالن امیر بود میان همان گودال می

 در  کردند، و این قضیه از تواریخ و روایات معلوم می مظلوم را مشاهده می
ً
شود متعدد بوده خصوصا



 تابشی از قرآن    ٣٨٤

خمر را برای  سروایت شده که یکی از امرای مجو عراق و شام و ایران و یمن، از حضرت علی

م نباشد حکم نا ایشان حالل کرد و خود آشامید و مست گردید و با خواهرش زنا کرد و برای اینکه بد

از او قبول نکردند، متوسل به زور و تازیانه  کرد مردم را که باید با خواهران خود تزویج کنند، پس مردم

ی از ز نپذیرفتند، پس امر کرد گودالهایشد و نتیجه نگرفت تا اینکه متوسل به شمشیر و کشتن گردید با

ت شده که ذونواس یهودی مطلع شد که . و روای!*"بسیاری را به آتش افکند ۀآتش برافروختند و عد

جمع کنند  کرد به لشکریانش که ایشان را را پذیرفتند امر ای از اهل نجران دین حضرت عیسی عده

ازده هزار نفر را به آتش کس برنگشت به آتش افکنند تا دوبه دین سابق برگشت رها کنند و هرکس هر

انداختند زنی را آوردند که بر دوش او طفل  آتش میدر یکی از آن وقایعی که مردم را در  .!+"افکندند

زن خواست به  افکنند، پس آن اگر از خدا و دین خود برنگردی تو را به آتش می: شیرخوار بود گفتند

ا أُ «دد طفل او به سخن آمد رخاطر طفلش از توحید برگ اهُ يَ قِّ  !مَّ لَی احلَ إِنَّكِ عَ ي فَ ربِ  !-".)٣(»اصْ

ِينَ  إِنَّ ﴿ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ٰلَِ�ٰتِ  وََعِملُوا ٰتٞ  لَُهمۡ  ٱل�َّ ۚ  َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي َج�َّ نَۡ�ُٰر
َ
 ٱۡلَفۡوزُ  َ�ٰلَِك  ٱۡ�

 ١٤ ٱلَۡوُدودُ  ٱۡلَغُفورُ  وَُهوَ  ١٣ َوُ�ِعيدُ  ُ�ۡبِدئُ  ُهوَ  إِنَُّهۥ ١٢ لََشِديدٌ  َرّ�َِك  َ�ۡطَش  إِنَّ  ١١ ٱۡلَكبِ�ُ 
تَٮَٰك  َهۡل  ١٦ يُرِ�دُ  لَِّما الٞ َ�عَّ  ١٥ ٱلَۡمِجيدُ  ٱۡلَعۡرِش  ُذو

َ
 َوَ�ُمودَ  فِرَۡعۡونَ  ١٧ ٱۡ�ُُنودِ  َحِديُث  �

ِينَ  بَلِ  ١٨ ْ  ٱ�َّ ُ  ١٩ تَۡ�ِذيبٖ  ِ�  َ�َفُروا ِي� َوَرآ�ِِهم ِمن َوٱ�َّ ِيدٞ  قُۡرَءانٞ  ُهوَ  بَۡل  ٢٠ �ُّ َّ� ٢١ 
ُۡفوظِۢ  لَۡوحٖ  ِ�     ].۲۲-۱۱[البروج:  ﴾٢٢ �َّ

الدر سیوطی، )؛ ١٠/١٧١( الکشف والبیانثعلبی نیشابوری،  )؛٣١/١١٨( التفسیر الکبیراصل روایت در: فخر رازی،  -١

ْصَحاُب ا�ْخُدو﴿؛ همگی ذیل تفسیر این آیه )٥/٤٦٥( مجمع البیانطبرسی، و ؛ )٨/٤٦٧( الـمنثور
َ
 .﴾دقُتَِل أ

 .)٥/٤٦٦( طبرسی مجمع البیان. و نگا: )٣١/١١٨( التفسیر الکبیرفخر رازی،  -٢

و  گیرندقرار میاذیت و آزار بسیار مورد نیز اهل توحید و موحدین حقیقی  و زمان عصراین باید دانست که در * 

ایمانی نویسنده که به حبس و  دوستانو  موحدانند. چه بسیار از ده حبس و کشتار ایشان می ،حتی حکم به تکفیر

تی در حال نماز ترور ها به زندان بردند و حتخود نویسنده را مد های انفرادی محکوم شدند. وسلولشکنجه و 

توحیدی، شبانه در حال نماز وارد منزل ما شدند و از اعتقاد  جرمدولت جمهوری مدعی اسالم (!)، به  ،کردند. آری

های بسیار داشتند، ولی چون  ها و قاضی ناحیه سر و صورت ما را مورد اصابت گلوله قرار دادند با اینکه محکمه

زیرا ما گناهی جز توحید حقیقی و نفی خرافات نداشتیم فلذا  بکشندتوانند  یدانستند که ما را با محاکمه نم می

 (برقعی) متوسل به ترور و حبس و زندان شدند.

 .)٣١/١١٨( التفسیر الکبیرفخر رازی،   -٤

 

                                                           



 ۳۸۵  سورة البروج

ی است که شایسته کردند برای ایشان بهشتهای که ایمان آورده و عملهای آنانحقا که : ترجمه
پروردگارت  عذاب) در واقع ۱۱( ست، این است کامیابی بزرگا از زیر درختانش نهرها روان

 ۀ) و اوست آمرزند۱۳دهد( کند و عود می ) محققا فقط او به آفرینش ابتدا می۱۲سخت است(
) آیا ۱۶دهد هر چه را بخواهد( ) انجام می۱۵(صاحب عرش است و ارجمند ) ۱۴مودت شعار(

صدد  ) بلکه کفار همواره در۱۸) سپاه فرعون و ثمود(۱۷خبر آن سپاهیان به تو رسیده(
قرآنی است  ،) بلکه این سخن۲۰) و خدا از هر طرف بر آنان احاطه دارد(۱۹تکذیبند(
 )۲۲) در لوحی محفوظ.(۲۱ارجمند(

پس از ضمیر وصل ضمیر فصل آمده و داللت بر حصر دارد،  ﴾...ُهوَ  إِنَُّهۥ﴿: ۀملدر ج: نکات

مقصود  که بعد از ضمیر آمده مخصوص پروردگار است و دیگری چنین صفاتی ندارد، و یعنی صفاتی

ممکن است صفت  ﴾ٱلَۡمِجيدُ ﴿ ۀسیطره بر جهان و نفوذ پروردگار است. و کلم ﴾ٱۡلَعۡرِش  ُذو﴿از 

 ﴾ُذو﴿ هإلیه است و ممکن است صفت باشد برای مضاف و آن کلم باشد برای عرش که مضاف
 .وهذا هو الظاهرباشد یعنی صاحب عرش بزرگوار است و ارجمند.  می

 



 
 
 

 سورة الطارق (مكية وهي سبع عرشة آية)

 باشد آیه می ۱۷طارق مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
َمآءِ ﴿ ارِقِ  َوٱلسَّ ٓ  ١ َوٱلطَّ ۡدَرٮَٰك  َوَما

َ
ارُِق  َما أ ا َ�ۡفٖس  ُ�ُّ  إِن ٣ ٱ�َّاقُِب  ٱ�َّۡجمُ  ٢ ٱلطَّ َّمَّ  ل

 ].۴-۱[الطارق:  ﴾٤ َحافِٞظ  َعلَۡيَها
 ۀالصفات رحمن رحیم. سوگند به آسمان و به ستار نام خدای کامل الذات و ه ب: ترجمه

) کسی نیست مگر ۳نافذ( ۀ) همان ستار ۲رو چیست( شب  ۀ) تو چه دانی که ستار ۱رو( شب
 )۴اینکه بر او نگهبانی است.(

دادن به آنها و عظمت آنهاست، و  سوگندهائی که در قرآن به مخلوقات ذکر شده برای توجه: نکات

َمآءِ ﴿قدرت پروردگار آنها باشد، ممکن است مقصود قسم به  ، زیرا سوگند ورب السامء ؛یعنی ﴾َوٱلسَّ

به موجودات با عظمت در حقیقت سوگند به قدرت خالق آنهاست. و بر خدا جایز است که به قدرت 

نهی شده از اینکه به غیر خدا قسم بخورند زیرا غیر از خدا  توانند و خود قسم بخورد ولی بندگان نمی

باشد. اگر کسی در بیابان و کوهستانی  ناظری نیست و قسم در حقیقت یک نوع شاهد گرفتن میشاهد و 

که برق نباشد و هوا صاف باشد نظری به کواکب کند و ترتیب و نظم حرکت آنها را در نظر گیرد پی به 

 برد. عظمت خالق آنها می

�َ�ٰنُ  فَۡلَينُظرِ ﴿ آءٖ  ِمن ُخلِقَ  ٥ ُخلِقَ  ِممَّ  ٱۡ�ِ ۡلبِ  َ�ۡ�ِ  ِمنۢ  َ�ُۡرجُ  ٦ افِقٖ دَ  مَّ آ�ِبِ  ٱلصُّ َ  َوٱل�َّ
ٰ  إِنَُّهۥ ٧ آ�ِرُ  ُ�ۡبَ�  يَۡومَ  ٨ لََقادِرٞ  رَۡجعِهِۦ َ�َ َ �ٖ  ِمن َ�ُۥ َ�َما ٩ ٱل�َّ  ١٠ نَاِ�ٖ  َوَ�  قُوَّ

َمآءِ  �ِض  ١١ ٱلرَّۡجعِ  َذاتِ  َوٱلسَّ
َ
ۡدعِ  َذاتِ  َوٱۡ�  بِٱلَۡهۡزلِ  ُهوَ  َوَما ١٣ فَۡصلٞ  َلَقۡولٞ  إِنَُّهۥ ١٢ ٱلصَّ

ِ�يدُ  ١٥ َكۡيٗدا يَِ�يُدونَ  إِ�َُّهمۡ  ١٤
َ
ۡمِهۡلُهمۡ  ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  َ�َمّهِلِ  ١٦ َكۡيٗدا َوأ

َ
 ﴾١٧ ُرَوۡ�َدۢ� أ

 ].  ۱۷-۵[الطارق:  

) که خارج ۶) از آبی جهنده خلق شده(۵پس انسان باید بنگرد از چه خلق شده(: ترجمه
) روزی که نهانها ۸) قطعًا خدا به برگردانیدن او تواناست(۷ها( دندهشود از میان کمر و  می



 ۳۸۷  الطارقسورة 

) سوگند به آسمان دارای ۱۰نه یاوری است( ) زمانی که برای او نه نیرو و۹آشکار گردد(
جداکنندۀ (حق از است  گفتاری) که این قرآن ۱۲) و به زمین قابل شکاف(۱۱باران(
) و ۱۵و فریبی عجیب دارند( فران نیرنگه درستی که کا) ب۱۴) و شوخی نیست(۱۳(باطل)

 )۱۷) پس کافران را اندکی مهلتشان ده.(۱۶من جزای نیرنگی شدید دارم(
گویند  . می!*"های کمر و به معنی محکم آمده و به معنی نژاد نیز آمده است عنی مهرهی ُصلب: نکات

راِئبر و سبت به پدُصلب ن فالنی از صلب فالن یعنی از نژاد فالن است. به هر حال
َ
از مادر است و آن  ت

ٰ  إِنَُّهۥ﴿: ۀهای سینه است. و مقصود از جمل به معنی استخوانها و دندهع تریبه جم ، ﴾لََقادِرٞ  رَۡجعِهِۦ َ�َ

اش کند برای قیامت، چنانکه  تواند زنده قیاس عقلی است یعنی قدرتی که او را از منی خلق کرده می

ت صاحبش رتواند صو رساند می گیرد و می می اختراع کرده که صوت راکه رادیو را  گویند کسی عقال می

 د و منعکس نماید.ررا نیز بگی

ْصَ�بُِ�مْ ﴿چنانکه در این کالم الهی آمده است:  -١
َ
ِيَن ِمْن أ �َْنا�ُِ�ُم ا�َّ

َ
و (همچنین) ] «٢٣[نساء:  ﴾وََحَ��ُِل �

 ».تان که از پشت و صلب خوتان هستند زنان پسران

 

                                                           



 
 
 

 سورة األعىل (مكية وهي تسع عرشة آية)

 باشد آیه می ۱۹أعلی مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

﴿ َ�ْ
َ
َِّك ا� ِي ١ َسبِِّح اْسَم َر� ىٰ  َخلَقَ  ٱ�َّ ِي ٢ فََسوَّ رَ  َوٱ�َّ ِيٓ  ٣ َ�َهَدىٰ  قَدَّ ۡخَرجَ  َوٱ�َّ

َ
 أ

ۡحَوىٰ  ُ�َثآءً  فََجَعلَُهۥ ٤ ٱلَۡمۡرَ�ٰ 
َ
  ].۵-۱:ی[األعل  ﴾٥ أ

نام پروردگار واالیت ه نام خدای کامل الذات والصفات رحمن رحیم. به ب: ترجمه
) و آنگاه ۳) آنکه اندازه گرفت و هدایت کرد(۲ت(هماهنگ ساخ) آنکه آفرید و ۱گوی( تسبیح

 )۵) پس آنرا خشک و تیره کرد.(۴چراگاه را پدید آورد(
گرداند در آیات قرآن گاهی امر  عظمت معنی و مسمی در اسم اثر دارد و اسم را بزرگ می: نکات

، مانند همین سوره و گاهی امر شده به تسبیح ذات خدا، ممکن است گفته شود شده به تسبیح نام خدا

اگر به زبان تسبیح گفتیم باید نامهای او را به زبان  ود باید ذات او را منزه بدانیم واگر به قلب تسبیح ش

 در آیاتی که  .آورد و تسبیح نمود
ً
ٰ  إِنَُّهۥ﴿ رساند مانند ت را میجاره آمده سببیّ  باءو خصوصا  رَۡجعِهِۦ َ�َ

نام او را به پاکی و تقدیس یاد کرد، و اما معنی ید خدا را منزه دانست و هم باید رحال باه . به﴾لََقادِرٞ 

الئق  نام او را به معنای غیر: دومنام او را منزه بدان از اطالق بر غیر. : اول: تنزیه اسم به چند وجه است

ۡ�َ ﴿نند اینکه ما که الئق مخلوق است معنی مکن
َ
که از این کنی را به معنی علو مکانی معنی  ﴾ٱۡ�

مکن و غفلت از معنای آن مکن و همچنین نام  نام او را به کوچکی و تحقیر یاد: سوممعنی پرهیز کن. 

رود ننویس و اگر نام او را در کاغذی دیدی  که زیر پای این و آن میو روی قبرها ها  خدا را در روزنامه

ئق بر او اطالق مکن زیرا هر نامی البرای او نرسیده که از وحی ینامهای :چهارمرامی و لگد مکن. احت بی

و اما معنی تسبیح . !*"او باید توقیفی باشد که در شرع مجاز باشد یذات او و مقدس نیست، پس نامها

 ذات او در جای خود مفصل آمده است.

 به صورت مختصر و با تصرف ذکر کرده است. )٣١/١٣٦( التفسیر الکبیرمولف این موارد را از فخر رازی،  -١
                                                           



 ۳۸۹  األعلیسورة 

ۚ  َشآءَ  َما إِ�َّ  ٦ تَنَ�ٰٓ  فََ�  َسُنۡقرِئَُك ﴿ ُ ُكَ  ٧ َ�َۡ�ٰ  َوَما ٱۡ�َۡهرَ  َ�ۡعلَمُ  إِنَُّهۥ ٱ�َّ  َونُيَّ�ِ
ىٰ  رُ  ٩ ٱّ�ِۡكَرىٰ  �ََّفَعتِ  إِن َفَذّكِرۡ  ٨ لِۡليُۡ�َ كَّ ۡشَ�  َوَ�َتَجنَُّبَها ١٠ َ�َۡ�ٰ  َمن َسَيذَّ

َ
 ١١ ٱۡ�

ِي ۡفلَحَ  قَدۡ  ١٣ َ�َۡيٰ  َوَ�  �ِيَها َ�ُموُت  َ�  ُ�مَّ  ١٢ ٱۡلُكۡ�َىٰ  ٱ�َّارَ  يَۡصَ�  ٱ�َّ
َ
ٰ  َمن أ  ١٤ تََز�َّ

ٰ  َرّ�ِهِۦ ٱۡسمَ  َوَذَكرَ  ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةَ  تُۡؤثُِرونَ  بَۡل  ١٥ فََص�َّ ۡ�َ�ٰٓ  َخۡ�ٞ  َوٱ�ِخَرةُ  ١٦ ٱ�ُّ
َ
 َ�َٰذا إِنَّ  ١٧ َو�

ُحِف  لَِ�  وَ�ٰ  ٱلصُّ
ُ
 ].  ۱۹-۶:ی[األعل  ﴾١٩ َوُموَ�ٰ  إِبَۡ�ٰهِيمَ  ُصُحِف  ١٨ ٱۡ�

) مگر آنچه را خدا بخواهد زیرا او ۶کنی( خوانیم پس فراموش نمی زودی بر تو میه ب: ترجمه
) تذکر ده اگر تذکره ۸سازیم( ) و تو را برای راه آسانتری آماده می۷داند( آشکار و پنهان را می

ی ترین مردم از آن دور ) و بدبخت۱۰د(ترسکس از خدا می ) متذکر خواهد شد هر۹بهره دهد(
) محققا ۱۳) آنگاه در آن نه بمیرد و نه زنده ماند(۱۲) آنکه در آتش بزرگتر درآید(۱۱کند( می

) ولی ۱۵) و نام پروردگارش را یاد کرد و نماز خواند(۱۴رستگار کسی است که پاک گردید(
) حقا که این ۱۷تر است( ) با آنکه آخرت بهتر و باقی۱۶دهید( شما زندگی دنیا را ترجیح می

 )۱۹های ابراهیم و موسی.( ) صحیفه۱۸ست(ه (نیز) پیشینهای  در صحیفه گفتار
ترسید مبادا چیزی از وحی را  می صلهی این است که چون رسول خداهای ا از معجزه: نکات

یا کم و زیاد گردد خدا در این سوره که در اوائل بعثت نازل شده به او وعده داد که ما بر تو  فراموش کند و

او  ۀدیگر فراموش نکرد و چنان حافظ صو تو فراموش نخواهی کرد، پس رسول خدا کنیم قرائت می

لذا  و کرد خواند دیگر فراموش نمی او میبزرگ را یک مرتبه بر  ۀقوی شد که هرگاه جبرئیل یک سور

در آنچه به او وحی شده فراموشی ندارد ولی در سایر امور زندگی  صما این است که رسول خدا ۀعقید

 ی شخصی مانند سایر افراد بشر ممکن است نسیان کند طبق داللت آیات دیگر.و کارها

 



 
 
 

 سورة الغاشية (مكية وهي ست وعرشون آية)

 باشد آیه می ۲۶غاشیه مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
تَٮَٰك  َهۡل ﴿

َ
ٞ  ١ ٱۡلَ�ِٰشَيةِ  َحِديُث  �  نَاًرا تَۡصَ�ٰ  ٣ نَّاِصَبةٞ  َ�ِملَةٞ  ٢ َ�ِٰشَعةٌ  يَۡوَم�ِذٍ  وُُجوه
 َوَ�  �ُۡسِمنُ  �َّ  ٦ َ�ِ�عٖ  ِمن إِ�َّ  َطَعامٌ  لَُهمۡ  لَّۡيَس  ٥ َءا�َِيةٖ  َ�ۡ�ٍ  ِمنۡ  �ُۡسَ�ٰ  ٤ َحاِمَيةٗ 

 ].۷-۱:یة[الغاش   ﴾٧ ُجوعٖ  ِمن ُ�ۡغِ� 

یرنده به تو الصفات رحمن رحیم. آیا حدیث آن فراگ خدای کامل الذات ونام ه ب: ترجمه
در آتش که ) ۳(کشیده و رنج ) عمل کننده و ۲خوارند(ی در آن روز ) صورتهای۱رسیده است(

) برای ایشان طعامی نباشد جز ۵جوشان نوشانیده شوند( ۀ) از چشم۴سوزان داخل شوند(
 )۷گرسنه را سود بخشد.() که نه فربه کند و نه ۶خار درشت تلخ(

گیرد. و ا نکه هول آن همه را فرآو به آن غاشیه گویند برای  .باشد غاشیهیکی از نامهای قیامت : نکات

ده ولی در راه یکسانی است که عمل بسیار کرده و رنج زیاد کش ﴾نَّاِصَبةٞ  َ�ِملَةٞ ﴿ ۀمقصود از کلم

  بدعتها و
ً
نام دین ه نام دین دارند و تصنیفها به شب جلسه ب ۀاز اول تا نیم باطلها مانند زمان ما که مثال

زنند و گاهی نام یکی از شهدای صدر اسالم را ذکر  جمعی به سینه می رقصند و دسته خوانند و می می

اینان نام  ،مرا مخوانید غیر :ینکه خدا در کتاب آسمانی خود فرمودهابا  کشند و کرده و نعره و فریاد می

خبرند. و اگر حاضر و زنده بودند  خوانند که از دنیا رفته و طبق قرآن از صدای ایشان بی کسانی را می

کنند که کار لغو و  و گاهی برای تولد یکی از امامان صدر اسالم چراغانی می ،زدند گردن ایشان را می

 کنند. بدعت است و در این قبیل بدعتها اموال زیاد خرج می

﴿ ٞ  ١١ َ�ٰغَِيةٗ  �ِيَها �َۡسَمعُ  �َّ  ١٠ َ�ِ�َةٖ  َجنَّةٍ  ِ�  ٩ َراِضَيةٞ  ّلَِسۡعيَِها ٨ نَّاِعَمةٞ  يَۡوَم�ِذٖ  وُُجوه
رٞ  �ِيَها ١٢ َجارَِ�ةٞ  َ�ۡ�ٞ  �ِيَها ۡرفُوَعةٞ  ُ�ُ ۡ�َوابٞ  ١٣ مَّ

َ
وُۡضوَعةٞ  َوأ  ١٥ َمۡصُفوفَةٞ  َوَ�َمارُِق  ١٤ مَّ

 ].۱۶-۸:یة[الغاش  ﴾١٦ َمۡبُثوثَةٌ  َوَزَراِ�ُّ 
) در ۹) از کار و کوشش خود خوشنودند(۸ی در آن روز در ناز و نعمتند(صورتهاب: ترجمه



 ۳۹۱  سورة الغاشیة

) در ۱۲های جاری است( ) در آنجا چشمه۱۱) در آنجا یاوه نشنوند(۱۰بهشت برین ساکنند(
) و ۱۵الشها ردیف چیده شده() و ب۱۴ی نهاده شده(های ) و کوزه۱۳تختهای رفیع است( آنجا

 )۱۶ی گسترده.(شهایفر 
: ۀو در قیامت از صورتشان پیداست. و جمل ؛اند از این آیات روشن شد که مردم دو دسته: نکات

ی و سخن بیهوده نیست برای گوئی و هرزه درآی که در بهشت یاوهداللت دارد  ﴾َ�ِٰغَيةٗ  �ِيَها �َۡسَمعُ  �َّ ﴿

است نه اینکه  ﴾َ�ۡ�ٞ ﴿ جنس ﴾َجارَِ�ةٞ  َ�ۡ�ٞ ﴿در  که در دنیا از این چیزها دوری جویند. و کسانی

 مفرد باشد.

فََ� ﴿
َ
بِلِ  إَِ�  يَنُظُرونَ  أ َمآءِ  �َ�  ١٧ ُخلَِقۡت  َكۡيَف  ٱۡ�ِ َبالِ  �َ�  ١٨ ُرفَِعۡت  َكۡيَف  ٱلسَّ  ٱۡ�ِ

�ِض  �َ�  ١٩ نُِصَبۡت  َكۡيَف 
َ
ٓ  فََذّكِرۡ  ٢٠ ُسِطَحۡت  َكۡيَف  ٱۡ� َما نَت  إِ�َّ

َ
 لَّۡسَت  ٢١ ُمَذّكِرٞ  أ

ٰ  َمن إِ�َّ  ٢٢ بُِمَصۡيِطرٍ  َعلَۡيِهم بُهُ  ٢٣ َوَ�َفرَ  تََو�َّ ُ  َ�ُيَعّذِ ۡ�َ�َ  ٱۡلَعَذاَب  ٱ�َّ
َ
ٓ  إِنَّ  ٢٤ ٱۡ�  إَِ�َۡنا

   ].۲۶-۱۷:یة[الغاش  ﴾٢٦ ِحَساَ�ُهم َعلَۡيَنا إِنَّ  ُ�مَّ  ٢٥ إِيَاَ�ُهمۡ 
) ۱۸) و به آسمان که چگونه بلند شده(۱۷آیا نظر ندارند به شتر که چگونه خلق شده(: ترجمه

) پس تذکر بده ۲۰) و به زمین که چگونه مسطح شده(۱۹و به کوهها که چگونه نصب شده(
که پشت کرد کسی لیکن) ۲۲وار نیستی( ) و تو بر ایشان تسلط۲۱ای( که تو فقط تذکردهنده

) محققا برگشت ایشان فقط به سوی ۲۴به عذاب بزرگتر عذاب کند() خدا او را ۲۳وکافر شد(
 )۲۶ما است.( ۀ) و سپس حساب ایشان فقط بر عهد۲۵ما است(

  صداللت دارد که رسول خدا ﴾بُِمَصۡيِطرٍ  َعلَۡيِهم لَّۡسَت ﴿ ۀجمل: نکات
ّ
طی ندارد بر مردم تسل

ٰ  َمن إِ�َّ ﴿ ۀدارد. و جملاصطالح علمی والیت تکوینی نه بوتصرفی در وجود ایشان نتواند و  ﴾...تََو�َّ
ٓ  إِنَّ ﴿: ۀباشد، و جمل به معنی لیکن می ﴾إِ�َّ ﴿استثناء انقطاعی و   َعلَۡيَنا إِنَّ  ُ�مَّ  ٢٥ إِيَاَ�ُهمۡ  إَِ�َۡنا

، خبر مقدم شده و داللت بر حصر دارد یعنی حساب و کتاب بندگان فقط با خداست نه به ﴾ِحَساَ�ُهم

 َما﴿: و نه به غیر ایشان، و در آن تهدید عظیمی است چنانکه در آیات دیگر فرموده انبیاء مربوط است
ٰ  إِ�َّ  ِحَساُ�ُهمۡ  إِنۡ ﴿ و !*"﴾ءَ�ۡ  ّمِن ِحَسابِِهم ِمنۡ  َك َعلَيۡ  ، و این آیات دلیل بر بطالن !+"﴾َرّ�ِ  َ�َ

زیارت به امام خود  اند، منجمله در آن باشد که جعاالن و کذابان به هم بافته زیارت جامعه می

 ].٥٢[األنعام: ». چیزی از حساب ایشان بر تو نیست« -١

 ].١١٣لشعراء: [ا». حساب ایشان جز بر پروردگارم نیست« -٢

 

                                                           



 تابشی از قرآن    ٣٩٢

ابُ «: گویند می مالْـخَ إِيَ يْكُ لَ ُمْ عَ اهبُ سَ حِ مْ وَ ها در اثر عدم توجه مسلمین به  و چنین زیارت !*"»! لْقِ إِلَيْكُ

 قرآن رایج گردیده است.

 ».بازگشت مردم به سوی شماست و حساب آنان با شماست« -١

 

                                                           



 
 
 

 سورة الفجر (مكية وهي ثالثون آية)

 باشد آیه می ۳۰فجر مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ۡفعِ  ٢ َعۡ�ٖ  َوَ�َالٍ  ١ َوٱۡلَفۡجرِ ﴿ ۡلِ  ٣ َوٱلَۡوتۡرِ  َوٱلشَّ  َقَسمٞ  َ�ٰلَِك  ِ�  َهۡل  ٤ �َۡ�ِ  إَِذا َوٱ�َّ
ِي لَمۡ  ٥ ِحۡجرٍ  ّ�ِ

َ
 ِمۡثلَُها ُ�ۡلَقۡ  لَمۡ  ٱلَِّ�  ٧ ٱۡلعَِمادِ  َذاتِ  إَِرمَ  ٦ بَِعادٍ  َر�َُّك  َ�َعَل  َكۡيَف  تَرَ  �

 ].۸-۱[الفجر:  ﴾٨ ٱۡ�َِ�ٰدِ  ِ� 
) و شبهای ۱نام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. قسم به فجر(ه ب: ترجمه

برای شد ) آیا در آنچه ذکر ۴رود (میکه ) و به شب هنگامی۳) و به شفع و وتر(۲گانه( ده
) عاد ارم ۶آیا ندانستی که پروردگارت با قوم عاد چه کرد( )۵(خردمند قسمی(معتبر)هست؟ 

 )۸) مانند آنها در شهرها ساخته نشده.(۷ستون بود( که صاحب کاخهای با

برکت صبح صادق است که وقت عبادت و راز و نیاز  همان ساعت پر ﴾َوٱۡلَفۡجرِ ﴿مقصود از : نکات

اول ذیحجه است که ایام عبادت و اجتماع  ۀهمان ده ﴾َعۡ�ٖ  َوَ�َالٍ ﴿با خالق است، و مقصود از 

ۡفعِ ﴿مسلمین در مناسک حج است،   نماز شب باشد که دو  ؛یعنی ﴾َوٱلَۡوتۡرِ  َوٱلشَّ
ً
جفت و طاق، ظاهرا

و برای شفع و وتر در  نمازهای واجب یومیه نیز طاق است رکعت و یک رکعت است، البته تعداد رکعات

اند فرموده عاد اوالد ارم که خدا در  ند. و قوم عاد چون دو طائفه بودها این آیات معانی متعدده احتمال داده

نَّهُ ﴿: وصفشان فرموده
َ
هۡ  ۥٓ َو�

َ
 ٱ َ�ًدا لََك أ

ُ
عاد بن عوص بن ارم بن : ، و نسب این قوم چنین است﴾وَ�ٰ ۡ�

د که مانند آن ان بودهاند که شاید این قوم دارای باغ ممتازی  بعضی ارم را به معنی باغ گرفتهو سام بن نوح، 

ممکن است وصف ارم باشد و ممکن است وصف قوم عاد باشد که  ادالعم ذاتو  در بالد نبوده است

 ُ�ۡلَقۡ  لَمۡ  ٱلَِّ� ﴿ ۀدارای کاخهای با ستون و یا دارای بدنهای قوی چون ستون و عمود بودند. و جمل
و این قوم در احقاف  ﴾ٱۡلعَِمادِ ﴿توان وصف قوم عاد گرفت و یا وصف باشد برای  را نیز می ﴾...ِمۡثلَُها

 بودند که میان عمان و حضرموت است.



 تابشی از قرآن    ٣٩٤

ِينَ  َوَ�ُمودَ ﴿ ْ  ٱ�َّ ۡخرَ  َجابُوا ۡوتَادِ  ذِي َوفِرَۡعۡونَ  ٩ بِٱلَۡوادِ  ٱلصَّ
َ
ِينَ  ١٠ ٱۡ� ْ  ٱ�َّ  ١١ ٱۡ�َِ�ٰدِ  ِ�  َطَغۡوا

 ْ وا ُ�َ�ۡ
َ
 َ�ِٱلِۡمۡرَصادِ  َر�ََّك  إِنَّ  ١٣ َعَذاٍب  َسۡوَط  َر�َُّك  َعلَۡيِهمۡ  فََصبَّ  ١٢ ٱۡلَفَسادَ  يَها�ِ  فَأ
  ].۱۴-۹[الفجر:  ﴾١٤

) وچه کرد ۹بریدند( گ سخت در آن وادی میو ندیدی خدا چه کرد با قوم ثمود که سن: ترجمه
) پس در آنها فساد بسیار ۱۱که در شهرها طغیان کردند( ) آنان۱۰فرعون صاحب آن میخها(با

) زیرا پروردگارت در ۱۳ریخت( عذاب را فرو ۀتازیان نپروردگارت بر ایشا تااینکه) ۱۲کردند(
 )۱۴کمین است.(

هود و  ۀایشان در قرآن مکرر شده، در سور ۀقوم ثمود پیامبرشان حضرت صالح بود که قص: نکات

ساختند. و  ها، در کوهستان میان شام و حجاز بودند و کاخهای سنگی می اعراف و شعراء و سایر سوره

ۡوتَادِ  ذِي﴿اما فرعون که به 
َ
صاحب میخها ملقب شده آن است که مردم را میخکوب به زمین  ﴾ٱۡ�

تش او بوده که میخ او کوبید و ممکن است میخهای او ار کرد و دست و پای مردم را میخ به زمین می می

او باشد و یا اینکه دارای اهرامی بوده مانند میخهای زمین، ولی معنی اول ظاهرتر است. و  یزورگوی

 تهدید عظیمی است. ﴾َ�ِٱلِۡمۡرَصادِ  َر�ََّك  إِنَّ ﴿ ۀجمل

ا﴿ مَّ
َ
�َ�ٰنُ  فَأ ۡ�َرَمُهۥ َر�ُُّهۥ ٱۡ�َتلَٮٰهُ  َما إَِذا ٱۡ�ِ

َ
َمُهۥ فَأ ٓ  َ�َيُقوُل  َوَ�عَّ ۡ�َرَمنِ  َرّ�ِ

َ
ٓ  ١٥ أ ا مَّ

َ
 إَِذا َوأ

ٓ  َ�َيُقوُل  رِۡزقَُهۥ َعلَۡيهِ  َ�َقَدرَ  ٱۡ�َتلَٮٰهُ  َما َ�َٰنِ  َرّ�ِ
َ
ۖ  ١٦ أ  َوَ�  ١٧ ٱۡ�َتِيمَ  تُۡ�رُِمونَ  �َّ  بَل َ�َّ

ونَ  ٰ  تََ�ٰٓضُّ ُ�ُلونَ  ١٨ ٱلِۡمۡسِك�ِ  َطَعامِ  َ�َ
ۡ
َاَث  َوتَأ ۡ�ٗ�  ٱل�ُّ

َ
ا أ َّّمٗ ا ٱلَۡماَل  بُّونَ َوُ�ِ  ١٩ ل  ُحّبٗ

ا   ].۲۰-۱۵[الفجر:  ﴾٢٠ َ�ّٗ
گرامی بدارد و به او نعمت دهد پس اما انسان را چون پروردگارش بیازمایدش که او را : ترجمه

) و اما چون بیازمایدش که ۱۵( نتیجه (مغرور شود) گوید پروردگارم مرا گرامی و عزیز داشتدر 
) نه ۱۶(مأیوس گردد) گوید پروردگارم مرا خوار داشت( روزی او را بر او تنگ گیرد در نتیجه

چنین است(که توانگر نزد خدا گرامی باشد و فقیر خوار) بلکه (عمل صالح موجب قرب شما 
) و بر ۱۷کنید( کنید که) شما یتیم را اکرام نمی به خداست و شما عمل صالح نمی

 ) و۱۹خورید( ا یکجا و تمام می) و میراث ر ۱۸کنید( دادن مسکین یکدگر را ترغیب نمی خوراک
 )۲۰دارید.( جهت بسیار دوست میمال را از هر

ۡ�َرَمنِ ﴿مقصود از : نکات
َ
و گوید چون خدا ثروت و مال و  شود این است که خودپسند می ﴾أ

و مغرور گردد و مالی که به او رسیده از ارث و غیر ارث در لهو  ،ت به من داده پس من نزد خدا عزیزمصح

 



 ۳۹۵  سورة الفجر

داند فقر  کند، و چون فقیر شود نمی مال خود می ۀکند و حتی ارث سایرین را ضمیم و لعب صرف می

گوید چنین نیست بلکه میزان  کند خدا ذلت او را خواسته است، آیات فوق می صالح او بوده و خیال می

ا﴿ وال صالح است نه فقر و غناء. عزت در نزد خدا اعم َّّمٗ باشد،  کردن می در لغت به معنی ضم و جمع ﴾ل

ؤْ «: فرموده صکند. و پیغمبر مال خود می ۀیعنی مال دیگری را ضمیم نْ بَ لَيسَ بِمُ نٍ مَ انً امِ بْعَ هُ  اتَ شَ ارُ جَ  وَ

 . »اش گرسنه باشد همسایهکه  حالی که سیر بخوابد در  مؤمن نیست کسی« :، یعنی!*"»ايً وِ طاَ 

﴿ ۖ ٓ ِت  إَِذا َ�َّ �ُض  ُدكَّ
َ
ا ٱۡ� ا َدّ�ٗ ا َوٱلَۡملَُك  َر�َُّك  وََجآءَ  ٢١ َدّ�ٗ ا َصّفٗ  يَۡوَم�ِذِۢ  وَِجآْيءَ  ٢٢ َصّفٗ

رُ  يَۡوَم�ِذٖ  ِ�ََهنَّمَۚ  �َ�ٰنُ  َ�َتَذكَّ ٰ  ٱۡ�ِ َّ�
َ
ۡمُت  َ�ٰلَۡيتَِ�  َ�ُقوُل  ٢٣ ٱّ�ِۡكَرىٰ  َ�ُ  َو�  ٢٤ َياِ� �َِ  قَدَّ

ُب  �َّ  َ�َيۡوَم�ِذٖ  ۥٓ  ُ�َعّذِ َحدٞ  َعَذابَُه
َ
ۥٓ  يُوثِقُ  َوَ�  ٢٥ أ َحدٞ  َوثَاقَُه

َ
ُتَها ٢٦ أ َّ�

َ
�  ٱلُۡمۡطَم�ِنَّةُ  ٱ�َّۡفُس  َ�ٰٓ

ۡرِضيَّةٗ  َراِضَيةٗ  َرّ�ِكِ  إَِ�ٰ  ٱرِۡجِ�ٓ  ٢٧  ﴾٣٠ َجنَِّ�  َوٱۡدُخِ�  ٢٩ ِعَ�ِٰدي ِ�  فَٱۡدُخِ�  ٢٨ مَّ
   ].۳۰-۲۱[الفجر:  

) و ۲۱د(هم کوبیده شودر  اند) چون زمین سخت نه چنین است (که آنان خیال کرده: ترجمه
آن  ،روز دوزخ آورده شود  ) در آن۲۲صف شوند(ه ب  فرمان پروردگارت برسد و فرشتگان صف

گوید ای کاش  ) می۲۳ر کجا برای او نتیجه دهد(شود و آن تذکّ  ر میروز است که انسان متذکّ 
کس چون عذاب خدا هیچروز  ) پس در آن۲۴فرستادم( پیش می چیزی برای این زندگیممن 

) ای روانی که دارای ۲۶( دکشیدن او بند نکن به بندچون ) و احدی ۲۵(عذاب نکند 
) پس درمیان بندگان من ۲۸) برگرد به سوی پروردگارت خشنود و پسندیده(۲۷اطمینانی(

 )۳۰) و در بهشت من وارد شو.(۲۹درآی(

ُب ﴿: نکات  معلوممعلوم و مجهول یعنی به هر دو قرائت شده و ما طبق  ۀبه صیغ ﴾يُوثِقُ ﴿و  ﴾ُ�َعّذِ

ی دیگر اب و غل و زنجیر او را به گردن کسمقصود این است که عذاگر مجهول باشد، معنی کردیم، و 

ُتَها﴿: ۀاندازند. جمل نمی َّ�
َ
� فطری انسان است و در پی آن داللت دارد که خداشناسی  ﴾...ٱ�َّۡفُس  َ�ٰٓ

 باشد تا دل او آرام گیرد و تا خالق را نشناخته آرام ندارد. می

ُم بِهِ « :لفظ حدیث چنین است -١
َ
 َجْنبِِه َوُهَو َ�ْعل

َ
کسی که سیر بخوابد «: »َما آَمَن يب َمْن بَاَت َشْبَعانًا وََجاُرهُ َجائٌِع إىَل

 مسندشبزار در  رامانند آن». من ایمان نیاورده استداند، به اش در کنارش گرسنه باشد و او میکه همسایهدرحالی

 ٨/٣٠٥( مجمع الزوائداند؛ هیثمی در تخریج کرده نسا از مسند الفردوسو دیلمی در  معجم الکبیردر  یطبرانو 

صحیح الجامع گویم: و البانی در می». است إسناد بزار حسن ورا روایت کرده آنبزار  و یطبران«گوید: ) می٣٠٦ -

یادته،الص  ن حکم کرده است.آ) به صحیح بودن ٥٥٠٥ش: ( غیر وز

 

                                                           



 
 
 

 سورة البلد (مكية وهي عرشون آية)

 باشد آیه می ۲۰بلد مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ۡقِسمُ  َ�ٓ ﴿
ُ
نَت  ١ ٱۡ�ََ�ِ  بَِ�َٰذا أ

َ
�َ�ٰنَ  َخلَۡقَنا لََقدۡ  ٣ َوَ�َ  َوَما َوَواِ�ٖ  ٢ ٱۡ�ََ�ِ  بَِ�َٰذا ِح� َوأ  ٱۡ�ِ

َ�َۡسُب  ٤ َكَبدٍ  ِ� 
َ
ن �

َ
َحدٞ  َعلَۡيهِ  َ�ۡقِدرَ  لَّن أ

َ
ۡهلَۡكُت  َ�ُقوُل  ٥ أ

َ
ًَدا َماٗ�  أ  ].۶-۱[البلد: ﴾٦ �ُّ

) ۱هر(خورم به این ش الذات و الصفات رحمن رحیم. قسم نمینام خدای کامل ه ب: ترجمه
) که در حقیقت انسان را در ۳( زاده) قسم به والد و آنچه ۲حالیکه تو ساکن این شهری(در

گوید مال  ) می۵کند که احدی بر او قدرت ندارد( ) آیا انسان گمان می۴و رنج آفریدیم( محنت
 )۶فراوانی را نابود کردم.(

ۡقِسمُ  َ�ٓ ﴿در  ﴾َ�ٓ ﴿ :نکات
ُ
را ما نافیه گرفتیم و ممکن است نافیه نباشد و جمله قسم باشد و  ﴾أ

 َ�ِ ۡ�َ ٱ َذاَوَ�ٰ ﴿: تین نیز به آن قسم خورده و فرموده ۀخدا به شهر مکه قسم خورده باشد چنانکه در سور
 ٱ

َ
 َوَما َوَواِ�ٖ ﴿ ۀل. و در جم۷۵ ۀواقعه آی ۀ. برای توضیح بیشتر این مطلب رجوع شود به سور﴾ِم�ِ ۡ�
اوالد اوست و ممکن  ﴾َوَ�َ  َوَما﴿حضرت آدم و از  ﴾َواِ�ٖ ﴿ یم مقصود ازممکن است بگوی ﴾َوَ�َ 

ه حضرت محمد است که از نسل او ب ﴾َوَ�َ  َوَما﴿ حضرت ابراهیم و ﴾َواِ�ٖ ﴿ یم مقصود ازاست بگوی

ه است که دین جدید و نسل جدیدی ب صرسول خدا ﴾َواِ�ٖ ﴿ :توان گفت وجود آمده است، و می

گرفتن نیز آمده است.  نیرومندی و اوج ؛و به معنی ،رنج و مشقت آمده معنی؛ه ب ﴾َكَبدٍ ﴿ وجود آورد. و

�َ�ٰنَ ﴿و مقصود از  کردند و  همان اعیان و اشراف مسرفین است که مال را در راه باطل مصرف می ﴾ٱۡ�ِ

دانند که خدا ناظر اعمال ایشان است  ام و نمی  مکرر از خود تعریف کرده که مال بسیار مصرف کرده

  :فرماید چنانکه می



 ۳۹۷  سورة البلد

َ�َۡسُب ﴿
َ
ن �

َ
ۥٓ  لَّمۡ  أ َحدٌ  يََرهُ

َ
لَمۡ  ٧ أ

َ
ُۥ َ�َۡعل �  َوَهَديَۡ�ٰهُ  ٩ وََشَفَتۡ�ِ  َولَِساٗ�ا ٨ َ�ۡينَۡ�ِ  �َّ

ٓ  ١١ ٱۡلَعَقَبةَ  ٱۡ�َتَحمَ  فََ�  ١٠ ٱ�َّۡجَديۡنِ  ۡدَرٮَٰك  َوَما
َ
وۡ  ١٣ َرَ�َبةٍ  فَكُّ  ١٢ ٱۡلَعَقَبةُ  َما أ

َ
 ِ�  إِۡطَ�ٰمٞ  أ

وۡ  ١٥ َمۡقَرَ�ةٍ  َذا يَتِيٗما ١٤ َمۡسَغَبةٖ  ذِي يَۡو�ٖ 
َ
َ�ةٖ  َذا ِمۡسِكيٗنا أ ِينَ  ِمنَ  نَ �َ  ُ�مَّ  ١٦ َمۡ�َ  ٱ�َّ

 ْ ْ  َءاَمُنوا ۡ�ِ  َوتََواَصۡوا ْ  بِٱلصَّ  ].۱۷-۷[البلد:  ﴾١٧ بِٱلَۡمرَۡ�َةِ  َوتََواَصۡوا
) آیا برای او دو دیده قرار ۷کند که کسی او را ندیده است( آیا انسان گمان می: ترجمه

 ۀ) پس به گردن۱۰نکردیم() و او را به دو اوج هدایت ۹لب عطا نکردیم( ) و زبانی با دو۸ندادیم(
یا به  ) و۱۳کردن() گردنی را آزاد ۱۲گردنه چیست(آن) و تو چه دانی که ۱۱دشواری باال نرفت(

نشینی  مسکین خاک ) و یا۱۵) یتیم خویشاوندی را(۱۴دادن( قحطی طعام روزگرسنگی و
سفارش نموده  گر را به صبر و ترحمیو یکد انداضافه از کسانی باشد که ایمان آوردهه ) ب۱۶را(

 )۱۷د.(نباش
ی که به ستدالل کرده به چشم و ابزار بینایخدا برای حضور خود در همه جا ا ۸و  ۷در آیات : نکات

 وبرد و توجهی به خالق  میخبری بسر انسانی که در غفلت و بییا این آ: فرماید انسان عطا نموده و می

خدائی که به او  کند کند آیا فکر نمی خود فکر نمیچشمان  ۀنظارت خدا بر اعمال او ندارد آیا به آفرینند

گاه  دو چشم داده که به آنها اشیاء را می بیند آن خدا بیناتر از اوست و به جزئیات عمل او واقف و آ

را به  وی که خدای خود را بشناسد عطا فرموده است و انمای ی خدا برای انسان وسائل قدرتاست؟ آر

بری نموده. و استفهام در اینجا استفهام تقریری و یا توبیخی است. و گرفتن در دنیا و آخرت ره اوج

این است که به کار دشواری مانند مخالفت نفس اقدام نکرد زیرا آن مانند از کوه  ﴾ٱۡلَعَقَبةَ ﴿مقصود از 

از  کردن بنده کردن بنده در صدر اسالم بوده، ولی زمان ما آزاد آزاد ،﴾َرَ�َبةٍ  فَكُّ ﴿رفتن است. و  باال

 باشد و نجات او از کفر و شقاوت و خرافات است. هوی و هوس می

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿
ُ
ۡصَ�ُٰب  أ

َ
ِينَ  ١٨ ٱلَۡمۡيَمَنةِ  أ ْ  َوٱ�َّ ۡصَ�ُٰب  ُهمۡ  َ�ٰتَِنا� َ�َفُروا

َ
 َعَلۡيِهمۡ  ١٩ َمةِ  َٔ ٱلَۡمۡ�  أ

ۢ  نَارٞ  ۡؤَصَدةُ    ].۲۰-۱۸[البلد:  ﴾٢٠ مُّ
) قرین ۱۹که به آیات ما کفر ورزند یاران نامبارکند( ) و آنان۱۸( اینان یاران با میمنتند: ترجمه

 )۲۰ایشانست آتش سرپوشیده.(

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿: نکات
ُ
ِينَ ٱ﴿اشاره است به  ﴾أ َّ�  ْ کس دارای ایمان  و مقصود آن است که هر ﴾....َءاَمُنوا

به خوبیها ی و دیگران را نیز ترغیب ارد و یتیمان و مسکینان را پذیرایو صبر باشد و پا بر سر هوس بگذ

 
ّ
 خیر. کند وجود با برکتی است و إال

 



 
 
 

 سورة الشمس (مكية وهي مخس عرشة آية)

 باشد آیه می ۱۵شمس مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ۡمِس ﴿ ۡلِ  ٣ َجلَّٮَٰها إَِذا َوٱ�ََّهارِ  ٢ تَلَٮَٰها إَِذا َوٱۡلَقَمرِ  ١ َوُضَحٮَٰها َوٱلشَّ  ٤ َ�ۡغَشٮَٰها إَِذا َوٱ�َّ
َمآءِ  �ِض  ٥ بَنَٮَٰها َوَما َوٱلسَّ

َ
ٮَٰها َوَما َوَ�ۡفٖس  ٦ َطَحٮَٰها َوَما َوٱۡ� لَۡهَمَها ٧ َسوَّ

َ
 فُُجورََها َف�

ۡفلَحَ  قَدۡ  ٨ َوَ�ۡقَوٮَٰها
َ
ٮَٰها َمن أ ٮَٰها َمن َخاَب  َوقَدۡ  ٩ َز�َّ  ]. ۱۰-۱[الشمس:  ﴾١٠ َدسَّ

دروقت  الذات و الصفات رحمن رحیم. قسم به خورشید و تابشش  نام خدای کامله ب: ترجمه
)وبه شب ۳) و به روز چون جلوه دهدش(۲(آید شیددنبال خور ه ) و به ماه چون ب۱(چاشت 

) و به ۶را گستردش( به زمین و آنکه آن) و۵( کردهآنکه بنایش )وبه آسمان و۴چون بپوشاندش(
) که هر کس ۸بدکاری و پرهیزکاریش را به وی إلهام نموده( پس) ۷جان و آنکه آنرا پرداختش(

 )۱۰) و محققا هر کس آنرا گول زند هالک گردیده.(۹آنرا مصفی کند رستگار شده(

لَۡهَمَها﴿: ۀجمل: نکات
َ
طری وی نموده، یعنی دی انسان را ف، داللت دارد که خدا خوبی و ب﴾فَ�

 به هر
ً
  :دو آگاهش کرده، و هدایت إلهی بر پنج قسم استفطرتا

او  ۀدر و گریاحیوانی وجود دارد مانند هدایت طفل به مکیدن پستان مهدایت غریزی که در هر -۱

 برای فهماندن حاجاتش.

ذائقه و شامه و جوید از باصره وسامعه و  هدایت حسی که انسان از حواس خود هدایت می -۲

 المسه.

 ی عقل دارد.م حواسش احتیاج به هدایت و رهنمایهدایت عقلی که تما -۳

 ی وحی دارد.ینی که حتی عقل احتیاج به راهنمایهدایت شرعی و د -۴

 ِدنَاهۡ ٱ﴿خواهد در نماز  لهی و توجه اوست که هر روز مؤمن از خدا میخصوصی و آن توفیق ا -۵
َ�ٰ ٱ ۡ ٱ َط لّصِ  .﴾َتقِيمَ ُمسۡ ل

 هام همان هدایت غریزی و فطری است.و ال



 ۳۹۹  الشمسسورة 

ٮَٰها﴿ و زدن است که کسی با خود عداوت  دسیسه به معنی مکر و عداوت مخفی و گول ۀاز ماد ﴾َدسَّ

 ورزد و خود را گول زند.

بَۡت ﴿ ٓ  َ�ُمودُ  َكذَّ ۡشَقٮَٰها ٱ�َبَعَث  إِذِ  ١١ بَِطۡغَوٮَٰها
َ
ِ  رَُسوُل  لَُهمۡ  َ�َقاَل  ١٢ أ ِ  نَاقَةَ  ٱ�َّ  َوُسۡقَ�َٰها ٱ�َّ

بُوهُ  ١٣ ٮَٰها بَِذ�بِِهمۡ  َر�ُُّهم َعلَۡيِهمۡ  فََدۡمَدمَ  َ�َعَقُروَها فََكذَّ   ﴾١٥ ُ�ۡقَ�َٰها َ�َاُف  َوَ�  ١٤ فََسوَّ
   ].۱۵-۱۱[الشمس: 

ترین آنان  ) هنگامی که بدبخت۱۱طغیان خود تکذیب انبیاء نمود(ه سبب قوم ثمود ب: ترجمه
) پس او را ۱۳شتر خدا را با آشامیدنش بگذارید( :رسول خدا به آنان گفت)پس ۱۲قیام کرد(

سبب گناهانشان و کارشان ه تکذیب کردند و شتر را پی کردند تا پروردگارشان غضبشان کرد ب
 )۱۵ترسد.( ) و خدا از فرجام آن نمی۱۴را یکسره ساخت(

ثمود که حضرت صالح دعا کرد و خدا برای ایشان شتری را از کوه ایجاد کرد و بنا شد  ۀقص: نکات

نافرمانی برخاستند و ه ای که داشتند مخصوص شتر باشد باألخره چند نفر از قوم او ب یک روز آب چشمه

 است.  های مفصل ذکر شده شتر را پی کردند و خدا هالکشان نمود در سوره

 



 
 
 

 وعرشون آية) إحدسورة الليل (مكية وهي 

 باشد آیه می ۲۱لیل مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ۡلِ ﴿ ٰ  إَِذا َوٱ�ََّهارِ  ١ َ�ۡغَ�ٰ  إَِذا َوٱ�َّ َكرَ  َخلَقَ  َوَما ٢ َ�َ�َّ نَ�ٰٓ  ٱ�َّ
ُ
 َسۡعَيُ�مۡ  إِنَّ  ٣ َوٱۡ�

 ٰ ا ٤ لََش�َّ مَّ
َ
ۡ�َطيٰ  َمنۡ  فَأ

َ
َق  ٥ َوٱ�ََّ�ٰ  أ ُهۥ ٦ بِٱۡ�ُۡسَ�ٰ  َوَصدَّ ُ ىٰ  فََسُنيَّ�ِ ا ٧ لِۡليُۡ�َ مَّ

َ
 َوأ

َب  ٨ َوٱۡسَتۡغَ�ٰ  َ�َِل  َمنۢ  هُۥ ٩ بِٱۡ�ُۡسَ�ٰ  َوَ�ذَّ ُ ىٰ  فََسُنيَّ�ِ ۥٓ  َ�ۡنهُ  ُ�ۡغِ�  َوَما ١٠ لِۡلُعۡ�َ  َماُ�ُ
  ].۱۱-۱:یل[الل  ﴾١١ ىٰٓ تََردَّ  إَِذا

و  گیرد نام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. سوگند به شب چون فراه ب: ترجمه
) که سعی و کوشش ۳) و به آنکه نر و ماده را آفرید(۲) و به روز چون جلوه کند(۱(بپوشاند 

بهترین عقیده ) و به نیکی و ۵) پس اما آنکه بخشش کرده و پرهیز نموده(۴شما مختلف است(
) و اما آنکه بخل ورزیده ۷برایش میسر خواهیم کرد( آسانترین راه رازودی ه ) ب۶تصدیق کرده(

 دشوارترین راه رازودی ه ) ب۹) و به بهترین عقیده تکذیب نموده(۸نیاز شمرده( و خود را بی
 )۱۱حال او فایده ندهد وقتی که به هالکت افتد.(ه ) و مال او ب۱۰پیش او آریم(

قسم به مخلوقات در حقیقت قسم به قدرت پروردگار آنهاست، در اینجا خدا سوگند یاد : کاتن

به قدرتی که ایجاد نر و ماده نموده که  هکرده به شب و روز که منشأ تمام نباتات است و قسم خورد

 ما آورده برای اینکه خدانشناسان بپذیرند. ۀو چرا کلم ،موجب بقای نسل است

وَ�  لَْ�ِخَرةَ  َ�َا �نَّ  ١٢َعلَيَْنا لَلْـُهَدىإِنَّ ﴿
ُ
نَذْرتُُ�مْ  ١٣َواْ�

َ
ي نَاًرا فَأ  يَْصَ�َها َ�  ١٤تَلَظَّ

ْشَ�  إِ�َّ 
َ
ِي ١٥اْ� َب  ا�َّ ْ�َ�  َوَسُيَجنَُّبَها ١٦ َوتََو�َّ  َكذَّ

َ
ِي ١٧ اْ� �َّ  َماَ�ُ  يُْؤِ�  ا�َّ ا َومَ  ١٨ َ�َ�َ

َحٍد ِعنَدُه مِ 
َ
ِّهِ  وَْجهِ  ابْتَِغاءَ  إِ�َّ  ١٩ن نِّْعَمٍة ُ�َْزى ِ� ْ�َ  َر�

َ
   ﴾٢١ يَرَْ�  َولََسوَْف  ٢٠ اْ�

 ]۱۲-۱[اللیل:  
) و حقا مخصوص ما است اختیار آخرت و ۱۲ی(ماست رهنمای ۀبر عهد محققاً : ترجمه

ترین  بدبختشود مگر  ) وارد آن نمی۱۴) پس شما را از آتشی که زبانه کشد بیم دادم(۱۳دنیا(



 ۴۰۱  اللیلسورة 

) و پرهیزکارترین مردم از آن اجتناب ۱۶( ) آنکه حق را تکذیب و از آن روگردانید۱۵مردم(
) و برای احدی نزد او نعمتی که ۱۸دهد تا پاکیزه شود( ) آنکه مالش را می۱۷خواهد کرد(

) و ۲۰) جز برای طلب خشنودی ذات واالی پروردگارش(۱۹( پاداشی داشته باشد نیست
 )۲۱ودی خشنود گردد.(ز ه البته ب

داللت دارد که خدا بر عهده گرفته هدایت تمام بندگانش را به  ﴾لَۡلُهَدىٰ  َعلَۡيَنا إِنَّ ﴿: نکات

 الدحداح ابو ۀو سایر آیات این سوره دربار ﴾يَۡرَ�ٰ  َولََسۡوَف ﴿: ۀهدایت فطری و عقلی و دینی. و جمل

زل همسایه رفته بود و هایش در من درختی داشت که شاخه بن جندب ةسمر چون  ،!*"قولی نازل شدهه ب

آمد و از  یمداشتند، سمره  می افتاد کودکانش بر فقیر می ۀهمسای ۀی از آن درخت در خانگاه خرمای هر

شکایت کرد، حضرت سمره را خواست  صنمود، مرد فقیر خدمت رسول خدا دهان اطفال خارج می

الدحداح رفت و  ر بهشت به من واگذار کن و او قبول نکرد، ابودرخت را در مقابل درختی د: و فرمود

به فقیر  صتقدیم کرد و رسول خدا صهمان درخت را به چهل درخت خرید و به رسول خدا

الدحداح در مدینه بوده و این  ابی ۀبکر است زیرا قص ابی ۀبخشید. ولی باید دانست که این آیات دربار

شدند و در تحت عذاب مشرکین  های ضعفا را که مسلمان می آیات در مکه نازل شده، چون ابابکر بنده

َحدٍ  َوَما﴿ :کرد بدون توقع که خدا فرموده بودند خریداری می
َ
 إِ�َّ  ١٩ ُ�َۡزىٰٓ  ّ�ِۡعَمةٖ  ِمن ِعنَدهُۥ ِ�

  َرّ�ِهِ  وَۡجهِ  ٱبۡتَِغآءَ 
َ
ٰ ٱۡ� عبدالله بن جدعان بود، روزی که بتهای مشرکین را  ۀ، از آن جمله بالل بند﴾ۡ�َ

بالل را به ایشان بخشید، آنان بنا کردند در  ،لوده به نجاست ساخت مشرکین شکایت کردند، عبداللهآ

خدای : دکنند فرمو کرد دید او را آزار می عبور می ص، رسول خدا!+"دادن میان ریگزار حجاز او را آزار

طلی از طال آورد و بالل را خرید و آزاد رابوبکر  ،بکر خبر داد دهد، سپس به ابو ، تو را نجات میواحد

 و لذا این آیات در شأن او و امثال او نازل گردید. !,"کرد

معالـم نقل کرده است. و نگا: بغوی،  )٥/٥٠١( ز ابن عباساز عکرمة ا مجمع البیاناین روایت را طبرسی در  -١

 تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر )؛١٠/٢٢٠( الکشف والبیانثعلبی نیشابوری،  )؛٤٤٧-٨/٤٤٦( التنزیل

مردی «با ذکر اسم  .)٥٣٣-٨/٥٣٢( الدر الـمنثورسیوطی،   و)؛ ٥٢٣ :ص( أسباب النزولی، واحد  ؛)٥٢١-٤/٥٢٠(

 ».سمرة بن جندب«به جای » از انصار

 الرمضاء: زمینی است که از حرارت خورشید داغ شده باشد به ویژه اگر زمینی شنزار باشد.  -٢

 .)٣١/٢٠٦( ، التفسیر الکبیری؛ و فخر راز)١٠/٢٢٠( الکشف والبیانثعلبی نیشابوری،  -٣

 

                                                           



 
 
 

 عرشة آية) سورة الضحى (مكية وهي إحد

 باشد آیه می ۱۱ضحی مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

﴿ ٰ�َ ۡلِ  ١ َوٱلضُّ َعَك  َما ٢ َسَ�ٰ  إَِذا َوٱ�َّ  ِمنَ  لََّك  َخۡ�ٞ  َولَ�ِخَرةُ  ٣ قََ�ٰ  َوَما َر�َُّك  َودَّ
وَ�ٰ 

ُ
لَمۡ  ٥ َ�َ�َۡ�ٰٓ  َر�َُّك  ُ�ۡعِطيَك  َولََسۡوَف  ٤ ٱۡ�

َ
  َووََجَدكَ  ٦ اَوىٰ  َٔ َ�  يَتِيٗما َ�ِۡدكَ  �

ٗ
 َضآّ�

ۡ�َ�ٰ  َ�ٓ�ِٗ�  َووََجَدكَ  ٧ َ�َهَدىٰ 
َ
ا ٨ فَأ مَّ

َ
ا ٩ َ�ۡقَهرۡ  َفَ�  ٱۡ�َتِيمَ  فَأ مَّ

َ
آ�َِل  َوأ  ١٠ َ�ۡنَهرۡ  فََ�  ٱلسَّ

ا مَّ
َ
ۡث  َرّ�َِك  بِنِۡعَمةِ  َوأ    ].۱۱-۱:الضحی[  ﴾١١ فََحّدِ

) ۱(ی هنگام چاشتروشنت رحمن رحیم. سوگند به والصفانام خدای کامل الذات ه ب: ترجمه
) و البته ۳) که پروردگار تو نه رهایت کرده و نه دشمنت گردیده(۲و به شب چون آرام گیرد(

) آیا ۵زودی عطایت دهد تا خشنود گردی(ه ) و پروردگارت ب۴برای تو آخرت به از دنیاست(
 پس) و محتاجت یافت ۷ه هدایتت کرد() و گمراهت یافت ک۶( مأوایت داد پسیتیمت نیافت 

) و از نعمت ۱۰) و با سائل خشونت مکن(۹) پس یتیم را مقهور مکن(۸نیازت نمود( بی
 )۱۱پروردگارت سخن بگو.(

مشرکین  ،روز ۱۲ روایتی د بهاین سوره موقعی نازل شد که مدتی وحی منقطع گشته بو: نکات

تعالی جواب داده  ر کرد و دشمن او شد، در اینجا حقاو را واگذا ،زدند که خدای محمد زبان می  زخم

این است که آخر عمرت که دینت رواج  ﴾....َوَل�ِخَرةُ ﴿: ۀاند مقصود از جمل است. بعضی گفته

همین عطای دنیوی  ﴾....ُ�ۡعِطيَك  َولََسۡوَف ﴿: ۀخواهد گرفت بهتر از اوائل آن است. و مقصود از جمل

اند که این  خبران گفته جهان را مسخر او نمود. بعضی از بی است که خدا دین او را رواج و نام او را بلند و

در بستر بیماری او نازل شده و این آیه راجع به شفاعت است و این صحیح نیست زیرا این سوره  هسور

: ۀشده و مربوط به ایام وفات نیست. و اما جملمکی و سیزدهمین سوره و در سال اول و دوم بعثت نازل 

شدن در طفولیت، زیرا راه   کتاب نوشتیم که مقصود گمراهی دینی است نه گم ۀدر مقدم »...َووََجَدكَ «

کردن برای بسیاری از اطفال اتفاق افتاده و چیز مهمی نیست تا آیه نازل گردد، بلکه باید گفت   خانه گم



 ۴۰۳  الضحیسورة 

معتقد بوده اجمال خدای را  بهچه  ه اصول و فروع اسالم را نداشته اگرحضرت رسول هدایت تفصیلی ب

 ﴿ ۀرازی بیست وجه برای کلم است. مرحوم فخر
ٗ

ذکر نموده ولی ظاهر همین است که گفته  ﴾َضآّ�

 شد.

 



 
 
 

 (مكية وهي ثامين آيات) االنرشاحسورة 

 باشد آیه می ۸انشراح مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

لَمۡ ﴿
َ
حۡ  � ِيٓ  ٢ وِۡزَركَ  َعنَك  َوَوَضۡعَنا ١ َصۡدَركَ  لََك  �َۡ�َ نَقَض  ٱ�َّ

َ
 لََك  َوَرَ�ۡعَنا ٣ َظۡهَركَ  أ

ا ٱۡلُعۡ�ِ  َمعَ  فَإِنَّ  ٤ ذِۡكَركَ  � ٱۡلُعۡ�ِ  َمعَ  إِنَّ  ٥ �ُۡ�ً  �َ�ٰ  ٧ فَٱنَصۡب  فَرَۡغَت  فَإَِذا ٦ �ُۡ�ٗ
   ].۸-۱:االنشراح[  ﴾٨ فَٱرَۡغب َرّ�َِك 

) و ۱ات را برایت نگشودیم( نام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. آیا سینهه ب: ترجمه
) و برای تو ۳) باری که پشت تو را خم کرده بود(۲نهادیم(برداشتیم)( بار گرانت را از تو فرو

سختی آسانی  ) البته با هر۵ی آسانی قرین است() حقا با هر دشوار۴را بلند کردیم(ات  آوازه
) و به سوی پروردگارت رغبت ۷پرداز((درعبادت) ) پس چون فارغ شدی به کوشش ۶است(
 )۸نما.(

کردن دلتنگی و دلگیری که   طرف لهی است یعنی برشرح صدر یکی از نعمتهای بزرگ ا: نکات

 رکار است، ولی ب ۀبا ظرفیت و تحمل گردد، چنین کسی همیشه با نشاط و آمادانسان فراخ حوصله و 

ن يُرِدۡ  َوَمن﴿عکس 
َ
�ََّما اَحرَجٗ  َضّيًِقا ۥَرهُ َصدۡ  َعۡل َ�ۡ  ۥيُِضلَّهُ  أ

َ
دُ  َك� عَّ ٓ ٱ ِ�  يَصَّ َما ، کسی که !*"﴾ءِ لسَّ

و لذا  رود رو به کاهش میرا اکسیژن هوا شود زی تنگی می به طرف باال اوج گیرد دچار اختناق و نفس

خلبانان در ارتفاعات جوی باید وسائل تنفس مصنوعی همراه داشته باشند، کسیکه شرح صدر دارد در 

ی افسرده و داری و زورگوی ، ولی در مقابل دنیامقابل مسائل دینی و مبارزات اجتماعی با نشاط است

 تواند کاری کند. که در مقام ارشاد است بدون شرح صدر نمی دلگیر است و کسی

[األنعام: ». رود دهد که گویا به آسمان باال می و آنکه خدا گمراهیش را بخواهد سینة او را تنگ و سخت قرار می« -١

١٢٥.[ 

                                                           



 
 
 

 سورة التني (مكية وهي ثامين آيات)

 باشد آیه می ۸تین مکی و شامل  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
ۡ�ُتونِ  َوٱّ�ِ�ِ ﴿ ِم�ِ  ٱۡ�ََ�ِ  َوَ�َٰذا ٢ ِسينِ�َ  َوُطورِ  ١ َوٱلزَّ

َ
�َ�ٰنَ  َخلَۡقَنا لََقدۡ  ٣ ٱۡ�  ِ�ٓ  ٱۡ�ِ

ۡحَسنِ 
َ
ۡسَفَل  َرَدۡدَ�ٰهُ  ُ�مَّ  ٤ َ�ۡقوِ��ٖ  أ

َ
ِينَ  إِ�َّ  ٥ َ�ٰفِلِ�َ  أ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ٰلَِ�ٰتِ  وََعِملُوا  فَلَُهمۡ  ٱل�َّ

ۡجرٌ 
َ
بَُك  َ�َما ٦ َمۡمُنونٖ  َ�ۡ�ُ  أ لَۡيَس  ٧ بِٱّ�ِينِ  َ�ۡعدُ  يَُ�ّذِ

َ
�  ُ ۡحَ�مِ  ٱ�َّ

َ
 ﴾٨ ٱۡلَ�ِٰكِم�َ  بِأ

  ].۸-۱:التین[  

) و به ۱( نام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. سوگند به انجیر و زیتونه ب: ترجمه
) که ما انسان را در بهترین و نیکوترین صورت و سیرت ۳) و به این شهر با أمن(۲طور سینا(

آورده و  که ایمان ) مگر آنان۵گان برگرداندیم( ترین منزل سفله ) سپس او را به پست۴آفریدیم(
نشدنی)  منت (و یا پاداشی قطع بیاست کارهای شایسته انجام دادند که برای ایشان پاداشی 

) آیا خدا بهترین داور ۷گردد( ) پس از این دالئل چه چیز موجب تکذیب تو به دین می۶(
 )۸حاکمان نیست.( داوران و

جبل تینا بوده که انجیر فراوان دارد و محل رسالت  محل نشو و نمای حضرت عیسی: نکات

سینا محل مناجات حضرت موسی است  است که زیتون زیاد دارد و جبل طورجبل زیت حضرت موسی

ِم�ِ  ٱۡ�ََ�ِ ﴿و 
َ
تعالی به اینها سوگند یاد کرده. و  است که حق صیعنی مکه محل نشو و نمای محمد ﴾ٱۡ�

إِ�ََّها َ�ْقَطُع ابلَوَاِسَ� َوَ�ْنَقُع «: فرمود صاست، رسول خدا برای انجیر خواص زیادی نقل شده
َ
وَها ف

ُ
لُك

َ
ف

ةَ التِنيُ يُ «: ، و علی بن موسی الرضا فرموده!*"»ِمْن انلِْقرِِس  هَ يلُ نَكْ يُ  زِ مِ وَ انٌ الفَ وَ أَمَ هُ عْر وَ لُ الشَّ نَ  طَوِّ مِ

؛ و الطّب النبويهـ)، ٣٦٤ ابن السنی (ت». را بخورید که بواسیر را قطع نموده و برای نقرس مفید استپس آن« -١

الفتح الکبیر في ضم الزیادة إلی الجامع «، چنانکه در مسند الفردوسو دیلمی،  ؛حلیة األولیاءأبونعیم، 

را ضعیف دانسته ) آن٤٢٠١، ش: (ضعیف الجامع الصغیر). و البانی در ٨٦٦٧سیوطی، حدیث ش: (» الصغیر

 است.
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الِج رحال خدای عزوجل سوگند یاد کرده به محل تولد و نشو و نمای رسوالن خود. و مقصود از ه . به!*"»الفَ

ۡسَفَل ﴿
َ
ممکن است سن پیری باشد و ممکن است درک اسفل دوزخ باشد. و مخاطب در  ﴾َ�ٰفِلِ�َ  أ

بَُك  َ�َما﴿: ۀجمل  هرمخاطبی  ﴾....يَُ�ّذِ
ً
باشد یعنی پس از  صو ممکن است رسول خدا است.ظاهرا

 را تکذیب کند. تواند تول، کدام انسانی میاینهمه دالی

 

علی رغم کثرت بحث به ». کندمی کند و از فلج شدن جلوگیریانجیر بوی دهان را زایل نموده و مو را دراز می« -١

 مصدر روایت دست نیافتم.

 

                                                           



 
 
 

 سورة العلق (مكية وهي تسع عرشة آية)

 باشد آیه می ۱۹علق مکی و شامل  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

﴿ 
ۡ
ِي َرّ�َِك  بِٱۡسمِ  ٱۡقَرأ �َ�ٰنَ  َخلَقَ  ١ َخلَقَ  ٱ�َّ   ٢ َعلَقٍ  ِمنۡ  ٱۡ�ِ

ۡ
ۡ�َرمُ  َوَر�َُّك  ٱۡقَرأ

َ
 ٣ ٱۡ�

ِي �َ�ٰنَ  َعلَّمَ  ٤ بِٱۡلَقلَمِ  َعلَّمَ  ٱ�َّ  ].۵-۱:العلق[  ﴾٥ َ�ۡعَلمۡ  لَمۡ  َما ٱۡ�ِ
) ۱نام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. بخوان بنام پروردگارت که آفرید(ه ب: ترجمه

) آنکه ۳جمندتر است(رکه پروردگارت ا ) بخوان در حالی۲آفرید(انسان را از علق (خون بسته) 
 )۵دانست.( ) آموخت به انسان آنچه را که نمی۴قلم( ۀوسیله بیاموخت ب

اول سوره است، و بعضی  ۀای است که نازل شده، مقصود ما پنج آی این سوره اولین سوره: نکات

کامل  ۀو ممکن است هر دو قول صحیح باشد، یعنی از جهت سور حمد اولین سوره است ۀاند سور گفته

معنی که پس از نزول  بدین .﴾َ�ۡعلَمۡ  لَمۡ  َما﴿: ۀحمد و از جهت بعضی از سوره این آیات تا جمل ۀسور

گفته چگونه نام  میپیش خود  ص..، پیامبر..نام پروردگارت.ه اول این سوره که فرموده بخوان ب ۀپنج آی

حمد چگونگی این خواندن را به رسول خود یاد داده و او را به  ۀو خدایتعالی با نزول سور را بخوانم خدا

وحی بر من آشکار شد و  ۀفرشت: فرمود صانجام نماز امر فرموده است. روایت شده که رسول خدا

 ﴿: گفت بخوان، من گفتم چه بخوانم؟ گفت
ۡ
. و نام پروردگارت..ه بخوان ب ﴾....َرّ�َِك  بِٱۡسمِ  ٱۡقَرأ

ما مشهدی کاظمی از خوانده در لوح سینه ضبط نموده است. و در زمان  رت آنچه وحی شده میحض

لهی حافظ قرآن شدم و گفت من به تفضل ا ا حفظ داشت و میسواد بود ولی تمام قرآن راراک ایران و بی

م، در حالیکه این معاصرین ما هزاران نفر او را دیدند و خود اینجانب نیز او را از نزدیک مالقات کرد

 کنم، و این نوع تفضلی دیگر از خداست. ها بار بخوانم باز فراموش می حقیر مطلبی را ده

﴿ ٓ �َ�ٰنَ  إِنَّ  َ�َّ ن ٦ َ�َۡطَ�ٰٓ  ٱۡ�ِ
َ
رََءيَۡت  ٨ ٱلرُّۡجَ�ٰٓ  َرّ�َِك  إَِ�ٰ  إِنَّ  ٧ ٱۡسَتۡغَ�ٰٓ  رََّءاهُ  أ

َ
ِي أ  ٱ�َّ

ٰٓ  إَِذا َ�ۡبًدا ٩ َ�ۡنَ�ٰ  َرَءيَۡت  ١٠ َص�َّ
َ
وۡ  ١١ ٱلُۡهَدىٰٓ  َ�َ  َ�نَ  إِن أ

َ
َمرَ  أ

َ
رََءيَۡت  ١٢ بِٱ�َّۡقَوىٰٓ  أ

َ
 إِن أ
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َب  ٰٓ  َكذَّ لَمۡ  ١٣ َوتََو�َّ
َ
نَّ  َ�ۡعلَم �

َ
َ  بِأ  ١٥ بِٱ�َّاِصَيةِ  لَنَۡسَفَعۢ� يَنَتهِ  لَّمۡ  لَ�ِن َ�َّ  ١٤ يََرىٰ  ٱ�َّ

َ�ا�َِيةَ  َسَنۡدعُ  ١٧ نَادِيَُهۥ َفۡلَيۡدعُ  ١٦ َخاِطَئةٖ  َ�ِٰذبَةٍ  نَاِصَيةٖ   َو� تُِطۡعهُ  َ�  َ�َّ  ١٨ ٱلزَّ
 ].۱۹-۶:العلق[    ﴾١٩ َوٱۡ�َ�ِب۩

) محققا بازگشت به ۷نیاز ببیند( ) که خود را بی۶شود( حقا که انسان سرکش می: ترجمه
نماز  را چون ای بنده) ۹کند( کسی را که نهی می) آیا دیدی ۸سوی پروردگار توست(

) ۱۲نمود (بهتر بود)( ) و یا امر به تقوی می۱۱) آیا دانستی که اگر بر هدایت بود(۱۰بخواند(
) زینهار اگر ۱۴بیند( ) آیا ندانست که خدا می۱۳( دگردان تکذیب کند و رو آیا دیدی اگر

) موی پیشانی دروغگوی خطاکاری ۱۵کشیم( خودداری نکند موی پیشانیش را گرفته و می
) ۱۸زودی مأمورین عذاب را خواهیم خواند(ه ) ما ب۱۷س او انجمن خود را بخواند() پ۱۶را(

 )۱۹زنهار او را اطاعت مکن و سجده کن و تقرب جوی.(

�َ�ٰنَ  إِنَّ ﴿: نکات چه عام است، ولی مورد نزول ابوجهل است، چون دید رسول  اگر ﴾َ�َۡطَ�ٰٓ  ٱۡ�ِ

او را زجر  صتو را از این کار نهی نکردم. رسول خداآیا : خواند آمد مانع شد و گفت نماز می صخدا

 فَۡلَيۡدعُ ﴿: کسی زیادتر است، این است که خدا فرموده انجمن و یاران من از هر: نمود، او گفت
کند، گردن او را پامال  برای خدایش سجده می صاگر ببینم محمد :گفت ، و ابوجهل می!*"﴾نَادِيَُهۥ

چه کس این سوره را بر مردم : فرمود صالرحمن نازل شد رسول خدا ۀ. و چون سور!+"کنم می

و چون ابن مسعود ضعیف البنیه بود رسول  خوانم من می: خواند؟ ابن مسعود برخاست و عرض کرد می

و ابن  به اصحاب خود پیشنهاد کرد صو سه مرتبه رسول خدا هبنشین، دو مرتب: فرمود صخدا

ین به دور کعبه مجتمعند، پس کمسعود اجازه گرفت و آمد و دید مشربن امسعود برخاست، به هر حال 

بسیار متأثر شد زیرا چون ابن مسعود شروع به قرائت نمود ابوجهل چنان سیلی به گوش  صرسول خدا

 .!,"او زد که گوش او شکافت و خون جاری شد، جبرئیل آمد و این آیات را آورد

 ).٨/٤٨٠( م التنزیلمعال)؛ و بغوی، ٥/٥١٦( مجمع البیان). و نگا: طبرسی، ٣٣٩(ص:  أسباب النزولواحدی،  -١

؛ و )٣٢/٢٠( ، التفسیر الکبیرفخر رازی )؛٢٤/١١٥( جامع البیاننگا: طبری،  )؛ و٥/٥١٥( مجمع البیانطبرسی،  -٢

 واحدی در أسباب النزول و...

 . اما در آن اشاره نشده که این واقعه سبب نزول این سوره بوده است.)٢٤-٣٢/٢٣( التفسیر الکبیرفخر رازی،  -٣

 

                                                           



 
 
 

 ر (مكية وهي مخس آيات)سورة القد

 باشد آیه می ۵قدر مکی و شامل  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
﴿ ٓ ا نَزۡلَ�ٰهُ  إِ�َّ

َ
ٓ  ١ ٱۡلَقۡدرِ  َ�ۡلَةِ  ِ�  أ ۡدَرٮَٰك  َوَما

َ
ۡلِف  ّمِنۡ  َخۡ�ٞ  ٱۡلَقۡدرِ  َ�ۡلَةُ  ٢ ٱۡلَقۡدرِ  َ�ۡلَةُ  َما أ

َ
� 

ُل  ٣ َشۡهرٖ  وحُ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ  َ�َ�َّ ۡمرٖ  ُ�ِّ  ّمِن َرّ�ِِهم �ِإِۡذنِ  �ِيَها َوٱلرُّ
َ
ٰ  ِ�َ  َسَ�ٰمٌ  ٤ أ  َمۡطَلعِ  َح�َّ

   ].۵-۱:القدر[  ﴾٥ ٱۡلَفۡجرِ 
الصفات رحمن رحیم. حقا که ما قرآن را در شب قدر نازل  نام خدای کامل الذات وه ب: ترجمه

) در این ۳شب قدر بهتر از هزار ماه است() ۲) و تو چه دانی که شب قدر چیست؟(۱نمودیم(
) سالمتی است آن ۴شوند( شب فرشتگان و روح به فرمان پروردگارشان از هر فرمانی نازل می

 )۵شب تا دمیدن صبح.(
این سوره داللت دارد که نزول قرآن در شب قدر بوده یعنی ابتدای نزول آن، بنابراین مبعث : نکات

باشد در این سوره بیان شده که تا طلوع فجر رحمت و برکت و سالمت  در این شب می صرسول خدا

ُل ﴿ نازل است. و ُل ﴿اصل  در ﴾َ�َ�َّ باشد، اینها  درپی می و آن به معنی نزول پی تائینبوده به  ﴾َ�َ�َّ

شده لهی شامل بندگان ل شده ولو چند آیه، رحمت و برکت اقرینه است که چون در این شب قرآن ناز

چه معانی  لذا قدر و منزلت پیدا کرده و آنرا قدر گویند، و قدر به معنی عظمت و اهمیت آمده است، اگر

اند که در این شب مقدرات و سرنوشتها  دارد و بعضی قدر را به معنی مقدر و سرنوشت گرفته دیگر نیز

دوم این سوره به  ۀدر آی شود. و این دلیل محکمی ندارد. عجب این است که خدا برای مالئکه ظاهر می

اند که شب قدر  ای از اهل خرافات نوشته ولی عده ؟دانی شب قدر چیست گوید تو نمی رسول خود می

شود خرافاتیان، امام را از  شود، معلوم می دست او مقدرات تعیین میه شود و ب ل میزمالئکه بر امام نا

األنبیاء  اضافه پس از خاتمه وجود ندارد. و ب دانند و چنین امام خیالی برتر و باالتر می صرسول خدا

 خبری از وحی به کسی نازل نخواهد شد.



 
 
 

 سورة البينة (مدنية وهي ثامين آيات)

 باشد آیه می ۸بینه مدنی و شامل  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ِينَ  يَُ�نِ  لَمۡ ﴿ ْ  ٱ�َّ ۡهلِ  ِمنۡ  َ�َفُروا
َ
ٰ  ُمنَفّكِ�َ  َوٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ٱۡلِكَ�ٰبِ  أ �َِيُهمُ  َح�َّ

ۡ
 ١ ٱۡ�َّيَِنةُ  تَأ

ِ  ّمِنَ  رَُسولٞ  ْ  ٱ�َّ َرةٗ  ُصُحٗفا َ�ۡتلُوا َطهَّ َق  َوَما ٣ َ�ّيَِمةٞ  ُكُتبٞ  �ِيَها ٢ مُّ ِينَ  َ�َفرَّ ْ  ٱ�َّ وتُوا
ُ
 أ

ٓ  ٤ ٱۡ�َّيَِنةُ  َجآَءۡ�ُهمُ  َما َ�ۡعدِ  ِمنۢ  إِ�َّ  ٱۡلِكَ�َٰب  ْ  َوَما ِمُرٓوا
ُ
ْ  إِ�َّ  أ َ  ِ�َۡعُبُدوا  ٱّ�ِينَ  َ�ُ  ُ�ۡلِِص�َ  ٱ�َّ

ْ  ُحَنَفآءَ  لَٰوةَ  َوُ�قِيُموا ْ  ٱلصَّ ۚ  َوُ�ۡؤتُوا َكٰوةَ  ].۵-۱ :البینة[  ﴾٥ ٱۡلَقّيَِمةِ  دِينُ  َوَ�ٰلَِك  ٱلزَّ
کتاب و مشرکین از دین نام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. کفار اهل ه ب: ترجمه

) پیامبری از جانب خدا که بخواند ۱خود جداشدنی نبودند تا برایشان دلیل روشنی بیاید(
) و آنان که کتاب به ایشان داده شده ۳ی است با ارزش(های ) در آن نوشته۲های پاکیزه را( نامه

لیکه مأمور ) در حا۴ایشان آمد(ند مگر پس از اینکه دلیل روشن بر متفرق و پراکنده نشد
نبودند مگر اینکه خدا را عبادت کنند در حالیکه دین را فقط برای او خالص کنند و متمایل به 

 )۵پا دارند و زکات را بدهند و این است دین با ارزش.(ه حق باشند و نماز را ب

ۡهلِ ﴿مقصود از : نکات
َ
باشند که تعصب دینی داشتند و دست از  یهود و نصاری می ﴾ٱۡلِكَ�ٰبِ  أ

عی بودند تا دلیل محکمی  داشتند نمی دین خود بر
ّ

وجود این بانبینیم دست از آئین خود برنداریم، و مد

ای از ایشان که اهل انصاف  ولی عده .ایمان نیاوردند صبسیاری از ایشان به رسالت محمد اّدعا،

دیدند  صکردند چون دلیل روشنی را در قرآن و کلمات محمد بودند و به اوامر تورات عمل می

بینی اکثرشان اسالم  د را که اگر میودهد رسول خ مسلمان شدند. در این آیات خدا تسلیت و تسلی می

جاد تفرقه کردند و به آورند دلیل بر بطالن تو نیست زیرا آنان پس از دلیل روشنی در دین خود نیز ای نمی

خالص کنند نه برای تعصب و حالیکه مأمور بودند دین خود را برای خدا  ی نکردند دردلیل اعتنای

آری اگر امر به معروف و نهی از منکر و سایر عباداِت  از تفرقه نهی نموده است.اغراض نفسانی و تورات 

شد ولی متأسفانه چون امر به معروف و نهی از منکر را  ایشان خالصانه برای خدا بود موجب تفرقه نمی



 ۴۱۱  البینةسورة 

ر دنیا و پول و ریاست انجام دادند لذا طخاه شد برعکس بکه از عباداِت مهم و باید خالصانه برای خدا با

ِت مهّم انحطاط 
ّ
ل ساختند. و عل

ّ
تفرقه آوردند و وحدت در حق و توحید را به وحدت در شرک مبد

 اند. ای برای معاش و تحصیل دنیا قرار داده مسلمین نیز همین است که علمای ایشان دین را وسیله

ِينَ  إِنَّ ﴿ ْ  ٱ�َّ ۡهلِ  نۡ مِ  َ�َفُروا
َ
ٓۚ  َ�ِٰ�ِينَ  َجَهنَّمَ  نَارِ  ِ�  َوٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ٱۡلِكَ�ٰبِ  أ ْوَ�ٰٓ�َِك  �ِيَها

ُ
 ُهمۡ  أ

ِينَ  إِنَّ  ٦ ٱۡلَ�ِ�َّةِ  َ�ُّ  ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ٰلَِ�ٰتِ  وََعِملُوا ْوَ�ٰٓ�َِك  ٱل�َّ
ُ
 َجَزآؤُُهمۡ  ٧ ٱۡلَ�ِ�َّةِ  َخۡ�ُ  ُهمۡ  أ

ُٰت  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  نَۡ�ٰرُ  َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي َعۡدنٖ  َج�َّ
َ
ٓ  َ�ِٰ�ِينَ  ٱۡ� بَٗد�ۖ  �ِيَها

َ
ُ  رَِّ�َ  �  َ�ۡنُهمۡ  ٱ�َّ

 ْ    ].۸-۶:البینة[  ﴾٨ َر�َُّهۥ َخِ�َ  لَِمنۡ  َ�ٰلَِك  َ�ۡنهُۚ  َورَُضوا
ند در آتش دوزخ ماندنی دخود بماناهل کتاب ومشرکین که در کفر کسانی از محققاً : ترجمه

را و عملهای شایسته  دهکه ایمان آور  ) به تحقیق آنان۶بدترین مخلوقاتند(هستند آنان خود 
) پاداششان نزد پروردگارشان باغها و بوستانهای ۷ند آنان بهترین مخلوقاتند(اهادانجام د

ست همیشه در آنها بمانند، خدا از ایشان خشنود و ا دائمی است که از زیر آنها نهرها روان
 )۸این پاداش برای کسی است که از پروردگارش بترسد.(ایشان از خدا خشنودند، 

بیشتر از سایرین است زیرا اهل کتاب با  صتوقع از اهل کتاب و مشرکین معاصر پیغمبر: نکات

و مشرکین با دیدن این همه آیات و  اند دنبال تعصبه داشتن کتابی که ایشان را امر به خلوص نموده باز ب

تعالی در این آیات سخت ایشان  باز ایمان نیاوردند برای هواهای نفسانی و لذا حق صشناختن محمد

 را تهدید نموده است.

 



 
 
 

 سورة الزلزال (مدنية وهي ثامين آيات)

 باشد آیه می ۸زلزال مدنی و شامل  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
�ُض  ُزلۡزِلَِت  إَِذا﴿

َ
ۡخرََجِت  ١ زِلَۡزالََها ٱۡ�

َ
�ُض  َوأ

َ
ۡ�َقالََها ٱۡ�

َ
�َ�ٰنُ  َوقَاَل  ٢ �  ٣ لََها َما ٱۡ�ِ

ُث  يَۡوَم�ِذٖ  ۡخَبارََها ُ�َّدِ
َ
نَّ  ٤ أ

َ
ۡوَ�ٰ  َر�ََّك  بِأ

َ
 ].۵-۱:الزلزال[  ﴾٥ لََها أ

گامیکه زمین به لرزش رحیم. هننام خدای کامل الذات و الصفات رحمن ه ب: ترجمه
) و انسان بگوید زمین ۲های خود را بیرون آورد( ) و زمین سنگینی۱(به لرزه درآید  شدیدخود

 که پروردگارت به آن وحی نمودهچرا) ۴گوید( ) در آن روز اخبار خود را زمین باز۳را چه شده(
 )۵.(است

اضافه جواهرات و معادن که ه اموالند و ب مقصود از این هنگام روز قیامت است و اثقال زمین: نکات

اند.  رتشان زیاد گردد و دریغ از عمر خود بخورند که به آن صرف کردهسمورد توجه دنیاپرستان بوده و ح

ی آن انجام کند اعمال و رفتاری که در رو می این است که بیان ،زمین اخبار خود را و مقصود از بیاِن 

 : که در زمین قیامت است خود خبرهای آن است. شاعر گویدملل و آثاری  شده و حضور اقوام،

ــ ــو ۀدندان ــدت ن ــدی ده ــری پن ــر قص ــو ه  ن
 

 پنــد ســر دندانــه بشــنو ز بــن دنــدان 
 

نَّ ﴿: ۀو جمل
َ
ۡوَ�ٰ  َر�ََّك  بِأ

َ
آن باء سببیه  باءممکن است مفعول تحدث باشد و ممکن است  ﴾لََها أ

 باشد.

ۡشَتاٗ�ا ٱ�َّاُس  يَۡصُدرُ  يَۡوَم�ِذٖ ﴿
َ
ْ  أ ۡوا ۡعَ�ٰلَُهمۡ  ّلُِ�َ

َ
�ٍ  ِمۡثَقاَل  َ�ۡعَمۡل  َ�َمن ٦ أ � َذرَّ  ٧ يََرُهۥ َخۡ�ٗ

�ٖ  ِمۡثَقاَل  َ�ۡعَمۡل  َوَمن � َذرَّ    ].۸-۶:الزلزال[  ﴾٨ يََرهُۥ َ�ّٗ
) پس ۶( دسته پراکنده بیرون آیند تا اعمال خود را ببینند ن روز مردم دستهآدر : ترجمه

ای عمل شری کند  کس به قدر ذره ) و هر۷بیند( ر نیکی کند آنرا میای کا ذره ۀانداز ه کس ب هر
 )۸آنرا ببیند.(



 ۴۱۳  الزلزالسورة 

  ه کمتر چیزی ندارد و نمیعرب از ذّر : نکات
ّ
م نموده و ذره تواند بفهمد و خدا هم به عرف عرب تکل

نام ه ی بتابد و چیزهای ورشید از سوراخی میکه خ هوای صاف هنگامی ی است که در جِوّ همان چیزهای

قدر هم کم باشد باز در قیامت  هرشود. مقصود این است که عمل خیر و شر  ذرات در هوا نمایان می

خبر نگاه داشته و اخبار جعلی برایشان  که از این کتاب إلهی مردم را بی . پس کسانی!*"حساب دارد

 باید بروند توبه کنند.تراشند  خالف توحید می دهند و شفاعتی بر خوانند و بدعتها را رواج می می

ةً إِ�َّ َو�َُقولُوَن يَا َو�ْلَتَنَا َماِل َهَذا الِْكتَاِب َ� ُ�َغادُِر َصغِ�َةً َوَ� َكبِ�َ  ...﴿فرماید: چنانکه خداوند متعال می -١
ْحَصاَها

َ
گویند: ای وای بر ما، این چه کتابی است که هیچ عمل کوچک و بزرگی را فرو  و می] « ٤٩[الکهف:  ﴾أ

 ».نگذاشته مگر اینکه آن را به شمار آورده است؟!

 

                                                           



 
 
 

 عرشة آية) إحدسورة العاديات (مكية وهي 

 عادیات مکی و یا مدنی است، ۀسور
 باشد آیه می ۱۱و شامل  باشد  مورد اختالف می

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ثَۡرنَ  ٣ ُصۡبٗحا فَٱلُۡمِغيَ�ٰتِ  ٢ قَۡدٗحا فَٱلُۡمورَِ�ٰتِ  ١ َضۡبٗحا َوٱۡلَ�ِٰدَ�ٰتِ ﴿
َ
 ٤ َ�ۡقٗعا بِهِۦ فَ�

�َ�ٰنَ  إِنَّ  ٥ َ�ًۡعا بِهِۦ فَوََسۡطنَ  ٰ  �نَُّهۥ ٦ لََكُنودٞ  لَِرّ�ِهِۦ ٱۡ�ِ  ِ�ُّبِ  �نَُّهۥ ٧ لََشِهيدٞ  َ�ٰلَِك  َ�َ
فََ�  ٨ لََشِديدٌ  ٱۡ�َۡ�ِ 

َ
َل  ٩ ٱۡلُقُبورِ  ِ�  َما ِ�َ ُ�عۡ  إَِذا َ�ۡعَلمُ  ۞أ ُدورِ  ِ�  َما وَُحّصِ  إِنَّ  ١٠ ٱلصُّ

ۢ  يَۡوَم�ِذٖ  بِِهمۡ  َر�َُّهم َبُِ�   ].۱۱-۱:العادیات[  ﴾١١ �َّ
الذات و الصفات رحمن رحیم. سوگند به اسبان دونده در حال  نام خدای کامله ب: ترجمه

) پس به تندروانی که در صبح ۲سمهایشان( ) پس به آتش افروزان از سنگها با۱زنان( نفس
 جمعی (از دشمن)به میان هجوم گاه در آنآن) ۴) که به آن گردی برانگیزند(۳شبیخون زنند(

) و او بر این کفران البته ۶راستی که انسان نسبت به پروردگارش ناسپاس است(ه ) ب۵درآیند(
داند که چون خفتگان قبور  یا نمی) آ۸باشد( دوست می که او شدیدًا مال ) و حقا۷گواه است(

روز پروردگارشان به احوال  ) در آن۱۰ها باشد مشخص شود( ) و آنچه در سینه۹بیرون شوند(
 )۱۱ایشان آگاه است.(

می است که خدا حتی به اسبان مجاهدین تندرو و حتی به قدم این آیات راجع به قشون اسال: نکات

ین تجلیل از ایشان و ا افروند قسم خورده بیابان آتش می سنگهایرفتن از  اسبانی که در اثر تند و سِم 

 وارد  صبحکه روان مجاهدو همچنین قسم یاد فرموده به شب است
ً
سحر به دشمن شبیخون زده و متحدا

مجاهدین است که رفتند برای  ۀبار کنند. و این آیات در باکانه دشمن را مغلوب می میدان نبرده شده و بی

، ولی !*"السالسل و دشمن سرسخت لجوجی را دفع کردند کنانه و یا برای جنگ ذات بنی ۀدفع قبیل

ساختند، خدا  منافقین اخباری جعل کردند که مجاهدین مقتول و مغلوب گشته و مسلمین را پریشان می

 .)٥/٥٢٨( مجمع البیانطبرسی،  -١
                                                           



 ۴۱۵  العادیاتسورة 

 این خبر را به رسول خود نازل نمود که پریشان نباشد و مقصود از انسان کنود منافقین است و برای کنود

 اند که تمامش مذموم است. معانی متعدده ذکر کرده

 



 
 
 

 عرشة آية) سورة القارعة (مكية وهي إحد

 باشد آیه می ۱۱قارعه مکی و شامل  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ٓ  ٢ ٱۡلَقارَِعةُ  َما ١ ٱۡلَقارَِعةُ ﴿ ۡدَرٮَٰك  َوَما
َ
 َكٱۡلَفَراِش  ٱ�َّاُس  يَُ�ونُ  يَۡومَ  ٣ ٱۡلَقارَِعةُ  َما أ

َباُل  َوتَُ�ونُ  ٤ ٱلَۡمۡبُثوثِ  ا ٥ ٱلَۡمنُفوِش  َكٱۡلعِۡهنِ  ٱۡ�ِ مَّ
َ
 ِ�  َ�ُهوَ  ٦ َمَ�ٰزِ�ُنُهۥ َ�ُقلَۡت  َمن فَأ

اِضَيةٖ  ِعيَشةٖ  ا ٧ رَّ مَّ
َ
ۡت  َمنۡ  َوأ ُهۥ ٨ َمَ�ٰزِ�ُنُهۥ َخفَّ مُّ

ُ
ٓ  ٩ َهاوَِ�ةٞ  فَأ ۡدَرٮَٰك  َوَما

َ
 ١٠ هَِيهۡ  َما أ

   ].۱۱-۱:القارعة[  ﴾١١ َحاِمَي� نَارٌ 
) چیست آن ۱نام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. آن کوبنده(ه ب: ترجمه

وار پراکنده  ) روزی که مردم پروانه۳چه دانی که چیست آن کوبنده( ) و تو۲کوبنده(
) پس اما آنکه میزانهایش ۵حالجی شده گردند(رنگین ) و کوهها مانند پشم ۴شوند( می

) و اما آنکه میزانهای او سبک ۷(خواهد بود ای) او در زندگی پسندیده۶سنگین باشد(
) آتشی است ۱۰دانی که هاویه چیست( ) و تو چه۹) جا و پناه او هاویه باشد(۸باشد(

 )۱۱سوزان.(

یکی از اسماء قیامت است چون در آن روز آسمانها و زمین در هم » کوبنده« ﴾ٱۡلَقارَِعةُ ﴿: نکات

ٓ ﴿: ۀکوبیده شوند. جمل ۡدَرٮَٰك  َوَما
َ
 که در قرآن مکرر آمده برای این است که بفهماند پیغمبرش ﴾...أ

او غلو نکنند و مداحان دست از کفریات خود  ۀدانسته تا مسلمین دربار این چیزها را نمی قبل از وحی

عنی مفعول باشد و جمع موزون جمع میزان است، و ممکن است به م ﴾َمَ�ٰزِ�ُنُهۥ﴿: ۀبردارند. و کلم

زان است دارای چند می شود که هر انسانی یعنی اعمالی که وزن شده است از این کلمه استفاده میباشد 

 شود. د او و با دیگری اخالق او و با دیگری رفتار و کردار او سنجیده میبا یکی عقای



 
 
 

 سورة التكاثر (مكية وهي ثامين آيات)

 باشد آیه می ۸تکاثر مکی و شامل  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

لَۡهٮُٰ�مُ ﴿
َ
ٰ  ١ ٱ�ََّ�ثُرُ  �  َسۡوَف  َ�َّ  ُ�مَّ  ٣ َ�ۡعلَُمونَ  َسۡوَف  َ�َّ  ٢ ٱلَۡمَقابِرَ  ُزۡرُ�مُ  َح�َّ

ُونَّ  ٥ ٱۡ�َقِ�ِ  ِعۡلمَ  َ�ۡعلَُمونَ  لَوۡ  َ�َّ  ٤ َ�ۡعلَُمونَ  َها ُ�مَّ  ٦ ٱۡ�َِحيمَ  لََ�َ ُو�َّ  ٱۡ�َقِ�ِ  َ�ۡ�َ  َلَ�َ
   ].۸-۱:التکاثر[  ﴾٨ ٱ�َّعِيمِ  َعنِ  يَۡوَم�ِذٍ  ُلنَّ  َٔ لَتُۡ�  ُ�مَّ  ٧

) ۱طلبی شما را سرگرم کرده( نام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. فزونه ب: ترجمه
) باز نه چنین ۳زودی خواهید دانست(ه ) نه چنین است ب۲تا آنکه گورستانها را دیدار کردید(

) باز ۶د(دیدی ) البته دوزخ را می۵بدانید(یقین ) زینهار اگر به علم ۴است خواهید دانست(
مسئول خواهید  روز از نعمتها ) سپس حتمًا در آن۷دیدید( حتمًا آنرا با چشم یقین می

 )۸شد.(
از قریش به کثرت  ۀیا قدرت و یا علم تفاخر دارند، در مکه دو قبیل مردم جهان به کثرت مال،: نکات

عبد مناف زیادتر  نفرات بنو سهم بودند، چون عبدمناف و بنو بنو ۀنفرات بر یکدیگر نازیدند و آن دو قبیل

ید تا مردگان طرفین را اثر فساد نابود شدند، اکنون بیای قوم ما فراوانتر بودند در: سهم گفتند بود، بنی

عبد مناف زیادتر شد، حتی به مردگان و کثرت نفرات اموات  بشمریم و چون شمردند عددشان از بنو

ٰ ﴿تخارات ممنوع گردید، و ممکن است ، ولی در اسالم تمام این اف!*"کردند افتخار می  ُزۡرُ�مُ  َح�َّ
رد و قبور را زیارت یطلبی مشغول کرده تا مرگ شما را فراگ شما را فزون: را چنین معنی کنیم ﴾ٱلَۡمَقابِرَ 

 و
ً
گرنه به اشاره تفاخر به قبور و توجه به زیارت  کنید یعنی تا وارد قبر شوید. به نظر ما این آیات صریحا

یارات «رد نموده است. در اینجا به کتاب ما بنام به نحوی که مرسوم است، قبور را  خرافات وفور در ز

 مراجعه شود. »قبور

 :ص( أسباب النزول در یواحد؛ و )٨/٥١٥( معالـم التنزیل؛ و بغوی، )٥٣٤-٥/٥٣٣( مجمع البیانطبرسی،  -١

 .)٤/٥٤٤( تفسیر القرآن العظیم، : ابن کثیرنگا . و)٥٣٧

                                                           



 
 
 

 سورة العرص (مكية وهي ثالث آية)

 باشد آیه می ۳عصر مکی و شامل  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

�َ�ٰنَ  إِنَّ  ١ َوٱۡلَعۡ�ِ ﴿ ِينَ  إِ�َّ  ٢ ُخۡ�ٍ  َلِ�  ٱۡ�ِ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا ٰلَِ�ٰتِ  وََعِملُوا ْ  ٱل�َّ  َوتََواَصۡوا
ْ  بِٱۡ�َقِّ  ۡ�ِ  َوتََواَصۡوا    ].۳-۱:العصر[  ﴾٣ بِٱلصَّ

نام خدای کامل الذات والصفات رحمن رحیم. سوگند به زمان (و یا به ساعت ه ب: ترجمه
) مگر آنانکه ایمان آورده و کارهای شایسته کنند و یکدگر ۲است() که انسان در زیان ۱عصر)(

 )۳را به حق سفارش کنند و به صبر توصیه نمایند.(
این سوره با کوچکی، جامع اصول رستگاری و سعادت دنیا و آخرت است، خدا به عصر : نکات

 : گویدخورده تا بندگان قدر و اهمیت زمان را بدانند و بیهوده تلف نکنند. شاعر  قسم

ــه ــت زمان ــده اس ــد ش ــه ب ــالی ک ــد بن  چن

ـــــا ـــــب فین ـــــا و العی ـــــب زمانن  نعی
 

ــون  ــی چ ــون فکن ــه چ ــر زمان ــدت ب ــب و ب  عی

ـــــــوانا ـــــــب س ـــــــا عی ـــــــا لزمانن  و م
 

 
�َ�ٰنَ ﴿و  ﴾ٱۡلَعۡ�ِ ﴿زمان و یا روزگار خوب و بدی ندارد جز به اعتبار مردمش. و الف و الم   ﴾ٱۡ�ِ

که اهل ایمان و عمل صالح و امر به  انسان در زیانند جز کسانیراق است، یعنی تمام افراد برای استغ

ف و نهی از منکر شود که امر به معرو از منکرند، از این آیات و نیز آیات دیگر استفاده می یمعروف و نه

توانند کوشش کنند تا عالم شوند و معروف و منکر را  و همه باید تا آنجا که می بر همه واجب است

 پس اسالم دین تعلیم و تعلم و تحقیق است نه تقلید.ران را به آن سفارش کنند . دیگ وبشناسند 

تعالی در قرآن به چهل چیز قسم خورده و این آخرین قسم است که در این سوره آمده و فوائد  و حق

 در سور قسم را در سوره
ً
 نازعات. ۀهای قبل بیان نمودیم خصوصا



 
 
 

 مزة (مكية وهي تسع آيات)سورة اهل

 باشد آیه می ۹همزه مکی و شامل  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

َُّمَز�ٍ  ُهَمَز�ٖ  ّلُِ�ِّ  َوۡ�لٞ ﴿ ِي ١ ل َدهُۥ َماٗ�  َ�َعَ  ٱ�َّ نَّ  َ�َۡسُب  ٢ وََعدَّ
َ
ۥٓ  أ هُۥ َماَ�ُ ۡخَ�َ

َ
ۖ  ٣ أ َّ�َ 

ٓ  ٤ ٱۡ�َُطَمةِ  ِ�  َ�ُ�َبَذنَّ  ۡدَرٮَٰك  َوَما
َ
ِ  نَارُ  ٥ ٱۡ�َُطَمةُ  َما أ لِعُ  ٱلَِّ�  ٦ ٱلُۡموقََدةُ  ٱ�َّ  َ�َ  َ�طَّ

 �ۡ
َ
ِ  ِٔٱۡ� َها ٧ َدة ٞ  َعلَۡيِهم إِ�َّ ۡؤَصَدة ِۢ  َ�َمدٖ  ِ�  ٨ مُّ َدة َمدَّ    ].۹-۱:الهمزة[  ﴾٩ مُّ

) ۱زن( طعننام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. و ای بر هر عیجبوی ه ب: ترجمه
) نه چنین است ۳دارد( ) خیال کرد مال او او را پاینده می۲آنکه مالی را جمع کرد و شمرد(

) ۶خداست( ۀ) آتش افروخت۵) و چه دانی که حطمه چیست(۴حتمًا در حطمه افکنده شود(
میان ) در۸که آن آتش بر ایشان دربسته است(ه راستی) ب۷آن آتشی که بر دلها مسلط شود(

 )۹کشیده شده.( یستونها

و در وقت اندوه گفته شود و بر وزن  وایلفظی است برای نکوهش و نفرین مانند  ﴾َوۡ�لٞ ﴿: نکات

وزی و ترحم گفته که در جای دلس ویحشود و دیگر  شمردن استعمال می که برای کوچک سویآن است 

َُّمَز�ٍ ﴿و  ﴾ُهَمَزة﴿ی بین شود. و فرقهای می  ی با دست وعیجبوی ﴾ُهَمَزة﴿ اند، از جمله آنکه گذاشته ﴾ل

َُّمَز�ٍ ﴿ َُّمَز�ٍ ﴿ عالنیه و ﴾ُهَمَزة﴿ با زبان و چشم، ﴾ل حطم به معنی  ۀاز ماد »ٱۡ�َُطَمةِ «پنهانی. و  ﴾ل

 .نعوذ باللهرا.  ند اهل آنکش باشد، گویا آتش دوزخ درهم می شکننده می



 
 
 

 سورة الفيل (مكية وهي مخس آيات)

 باشد آیه می ۵فیل مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

لَمۡ ﴿
َ
ۡصَ�ٰبِ  َر�َُّك  َ�َعَل  َكۡيَف  تَرَ  �

َ
لَمۡ  ١ ٱۡلفِيلِ  بِأ

َ
رَۡسَل  ٢ تَۡضلِيلٖ  ِ�  َكۡيَدُهمۡ  َ�َۡعۡل  �

َ
 َوأ

ا َعلَۡيِهمۡ  بَا�ِيَل  َطۡ�ً
َ
يلٖ  ّمِن ِ�َِجاَر�ٖ  تَۡرِميِهم ٣ � ُ�ولِۢ  َكَعۡصٖف  فََجَعلَُهمۡ  ٤ ِسّجِ

ۡ
أ  ﴾٥ مَّ

 ].۵-۱:الفیل[ 
اصحاب  انام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. آیا ندیدی پروردگارت به ب: ترجمه 

) ۳بابیل را فرستاد(ا ۀ) و بر آنان پرند۲(؟ی قرار ندادتباه) آیا نیرنگشان را در ۱(؟فیل چه کرد
 )۵) تا آنان را مانند کاهی جویده قرار داد.(۴(ند انداخت میی از سنگ گل هایسنگکه بر آنان 

لَمۡ ﴿مخاطب : نکات
َ
باشد و ممکن است هر مکلفی باشد،  صممکن است رسول خدا ﴾...تَرَ  �

اصحاب فیل در سال تولد رسول  ۀچگونگی اصحاب فیل را ندیده بود زیرا قص صبا اینکه رسول خدا

 بوده اما چون از قعطیّ  صخدا
ّ
لَمۡ ﴿بوده گویا او دیده است مانند  مهات مسل

َ
 َر�َُّك  َ�َعَل  َف َكيۡ  تَرَ  �

لَمۡ ﴿اضافه ه . ب!*"﴾بَِعادٍ 
َ
هالکت اصحاب فیل را  ۀرحال قصه نیز آمده است. به أمل تعلمبه معنای  ﴾تَرَ  �

 پیرمردها و مردان کهنسال معاصر رسول خدا
ً
را  را دیده بودند و آن همه آن صاهل حجاز خصوصا

ه آژیر و اعالنی ضیگفتند، و این ق دانستند مبدأ تاریخ کرده بودند و سال آنرا عام الفیل می می چون مهم

ه جوخ دسته و جوخه ای که دسته گویند زیرا چنین قضیه بود برای مقدم او، و این معجزه را ارهاص می

 ،مخصوصی که همه مجهزند به تجهیزات جنگی ۀیند و بر سر عدآپرندگان مانند قشون مرتب به پرواز 

بَا�ِيَل ﴿ ۀتوان حمل کرد. و کلم درآورند به یک امر طبیعی نمی سنگباران کنند و همه را از پا
َ
به معنی  ﴾�

بودن آن اعتراف دارند منتهی مورخین اروپا  باشد، تمام مورخین به غیرطبیعی دسته می دسته ۀپرند

با فیلهای جنگی آمده بودند در اثر باران سنگریزه مبتال به آبله شدند، در  اند که ابرهه و یارانش که گفته

 ].٦[الفجر: ». آیا ندانستی که پروردگارت با قوم عاد چه کرد« -١
                                                           



 ۴۲۱  الفیلرة سو 

  !*"ساعتی همه مبتال به مرض آبله شود ۀشود که یک لشکر صدهزار نفری در فاصل جواب ایشان گفته می

العاده و اعجاز است. تفصیل این قضیه در کتب  که از پا درآیند باز غیرطبیعی و یک امر خارق طوریه ب

تواریخ ذکر شده است. آنچه مسلم است اینکه ابرهه یکی از مردم حبشه بوده که بر یمن مسلط گشته و 

را بسیار مجلل و مزین نمود و خواست مردم را به آن معبد  و آن قلیسنام ه ای ساخت ب در صنعا کنیسه

عبه را که مرکز وجود آورد و که توجه دهد و بدینوسیله مرکزیت مهمی که عنوان دینی داشته باشد ب

کنانه آمد در قلیس  پرستی شده بود محو سازد، و علت این تصمیم این شد که شخصی از بنی بت

شب آنرا ملوث نمود و فرار کرد و لذا ابرهه حرکت کرد برای تخریب کعبه و تا حرم  ۀمعتکف شد و نیم

 ابابیل نمایان گردید. جفو آمد، در آنجا فیلها قدم برنداشتند و فوج

 شود.هایی از آب و چرک در جسم ظاهر شده که افزایش آن منجر به مرگ میها و جوشدانه بیماری که در اثر آن -١

 

                                                           



 
 
 

 سورة قريش (مكية وهي أربع آيات)

 باشد آیه می ۴قریش مکی و دارای  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

يَ�ِٰف ﴿ َتآءِ  رِۡحلَةَ  إِۦَ�ٰفِِهمۡ  ١ قَُر�ٍۡش  ِ�ِ ۡيِف  ٱلّشِ ْ  ٢ َوٱلصَّ  ٣ ٱۡ�َۡيتِ  َ�َٰذا َربَّ  فَۡلَيۡعُبُدوا
ِيٓ  ۡطَعَمُهم ٱ�َّ

َ
   ].۴-۱:قریش[  ﴾٤ َخۡوفِۢ  ّمِنۡ  َوَءاَمَنُهم ُجوعٖ  ّمِن أ
) الفت ۱نام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. برای الفت گرفتن قریش(ه ب: ترجمه

 ) آن۳ین خانه را عبادت کنند() پس باید پروردگار ا۲ایشان در مسافرت زمستان و تابستان(
 )۴ی که ایشان را از گرسنگی سیر کرد و از ترس ایمنشان نمود.(خدای

قریش به معنی کسب است چون قریش که از نژاد نضر بن کنانه بودند در کسب و تجارت : نکات

 و عبادت پروردگارخود را برایپرستش  گفتند، خدا فرموده  کردند و لذا به ایشان قریش می زندگی می

و قریش به معنی تفتیش نیز آمده زیرا این طائفه از حال زوار کعبه و  .ندخود ادامه دهبین الفت 

نمودند. و راه کسب و زندگی قریش از دو مسافرت زمستانی و  مستحقین تفتیش نموده و همراهی می

که  به طرف یمن. و تابستان به طرف شام که خوش آب و هوا بود و اول کسی تابستانی بوده، زمستان

إطعام و امنیت، از کفر و ضاللت و  عالوه بررت را داد هاشم بن عبد مناف بود. و خدا ترتیب این مساف

 باشند. ند که فیل و قریش یک سوره میابعضی گفتهن نجاتشان داد. و آنزول قر ۀواسطه هالکت نیز ب

ْ ﴿متعلق است به  ﴾إلیالف...﴿ و نظر تحقیق دو سوره است.ولی به  .﴾فَۡلَيۡعُبُدوا



 
 
 

 سورة املاعون (مكية وهي سبع آيات)

 باشد آیه می ۷ماعون مکی و شامل  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

رََءيَۡت ﴿
َ
ِي أ ُب  ٱ�َّ ِي فََ�ٰلَِك  ١ بِٱّ�ِينِ  يَُ�ّذِ ٰ  َ�ُضُّ  َوَ�  ٢ ٱۡ�َتِيمَ  يَُدعُّ  ٱ�َّ  َطَعامِ  َ�َ

ِينَ  ٤ ّلِۡلُمَصّلِ�َ  َفَوۡ�لٞ  ٣ ٱلِۡمۡسِك�ِ  ِينَ  ٥ َساُهونَ  َصَ�تِِهمۡ  َعن ُهمۡ  ٱ�َّ  يَُرآُءونَ  ُهمۡ  ٱ�َّ
   ].۷-۱:الماعون[  ﴾٧ ٱلَۡماُعونَ  َوَ�ۡمَنُعونَ  ٦

نام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. آیا آن کسیکه به روز جزاء تکذیب ه ب: ترجمه
) و بر خوراک بینوا ۲کند( راند و پرخاش می همان است که یتیم را می )۱کرد دیدی؟( می

که ریا  ) همانان۵که از نماز خویش غافلند( ) آنان۴) پس وای بر نمازگزاران(۳کند( ترغیب نمی
 )۷به دیگران و رفع احتیاج آنان دریغ دارند.( ۀ) و از بهر ۶کنند( می

دل است  اش همین است که سنگین نکه دین ندارد نتیجهبا فاء تفریع آمده یعنی آ ﴾فََ�ٰلَِك ﴿: نکات

کند، و اگر نمازی بخواند با غفلت و  و نه دیگران را ترغیب می ،کند و حتی بر یتیم و مسکین رحم نمی

شود مانند کبریت  چیزهای مختصری است که به آن رفع حاجت دیگران می ﴾ٱلَۡماُعونَ ﴿ریا است. و 

 ن نباید از این چیزها دریغ نماید.شوند و مرد متدیّ  قع بسیاری محتاج میو سوزن و چاقو که مردم در موا



 
 
 

 سورة الكوثر (مكية وهي ثالث آيات)

 باشد آیه می ۳کوثر مکی و شامل  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

﴿ ٓ ا ۡ�َطۡيَ�َٰك  إِ�َّ
َ
ۡ�َ�ُ  ُهوَ  َشانَِئَك  إِنَّ  ٢ َوٱۡ�َرۡ  لَِرّ�َِك  َفَصّلِ  ١ ٱۡلَكۡوثَرَ  أ

َ
  ﴾٣ ٱۡ�

 ].  ۳-۱:الکوثر[ 

خیر بسیار عطا  نام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. حقا که ما به توه ب: ترجمه
) محققا دشمنت خودش دم بریده و ۲) پس برای پروردگارت نماز کن و نحر نما(۱کردیم(

 )۳شده است.( قطع

در کثرت است و مقصود از آن  ۀدر لغت خیر کثیری را گویند گویا مبالغ ﴾ٱۡلَكۡوثَرَ ﴿: نکات

عطا شده از نبوت و رفعت ذکر و تسلط بر کفر و علم کثیر  صحق محمد مجموع عنایاتی است که در

  ۀواسطه و هدایت مردم ب
ُ

لق عظیم و نهر کوثر، چون کوثر مطلق است شامل تمام اینها کتاب خدا و خ

گفت محمد ابتر است و  همان عاص بن وائل است که می ﴾َشانَِئَك ﴿: ۀشود. و مقصود از جمل می

تعالی در حق او و یارانش فرموده دشمن تو ابتر  گردد، خدای ش دین او زائل میتپسری ندارد و پس از وفا

لیکن تو بلند رود  یالخیر خواهد بود و دشمنان تو بعد از مرگشان نامشان گم و ذکرشان از بین م و مقطوع

پاکان به تو اقتداء خواهند کرد  ۀمساجد و بین عموم بشر همیشه یاد خواهی شد و هم شده در تمام منابر،

که قربانی نیز  داللت دارد ،﴾َوٱۡ�َرۡ  لَِرّ�َِك  فََصّلِ ﴿ ۀرود. و جمل و ذکر خیر تو باقی مانده و از بین نمی

ی کس دیگر جایز نیست، بنابراین برای کسی که ااست و برمانند نماز عبادت و مخصوص خدای واحد 

گویند گوشت آن حیوان به آن  برند و می از سفر برگشته حیوانی را در برابر او به زمین خوابانده و سر می

کنیم تمام این اعمال  رسد و فقط این احترام و خضوع در این کار مال او بوده به او هدیه می مسافر نمی

َ ٱ َ�َناَل  لَن﴿: فرماید می سوره حج ۳۷وند در آیه ت زیرا خدامخالف قرآن اس ٓ  َوَ�  ُ�ُوُمَها �َّ  ؤَُهاِدَما



 ۴۲۵  الکوثرسورة 

رسد بلکه تقوای  گوشت و خونهای قربانیها به خدا نمی« :یعنی !*"	﴾...ِمنُ�م َوىٰ �َّقۡ ٱ َ�َناُ�ُ  ِ�نَوَ�ٰ 

کنند. و  که مردم همین احترام را تقدیم از سفر برگشته یا فالن امامزاده می »رسد قلب شما به خدا می

َعَن اُهللا َمْن َذبَ « :ولقُ يَ  صاهللاِ ولَ سُ رَ  تُ عْ مِ سَ «: فرمود علی
َ
از رسول  :، یعنی!+"»َح لِِغ�ِ اهللاِ ل

 »سر ببرد.خدا لعنت کند کسی را که حیوانی را برای غیر خدا ذبح کند و «: شنیدم که فرمود صاکرم

 ].٣٧[الحج: ». رسد ها هرگز به خدا نرسد ولیکن پرهیزگاری شما به او میهای آن ا و خونه گوشت« -١

 . المسندو احمد در  السنن، و نسائی در صحیحشمسلم در  -٢

 

                                                           



 
 
 

 سورة الكافرون (مكيه وهي ست آيات)

 باشد آیه می ۶کافرون مکی و شامل  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

َها قُۡل ﴿ ُّ�
َ
� ۡ�ُبدُ  َ�ٓ  ١ ٱۡلَ�ٰفُِرونَ  َ�ٰٓ

َ
نُتمۡ  َوَ�ٓ  ٢ َ�ۡعُبُدونَ  َما أ

َ
ٓ  َ�ٰبُِدونَ  أ ۡ�ُبدُ  َما

َ
 َوَ�ٓ  ٣ أ

 ۠ نَا
َ
ا َ�بِدٞ  � نُتمۡ  َوَ�ٓ  ٤ َ�َبد�ُّمۡ  مَّ

َ
ٓ  َ�ٰبُِدونَ  أ ۡ�ُبدُ  َما

َ
 ﴾٦ ِدينِ  َوِ�َ  دِيُنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ٥ أ

   ].۶-۱:الکافرون[  

پرستم  ) من نمی۱نام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. بگو ای کافران(ه ب: ترجمه
معبود  ۀ) و نه من پرستند۳معبود منید( ۀ) ونه شما پرستند۲پرستید( میآنچه را شما 

 )۶) برای شما دین شما و برای من دین من.(۵معبود منید( ۀ) و نه شما پرستند۴شمایم(
یا محمد بیا صلح و صفا برقرار کنیم که : این سوره در مقابل پیشنهاد مشرکین است که گفتند: نکات

بگو : و یک سال ما خدای تو را پرستش کنیم، خدا به رسول خود فرموده نک یک سال تو بتها را پرستش

 به مشرکین خطاب ننموده زیرا ایشان قابل خطاب إلهی نبودند ... معلوم می
ً
بگو که  .شود خدا مستقیما

ۡ�ُبدُ  َ�ٓ ﴿: ۀپرستی منافات با خداپرستی دارد. و جمل بت
َ
اسمیه داللت بر دوام  ۀ، جمل﴾َ�ۡعُبُدونَ  َما أ

ا﴿: ۀشود. و جمل مضی و حال و ما یأتی می و استمرار دارد و شامل ما ماضی است یعنی  ﴾َ�َبدتُّم مَّ

قبل از  صیم رسول خداو ممکن است به داللت این آیه بگویدر گذشته من معبود شما را نپرستیدم 

بنابر اقتضای زمان بوده زمانی که  ﴾دِينِ  َوِ�َ  دِيُنُ�مۡ  لَُ�مۡ ﴿ ۀپرستی ننموده است. و جمل نبوتش بت

  صرسول خدا
ً
دعوت خود را علنی و مأمور به دعوت مردم به  در ضعف بود، و منافات ندارد که بعدا

 اسالم شد و به دفاع با شمشیر در مقابل مخالفین پرداخت.



 
 
 

 سورة النرص (مدنية وهي ثالث آيات)

 باشد آیه می ۳نصر مدنی و شامل  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ِ  نَۡ�ُ  َجآءَ  إَِذا﴿ يَۡت  ١ َوٱۡلَفۡتحُ  ٱ�َّ
َ
ِ  دِينِ  ِ�  يَۡدُخلُونَ  ٱ�َّاَس  َوَر� ۡفَواٗجا ٱ�َّ

َ
 فََسّبِحۡ  ٢ أ

ۚ  َرّ�َِك  ِ�َۡمدِ  ابَۢ� َ�نَ  إِنَُّهۥ َوٱۡسَتۡغِفۡرهُ    ].۳-۱:النصر[  ﴾٣ تَوَّ
که یاری خدا و پیروزی نام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. هنگامیه ب: ترجمه
) پس با ستایش پروردگارت او را ۲شوند( گروه داخل دین می ) و دیدی که مردم گروه۱بیاید(

 )۳پذیر است.( گو و از او آمرزش بخواه زیرا او توبه تسبیح

شود که این سوره قبل از فتح مکه نازل شده  ظرف زمان استقبال است، از قرائن معلوم می : نکات

پرستان  زیرا تا قبل از فتح مکه اکثر مردم حجاز به اهل مکه و قریش چشم داشتند که ببینند بتان و بت

کس ، و هرزاد گردیدآکنند، چون فتح مکه شد دیگر ترس مردم بر طرف و دین  کعبه با دین جدید چه می

کس  و هر ود به تقلید خود راکد ماندکس دینش تقلیدی ب و هر ه دین جدید بود ایمان آوردعقال متمایل ب

 پس از صو تا قبل از فتح مکه چنین نبود. و به رسول خدا آورد ایمان آورد یا ایمان میبرای مصلحت دن

که  ییصبریها ر آخرت گردد و برای بیخود را انجام داده باید مهیای سف ۀنزول این سوره معلوم شد وظیف

 استغفار نماید. ،گفته می نصرالله  متیکرده و 



 
 
 

 سورة املسد (مكية وهي مخس آيات)

 باشد آیه می ۵یا لهب و یا تبت مکی و شامل  سد،م ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ٓ  َ�بَّۡت ﴿ ِ�  يََدا
َ
ٓ  ١ َوتَبَّ  لََهبٖ  أ ۡ�َ�ٰ  َما

َ
 لََهبٖ  َذاَت  نَاٗر� َسَيۡصَ�ٰ  ٢ َكَسَب  َوَما َماُ�ُۥ َ�ۡنهُ  أ

تُُهۥ ٣
َ
َسدِۢ  ّمِن َحۡبلٞ  ِجيِدَها ِ�  ٤ ٱۡ�ََطبِ  َ�َّالَةَ  َوٱۡمَر�    ].۵-۱:المسد[  ﴾٥ مَّ

خود لهب زیان کرد و  نام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. دو دست ابیه ب: ترجمه
) و زن او ۳آید( زودی در آتش فروزان دره ) ب۲) مال و اعمال او به او بهره نداد(۱او زیان نمود(

 )۵ست.() در گردنش ریسمانی از لیف خرما۴کش است( هیزم
بوده، و دارای ثروت  صابولهب نامش عبدالعزی فرزند عبدالمطلب و عموی رسول خدا: نکات

 ۀآتش، خدا او را به این کنیه معرفی نموده که مناسب شعل ۀلبوده، چون صورت سرخی داشت مانند شع

رحال خدایتعالی نام فردی از مشرکین و منافقین را در قرآن نیاورده، زیرا خدا هتاک ه دوزخ است. به

ر نام صدد انتقام نبوده و ذک الستور نیست و شرک و عصیان بندگان به خدای سبحان ضرری ندارد و در

  :ای نیست. اما ابولهب و زنش به جهاتی ذکر شده مفید فایده ،گیهمیش ِن اشخاص در کتاب قانو

چون ضرر ابولهب از هر کافر و مشرکی زیادتر و باعث جرئت مشرکین در آزار رسول  -اول

ای  رود و لذا خبر داد واین معجزه دانست او به حال کفر از دنیا می اضافه خدا میه شد، ب می صخدا

 بود.

خدا یاوری نداشت و تبلیغ او  جز صذکر او برای این است که مردم دنیا بفهمند رسول خدا -دوم

 حتی فامیل او عداوت ورزیده. ل تحمیلی نداشته ووسای

هاشمی با غالم حبشی در مقابل قانون  خورد سید درد نمیه مردم بدانند که حسب و نسب ب -سوم

 نسبت به آنان کسی مغرور نشود. نام بزرگان وه جهت ب کیفری فرقی ندارند و بی

آمد خوار بر سر راه  کش بود یعنی هیزم فساد و نمامی را. و می یم زن او هیزمو ممکن است بگوی

 ریخت. می صرسول خدا



 
 
 

 سورة اإلخالص (مكية وهي أربع آيات)

 باشد آیه می ۴اخالص مکی و شامل  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ُ  ُهوَ  قُۡل ﴿ َحدٌ  ٱ�َّ
َ
ُ  ١ أ َمدُ  ٱ�َّ ُۥ يَُ�ن َولَمۡ  ٣ يُوَ�ۡ  َولَمۡ  يَِ�ۡ  لَمۡ  ٢ ٱلصَّ َحُدۢ  ُكُفًوا �َّ

َ
 ﴾٤ أ

   ].۴-۱:اإلخالص[ 
) ۱الصفات رحمن رحیم. بگو او خدای یگانه است( نام خدای کامل الذات وه ب: ترجمه

 )۴) و کسی همتای او نیست.(۳نزاده و زائیده نشده() ۲نیاز( خلل و بی خدای بی
یهود و نصاری از رسول  اند. مشرکین، امان واخالص خواندهتوحید و  ۀوره را سورساین : نکات

 ،خواستند که خدای خود را معرفی کند، فلذا این سوره نازل گشت، چون در جواب کفار آمده صخدا

 باشد. می ﴾قُۡل ﴿ ل آناّو 

 :انواع و اقسام شرک نفی شدهدر این سوره 

 کثرت در ذات و صفات. -۱
 نقص. -۲
 عدد. -۳
 تغییر. -۴
 علیت. -۵
 معلولیت. -۶
 مصدریت. -۷
 شبیه. -۸
 ضد. -۹

ُبّوت و ُبُنّوت، و رّد اس  -۱۰
ُ
 ل بودند.ت بر آنان که برای خدا فرزندی قایا



 
 
 

 سورة الفلق (مكية وهي مخس آيات)

 باشد آیه می ۵فلق مکی و شامل  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ُعوذُ  قُۡل ﴿
َ
 َ�ِّ  َوِمن ٣ َوقََب  إَِذا َ�ِسقٍ  َ�ِّ  َوِمن ٢ َخلَقَ  َما َ�ِّ  ِمن ١ ٱۡلَفلَقِ  بَِرّبِ  أ

َٰ�ٰتِ     ].۵-۱:الفلق[  ﴾٥ َحَسدَ  إَِذا َحاِسدٍ  َ�ِّ  َوِمن ٤ ٱۡلُعَقدِ  ِ�  ٱ�َّ�َّ
دم پناه  نام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. بگو به پروردگار سپیدهه ب: ترجمه

ر عزمها ) و از شر دمندگان د۳چون فراگیرد() و از شر ظلمت ۲) از شر آنچه بیافرید(۱برم( می
 )۵) و از شر حسود چون حسد را بروز دهد.(۴و پیمانها و روابط(

مخلوق است نه از خالق، و شر  ۀاز ناحی داللت دارد که شر ﴾َخلَقَ  َما َ�ِّ  ِمن﴿: ۀجمل: نکات

تعالی خود را پناهگاه برای دفع  ، حق»ال التزاحم ملا وجد الرش ولو«شود از تزاحم مخلوقات،  ایجاد می

هر شری معرفی نموده و اوست که از سپاه شرور مطلع و مدافع بندگان است، و برای نمونه سه قسم از 

 : نمودهشرور را ذکر 

 جور و ستم و ظلمتی را  -اول
ً
شر ظلمت ظاهری و ظلمت معنوی کفر و شرک و خرافات، خصوصا

 که همه را فراگرفته و افراد روشن، نایاب و یا کمیاب باشد.

زنند مانند  م میه شر کسانی که با دمیدن و بافتن، عزم و تصمیم مردم و یا روابط آنان را به -دوم

کنندگان خرافات که در عوض توحید  گر و بافندگان در منبر و توجیه و زنان حیلهچینان  جادوگران و سخن

کنند و عقل  دهند و در عوض کار به مردم گریه و توسل پیشنهاد می آمیز یاد می ی شرکابه مردم دعاه

 ۀچه زن و چه مرد، و کلم شود ای اطالق می بر هر دمنده عالمهوزن  نفاثهکنند، زیرا  مردم را سلب می

 شود. ارتباطات و عقود و تصمیمات اطالق می ۀجمع عقد است و عقد بر هم ﴾ٱۡلُعَقدِ ﴿

از حقائق دور داشته است، کسی حقیقتی را  که اکثر مردم را بیچاره کرده و ﴾َحاِسدٍ  َ�ِّ ﴿ -سوم

گفتارش کند و یا خواسته مردم را از خرافات نجات دهد هزاران نفر همکار او از حسد مانع نشر  بیان می

برند  نویسد هزاران نفر از همکاران او به او حسد می هستند، کسی کتابی از حقائق برای نجات مردم می



 ۴۳۱  الفلقسورة 

شوند، مثال همین تفسیر که  او را گمراهی معرفی کرده و یا مانع از نشر و تأثیر آن می ۀو کتاب و نوشت

ی آنرا در چهارصد صفحه سرقت قریب یکسال آنرا نوشتم در حین اقدام به تایپ مقداری از مطالب خط

کردند و لذا مجددا مجبور به نوشتن شدیم که در اثر عجله مقدار زیادی از مطالب مهم آن حذف 

نشر آن مانع  ۀنگارش از اجاز ۀیون در دربار شاه و اداراز چاپ به توسط إعمال نفوذ روحانگردید. و پس 

نگارش بودند با گرفتن رشوه  ۀآخوندی که در ادارشدند و بلکه خواندن آنرا تحریم کردند و حتی دو نفر 

کردند  این تفسیر را مخالف مذهب و دین شمردند با اینکه در ظاهر و در برخورد با ما از ما تمجید می

که یکی از آنان شیخ کاظم سنگلجی و دیگر شیخ عباس مهاجرانی همدانی که مغرور به دنیا بودند 

و گول الخناس را خوردند. و از طرف دیگر همین  تابشی از قرآن را با  وباألخره در دنیا نیز خیری ندیدند

نشر صادر نمودند  ۀنام شخص دیگری یعنی حاج احمد نواندیش اجازه حذف بعضی مطالب مهم آن ب

دانست و در این تابشی از قرآن در مواقع بسیاری از اشعار و  نگارش این چنین سرقت را حالل می ۀو ادار

ام و این نشانه است بر کذب  القرآن و گلشن قدس نقل نموده  خود مانند کتاب احکام بعضی کتب دیگر

اند. و همچنین است اذیت و آزارهای بسیاری که نسبت به این  کسانی که این کتاب را به خود نسبت داده

 اند. حقیر روا داشته

بواعث بدبختی عموم ی از حال حسد جلو علوم و نشر حقائق و آزادی مردم را گرفته و یک ره به

ری در سد خود را جلوگیری کند و ترتیب اثکه اظهار شود، اما اگر حسود ح است وقتی همین حسد

مأمور است از این  صی که پیغمبر خدانشود فقط برای خودش مضر است، جای گفتار و کردارش پیدا

فت برای حسد، به چاه ر شرور به خدا پناه برد برای دیگران تکلیف معلوم است. حضرت یوسف

توانستند لطف خدا را  به آن همه زحمات مبتال شد برای حسد مشرکین و یهود که نمی صرسول خدا

او مشاهده کنند. و معنی حسد این است که دوست داشته باشد زوال نعمت را از محسود و نتواند  ۀدربار

يَاءٌ الَ «: فرمود نعمتی را در او ببیند. حضرت علی اءٌ عَ دُ دَ سَ تِ الْـحَ وْ دِ أَوْ مَ اسِ ةِ الْـحَ لَكَ َ ولُ إِالَّ هبِ زُ  يَ

ودِ  سُ حْ  .!*"»الْـمَ

مستدرك نوری طبرسی، ». دروحسادت درد بی درمانی است که جز با هالکت حاسد یا مرگ محسود از بین نمی« -١

 .)١٢/٢٢( الوسائل

 

                                                           



 
 
 

 سورة الناس (مكية وهي ست آيات)

 باشد آیه می ۶ناس مکی و شامل  ۀسور

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ُعوذُ  قُۡل ﴿
َ
 ٤ ٱۡ�َنَّاِس  ٱلۡوَۡسَواِس  َ�ِّ  ِمن ٣ ٱ�َّاِس  إَِ�ٰهِ  ٢ ٱ�َّاِس  َملِكِ  ١ ٱ�َّاِس  بَِرّبِ  أ
ِي نَّةِ  ِمنَ  ٥ ٱ�َّاِس  ُصُدورِ  ِ�  يُوَۡسوُِس  ٱ�َّ    ].۶-۱:الناس[  ﴾٦ َوٱ�َّاِس  ٱۡ�ِ

برم به  یم. بگو پناه میالصفات رحمن رح نام خدای کامل الذات وه ب: ترجمه
که  ) آن۴اس(خنّ ۀکنند ) از شر وسوسه۳خدای مردم( )۲) پادشاه مردم(۱مردم(پروردگار

 )۶) از پریان و مردم(۵کند( های مردم وسوسه می پنهانی در سینه
دختران آنان که در مدینه  اند از یهودیان و ی نقل کردههای مفسرین برای این دو سوره قصه: نکات

اعتبار و مشحون  ها بی نازل شده نه در مدینه، پس تمام آن قصهها در مکه  که این سوره اند در صورتی بوده

بسم » باء«و حرف اول قرآن » س« رحال حرف آخر این سورهه است. به صاز توهین به رسول خدا

 .»اف لناكتاب كهذا ال« ؛است یعنی این کتاب ما را بس، یعنی الله
باشد ذکر  الفلق رّب قبل یک نام خود را که  ۀو باید دانست که خدا برای دفع تمام شرور در سور

شیاطین سه عدد نام خود را ذکر کرده که بنده بفهمند  ۀنموده ولی در این سوره برای دفع شر وسوس

قبل  ۀاضافه شرور سوره شیاطین و هوای نفس بسیار مهم است، و مواظب باشد گول نخورد. ب ۀوسوس

 ین است.راجع به دنیا بوده ولی این شرور راجع به د

ی یعنی صاحب اختیار تا بنده بداند ربّ  ﴾ٱ�َّاِس ﴿ و خدا در این سوره نامهای خود را اضافه کرده به

له و ملجأی نیست جز درت و سلطنتی اثر ندارد جز قدرت الهی و او بداند ق ارد جز خداو مالکی ند

 خدا و به غیر خدا پناه نبرد.

نَّةِ  ِمنَ ﴿ ۀجمل ند و کن وسوسه میرا شیاطین إنسی که انسان وسوسۀ داللت دارد که  ﴾َوٱ�َّاِس  ٱۡ�ِ

گویندگان مذهبی که مردم را وسوسه بسیاری از مانند  مهم است.د ندار  را مخفی میهمواره کید خود

 .الناسو اجلنة من رشو نعوذ باهللا من رش النفس کنند، و گمراه می کرده



 ۴۳۳  الناسسورة 

در روز دوم جمادی ساده و روانی که در نظر گرفته بودیم با ذکر نکاتی از آیات إلهی  ۀتمام شد ترجم

اغماض تعالی امید عفو و و اگر اشتباه و یا سهو و یا قصور فهمی شده باشد از حق ۱۳۸۷األولی سنۀ 

 کنیم. طلب آمرزش میداریم و

ت که تمام آیات آن مکی است و یا ر قرآن مورد اتفاق اسَو بدانکه اکثر ُس : در اینجا تذکری الزم است

مدنی است، ولی در بعضی از سور و یا بعضی از آیات اختالف شده که مکی است یا مدنی، و ما در 

های عنکبوت،  ایم، مثال سوره اند پیروی نموده مورد اختالف آنچه در صدر سور عموم قرآنها نوشته

ها را مدنی  لی بعضی از آیات این سورهسجده، شعراء، زمر، غافر، جاثیه، ق و مزمل مکی است، و

ها را در ابتدای این سور مکی  اند که ما در این مورد مانند عموم قرآنها تمام آیات این سوره دانسته

 ایم. نوشته

ای خالی است، امید است برادران  و مخفی نماند این ترجمه از تعصبات مذهبی و خرافات فرقه

تحکیم وحدت اسالمی و اتحاد ایشان به چاپ و نشر آن  ن،شدن افکار مسلمی اسالمی برای روشن

 مبادرت نمایند.

 دیبع اهلدی وخاف عواقب الرَّ من اتَّ  عىلو السالم 

 (برقعی) األقل السید ابوالفضل ابن الرضا
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