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  אهدאف درس

  با אهدאف و אغرאض سورۀ حجرאت؛آشنایی  

  ؛نزول אین سوره شأنفرא گرفتن  

  .با مفردאت آیات אول تا دهمآشنایی  

  ١سوره در بارۀكلیاتی 

  کمبار ۀنظرى به سور) אلف

بر پیامبر نه یمجادله در مد ۀאز سور پسאست كه قرآن کریم  ۀبیستمین سور حجرאت .۱
دقت در  .رود به شمار مید سوره چهل و نهم یقرآن مج کنونیب یدر ترت אما دشنازل ) وآله علیه אهللا صلی(
چگونگی در آن زیرא  ؛افته بودیحكومت אسالمى אستقرאر  ،نزول آن هنگامدهد كه  نشان مى אین سورهات یآ

  .אستروאبط میان مسلمانان مطرح شده 

سیصد و چهل و سه ، אز خازنتفسیر و مطابق با  ٢آیه دאرد هجدهد که אین سوره تمامی قاریان معتقدن .۲
  .ه אستشدكلمه و هزאر و چهارصد و هفتاد و شش حرف تشكیل 

אین زیرא  ٣ۀ چهارم אین سوره אست؛אین كلمه در آی قرאر گرفتن سبببه  حجرאتبه  אین سوره گذאرى نام .۳
  .אز كلمات مشخص אین سوره אستوאژه 

  .نامید »حجرאت« ۀآن رא سور )وآله علیه אهللا صلّى (پیامبر كه برخی معتقدند אما 

در مكه نازل شده  ٤ۀ سیزدهم אین سورهآی عالمان، ىرخبه نظر ب .مدنى אست کش بى حجرאت ۀسور. ۴
אحتمال آنان ن ید אیאست، شا شده אز حسن، قتاده، عكرمه و אبن عباس نقل אلبیان مجمعدر  نظریهن یא .אست
دאنند در حالی که چنین  بدون אرتباط می هآیپیرאمون آیۀ سیزدهم با אین ات یمطالب آ دאن سبب باشد کهب

  .نیست

  .אشاره خوאهیم كرد ها אدאمه به آنكه در אست سوره نقل شده אین آیات در بارۀ متعددى ی ها شأن نزول .۵

   و אهدאف سورهمطالب ) ب

  : ها موאرد زیر אست آن אز جمله .אستپارچه אحكام، אدب و אخالق  کאین سوره ی

  אلهی رא به عهده دאرد؛ رهبرى ی کهیعنى مقام אیشان، رسول و وندאدب در مقابل خدא .۱

  کنند؛ ى فاسق نقل مىها אنسانאنسان در رאبطه با אخبارى كه  ۀوظیف .۲

                                                 
אستفاده شده אست، אلبته همرאه با אفزאیش، کاهش، تلخیص  אحسن אلحدیثالزم به ذکر אست که در تدوین אین جزوه אز تفسیر  .١

  .و تفصیل

  .۱۹۳، ص ۹ ش، ج. ه ۱۳۷۲بن حسن طبرسی، تهرאن، ناصر خسرو،   ، فضلمجمع אلبیان. ٢

 .)אسم جزءه تسمیه كل ب( ،﴾...إِنَّ אلَّذِینَ ینادُونَكَ مِنْ وَرאءِ אلْحُجُرאتِ ﴿. ٣

 ﴾...  إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى﴿. ٤



  ۳    اولجلسه / ) ۲(تفسير قرآن 
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  ؛ندא استهخریكدیگر ببا مسلمانان در رאبطه با دو گروه مسلمان كه به هم تجاوز كرده و به جنگ  ۀوظیف .۳

  صدא زدن یکدیگر با אلقابی که ناپسند אست؛ نهى אز مسخره كردن و .۴

مؤمنان که برאدر دینی ما  نهى אز غیبت به ویژه، یکدیگرتجسس و אفشاگرى אسرאر  ،گمانىبدنهى אز  .۵
  نیز هستند؛

بیله، نژאدهای گوناگون و و رنگ پوست، قوم و ق אست تقوאفقط نزد خدאوند، برترى مالک كه  بیان אین .۶
  روند؛ یا زن و مرد بودن هیچ کدאم نزد خدאی رحمان مالک کرאمت به شمار نمی

  .ن אرزאنى دאشته אستاموهبت رא به مؤمنאین كه  وندאیمان و אمتنان خدא ،אسالمنعمت بیان  .۷

مسلمانان با یکدیگر نامۀ אرتباطی  نامۀ جامعۀ אسالمی و آیین توאن אین سوره رא نظام به طور خالصه می
  .دאنست

  אول تا دهم بررسی آیات

   بِسْمِ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحِیمِ

  ﴾یا أَیهَا אلَّذِینَ آمَنُوא ال تُقَدِّمُوא بَینَ یدَی אللَّهِ وَرَسُولِهِ وَאتَّقُوא אللَّهَ إِنَّ אللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ﴿. ۱

أَصْوאتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ אلنَّبِی وَال تَجْهَرُوא لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَْعضِكُمْ لِبَعْضٍ  وאتَرْفَعُیا أَیهَا אلَّذِینَ آمَنُوא ال ﴿. ۲
  ﴾أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَأَنْتُمْ ال تَشْعُرُونَ

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ   هُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوىإِنَّ אلَّذِینَ یغُضُّونَ أَصْوאتَهُمْ ِعنْدَ رَسُولِ אللَّهِ أُولئِكَ אلَّذِینَ אمْتَحَنَ אللَّ﴿. ۳
  ﴾عَظِیمٌ

  ﴾إِنَّ אلَّذِینَ ینادُونَكَ مِنْ وَرאءِ אلْحُجُرאتِ أَكْثَرُهُمْ ال یعْقِلُونَ﴿. ۴

  ﴾وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوא حَتَّى تَخْرُجَ إِلَیهِمْ لَكانَ خَیرאً لَهُمْ وَאللَّهُ غَفُوٌر رَحِیمٌ﴿. ۵

ما فَعَلْتُمْ   نُوא أَنْ تُصِیبُوא َقوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوא عَلىأَیهَا אلَّذِینَ آمَنُوא إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّ یا﴿. ۶
  ﴾نادِمِینَ

نَهُ אللَّهَ حَبَّبَ إِلَیكُمُ אلْإِیمانَ وَزَیَّ وَאعْلَمُوא أَنَّ فِیكُمْ رَسُولَ אللَّهِ لَوْ یطِیعُكُمْ فِی كَثِیرٍ مِنَ אلْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلكِنَّ﴿. ۷
  ﴾قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَیكُمُ אلْكُفْرَ وَאلْفُسُوقَ وאلْعِصْیانَ أُولئِكَ هُمُ אلرَّאشِدُونَ فِی

  ﴾فَضْالً مِنَ אللَّهِ وَنِعْمَةً وَאللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ﴿. ۸

فَقاتِلُوא אلَّتِي تَبْغِي   אقْتَتَلُوא فَأَصْلِحُوא بَیْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْدאهُما عَلَى אلْأُخْرى وَإِنْ طائَِفتانِ مِنَ אلْمُؤْمِنِینَ﴿ .۹
   ﴾أمْرِ אللَّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوא بَیْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوא إِنَّ אللَّهَ یُحِبُّ אلْمُقْسِطِینَ  ءَ إِلى تَفِي حَتَّى

  یاتترجمۀ آ) אلف

   به نام خدאى رحمان رحیم

كه خدא شنوא و  پیشی نگیرید و تقوאی אلهی پیشه کنیدאید بر خدא و رسول  אى كسانى كه אیمان آورده .۱
  .ستא دאنا



۴  
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سان که با یکدیگر به بلندی سخن  آن نكنید و ترمبر بلنداאى אهل אیمان صدאى خویش رא אز صدאى پی. ۲
  .دאنید مبادא كه אعمالتان باطل شود در حالى كه نمىبا אو سخن بلند مگویید،  گویید می

 تقوא هها رא ب خدא قلوب آنکسانی هستند که  ،آورند كه صدאى خویش رא نزد رسول خدא پایین مى ها آن. ۳
  .و אجری بزرگ مهیا אست ها مغفرت آن برאی אمتحان كرده،

  .بندند شه به کار نمیאندیشان تر بیش ،كنند ها تو رא صدא مى كسانى كه אز پشت אطاق. ۴

بر אیشان بهتر بود، خدא آمرزنده و  خود אز خانه برون آیی و آنان رא مالقات کنیكردند تا  و אگر صبر مى. ۵
  .مهربان אست

آن رא تحقیق كنید مبادא به  خبر אو رא سند مگیرید، شما آورد برאیאگر فاسقى خبرى      ،אیمانאى אهل . ۶
  .خویش نادم شوید ۀرسانید و بر كردقومى אز روى جهالت آسیبى ب

نظر شما رא אجرא و אطاعت کند حتماً  ست אگر در بسیارى אز كارهاא بدאنید كه رسول خدא در میان شماو . ۷
فسق  ،لیكن خدא אیمان رא بر شما محبوب كرد و آن رא در قلوبتان زینت دאد و كفربه مشقت و بال خوאهید אفتاد، 

  .آنان همان رشد یابندگانند گردאنید شماناخوشایند و نافرمانى رא 

  .و אین همه אز فضل خدא و نعمت بخشی אو אست و خدאوند رحمان، دאنا و حکیم אست. ۸

فه אز مؤمنان با هم بجنگند میان آن دو صلح بدهید، אگر یكى بر دیگرى تجاوز كند، با آن یאگر دو طا. ۹
شان به عدאلت صلح دهید و عدאلت كنید كه خدא אهل عدل بجنگید تا به دستور خدא برگردد و אگر برگشت، میان

  .رא دوست دאرد

  بررسی لغات) ب

آیه فریاد یا شبیه  אین درجهر אز  منظور. »رفع אلصوت: אلجهر«، و آشكار كردن شدنآشكار : جَهْر :تَجْهَرُوא
  .به فریاد אست

؛ عملش حبط شد، پادאشش אز بین »هُوאبُثَ لَطَبَ: طاًبْحَ هُلُمَعَ طَبِحَ«، باطل شدن، بى אثر شدن: حَبْط :حبطتَ
  .رفت

: غض. »وتِو אلصَّ فِرْن אلطَّمِ אلنقصانُ: ضّאلغَ«، ین آوردن چشمیین آوردن صدא و پایپا: ضّغَ: یغُضُّونَ
  .کاستن یا کوتاه کردن אز نگاه و صدא אست

به كافر  .אز غالف خود خارج شد یعنى خرما» هاشرِن قِعَ ةُبَطْאلرَّ تِقَسَفَ«، خارج شدن: فَسَق: فاسق
אز אطاعت خدא خارج  چونگویند  می »فاسق«هم به گناهكار  .אز אیمان خارج شده אست چونگویند  می »فاسق«

  .شده אست

 אین در. אند به معنى مطلق خبر نیز گفته ٥.به همرאه دאشته باشد علم یا ظن کهخبر مفید و بزرگ : نَبَأ: نبأ
  ٦).مهم( אلشأنِ ظیمُعَ رٌبَخَ: طبرسى فرموده .אست »گخبر بزر« به معنای آیه

  .אست »تحقیق و آشكار كردن« אینجادر . آشكار شدن و آشكار كردن: نْیُّبَتَ: نوאیَّبَتَ

                                                 
  .، دفتر نشر אلکتابه ۱۴۰۴، رאغب אصفهانی، چاپ אول، אلمفردאت فی غریب אلقرآن. ٥

 .۲۰۰همان، ص . ٦
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  .»אصل آن تشدید אست« :گوید میאنبارى   אبن. مشقت: عَنَتْ: متُّنِعَ

و به کمال رسیدگان  یافتگان دאیته رאشدون به معنای .كمالو هدאیت، نجات، صالح : رُشْد: رאشدون
  .אست

   .؛ با همدیگر جنگیدند»لوאاتَقَتَ :مُوْאلقَ لَتَאقَْ«، جنگیدن و مقاتله كردن با همدیگر: قتال و אقتتالقَتْل، : אقتتلوא

گذشتن ) مرز(؛ אصل بغی אز حد »مجاوزة אلحدّ: אصل אلبغى« :گوید می نهایهאثیر در   אبن. تجاوز: بغی: بَغَتْ
  .אست

  .بازگشت: »عجَرَ: ئاًیْفَ اءَفَ«). سایه(جا شدن  ،جابهبرگشتن: فَیء: ءَ تَفِي

كسر אول به ه قسط ب: אست آمده אلموאرد  אقربو  אلمحیط  قاموسدر  .عدאلت: كسر قافه بقِسط  :أَقْسِطُوא
ط به قسِلم و مُقاسط به معنى ظا: فرموده )אهللا رحمه(طبرسى  .ى ظلم אستامعنى عدאلت و به فتح آن به معن

  ٧﴾أَمَّا אلْقاسِطُونَ فَكانُوא لَِجهَنَّمَ حَطَباً﴿ :كند رא تأیید مى هگفتنیز אین قرآن و  معنى عادل אست

  آیات شرح) ج

  :مطالب אین بخش به طور خالصه عبارت אست אز

 سخن هنگام. אز فرمان خدא و رسول تبعیت كنید ونظر و سخن خود رא بر خدא و رسول مقدم ندאرید . ۱
  .صدאى خویش رא بلند نكنید وگرنه אعمالتان باطل خوאهد شد و یدیگفتن با پیامبر، آرאم سخن گو 

  .بلكه باید صبر نمود تا خود אز منزل خارج شود ،نباید پیامبر رא אز پشت در صدא كرد. ۲

م مقاشدن مخدوش شود؛ بدین ترتیب با  نمایان میمكتب در وجود و عمل رهبر  شایان ذکر אست،
  .باشد ...و  ولى فقیه ،אمام معصوم ،پیامبر بیند، אین مقام ممکن אست אز آنِ آسیب میرهبرى مكتب 

بار خوאهد ه بدون تحقیق تصمیم نگیرید وگرنه ندאمت ب و تحقیق كنید شنوید ی که میدر بارۀ אخبار .۳
  .آمد

ها صلح  אجب אست میان آنمسلمانان و ۀهمبر אگر دو گروه אز مسلمانان با هم به جنگ پردאختند  .۴
ها  آن گاه میان آن ،و אگر یكى بر دیگرى تجاوز كرد با متجاوز بجنگند تا אز تجاوز دست بردאرد برقرאر کنند
  .رقرאر سازندآشتى ب

  آیات  شأن نزول

  :تر شود آسان فهم آیاتم تا ینجا الزم אست به دو شأن نزول توجه كنیدر א

  نخستشأن نزول 

אدب رא  )وآله  علیه אهللا صلّى(אى در سخن گفتن با رسول خدא  كه عده پیدא אست یاتآن ظاهر אیאز ناگفته 
  .ات شده אستیسبب نزول آمطلب  אینאند و  ت نكردهیرعا

אز ورود به مسجد،  ند و پسنه آمدیبه مد» میتم« ۀیلگروهى אز قب که كند نقل مى )אهللا رحمه(طبرسى 
ا ینا یلَإ جُرُخْאُ«:كه אز منزل خارج شود و گفتند ندصدא زدبا صدאى بلند رא  )وآله  علیه אهللا صلّى(رسول خدא 

                                                 
 .۱۵/ جن. ٧
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ن رאبطه نازل یدر א ﴾مٌیغَفُورٌ رَحِ... ال تَرْفَعُوא أَصْوאتَكُمْ ﴿ات یآ شد وبه طورى كه حضرت نارאحت » دمَّحَمُ
   ٨.دیگرد

  .نقل شده אست قمى تفسیرز אز یאألبرאر زمخشرى و ن  عیאز رب برهانאلر ین سخن در تفسیא

 یش بلند بود،س كه صدאیثابت بن ق ،نازل شد ﴾ ...ال تَرْفَعُوא ﴿ ۀیآ هنگامی که :دیگو می کאنس بن مال
ن ی، א»من אز אهل آتشم و دیعملم حبط گرد ،كنم م رא نزد آن حضرت بلند مىیمن هستم كه صدא« :گفت

نقل برخی منابع  ٩.»אو אز אهل جنت אست«: ندحضرت فرمود .رسید )وآله  علیه אهللا صلّى(سخن به رسول خدא 
كه אست ز نقل شده یگفت و ن ناچار بلند سخن مىثابت بن قیس אز نظر شنوאیی مشکل دאشت و به كه  ندא کرده

  .دشید مامه شهیدر جنگ 

  دومشأن نزول 

؛ ستط אید بن عقبة بن אبى معیان ولیجرאند مربوط به  شأن نزول دیگری که برאی אین سوره نقل کرده
 )وآله  علیه אهللا صلّى(به حضور رسول خدא  ،بنى אلمصطلق ۀلیس قبیرئ ،حارث بن ضرאر خزאعىبدین ترتیب که 

ا رسول ی :، گفتکه زکاتش رא بپردאزد و خوאستאאز  )وآله علیه אهللا صلی(هنگامی که پیامبر  .אسالم آورد و درسی
 شزكات پذیرفت،خوאنم، هر كه  فرא می تزكا یالم و אدאرא به אس ها آن گردم و باز میش یאللَّه به سوى قوم خو

سپس زمانی رא تعیین کردند که مأمور گردآوری زکات אز سوی پیامبر . ردكآوری خوאهم  رא جمع
  .نزد אیشان برود) آله و علیه אهللا صلی(

ت بـا آن  یـ در جاهلن אما ولید چو. مأمور אنجام אین کار کردد بن عقبه رא یول )وآله  علیه אهللا صلّى(رسول خدא 
ـ  :گفـت  )آلـه  و علیـه  אهللا صـلی (سپس به دروغ به پیامبر . گشترאه بازمیان  د و אزیترس ،له دشمنى دאشتیقب ا ی

  .خوאست مرא بكشد میو  نپردאخترא  ترسول אللَّه حارث زكا

رسول  :تارאن خود گفیر كرد، حارث به یتأخ )وآله  علیه אهللا صلّى(چون مأمور رسول خدא  سوی دیگر،אز 
بنا بر אین برאی آگاهی אز . کند یا شاید אز ما خشمگین شده که مأموری فرستاده אست شکنی نمی پیمانخدא 

رسول خدא  .آمدند) وآله علیه אهللا صلی(אش نزد پیامبر  علت אین تأخیر با تعدאدی אز אفرאد قبیله
به  ،نه«:حارث گفت »!مرא بكشى؟ ۀستادخوאستى فر میرא ندאدى و  تزكا آیا«:فرمود )وآله  علیه אهللا صلّى(

 تأخیر سببאم و نه אو مرא دیده אست و من به  تو رא دیده ۀ، نه من فرستادאست خدאیى كه تو رא به حق فرستاده
یا أَیهَا אلَّذِینَ آمَنُوא ﴿ :هآینزول אین جریان سبب  .گین باشندخشمאز ما خدא و رسول مبادא אم كه  شما آمده نزدאو 

  ١٠.دش ﴾...كُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَینُوא إِنْ جاءَ

جریان ولید بن عقبه אز  به سببنزول آیه شأن كند كه  אضافه مى אلمیزאنعالمه طباطبایی در تفسیر 
دאنم در  آنچه مى« :ویدگ می ستیعابאالאلبر در   تا جایى كه אبن عبد ،طریق אهل سنت و شیعه مستفیض אست

  .»باره אختالفى نیست ، در אینمیان אهل علم به تأویل قرآن

                                                 
 .۲۰۰، ص ردאت فی غریب אلقرآنאلمف. ٨

  .۱۹۵همان، ص . ٩

  .۳۰۴، ص ۱۸، ج ه۱۴۱، محمدحسین طباطبایی، قم، دفتر אنتشارאت אسالمی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، تفسیر אلمیزאن .١٠
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  تفسیر آیات

  نگرفتن بر رسول خدא  پیشی: آیۀ אول
  ﴾אتَّقُوא אللَّهَ إِنَّ אللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ دَی אللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَبَینَ یَ تُقَدِّمُوאیا أَیهَا אلَّذِینَ آمَنُوא ال ﴿

 אوروی پیش  ،یان دو دست אنسان باشدچه مهرزیرא  ؛אست» پیش و جلو«ى ابه معن» بین یدىّ« عبارت
بنا بر אین، آیه  ؛باشدمنظور אز آن قول و حكم  و شاید محذوف אست »ال تُقَدِّمُوא«مفعول  همچنین .ستא

منتظر باشید كه אز طرف یا مسائل אجتماعی در مقام حكم كردن و بیان حالل و حرאم  شود که گونه معنا می אین
  .كنیددریافت אز خدא و رسول تنها حكم رא شود و  אعالم نظرخدא و رسول 

مالئكه  در بارۀكه  چنان نباید نظر بدهید و یا حکم صادر کنید؛ به عبارت دیگر پیش אز خدא و رسول
﴾هُمْ بِأَمْرِهِ یعْمَلُونَ سْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَال یَ﴿ :אست فرموده

١١  

یى אست كه ها فرمانبر رسول در  ی نگرفتنپیشست و لهی אبر خدא در אحكام אنی אست پیشی نگرفتن گفت
﴾لِتَحْكُمَ بَینَ אلنَّاسِ بِما أَرאכَ אللَّهُ﴿ :אست چنان كه فرموده ؛كند والیت و حكومت صادر مى مقام در

١٢  
مطابق با دیدگاه  بنا بر אین،אست؛  ﴾یا אیها אلذین آمنوא﴿ی אین سوره، ها خطاببه جز آیۀ سیزدهم، تمامی 

دאنـد،   رא مکـی مـی   ﴾یا אیها אلناس﴿ی ها خطابאو همچنین تمامی . رود ه مدنی به شمار میعباس אین سور אبن
گونه آیـات مکـی باشـند، אخـتالف نظـر       تمامی אین که אینمانند آیۀ سیزدهم همین سوره، אما دیگر مفسرאن در 

  .دאرند

  آیۀ دوم

  پایین آوردن صدא
  ﴾אلنَّبِی وَال تَجْهَرُوא لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ صَوْتِتَكُمْ فَوْقَ یا أَیهَا אلَّذِینَ آمَنُوא ال تَرْفَعُوא أَصْوא﴿

سخن  یشانאتر אز صدאى  سخن گفتن با پیامبر باید آرאمبه مؤمنان אمر شده אست که هنگام אین آیه  در
  .خالف تعظیم אست بر ،اشدب אدبی بی و אگركفر אست  ،تحقیر باشد یאرزیرא بلند كردن صدא אگر ب بگویند؛

صدאی ر بدیگر، صدאى خود رא یکیعنى مانند سخن گفتن با  کند؛ رא نیز مطرح میمطلب دیگرى  »...وَ ال تَجْهَرُوא «عبارت 
  .رود אدبی به شمار می نیز بیا دیگرאن بپیامبر همسان کردن بلند نكنید، زیرא پیامبر 

  حبط نادאنستۀ אعمال
  ﴾وَأَنْتُمْ ال تَشْعُرُونَ كُمْأَعْمالُأَنْ تَحْبَطَ ﴿

، یعنی باال ست كه אین دو عملא ظهور آیه در آن. یاد شده אست برאى هر دو نهىِ یتعلیل אین عبارت،
با  .شود نیک میאعمال شدن تمامی  طلاسبب حبط و بمانند کفر  بردن صدא و بلندتر אز پیامبر سخن گفتن،

أَنْ تَحْبَطَ ﴿شد؛ אز אین رو، عبارت ابچنین باید ر با אمام معصوم نیز رفتا که دאنیم مى توجه به تعالیم אسالمی
رساند وگرنه مرتکب  میشما  ی بهضرر هدאنید אین عمل چ كه نمىمعنا אست  یندب ﴾أَعْمالُكُمْ وَأَنْتُمْ ال تَشْعُرُونَ

ناً وَهُوَ عِنْدَ وَتَحْسَبُونَهُ هَیّ﴿ همانند آیۀ. برد شدید؛ زیرא אین رفتار، تمامی אعمال نیک شما رא אز بین می آن نمی

                                                 
  .۲۷/ ءאنبیا ١١.

  .۱۰۵/ ءنسا .١٢
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 وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوא رَسُولَ אللَّهِ وَال أَنْ تَنْكِحُوא أَزْوאجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدאً إِنَّ ذلِكُمْ كانَ عِنْدَ﴿ زو نی١٣ ﴾אللَّهِ عَظِیمٌ
﴾אللَّهِ عَظِیماً

١٤.  

 ؛حبط خود عمل אست ﴾أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ﴿ منظور אز: دאن אصحاب ما گفته« :گوید می )אهللا رحمه(طبرسى 
شوید  مستحق عذאب مى در غیر אین صورت،ثوאب خوאهد دאشت و  سخن بگویید،אحترאم به אگر با پیامبر  ،یعنى

ناگفته نماند  ١٥».אعمال ندאرد شدن دیگر طلاپس אین سخن ربطى به ب. گردد حبط مىنیز عمال אو ثوאب אین 
  .خالف ظاهر آیه אست אین سخن

  شده قلب آزموده: آیۀ سوم
  ﴾أَجْرٌ عَظِیمٌ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ  رَسُولِ אللَّهِ أُولئِكَ אلَّذِینَ אمْتَحَنَ אللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوى عِنْدَإِنَّ אلَّذِینَ یغُضُّونَ أَصْوאتَهُمْ ﴿

אحترאمی به آن حضرت سبب  کند؛ یعنی، هرچند بی אی دیگر بیان می معنای آیۀ پیشین رא אز جنبهאین آیه 
 یغضّ«منظور אز  .رود باطل شدن אعمال نیک אست אما אحترאم گذאشتن به אیشان نیز کفارۀ گناهان به شمار می

 در یمرحوم طبرس אما نددאن میتمرین و عادت دאدن  معنایאمتحان رא به برخی  .ستא آوردن صدא پایین» ون

 طال با ذوب کردن،خالص كردن به معنای شده كه گرفته آن אز אمتحان אلذهب بالنار « :گوید می אلبیان  مجمع
  .خالص كرده אست تقوאعادت دאده یا برאى  تقوאرא به  ها آن یها قلبخدא  ،یعنى ١٦؛»אست

 אتدهد که אین אحترאم، در وאقع אحترאم به خدא אست و پروردگار متعال با عبـار  نشان می »رَسُولِ אهللاِ«کلمۀ 
  . گونه אفرאد وعدۀ پادאش نیز دאده אست به אین »لَهُْم مَغْفِرَةٌ«و  »أَجْرٌ عَظِیمٌ«

  .شود چگونگی رفتار با אمام معصوم و ولی فقیه نیز بردאشت می ،گفتنی אست אز אین آیه

  عدم خردورزی: آیۀ چهارم
  ﴾یعْقِلُونَ ال أَكْثَرُهُمْنادُونَكَ مِنْ وَرאءِ אلْحُجُرאتِ إِنَّ אلَّذِینَ یُ﴿

چنین رفتاری در آن زمان، دهد كه  آیه نشان مى رود و به شمار می یאدب بیتحقیر و  אی به گونهאین عمل 
  .אست رخ دאده

نه ظهر به مدی هنگامتمیم  ت بنىأكه هی אست روאیت شده« :دگوی می אلجامع جوאمعدر مرحوم طبرسی 
آیه چنین كسانى رא  ١٧.»"ینالَإج خرُأُیا محمّد "زدند كه  صدא ند،אسترאحت بود الرא كه در حآن حضرت و  ندآمد

 »هم ال یعْقِلُونَ«در אینجا مفهوم ندאرد و در معناى  ظاهرאً» אكثر«لفظ  .دهد خردى نسبت مى به نافهمى و بى
  .אست» پس یا جلو«ى ابه معن» ورאء«אست، 

سـاختار مفعـولی אیـن وאژه     .شـد با ور و محـاط شـده  صـ مح ...دیـوאر و   اאى אز زمین אست كه ب حجره تكه
  .هاى زنان آن حضرت אست حجرهو به معنای  حجورهم

                                                 
 .۱۵/ نور .١٣

  .۵۳/ אحزאب .١٤

 .۱۹۵، ص אلمفردאت فی غریب אلقرآن .١٥

 .۱۹۷همان، ص  .١٦

  ش، . ه۱۳۷۷بن حسن طبرسی، تهرאن، אنتشارאت دאنشگاه تهرאن و مدیریت حوزۀ علمیۀ قم،  ، فضل تفسیر جوאمع אلجوאمع .١٧
  .۱۵۱، ص ۴ج 
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  سودمند بودن صبر: آیۀ پنجم
   ﴾لَهُمْ وَאللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ خَیرאًوَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوא حَتَّى تَخْرُجَ إِلَیهِمْ لَكانَ ﴿

אز  .یکنسى ربررא  ها آن خوאستدر و خارج شوى زمانی مناسبست كه صبر كنند تا تو در א آن بهتر
شود  אند، بخشیده می یابیم که אگر پیش אز نزول אین آیه چنین رفتاری دאشته در می ﴾وَאللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ﴿عبارت 

  .אما אز אین پس باید رفتاری پسندیده دאشته باشند که به سود אیشان אست

  بررسی خبر فاسق: آیۀ ششم
  ﴾نُوאنُوא إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیّیا أَیهَا אلَّذِینَ آمَ﴿

نشان » فاسق«، قید אستجریان ولید بن عقبه مربوط به شأن نزول گفته شد گونه که در  همانאین آیه 
  :كند مى تأییدان و אین آیه در وאقع دو אصل عقالیى رא بی .ز אستیعادل و موثق جافرد عمل به خبر دهد كه  مى

 .ردکعمل  توאن ه دאشته باشد، مییعنی خبری که یک رאوی ثق ،آور د موثق و אطمینانبه خبر وאح :نخست
 .نیستندمستفیض یا متوאتر و  هاخبر مۀهکند؛ چون  گونه عمل می אینزیرא אنسان در بسیارى אز كارهاى زندگى 

  .אند دאنستهل حجیت خبر وאحد یאز دال رא آیهאین 

אین  .شود نامیده میفاسق  אصطالح ست و درنیبند  پاىאستگویی به رى كه کسبه خبر نکردن אعتنا : دوم
و تأسیس حکمی رא אین آیه که  گفت توאن می ،رو אز אین  ؛ندپذیر نمى אرن كسى خبر چنیאست كه  نیز بناى عقال

 ١٨.نماید مىتأیید رא بناى عقال تنها كند بلكه  نمىگذאری  پایه
  ﴾ما فَعَلْتُمْ نادِمِینَ  عَلى بِحُوאفَتُصْأَنْ تُصِیبُوא قَوْماً بِجَهالَةٍ ﴿

كه خبر فاسق علم و אطمینان  یابیم مى در» بجهالة« عبارت אز. کند بیان می אر تحقیق علتآیه אین 
هر به زیرא برאی אقدאم  .خوאهد بودو אز روی جهالت ناآگاهانه  م،عمل کنیچنین شخصی و אگر به خبر آورد  نمى

  .كارى علم و אطمینان الزم אست

  محور بودن رسول خدא: آیۀ هفتم
ـ  ﴿ بَ إِلَ نَـهُ فِـی قُلُـوبِكُمْ    یكُمُ אلْإِیمـانَ وَزَیَّ وَאعْلَمُوא أَنَّ فِیكُمْ رَسُولَ אللَّهِ لَوْ یطِیعُكُمْ فِی كَثِیرٍ مِنَ אلْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلكِنَّ אللَّهَ حَبـَّ

  ﴾انَ أُولئِكَ هُمُ אلرَّאشِدُونَوَكَرَّهَ إِلَیكُمُ אلُْكفْرَ وَאلْفُسُوقَ وَאلْعِصْی

بنى אلمصطلق  ۀאصرאر دאشتند كه به قبیلهمچنان بعضى אز مسلمانان  گویا شود كه אز אین آیه معلوم مى
 ۀآیه با آیرو، אین אین אز كند كه در كارها אز رسول خدא پیروى كنند،  رא متوجه مى ها آن آیهאین حمله شود ولى 

  . بى אرتباط نیست ﴾ی אللَّهِ وَرَسُولِهِال تُقَدِّمُوא بَینَ یدَ﴿

پیامبر که یعنی خبر فاسق رא بررسی کنید و بدאنید  ؛אست» فتبینوא«عطف بر  »אعْلَمُوאوَ«
یشان آن با אאعتنا نکردن به ن شما אست و تصمیم نهایی برאی عمل به خبر یا ایمدر  )وآله علیه אهللا صلی(

  .خوאهد بود
  ﴾وَزَینَهُ فِی قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَیكُمُ אلْكُفْرَ وَאلْفُسُوقَ وَאلْعِصْیانَ أُولئِكَ هُمُ אلرَّאشِدُونَ אلْإِیمانَإِلَیكُمُ  وَلكِنَّ אللَّهَ حَبَّبَ﴿

خوאهد  وند میخدאאما به زحمت و هالكت خوאهید אفتاد، به نظرאت شما عمل کند  کارها تر بیشدر אو  אگر
 رאیرא ب پیروی نکردن אز پیامبرشما محبوب و كفر و  رאیאیمان رא بن سبب، به همیبه زحمت نیفتید شما  که

                                                 
  .۳۱۲، ص تفسیر אلمیزאن .١٨
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אهل كمال و گیرند  کناره میكفر و عصیان אز و  پسندند یآنان كه אیمان رא مو  كرده אست ناپسندشما 
  .ندא هدאیت

 سانكز ینیאست و مصدאق فسوق و عصیان  ی بر آنو تأكید» بحبّ« دومعبارت » هزینّ«د رس به نظر مى
به شمار  ىلهא یتوفیق فسوق و عصیان بیت אیمان و ناخوشایند بودن کفر،محبو אمرِهر دو  صورت،هر در  .ستא

  .رود می

  هشتمآیۀ 

  ﴾فَضْلًا مِنَ אللَّهِ وَنِعْمَةً وَאللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ﴿
شتن، تنها نعمتی پسندیدن و ناخوش دאאین  אست؛ یعنی،» هكرَّ«و » بحبّ«له  مفعولאین عبارت » فضالً«

ون دلیل هم به دبאما  شما شایستگی آن رא دאشته باشید که אیننه אست که خدאوند به شما אرزאنی دאشته אست 
خدאوند אز تمامی کارهای  وفرود آرد خود رא كجا  یها نعمتكه  دאند می وندزیرא خدאشود  کسی بخشیده نمی

  .ستאو حکمت مصلحت  روی

  ف مسلمانانطوאی میانאصالح : آیۀ نهم

ءَ  فَقاتِلُوא אلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي  وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ אلْمُؤْمِنِینَ אقْتَتَلُوא فَأَصْلِحُوא بَیْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْدאهُما عَلَى אلْأُخْرى﴿
  ﴾أَمْرِ אللَّهِ  إِلى

 ست كه میانא مسلمانان ۀهم ۀوظیفرخ دهد  یאگر میان دو گروه אز مسلمانان جنگ ،אین آیهبنا بر دستور 
 جنگ کتره كرد باید با אو بجنگند تا ب شکنی جاوز و پیمانبر دیگرى تگروهی و אگر برقرאر کنند صلح  ها آن

هاى بسیارى تشكیل  فه אز אنسانیست كه هر طاא به علت آن» طائفتان«به » אقتتلوא«رجوع ضمیر . تن در دهد
  .אست جنگ کترآیه אین در  »هِأَمْرِ אللَّ «منظور אز و ه אستشد

 אمامجا رא به یارى  ند تا مردم آنرفتبه كوفه  با جمعییاسر  و عمار )אلسالم علیه(אمام حسن روزى كه 
عمار یاسر در مسجد كوفه  جلوگیری کرد אمارفتن مردم  زموسى אشعرى א بسیج كنند، אبو )אلسالم علیه(علی 

  .ندرفتאمام به بصره یاری برאى  ها آن אین آیه رא بر مسلمانان خوאند و

با چوب و كفش مردم אوس و خزرج نزאعى پیش آمد كه  ۀگویند میان قبیل« :אست در تفسیر صافى آمده
  ١٩».به جان هم אفتادند و آن سبب نزول آیه گردید

  ﴾سِطِینَفَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوא بَیْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوא إِنَّ אللَّهَ یُحِبُّ אلْمُقْ﴿
 ؛ یعنی دیۀبا عدאلت صلح برقرאر كنید کرد، کتر پیروی و جنگ رאאمر خدא אز  فۀ متجاوز،طای که هنگامی

به صاحبانش پردאخت د و بگیری ها آن אزאست رא  هشدאموאلى كه تلف  و شده متجاوز ریخته یلۀوسبه خونى كه 
  .خوאهد بودאصالح به عدل ن جنگ به تنهاییآتش پایان یافتن  وگرنهکنید 

 کاملعدאلت  به حق گرفتن و باز پس دאدنزیرא  ؛ستא آنبر ذكر مطلق بعد אز مقید و تأكید  »وَ أَقْسِطُوא«
  .ن صورت محبوب خدא خوאهید بودאیאست كه در  بیانگر آنآیه  قسمت آخر .نیاز دאرد

                                                 
  .۵۱، ص ۵، ج ه۱۴۱۵، مالمحسن فیض كاشانی، تهرאن، אنتشارאت صدر، تفسیر אلصافی .١٩
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  אهدאف درس

  آشنایی با تفسیر آیات یازدهم تا هجدهم سورۀ حجرאت؛ 

  .فرאگیری مفردאت אین آیات 

  نوزدهمتا  دهمآیات 
  ﴾مْ تُرْحَمُونَکلَعَلَّ אهللامْ وَאتَّقُوא کإِنَّمَا אلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوא بَیْنَ أَخَوَیْ﴿. ۱۰

أَنْ   ونُوא خَیْرאً مِنْهُمْ وَال نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسىکأَْن یَ  نُوא ال یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسىیا أَیُّهَا אلَّذِینَ آمَ﴿.۱۱
 کأُولئِمْ وَال تَنابَزُوא بِالْأَلْقابِ بِئْسَ אالسْمُ אلْفُسُوقُ بَعْدَ אلْإِیمانِ وَمَنْ لَمْ یَتُبْ فَکنَّ خَیْرאً مِنْهُنَّ وَال تَلْمِزُوא أَنْفُسَکیَ

  ﴾هُمُ אلظَّالِمُونَ

مْ بَعْضاً کثِیرאً مِنَ אلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ אلظَّنِّ إِثْمٌ وَال تَجَسَّسُوא وَال یَغْتَبْ بَعْضُکیا أَیُّهَا אلَّذِینَ آمَنُوא אجْتَنِبُوא ﴿. ۱۲
  ﴾تَوَّאبٌ رَحِیمٌ אهللاإِنَّ  אهللا رِهْتُمُوهُ وَאتَّقُوאکلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً فَکمْ أَنْ یَأْکأَیُحِبُّ أََحدُ

مْ کأَتْقا אهللامْ عِنْدَ کرَمَکمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوא إِنَّ أَکَوجَعَلْنا  رٍ وَأُنْثىکمْ مِنْ ذَکیا أَیُّهَا אلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنا﴿. ۱۳
  ﴾عَلِیمٌ خَبِیرٌ אهللاإِنَّ 

 אهللامْ وَإِنْ تُطِیعُوא کقُلُوبِی نْ قُولُوא أَسْلَمْنا وَلَمَّا یَدْخُلِ אلْإِیمانُ فِکتُؤْمِنُوא وَل قالَتِ אلْأَعْرאبُ آمَنَّا قُلْ لَمْ﴿. ۱۴
  ﴾غَفُورٌ رَحِیمٌ אهللامْ شَیْئاً إِنَّ کمْ مِنْ أَعْمالِکوَرَسُولَهُ ال یَلِتْ

 کأُولئِ אهللاسَبِیلِ ی مْ یَرْتابُوא وَجاهَدُوא بِأَمْوאلِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِوَرَسُولِهِ ثُمَّ لَ اهللاإِنَّمَا אلْمُؤْمِنُونَ אلَّذِینَ آمَنُوא بِ﴿. ۱۵
  ﴾هُمُ אلصَّادِقُونَ

  ﴾ءٍ عَلِیمٌ لِّ شَيْکبِ ی אلْأَرْضِ وَאهللاما فِی אلسَّماوאتِ وَیَعْلَمُ ما فِ کمْ وَאهللابِدِینِ אهللاقُلْ أَتُعَلِّمُونَ ﴿. ۱۶

نْتُمْ کمْ لِلْإِیمانِ إِنْ کمْ أَنْ هَدאکیَمُنُّ عَلَیْ אهللامْ بَلِ کإِسْالمَی سْلَمُوא قُلْ التَمُنُّوא عَلَأَنْ أَ کیَمُنُّونَ عَلَیْ﴿. ۱۷
  ﴾صادِقِینَ

  ﴾بَصِیرٌ بِما تَعْمَلُونَ אهللایَعْلَمُ غَیْبَ אلسَّماوאتِ وَאلْأَرْضِ وَ אهللاإِنَّ ﴿. ۱۸

  ترجمۀ آیات) אلف

در (و  یدکنح صال، אگر درگیر نزאعند، אرא خود برאدرمیان دو  ، پسنددرאین نیست که مؤمنان برאجز . ۱۰
باشد که مورد رحمت خدאوند قرאر . تقوאی אلهی رא پیشه کنید، که حق و ناحقی صورت نگیرد) אین אصالح

  .گیرید

خر قبیلۀ دیگر رא به אستهزא و تمس) مردאن(אی  هیچ قبیله) مردאن(مرאقب باشید که  ،אى אهل אیمان. ۱۱
אی زنان  مرאقب باشید که زنان هیچ قبیله. אینان بوده باشد) אیمان(آنان بهتر אز ) אیمان(نگیرند؛ ممکن אست که 

אی אهل אیمان، אز (ها باشند و شما  بهتر אز آن) אز نظر אیمان(قبیلۀ دیگر رא به אستهزא نگیرند؛ ممکن אست که 
و אلقاب بد رא به یکدیگر نسبت ندهید؛ چه ) زنیدو برچسب م(بر روی یکدیگر عیب مگذאرید ) زن و مرد

  .کارند توبه نکنند گروه سیه) אز אین کارها(کسانی که . نکوهیده אست نام زشت پس אز אیمان
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ناحق אست و ) دאوری پیش(های بد  گمان بد بسیار אجتناب کنید که برخی אز گمانאز  ،אى אهل אیمان .۱۲
هم بدگویی  نبودאز یکدیگر در . نیایید جویی و تجسس بر در صدد پی) گرفت یאگر گمان بد در ذهن شما جا(

؛ آیا در میان شما کسی هست که بخوאهد )که مؤمنان غایب مانند مردگان یارאی دفاع و مقابله ندאرند(نکنید 
) نیدپس אز אین کار توبه ک. (کرאهت و نفرت یافتید) אز تصور אین אمر(شما  ۀאش رא بخورد؟ هم گوشت برאدر مرده

  .خدאوند پذیرאی توبه و مهربان אست ،به یقین. و تقوאی אلهی رא در پیش گیرید

ها  ها و قبیله شما رא به فامیل) در طول تاریخ(مردمان، ما همۀ شما رא אز یک زن و مرد آفریدیم و אى . ۱۳
توאند אنگیزۀ تحقیق و  میرאث אجدאد شما می(شناسایی نمایید ) در تبار و نژאد بشر(منشعب کردیم تا یکدیگر رא 
آن کرאمتی אفتخار دאرد که . توאند مایۀ فخر و مباهات شما باشد ها باشد، ولی نمی پژوهش در مسیر فرهنگ

ها در  ترین شما אنسان همانا گرאمی). نهد خدאی رحمان به آن אرج نهد و خدאوند جز به تقوאی دینی אرج نمی
  .دאنا و باخبر אست) ها ه میزאن تقوא و کرאمت אنسانب(خدאوند . پیشگاه خدא باتقوאترین شما אست

بگویید که ما تسلیم . אید به آنان بگو شما אیمان نیاورده. אیم אیمان آورده: گویند بادیه میאعرאب . ۱۴
אگر אز ) אین با وجود(אست و های شما دאخل نشده  אمّا هنوز אیمان در دل) אید شما به زبان אیمان آورده. (אیم شده
و همین אیمان (گذאرد  ن خدא و رسول خدא אطاعت کنید، خدאوند رحمان אز دستاورد شما چیزی کم نمیفرما

  .خدאی رحمان آمرزنده و مهربان אست). شناسد زبانی و تسلیم عملی رא سند می

אند که به خدא و رسول אو אیمان آورند و پس אز آن تردید و شک به  در پیشگاه خدא تنها کسانی مؤمن. ۱۵
  .صادق و رאستگویند) در אدعای אیمان(אند که  אینان. رאه ندهند و با مال و جان در رאه خدא جهاد کنند دل

که خدאوند میان هر چه در  خوאهید خدא رא אز دین و אیمانتان با خبر سازید و حال آن شما میآیا : بگو. ۱۶
  .د بر هر چیزی دאنا אستشناسد؟ و خدאون دאند و هر چه در زمین باشد، می ها باشد، می آسمان

زیرא خدא (אید  بر من منت مگذאرید که אسالم آورده: بگو. אند گذאرند که אسالم آورده אینان بر تو منّت می. ۱۷
که رאه (بلکه خدא بر شما منّت دאرد که شما رא به سوی אیمان هدאیت کرده אست ) برد אز אطاعت شما سودی نمی

  .رאستگو باشید) در تسلیم خود(אگر ) برهیدبهشت رא در پیش گیرید و אز دوزخ 

  .دאند و خدאوند به دستاورد شما بینا אست ها و زمین رא می شک خدאوند جهان، نهان آسمان بی. ۱۸

  وאژگانبررسی ) ب

که سبب خنده  אی گونهبه گفتار، رفتار یا אشاره با  אفرאدتحقیر ، ریشخند و مسخره: ةسَخْر،سُخرَ: ال یَسْخَرْ
  .شود

 ؛زنان برشود نه  که قوم بر مردאن אطالق مىאست نقل کرده  برخی אهل لغتאز  )رحمه אهللا(طبرسى : مقَو
رא تأیید  نیز אین مطلبشریف  ۀآی و کنند در کارها قیام مى )بعضى با بعضى(به همرאه یکدیگر، زیرא مردאن 

  .کند مى

 آمده صحاحدر و  ٢٠»אالشارة بالعینאلعیب و: زאللم« :آمده אست قاموسدر  جویی کردن ، عیب: لَمْز: تَلْمِزُوא
  ٢١.»بَهُعا: لمزאً لَمَزهُ،«: אست

                                                 
  .۱۹۱، ص ۲، فیروزآبادی، ج قاموس אلمحیط ٢٠.

  .۸۹۵، ص ۳، جوهری، ج صحاح ٢١.
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 نهایهאلدر  ... .یا فاسق، یا אحمق و  :مانند אست؛ یکدیگر با אلقاب بد به معنای صدא زدن: تَنابَزُوא بااللقاب
  ٢٢.»אلتدאعى بااللقاب: بُزאلتنا«: آمده אست

: جاسوسهی אز אمور شخصی אفرאد، دیگرאن برאى آگا های و خلوتאحوאل  درتفحص : تجسس: ال تَجَسَّسُوא
  .کند אحوאل دیگرאن تفحص مى در کسى که

ها  آن نبودبدگویى אز دیگرאن در : غیبت، ذکر من ورאئه عیوبه אلتی یسترها ویسوؤه ذکرها :هُغتابَإ: ال یَغْتَبْ
  .شود بهتان نامیده مى ،و אگر آن عیب در אو نباشد

ظ اها لح فه و خانوאده در آنیطا ،منظور אز شعوب אقوאم مختلطى אست که تیره رسد یم به نظر: شعوب
منظور  .»אلشعب אالیرאنى و אلشعب אلمصرى« :گویند ها مى عرب هאمروز .گویند» ملت«که אمروز آن رא شود  مین

مانند  ؛بزرگ אست ۀبیلعب قشَ: آمده אست مجمعدر  ٢٣.ها هستند فهیهاى بزرگ و طا ها، خانوאده تیره ؛لیאز قبا
ل אز یشعوب אز عجم و قبا: برخی معتقدندمانند بکر אز ربیعه و تمیم אز مضر و  تر אز آن ل کمیمضر و قبا ،ربیعه

  ٢٤.عرب אست

  .کند برאى شما کم نمى: »ال یلتکم« ،ه إیاهنقصَ: التَهُ: ال یَلِتْکمْ

אن یگردق بر خودستایى و تفوّ به معنای نوعی، رخ کشیدن نعمتبه منت نهادن، : مَنّ علی: علیک  یَمُنُّونَ
אصل به אما אین وאژه در » .אنعم علیه به من غیر تعب: علیه بکذא منَّ« :אستنعمت دאدن  معنای دیگر آن، .אست

  .معنى قطع אست

  آیات شرح) ج

  :خوאنیم در אین آیات می

دیگر کی کنند، אزدیگر رא مسخره کد ینبای ها وאجب אست، با یکدیگر برאدرند، אصالح روאبط آن مسلمانان .۱
  .نزنند א صدهای زشت  لقبو همدیگر رא با نکنند  جویی عیب

غیبت  ، تجسس در אمور مؤمنان جایز نیست وندکپیدא مؤمنان سوء ظن دیگر  بهمؤمن نباید فرد  .۲
  .ستא مؤمنان حرאم و مانند خوردن گوشت برאدر پس אز مرگ אو

  .אستآفرین  فضیلت אتقو و تنها ستى אکها ی אنسان ۀهم ۀریش .۳

 .روند به شمار میאعمال ظاهرى آثار آن که قلبى אست  یه אیمان אمرک یابیم می אین سوره در אز آیات .۴
  .خوאهد شدبیان تفسیر آیات به هنگام باره روאیاتى  در אین

                                                 
 .۸، ص ۵אثیر، ج   ، אبننهایه ٢٢.
  .قاموس قرآن:                                                                  ک.ر .٢٣
  .۵۱۲، ص ۲، طریحی، ج مجمع אلبحرین .٢٤
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  تفسیر آیات

  آیۀ دهم

  برאدری אهل אیمان

  ﴾صْلِحُوא بَیْنَ أَخَوَیْکمْ وَאتَّقُوא אهللا لَعَلَّکمْ تُرْحَمُونَإِنَّمَا אلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَ﴿

های  گوید و قانون در אین آیۀ شریف و آیۀ بعد، قرآن کریم در رאبطه با حرمت אهل אیمان سخن می
  :אند אز کند که عبارت نماید و به طور مشخص بر هشت مسئله تأکید می رفتاری مؤمنان رא با یکدیگر تبیین می

  ﴾إِنَّمَا אلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴿ :برאدری אهل אیمان با یکدیگر .۱

نام برאدری برאی אهل אیمان در قرآن کریم مطرح شده אست، روאیات نیز بسیار بر آن تأکید و در موאرد 
نقل شده باره  در אین) אلسالم علیه(که אز אمام باقر  چنان. אند بارۀ آن مطرح کرده بسیاری قوאنین و نکاتی رא در

  :אست

  ٢٥.אلمؤمنُ אُخُ אلمؤمنِ عینُه ودلیلُه، الیَخونه والیَظلمه والیعیبه و الیَعده عدّةً فیخلفه

کند، אز אو  مؤمن برאدر مؤمن אست، چشم אو و رאهنمای אو אست، به אو خیانت و ستم نمی
  .دهد که خلف وعده نماید אی به אو نمی کند و وعده جویی نمی عیب

  ﴾فَأَصْلِحُوא بَیْنَ أَخَوَیْکمْ﴿ :نامؤمنروאبط אصالح  .۲

توجه نباشند و تا  אز جمله وظایف אهل אیمان نسبت به یکدیگر אین אست که به אختالف میان مؤمنان بی
אلبته אین میانجیگری کاری پر زحمت אست و . ها کوشش کنند جا که در توאن دאرند در אصالح روאبط آن آن

  .ها در برאبر پادאشی که خدאی رحمان بر אین کار قرאر دאده، کوچک אست زحمت طلبد، אما אین حوصلۀ زیادی می

  :وصیت کرده אست) אلسالم علیهما(به אمام حسن و אمام حسین ) אلسالم علیه(אمیر مؤمنان 

אوصیکما، وجمیع وَلَدی وאَهلی ومن بَلَغَه کتابی، بتقوی אهللا، ونظمِ אمرِکم وصالحِ ذאت 
صالحُ ذאتِ אلبین أفضلُ «: یَقولُ) وسلم وآله علیه אهللا صلی(کما بینکم فانّی سمعتُ جدَّ
  ٢٦.»مِن عامةِ אلصَّالةِ وאلصِّیامِ

رسد، به  ها می نامۀ من به آن من شما و تمام فرزندאن و خاندאنم و کسانی رא که وصیت
کنم؛ زیرא من אز  تقوא و ترس אز خدאوند، نظم אمور خود و אصالح ذאت אلبین سفارش می

אصالح میان مردم אز نماز و روزه «: فرمود شنیدم که می) وآله علیه אهللا صلی(دّ شما ج
  .»وאالتر אست

  :نقل شده אست که فرمود) אلسالم علیه(همچنین אز אمام صادق 

   ٢٧.صدقةٌ یحبّها אهللاُ אصالحُ بین אلناسِ אذא تفاسَدوא وتقاربُ بینهم إذא تَباعَدوא

                                                 
  .کافی، به نقل אز ۵۰، ص ۵ج  ، مالمحسن فیض كاشانی،تفسیر אلصافی. ٢٥

 .۴۷، نامۀ نهج אلبالغه. ٢٦

 .۱، ح ۲۰۹، ص ۲، کلینی، ج אصول אلکافی. ٢٧
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ندد אین אست که هنگام فاسد شدن رאبطۀ مردم میان پس אی که خدאی رحمان می صدقه
ها אلفت و אرتباط برقرאر  شوند میان آن گاه که אز یکدیگر دور می ها رא אصالح کند و آن آن
  .نماید

  رعایت تقوא هنگام אصالح

ها یادآوری  گیرند، تقوא رא به آن ها در معرض خطر قرאر  قرآن کریم در موאردی که ممکن אست אنسان
گویا אین تذکر برאی . جا نیز برאی אیجاد אصالح میان مؤمنان به رعایت تقوא تذکر دאده אست در אین. ندک می

در چنین شرאیطی باید کامالً . که قضاوت کند کننده بخوאهد نظر بدهد و یا אین زمانی אست که شخص אصالح
دهد  אین تذکر نشان می. دאری نکندطرف جانب دلیل אز یک   دقت کند که بر אساس عدאلت و تقوא عمل کند و بی

  .که حتی در אین אمر خیرخوאهانه نیز رعایت تقوא ضروری אست

  آیۀ یازدهم

أَنْ یَکنَّ خَیْرאً   أَنْ یَکونُوא خَیْرאً مِنْهُمْ وَال نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى  یا أَیُّهَا אلَّذِینَ آمَنُوא ال یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى﴿

  ﴾ولئِک هُمُ אلظَّالِمُونَوَال تَلْمِزُوא أَنْفُسَکمْ وَال تَنابَزُوא بِالْأَلْقابِ بِئْسَ אالسْمُ אلْفُسُوقُ بَعْدَ אلْإِیمانِ وَمَنْ لَمْ یَتُبْ فَأُ مِنْهُنَّ

  مسخره نکردن .۳

أَنْ یَکنَّ خَیْرאً   مِنْهُمْ وَال نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى أَنْ یَکونُوא خَیْرאً  یا أَیُّهَا אلَّذِینَ آمَنُوא ال یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى﴿

  ﴾مِنْهُنَّ

شاید  ؟دאنید چه مى ،نیدک ها رא تحقیر مى ه آنکشما  ،یعنى ؛در محل تعلیل نهى אست» ... عسى« ۀجمل
  .خدא אز شما بهتر باشند نزدها  آن

ه ثابت بن قیس بن شماس نازل شد ۀبار در ﴾ال یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ﴿ آیۀ :آمده אست אلبیان مجمعدر 
کردند تا نزد رسول خدא  شد رאه باز مى وאرد مسجد مى هنگامی کهسنگین بود،  אو گوش .אست

روزى دאخل مسجد شد، مردم אز نماز فارغ شده و هر یک  .بنشیند و سخنان وى رא بشنود )آلهو علیه אهللا صلّى(
  .جا بدهید، جا بدهید: گفت گذشت و مى گردن مردم مىدر جاى خویش نشسته بودند، אو אز سر و 

تو : گفت ،هوא روشن شدهنگامی که  .אو خشمگین شد و نشست. خوب جایى אست بنشین: نفر گفت کی
ین אندאخت، تا یآن مرد سر خویش رא אز شرم پا .אما ثابت به אو توهین کرد ،گفتنام خویش رא یستى؟ آن مرد ک

  .آیه نازل شد

قول אنس در رאبطه با زنان رسول خدא ه ب ﴾نِساءٌ مِنْ نِساءٍ  وَال﴿آیۀ : ر آمده אستدر همین تفسی
و مر خویش رא بسته بود کאو با لباسى  .ردندکمسخره رא سلمه  ه אمّکنازل گردید  )آلهو علیه אهللا صلّى(

و یا بر  حفصه گفتبه  آمیزی رא بارۀ אو کالم طعن در عایشه که شد شیده مىکهاى آن אز پشت بر زمین  گوشه
  ٢٨.ردکوتاهى قامت אو رא مسخره ک عایشهدیگر،  ینقلאساس 

  ﴾وَال تَلْمِزُوא أَنْفُسَکمْ﴿: جویی نکردن عیب .۴

  ».جویی نکنید אز خودتان، یعنی אز یکدیگر، عیب«
                                                 

 .۱، ح ۲۰۹، ص ۲کلینی، پیشین، ج . ٢٨
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در پی عیوب : "فرمودند) وآله علیه אهللا صلی(پیامبر אکرم «نقل شده که ) אلسالم علیه(אز אمام صادق 
  .»"کند مؤمنان نباشید که אگر کسی عیوب برאدرش رא پیگیری کند، خدאوند هم عیوب אو رא پیگیری می

عیب گرفتن بر دیگرאن عیب گرفتن  .ر هستندکپی که مسلمانان مانند یکیابیم  می در» مْکأَنْفُسَ«אز وאژۀ 
علت حضرت  ،ندک گریه مىه کصفیه رא دید  همسرش )آلهو علیه אهللا صلّى(روزى رسول خدא  .بر خود אست

 »".یهودى و متولدشده אز دو یهودى" :گوید  یگیرد و م به من عیب مى عایشه« :گفت אش رא پرسید، گریه
  ٢٩.»אست )آلهو علیه אهللا صلّى(د م هارون، عمویم موسى و شوهرم محمچرא نگفتى پدر«: حضرت فرمود

  ﴾تَنابَزُوא بِالْأَلْقابِ    وَال﴿: لقب ناروא ندאدن .۵

אین فرאز אز آیه بدین معنا אست که אگر کسی گناهی مرتکب شد یا عیبی » .به یکدیگر لقب ناروא ندهید«
  .دאشت آن رא لقب אو قرאر ندهید

  ﴾نْ لَمْ یَتُبْ فَأُولئِک هُمُ אلظَّالِمُونَمَ بِئْسَ אلِاسْمُ אلْفُسُوقُ بَعْدَ אلْإِیمانِ وَ﴿

و  زشت دאدنلقب  »אلْفُسُوقُ«אست و منظور אز  یدنردن و نامک یاد ،رکذ» سمאإل«منظور אز جا  در אین
אسم  هم شاید .אست نامیدن ناپسندیאز אیمان آوردنش، پس ردن אنسان با فسق کیاد  ،یعنى אست؛عیب گرفتن 

بدین معنا אست که کسی رא صاحب گناهی عالمت فسق  .אست ناپسندی عالمت ،یعنى ؛به معنى عالمت باشد
  .ندک ار فاسق مىک ه خود رא با آنکگیرنده باشد  عیب بارۀ در »فسوق« همچنین ممکن אست. مشخص بنامیم

  ظن אز سوء دوری: آیۀ دوאزدهم

  ﴾ال یَغْتَبْ بَعْضُکمْ بَعْضاًال تَجَسَّسُوא وَیا أَیُّهَا אلَّذِینَ آمَنُوא אجْتَنِبُوא کثِیرאً مِنَ אلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ אلظَّنِّ إِثْمٌ وَ﴿

  :אست شده ین آیه سه مطلب مطرحدر א

  ﴾אجْتَنِبُوא کثِیرאً مِنَ אلظَّنِّ﴿: ظن אز سوء دوری .۶

 ۀאز آی که چنان ،زیرא حسن ظن پسندیده אست אست؛ مؤمنان بارۀ در سوء ظنאز  منظور آیۀ شریف، دوری
  .آید می  نیز بر ٣٠﴾یْرאًلَوْ ال إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ אلْمُؤْمِنُونَ وَאلْمُؤْمِناتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَ﴿

אجتنبوא «: شود مفعول مطلق برאی فعلی محذوف אست و تقدیر آن چنین می» کثیرאً«رسد وאژۀ  به نظر می
رאً کذِ אهللارُوא کیَا أَیُّهَا אلَّذِینَ آمَنُوא אذْ﴿: نظیر آنچه برאی ذکر خدאی رحمان آمده אست که» من אلظن אجتناباً کثیرאً

  .عبارت دیگر، خدא رא بسیار یاد کنید به ».بسیارאیمان، خدא رא یاد کنید یاد کردن  אی אهل« ٣١؛﴾ثِیرאًک

که در مناسک حج  אی تعیین شده אست، چنان ها حد و אندאزه در قرآن کریم معموالً برאی عبادت :نکته
بارۀ  و در ٣٣﴾أَیَّاماً مَّعْدُودאتٍ ﴿ :دفرمای بارۀ روزه می در ٣٢،﴾فِي أَیَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ אهللارُوא אسْمَ کوَیَذْ﴿ :فرماید می

                                                 
 . ۹۸، ص ۷، ج ه ۱۴۱۲، حویزی، قم، אسماعلیان، نوبت چهارم، تفسیر نور אلثقلین. ٢٩
 .۱۲/ نور .٣٠

 .۴۱/ אحزאب. ٣١

 .۲۸/ حج. ٣٢

 .۱۸۴/ بقره. ٣٣
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  ٣٤.﴾لِّلسَّائِلِ وَאلْمَحْرُومِ وَאلَّذِینَ فِي أَمْوאلِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ﴿: فرماید אنفاق می

. تر، بهتر ولی تنها در یک مورد لفظ کثیر به کار رفته و آن ذکر خدאوند אست و به אصطالح هر چه بیش
بارۀ  نیز لفظ کثیر آمده אست؛ یعنی، نهایت توאن خود رא به کار گیرید تا در همچنین برאی دوری אز یک گناه

  .مؤمنان سوء ظن پیدא نکنید

شخص مظنون و به אهانت  :مانند ؛سبب باشد که آثار بدی دאرندאین به  ها ظن ی אزگناه بودن بعض شاید
  .نسبت کار بد دאدن به אو

אمر  تفاوتی نیست وظن گناه و ظن غیرگناه אین صورت میان در  گیرد، بر ها رא در אین نهی تمامی ظنאگر 
  ٣٥.تا به گناه نیفتیدنید ک ها دوری تمامی ظنאز  ،یعنى خوאهد بود؛אز باب אحتیاط دوری نیز به 

  ییبحث روא

  :ه فرمودک شده אستنقل  )المאلس علیه(ن امؤمن میرאאز  کافىدر 

 کِلمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِیکمِنْهُ وَلَا تَظُنَّنَّ بِ کمَا یَغْلِبُ کأْتِیَعَلَى أَحْسَنِهِ حَتَّى یَ کعْ أَمْرَ أَخِیضََ
  ٣٦.لَهَا فِی אلْخَیْرِ مَحْمِلًا سُوءאً وَأَنْتَ تَجِدُ

که دلیلی به دست تو آید که بر  کار برאدر دینی خود رא به بهترین وجهی مقرر دאر تا آن
هر سخنی که אز برאدرت برآید بدگمان  تو چیره شود و رאه توجیه رא بر تو ببندد و به
  .مباش تا محمل خوبی برאی آن توאنی دאشت

تا جایی که ممکن אست باید درست بپندאریم ار برאدر مسلمان رא که کند ک آن روشن مىمانند אین روאیت و 
 .رא برگزینیمشنویم باید جنبۀ نیکوی آن  میآنچه אز برאدر مسلمان همچنین . کنیمیقین  אو فساد هه بک مگر آن
التشان حل خوאهد کنند بسیارى אز مشکعمل  ٣٧﴾ثِیرאً مِنَ אلظَّنِّکאجْتَنِبُوא ﴿ ۀسلمانان به אین دستور و آیم אگر
  .شد

  :آمده אست ۱۱۴مت کح אلبالغه نهجدر 

سوء אگر مردى به دیگرى  گاه آنبر زمان و אهل زمان غالب شود  ه صالحک هنگامی
رده אست و چون فساد بر کگناهى ظاهر شود، به אو ظلم  ه אز אوک آن ند بىکپیدא  ظن

  .فریفته شده אست ،حسن ظن دאشته باشدאگر گاه  ند، آنکزمان و אهل زمان غلبه 

میان  با אین حال، .کنیدمردم אحتیاط  بارۀ در گسترش فساد،که در صورت  منظور حضرت אین אست ظاهرאً
  .روאیت تعارضى نیست אین آیه و

                                                 
  .۲۵و  ۲۴/ معارج .٣٤

 .۳۲۳، ص ۱۸حسین طباطبایی، ج  مد، محאلمیزאن. ٣٥
  .۳۶۱، ص »אلتهمة وسوء אلظن«باب ، كتاب אالیمان و אلكفر کلینی، پیشین، .٣٦

  .۱۲/ حجرאت .٣٧
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  ﴾ال تَجَسَّسُوאوَ﴿ :سنهی אز تجس .۷

ولى  ،حرאم אست یشرعאز نظر ه کارهاى پنهان مردم אست کو  ها تخلودر تفحص  تجسس به معنای
אی جامعه  گاهی ممکن אست جایز و یا حتی وאجب باشد؛ مانند زمانی که جامعۀ אسالمی در خطر باشد، مفسده

  .باشدمطرح آن  ومت אسالمى و مانندکح بر ضد توطئه ۀمسئلرא تهدید کند و یا 

  بحث روאیی

  :فرمودند )آلهو علیه אهللا صلّى(ه رسول خدא کند ک نقل مى )المאلس علیه(حلبى אز حضرت صادق 

عَثَرَאتِهِ  אهللاعَثَرَאتِهِ وََمنْ تَتَبَّعَ  אهللالَا تَطْلُبُوא عَثَرَאتِ אلْمُؤْمِنِینَ فَإِنَّ مَنْ تَتَبَّعَ عَثَرَאتِ أَخِیهِ تَتَبَّعَ 
  ٣٨.جَوْفِ بَیْتِهِی ضَحْهُ وَلَوْ فِیَفْ

ند، خدא کهاى برאدرش رא دنبال  س لغزشکهر  .هاى مؤمنان نباشید در پى لغزش
در  حتی אگرکند אو رא هاى אو رא دنبال  س خدא لغزشکند، هر ک هاى אو رא دنبال مى لغزش

  .کند رسوא مى ،אش باشد میان خانه

  :אست ردهکنقل  )אهللا رحمه(طبرسى 

محجن ثقفى در خانه با یارאن  ه אبوکبن خطاب خبر دאدند  به عمر« :گوید قالبه مى אبو
نفر هست،  کی تنهادید نزد אو  .אو دאخل شد ۀخورد، عمر رفت و به خان خود مشروب مى

رده אست، عمر به کخدא تو رא אز تجسس نهى  ،نامؤمن میرא אی :محجن گفت אبو
جا  گوید، عمر אز آن ه رאست مىکجوאب دאدند ها  آن ؟گوید אین چه مى: همرאهان گفت
  ٣٩».محجن رא به حال خود گذאشت  خارج شد و אبو

طرف من אخبار عمر بن «عنوאن  ذیلشقشقیه  ۀدر شرح خطب אلبالغه نهج شرحאلحدید در   אبن אبى
  :ندک نقل مى »אلخطاب

אفتاد و אز  کאى صدאى مرد و زنى رא شنید، به ش אز خانه زد، شبى عمر در مدینه گشت مى
אى دشمن : ها ظرف شرאبى، عمر گفت دیوאر باال رفت، دید مرد و زنى אست و نزد آن

 אی: ه تو در گناه باشى و خدא بر تو بپوشد؟ آن مرد گفتکنى ک ر مىکف ،خدא
َوال ﴿ :فرماید ى، خدא مىא هردکرده باشم تو سه خطا کخطا  کאگر من ی ،نامؤمن میرא

ولى تو אز  ٤٠﴾وَأْتُوא אلْبُیُوتَ مِنْ أَبْوאبِها﴿ :گوید دى، خدא مىرکتو تجسّس  ﴾تَجَسَّسُوא
אما تو سالم  ٤١﴾مْکأَنْفُسِ  فَإِذא دَخَلْتُمْ بُیُوتاً فَسَلِّمُوא عَلى﴿ :گوید دیوאر باال رفتى، خدא مى

آیا خیرى : عمر به אو گفت«: אست ردهکو غیره نقل  منثورّאل درאز  אلغدیردر  ٤٢.ردىکن

                                                 
  .אست شدهباره نقل  هشت حدیث در אین کافىکتاب در ؛ ۳۵۵، ص »من طلب عثرאت אلمؤمنین«، باب ۲ج  کلینی، پیشین، .٣٨

 .۲۳۱، ص ۹ بن حسن طبرسی، ج  ، فضلمجمع אلبیان .٣٩

  .۱۱۹/ بقره .٤٠

  .۶۱/ نور .٤١

 .אلفضل אبرאهیم، دאر إحیاء کتب אلعربی אلحدید، تحقیق محمد אبو  ، אبن אبیشرح نهج אلبالغه .٤٢
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نم، ک ارى نمىکدیگر چنین  אهللاآرى و : نم، مرد گفتکه تو رא عفو کهست  در نزد تو
  ٤٣.»عمر گفت برو تو رא بخشودم

  ﴾وَال یَغْتَبْ بَعْضُکمْ بَعْضاً﴿: نهی אز غیبت .۸

: ستدر تعریف غیبت فرموده א) אلسالم علیه(اظم کحضرت . אند ردهکمطرح  یغیبت معانى گوناگونبرאی 
  ٤٤.»אو بگویى نبودد در ندאن نمى ه مردمکعیب אنسان رא «

 غیبت آن אست که بدی ٤٥؛»فیهِ وَهُ سوءٍبِ هِرאئِن وَمِ نسانَאإل رَکتذ نْأ אلغیبةُ« :آمده אست אلبیان   مجمعدر 
  .کسی پشت سر אو گفته شود

  ﴾هللا تَوَّאبٌ رَحِیمٌأَیُحِبُّ أَحَدُکمْ أَنْ یَأْکلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً فَکرِهْتُمُوهُ وَאتَّقُوא אهللا إِنَّ א﴿

 غیبت مانند آن ،یعنى همین گونه אست؛در تجسس نیز  کند و رא بازگو میحرمت غیبت אین بیان، دلیل 
אگر  ،یعنى ؛معناى شرط אستدאرאی » رِهْتُمُوهکفَ« .بخورد نشאز مردپس سى گوشت برאدرش رא که کست א

  .کنید دورینیز  ه غیبت אستکز نظیر آن ، پس باید אشمرید ناپسند میآن رא چنین אتفاقی رخ دهد، 

و  سوء ظن ،אز خدא بترسید و אز تجسس ،یعنىباشد؛ » אجتنبوא«د عطف بر توאن مى» ... אهللاאتَّقُوא «عبارت 
 ؛אست عطف بر فعل مقدر« :آمده אست אلبیان مجمعدر  .پذیر و مهربان אست ه خدא توبهکنید کغیبت توبه 

  ٤٦.»... אهللاא אتقوفاجتنبوא אلغیبة و«، یعنى

 طور همانه אو برאدر دینى אنسان אست و کאست  سببאین  بهتشبیه غیبت به خوردن گوشت برאدر مرده 
کردن غیبت با قدرت دفاع ندאرد، وאنگهى ب بودن یغادلیل مرده قدرت دفاع אز خود ندאرد، אو نیز به فرد ه ک

  .ماند خورد و فقط אستخوאنش مى ت אو رא مىگوش هنندک غیبتکه گویى  ،رود אحترאم و حیثیت אو אز بین مى

 تجسس و سوء ظن و غیبت ، ویژۀه حرمتکدهد  نشان مى »یا أَیُّهَا אلَّذِینَ آمَنُوא« و عبارت» خیهأ«لفظ 
  .مؤمنان אست ویژۀ

  ییبحث روא

به مردم  یאعتماد سبب بیبرد و  ها رא אز بین مى حیثیت אنساندر غیبت، ه کست א حرمت غیبت آندلیل 
 אز אفشاگرى אعتماد پسאما  ،نندک دیگر אعتماد مىکها مردم به ی پوشیده بودن عیب بازیرא  شود؛ یکدیگر می

، אز گناهان بزرگ אز אین رو. شود ده مىشون ننده و غیبتک میان غیبت دشمنیو نیز سبب رود  دیگرאن אز بین می
  .رود به شمار می

  ):وآله علیه אهللا صلّى( אهللا لُقال رسو: قال )المאلس علیه( אهللا عبد بىאعن 

  .جَوْفِهِی لَةِ فِکدِینِ אلرَّجُلِ אلْمُسْلِمِ مِنَ אلْأَی אلْغِیبَةُ أَسْرَعُ فِ

                                                 
  .۱۲۱ص  ،۶ج ، عالمه אمینی، אلغدیر .٤٣

  .۱۱۳، ص ۵، ج ه۱۴۱۶، سید هاشم بحرאنی، تهرאن، بنیاد بعثت، تفسیر אلبرهان .٤٤

 .۲۳۱ص ، ۹طبرسی، پیشین، ج  .٤٥

 .همان .٤٦
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  ٤٧. تر אست سریع אز خوره در درون אو ،غیبت در نابودى دین مرد مسلمان

  :نده فرمودکنقل شده  )آلهو علیه אهللا صلّى(صدوق אز رسول خدא شیخ  خصالدر 

ی قَالَ لِأَنَّ אلرَّجُلَ یَزْنِ אهللایَا رَسُولَ  کאلْغِیبَةَ فَإِنَّ אلْغِیبَةَ أَشَدُّ مِنَ אلزِّنَا قُلْتُ وَلِمَ ذَאو אیاکّم
  .هلّلُحَه אلذى یُصاحبُ ونَکیعَلَیْهِ وَאلْغِیبَةُ لَا تُغْفَرُ حَتَّى  אهللافَیَتُوبُ  אهللافَیَتُوبُ إِلَى 

» چرא چنین אست אی رسول خدא؟«: گفتم. אز زنا بدتر אست אز غیبت کردن بپرهیزید؛ زیرא
پذیرد، אما غیبت بخشیده  کند و خدאوند توبۀ אو رא می زیرא زناکننده توبه می«: فرمود
  ٤٨.»کننده رא ببخشد شونده، غیبت که غیبت شود مگر آن نمی

 :سؤאل شد )وآله علیه אهللا صلّى(ه אز رسول خدא ک شده אستنقل  )المאلس علیه(אز אمام صادق  کافى در
אو رא به یاد آوردى برאیش אستغفار  گاههر ؛ "رْتَهُکلَّمَا ذَکلِمَنِ אغْتَبْتَهُ  אهللاتَسْتَغْفِرُ  :"فرموند غیبت چیست؟ ۀفارک«
  ٤٩».نىک

  تقوא، مالک برتری: آیۀ سیزدهم

شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوא إِنَّ أَکرَمَکمْ عِنْدَ אهللا أَتْقاکمْ إِنَّ אهللا  وَجَعَلْناکمْ  یا أَیُّهَا אلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکمْ مِنْ ذَکرٍ وَأُنْثى﴿

  ﴾عَلِیمٌ خَبِیرٌ

تفاخر و ، عرب و عجم بودن سبب אمتیاز ،אست که نژאد، رنگ، حسب و نسبآن  بیانگرشریف  ۀآیאین 
  .یستکرאمت ن

אخالقی در آیات پیشین، در אین آیه  گانۀ با پایان یافتن بحث حرمت אهل אیمان و تبیین אصول هشت
ها نزد خدאوند و مالک سنجش אفرאد در  אنسانآن אصل کرאمت و فضیلت شود و  موضوع جدیدی مطرح می
های ظاهری و بیان אصل کرאمت و فضیلت، تنها  خدאوند در אین آیه با نفی مالک. پیشگاه حضرت حق אست

אنسان . ﴾إِنَّ أَکرَمَکمْ عِنْدَ אهللا أَتْقاکمْ﴿ :ایدفرم کند و می می ها بر یکدیگر رא تقوא معرفی مالک برتری אنسان
 אناپایدאر אست، باید به طرف تقو אمتیازאت دنیاאما چون  باشد،אز دیگرאن  برتر خوאهد خویش مى مطابق سرشت

  ٥٠.﴾ وَتَزَوَّدُوא فَإِنَّ خَیْرَ אلزَّאدِ אلتَّقْوى﴿ : رאمت حقیقى אستکه ک برود

  .ه خدא علیم و خبیر אستکرא אز خدא بپذیرید  אین سخن ؛﴾عَلِیمٌ خَبِیرٌ אهللاإِنَّ ﴿

  :אلودאع فرمودند حجة ۀدر خطب )آلهو علیه אهللا صلّى(رسول خدא 

 وال ىٍّمِجَلى عَعَ ربىٍّعَلِ ضلَال الفَأ. م وאحدٌکباأ نَّإال أ، م وאحدٌکبَّرَ نَّأال أ اسُها אلنّیُّأیا 
مْ کرَمَکإِنَّ أَقوى ا بالتَلّإ سودِألى عَ مرٍحْال ألوَ رِحمَألى عَ سودٍأل وال بىٍّرَلى عَعَ ىِّمِجَعَلِ

  . ... مْکأَتْقا אهللاعِنْدَ 

                                                 
  .۳۵۶، ص ۲ج  ،»אلغیبة وאلبهت«باب  كلینی، پیشین، .٤٧

  .۶۳مدرسین حوزۀ علمیه قم، ص  אکبر غفاری، جامعۀ ، صدوق، تحقیق علیאلخصال .٤٨

 .؛ كلینی، پیشینאست» کما ذکرته«ها  در بعضى نسخه .٤٩

  .۱۹۷/ بقره .٥٠
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بدאنید که برאی عرب نسبت به . אی مردم، پروردگار شما وאحد אست و پدر شما یکی אست
ا سرخ عجم و یا برאی عجم نسبت به عرب فضیلتی در کار نیست و نیز سیاه بر سرخ ی

ترین شما نزد خدאوند  بدאنید که گرאمی. بر سیاه فضیلتی ندאرند، مگر با معیار تقوא
  ٥١ .باتقوאترین شما אست

 .אیمان غیر אز אسالم אست: آیۀ چهاردهم

  ﴾بِکمْقالَتِ אلْأَعْرאبُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوא وَلکنْ قُولُوא أَسْلَمْنا وَلَمَّا یَدْخُلِ אلْإِیمانُ فِی قُلُو﴿

 وَمِنَ אلْأَعْرאبِ مَنْ یُؤْمِنُ بِاهللا﴿ ۀچون آی ؛ها آن ۀنه هم אستنشین  ، گروهى אز אعرאب بادیهمنظور אین آیه
گوید  گروهی که آیه אز آنان سخن می. אند مؤمن بودهאز אعرאب کند که بعضى  مى بیان ٥٢﴾... אلْیَوْمِ אلْآخِرِوَ

 ،کردند مى لمخویش عبه تکالیف אی هم  تا אندאزهو  کرده بودندאقرאر به אیمان زبان  که تنها با کسانی هستند
  .»אیم אسالم آورده یدیبلکه بگو ،אید אیمان نیاورده« :گوید مى خدאوندچون אعتقاد قلبى ندאشتند  אما

قلبی هم دאشته אعتقاد رאسخ  و אیمان، به توحید و نبوتزبانی אقرאر که אفزون بر کسى אست  لمانپس مس
  .پذیر אست אمکانبه قلوب אیمان دهد که دאخل شدن  نشان مى ﴾... لَمَّا یَدْخُلِ אلْإِیمانُ﴿ .باشد

  بحث روאیی

  :شده אستنقل  )وآله علیه אهللا صلّى(אز אنس אز رسول خدא  אلبیان مجمعدر 

  ٥٣.هِدرِلى صَإ شارَأو אلقلبِی ف یمانُאإلوَ عالنیةٌ سالمُאإل

  .ت و به سینۀ خود אشاره فرمودאسالم آشکارא و אیمان در قلب אس

  :گوید که می شده אستאز قاسم صیرفى نقل  کافىدر 

אلْإِسْلَامُ یُحْقَنُ بِهِ אلدَّمُ وَتُؤَدَّى بِهِ אلْأَمَانَةُ «: یقولُ )المאلس علیه( אهللا عبد אبا معتُسَ
  ٥٤.»وَאلثَّوَאبُ عَلَى אلْإِیمَانِوَتُسْتَحَلُّ بِهِ אلْفُرُوجُ 

شود، ولی  گردد و אزدوאج حالل می شود، אمانت بازپردאخت می ن حفظ میبا אسالم خو
  .ثوאب عمل بر مبنای אیمان אست

  :אند آن حضرت فرمودههمچنین 

  ٥٥.حُونَ وَאلْإِیمَانُ عَلَیِْه یُثَابُونَکإِنَّ אلْإِسْلَامَ قَبْلَ אلْإِیمَانِ وَعَلَیْهِ یَتَوَאرَثُونَ وَیَتَنَا

کنند،  برند و אزدوאج می ست و بر אساس אسالم אز یکدیگر אرث میאسالم پیش אز אیمان א
  .گیرد ولی אیمان چیزی אست که بر مبنای آن ثوאب אلهی تعلق می

  :אست مدهאین چنین آافى ک درحدیثی در همین باره 

                                                 
  .۳۶۲۹ص  ،۴شهری، دאر אلحدیث، ج  ، محمد محمدی ریאلحكمه میزאن .٥١

 .۹۹/ توبه .٥٢

 .۲۳۱، ص ۹طبرسی، پیشین، ج  .٥٣

   .۲۴ ص ،۲كلینی، پیشین، ج  .٥٤

  .۱۷۳ ، ص۱ج  همان،. ٥٥
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  .»عَمَلٍ אلْإِسْلَامُ إِقْرَאرٌ بِلَاوَ אلْإِیمَانُ إِقْرَאرٌ وَعَمَلٌ« :قال )المאلس علیه(هما حدِأن عَ

  ٥٦.אیمان אقرאر و عمل אست، ولی אسالم אقرאر بدون عمل אست

  .عمل אز آثار אیمان אست ،شریف ۀאین آی بر بنا

  :אست نقل شدهگونه  אین )المאلس علیه(אز אمام صادق صدوق  خصالدر 

  ٥٧.مؤمناً مسلمٍ لُّک ولیسَ مسلمٌ مؤمنٍ لُّکو یمانِאإل غیرُ سالمُوאإل

  .אست و هر مؤمنی مسلمان אست، ولی هر مسلمانی مؤمن نیست אسالم غیر אز אیمان

  ﴾وَإِنْ تُطِیعُوא אهللا وَرَسُولَهُ ال یَلِتْکمْ مِنْ أَعْمالِکمْ شَیْئاً إِنَّ אهللا غَفُورٌ رَحِیمٌ﴿

با تسلیم کامل אز خدא و رسول אو אگر  ،یعنى ؛אست אطاعت אز سر تسلیم ،در אین آیه منظور אطاعتظاهرאً 
 زیرא خدאوند آمرزنده و مهربان ؛﴾یمٌغَفُورٌ رَحِ אهللاإِنَّ ﴿ ؛شود استه نمىکאز پادאش אعمالتان چیزى  کنیدאطاعت 

  .تאس

  آیۀ پانزدهم

אهللا أُولئِک هُمُ ی سَبِیلِ إِنَّمَا אلْمُؤْمِنُونَ אلَّذِینَ آمَنُوא بِاهللا وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یَرْتابُوא وَجاهَدُوא بِأَمْوאلِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِ﴿

  ﴾אلصَّادِقُونَ

گفته  که چنان .به دل ندאرندى کگونه ش هیچ، مؤمنان یعنى ؛»لَمْ یَرْتابُوא«: دهد رא شرح میאیمان  אین آیه
هُمُ  کأُولئِ«. نیست جدאאز لوאزم אیمان אست نه خود אیمان، ولى אیمان وאقعى אز عمل مال و جان شد تالش با 
  .אند رאست گفته ،אیم אیمان آورده بگویندאگر אینان  ،یعنى ؛»אلصَّادِقُونَ

  :אین آیۀ شریف برאی אیمان صادقانه سه شرط مطرح کرده אست

  אیمان به خدא و رسول و باور قلبی؛. ۱

  گونه شکی به دل؛ رאه ندאدن هیچ. ۲

  .جهاد با مال و جان در رאه خدא. ۳

  آیۀ شانزدهم

  ﴾ءٍ عَلِیمٌ אهللا یَعْلَمُ ما فِی אلسَّماوאتِ وَما فِی אلْأَرْضِ وَאهللا بِکلِّ شَيْقُلْ أَتُعَلِّمُونَ אهللا بِدِینِکمْ وَ﴿

گویند : آمده אست אلبیان مجمعدر  .ردندک אصرאر مى» آمنّا« گفتنه در ککند  میتوبیخ رא  אعرאبאین آیه 
ه کردند کده و قسم یاد آم )آلهو علیه אهللا صلّى(حضرت رسول  نزد، אعرאب شدنازل  ۀ پیشیندو آی هنگامی که
  .ها نازل شد آیه در جوאب آن ند وאیمان دאر

  ٥٨.حالیه אست ۀجمل» ... یَعْلَمُ وَאهللا«

                                                 
  .۷، ح »که אیمان در همۀ אعضای تن پخش אست در אین«كلینی، پیشین، کتاب אیمان و کفر، باب  .٥٦

  .۶۰۸صدوق، پیشین، ص . ٥٧

  .۲۳۳، ص ۹طبرسی، پیشین، ج  .٥٨
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  آیۀ هفدهم

  ﴾ینَنْ کنْتُمْ صادِقِیَمُنُّونَ عَلَیْک أَنْ أَسْلَمُوא قُلْ ال تَمُنُّوא عَلَی إِسْالمَکمْ بَلِ אهللا یَمُنُّ عَلَیْکمْ أَنْ هَدאکمْ لِلْإِیمانِ إِ﴿

אی «: و گفتند ندآمد )آلهو علیه אهللا صلّى(حضرت رسول  نزدאسد  بنى ۀقبیل: אست عباس نقل شده אز אبن
  .آیه نازل شد پس אز سخنان אین گروه، אین» عرب با تو جنگید ولى ما نجنگیدیم ،ما אسالم آوردیم پیامبر خدא،

پیامبر ه אو کت نگذאرید به پیامبر منّ که نآ نخست :دאده شده אست پاسخها دو نوع  در אین آیه به سخن آن
رده که شما رא به אیمان هدאیت کست א ت אز طرف خدאه منّک آن دوم ؛ستא تى باشد بر خدאאست، אگر منّخدא 
  .אگر در אدعاى אیمان رאستگو هستید ،אست

  آیۀ هجدهم

  ﴾تَعْمَلُونَ وאتِ وَאلْأَرْضِ وَאهللا بَصِیرٌ بِماإِنَّ אهللا یَعْلَمُ غَیْبَ אلسَّمٰ﴿

که  کند؛ نخست אین و به دو نکته אشاره می مطالب سوره אست ۀشریف در رאبطه با هم ۀآیאین  ظاهرאً
  .ه به אعمال بندگان نیز آگاه אستک دوم אینو  دאند ها و زمین رא مى هاى آسمان تمام نهان خدאوند

هر عبادتی אنجام دهید یا  مفاسد אست وروى علم به وאقعیات و مصالح و خدאوند אز אمر و نهى  אین، بر بنا
  .אز علم خدא پوشیده نیستمرتکب شوید  یمعصیت



  
  
  

  سوم ۀجلس

  
  
  
  
  

  سورۀ وאقعه
  )آیات אول تا بیست و هفتم(

  
  

  ۲۶  ...............................................................................  درس אهدאف

  ۲۶  ...................................................................  سوره ۀبار در یاتیکل

  ۲۶  ..............................................  مبارک ۀسور به ینظر) אلف

  ۲۶  ........................................................  سوره نیא لتیفض) ب

  ۲۷  ............................................  آن אهدאف و سوره مطالب) ج

  ۲۷  ..................................................................................  אول بخش

  ۲۷  ....................................................................  ازدهمی تا אول اتیآ

  ۲۸  ...............................................................................  اتیآ یبررس

  ۲۸  ...............................................................  اتیآ ۀترجم) אلف

  ۲۸  ...................................................................  اتیآ شرح) ب

  ۲۹  .................................................................................  اتیآ ریتفس

  ۳۲  ..................................................................................  دوم بخش

  ۳۲  ...................................................  هفتم و ستیب تا ازدهمی اتیآ

  ۳۳  ...............................................................................  اتیآ یبررس

  ۳۳  ...............................................................  اتیآ ۀترجم) אلف

  ۳۳  ...................................................................  اتیآ شرح) ب
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  אهدאف درس

  آشنایی با אهدאف و אغرאض سورۀ وאقعه؛ 

 فرאگیری مفردאت آیات אول تا بیست و ششم؛ 
  .ها های مردم در روز قیامت و چگونگی אحوאل آن شناخت אصناف و گروه 

  بارۀ سوره کلیاتی در

  کنظری به سورۀ مبار )אلف

در  אما. شده אستزل ه ناکطه در م ۀאست که بعد אز سور ۀ قرآن کریمین سورچهل و ششم ،وאقعه ۀسور. ۱
ولى  سال نزول אین سوره دقیقاً مشخص نیست .رود به شمار میپنجاه و ششم  ۀید سورقرآن مج کنونیب یترت
نازل شده  )وآله علیه אهللا صلّى(رم کرسول א آشکار אز سال سوم بعثت و دعوتِ پسه کدهد  ات آن نشان مىیآ

  .אست

  .אست ۹۹حجازى و شامى قرאئت و در  ۹۷ئت بصرى ، در قرא۹۶وفى کات آن در قرאئت ید آאعدت .۲

ت یات نبوى و אهل بیست، אز روאא آن אبتدאیلمه در کن یوقوع א ،وאقعه ه بهسور علت نامگذאری אین .۳
אین سوره رא وאقعه  )وآله علیه אهللا صلّى(شود حضرت رسول  معلوم مى ،خوאهد آمددر אدאمه ه ک )المאلس یهمعل(

  .אست نامیده

 یۀآ برخی بر אین باورند که .د گویاى אین مطلب אستمطالب آن شاه و ى אستکم کش بى وאقعه ۀسور .۴
در سفر به  ﴾ثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَیأَفَبِهذَא אلْحَدِ﴿م آنیکۀ هشتاد و و آی ﴾ثُلَّةٌ مِنَ אلْأَوَّلِینَ﴿ن سوره یو نهم א یس
در  ﴾... مْکرِزْقَ وَتَجْعَلُونَ﴿ۀ هشتاد و دوم אین سورهیآ نیز معتقدند،عباس و قتاده  אبن .אست نه نازل شدهیمد
  .ها אِسناد چشمگیری ندאرند هیچ یک אز אین دیدگاهאما  .אست شدهنه نازل یمد

  هسورאین فضیلت  )ب

که در نهایت  ،بن مسعود אهللا عبدبیماری  אز عثمان بن عفان برאى عیادت در روאیتی نقل شده אست که .۱
 میل یچه چیزبه : پرسیدאز گناهانم،  :אز چه شکایت دאرى؟ گفت: رفت و پرسیدאو  ۀبه خان ،به مرگ אو אنجامید

رده ک بیمارخودش مرא  ،بیطب: اورم؟ گفتیب نیا برאى تو طبیآ :، عثمان گفترحمت پروردگارمبه : دאرى؟ گفت
نون کردى و אکقطع  ،اج دאشتمیه به حقوق אحتکگاه  آن: م حقوق تو رא بدهند؟ گفتیبگو: عثمان گفت .אست
 ها به حقوق آن: مسعود جوאب دאد  אبن. ماند میبرאى دخترאنت : گفت دهى؟ مى ، بازپسیازى ندאرمنبه آن ه ک
که دم یشن )وآله علیه אهللا صلّى(وאقعه رא بخوאنند، چون אز رسول خدא  ۀکه سورאم  ها گفته ندאرند، من به آن نیاز
ر یفق گاه هیچوאقعه رא هر شب بخوאند  ۀسوره کهر »دאًبَأ ةًفاقَ هُبْصِتُ مْلَ ةٍلَیْلَ لَّک ةِאلوאقع سورةَ ءَرَقَ نْمَ«: فرمود مى

  ٥٩.شدنخوאهد 

  :فرمود )אلسالم هیعل(باقر  אمام .۲

                                                 
  .۳۵۴، ص ۹طبرسی، ج ، مجمع אلبیان. ٥٩
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  ٦٠.لَةَ אلْبَدْرِیالْقَمَرِ لَکوَوَجْهُهُ  אهللا ینَامَ لَقِیلَةٍ قَبْلَ أَنْ یلَّ لَکمَنْ قَرَأَ אلْوَאقِعَةَ 

ه کی کند در حال خدא رא مالقات مى ،وאقعه رא هر شب قبل אز خوאب بخوאند سورۀه کهر
   .אست مچهاردهشب صورتش مانند ماه 

  آنאهدאف مطالب سوره و ) ج

  :گوید سخن می אز آن به ترتیب زیر که معاد אست مسئلۀאین سوره  ترین مبحث مهم

  )۱ ـ ۶آیات ( .دهد ىها خبر م هخفض و رفع آن و تحول زمین و کو ،אز وقوع قیامت .۱

  )۷ـ  ۱۱آیات ( .کند تقسیم می صحاب یمین، אصحاب شمال و سابقونא ۀبه سه دست رא مردم .۲

یازאت مقربان در بهشت و به אمت ترسیمها رא در بهشت و جهنم  ، جایگاه آنسه گروههر  وضعیّتبا بیان  .۳
  )۱۲ـ  ۵۶آیات . (کند می رضوאن אشاره

  )۷۴ـ  ۵۷آیات ( .کند אستدالل مى یل توحیدیدالمنکرאن معاد با  אیبر .۴

  )۷۵ـ  ۸۲آیات ( .אست دهشنازل  وندخدא سویکه אز  گوید سخن میقرآن وאالی אز مقام  .۵

  )۸۳ـ  ۹۶ آیات( .کند معرفی میمرگ  لحظۀאز رא ها  آن گیها سه دست مرگ و אحتضار אنسانبا شرح  .۶
 محور ،در مجموعخورد که  یان مطالب سوره به چشم مىم אنسجام و אرتباطی کامالً روشن ترتیببدین 

  .بحث معاد در آن مشهود אست بودن

 אهل بهشت ،אز אین رو .معاد و قیامت یک جریان مادى אست ،به ضرورت אسالم که توجه آن شایاننکتۀ 
وَאلْمَالئِکةُ ﴿ ٦١،﴾أَکبَرُ אهللاوَرِضْوאنٌ مِنَ ﴿ :مانند ؛یکى لذت معنوى و تقرب :برند بهره میدو نوع لذت  אز

هاى دیگر  مادى که در אین سوره و سوره های لذت: و دیگرى ٦٢﴾یدْخُلُونَ عَلَیهِمْ مِنْ کلِّ بابٍ سَالمٌ عَلَیکمْ
  .بیان شده אست

در بهشت، אفزون بر معنویت و نورאنیت، بدن אهل אیمان رא در کمال سالمت و خدאوند  که ناگفته نماند
هاى بهشتى  با نعمت امالًکאیشان رא  رساند و در همان درجه، مىز آنان رא به کمال دهد، غرאی شادאبی قرאر می

  .سازد خشنود می

  بخش אول

  آیات אول تا یازدهم

   مِیאلرَّحْمنِ אلرَّحِ אهللاسْمِ بِ

  ﴾إِذא وَقَعَتِ אلْوאقِعَةُ﴿ .۱

  ﴾اذِبَةٌکسَ لِوَقْعَتِها یلَ﴿ .۲

                                                 
 .۱۱۷، صدوق، ص ثوאب אالعمال. ٦٠

 .۷۲ /توبه. ٦١

 .۲۴/ رعد. ٦٢
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  ﴾خافِضَةٌ رאفِعَةٌ﴿. ۳

  ﴾אلْأَرْضُ رَجا إِذא رُجَّتِ﴿ .۴

  ﴾وَبُسَّتِ אلْجِبالُ بَسا﴿ .۵

  ﴾انَتْ هَباءً مُنْبَثاکفَ﴿ .۶

  ﴾نْتُمْ أَزْوאجاً ثَالثَةًکوَ﴿ .۷

  ﴾مَنَةِیمَنَةِ ما أَصْحابُ אلْمَیفَأَصْحابُ אلْمَ﴿ .۸

  ﴾وَأَصْحابُ אلْمَشْئَمَةِ ما أَصْحابُ אلْمَشْئَمَةِ﴿ .۹

  ﴾قُونَوَאلسَّابِقُونَ אلسَّابِ﴿ .۱۰

  اتیبررسی آ

  ترجمۀ آیات )אلف

  وند بخشندۀ مهربانبه نام خدא

  ).مؤمنان به نجات رسند. (امت وאقع شودیچون ق. ۱

  .ستیبرאى وقوع آن دروغى ن. ۲

  .برنده אست آورنده و باال نییپا. ۳

  .ن به شدت بلرزدیه زمکوقتى . ۴

  .ده شوندیوبکها به شدت  کوهو . ۵

  .و در فضا منتشر شوند نده گردندکپرא ها ها و سنگ خاک و غبار. ۶

  .د بودیسه دسته خوאه) در آن روز(شما . ۷

  »یارאن سعادت«: یارאن سعادت که رאست روאنند و چه باشند. ۸

  »یارאن شئامت«: و یارאن شئامت که چپ روאنند و چه باشند. ۹

  .پیشروאن پیشروאنو . ۱۰

  آیات شرح )ب

و حوאدث  امتیوقوع قبه  ، با אشارهیعنى؛ ان شده אستیب سوره بات، قسمت אول و دوم مطالین آیدر א
  .کند رא بیان میشوم و سابقون  ،کمبار ۀها به سه دست م אنسانیتقسمربوط به آن 
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  تفسیر آیات

  شرح وאقعۀ قیامت

  آیات אول تا سوم

  ﴾خافِضَةٌ رאفِعَةٌ*  لَیسَ لِوَقْعَتِها کاذِبَةٌ * إِذא وَقَعَتِ אلْوאقِعَةُ﴿

 אذא وقعتِ« :کند گونه بیان می رא אین» إذא«جوאب طبرسى  .محذوف אستدر نخستین آیه » אذא«ب جوא
ۀ جمل. موعود ۀآن وאقع ،یعنى ؛برאى عهد אست» אلوאقعة«אلف و الم  .»افرونکאل رَאلمؤمنون وخسَ فازَ אلوאقعةُ
گویا  .وجود ندאرد دروغیو  کذب ،ع آنوقو حتمی بودن ، درعنىی ؛د אستکیبرאى تأ﴾ ةٌاذِبَکسَ لِوَقْعَتِها یلَ﴿

بارۀ قیامت فرموده، نه تنها برאی تربیت  قرآن کریم در صدد تأکید بر אین نکته אست که آنچه خدאی رحمان در
  .ها، بلکه به سبب حق بودن אین مسائل אست אنسان

: توאن אز آن بردאشت کرد אین دو معنا می بر ؛ بنار אستیتقددر » هی«در אین آیه، ضمیر  ﴾خافِضَةٌ رאفِعَةٌ﴿
ارאن رא کویکامت نیقکه  شود و معنای دوم אین می در حادثۀ قیامت سطح زمین زیر و روکه  معنای نخست אین

نیز به אین معنا אشاره شده ) אلسالم علیهم(که در روאیات אهل بیت  ، چنانآورد ن مىییارאن رא پاکبرد و بد باال مى
  .دو مطلب אشاره کرده باشدمان به هر אست؛ אلبته ممکن אست خدאوند رح

  آیات چهارم تا ششم

  ﴾فَکانَتْ هَباءً مُنْبَثاً * بُسَّتِ אلْجِبالُ بَسا وَ * إِذא رُجَّتِ אلْأَرْضُ رَجا﴿

که در سورۀ حاقه  شوند چنان אز جا کنده و پرאکنده میبى یها به طور عج کوهن و یامت، زمیدر شروع ق
مال شدت لرزه و کبر » اًسّبَ« و »اًجّرَ«دو وאژۀ  ٦٣﴾ةً وאحِدَةًکَتا دَکَّتِ אلْأَرْضُ وَאلْجِبالُ فَدُوَحُمِلَ﴿ :فرماید می
  .ده شدن داللت دאرندیوبک

אین بحث . پردאزد אی אز אتفاقات آن می کند و هر بار به بیان پاره قرآن کریم حادثۀ قیامت رא بارها بیان می
گونه یادآوری   אمّا در אین درس نیز حوאدث آن رא فهرست. ان خوאهد شدبه طور مفصل بی) ۳(در درس کالم 

  .کنیم می

کوبد و بر אثر אین کوبش سطح فوقانی زمین که همچون  אی عظیم زمین رא می در حادثۀ قیامت، کوبنده
ها یا  نهها به صورت پروא אی که אنسان گونه به . شود مرغ، کرۀ زمین رא پوشانیده אست، متالشی می پوستۀ تخم

شوند و به صورت ذرאت ریز و  ها و خاک زمین אز جا کنده می خورند و کوه های پرאکنده در هوא غوطه می ملخ
אین کوبش به وسیلۀ یک جرم . کنند فضای אطرאف زمین رא پر می ٦٤شده، تر، همانند پشم زده قطعات بزرگ

دאر باشد که شبیه شیپورهای  אی دنباله رهسنگ بزرگ خوאهد بود و چه بسا ستا عظیم آسمانی، مثالً یک شهاب
  ٦٥.نیز یاد کرده אست» نفخ در صور«قرآن کریم אز אین حادثه به . قدیمی هستند

                                                 
  .۱۴/ حاقه. ٦٣

وَتَكُونُ אلْجِبَالُ كَالْعِهْنِ *  یَوْمَ یَكُونُ אلنَّاسُ كَالْفَرَאشِ אلْمَبْثُوثِ* وَمَا أَدْرאכَ مَا אلْقَارِعَةُ* مَا אلْقَارِعَةُ*  אلْقَارِعَةُ﴿ :۱ـ  ۵/ قارعه. ٦٤
 .﴾...، אلْمَنْفُوشِ

فَإِذא هُمْ قِیامٌ وَنُفِخَ فِي אلصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي אلسَّماوאتِ وَمَنْ فِي אلْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ אللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِیهِ أُخْرَى ﴿: ۶۸/ زمر. ٦٥
  .﴾یَنْظُرُونَ
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صدאی ورود جرم آسمانی به אتمسفر زمین یا صدאی אنفجار و  ٦٦אین کوبش با صدאی مهیبی همرאه אست؛
شود، دورאن مدرسۀ دنیا به  مین برچیده میبه هر روی با אین کوبش بساط حیات در کرۀ ز. تصادم آن با زمین

های جدא شده، سطح زمین همچون دشتی هموאر صاف و  رسد و پس אز مدتی با بازگشت قسمت پایان می
 شود و با میها در دل خاک، زمین آمادۀ مرحلۀ دوم قیامت  پس אز אین رخدאد، با بازسازی بدن. شود سطح می
  .آورند میاک بیرون אز خ سر ها אنسان ۀنفخ صور هم دومین

  گانه در قیامت های سه گروه

  آیۀ هفتم

  ﴾وَکنْتُمْ أَزْوאجاً ثَالثَةً﴿

به علت حتمى » نتمک« هستند وعموم بشر  אین آیه طباخم .אستى אصناف اאزوאج به معن برخی معتقدند،
توאن گفت  و نیز می؛ یعنی، شما אفرאد بشر در یکی אز אین سه دسته خوאهید بود ماضى آمده אست ۀیغبودن به ص
دهد؛ یعنی، هنگامی که قیامت برپا شود شما سه  آمده אست معنی مضارع می» إذא«بعد אز » کان«چون فعل 
  .گروه هستید

  نهم آیات هشتم و

  ﴾אلْمَشْئَمَةِ ما أَصْحابُ אلْمَشْئَمَةِ وَأَصْحابُ * فَأَصْحابُ אلْمَیمَنَةِ ما أَصْحابُ אلْمَیمَنَةِ﴿

 برאی» مَنَةِیما أَصْحابُ אلْمَ«در » ما«در آیۀ پیشین אست و » أَزْوאجاً ثَالثَةً« عبارتان یع و بیتفرאین آیات، 
أَصْحابُ « آن مبتدא و خبر »ما«همچنین  .אست نخستאز عظمت و سعادت گروه  شگفتیאستفهام و در مقام 

نیز  بعدى ۀجمل .رود به شمار می »مَنَةِیفَأَصْحابُ אلْمَ«خبر نیز  »ما אصحاب אلمیمنه«جملۀ و אست  »مَنَةِیאلْمَ
  .گونه אست همین

ناً ذَא کیأَوْ مِسْ * ماً ذَא مَقْرَبَةٍیتِی * مَسْغَبَةٍ یوْمٍ ذِی یأَوْ إِطْعَامٌ فِ * رَقَبَةٍکُّ فَ﴿ :میخوאن ن مىیبلد چن ۀدر سور
فَرُوא کنَ یאلَّذِوَ * مَنَةِیأَصْحَابُ אلْمَ کأُوْلئِ * تَوאصَوْא بِالْمَرْحَمَةِوَ ینَ آمَنُوא وَتَوאصَوْא بِالصَّبْرِانَ مِنَ אلَّذِکثُمَّ  * مَتْرَبَةٍ
  ٦٧﴾هِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌیعَلَ * اتِنَا هُمْ أَصْحَابُ אلْمَشْئَمَةِیبِآ

  :ورزند بر אساس אین آیات، אصحاب میمنه به אنجام چنین کارهایی مبادرت می

نشین هنگام قحطی و سفارش یکدیگر به   ویشاوند یا بینوאیی خاکآزאد کردن بنده، אطعام یتیمی خ
  .شکیبایی، پایدאری بر אیمان، مهربانی و بخشایش

ها אز جزאی אعمال،  ورزند و سهم آن אصحاب مشئمه و بدبختان کسانی هستند که به آیات אلهی کفر می
  .آتشی فرאگیر אست

                                                 
 .﴾وَهُمْ یَخِصِّمُونَ مَا یَنْظُرُونَ إِلَّا صَیْحَةً وאحِدَةً تَأْخُذُهُمْ﴿: ۴۹/ یس. ٦٦

  .۱۳ـ  ۲۰/ بلد. ٦٧
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  آیۀ دهم

  ﴾وَאلسَّابِقُونَ אلسَّابِقُونَ﴿

 یندومو  אند شى گرفتهیگرאن پیبر د ،مان و عملیه در אکسانى هستند ک» אلسابقون«نخستین ر אز منظو
شى یمان و عمل پیه در אک آنان، یعنى ؛אند هجسترحمت و مغفرت خدא سبقت  ره بک کسانی هستند» אلسابقون«

  .אند شى گرفتهیرحمت خدא و بهشت پ ره بک ن کسانی هستندهما ؛אند گرفته

  .אست» אلسابقون«نخستین ، خبر »אلسابقون« یندوم ینא بر بنا

  :های سابقون در سورۀ مؤمنون چنین آمده אست بارۀ ویژگی در

نَ یوَאلَّذِ * ؤْمِنُونَیاتِ رَبِّهِمْ ینَ هُمْ بِآیوَאلَّذِ * ةِ رَبِّهِم مُّشْفُِقونَینَ هُم مِّنْ خَشْیإِنَّ אلَّذِ﴿
 * ؤْتُونَ مَا آتَوْא وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَאجِعُونَینَ یאلَّذِوَ * ونَکشْرِیهُمْ بِرَبِّهِمْ ال 

  ٦٨﴾رَאتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَیאلْخَ یسَارِعُونَ فِی کأُوْلئِ

که به آیات پروردگارشان  مسلماً کسانی که אز خشیت پروردگارشان بیمناکند، و آنان
ها که در אنجام طاعات  ورزند، و آن ه به پروردگارشان شرک نمیآورند، و آنان ک אیمان می

هایشان هرאسناک אست که  دهند و در عین حال دل نهایت کوشش خود رא به خرج می
گیرند و אز  آری چنین کسانی در خیرאت سرعت می. گردند به سوی پروردگارشان باز می

  .جویند دیگرאن سبقت می

کنند  که مقرب درگاه אلهی هستند، تنها بر محور خدאی سبحان زندگی می با توجه به אین آیات، پیشتازאن
مرکز توجّه قرאر » رب«در هر چهار آیه که پیشتازאن رא توصیف کرده، کلمۀ . کنند و جز אو به چیزی توجه نمی

  .گرفته אست

م ربوبیت ترین تفاوت אین سه گروه אین אست که پیشتازאن همۀ توجهشان به خدאی رحمان و مقا پس مهم
אند و  تنها به אعمال حسنه ستوده شده» אصحاب یمین«کنند، در حالی که  אست و یا در کارهای خیر عجله می

  .אند אصحاب شِمال کفر ورزیده و رو در روی آیات אلهی قرאر گرفته

آن در سورۀ مبارک فاطر، قر. شود بارۀ אین سه دسته در قرآن کریم و روאیات مباحث بسیاری دیده می در
  :کند که مطابق با همین سه دسته אست کریم مردم رא در زندگی دنیا به سه دسته تقسیم می

مِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ مِنْهُمْ ظالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَنَا مِنْ عِبادِنَا فَینَ אصْطَفَیتابَ אلَّذِکثُمَّ أَوْرَثْنَا אلْ﴿
  ٦٩﴾رُیبِکאلْفَضْلُ אلْهُوَ  کذلِ אهللارאتِ بِإِذْنِ یسابِقٌ بِالْخَ

رא به گروهی אز بندگان برگزیدۀ خود به میرאث دאدیم، אمّا ) آسمانی(پس אین کتاب 
אی אز  روی، رאه برگرفتند و عده ها خود رא به ظلمت کشاندند و جمعی با میانه אی אز آن عده
  .ها پیشی گرفتند و אین همان فضیلت بزرگ אست ها به אذن خدא در نیکی آن

                                                 
  .۵۷ـ  ۶۱/ مؤمنون. ٦٨

  .۳۲/ فاطر. ٦٩
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س آیات پایانی سورۀ وאقعه، حساب אین سه دسته אز لحظۀ مرگ جدא خوאهد شد و هر کدאم در بر אسا
  .ها در آخرت نیز אز مباحث אصلی همین سورۀ مبارک אست وضعیت آن. وضعیت مناسب خود قرאر خوאهند گرفت

  :אست نقل شده אلبیان  مجمع تفسیرحدیث زیر در  ،ذیل همین آیه

  ٧٠.ربه ابقُ بالخیرאت یَحومُ حومَعتضدُ یَحومُ حومَ دینِه وאلسّאلمُوَ هِالمُ یَحومُ حومَ نفسِאلظّ

که پیشتاز و  گردد و آن گرد دین خویش می گردد، میانه رو ظالم گرد نفس خویش می
  .سابق אست گرد پروردگار خویش

  بخش دوم

  آیات یازدهم تا بیست و هفتم

  ﴾אلْمُقَرَّبُونَ کأُولئِ﴿. ۱۱
  ﴾مِیلنَّعِجَنَّاتِ א یفِ﴿ .۱۲

  ﴾نَیثُلَّةٌ مِنَ אلْأَوَّلِ﴿ .۱۳

  ﴾نَیلٌ مِنَ אلْآخِرِیوَقَلِ﴿ .۱۴

  ﴾سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ  عَلى﴿ .۱۵

  ﴾نَیها مُتَقابِلِینَ عَلَیئِکمُتَّ﴿ .۱۶

  ﴾هِمْ وِلْدאنٌ مُخَلَّدُونَیطُوفُ عَلَی﴿ .۱۷

  ﴾نٍیأْسٍ مِنْ مَعِیقَ وَکأَبارِکوאبٍ وَبِأَ﴿ .۱۸

  ﴾نْزِفُونَیال عُونَ عَنْها وَیصَدَّال ﴿ .۱۹

  ﴾رُونَیتَخَیهَةٍ مِمَّا کفاوَ﴿ .۲۰

  ﴾شْتَهُونَیرٍ مِمَّا یوَلَحْمِ طَ﴿ .۲۱

  ﴾نٌیوَحُورٌ عِ﴿ .۲۲

  ﴾نُونِکأَمْثالِ אللُّؤْلُؤِ אلْمَک﴿ .۲۳

  ﴾عْمَلُونَیانُوא کجَزאءً بِما ﴿ .۲۴

  ﴾ماًیها لَغْوאً وَال تَأْثِیسْمَعُونَ فِیال ﴿ .۲۵

  ﴾الً سَالماً سَالماًیالَّ قِإِ﴿ .۲۶

                                                 
  .ذیل آیۀ فوق مجمع אلبیان. ٧٠
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  اتیبررسی آ

  ترجمۀ آیات )אلف

  .ن درگاه حقاها هستند مقرب آن. ۱۱

  .هایی אز نعمت אلهی جای دאرند بوستانها در  آن .۱۲

  های پیشین אز אمت یک دسته .۱۳

  جمعی אندک אز אمت آخرو  .۱۴

  )ها ها و شاخ و برگ گل אز אلیاف(های بافته  بر تخت) در محل אنس( .۱۵

  .کنند ها تکیه می وאر بر پشتی حلقه .۱۶

  .گردند در مجلس بر گرد آنان می) کمربسته به خدمت(پسرאن بهشتی  .۱۷

  אى جارى شرאب אز چشمهجامی אز و  قها و אباری با جام .۱۸

  .گیرند و مست نگردند درد سر نمیאز آن شرאب  .۱۹

  .کنند  هر کدאم رא که אنتخاب) رنگارنگ(هایی  و با میوه .۲۰

  .אز هر کدאم که אشتها و هوس دאرندو با گوشت پرنده . ۲۱

  .)بر گرد آنانند(حورאن بهشتی سپید אندאم و آهو چشم و . ۲۲

  .که چون مروאرید برآمده אز صدف رخشانند. ۲۳

  .אند אین به پادאش אعمالی אست که در دنیا بجا آورده. ۲۴

  .شنوند نمى حرف زورهوده و یدر بهشت سخن ب. ۲۵

  ).گویند گونه به یکدیگر تهنیت می که אین(سالم، سالم : جز کلمه. ۲۶

  آیات شرح )ب

  .אند پیشی گرفتهن یمیאز אصحاب  ،لتیت فضکه به علאحوאل سابقون אست  شرحات در ین آیא

 .אست متفاوتن یمیبا بهشت אصحاب  سابقون نیزپادאش و بهشت  شایان ذکر אست بر אساس آیات قرآن
אست، تفاوت » אصحاب یمین«و بهشت » مقربان«بارۀ بهشت  אی که در که با دقت در آیات شریفهאی  گونه  به

  .شود ها روشن می میان آن

  تفسیر آیات

  بهشت مقربان

  آیات یازدهم و دوאزدهم

  ﴾فِی جَنَّاتِ אلنَّعِیمِ * أُولئِک אلْمُقَرَّبُونَ﴿

دهد  نشان مى )אلْمُقَرَّبُونَ( مفعول ۀیغست، صאوند ب به خدאظور אز قرب، قرب معنوى و تقرمن در אین آیه
بارۀ مالئکۀ مقرب خدאی رحمان نیز  ه درک چنان. کرده אست و نزدیک بها رא به خودش مقر که خدא خود آن
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رَةِ ا وَאلْآخِیאلدُّنْ یهاً فِیوَجِ ...﴿ :بارۀ حضرت عیسی آمده אست و نیز در ٧١﴾ ةُ אلْمُقَرَّبُونَک אلْمَالئِالو﴿: چنین אست
  ٧٢﴾نَیوَمِنَ אلْمُقَرَّبِ

شاید منظور אین باشد که هر  ﴾یمجنات אلنع یف کولئأ﴿، یعنى ؛خبر بعد אز خبر אست ﴾مِیجَنَّاتِ אلنَّعِ یفِ﴿
بارۀ یک فرد مقرب  אمّا در پایان سوره، که در. شود کدאم در جنتی پر אز نعمت خوאهند بود که جمع آن جنات می

  ﴾فروحٌ وریحانٌ و جنةُ نعیمٍ﴿ :فرماید گوید، می یسخن م» موت«های  در لحظه

  سیزدهم و چهاردهم اتآی

  ﴾אلْآخِرِینَ وَقَلِیلٌ مِنَ * ثُلَّةٌ مِنَ אلْأَوَّلِینَ﴿

 که چنان ،هاى گذشته تا زمان ظهور אسالم אست و مرאد אز آخرین، אمت אسالمى אست אمت ،אز אولین منظور
  .آید می بر چنین نیز ٧٣﴾مِیقاتِ یوْمٍ مَعْلُومٍ  لَمَجْمُوعُونَ إِلى * אلْآخِرِینَوَینَ قُلْ إِنَّ אلْأَوَّلِ... ﴿آیات  אز

هاى گذشته  ش אز אمتیتش بیجمعאین  بر ؛ بناامت אدאمه خوאهد دאشتیه אمت אسالمى تا قکم یدאن مى
אست، در حالی که  אندکین אمت در אتعدאدشان ه کسانى هستند کسابقون و مقرّبون چه  אز אین رو .خوאهد بود
ها در  رא آنیز ؛دنباش) علیهم אهللا صلوאت(امبرאن و אمامان یپ شاید منظور،! ؟אند تر بوده بیش پیشینهاى  در אمت
  .چهارده نفر هستند تنهاین אمت و در א אند هاى گذشته هزאرאن نفر بوده אمت

: قالی، عن جابر אلجعف«: شود نقل مىآن  אبتدאی هک אست نقل شده کافىحى در یت صحیروא باره نیدر א
 لَّجَوَ زَّعَ אهللا ولُقَ هوَوَ صنافٍأ الثةَثَ لقَאلخَ لقَوتعالى خَ کتبار אهللا نّإا جابر ی ):المאلس یهعل( אهللا عبد قال אبو

أَصْحابُ אلْمَشْئَمَةِ وَאلسَّابِقُونَ مَنَةِ وَأَصْحابُ אلْمَشْئَمَةِ ما یمَنَةِ ما أَصْحابُ אلْمَینْتُمْ أَزْوאجاً ثَالثَةً فَأَصْحابُ אلْمَوَک﴿
جابر جعفی  ٧٤؛»... هُقَلَن خَאهللا مَ ةُخاصَّوَ )אلسالم یهمعل( אهللا لُسُم رُهُ ونَابقُالسّفَ ﴾אلْمُقَرَّبُونَ کאلسَّابِقُونَ أُولئِ

אر دאده אست אی جابر، خدאی تبارک و تعالی خلق رא سه دسته قر«: فرمودند) אلسالم علیه(گوید، אمام صادق  می
ها که  אند و آن پس همانا سابقون رسوالن אلهی..." شما سه گروه خوאهید بود : "و אین فرمودۀ خدא אست که

  .»...خاصّان خدא אز خلق אو هستند 

 אلعقول مرآتدر  نیز ه مجلسىک چنان ،هستند )المאلس یهمعل(אمامان » אهللاة خاصّ«منظور אز ظاهرאً 
  .فرموده אست

ن ید، در אنباشدر جمع سابقون و مقربون ز یها ن آن אز ریغ אفرאدی دیگر ،ا و אئمهیאنب ون برאفزאما אگر 
بیش אز ن אمّت یامت تعدאد אیتا ق در حالی که אست،م کن אمت یدر א ها تعدאد آن چرא جای تأمل אست کهصورت 

  .گذشتگان خوאهد بود

شده אست که تفاوت مقام אین دو دسته رא به  بارۀ אبرאر و مقربون ذکر در سورۀ مطففین، نکاتی ظریف در
  :موאرد زیر אز آن جمله אست. سازد خوبی روشن می

                                                 
 .۱۷۲/ نساء. ٧١

  .۴۵/ آل عمرאن. ٧٢

 .۴۷ - ۵۰/ وאقعه. ٧٣

  .»ذكر אالروאح אلتی فى אألئمة«باب ، كتاب אلحجة، کلینی ،كافىאل .٧٤
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  ٧٥﴾شْهَدُهُ אلْمُقَرَّبُونَی *تابٌ مَّرْقُومٌک *ونَیمَا عِلِّ کوَمَا أَدْرא *نَییعِلِّ یتابَ אلْأَبْرאرِ لَفِکلَّا إِنَّ ک﴿. ۱

אی אست  پرونده! دאنی که علیین چیست؟ אست و چه می حقّاً که کارنامه و پروندۀ نیکوکارאن در علیین
  .کنند خورده، آن پرونده رא مقربان نظاره می شده و رقم نوشته

» אصحاب یمین«، که ظاهرאً همان »אبرאر«شود که حتی در بهشت نیز پروندۀ  אز אین آیات معلوم می
که در صحنۀ قیامت نیز אولیای  אند؛ چنان אبرאر گر و شاهد بر هستند، زیر نظر مقربان אلهی قرאر دאرد و آنان نظاره

وَأَشْرَقَتِ אلْأَرْضُ بِنُورِ ﴿. کنند ند و آنان رא پیش אز حسابرسی و قضاوت در صحنۀ محشر حاضر می אلهی ناظر
  ٧٦.﴾مُونَظْلَینَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ ال یبَ ینَ وَאلشُّهَدאءِ وَقُضِییءَ بِالنَّبِ یتابُ وَجِکرَبِّها وَوُضِعَ אلْ

و אین مقام نظارت אز دنیا  ٧٧ناگفته نماند که پیامبر عظیم אلشان אسالم حتی بر אولیای אلهی نیز ناظر אست
אین مطلب بر אساس آیات و روאیات، אمری قطعی אست ولی چون با אین مبحث אرتباط مستقیم . شود شروع می

  .کنیم پوشی می ندאرد אز توضیح آن چشم

  :فرماید بارۀ אبرאر می در. ۲

ناً یعَ * مٍیمِزَאجُهُ مِن تَسْنِوَ تَنافَسِ אلْمُتَنافِسُونَیفَلْ کذلِ یوَفِ کخِتامُهُ مِسْ * قٍ مَّخْتُومٍیسْقَوْنَ مِن رَّحِی﴿
  ٧٨﴾شْرَبُ بِهَا אلْمُقَرَّبُونَی

برאی  باید  شوند، مهر آن אز مُشک אست و دلدאدگانِ لذّت و نعمت آنان אز جامی سر به مهر سیرאب می
אی אست که مقربان אز آن  אین جام آمیخته با تسنیم אست، تسنیم چشمه. چنین نعمتی رغبت و کوشش کنند

  .نوشند می

دאرندۀ אین نکته אست که אصل چشمۀ تسنیم אز آنِ مقربان אست ولی אندکی אز آن رא در  بر آیات فوق در
  .نندآمیزند تا אبرאر هم אز طعم آن محروم نما های مخصوص می جام

  پانزدهم و شانزدهم اتآی

  ﴾مُتَّکئِینَ عَلَیها مُتَقابِلِینَ * سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ  عَلى﴿

پردאزند که  آیات به توصیف مقربان میאین  .»...هم على سرر «، یعنى ؛محذوف אست ات،آی ی אینمبتدא
که روبروی  کنند شاره میאچه بسا אین آیات به مجالس ویژۀ مقربان . زنند ها در برאبر هم تکیه می بر تخت

אبرאر هستند،  ۀشاهد و ناظر بر پروند אین دلیل کهپردאزند و یا به  گیرند و به مذאکرאت אلهی می یکدیگر قرאر می
  ... .کنند و  گویند و جایگاه هر یک رא معین می بهشت و بهشتیان سخن می بارۀ وضعیت در

  مو هجده مهفده اتآی

  ﴾بِأَکوאبٍ وَأَبارِیقَ وَکأْسٍ مِنْ مَعِینٍ * یهِمْ وِلْدאنٌ مُخَلَّدُونَیطُوفُ عَلَ﴿: مُخَلَّدولدאن 

                                                 
 .۱۸ـ  ۲۰/ مطففین. ٧٥

 .۶۹/ زمر. ٧٦

  .۸۹/ حلن: ک.ر. ٧٧

 .۲۵ـ ۲۸/ مطففین. ٧٨
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 ؛ستא ...جوאنى و  ،ىیبایها در ز وسته بودن آنیپ ،אز مخلّدون منظور .ى غالم אستابه معن دْلَجمع وَ ،ولدאن
بر אطرאف  ردنکگردش » طوفی«אز  منظور .אست »مع«و معادل معنای ى مصاحبت ابه معن» وאبکبا«باء در 

  .אستها بودن  آنان و در خدمت آن

  :شود ، دو نکتۀ زیر بردאشت می»ولدאن مخلدون«و » کأْسٍ مِنْ مَعِینٍ«אز آیات 

ها و غذאهای  خدא با آشامیدنی یخدمتگزאری دאرند و در مجلس אولیاکه אین نوجوאنان وظیفۀ  نخست אین
  .برאی آنان مطرح شده אست جایگاههمین  کنند و در قرآن کریم تنها بهشتی אز آنان پذیرאیی می

  .تنها در خدمت אولیای خدא هستندو گویا  کنند خدمت نمیبهشتیان  ۀهم بهها  آن که دوم אین

بارۀ ولدאن مخلدون به نقل אز شیخ مفید  در אألنوאر بحاردر ) אهللا رحمه(אفزون بر אین، مرحوم مجلسی 
  :گوید می) אهللا رحمه(

ها رא  אند و خدאی رحمان אین تر אز سنّ بلوغ باشند که אز دنیا رفته های مؤمن پایین هها پسر بچ چه بسا אین
  .کند برאی چنین אمری به بهشت وאرد می

  آیۀ نوزدهم

  ﴾ال یصَدَّعُونَ عَنْها وَال ینْزِفُونَ﴿

شرאب  ٧٩؛﴾نَنْزَفُویها غَوْلٌ وَال هُمْ عَنْها یال فِ﴿ :همانند אین تعبیر در سورۀ صافات چنین آمده אست
که  چنان .پارچه لذت אستیکه کآورد و نه سردرد، بل نه مستى مى های شرאب دنیایی رא ندאرد و آلودگی بهشتى

و در بهشت نهرهایی אز خمر אست که  ٨٠؛﴾نَیخَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِوאنهارٌ من ﴿ :فرماید در جای دیگری می
  .بخش آشامندگان אست لذت

אز آن شرאب نه به سردرد  ،عنىی ؛معلوم و در صافات مجهول خوאنده אست رא »نزفونی«ه ین آیعاصم در א
  .دهند אفتند و نه عقل رא אز دست مى مى

  میک و بیست و مبیستات آی

  ﴾وَلَحْمِ طَیرٍ مِمَّا یشْتَهُونَ * فاکهَةٍ مِمَّا یتَخَیرُونَوَ﴿

نند ک ل مىیو م پسندند مى کهوشتى وه و گیبا م ولدאن مخلد ،یعنى ؛אست شده عطف» وאبکא«به אین آیه 
ات یدאرند، در روא گستردهى بس یمعنا »شْتَهُونَیمِمَّا « و» رُونَیتَخَیمِمَّا «عبارאت  .گردند ها مى به אطرאف آن
  .شود مى مهیّاها  آن برאی ،نندک میآنچه אهل بهشت אرאده  هر :آمده אست

  ومس و بیست و مدو بیست و اتیآ

  ﴾مْثالِ אللُّؤْلُؤِ אلْمَکنُونِکأَ * حُورٌ عِینٌوَ﴿

نهان میان صدف  دیمروאرو برאی آنان حورאن بهشتی آهو چشمی אست که مانند » نٌیع هم حورٌلَوَ«عنى ی
بدین سبب حورאن  ؛ى אستیبایى و زکپا ،ت صفایدر غا و دور אز دسترس باشد،ه در صدف کوقتى تا  אست

                                                 
  .۴۷/ صافات. ٧٩

  .۱۵/ محمد. ٨٠
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  ٨١.אند ه شدهید در صدف تشبیبه مروאر بهشتی

عطف به » حورٌ عین«אند و در אین صورت،  حرف عطف دאنسته» وحورٌ عین«برخی وאو رא در عبارت 
ولدאن «کنند؛ یک دسته  برאی مقربان دو دسته خدمتگزאری می: شود و معنای آن چنین می» ولدאن مخلدون«

هستند، خدمتگزאر אی که همسر אصحاب یمین  یعنی همان بانوאن برگزیده» حور عین«و دستۀ دوم » مخلّدون
  .بانوאن مقرب خوאهند بود

  مچهار آیۀ بیست و

  ﴾جَزאءً بِما کانُوא یعْمَلُونَ﴿

» انوאک«با  که ت آخرت دאردیت אز فعلیاکح وه گفته شد ک ییها نعمت ۀله אست برאى هم مفعولٌאین آیه 
  .ا אشاره شده אستیدنها در  عملکرد آنبه 

  مپنج آیۀ بیست و

  ﴾ا لَغْوאً وَال تَأْثِیماًال یسْمَعُونَ فِیه﴿

د یگو سى نمىکسى به ک همچنیند و یگو هوده نمىیجا ب سى در آنکرא یز ؛شنوند هوده نمىیالم بکعنى ی
  .אنجام دאدى عملی ناپسند وردى کتو گناه 

  مآیۀ بیست و شش

  ﴾إِلَّا قِیلًا سَالماً سَالماً﴿

ه کشنوند قولى رא  ن مىیکل«: شود ن مىیچن هیمعنى آ و אست» الًقی«یا بدل אز ان یب» سالماً«هر دو 
سالم  ،عنىی אست؛تدאوم  بیان رאر آن برאىک، ت»شنوند مگر سالم دאدن رא ا نمىیگر אست، یدیکسالم گفتن به 
  .بعد אز سالم
  .»نگه دאردسالمت به خدא تو رא «: که אینا ی، مىیهر نامالאز سالم، سالمت بودن אست אز  منظور

                                                 
 .سه بار در قرآن آمده אست» حور عین«لفظ  ؛۵۴ /دخان :ک.ر. ٨١
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  אهدאف درس

  ؛אهدאف و אغرאض سورۀ وאقعهآشنایی با  

  بیست و هفتم تا هفتاد و چهارم אین سوره؛مفردאت آیات فرאگیری  

  نخستبخش 

  و یکم تا چهل مآیات بیست و هفت

   نِ אلرَّحِیمِبِسْمِ אللَّهِ אلرَّحْمٰ

  ﴾אلْیَمِینِ ما أَصْحابُ אلْیَمِینِ وَأَصْحابُ﴿ .۲۷

  ﴾فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ﴿ .۲۸

  ﴾وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ﴿ .۲۹

  ﴾وَظِلٍّ مَمْدُودٍ﴿ .۳۰

  ﴾وبٍکوَماءٍ مَسْ﴿ .۳۱

  ﴾ثِیرَةٍکهَةٍ کوَفا﴿ .۳۲

  ﴾ال مَمْنُوعَةٍال مَقْطُوعَةٍ وَ﴿ .۳۳

  ﴾وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ﴿ .۳۴

  ﴾شاءًإِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ إِنْ﴿ .۳۵

  ﴾ارאًکفَجَعَلْناهُنَّ أَبْ﴿ .۳۶

  ﴾عُرُبًا أَتْرאباً﴿ .۳۷

  ﴾لِأَصْحابِ אلْیَمِینِ﴿ .۳۸

  ﴾ثُلَّةٌ مِنَ אلْأَوَّلِینَ﴿ .۳۹

  ﴾وَثُلَّةٌ مِنَ אلْآخِرِینَ﴿ .۴۰

  بررسی آیات

  ترجمۀ آیات) אلف

  !»یارאن سمت رאست«و یارאن سمت رאست و چه باشند  .۲۷

  خار بیسدر ) جنگلی אز(در  .۲۸

  های چیده و منظم بوستانی אز درختان موز با خوشهو  .۲۹

  )אز شاخسار درختان(با سایبانی پردوאم  .۳۰

  با آبشارهای ریزאن .۳۱
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  های فرאوאن  و میوه .۳۲

  .پایان پذیرد و نه مانعی در آن برאی چیدن باشد) مانند میوۀ فصلی(ه نه ک .۳۳

  های رفیع فرشو  .۳۴

  .تی رא با آفرینشی نو آفریدیمما آن حورאن بهش .۳۵

  .אی که هماره دوشیزه بمانند گونه به .۳۶

  .و همسال همسر شوهرندشیدאی  .۳۷

  برאی همین یارאن سمت رאست .۳۸

  های پیشین جمعی אز אمت .۳۹

  های پسین جمعی אز אمتو  .۴۰

  بررسی لغات) ب

  .نکره آمده אست گنجد؛ אز אین رو به صورت ، אین درخت در وصف نمیناردرخت کُ: سِدر

و یا  ۀ آنمیو خم شدن در אین وאژه به سبب فروאنی. قطع کردن ،نرم ۀخم کردن شاخ: خَضْد: مَخضود
  .אست )مقطوع אلشوک( بودن خار بى

  ٨٢.درخت موز: طَلح

 ۀه میودرخت موزى ک: »طَلْحٍ مَنْضُودٍ«. جَعلَ بعضَه فوقَ بعضٍ: نَضدَ אلمتاعَ، هم چیدن   یرو :نضد: مَنضود
  .אستدیگر آن مترאکم و بعضى باالى بعضى 

به کار یک بار در قرآن مجید  تنهالمه אین ک .ی شدنجاربر روی زمین  ن،شد  ریخته: سَکَب: مَسکُوب
  .אسترفته 

    .ها بساط :فرאشجمع : فُرُش

برخی . ورزد میمحبت  به אو و אستشوهرش  عاشق هزنى אست ک. وب یا عروبه אستعَرجمع : عُرُب
  .گیردبعروب زنى אست که با شوهرش بازى کند و با אو אنس ند معتقد
אین  .אند که در یک زمان به دنیا آمده ؛ یعنی، אفرאدیبه معنى همسال אست )سرج بر وزن(رب تِجمع : أتْرאب

د حوریان با شوهرאن شو معلوم مى .۳۳/ ، نبأ۵۲/ ص ،۳۷/ وאقعه: کلمه سه بار در وصف زنان بهشتى آمده אست
  .ندهستسن  ها جوאن و در یک آن ۀند و یا همא مسالخود ه

  آیات شرح) ج

  אصحاب یمین  بهشت

 ﴾ثُلَّةٌ مِنَ אلْأَوَّلِینَ وَثُلَّةٌ مِنَ אلْآخِرِینَ﴿آیۀ و אز  אست شده توصیفهاى אصحاب یمین  یات، نعمتدر אین آ
אصحاب یمین  جایگاهه کدهد  دقت در آیات نشان مى. ندهستאصحاب یمین  تر بهشتیان بیشه کشود  معلوم مى

  .و یا برعکس مقربان بارگاه ربوبی جایگاهی ویژه و مکانی متعالی دאرند تر אز سابقون אست ینیپا مرאتببه 

                                                 
 .قاموس قرآن :ک.ر .٨٢
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  تفسیر آیات

  میۀ بیست و هفتآ

  ﴾وَأَصْحابُ אلْیَمِینِ ما أَصْحابُ אلْیَمِینِ﴿

عمل به دست  ۀنام همچنین دאدن. אست مدثر نیز آمده ۀאهل بهشت در سور ۀبار  در אصحاب אلیمین تعبیر
  .אز قرآن کریم ذکر شده אست هرאست در چند آی

  :گوید در کتاب خود میطبرسى 

شود،  عمل به دست رאستشان دאده مى ۀکه نامسانى هستند کگویند אصحاب یمین 
برאى مشخص شدن  تنهاآید אین  به نظر مى .کرده אسترא אختیار  אین نظرنیز  אلمیزאن
  ٨٣.אن אز بدکارאن باشد وאللَّه אلعالمنیکوکار

وَ أَصْحابُ «خبر  نیز و ستא ها و تعجب אز حال آنتفخیم  بیان برאى »ما أَصْحابُ אلْیَمِینِ«אستفهام در 
  .رود به شمار می »אلْیَمِینِ

  متا سی و یک مهشت آیات بیست و

  ﴾وَماءٍ مَسْکوبٍ * وَظِلٍّ مَمْدُودٍ * وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ * فِي سِدْرٍ مَخْضُود﴿

های طوالنی که درختان אز همه  پوشاند؛ مانند خیابان مسیری طوالنی رא میه کست ی אא سایه، ممتد ظلّ
  .אند طرف آن رא فرא گرفته

  .شایان ذکر אست نکره آمدن وאژگان אین آیات برאی بیان تفخیم و بزرگدאشت אست

   ومس و سی و مآیات سی و دو

  ﴾ مَقْطُوعَةٍ وَال مَمْنُوعَةٍال * وَفاکهَةٍ کثِیرَةٍ﴿

شد و گاهى نباشد و گاهى با گونه نیست که ؛ یعنی، אینفصلى نیست گوید که אی سخن می אین آیه אز میوه
  .ان אستو همیشه در אختیار مؤمن شود مانع دسترسی بهشتیان به אین میوه نمی نیز هیچ عاملى

  مآیۀ سی و چهار

  ﴾فُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ﴿

که در زنانى  ،یعنىمعنای کنایی دאرد؛  אما برخی معتقدند ،هاى عالى אست به معنى بساط אًاهرظאین عبارت 
در روאیت معروف نیز آمده  .شود گفته مى »فرאش«به زن  و אز همین رو ندهست قدر  یعالمال و زیبایى ک ،عقل
  :אست

  ... .شود و  منسوب می» فرאش«یعنی فرزند به  »... رאش وאلولد للفَ«

  متا سی و هفت مپنج ت سی وآیا

  ﴾عُرُباً أَتْرאباً * فَجَعَلْناهُنَّ أَبْکارאً * إِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ إِنْشاءً﴿

                                                 
   .۳۵۶، ص ۹، طبرسی، ج אلبیان مجمع . ٨٣
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ها  بر آن... ه پیرى، فرسودگى، نازیبایى و کאند  آفریده شده אی به گونهها  ه آنک یابیم می אز نخستین آیه در
شوهرאن  بهمال کدر حد ها  آن. باز هم باکره خوאهند بود شوند و بدین ترتیب پس אز هر بار نزدیکی عارض نمی

 همسالهمه با شوهرאن خود و یا  אند همسنه همه جوאن و ک یابیم می در» אترאب« אز وאژۀ. ورزند خود عشق می
  .هستند

  متا چهل مآیات سی و هشت

  ﴾رِینَثُلَّةٌ مِنَ אلْآخِوَ * ثُلَّةٌ مِنَ אلْأَوَّلِینَ * لِأَصْحابِ אلْیَمِینِ﴿
نام  هکאهل بهشت אصحاب یمین خوאهند بود  تر אز אین رو بیش ؛برאى אختصاص אست در نخستین آیه الم

  .אستאصحاب میمنه  دیگرشان

  بخش دوم

  هفتم تا پنجاه و مآیات چهل و یک

  ﴾وَأَصْحابُ אلشِّمالِ ما أَصْحابُ אلشِّمالِ﴿ .۴۱

  ﴾فِي سَمُومٍ وَحَمِیمٍ﴿ .۴۲

 ﴾یَحْمُومٍوَظِلٍّ مِنْ ﴿ .۴۳

  ﴾رِیمٍکال بارِدٍ وَال ﴿ .۴۴

  ﴾مُتْرَفِینَ کانُوא قَبْلَ ذلِکإِنَّهُمْ ﴿ .۴۵

  ﴾انُوא یُصِرُّونَ عَلَى אلْحِنْثِ אلْعَظِیمِکوَ﴿ .۴۶

  ﴾نَّا تُرאباً وَعِظاماً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَکانُوא یَقُولُونَ أَ إِذא مِتْنا وَکوَ﴿ .۴۷

  ﴾لُونَأَوَ آباؤُنَا אلْأَوَّ﴿ .۴۸

  ﴾אلْآخِرِینَقُلْ إِنَّ אلْأَوَّلِینَ وَ﴿ .۴۹

  ﴾مِیقاتِ یَوْمٍ مَعْلُومٍ  لَمَجْمُوعُونَ إِلى﴿ .۵۰

  ﴾ذِّبُونَکمْ أَیُّهَا אلضَّالُّونَ אلْمُکثُمَّ إِنَّ﴿ .۵۱

  ﴾لُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍکلَآ﴿ .۵۲

  ﴾فَمالِؤُنَ مِنْهَا אلْبُطُونَ﴿ .۵۳

  ﴾نَ عَلَیْهِ مِنَ אلْحَمِیمِفَشارِبُو﴿ .۵۴

  ﴾فَشارِبُونَ شُرْبَ אلْهِیمِ﴿ .۵۵

  ﴾هذא نُزُلُهُمْ یَوْمَ אلدِّینِ﴿ .۵۶
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  بررسی آیات

  ترجمۀ آیات) אلف

  !»یارאن سمت چپ«و یارאن سمت چپ و چه باشند  .۴۱

  های آب جوشان میان تفتی אز گازهای سمی و چشمهدر  .۴۲

  אی אز دود سیاه سایهو  .۴۳

  .نه אرجمند و با کرאمتباشد و سالمت و  کخن نه .۴۴

  .بودند در ناز و نعمت و طغیانگری پیشینآنان در زندگی  .۴۵

  .ورزیدند آنان بر گناه بزرگ אصرאر میو  .۴۶

گیریم و  مشتی אستخوאن بدل شویم، آیا دوباره جان میو  کخابه ه بمیریم و ک هنگامی :گفتند و مى .۴۷
  .خیزیم می بر

  .گیرند د گذشتۀ ما هم دوباره جان میو אجدא .۴۸

  های پیشین و پسین אمت: وبگ .۴۹

  .رسند تا رسیدن روز موعود به هم می .۵۰

  کنید مردم گمرאه که قیامت رא تکذیب می .۵۱

  .אز درخت زقوم خوאهید خورد. ۵۲

  .ها رא אز آن پر کنید چندאن که شکم .۵۳

  .نوشید پس אز آن אز چشمۀ آب دאغ می .۵۴

  .نوشید אز آن می) برید هجوم می(انند شتر تشنه م .ـ۵۵

  .در روز برپایی قیامت چپروאنجایگاه ضیافت אین אست  .۵۶

  بررسی لغات) ب

شود و  به دست چپشان دאده مى ها آن عمل ۀאصحاب شمال کسانى هستند که نام .ضد یمین، چپ: شِمال
  .ها رא گرفته אست یا شومى آن

آب : »حمیم« :گوید طبرسى نیز می ).رאغب(کند  سم در بدن نفوذ مى باد گرمى אست که مانند: سَموم
 .جوشان

: رאغب و طبرسى. אست شده گفته» یحموم« یء سیاه دود و هر شى به אلموאرد אقربدر . دود: یَحموم
  .אند گفته »رא که אز سوختن پیه به وجود آیدشیئی «

  .אست» ظل«صفت  ظاهرאً. خنک: بارِد
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 :مانند یعنی، نعمت دאدن و وسعت دאدن؛ نعمت אترאف. تجاوزکارאن ثروتمند :زن لقمهترفه بر و: مُترَفین
مترف کسى אست  غته و אبطرته؛ یعنی،אط: אترفته אلنعمةאما برخی دیگر معقتدند  ٨٤﴾أَتْرَفْناهُمْ فِي אلْحَیاةِ אلدُّنْیا﴿

  .باشد شده که در אثر قدرت و نعمت، تجاوزکار

ه به معنى گناه אست، کند ک و אز دیگرאن نقل مى دאند به معنای نقض عهد می طبرسى آن رא. گناه: حِنْث
  .אست تعریف کردهآن رא گناه و شکستن عهد  قاموس אما مؤلف

  ٨٥.آن هم زقوم گفته شده אست درختى אست در جهنم که به میوۀ: زَقُّوم

شتر تشنه که אز آب خوردن سیر : یمهאأل ؛»هعَطَشَإشتدّ : یاماًهُ ،هامَ«. شترאن تشنه )بر وزن شیر(: هِیْم
 .אست» یمهِ«شود، جمع آن  نمى

  .شود چیزى که میهمان بر آن نازل مى، پذیرאیى محل :نُزُل

  آیات شرح) ج

 رא ها عذאب آن دلیل گوید و سخن میکرאن بعث عذאب אصحاب شمال و من ۀبار درآیات אین بخش אز 
  .نماید معرفی میکاب گناهان ار معاد و אرتکאن

  فسیر آیاتت

  مآیۀ چهل و یک

  ﴾وَأَصْحابُ אلشِّمالِ ما أَصْحابُ אلشِّمالِ﴿

خبر  »ما أَصْحابُ אلشِّمالِ« و عبارت ستא ها آن ی حالناگوאرتعجب و شدت  بیان אستفهام برאىی ما
  .رود به شمار می مبتدא

  آیات چهل و دوم تا چهل و چهارم

  ﴾ال بارِدٍ وَال کرِیمٍ * ومٍوَظِلٍّ مِنْ یَحْمُ * فِي سَمُومٍ وَحَمِیمٍ﴿
 و ظل به معنای هر دو صفت ظل هستند ﴾رِیمٍکال بارِدٍ وَال ﴿ .معنا کرده אستسموم رא حرאرت آتش  کشاف
  .אست و نه گوאرא کیل شود نه خنکه אز دود تشکאى  ولى سایه ،و خوشایند باشد که باید خنکچیزى אست  ۀسای

  .آیات برאی بیان تعظیم و شدت אمر אستشایان ذکر אست نکره آمدن وאژگان אین 

  آیۀ چهل و پنجم

  ﴾إِنَّهُمْ کانُوא قَبْلَ ذلِک مُتْرَفِینَ﴿

د و به همین دلیل ها در دنیا אهل طغیان بودن آن ،یعنى אصحاب شمال אست؛عذאب אین آیه بیانگر دلیل 
طلبی آنان אست؛ چه ثروتمند  אین تعبیر بیان روحیۀ دنیاپرستی و عشرتمنظور אصلى  گویا. باید عذאب بکشند
  .باشند، چه نباشند

                                                 
  .۳۳/ مؤمنون. ٨٤

  .۵۲/ ؛ دخان۶۲/ صافات: ک.ر .٨٥
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  میۀ چهل و ششآ

  ﴾وَکانُوא یُصِرُّونَ عَلَى אلْحِنْثِ אلْعَظِیمِ﴿

آمده  אلبیان  مجمعدر  .رده بودندعادت ک به آن شدند و ب گناهان بزرگ مىکپیوسته مرت אصحاب شمال
  .»دنرد و אز آن دست برندאنه به گناه אدאمه دهکست א אصرאر آن« :אست

  مو چهل و هشت مآیات چهل و هفت

  ﴾أَوَآباؤُنَا אلْأَوَّلُونَ * وَکانُوא یَقُولُونَ أَ إِذא مِتْنا وَکنَّا تُرאباً وَعِظاماً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴿

  .معاد אستار کאن ۀبار ولى אین دو آیه در گناه بود אرتکاب در رאبطه با ۀ پیشیندو آی

 .אستאستخوאن  ماندن و باقی  کهاى بدن به خا ل شدن گوشتیبدت» ترאبا«منظور אز در نخستین آیه 
که مردیم و بدنمان پوسید،  پس אز آن آیا ما و پدرאن پیشین ما« :گفتند مى مشرکان در אنکار אین مطلب

تعجب و אستبعاد  کنند، نشان دאدن که پدرאن گذشتۀ خود رא نیز مطرح می אین دلیل» !؟برאنگیخته خوאهیم شد
  .تر אز خودشان אست یشب

دאنیم که אستبعاد  کامالً روشن אست که אین سخن مشرکان و مخالفان معاد تنها یک אستبعاد אست و می
مغلطه سخنی אست که ظاهرאً همرאه برهان אست אما در . אی אز برهان ندאرد، بلکه تنها یک نوع مغلطه אست بهره

خوאستند تنها با یک אستبعاد و دور אز حقیقت پندאشتنی،  میها  آن. وאقع خالی אز هرگونه دلیل و برهان אست
در . گوید آورد، بلکه با قاطعیت پاسخ می قرآن کریم هم در برאبر אستبعاد آنان برهان نمی. حقیقتی رא אنکار کنند

بحث رא مشابه אین . وאقع چون אستبعاد دلیل نیست ردّ آن هم به دلیل نیاز ندאرد و تنها نیازمند بیان قاطع אست
אگر ما مردیم و به خاک و אستخوאن «: برند کار می بینیم که مشرکان همین عبارאت رא به در سورۀ صافات می

  »!شوند؟ شویم، آیا پدرאن پیشین ما باز زنده می تبدیل شدیم آیا دوباره زنده می

  :فرماید قرآن کریم در پاسخ آنان می

شما خوאر و درمانده ) که در آن حالت باالتر אین(و ) شوید حتماً زنده می(بگو بله  ﴾أَنْتُمْ دאخِرُونَقُلْ نَعَمْ وَ﴿
  .خوאهید بود

های  אمت: بگو«: کند در سورۀ مبارک وאقعه هم قرآن کریم پاسخ آنان رא در آیات بعدی چنین بیان می
  .»گردند پیشین و پسین همگی در روز موعود مجتمع می

  حشر همگانی

  مو پنجاه مآیات چهل و نه

  ﴾مِیقاتِ یَوْمٍ مَعْلُومٍ  لَمَجْمُوعُونَ إِلى * قُلْ إِنَّ אلْأَوَّلِینَ وَאلْآخِرِینَ﴿

کار  ه در אینکبدאن معنا אست אولین و آخرین ذکر  .آن بیانیه אست ۀمیقات به معنى وقت معین و אضاف
  .ست جمع خوאهند گشت، بلکه همه و همه در آن روز که میعاد אلهی אنیستتفاوتی میان گذشتگان و آیندگان 

  مآیۀ پنجاه و یک

  ﴾ثُمَّ إِنَّکمْ أَیُّهَا אلضَّالُّونَ אلْمُکذِّبُونَ﴿
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  .کردید سپس شما، אی گمرאهانی که قیامت رא تکذیب می

  ۀ پنجاه و دوم و پنجاه و سومآی

  ﴾فَمالِؤُنَ مِنْهَا אلْبُطُونَ * لَآکلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ﴿

گاه به  شجر وאژۀ. אست بیان شده شجر بارۀ در» منها« و אست» من شجر«یان ب» من زقوم« ظاهرאً
 گونه אفرאد رسد אین میبه نظر . مؤنث آمده אست به صورت ضمیرش ؛ אز אین رورود کار مىمؤنث نیز به  صورت

  .نندک م خود رא אز آن پر مىکت گرسنگى ششدאز 

  مآیۀ پنجاه و چهار

  ﴾حَمِیمِفَشارِبُونَ عَلَیْهِ مِنَ אلْ﴿

  .خورند می دאغتشنگى آب  אین آیه منکرאن معاد پس אز خوردن زقوم אز شدت بر پایۀ

  مآیۀ پنجاه و پنج

  ﴾فَشارِبُونَ شُرْبَ אلْهِیمِ﴿

  .، אز آن آب خوאهند خوردندאرد یه سیرکאستسقا  مبتال به ه مانند شترکنه تنها به طور عادى بل

  مآیۀ پنجاه و شش

  ﴾אلدِّینِ هذא نُزُلُهُمْ یَوْمَ﴿

  .אست ، چنینها دאده خوאهد شد آن هبدر روز قیامت ها و آنچه  پذیرאیى آن

  بخش سوم

  متا هفتاد و چهار مآیات پنجاه و هفت

  ﴾مْ فَلَوْ ال تُصَدِّقُونَکنَحْنُ خَلَقْنا﴿ .۵۷

  ﴾أَ فَرَأَیْتُمْ ما تُمْنُونَ﴿ .۵۸

  ﴾قُونَأَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ אلْخالِ﴿ .۵۹

  ﴾ما نَحْنُ بِمَسْبُوقِینَکمُ אلَْموْتَ وَنَحْنُ قَدَّرْنا بَیْنَ﴿ .۶۰

  ﴾مْ فِي ما ال تَعْلَمُونَکنُنْشِئَکمْ وَأَنْ نُبَدِّلَ أَمْثالَ  عَلى﴿ .۶۱

  ﴾رُونَکفَلَوْ ال تَذَ  لَقَدْ عَلِمْتُمُ אلنَّشْأَةَ אلْأُولى وَ﴿ .۶۲

  ﴾أَ فَرَأَیْتُمْ ما تَحْرُثُونَ﴿ .۶۳

  ﴾أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ אلزَّאرِعُونَ﴿ .۶۴

  ﴾هُونَکلَوْ نَشاءُ لَجَعَلْناهُ حُطاماً فَظَلْتُمْ تَفَ﴿ .۶۵

  ﴾إِنَّا لَمُغْرَمُونَ﴿ .۶۶
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  ﴾بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴿ .۶۷

  ﴾أَ فَرَأَیْتُمُ אلْماءَ אلَّذِي تَشْرَبُونَ﴿ .۶۸

  ﴾مُوهُ مِنَ אلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ אلْمُنْزِلُونَأَ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُ﴿ .۶۹

  ﴾رُونَکلَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجًا فَلَوْ ال تَشْ﴿ .۷۰

  ﴾أَ فَرَأَیْتُمُ אلنَّارَ אلَّتِي تُورُونَ﴿ .۷۱

  ﴾أَ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَها أَمْ نَحْنُ אلْمُنْشِؤُنَ﴿ .۷۲

  ﴾وَمَتاعاً لِلْمُقْوِینَ رَةًکنَحْنُ جَعَلْناها تَذْ﴿ .۷۳

  ﴾אلْعَظِیمِ کفَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّ﴿ .۷۴

  بررسی آیات

  ترجمۀ آیات) אلف

  .کنید بودیم که شما رא آفریدیم، پس چرא آفرینش بعدی رא تصدیق نمیما . ۵۷

دאیش آیا توجه و دقت در خلقت و سیر پی(ریزید؟  אی رא که در رحم همسرتان می אید آن نطفه آیا دیده. ۵۸
  ).אید؟ و قرאرگیری آن در رحم مادرאن کرده

  אید؟ یا ما خالق آن هستیم؟ شما خودتان آن رא آفریده. ۵۹

مانده  عقب) نسبت به نخستین بار(و باز هم عاجز نیستیم و אیم  ردهکمیان شما مقدر  ما مرگ رא. ۶۰
  .نشدیم

  .نیمکخلق  ،دאنید نمى) رאکیفیت آن (ه که אمثال شما رא بیاوریم و شما رא در خلقتى ک. ۶۱

  !شوید؟ نمى خلقت دوم) کیفیت(متوجّه چرא پس אید  دאنسته که رא نخستینخلقت . ۶۲

  אید؟ كنید، مالحظه كرده  یآیا آنچه رא كِشت م. ۶۳

  پرورאنیم؟ که آن رא مییم یرویانید یا ما آیا شما آن رא مى. ۶۴

  .خندید گفتی میبا شیم آن وقت گردאن آن رא خشک مى بخوאهیمאگر . ۶۵

  .אیم زده وאقعاً ما زیان] :گویید یو م[. ۶۶

  .و روزی خود محروم شدیمه אز رزق کبل  .۶۷

  ؟... آشامید مىه کآبى رא  به نظر شماآیا . ۶۸

) آب دریا رא تصفیه کردیم و قطره قطره بر سر شما(ما بودیم که אید؟ یا  ردهکآیا شما آن رא אز אبر نازل  . ۶۹
  .نازل کردیم

  !آورید؟  آن رא به جا نمیر کچرא ش .یمهد رאر مىق و تلخ آن رא شور بخوאهیمאگر   .۷۰

  ؟אید مالحظه کرده אفروزید مىه کآتشى رא  شما آنآیا . ۷۱

  .)که قابل אشتعال باشد(که درخت آن رא چنان پروردیم یم یאید یا ما آیا چوب آن رא شما رویانده. ۷۲
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ت خود قرאر دאدیم و توشۀ رאه آن مسافرאن که در بادیۀ نامسکون سفر אین آتش رא یادوאرۀ رحمما . ۷۳
  .کنند

  .نکتسبیح  پس با אستعانت نام پروردگار بزرگت. ۷۴

  بررسی لغات) ب

  .ریختن منى در رحم: إمناء: تُمنُون

  .خلقت، به وجود آمدن: نَشْأة

رא نقل کرده ) آلهو علیه אهللا صلّى(دא ین معنا، حدیث رسول خא بیانאز  پسطبرسى . رویاندن: زرع: تَزرَعُونه
 .؛ کسی نگوید رویاندم بلکه بگوید حرث نمودم»ال یَقُولنَّ אحدُکم زرعتُ ولیَقُل حَرَثتُ«: אست که فرمود

 تی؛ هفت سال با جدّ﴾تَزْرَعُونَه سَبعَ سِنینَ دَأْباً﴿ :برخی معتقدند אین وאژه به معنى کاشتن אست؛ مانند
  .کنید زرאعت می

  .شکسته و خشکیده هیزم: حطام ،شکستن: حَطْم: اماحُط

אین وאژه در آیۀ یادشده به هر کدאم אز אین چهار  .ندאمت و خوردن فاکهة، تمتع، تعجب :تَفَکُّه: تَفَکَّهون
 .شود تعریف معنا می

  .אند تعریف کرده אبر آبدאر برخی آن رא .אبر روشن، אبر سفید: رאغب. אبر: مُزْن

به  شخص فالن אست؛ یعنى ابه سه معن» אقوى فالن« :آمده אست אلموאرد אقربدر . و فقرאאغنیا : مُقْوین
  .آمده אست قرآنیک بار در تنها  ین وאژهא .بیابان نازل شد، فقیر گردید، غنى شد

  آیات شرح) ج

ل به معاد אستدال ، در אین آیاتکار هر یک پایانپس אز تقسیم مردم به سه گروه و بیان خدאوند متعال 
و ل یو تمام وساکه شما ست، خدאیى א ه אین خبر אز جانب خدאى شماکست א אستدالل آن ۀ אینخالص .کند می

ذیب کبینید چرא خلقت دوم رא ت رא با چشم مى نخست که شما خلقت حال .شما رא آفریده אستאمکانات زندگی 
ه کتابى אست کقرآن אست و آن  ،دهد ه אز بعث خبر مىکتابى ک« :ایدفرم می بعدیگاه در آیات  آن! کنید؟ مى

  .کتابی مکنون که در عالم باال نزد خدאی رحمان אست و خدאوند آن رא نازل کرده אست» .אستنازل شده 

ها  حیات و אمکانات آن به نمایش درآمده אست که אگر کسی به آندر אین آیات مظاهرى אز  گفتنی אست
  .بدیا می بیندیشد حیات پس אز مرگ رא کامالً در

های درختان که قابل سوختن و  بخش و پدیدאر شدن تنه های گیاهی، نزول بارאن حیات آیا کشت دאنه
پس باید در آیات دقت کنیم، شاید نکات زیبای آن رא ! درپی نیست؟ آتش ساختن هستند، نمودאری אز حیات پی

  .بیابیم

אهدאف وجودی آن معاد و אستدالل حور بیان אین سوره بر متوאن به אین نکته אشاره کرد که  میدر مجموع 
אست، متمرکز های آنان در دنیا  بندی که آغاز آن در پی گروهאفرאد بشر در عالم آخرت  تقسیماتطرحی بر و 

سوزאنند همه  ، نزول بارאن و پرورش درختی که چوب آن رא می)אمناء(مباحثی אز قبیل کشت نطفه  אست و ذکر
  .ها در قیامت אست بازسازی بدن ی بر چگونگیحشری دیگر و بیانو همه سخن אز 



۵۰  

Tafsir(2) 88-89 V. 02 http://vu.hadith.ac.ir 

  تفسیر آیات

  مآیۀ پنجاه و هفت

  ﴾نَحْنُ خَلَقْناکمْ فَلَوْ ال تُصَدِّقُونَ﴿

در حد » مکخلقنا«! نید؟ک رא تصدیق نمىو قیامت چرא خبر بعث  ،یعنى ؛خبر بعث אست» تصدّقون«مفعول 
گوییم، باور  س چرא هنگامی که אز خلق دوباره سخن میپدאنید  مى وאیم  ردهکما شما رא خلق  ،یعنى ؛تعلیل אست

  !کنید؟ نمی

  مو پنجاه و نه متشآیۀ پنجاه و ه

  ﴾أَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ אلْخالِقُونَ * أَ فَرَأَیْتُمْ ما تُمْنُونَ﴿

م مادرאن شما در خلقت و قرאر دאدن نطفه در رح ،یعنى ؛دقت و توجه אست جلب برאى» أ فرأیتم« وאژۀ
آوریم، آیا  به وجود مىبینید،  אنسان کنونی رא که شما می ،یم که אز نطفهیخالق ما .دیبیش نیستعاملى 
  !بیافرینیم؟ باردیگر توאنیم  نمى

  مو شصت و یک مآیات شصت

  ﴾وَنُنْشِئَکمْ فِي ما ال تَعْلَمُونَ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثالَکمْ  عَلى * نَحْنُ قَدَّرْنا بَیْنَکمُ אلْمَوْتَ وَما نَحْنُ بِمَسْبُوقِینَ﴿

אیم و شما رא در خلقت  کنیم و برאی آفرینشی دیگر، مغلوب و درمانده نشده میتقدیر  مرگ شما رאما 
  .دאنید، پدیدאر خوאهیم کرد آخرت، که کیفیت آن رא نمی

  مآیۀ شصت و دو

  ﴾نَفَلَوْ ال تَذَکرُو  وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ אلنَّشْأَةَ אلْأُولى﴿

نطفه رא به אنسان تبدیل  چگونهه خدא کאید  شما دאنسته ،یعنى ؛یفیت خلقت باشدکن אست منظور کمم
  !؟کنید توجه نمی یفیتکهمان به  خلقت آخرت ۀبار ند، پس چرא درک مى

کم بدאن אشاره  خوאهد אز رאز خلقت آخرت پرده بردאرد و یا دست گویا در אین آیات شریف خدאی سبحان می
قرآن کریم در موאرد دیگری نیز خلقت قیامت رא به خلقت אنسان . های دقیق در آن تأمل کنند ید אنسانکند شا

کند و در آیاتی گوناگون با توصیف تشکیل جنین گیاهان در دل خاک، آن رא  در دورאن جنین تشبیه می
  .کند ها در قیامت معرفی می نمودאری אز بازسازی بدن אنسان

کند و همچون  ، بدن אفرאد بشر در قیامت در دل خاک به صورت جنین رشد میبنا بر آنچه گفته شد
کند تا با نفخ صور אز دل  های گیاهی در دل خاک و با همان سیر رشد جنین در بدن مادر پرورش پیدא می دאنه

 אین سخن در روאیات و آیات بسیار، به صرאحت و. خاک سر برآورند و زندگی אبدی خود رא در پیش گیرند
  ٨٦.אشارت بیان شده אست

                                                 
  .خوאهد آمد) ۳کالم (توضیح الزم پیرאمون אین موضوع در درس معاد  .٨٦
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  تبیینی אز سیر معاد

  مو شصت و چهار ومآیات شصت و س

  ﴾تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ אلزَّאرِعُونَ أَ أَنْتُمْ * أَ فَرَأَیْتُمْ ما تَحْرُثُونَ﴿

مرحله אز مرאحل پیدאیش حیات رא سه ، تقدیر مرگ و تشبیه آخرت به دنیا بیانپس אز خدאوند سبحان 
ها در مسیر  همۀ אین. ها کشت دאنه، نزول بارאن و پیدאیش درختان و چوب: אند אز کند که عبارت یادآوری می

و بلکه  ان معادکشاهدى بر אم خدאی رحمان وت و قدرت دلیل ربوبی تحقق אرאدۀ אلهی بر אیجاد حیات، بیانگر
  .אست توضیحی بر کیفیت آن

 بر אساسه ک אستى אز مرموزترین אسرאر حیات کیدن گیاهان ییرو .رویانیدن אست» تزرعون«منظور אز 
های شما رא در قیامت אز دل خاک  رویاند، بدن پس همان خدאیی که گیاهان رא می .گیرد ى אنجام مىאلهمشیت 
  .دهد رویاند و پرورش می می

  مآیۀ شصت و پنج

  ﴾لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْناهُ حُطاماً فَظَلْتُمْ تَفَکهُونَ ﴿

 ک، زرאعت خشکردند و آب رא جذب نمیאمالح زمین  ،ها ریشه .ردیمک مى کرא خشخوאستیم آن  אگر مى
  .ردیدک تعجب مىآن وقت  و شد مى

  مو شصت و هفت مآیات شصت و شش

  ﴾نَبَلْ نَحْنُ مَحْرُومُو * إِنَّا لَمُغْرَمُونَ﴿

 و حاصل شد ىهدر رفت و تالشمان ب مانوقتشد،  خرج ما ضایع ،شدگانیم ما غرאمت: گفتید با تعجب می
  .یمشدروزى خود محروم  تأمین אز باالتر אز آن،

  مو شصت و نه مآیات شصت و هشت

  ﴾أَ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ אلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ אلْمُنْزِلُونَ * אلْماءَ אلَّذِي تَشْرَبُونَ أَ فَرَأَیْتُمُ﴿

ها  زیرא آب אقیانوس ؛ها אز آب بارאن אست خانهرودو  ها چاه ها، هاى شیرین در אعماق زمین، چشمه تمام آب
أَ أَنْتُمْ ﴿ :ستא ار خدאکאین  و رفت و بارאن نبود حیات אز بین مىیل باد کتبخیر دریاها و تشאگر  .نیست نوشیدنی

  .﴾... أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ אلْمُزْنِ

  مآیۀ هفتاد

  ﴾جَعَلْناهُ أُجاجاً فَلَوْ ال تَشْکرُونَ لَوْ نَشاءُ﴿

شور و تلخ به  طور אگر همان. ها چنین אست آب אقیانوس .אست تلخ אز شدت شوری، هکى אست اج آبجאُ
ست که در אثر א אین قدرت خدא. بودند ها هم شور و تلخ و غیرقابل אستفاده می شدند بارאن تبدیل میبارאن 
  .گیرد و در אختیار ما قرאر میشود  تبخیر مىخالص آب  ،آفتاب حرאرت

  .فرستد های ویژه و الزم رא فرو می ها خدאی رحمان بارאن بازسازی بدنهنگام م در قیامت ه
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  مآیۀ هفتاد و یک

  ﴾أَ فَرَأَیْتُمُ אلنَّارَ אلَّتِي تُورُونَ﴿

 توجهت و دق برאی جلب »أ فرأیتم« وאژۀ .»خرج نارهأ :ى אلزندورَأ« :אستبه معنى אفروختن آتش  »یرאءإ«
هم زندگى  وجود ندאشتאگر در جهان  که سرאر خلقت אستى خدא و אها ى אز نعمتکوجود آتش ی .אست
  .پذیر نبود אمکان

  مآیۀ هفتاد و دو

  ﴾أَ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَها أَمْ نَحْنُ אلْمُنْشِؤُنَ﴿

אمالح زمین و گازهاى هوא به  ،نظام خلقت و مشیت خدא آب بر پایۀ .ها محلّ پیدאیش آتش אست یدنيیرو
بدین ترتیب آتش نیز در نظام  .آید به وجود مى ها د و آتش در آننشو مى ها تبدیل نییدیرور دیگچوب و 

  .حکیمانۀ אلهی، بدون هدف خلق نشده אست

سوزאنید، אما אین چوب محصول یک برنامۀ  کند که شما چوب رא می گویا خدאوند به אین نکته אشاره می
 אی אز حیات رא به نمایش ا אین مرحله پیشرفت نموده و گوشهحیاتی אست؛ دאنۀ گیاهی در دل خاک رشد کرده، ت

  .گذאشته אست

  ومآیۀ هفتاد و س

  ﴾نَحْنُ جَعَلْناها تَذْکرَةً وَمَتاعاً لِلْمُقْوِینَ﴿

  :אست رא بیان کردهبرאى خلقت آتش دو هدف  آیه در אین

  .مایۀ توجه و یادآوری אست .۱

ه هفتاد کآتش دنیا جزئى אز آتش جهنم אست « :شده אستنقل  )אلسالم علیه(در روאیتى אز حضرت صادق 
  ٨٧.»ین آمده אستیدرجه خاموش شده و پا

  .אست برאى مردم یمتاع .۲

معنا آخرت  ۀرکرא تذ »رهکتذ«و برخی  אست معنا کرده» محتاجین«رא » مقوین«خود  تفسیردر  قمى
  .ستא אیجاد حیات دوبارهאیجاد آتش دلیل قدرت خدא بر  ،یعنى ؛אند کرده

  مآیۀ هفتاد و چهار

  ﴾فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّک אلْعَظِیمِ﴿

، مشرکان ،یعنى ؛אست )آلهو علیه אهللا صلّى(بر بیان گذشته و خطاب به حضرت رسول تفریع אین آیه 
ه پایان אین زندگى آغاز قیامت ک אین تأکید بر و پس אز بیان אین نکاتا تو אم ،کنند ار مىکبعث رא אنقیامت و 

  .ار لغوى אنجام دهدکه ک אز אین و אو رא منزه بدאن نکخدאیت رא تسبیح אست، 

ن אید و بو مى بیهودهدنیا آخرت نبود خلقت אنسان  אز ه אگر پسکشود  אز אمر به تسبیح به خوبى روشن مى
  .אستخدא  ۀمخالف سبحانیت و تنزی

                                                 
 .۱۵۰، ص ۵، ج ه۱۴۱۵، مال محسن فیض كاشانی، تهرאن، אنتشارאت صدر، تفسیر אلصافی .٨٧
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 یت رא با مدد جستن אز אسم אوخدא« :شود مى امعن چنین ،به معنى אستعانت باشد» باسم«در  »ءبا« אگر
برאى  »باء« אما אگر. »نکر خدא، خدאیت رא تسبیح کبا ذ«یعنى  ؛ر باشدکو شاید אسم به معنى ذ »نکتسبیح 
صفت  ،عظیم بدین ترتیب» .ستא ن آن تسبیح خدאکخدאیت رא تسبیح « :شود گونه معنا می باشد، אینتعدیه 
  .خوאهد بود» رب«صفت אسم یا 

 آیات وאقعه ۀسور :אست آمده» אسم« وאژۀ» سبح«אز فعل  پس بارسه  تنهادر تمام قرآن  ستشایان توجه א
אما در  .﴾אلْأَعْلَى کسَبِّحِ אسْمَ رَبِّ﴿ אست در آیۀ آمده »باء«هم بدون  یک مرتبه. ۵۲آیۀ  حاقه ۀسور و ۹۶و  ۷۴

پس אز آن و یا  »سَبِّحْهُ لَیْلًا طَوِیلًاوَ« و »... بِّحُ ِللَّهِیُسَ« ،»... سَبَّحَ لِلَّهِ«:مانند אست؛ אضافه شده خدאبه  دیگر آیات
  .»... کسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّوَ«:مانند אست؛ ر شدهکذ» بحمده«وאژۀ 

وند ت خدאنقص دאنستن ربوبی یات تسبیح و بىتعدیه باشد، منظور אز אین آ برאی» باسم«در  »باء« ۀאگر کلم
دهد  نیز نشان مى پسین و پیشیندقت در آیات  .نیز چنین אست ﴾אلْأَعْلَى کرَبِّ سَبِّحِ אسْمَ﴿ه در ک چنان אست،
  .אست شده ذکرאز ربوبیت  هایی جلوهه ک
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  هدف درس

  .شرح و تفسیر آیات هفتاد و پنجم تا نود و ششم سورۀ مبارک وאقعه 

  آیات هفتاد و پنجم تا نود و ششم
  ﴾فَال أُقْسِمُ بِمَوאقِعِ אلنُّجُومِ﴿ .۷۵

  ﴾مٌیوَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِ﴿ .۷۶

  ﴾مٌیرِکإِنَّهُ لَقُرْآنٌ ﴿ .۷۷

  ﴾نُونٍکتابٍ مَک یفِ﴿ .۷۸

  ﴾مَسُّهُ إِالَّ אلْمُطَهَّرُونَیال ﴿ .۷۹

  ﴾نَیلٌ مِنْ رَبِّ אلْعالَمِیتَنْزِ﴿ .۸۰

  ﴾ثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَیأَ فَبِهذَא אلْحَدِ﴿ .۸۱

  ﴾ذِّبُونَکمْ تُکمْ أَنَّکوَتَجْعَلُونَ رِزْقَ﴿ .۸۲

  ﴾ال إِذא بَلَغَتِ אلُْحلْقُومَفَلَوْ ﴿ .۸۳

  ﴾نَئِذٍ تَنْظُرُونَیوَأَنْتُمْ حِ﴿ .۸۴

  ﴾نْ ال تُبْصِرُونَکمْ وَلکهِ مِنْیوَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَ﴿ .۸۵

  ﴾نَیِنیرَ مَدِینْتُمْ غَکفَلَوْ ال إِنْ ﴿ .۸۶

  ﴾نَینْتُمْ صادِقِکتَرْجِعُونَها إِنْ ﴿ .۸۷

  ﴾نَیرَّبِانَ مِنَ אلْمُقَکفَأَمَّا إِنْ ﴿ .۸۸

  ﴾مٍیحانٌ وَجَنَّةُ نَعِیفَرَوْحٌ وَرَ﴿ .۸۹

  ﴾نِیمِیانَ مِنْ أَصْحابِ אلْکوَأَمَّا إِنْ ﴿ .۹۰

  ﴾نِیمِیمِنْ أَصْحابِ אلْ کفَسَالمٌ لَ﴿ .۹۱

  ﴾نَینَ אلضَّالِّیذِّبِکانَ مِنَ אلْمُکوَأَمَّا إِنْ ﴿ .۹۲

  ﴾مٍیفَنُزُلٌ مِنْ حَمِ﴿ .۹۳

  ﴾مٍیةُ جَحِیوَتَصْلِ﴿ .۹۴

  ﴾نِیقِیإِنَّ هذא لَهُوَ حَقُّ אلْ﴿ .۹۵

  ﴾مِیאلْعَظِ کفَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّ﴿ .۹۶
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  بررسی آیات

  ترجمۀ آیات) אلف

  .خورم قسم نمی پس به جایگاه ستارگان .۷۵

  .אین خود سوگندی عظیم אست אگر بدאنید .۷۶

  .قرآنی گرאنمایه אست ،سوگند که אین قرآن .۷۷

  .تاب نهان ثبت אستאصل آن در یک ک نسخۀ .۷۸

  .رسد جز دست مطهرאن دست کسی به آن نسخۀ אصلی نمی .۷۹

  .تنزیل آن אز پیشگاه پروردگار جهانیان אست .۸۰

  !؟کنید אعتنایی برخورد می آیا با چنین قرآنی با بی .۸۱

  !؟دهید مالک تکذیب قرאر میو روزیتان رא  .۸۲

  ؛رسد به گلوگاه می ،)ستمرگ א ۀאنسانی که در آستان(چرא وقتی جان پس  .۸۳

  אید؛ و شما بر گرد אو به تماشا نشسته .۸۴

  .بینید نمی ،)بیند آنچه رא که אو می(تر אز شماییم ولی شما  و ما در آن هنگام به אو نزدیک .۸۵

  .)אید و تنها برאی کامیابی به دنیا آمده(و کیفر ندאرید  אجزپس אگر  .۸۶

  .)تا کامیابی אو رא کامل کنید( .گردאنید چرא جان אو رא به کالبدش برنمی .۸۷

  ؛باشد بارگاه قدس ربوبی ناאز مقرب) محتضر(پس אگر  .۸۸

با گل ) وزد که אز بهشت مقربان می(پروری אست  پادאش אو نسیم جان) کند و نزل میدر جوאر آنان م( .۸۹
  .و ریحان و بهشت پرنعمت جاودאن

  ؛)אصحاب یمین آسوده باش ۀتو אز ناحی( .ست روאنو در سِلک رא و אگر אز אصحاب یمین باشد .۹۰

  .سالم بر تو אز אصحاب یمین .۹۱

  ؛نندگان و گمرאهان باشدک ذیبکو אما אگر אز ت .۹۲

  برאی אو אست؛ אز آبى جوشان ضیافتی . ۹۳

  .موאجه شدن با آتش خروشانو  .۹۴

  .عین حقیقت אست ،شک آنچه گفتیم بی .۹۵

  .رא تسبیح کن» هللاא«پروردگار بزرگت  نامپس  .۹۶

  وאژگانبررسی ) ب

 אز غیر پوشیدهیا  و ى محفوظ و مصون אز تغییر و تبدیلابه معنאین آیه  در نُونکمَوאژۀ . پوشیده: مَکنُون
  .אهل خود אست

   ).אلسالم علیهم(ه و אهل بیت کمالئ همچون ،خدא سویگان אز شد شدگان، تطهیر کپا: אلْمُطَهَّرُونَ
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  .ردنکمالى  روغن: אدهان و تدهین ،روغن :هندُ: مُدْهِنُونَ

  .אعتنایى אست تهاون و بى ی آنאستعار و معنای شود אز آن نرمى و مدאرא אرאده مى: گوید میرאغب 

  رאحتى: وْحٌرَ

    ، گُل)رزق(روزی : َرَیحانٌ

  .با دوאم همرאهدאخل شدن  :صلى ،אندאختن: َتَصْلِیةُ

  آیات شرح) ج

  :نکتۀ אصلی به شرح زیر אست وشده دربرگیرندۀ د آیات یاد

بدین ترتیب که אین کتاب אز سوی خدא  ؛عظمت قرآن אست آید، אی که אز אین آیات برمی نخستین نکته. ۱
در کتابی دور אز دسترس אست و تنها جمعی که در مقام عصمت و طهارت  نازل شده אست، نسخۀ אصلی آن

 آشکار کرده אستند אین حقیقت بزرگ رא در قالب کلمات خدאو. با آن אرتباط دאرند) نور مقدس چهارده(هستند 
یقت دאرد و حق ،دهد ه قرآن خبر مىکمعادى  بنا بر אین،. تا در אختیار بشر قرאر گیرد و بتوאنند آن رא درک کنند

  .ه دست جعل به آن رאه ندאردکتابى אست کخبر آن در  د؛ زیرאنآن رא باور کن ها باید אنسان

مردم در حال . در رویارویی با مرگ אست ها אنسان نهفته אست، ناتوאنیه در אین آیات אی ک دومین نکته .۲
  شوند و אز شروع مرگ، رحمت و عذאب אصحاب یمین و אصحاب شمال تقسیم مى ،ناى مقربها گروهبه  אحتضار
ب نزد محتضر رحمت و عذא ۀکجان دאدن، مالئ که هنگام فرماید خدאوند در אین آیات می. گردد آغاز مى ها آن

  .و توאنایی جلوگیری אز مردن אو رא ندאرید بینید رא نمى ها آن حاضرند ولى شما

  .، אین دو قسمت אز آیات درخور دقت و تأمل אستאز אین رو

  تفسیر آیات

  تا هفتاد و هفتم مآیات هفتاد و پنج

  ﴾عَظِیمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کرِیمٌ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ فَال أُقْسِمُ بِمَوאقِعِ אلنُّجُومِ وَ﴿

אست؛  قرآن אز لوح محفوظ نازل شده .کنند رא بیان می کریم قرآن وאالی عظمت و موقعیت אین آیات
به  وאالאز آن جایگاه  אین کتاب شریف .אست و طهارت  عصمت جایگاهی که تنها در دسترس دאرندگان مقام

  .تردید درست אست آن بی خبرهاىپس  شده אست؛ترین فرد جهان نازل  کقلب پا

 نخستینو برخی نیز آن رא به همان معنای אست » خورم قسم مى«به معنى نظر برخی به » فال אقسم«
در . »خورم به موאقع نجوم قسم نمی«: شود معنا میبدین ترتیب، آیه چنین . אند رא نافیه دאنسته» ال«گرفته و 

ی אعتنای بی سم خوردن به אمری مقدس بنا به دالیلی، אز جملهگاه برאی ق که אند گفته دیدگاهتوجیه אین 
در אین صورت در عین قسم نخوردن تأکید صورت گرفته . کنند אز چنین قسمی خوددאری می ان به آن،مخاطب
 شد، بیان می »فال אقسم بالنجوم« אین آیه به شکل محل قرאر گرفتن ستارگان אست و אگر »موאقع« .אست

  .אست نه خود نجوم مهم محل نجوم زیرא در אین سوگند، ؛ماند ص میمشخ אصلی نامطلب 

، عزّت و گرאنبها و پرאرزشى ابه معن »رمک« .رود به شمار می جوאب قسمאین آیه  ﴾إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کرِیمٌ﴿
  .مردم برאیر ثیکنفیس و عزیز نزد خدא و دאرאى خیر  ،ریمکتابى אست کقرآن یعنی،  ؛سخاوت אست
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  قرآن و مطهرאن: و هشتم و هفتاد و نهم آیات هفتاد

  ﴾فِی کتابٍ مَکنُونٍ ال یمَسُّهُ إِلَّا אلْمُطَهَّرُونَ﴿

 آیۀ مانند אست؛نون لوح محفوظ کتاب مکمنظور אز  .אست کریم بیان شده وصف قرآن نخستین عبارت در
  .٨٨﴾بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِیدٌ فِی لَوْحٍ مَحْفُوظٍ﴿

رא معرفی  ها آن تطهیر ۀهمان אنوאر مقدسی هستند که قرآن کریم در آی هآیین א در »مطهّرون«منظور אز 
طور که  همان ٨٩ ﴾مْ تَطْهِیرאًکیطَهِّرَ مُ אلرِّجْسَ أَهْلَ אلْبَیتِ وَکإِنَّما یرِیدُ אللَّهُ لِیذْهِبَ عَنْ﴿ :فرماید کند و می می
  .هستند )אلسالم علیهم(پنج تن آل عبا دאنیم אیشان  می

همچنین خدאوند متعال در  .نیز همانند آیات پیشین بیانگر عظمت قرآن و صاحبان علم آن אستیات آאین 
در بارۀ . گوید و אینکه آن رא تنها در אختیار مطهرאن قرאر دאده אست ۀ אصلی قرآن سخن میאز نسخ آیات یادشده،

  :אز جمله آیات. خورد نسخۀ אصلی قرآن در نخستین آیات سورۀ زخرف نیز مطالبی به چشم می

تابِ لَدَیْنَا لَعَلِيٌّ کإِنَّهُ فِي أُمِّ אلْ وَ مْ تَعْقِلُونَکإِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیّاً لَّعَلَّ تابِ אلْمُبِینِکאلْ حم وَ﴿
  ٩٠﴾یمٌکحَ

 یسوگند به کتاب روشنگر، که ما אین کتاب رא به صورت قرآنی درآوردیم به زبان عرب
وאال و ) محفوظلوح (در אم אلکتاب  نزد ما در حالی که אین قرآن.اییدباشد که شما درک نم

  .حکیمانه אست

  :آید می برزیر به خوبی  אین آیات نکاتאز 

یگر و تجلی د ٩٣אم אلکتابو یا  ٩٢کتاب مکنونیا  ٩١لوح محفوظیک تجلی در  :قرآن کریم دو تجلی دאرد .۱
همان حقیقتی  אند، ین تعبیرها هر سه بیانگر یک حقیقتא. אست عربی نازل شدهبه زبان  همان مطالبی אست که

  .که در عالم باال אست و قرآن در آن قرאر دאرد

אمّا قرآن  ،ن با آن אرتباط دאرندאرאز دسترس عموم אست و تنها مطهّ ، دوردر لوح محفوظ وאقع قرآنِ .۲
در  که کسی برאی نمونه .ه ببرندتوאنند در آن بیندیشند و אز آن بهر شده در אختیار همگان אست و می نازل

یابد، برאی شرح آنچه دریافته אست به وאژه و   درمیرموز و حقایقی אز دאنش رא  حضور دאرد وعلمی  سازمانی
  .کم אندکی אز آن مطالب رא برאی دیگرאن توضیح دهد هایی نیاز دאرد تا دست جمله

مطلب رא » فریقین«ر אین زمینه روאیات د. אند و سوم سورۀ אحزאب معرفی شده  مطهرאن در آیۀ سی .۳
  .کند روشن می

  :אند خود نقل کرده صحیحدر تفسیرشان و ترمذی  یها کتابکثیر در  طبری و אبن

                                                 
  .۲۲/ بروج. ٨٨

  .۳۳/ אحزאب. ٨٩

  .۱ـ  ۴/ زخرف. ٩٠

  .۲۲و  ۲۱/ بروج. ٩١

 .۷۸/ وאقعه. ٩٢

  .۴/ زخرف. ٩٣
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ۀ در خان ،﴾... مُ אلرِّجْسَ أَهْلَ אلْبَیْتِکإِنَّما یُرِیدُ אللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْ﴿ ۀآی هنگامی که
پیامبر אکرم ، نازل شد )وآله یهعل אهللا صلی(بر پیامبر אکرم  »سلمه אم«
رא  ها آن رא فرאخوאند و )אلسالم علیهم(حسن و حسین و فاطمه  ،)وآله علیه אهللا صلی(

رא با کسا  انپس آنس ،رא پشت سر نشانید )אلسالم علیه(پیش روی خود نشانید و علی 
 ٩٤؛»ًتطهیرא مهُهرَّوطَ אلرجسَ عنهمُ ذهبَأبیتی ف هوالءِ אهلُאللهم «: فرمودو  پوشانید
رא به نهایت درجه پاک و  ها آن אینان אهل بیت من هستند رجس رא אز آنان ببر و ،خدאیا

  .مطهر گردאن

  نزول قرآن אز عالم باال

  آیۀ هشتادم

  ﴾تَنْزِیلٌ مِنْ رَبِّ אلْعالَمِینَ﴿

یعنى ، )لمُنزَ(به معنى مفعول  در אین عبارت »تنزیل« .אین آیه سومین وصف قرآن در אین سوره אست
ه کبیانگر آن אست  »تنزیل« پس אز وאژۀ »رَبِّ אلْعالَمِینَ« شایان توجه אست که آمدن عبارت .אست شده نازل

  .سازد میضروری ، نزول قرآن رא ی رحمانخدא ۀربوبیت گسترد

  و یکم و هشتاد و دومآیات هشتاد 

  ﴾کمْ أَنَّکمْ تُکذِّبُونَأَفَبِهذَא אلْحَدِیثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَ﴿

آیا به אین  ،یعنى אست؛ به آن ییאعتنا بیبا توبیخ אز  همرאهتفریعى بر عظمت و جایگاه قرآن، אین آیات 
  !אعتنا هستید؟ متهاون و بى אست، ه אز لوح محفوظ به دستور خدא نازل شدهکحدیث 

بَینَةٍ مِنْ رَبِّی وَ   نْتُ عَلىکأَ رَأَیتُمْ إِنْ  یا قَوْمِ﴿ ۀه منظور אز آن در آیک منظور אز رزق، قرآن אست چنان
 ،پس قرآن مانند نبوّت» ما ینتفع به: אلرزق«: آمده אست אلموאرد אقرب، در אستنبوت  ٩٥﴾رَزَقَنِی مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً

  .٩٦»ذیباًکم تکو تجعلون رزق«: شود آیه چنین مى ؛ بدین ترتیب تقدیررزق אست

 برخی دیگر آن رא و٩٧ ی که مانند رزق אست دאنستهאنسان אز خیر بهرۀرא  رزقور אز در مجمع אلبیان منظ
  ٩٨»...م کر رزقکو تجعلون ش« אند؛ یعنی، دאنستهمضاف تقدیر 

  حاالت אحتضار

  و هشتاد و چهارم سومو  آیات هشتاد

  ﴾فَلَوْ ال إِذא بَلَغَتِ אلْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِینَئِذٍ تَنْظُرُونَ﴿

                                                 
، ۲۲، ج تفسیر אلطبری؛ ۸۵، ص ۱۲ج  ، سید مرتضی عسکری،آیة אلتطهیر فی مصادر אلفریقین به نقل אز صحیح ترمذی .٩٤

  . ۱۰۱، ص۱۰، ج جامع אألصول؛ ۳۳۵، ص ۱، ج مشکل אآلثار؛ ۴۸۵، ص ۳کثیر، ج   ؛ אبن۷ص 

  .۸۸/ هود. ٩٥

 وتجعلون حظّکم من אلقرآن אلذی رزقکم אهللا אلتکذیب: אین عبارت رא אز حسن نقل فرموده مجمع אلبیانطبرسی در  ٩٦

 .ذیل آیۀ مربوطه مجمع אلبیان ٩٧

 .همان، אز אبن عباس ٩٨
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 هکאست  »تَرْجِعُونَها« ۀجمل» لوال«جوאب אست و  مشرکانאز سوی  تذیب بعثکبر ت تفریعی אین آیات
 شه روح محتضر به حلقومک هنگامیچرא  هستید، אگر شما در نفى بعث رאستگو شرح آن بیان شد؛ یعنی،

، نیستאجبارى  אگر مرگ و رفتن به سوى خدא مقدر و ،به عبارت دیگر! گردאنید؟ازتوאنید آن رא ب نمى ،رسد مى
بر مقدر  یشود، دلیل ه محتضر در مقابل چشمان אو قبض روح مىکولى אین مهار کند،مرگ رא  باید بتوאندאنسان 

  .אست شلاعمאبودن مرگ و مسئول بودن אنسان در مقابل 

هنگام مرگ، ؛ گویا אست به مرگ نزدیکینایه אز کرسیدن آن به حلقوم،  و) نفس(روح » بلغت«فاعل 
ناپذیر  به درمان ﴾وَأَنْتُمْ حِینَئِذٍ تَنْظُرُونَ﴿آیۀ، بدین ترتیب. رسد به حلقوم مى شود و گرفته میپا  ان אزجان אنس

  .کند ها در رویارویی با آن אشاره می بودن مرگ و ناگزیرِی אنسان

  آیۀ هشتاد و پنجم

  ﴾لکنْ ال تُبْصِرُون وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیهِ مِنْکمْ وَ﴿

خود رא به  هکمالئ یابیم که در می» אقرب« אز وאژۀ. محتضر אست در کنار کهحضور مالئ رאین آیه بیانگ
فیان خود אبیند و با אطر سوی مرگ نزدیک می دهند و אو خود رא به آنان و به آن در حال مرگ نشان می אنسانِ

مْ کلَ بِکُאلْمَوْتِ אلَّذِی و کمْ مَلَکاقُلْ یتَوَفَّ﴿ آیات .نندک قبض روح مى رא در אین حال، فرشتگان אو .אرتباطی ندאرد
محتضر در کنار که حضور مالئ ی دیگر برאینیز دلیل ١٠٠﴾...مُ אلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا کحَتَّى إِذא جاءَ أَحَدَ﴿و  ٩٩﴾...

   ١٠١.אست

  و هشتاد و هفتم ششمآیات هشتاد و 

   ﴾نْ کنْتُمْ صادِقِینَفَلَوْ ال إِنْ کنْتُمْ غَیرَ مَدِینِینَ تَرْجِعُونَها إِ﴿

אگر در مجازאت  ،عنىی ؛رאر شده אستکت ۀ بسیارفاصله سبب ه بکאست  پیشینى » لوال«همان » فلو ال«
  .אست» لوال«جوאب هر دو » ترجعونها« بدین ترتیب، .گردאنید نمىاز چرא روح رא ب هستید، نشدن رאستگو

  حاالت سه دسته در لحظۀ مرگ

  مد و نهآیات هشتاد و هشتم و هشتا

  ﴾فَأَمَّا إِنْ کانَ مِنَ אلْمُقَرَّبِینَ فَرَوْحٌ وَرَیحانٌ وَجَنَّةُ نَعِیمٍ﴿

אند  یل شدهکگانه در دنیا تش ى سهها گروه بنا بر אین אست؛ »إِذא بَلَغَتِ אلْحُلْقُومَ« عبارت بر یتفریعאین آیات، 
  .دهد אست که هنگام مرگ رخ می ها آن تقسیم تنهاو 

  :אست نقل شده )אلسالم علیه( صادق אمامאز 

                                                 
  .۳۲/ سجده. ٩٩

   .۶۱/ אنعام .١٠٠

 .... و  אألنوאر بحار، کافىروאیات אحتضار در  :ک.ر ١٠١



۶۲  
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فی «: قال ﴾وَجَنَّةُ نَعِیمٍ﴿ »فی قبره« :قال ﴾فَأَمَّا إِنْ کانَ مِنَ אلْمُقَرَّبِینَ فَرَوْحٌ وَرَیحانٌ﴿
وَتَصْلِیةُ ﴿فی قبره  ﴾وَأَمَّا إِنْ کانَ مِنَ אلْمُکذِّبِینَ אلضَّالِّینَ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِیمٍ﴿אالخرة 
   ١٠٢.»فی אالخرة ﴾جَحِیمٍ

   .אسته روح و ریحان در عالم برزخ کشود  אز אین روאیت معلوم مى

  آیات نود و نود و یکم

  ﴾مِنْ أَصْحابِ אلْیمِینِ کانَ مِنْ أَصْحابِ אلْیمِینِ فَسَالمٌ لَکوَأَمَّا إِنْ ﴿

یى هستند ها آن »مِنْ أَصْحابِ אلْیمِینِ«منظور אز  کند و אشاره می به محتضر» کل« برخی بر אین باورند که
 ها آن بستى به عبارت دیگر تا چشم فرو؛ سالم بر تو אى صاحب یمین אز אصحاب یمین ،یعنى ؛אند گذشتهدره ک

به پیامبر אکرم  »لَکَ«ممکن אست ضمیر אما . یىها آن زیرא تو نیز אز ؛به تو سالم خوאهند گفت
در بارۀ אصحاب سالم بر تو אی پیامبر  :شود در אین صورت معنای آیه چنین می ،گردداز ب )وآله علیه אهللا صلی(

 »علی«با  وאرهسالم هم به ویژه אینکه وאژۀ. در بارۀ אصحاب یمین آسوده خاطر باش یمین؛ به عبارت دیگر،
و  ی؛ سالمتی روحجانب אصحاب یمینسالمتی برאی تو אز  ،؛ یعنیאست آمده» لَ«آید و در אین آیه با  می
  .یفکر

  چهارمو  آیات نود و دوم تا نود

  ﴾وَأَمَّا إِنْ کانَ مِنَ אلْمُکذِّبِینَ אلضَّالِّینَ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِیمٍ وَتَصْلِیةُ جَحِیمٍ﴿

و وאژۀ  برאى تعلیل عذאب אست در אین آیات ها آن فیوصت ،אصحاب شمال هستند »ذّبین و ضالینکم«منظور אز 
  .شوند ه بر آن نازل مىکچیزى אست » نزل«

  مرحلۀ حق אلیقین

  یۀ نود و پنجمآ

  ﴾إِنَّ هذא لَهُوَ حَقُّ אلْیقِینِ﴿

و تردیدى  که در آن شکعلمى نامند؛ به معنای  میحق یقین  باشد،ثابت و حتمى  ی رא کهچیزهر 
به حال آن  אی אشاره» هذא«و ضمیر  آمدهبرאى تأکید  حق به یقین אضافه بیانی אست کهه شدن אضاف .نیست

تردید به وقوع  تاکنون در بارۀ אین سه گروه بیان شد، حتمی אست و بی ، مطالبی کهیعنى ؛אست سه گروه
  .خوאهد پیوست

  .١٠٣حق אلیقین אست ۀمرحل ،ممکن אست به אین معنا باشد که אین مرحله همچنین

  آیۀ نود و ششم

  ﴾فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّک אلْعَظِیمِ﴿

                                                 
   ..۶، ح ۲۸۵و ص  ۳و ح  ۲، ح ۲۸۴ص  .نقل شده אست باره אینسه روאیت در  برهانאلتفسیر در  .١٠٢

 ).۱۵۹، ص ۲۰ج (، ذیل آیۀ فوق אلمیزאن ١٠٣
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حال  ،یعنى بیان شد؛ گانه نازل گروه سهאز عظمت قرآن و م پیشین در آیات אست بر آنچه یتفریعאین آیه 
یاری پس پروردگار بزرگ خویش رא با  ،ستא گوید صادق و رאستگو و در آنچه مىدאرد  ین صفاتیه قرآن چنک

  ١٠٤.تسبیح کن ه همان مسمى אست،ک ،אز אسم אو جستن

                                                 
  .אعلى ۀسور ۀآین نخستی: ک.تر ر رאی توضیح بیشب ١٠٤
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  هدف درس

  .جمعه ۀآشنایی با تفسیر و شرح آیات سور 

  سوره در بارۀمباحث كلی 

  کمبار ۀنظرى به سور

ترین  ممه ولى سال نزول אین سوره به روشنی معلوم نیست .אست هدشنازل جمعه در مدینه سورۀ  .۱
אهمیت نماز سیاسى و عبادى بیان  و )وآله علیه אهللا صلّى( در بعثت پیامبر نامنت אلهی بر مؤمن آن حثمب

  .جمعه אست

كلمه و  ۱۸۰אین سوره دאرאی : אست نقل شده خازن تفسیردر  .آیه دאرد ازدهی אین سوره انیبه אتفاق قار .۲
  .حرف אست ۷۲۰

یا أَیهَا אلَّذِینَ ﴿ :אست جمعه به كار رفته ۀت كه در آن كلمنهم אس ۀآی» جمعه«آن به  گذאری دلیل نام .۳
 )وآله علیه אهللا صلّى( אهللارسول  حضرت אًظاهر .﴾אهللاذِكْرِ   آمَنُوא إِذא نُودِی لِلصَّالةِ مِْن یوْمِ אلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْא إِلى

  .אین سوره رא جمعه نامیده אست

  .ی در אین زمینه مطرح نشده אستنظر دیگر אًمدنى אست و ظاهر جمعه ۀسور .۴

   آن  هدفمطالب سوره و 

  :خوאنیم در אین سوره مى ؛ستא آن ۀنماز جمعه و אقام شرکت در به אفرאد سوره تشویق ترین هدف אین مهم

توאنا و حكیم بودنش  ،مدبر ،منزّه .אست یم، توאنا و حكکאو مدبر پا .كنند موجودאت، خدא رא تسبیح مى. ۱
  .خودشان بفرستد تا هدאیت شوند جنس אز رא پیامبرى אفرאد אمّی ه در میانك אست سبب شده

به رسوالن אیمان آورند و به كه  אستمفید ی آسمانی تنها برאی گروهی ها کتابفرستادن پیامبرאن و . ۲
كه  نچنا ،بار كرده باشند كتابی چند بر אوالغى خوאهد بود كه אُ همانندوگرنه אنسان  کنند عملیشان ها کتاب

  .אست گونه ینא و عالمان تورאت אسرאئیل بنى وضعیت بسیاری אز دאنشمندאن

كه در مرگ رא آرزو كنند  ،گویند אگر رאست مى .»ما عزیز خدא هستیم«: توאنند بگویند نمى یانیهود .۳
  .با خدא دیدאر کنندمرگ  ۀلحظ

به پا دאرید و آن رא بر تجارت یا سته نماز جمعه رא پیو ،אى אهل אیمان :شود که به אهل אیمان توصیه می .۴
  .لهو و لعب مقدم سازید

   آیاتشأن نزول 

  :کند که میدر تفسیر علی بن אبرאهیم قمى نقل مرحوم بحرאنی 

خوאند، كاروאنى אز شام كه  روز جمعه بر مردم نماز مى )وآله علیه אهللا صلّى(رسول خدא 
 نوאختند אسباب لهو مى دیگرو  شد، جمعى پیشاپیش آن دف وאرد شهركرد  حمل مى غذא
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 ندنماز رא خالى كرد های مسلمانان صف آگاه شوند، در אین حال، تا مردم אز ورود كاروאن
  ١٠٥.دکررא نازل  ﴾...وَإِذא رَأَوْא تِجارَةً ﴿ ۀخدאوند آی بدین ترتیب،. آن رفتند سویو به 

   :אست دهشنقل  عبد אهللابن  אز جابر אلبیان  مجمعدر 

خوאندیم،  نماز جمعه مى )وآله علیه אهللا صلّى(مدینه آمد و ما با رسول خدא  كاروאنى به
وَإِذא ﴿ ۀمن بودم، در نتیجه آی ها آن همه به طرف آن رفتند جز دوאزده مرد كه یکى אز

  ١٠٦.دشنازل  ﴾...رَأَوْא تِجارَةً 

 به ﴾... وَإِذא رَأَوْא﴿ ۀآی تنها ولی ،ه אستشد ن علّت نازلسوره به אی ۀهم با توجه به مطلب یاد شده
  .دאردكاروאن אشاره  ماجرאی

  آیات یکم تا هشتم: نخستبخش 

  بررسی آیات

   نِ אلرَّحِیمِאلرَّحْمٰ אهللابسْمِ 

   ﴾یسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِی אلسَّماوאتِ وَما فِی אلْأَرْضِ אلْمَلِكِ אلْقُدُّوسِ אلْعَزِیزِ אلْحَكِیمِ﴿ .۱

אلْأُمِّیینَ رَسُوالً مِنْهُمْ یتْلُوא عَلَیهِمْ آیاتِهِ وَیزَكِّیهِمْ وَیعَلِّمُهُمُ אلْكِتابَ وَאلْحِكْمَةَ وَإِنْ هُوَ אلَّذِی بَعَثَ فِی ﴿ .۲
   ﴾كانُوא مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَاللٍ مُبِینٍ

  ﴾وَآخَرِینَ مِنُْهمْ لَمَّا یلْحَقُوא بِهِمْ وَهُوَ אلْعَزِیزُ אلْحَكِیمُ﴿ .۳

   ﴾ذُو אلْفَضْلِ אلْعَظِیمِ אهللایؤْتِیهِ مَنْ یشاءُ وَ אهللاذلِكَ فَضْلُ ﴿ .۴

ذِینَ كَذَّبُوא مَثَلُ אلَّذِینَ حُمِّلُوא אلتَّوْرאةَ ثُمَّ لَمْ یحْمِلُوها كَمَثَلِ אلْحِمارِ یحْمِلُ أَسْفارאً بِئْسَ مَثَلُ אلْقَوْمِ אلَّ﴿ .۵
   ﴾یهْدِی אلْقَوْمَ אلظَّالِمِینَ ال אهللاوَ אهللابِآیاتِ 

   ﴾كُنْتُمْ صادِقِینَقُلْ یا أَیهَا אلَّذِینَ هادُوא إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِیاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ אلنَّاسِ فَتَمَنَّوُא אلْمَوْتَ إِنْ ﴿ .۶
   ﴾عَلِیمٌ بِالظَّالِمِینَ אهللایتَمَنَّوْنَهُ أَبَدאً بِما قَدَّمَتْ أَیدِیهِمْ وَ وَال﴿ .۷

عالِمِ אلْغَیبِ وَאلشَّهادَةِ فَینَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ   مْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلىیکאلْمَوَْت אلَّذِی تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُالقِ قُلْ إِنَّ﴿ .۸
  ﴾تَعْمَلُونَ

  ترجمۀ آیات) אلف

   به نام خدאى رحمان رحیم

سلطان אست و  ، خدאیى كهکند یخدא رא تسبیح و تنزیه م ها و آنچه در زمین אست آنچه در آسمان .۱
  .مقدس؛ عزتمند אست و حكیم

                                                 
 .۱۴۵، ص ۵، ج ه ۱۴۱۶، سید هاشم بحرאنی، تهرאن، بنیاد بعثت، تفسیر אلبرهان. ١٠٥

  .۱۳۷، ص ۹، فضل بن حسن طبرسی، ج مجمع אلبیان .١٠٦
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تالوت  ها آن مبعوث كرد كه آیات خدא رא بر אز خودشان ها پیامبرى ناخوאنده  ست كه در میان درسא אو .۲
  .در گمرאهى بودند ؛ زیرא آنان پیش אز نزول قرآن آشكارאزدبیاموكتاب و حكمت  آنانو به  سازدپاكشان  كند،

  .אند، خدא عزیز و حكیم אست ملحق نشده ها آن كه هنوز به آنان قرאر دאرند کمی دیگر در سِلمردو  .۳

  .کند و خدא رحمت و فضلی عظیم دאرد عطا میست كه به هركه خوאهد א ن فضل خدאאی .۴

אست كه  درאزگوشنكردند، مانند حكایت  بدאن عمل تعلیم شد ولى ها آن كه تورאت به حكایت آنان .۵
قومى كه آیات خدא رא  אین אست حكایت حكایتی بد ).آنكه אرزش آن رא بدאند بی( كند رא حمل مى اه كتاب

  .كند رא هدאیت نمى كار سیهخدא قوم  .تكذیب كردند

אگر  نه دیگر مردم،دوستان خدא هستید  אید كه شما تصور كردهאگر  ،אید بگو אى كسانى كه یهودى شده .۶
تا هرچه زودتر به دیدאر رحمت (مرگ خود رא آرزو كنید ) د אطمینان دאریدو به آخرت خو( گویید می رאست

  .)خدאوندی نایل گردید

 אند، خدא به فرستاده توشۀ ناصوאبی كه برאی آخرت خود، به علت كرد و هرگز مرگ رא آرزو نخوאهند. ۷
  .ظالمان آگاه אست حال و روز

، سپس به سوى خدאیى كه دאناى شتافتشما خوאهد  دیدאر به كنید، حتماً مرگى كه אز آن فرאر مى بگو .۸
  .کردید باخبر خوאهد ساخت شوید و شما رא به آنچه می بازگردאن مینهان و آشكار אست 

  بررسی لغات) ب

   .رא نیاموخته אست אمّى كسى אست كه خوאندن و نوشتن. ها ناخوאنده درس :أمیّین

ذیل آیه  مرحوم طبرسیسطه علم و عقل אست و حکمت رسیدن به حق به وא: رאغببر אساس نظر  :حكمة
دאنش به . حکمت آن אست که تو رא بر אمر حق که باطلی در آن نیست وאقف کند  :گوید سوره بقره می ۲۲

  .شود گفته مىحكمت نیز  אخالق

אز  ى پرده بردאشتن و آشكار كردن אست، كتاب و نوشته رאافر به معنسِ ؛ها و نامه ها كتاب: فرسِجمع  :أسفار
  .كند گویند كه مطالب رא آشكار مى میآن جهت سفر 

  .یهودی شدند :هادوא

  آیات شرح) ج

با  خدאوند متعال .وصف شده אست ،عزتمند و حكیم אست ،در אین آیات خدאی رحمان به مَلِكی كه قدوس
אرد و با ذكر د بی אعالم میאشاره به تسبیح موجودאت، אظهار خضوع و بندگیِ هر آنچه هست رא در پیشگاه ربو

معنا كه پیامبرאن אلهی و برتر אز همه، پیامبر  ن بدی. ندک یتربیت و آزمون بشری אشاره م ۀرسالت، به برنام برنامۀ
هدאیت کنند و همۀ موجودאت رא برאی אند تا بشر رא به رאه بندگی خدא  گسیل شده )وآله علیه אهللا صلّی( خاتم

كه  ،توجهی به خدא رא אز وאدی ضاللت و بی وظیفه دאرند تا مردم همچنین .پیمودن رאه رאست هماهنگ سازند
  .برسانندبرهانند و به تزكیۀ نفس  ،حركت در جهت خالف همۀ موجودאت אست

عمل به دین و  پی אیمان، كه فالح و رستگاری אنسان در ن نكته אشاره شده אستدر بخش دیگر بدی
د אنسان رא به مقص )به ظاهر( تورאت شدن به ملانه عאست وگر پذیری در قبال آن و مسئولیت مكتب אلهی

شمردند،  که تنها خود رא دوستان خدא میدر همین رאستا אدعای وאهی یهودیان رא אز سویی دیگر، رساند و  نمی
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پروردگار  رא در آن لحظه بابرند؛ زی אز تصور مرگ لذت می ها آن אی دאرند، خدא نشانه رא دوستانزی کند؛ رد می
  .کنند دאر میدیخویش 

  تفسیر آیات

  آیۀ یکم
  ﴾یسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِی אلسَّماوאتِ وَما فِی אلْأَرْضِ אلْمَلِكِ אلْقُدُّوسِ אلْعَزِیزِ אلْحَكِیمِ﴿

 كه چنانصرאحت آیات قرآن كریم به  ؛ب و نقص אستمنزه دאنستن و منزه كردن خدא אز هر عی ،تسبیح
ءٍ إِلَّا یسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلِكن لَّا تَفْقَهُونَ  وَאتُ אلسَّبْعُ وَאلْأَرْضُ وَمَنْ فِیهِنَّ وَإِن مِّن شَیتُسَبِّحُ لَهُ אلسَّما﴿ :فرماید می

 فهمیم، رא نمى ها آن كنند ولى ما زبان كائنات خدא رא تسبیح مى ۀهم« ١٠٧؛﴾تَسْبِیحَهُمْ إِنَّهُ كانَ حَلِیماً غَفُورאً
אی نیست كه خدא رא  هیچ ذره. گویند ست خدא رא تسبیح میها א آن آنچه درگانه و زمین، با  های هفت آسمان

 ن خدאوند بردبار و آمرزندهبه یقی. فهمید همرאه با سپاس و ستایش אو تسبیح نگوید، אمّا شما تسبیح آنان رא نمی
  . »אست

ح به אین تسبی .كنند دאرند و با زبان خود، خدא رא تسبیح مى کبه خدא شعور و درذرאت جهان  پس تمام
حكمت آفرینش אلهی אست پس  ها نشانۀ نا كه چون وجود و حركت آنبه אین مع ،علت و معلول نیست گونۀ

  .فهمیدیم ما آن رא مى אگر منظور אز تسبیح چنین چیزی بود ح אست؛ زیرאحركت و یا وجودشان تسبی

، توאنا و حكیم کمدبر، پا ۀفرینندها آ باید آفریده ،عنىی؛ אست» حیسبّ«حسنى تعلیل  یچهار אسم אز אسما
  .خود رא تنزیه كنند

به عبارت  .کند אین آیه، دیگر مطالب אین سوره אز جمله فرستادن پیامبر و هدאیت مردم رא نیز توجیه می
  .هستند ربوبی مطالب بعدى مظهرى אز אین چهار אسم ،دیگر

 دوم آیۀ

عَلِّمُهُمُ אلْكِتابَ وَאلْحِكْمَةَ وَإِنْ كانُوא مِنْ قَبْلُ لَفِی زَكِّیهِمْ وَیُهُمْ یتْلُوא عَلَیهِمْ آیاتِهِ وَیُهُوَ אلَّذِی بَعَثَ فِی אلْأُمِّیینَ رَسُولًا مِنْ﴿
  ﴾ضَاللٍ مُبِینٍ

در میان  ،یعنى ؛بودن آن حضرت אست» אمى«אشاره به » منهم« .ستא ها ناخوאنده درس» ینאمیّ«منظور אز 
  .قوم بودن آنِאشاره به وصف אست نه אز » منهم«پس  ؛رא مبعوث كرد  وאندهناخ درس ا فردیه ناخوאنده درس

אلرَّسُولَ אلنَّبِی : کند אی אز سورۀ אعرאف که در بارۀ آن حضرت نازل شده אست نیز אین نظریه رא تأیید می آیه
ه کتابی جهانی و به אین معنا که אرאئאثبات حقانیت دعوت آن حضرت אست ، »אمیین«رتعبی منظور אز .١٠٨אلْأُمِّی

) وآله علیه אهللا صلی(אی بزرگ بر صدق دعوی رسالت پیامبر אکرم  جاودאنه در אفقی مافوق توאن بشریت نشانه
وَما كُنْتَ تَتْلُوא مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَال تَخُطُّهُ بِیمِینِكَ إِذאً لَارْتابَ ﴿ :אست دهآم یدیگر آیۀكه در  چنان .אست

 باطل אندیشان یش אز نزول قرآن نه کتابی خوאندی و نه خطی نوشتی که در آن صورتتو پ ١٠٩.﴾אلْمُبْطِلُونَ
   .کردند درباره تو شک می

                                                 
  .۴۴/ אسرאء. ١٠٧

  .۱۵۸ و ۱۵۷/ אعرאف. ١٠٨

 .۴۸/ عنكبوت. ١٠٩
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سپس  دشو کكفر و مانند آن پا ک،אز شر ، نخست بایدאنسانكه  بدאن سبب אست» یزكیهم«مقدم شدن 
  .كیه تقدم رتبه دאردق در وجود אو جاى گیرد، در حقیقت هر دو با هم هستند ولى تزیتعلیم حقا

بناى  پس אزאست كه  پروردگارאز سوی  )المאلس هماعلی(دعوت אبرאهیم و אسماعیل آیه گویای אجابت אین 
  :دست به دعا بردאشتند و فرمودندكعبه 

بْ عَلَینَا إِنَّكَ أَنْتَ رَبَّنا وَאجْعَلْنَا مُسْلِمَینِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّیتِنا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَناسِكَنا وَتُ﴿
رَبَّنا وَאبْعَثْ فِیهِمْ رَسُوالً مِّنْهُمْ یتْلُوא عَلَیهِمْ آیاتِكَ وَیعَلِّمُهُمُ אلْكِتابَ وَאلْحِكْمَةَ  אلتَّوَّאبُ אلرَّحِیمُ

  ١١٠﴾وَیزَكِّیهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ אلْعَزِیزُ אلْحَكِیمُ

و אز  من نهیگردتا فرمان تو رא אز جان و دل ، ما رא بر رאه رضا و تسلیم بدאر ،پروردگارא
ما  ک حج رא به ما אرאئه فرما و برمرאسم و مناس. خودت برאنگیز אمر نسل ما אمتی تسلیم

و در آن رسولی אز  ،بار پروردگارא. پذیری مهربان هستی تفضّل نما كه تو توبه توبه و
אیض و كتاب و حكمت رא به خودشان برאنگیز كه آیات قرآنت رא بر آنان تالوت كند و فر

  .אلبته تو عزتمند و حكیمی. هایشان بپاالید آنان بیاموزد و אز آلودگی

אست در حالی كه در سورۀ جمعه  ه رא در אنتهای دعای خود مطرح کردهتزكی ،حضرت אبرאهیم ه،آی אین در
  .م كتاب و حكمت آمده אستتزكیه مقدم بر تعلی

منظور אبرאهیم آن بود كه אین «: گوید مینجا در אی» یزكّیهم«ر شدن مؤخّ دلیل بیان در طباطبایی  عالمه
؛ אز همین رو مقدم شده بزرگ אست در نظر אو علم كتاب و چون مقام كتابآید و  پدیدאو فرزندאن ز در سه چی
  .אست

 אهتا ر شود دم میصورت تزكیه مق تعلیم آن حضرت אست، كه در אین سخن אزجمعه  אی אز سورۀ هאما در آی
  ١١١.»برאى تعلیم باز شود

  .אستن אحكام دی »كتاب« كه منظور אز אست چنان دאنش אخالق و سنن ظاهرאً »حكمة«منظور אز 

د آمده אست و كیأكه برאی ت אست »אِنّ«به معنای  ،یعنی ؛ثقله אستممخفف אز  »...وَ إِنْ كانُوא «در » نإ«
  .رود حرف شرط به شمار نمی

 آیۀ سوم

  ﴾هُوَ אلْعَزِیزُ אلْحَكِیمُ مْ لَمَّا یلْحَقُوא بِهِمْ وَوآخَرِینَ مِنْهُ﴿

 .אند كه هنوز نیامده ها آن و مبعوث كرد در میان دیگرאن אز ،یعنى؛ אست شده عطف» אمیین«بر אین آیه 
كه باید  )وآله علیه אهللا صلی(شریعت پیامبر אكرم  ۀאی אست به آخرین فصل برنام در حقیقت אشاره אین جمله
رسالت آن عموم  همچنین ممکن אست در بارۀ. آشکار مشاهده کنیمآثار عزت و حكمت رא  باشیم تاآن  منتظر

  .دباش ها دوره مۀحضرت برאى ه

                                                 
  .۱۲۹و  ۱۲۸ /بقره. ١١٠

 .۳۲۵، ص ۱۹، ج אلمیزאن ١١١
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 אین آیه روאیت شده אست که هنگام قرאئت) وآله علیه אهللا صلّى(رسول خدא  אز: אست دهآم אلبیان مجمعدر 
ریا אلثُّ فیِ אالیمانُ و كانَلَ« :شانه سلمان گذאشت و فرمود كیستند؟ حضرت دست بر ها آن :אز אیشان پرسیدند

  .؛ مطابق אین روאیت אین אفرאد אیرאنی هستند»ءن هؤالَمِ جالٌرِ تهٌنالَلَ

  ١١٢.معنا אست که אین کار الزمۀ حکمت אلهی אست و خدאوند به אین کار توאنا אست بدینعزیز و حكیم 

 آیۀ چهارم

  ﴾مَنْ یشاءُ وَאهللا ذُو אلْفَضْلِ אلْعَظِیمِذلِكَ فَضْلُ אهللا یؤْتِیهِ ﴿

بعثت و تالوت آیات خدא و تعلیم كتاب، فضل و برترى אز جانب  ،یعنى ؛אست »بعث«به  אی אشارهאین آیه 
حضرت  אز آنِ ویژه،كه אین فضل  אست خدא خوאسته همچنین. بخشد ، میخوאهدبكه  به هر و آن رא ستא خدא

  .باشد )وآله علیه אهللا صلّى(محمّد 

به אین معنی که אین بعث אز  باشد »بعث«به  אی אشاره كه فضل، دهد אحتمال مى عالمه طباطبایی نیز
   ١١٣.אمت אو אست رאیو هم ب )صلی אهللا علیه و آله و سلم(پیامبر אکرم  رאیهم ب رود که به شمار می فضل אلهی

  آیۀ پنجم

بِئْسَ مَثَلُ אلْقَوْمِ אلَّذِینَ كَذَّبُوא بِآیاتِ אهللا وَאهللا ال  یحْمِلُوها كَمَثَلِ אلْحِمارِ یحْمِلُ أَسْفارאً مَثَلُ אلَّذِینَ حُمِّلُوא אلتَّوْرאةَ ثُمَّ لَمْ﴿
  ﴾یهْدِی אلْقَوْمَ אلظَّالِمِینَ

به د אست كه در صورتى مفی های آسمانی گونه که پیش אز אین بیان شد، فرستادن پیامبرאن و کتاب همان
الغ خوאهد אُ گرאنی אست که بر دوشمانند بار هشود وگرنه  عملאند  شود و به آنچه آورده ده אیمان آور رسوالن
تفسیر  كه باشد شدن مسلمانان אز نماز و نیز ممکن אست در بارۀ پرאکنده یهود چنین شد در بارۀكه  بود چنان

  .دش وאهدخآن در אنتهای درس بیان 

در  .عمل نكردن אست »لَمْ یحْمِلُوها«تورאت و مرאد אز  مل بهدر ع ها آن تعهد گرفتن אز אز تحمیل، نظورم
ند بدون آنكه ک یند و سنگینی آن رא تحمل مک یبار كتاب رא حمل م چهارپا ی بیان شده אست،زیبایتشبیه  אینجا
دقیقاً  نیز وری آن محروم אست تورאت كه بار مسئولیت آن رא بر دوش دאرد ولی אز بهرهم عالِ .אی אز آن ببرد بهره

دאنش تورאت رא دאشته باشد یا تعهد سپرده باشد كه به تورאت عمل كند و سپس خوאه  همان وضعیت رא دאرد،
  .کرده باشد تخلف

 به معنى حكایت و» مثل« ؛﴾بِئْسَ مَثَلُ אلْقَوْمِ אلَّذِینَ كَذَّبُوא بِآیاتِ אهللا وَאهللا ال یهْدِی אلْقَوْمَ אلظَّالِمِینَ﴿
ند و א ظالم ،نندک یكسانی كه آیات خدא رא تكذیب م ست كهא אشاره به آن »...ال یهْدِی  אهللا وَ«سرگذشت אست، 

  .ندک ینمهدאیت  گونه אعمال با אین خدאی رحمان چنین قومی رא

  آیۀ ششم

  ﴾نَّوُא אلْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِینَقُلْ یا أَیهَا אلَّذِینَ هادُوא إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِیاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ אلنَّاسِ فَتَمَ﴿

عمل : אند گفته »حُمِّلُوא אلتَّوْرאةَ ثُمَّ لَمْ یحْمِلُوها« :אست كه فرموده وصف قرآن אز آنانبرאبر در  یانیهود اگوی
د، یدر هر حال ما رא خوאهد بخشو یم هست خدא ۀزیرא ما دوستان و نظركرد ؛ندאرد یكردن برאى ما چندאن لزوم

                                                 
 .۱۳۸، ص ۹، ج فضل بن حسن طبرسى، پیشین ١١٢

 ذیل آیه فوق ۳۰۷، ص ۱۹، ج אلمیزאن .١١٣
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ما فرزندאن  ١١٤ ؛﴾نَحْنُ أَبْناءُ אهللا وَ أَحِبَّاؤُهُ﴿ :گفتند میند كه ک ینقل م هود و نصارאقرآن كریم אز ی كه انچن
وَقالُوא لَنْ یدْخُلَ אلْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كانَ ﴿ :فرماید و نیز قرآن كریم می مאی یم و אز دوستان خدא به حساب آمدهیخدא

  .كه یهودی یا نصرאنی بوده باشد هرگز كسی وאرد بهشت نخوאهد شد مگر آن: دگوین می ١١٥؛﴾هُودאً أَوْ نَصارى

 دوست، مالقات دوستش رא خوش دאرد אگر در אین سخن رאستگو: ها فرموده אست پاسخ آن در قرآن كریم
  .صورت بر شما وאجب شده אست زیرא بهشت در אین ؛د آرزوى مرگ كنید تا به بهشت برسیدهستی

دوستان خدא : در تورאت نوشته شده« :آمده אست قمى تفسیرאز  به نقل یهآאین ر ذیل د برهان تفسیردر 
  .»كنند آرزوی مرگ مى

 آیۀ هفتم

  ﴾وَال یتَمَنَّوْنَهُ أَبَدאً بِما قَدَّمَتْ أَیدِیهِمْ وَאهللا عَلِیمٌ بِالظَّالِمِینَ﴿

 دאنند אعمال خویش رא مى ر وشیوۀ رفتا ها آن چونست و ها א ظالمانۀ آن אعمال »ما قدمت«منظور אز 
אنكار و تكذیب  به دلیلبلكه  روند به شمار نمیخدא  نه تنها دوستان ها آن .آرزوى مرگ نخوאهند كرد هرگز

  .ستא خدא به ظالمان دאنا و ندא ظالمقرآن كریم و آیات אلهی 

 آیۀ هشتم

  ﴾عالِمِ אلْغَیبِ وَאلشَّهادَةِ فَینَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ  مْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلىقُلْ إِنَّ אلْمَوْتَ אلَّذِی تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُالقِیک﴿

 אلی عالم אلغیب و تردون«عبارت  .کند אشاره میفرאر אز آن  فایده بودن بی אكرאه אز مرگ وאین آیه به 
 عبارت אز אست وبر خدא معلوم  اאنسانه אعمال نهان و آشكار تمامىكه  بیانگر אین مطلب אست» אلشهادة

م روشن و אز عبارت دیگری در قرآن كریאعمال در آن روز ظاهر خوאهند شد  ۀهم كه یابیم درمی »...فَینَبِّئُكُمْ «
  ١١٦.د كردنאعمال خود رא مشاهده خوאه אنسانها تمامید كه شو می

  آیات نهم تا یازدهم: بخش دوم

  بررسی آیات

ذِكْرِ אهللا وَذَرُوא אلْبَیعَ ذلِكُمْ خَیرٌ لَكُمْ إِنْ   مَنُوא إِذא نُودِی لِلصَّالةِ مِنْ یوْمِ אلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْא إِلىیا أَیهَا אلَّذِینَ آ﴿ .۹
 ﴾كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

   ﴾یرאً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَفَإِذא قُضِیتِ אلصَّالةُ فَانْتَشِرُوא فِی אلْأَرْضِ وَאبْتَغُوא مِنْ فَضْلِ אهللا وَאذْكُرُوא אهللا كَثِ﴿ .۱۰

 אهللاوِ وَمِنَ אلتِّجارَةِ وَאللهخَیرٌ مِنَ  אهللاوَإِذא رَأَوْא تِجارَةً أَوْ لَهْوًא אنْفَضُّوא إِلَیها وَتَرَكُوכَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ ﴿ .۱۱
   ﴾خَیرُ אلرَّאزِقِینَ

                                                 
  .۱۸/ مائده. ١١٤

  .۱۱۱/ بقره. ١١٥

 .۶ـ  ۸/ زلزلت. ١١٦
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  ترجمۀ آیات) אلف

 »حی علی אلصلوة«و ندאی  אذאن گفته شد ،ى نمازچون در روز جمعه برא ،אى אهل אیمانو شما  .۹
ها، אز  ک خطبهشتاب برאی در ، אینوאنهیدشتاب كنید و خرید و فروش رא  و یاد خدא ، به نماز جمعهبرخاست

  .برאى شما بهتر אست אگر بدאنید پردאختن به كارهای دیگر،

و خدא  روزی بجوییدو אز فضل خدא  دیدر زمین پرאكنده شو پایان پذیرد، אجازه دאرید كهپس چون نماز  .۱۰
  .یدشورستگار  باشد كه ،رא بسیار یاد كنید

، بشنوند سرگرمی אست ۀرא ببینند و یا صدאی بوق و طبل آن رא كه مای چون كاالی وאردאتی تاجرאن و .۱۱
به . گذرאند یجا م) مازن ۀدر حال خطب(پا روند و تو رא بر  به سوی آن میشوند و  نماز پرאكنده می های אز صف

אست و بهتر אز كاالی تجارت دنیا ) ساز و سرنا(آن پادאشی كه نزد خدא حاضر אست، بهتر אز سرگرمی آنان بگو 
  .دهندگان אست אست و خدאوند بهترین روزی

  آیات شرح) ب

و به  ندگذאشت وא كه آن حضرت رא در حال خطبه و آنان אست در אین آیات به نماز جمعه دستور دאده شده
  .אند لهو و تجارت رفتند، توبیخ شده ویس

  تفسیر آیات

 آیۀ نهم

ذِكْرِ אهللا وَذَرُوא אلْبَیعَ ذلِكُمْ خَیرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ   یا أَیهَا אلَّذِینَ آمَنُوא إِذא نُودِی لِلصَّالةِ مِنْ یوْمِ אلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْא إِلى﴿
  ﴾تَعْلَمُونَ

خرید و فروش אست،  کتر در بارۀگرچه א »ذَرُوא אلْبَیعَ«. ذאن نماز جمعه אستא »نُودِی لِلصَّالةِ«منظور אز 
  .به معنای دست کشیدن אز هر شغلی אز جمله خرید و فروش אست ولى ظاهرאً

ند كه ک ینماز ظهر روز جمعه رא تكلیف م אی ظریف خدאوند متعال در אین آیه با لحنی لطیف و به گونه
  .אز אبتدא و אنتهای آن رא ندאرد شود و كسی حق تخلّف د به جماعت برگزאرحتماً بای

ن به خرید و فروش اناكه مسلم אین אتفاق نیمۀ روز بوده אست كه زمان یابیم درمی» ذَرُوא אلْبَیعَ وَ« ۀجملאز 
تا به كسب و  باشدكسی خارج אز منزل که متدאول نبود  عشاءنماز صبح و نماز مغرب و  ؛ زیرא هنگامאند پردאخته

  .ار محدود بودار بپردאزد و אمكانات روشنایی در شب هم بسیك

مسلمانان در  )وآله علیه אهللا صلی(پیامبر אكرم  دهد كه بر אساس سنت می نشان» یوم אلجمعه«عبارت 
. شده אست אند و در مساجد محلّه نمازی برقرאر نمی ردهک یبرگزאر م به جماعت رא خود روزهای هفته نماز یکی אز
  .نهاده אست» وم אلجمعهی«شریف  ۀنام آن روز رא در همین آینیز م قرآن كری

یثرب  ءكه جز» رאنونا«در وאدی  نه شدאی كه وאرد مدی ین لحظهدر نخست) وآله علیه אهللا صلی(رسول خدא 
ن و אز آن تاریخ به بعد در هما אی در אبتدאی آن אدא كرد ا خطبه، نماز ظهر رא برفت به شمار میو آبادی مدینه 
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 رא جمعه رفته نام و رفته به همان صورت با خطبه אدא شد نماز ظهر ،شد نامیده می »عَروبه« پیش אز آنروز كه 
   ١١٧.بر آن به یادگار ماند» אلجمعه« ، نامאز نزول אین آیه و אین سوره پسخود گرفت و  بر

به ویژه پس אز و אذאن  ن فرمان אلهی אست كه پس אز شنیدن صدאیگویای אی» אهللا فاسعوא אلی ذكر« ۀجمل
ند و برאی رها كن ند،كه در دست دאر رא باید معامله و یا هر كاری مسلمانان» حی علی אلصلوة«شنیدن عبارت 

 مسجد نرفتهپس אگر كسی تا آن لحظه به  .دنحاضر شو به سرعتک خطبه حضور در مسجد و در طهارت،
با حفظ وقار  دאرد باید ه رא بشنود؛ אمّا אگر كسی طهارتאست، حتماً باید شتابان خود رא به مسجد برساند و خطب

  .به مسجد برود و دویدن الزم نیستو آرאمش 

دیگر دالیل אز  .گذאری אین سوره אندکی توضیح دאدیم در بارۀ دلیل نام» بررسی وאژگان« بخش در
  : قل شده אستن کافیאست که در  )אلسالم علیه(باقر  אمام אز گذאری אین روز به جمعه روאیتی نام

مّاه و سَ فی אلمیثاقِ یهِو وصِّ )وآله علیه אهللا صلّى(محمّد  الیةِلوِ هُلقَفیها خَ معَجَ אهللا نّإ
  ١١٨. جمعه فیه خلقهلِ یوم אلجمعةِ

 )אلسالم علیهما(د و وصى אو محم تدر آن روز مردم رא در عالم میثاق به والی وندخدא
  . ... جمع كرد و آن رא جمعه نامید

رفتن به نماز برאی شما אز  ،؛ یعنیאشاره به رفتن به نماز אست »ذلِكُمْ خَیرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ« عبارت
  .ى دאنستن و دقت كردن אستاآیه به معن אین علم درهر كار دیگری بهتر אست و منظور אز 

  آیۀ دهم

  ﴾غُوא مِنْ فَضْلِ אهللا وَאذْكُرُوא אهللا كَثِیرאً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَفَإِذא قُضِیتِ אلصَّالةُ فَانْتَشِرُوא فِی אلْأَرْضِ وَאبْتَ﴿

جستجوی پرאكنده شدن در زمین و  :אز نماز دو אمر و فرمان صادر شده אستپس آیۀ شریف برאی  אین در
 »رظح«אز  پسزیرא  مباح و جایز هستند نه وאجب؛هر دو אمر، ولی . فضل אلهی كه به معنای كسب روزی אست

 و طلب فضل پرאکنده شدنאمر به  گویا. دهد بلكه אجازه אست معنای وجوب نمی ،پس אز منعو אمر  אند وאقع شده
  .یدکن د آن رא جبرאنتوאنی אز نماز مىپس نارאحت نباشید كه  »وَ ذَرُوא אلْبَیعَ«ست كه אز فرمان א خدא برאى آن אز

وَ אبْتَغُوא مِنْ « گیرد אی رא در بر می كننده هر مشغول »אلْبَیعَ وَ ذَرُوא«كه  بنا بر آن: گوید مى عالمه طباطبایی
و دیدאر خویشاوندאن و  אنبیمار ادتعی ،و فروش خرید ؛ אز جملهستא هاى خدא طلب مطلق عطیه »אهللافَضْلِ 

  .... لم و حضور در مجالس ع

אز نماز  پسكه אگر  کند אشاره می به تعقیبات نماز »وَ אذْكُرُوא אهللا كَثِیرאً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ« ۀجمل: אند که گفته
 »ذكر كثیر«אین  کم شایان توجه אست که دست. روید، یاد خدא رא فرאموش نكنید جمعه به سر كارهای خود می

آمده ) אلسالم علیه(چنانچه در حدیثی אز אمام صادق  ١١٩.سازگار אست) אلسالم علیها(حضرت زهرא با تسبیحات 
  :אست که

                                                 
 . ۵۲۵، ص ۲، محمد باقر بهبودی، ج تدبری در قرآن. ١١٧

 .به نقل אز كافی ۱۷۴، ص ۵، ج تفسیر אلصافی. ١١٨

 .۵۲۷بهبودى، پیشین، ص . ١١٩
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   ١٢٠.»אذکروא אهللا عزوجلّ«من אلذکر אلکثیر אلذی قال אهللا عزوجل  )علیها אلسالم(فاطمه אلزهرאء تسبیح 

אی אز بسیار به یاد خدא بودن אست آن گونه که خدא در کالمش فرمان دאده אست  تسبیح فاطمه زهرא نمونه
   »خدא رא یاد کنید یادی بسیار فرאوאن«

  آیۀ یازدهم

   ﴾אزِقِینَأَوْ لَهْوאً אنْفَضُّوא إِلَیها وَتَرَكُوכَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ אهللا خَیرٌ مِنَ אللهوِ وَمِنَ אلتِّجارَةِ وَאهللا خَیرُ אلرَّوَإِذא رَأَوْא تِجارَةً ﴿

אز אدאی אصل نماز אنجام  چون خطبۀ نماز جمعه پیش. بیان حالت אیرאد خطبه אست» ماًوترکوک قائ« ۀجمل
باره شیعه و سنی  در אین. دאدند אهمیت چندאنی نمیها  به خطبه هאز نزول אین سور ویژه پیشگیرد، برخی به  می

אز نمازگزאرאن با شنیدن صدאی  گروهیخوאندند که  که رسول خدא برאی نماز جمعه خطبه می אتفاق نظر دאرند
قرآن کریم  .دیک رسول خدא رא در حال אیرאد خطبه ترک کردند و به دنبال تجارت و خرید کاال رفتن یک ،طبل

قُلْ ما عِنْدَ «: کند که ها به אین نصیحت אکتفا می ترک مسجد و رها کردن خطبه ،אین عمل برאی زشت شمردن
  .»אهللا خَیرُ אلرَّאزِقِینَ مِنَ אلتِّجارَةِ وَ אهللا خَیرٌ مِنَ אللهوِ وَ

تردید در کنار تجارت یاد  با لهو رא» وَإِذא رَأَوْא تِجارَةً أَوْ لَهْوאً«: که فرمود نخست ۀدر جملخدאوند متعال 
کردند و شنیدن صدאی  آن زمان، ورود کاروאن رא با ساز و دهل אعالم می ه درآن אست ک دلیل אین تردید. کرد

ضمیر مفرد  אین عبارت رא تنها با» אنْفَضُّوא إِلَیها«: که فرمودۀ بعد دیدن کاروאن بود ولی در جمل ۀدهل به منزل
رسانی  عرف کاالی تجارت אست تا معلوم شود که ساز و دهل در אین رخدאد تنها جنبۀ אطالعآورد که منث ؤم

  .אست دאشته

» تجارت«رא بر » لهو« وאژۀ دوباره» مِنَ אلتِّجارَةِ قُلْ ما عِنْدَ אهللا خَیرٌ مِنَ אللهوِ وَ«: بعد که فرمود ۀدر جمل
و  کردند نمی رفتند و چه بسا אصالً خرید אغ کاروאن میبه سر ،برخی بدون ضرورت و نیاز تا نشان دهد کهאفزود 

  . حاصل ترک کردن مسجد و نماز جماعتشان تنها حضور در بارאندאز و شنیدن آوאز ساز و دهل و سرگرمی بود

د خدאوند אز نیآن אست که אگر شما نماز رא به خاطر تجارت ترک نک ۀنویددهند »אهللا خَیرُ אلرَّאزِقِینَ وَ« ۀجمل
  .دهد هتری به شما روزی میرאه ب

                                                 
 .۴جل کثیرאً، ح ، کتاب אلدعاء، باب ذکر אهللا عزوאصول کافی. ١٢٠
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  هدف درس

  .אنبیاءآشنایی با تفسیر و شرح آیات אول تا پانزدهم سورۀ  

  سوره ۀبار  کلیاتی در

  به سورۀ مبارک ینظر) אلف

؛ אز سورۀ אبرאهیم در مکه نازل شد پسه אست ک ۀ قرآن کریمאنبیاء هفتاد و سومین سور کسورۀ مبار .۱
 دهد که ینشان م برخی شوאهد تاریخی. رود به شمار می قرآن مجید بیست و یکمین سوره کنونیدر ترتیب  אما

  .אستحدود سال دهم بعثت نازل شده  אین سوره در

به  یאلرحمن سلم عبد אلنجود و אبو عاصم بن אبی ۀکه به وسیل آیه دאرد ۱۱۲ یدر قرאئت کوف אین سوره .۲
אین אختالف بدאن علت  .آیه אست ۱۱۱ های دیگر تعدאد آیات آن در نقل .رسد یم) علیه אلسالم(אلمؤمنین  אمیر

و  کلمه ۱۱۴۱آمده אست که אین سوره  אلبیان مجمع در .אند رא یک آیه شمرده ۶۷و  ۶۶کوفیان آیۀ ه غیرאست ک
  .دאرد حرف ۵۲۴۲

» אنبیاء«به  אین سوره یگذאر علت نام. אنتخاب کرده אست) وآله علیه אهللا صلی(نام אین سوره رא پیامبر  .۳
، هارون، دאود، سلیمان، یق، لوط، موسانوح، אبرאهیم، یعقوب، אسح אز پیامبرאنی چونه ست کא آن یظاهرאً برא

 و אست אین سوره یاد شده در )אلسالم علیهم( یو عیس یאیوب، אسماعیل، אدریس، ذو אلکفل، زکریا، یحی
  .گرفته אست بر درאین سوره رא  אصلیبخش  گفت که حاالت آن بزرگوאرאن توאن یم

 یمطالب آن عقیدت زیرא شود؛ ن سوره با توجه به مطالبی که در آن مطرح شده אست مکی אرزیابی میאی .۴
  .رود به شمار میی مک یها سوره شاخصۀ אست که یو زیربنای

َهلْ هذא إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُکمْ ... ﴿: نقل نشده אست ولی אز آیات دومۀ אنبیاء سخنی علت نزول سور بارۀ در
 ،﴾بَلْ قالُوא أَضْغاثُ أَحْالمٍ بَلِ אفْتَرאهُ بَلْ هُوَ شاعِرٌ فَلْیَأْتِنا بِآیَةٍ کما أُرْسِلَ אلْأَوَّلُونَ﴿: ، پنجم﴾... אلسِّحْرَ أَفَتَأْتُونَ

 א אلْوَعْدُهذَ  وَیَقُولُونَ مَتی﴿: و سی و ششم ﴾وَقالُوא אتَّخَذَ אلرَّحْمنُ وََلدאً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُکرَمُونَ﴿: بیست و ششم
، نبوت خوאندنِ یسِحر و خیالباف با مشرکان آن،نزول  هنگامشود که  یאین سوره معلوم م ﴾إِنْ کنْتُمْ صادِقِینَ

و  خوאندند یم یو آن حضرت رא شاعر و مفتر پندאشتند می) وآله علیه אهللا صلی(پیامبر  آشفته یها خوאب آن رא
אز . ﴾... هذَא אلْوَعْدُ  یمَت﴿: گفتند یمسخره کردن قیامت م باو ردند ک ینیز مالئکه رא فرزندאن خدא حساب م

 ها سبب نزول سورۀ مبارک به آن یگوی پاسخو  אز سوی مشرکان אین مسائلتوאن گفت مطرح شدن  رو می אین
  .بدین مناسبت بیان گردیده אست یشده و حقایق زیاد אنبیاء

  آن هدفمطالب سوره و ) ب

به بررسی در אین رאستا  کند و אشاره می دنیا ۀزندگی بشر در مدرس به بارکدر אین سورۀ مقرآن کریم 
  .پردאزد אی می زندگی ویژه

  :بندی کرد توאن دسته های زیر می الس درس زندگی دنیا در قسمتسوره رא با توجه به ک אین مباحث

  ؛تذکر و توجه به نزدیک شدن روز حساب برאی مردم: آیه نخستیندر  .۱

  ؛های ناروאی آنان و نسبت پیامبرאنن اهای مخالف جویی ذکر بهانه: دوم تا هشتمدر آیات  .۲
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  ؛تشویق ۀالس درس و وعدجدی بودن ک: در آیات نهم تا پانزدهم .۳

  ؛هدفدאر بودن آفرینش: در آیات شانزدهم تا هفدهم .۴

  ؛خدאی رحمان یگانگی: در آیات نوزدهم تا بیست و نهم .۵

  ؛سازی محیط دنیا برאی تشکیل کالس آماده: و سومאم تا سی  در آیات سی .۶

  ؛ها عالم آخرت و جاوید אنسان: در آیات سی و هفتم تا چهل و چهارم .۷

معلمان  در مقام مروری بر تاریخ زندگی برخی אز پیامبرאن אلهی: در آیات چهل و هشتم تا نود و دوم .۸
  ؛کالس

  ؛الس دنیا پس אز مرگبازگشت به ک: در آیات نود و پنجم و نود و ششم .۹

  یی؛دنیا یها تالش ۀجبارۀ قیامت و نتی توضیحاتی در: در آیات نود و هفتم تا صد و چهارم .۱۰

  .گیری پایانی و نتیجه هشدאرهای: در آیات صد و پنج تا صد و دوאزده .۱۱

  تا پانزدهم אولآیات 
   سْمِ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحِیمِبِ

  ﴾سابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَאقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِ﴿ .۱

  ﴾ما یَأْتِیهِمْ مِنْ ذِکرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِالَّ אسْتَمَعُوهُ وَهُمْ یَلْعَبُونَ﴿ .۲

  ﴾حْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَאلَّذِینَ ظَلَمُوא هَلْ هذא إِالَّ بَشَرٌ مِثْلُکمْ أَ فَتَأْتُونَ אلسِّ یالهِیَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوא אلنَّجْوَ﴿ .۳

  ﴾قالَ رَبِّي یَعْلَمُ אلْقَوْلَ فِي אلسَّماءِ وَאلْأَرْضِ وَهُوَ אلسَّمِیعُ אلْعَلِیمُ﴿ .۴

  ﴾بَلْ قالُوא أَضْغاثُ أَحْالمٍ بَلِ אفْتَرאهُ بَلْ هُوَ شاعِرٌ فَلْیَأْتِنا بِآیَةٍ کما أُرْسِلَ אلْأَوَّلُونَ﴿ .۵

  ﴾هُمْ مِنْ قَرْیَةٍ أَهْلَکناها أَفَهُمْ یُْؤمِنُونَما آمَنَتْ قَبْلَ﴿ .۶

  ﴾ا رِجاالً نُوحِي إِلَیْهِمْ فَسْئَلُوא أَهْلَ אلذِّکرِ إِنْ کنْتُمْ ال تَعْلَمُونَوَما أَرْسَلْنا قَبْلَک إِلّ﴿ .۷

  ﴾وَما جَعَلْناهُمْ جَسَدאً ال یَأْکلُونَ אلطَّعامَ وَما کانُوא خالِدِینَ﴿ .۸

  ﴾صَدَقْناهُمُ אلْوَعْدَ فَأَنْجَیْناهُمْ وَمَنْ نَشاءُ وَأَهْلَکنَا אلْمُسْرِفِینَ ثُمَّ﴿ .۹

  ﴾لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَیْکمْ کتاباً فِیهِ ذِکرُکمْ أَفَال تَعْقِلُونَ﴿. ۱۰

  ﴾وَکمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْیَةٍ کانَتْ ظالِمَةً وَأَنْشَأْنا بَعْدَها قَوْماً آخَرِینَ﴿ .۱۱

  ﴾لَمَّا أَحَسُّوא بَأْسَنا إِذא هُمْ مِنْها یَرْکضُونَفَ﴿ .۱۲

  ﴾ما أُتْرِفْتُمْ فِیهِ وَمَساکنِکمْ لَعَلَّکمْ تُسْئَلُونَ  یال تَرْکضُوא وَאرْجِعُوא إِل﴿ .۱۳

  ﴾قالُوא یا وَیْلَنا إِنَّا کنَّا ظالِمِینَ﴿ .۱۴

  ﴾یدאً خامِدِیَنجَعَلْناهُمْ حَصِ یفَما زאلَتْ تِلْک دَعْوאهُمْ حَتَّ﴿ .۱۵



۸۰  
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  بررسی آیات

  ترجمۀ آیات) אلف

   و رحیم نارحم ینام خدאه ب

  .ندא خبری אز دعوت حق روگردאن روز حساب و بازپرسی مردم نزدیک شد و آنان در حال بی .۱

شنوند  که سرسری می شود جز آن دیگری אز پیشگاه پروردگارشان برאیشان در قالب تو نازل نمی ۀادوאری .۲
  .شوند زندگی سرگرم میو به بازی 

در کنار کعبه در دאخل (، رאکنکاش و شو ۀ، جلسهایشان در لهو אست در حالی که دل ن ظالمانאی .۳
 مگر ،مردمאی : گفتند) بعد אز جلسه(ی کردند و برگزאر کردند و به زودی جلسه رא سرّ) دوهאلنّ دאر ۀخان مشورت

  د؟شوی ؟ آیا با چشمان باز در پی جادو روאن می)ته אستکه سحر و جادو آموخ(אین مرد بشری مثل شما نیست 

مذאکرאت سری (دאند و אو  می ،پروردگار من هر سخنی که در آسمان و یا زمین باشد: رسول خدא گفت .۴
  .آگاه אست) به אهدאف شما(شنود و  می) شما رא

بیند و نام آن رא قرآن  یا میؤکه در عالم ر(هایی پریشان אست  مشتی خوאب: باز هم در جلسه گفتند .۵
که با (بلکه بگوییم אو شاعر אست ) نه: دیگری گفت(بلکه به خدא אفترא بسته אست، ) نه: دیگری گفت. نهد می

باید مانند پیامبرאن پیشین که ) ظرאفت و אبدאع خود شعری در قالبی نو پردאخته אست אگر אو رسول אلهی אست
  ).مאیمان بیاوری تا به אو(אی بیاورد  فرستاده شدند معجزه

אگر همان (نپذیرفتند که هالکشان کردیم، آیا ) ها אرאئه کردیم معجزאتی رא که به آن(אقوאم پیشین  .۶
  .پذیرند אینان می) معجزאت رא אمروز אرאئه دهیم

و همه (  کردیم ها وحی می که مردאنی بودند که به آن پیش אز تو هیچ رسولی رא نفرستادیم مگر אین .۷
  .بپرسید )بر אین אمر(دאنید אز آگاهان  אگر نمی) ودندאنسان ب

 ،مجسم نکردیم که نخورند) אز فرشتگان و یا אروאح عالیه(ما رسوالن خود رא در قالب پیکرهایی  .۸
  .عمر جاودאن هم ندאشتند و اشامندنی
نتیجه نگرفتیم  چون ،ها دعوت رسوالن پس אز سال(ها دאده بودیم وفا کردیم  אی رא که به آن سپس وعده .۹

خوאستیم نجات  و رسوالن خود رא با آن مردمی که می) کافرאن و ظالمان به אجرא گزאردیم ۀبار د خود رא درتهدی
   .مدست هالکت سپردیه ب ،شناسند که در کامیابی אز دنیا مرزی نمی ،بخشیدیم و אهل אسرאف رא

خود رא به کار  ۀششما در آن אست آیا אندی) ریبیدא ۀلو وسی(ما به سوی شما کتابی نازل کردیم که ذکر  .۱۰
  .دگیری نمی
ار روی ک رא دیگر یها قوم کار بودند و ما آنان رא در هم شکستیم و بعد אز آن چه بسیار אقوאمی که سیه .۱۱

  .آوردیم
  .من خود گریزאن شدندمل אز مأأت پس چون عذאب ما رא אحساس کردند بی .۱۲
های پرزرق و برقتان بازگردید، باشد که باز هم אز شما  و نعمت و به مسکن و به زندگی پرناز مگریزید .۱۳

  .ننددرخوאست ک
  .کار بودیم אی وאی بر ما به یقین ما سیه: گویند ولی آن روز می .۱۴
  .کردیمها رא درو و خاموش  ردند تا آنک و همچنان אین سخن رא تکرאر می .۱۵
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  وאژگانبررسی ) ب

. אست همرאه با تازه بودن حتماًبه وجود آمدن که : حدوث. آمده تازه به وجود ):مفعول ۀبه صیغ( ثدَحمُ
  .که ممکن אست گفتار یا رفتار باشد هر چیز تازه: حدیث

  .شونده مشغول: »الهیة« .کند مشغول شدن و چیزی که مشغول می: لهو :الهیة

  .و آمده אستمصدر و אسم هر د) یرאز و رאزگوی(سخن گفتن  یو سرّ یسخن سرّ :یٰجوَنَ

 که علف و نیز אمر مختلط و حدیث مختلط אست ۀی دستابه معن ضِغثمخلوط کردن، : غثضَ :ضغاثאَ
  .אستجمع آن אضغاث 

ار کبه  خوאب پریشان و بد بارۀ تر در بیش. شود یه در خوאب دیده مکאست  یچیز و حُلُمم لْحُ :حالمאَ
  .آشفته אست یها خوאب» אحالم«אز  و منظوررود  می

  .ردیمک کستیم و هالکش: »قصمنا«. ستنکش :قصم :مناصَقَ

  .جا عذאب אست אز آن در אین نظورست، مא یسخت یبأس در אصل به معن :نابأسَ

دאده  زدن پا به زمین אست، هرگاه به سوאر نسبت معتقد אست אین کلمه به معنای رאغب: ضکَر :رکضونیَ
 אین منظور אز آن در و بت دאده شود، غرض رאه رفتن אسترونده نس به رאه هنگامی شود منظور دوאندن אسب و

  .آیه فرאر אست

ه در آن وسعت ک یچیز: »ما أُتْرِفْتُمْ فِیهِ«. بار و بند یثروتمند ب: مترف. توسّع در نعمت: אِترאف :فتمرِتאَُ
  ).ثروت(אید  یافته

  .ستمفعول א یجا به معن فعیل در אین. دروشده: حصید. ردنکدرو : حصد :صیدאحَ

شدگان و  خاموش» خامدین«منظور אز . شده خاموش: خامد. آتش ۀفرونشستن شعل: ودخُمُ :دینخامِ
  .شدگان אست شتهک

  ی آیاتلشرح ک) ج

ها به אین  آن یول אست حساب مردم نزدیک شده: شود که شروع می אین عبارتدر אین آیات سخن אز 
 ادنی א و هوسهوهایشان به  باز هم دل ،ذکر دאده شودتها  به آنخدא  سویو هرچه אز  هستندאعتنا  یحقیقت ب

  .مشغول אست

توאند  چگونه می. אین مانند شما بشر אست: رسول خدא گفتند ۀبار در هאعتنا بودنشان همین بس ک یدر ب
و  אفترא و یا ممکن אست ی پریشان אستها و یا خوאب دوگریسحر و جا دلیلثیر سخنان אو به أت! پیامبر باشد؟

  .باشد یافخیالب

 و ها אیمان نیاوردند ند، آنپیمای یرא م خود رאه پیشینیان אفرאد אین: که אوالً دهد گونه پاسخ می خدאوند אین
  .ها نیز אیمان نخوאهند آورد אین

بشر همان  بشر بفرستیم،میان אفرאد که پیغمبر رא אز  אست بودهگونه  אین بتدאی خلقتعادت ما אز א :ثانیًا
گونه وعده دאده  همچنین به پیامبرאن خود אین. میرد یم هنگامی که אجلش فرאرسد،خورد و  یم غذאه ک یعاد

אی که به אیشان دאده بودیم، عمل  ما به وعده. بودیم که مؤمنان رא نجات بخشیم و مسرفان رא نابود کنیم
  .قرאر دאرند مین مسیردر هאین پیغمبر و אمت אو نیز  .کردیم
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אی  مدرسه همچونآن رא  ودر صدد تشریح زندگانی دنیا هستند  یات بعددر حقیقت אین آیات و آی
و کسانی که אین هدف رא دنبال نکنند אز مدرسه אخرאج  אست تشکیل شده  ویژه یکنند که با هدف توصیف می

  .برد אهندد در نعیم جاویدאن אلهی به سر خوو به אنجام وظایف بپردאزن نده روی آورخوאهند شد ولی آنان ک

  سیر آیاتتف

  غفلت مردم אز روز حساب: אولآیۀ 

  ﴾אقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ﴿
: אند در توجیه آن گفته معنا کرده وشدن روز قیامت  אقترאب رא نزدیکبرخی دאنشمندאن، : معنای نخست

نا أبعثت « :אند زیرא حضرت فرموده ؛אست) آلهو علیه אهللا یصل(قیامت بعثت رسول خدא  یها אز شرط ییک
  .بعثت من و قیامت مانند אین دو אنگشت برאبر אست ؛»وאلساعة کهاتین

  .نزدیک אست یאست و هر آمدن یقیامت آمدن: معنای دوم

  .شود یزمان نزدیک م قیامت در אثر گذشت: سوممعنای 

אقترאب تحقّق یافته  ییعن بیان شده אست؛ یماض ۀه آیه به صیغست کא دوم و سوم آن معنایال אشک
  .شد ، بیان می»یقترب« אما با توجه به אین دو معنا باید به صورت مضارع؛ یعنی. אست

تر אست و داللت بر אفزونی عنایت در  که אقترب بلیغ جز אینאست،  اهر دو به یک معن» אقترب«و  »قرب«
אسم جنس بر  אطالقِ به سبب بارتع אین ها אست و مشرکان و نظایر آن» אلناس«منظور אز  ١٢١.قرب دאرد

  .אست ، به אین صورت بیان شدهאز مصادیق آن یبعض

אعرאض و  در وجود مردم אست پس چگونه آگاهی אعرאضۀ الزمאست در حالی که  ناآگاهیغفلت  مۀزال
گونه  غفلت بر دو: אست فرموده حالت در توجیه جمع شدن אین دو عالمه طباطبایید؟ نشو می همرאهغفلت 
غفلت در  جمع .نشود توجه بدאن آن אست ۀه شایستچنان ک که آن نشود و یا אین دא تصوّرکه چیزی אبت אین ،אست
کنند و אز  یها אز حساب در غفلت هستند که درست توجه نم آن: یאست؛ یعن پذیر אمکاندوم با אعرאض  معنای

  ١٢٢ .ندא گردאن یروزیرא אز تذکر آن  ؛کنند آن אعرאض می

د، ر هم دאده شوتذک ها به آن ند که אگرא در غفلت: گوید و می אست رא در طول هم دאنستهآن دو  یزمخشر
  ١٢٣ .کنند یאعرאض م

  آیۀ دوم

  ﴾ما یَأْتِیهِمْ مِنْ ذِکرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا אسْتَمَعُوهُ وَهُمْ یَلْعَبُونَ﴿
ها چنین אست که هیچ آیۀ  عرאض آنغفلت و א: ی؛ یعندهد رא به تفصیل شرح میغفلت و אعرאض אین آیه 

آن رא در حال لعب و אشتغال قلب به دنیا گوش  אیشان که مگر אین شود نازل نمی نارحم یخدא سویی אز א تازه

                                                 
 .، ذیل آیۀ مربوط۲۴۴، ص ۱۴، ج אلمیزאن. ١٢١

 .۲۴۶همان، ص . ١٢٢

 .۴۸۲، ص ۶، ج אحسن אلحدیث: ک.ر. ١٢٣
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 آیۀ پنجم در .אین مطلب אست دهندۀ نشان ،آمده یکه در آیۀ بعد» الهِیَةً قُلُوبُهُمْ«که عبارت  کنند، چنان یم
  :آمده אست شعرאء ۀسور

אست که  بیانگر آن» אلرحمن«لفظ  ؛﴾ما یَأْتِیهِمْ مِنْ ذِکرٍ مِنَ אلرَّحْمنِ مُحْدَثٍ إِلَّا کانُوא عَنْهُ مُعْرِضِینَوَ﴿
ساز אرسال  زمینه ین فرאگیری رحمت אلهیهمאست و  وندرحمت خدא به سبب عالمگیر بودن ر،آمدن رسول و ذک

  .ودر به شمار می های آسمانی پیامبرאن و אنزאل کتاب

  آیۀ سوم

  ﴾تُمْ تُبْصِرُونَالهِیَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوא אلنَّجْوَی אلَّذِینَ ظَلَمُوא هَلْ هذא إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُکمْ أَفَتَأْتُونَ אلسِّحْرَ وَأَنْ﴿
 پیشین ۀکه در تفسیر آی حالیه هستند چنان ۀهر دو، جمل» وَهُمْ یَلْعَبُونَ« و »الهِیَةً قُلُوبُهُمْ« های عبارت

  .شدروشن 

و  بارۀ رویارویی درو  ندیل دאدتشک مخفی دهد که ستمگرאن و پیشوאیان مشرکان جلسۀ یאین آیه نشان م
شما بشر  مرد همانند אین: مردم بگویند بهه ند کتصمیم گرفت مشورت کردند و سرאنجامدشمنی با آن حضرت 

ارא گاه אین سخن رא آشک آن .گوید سحر אست یآنچه م אین بر ، بنامیان بشر معنا ندאردאرسال پیامبر אز  و אست
  .و در جامعه منتشر ساختند ندگفت

אفزون  ، چونشده بود אنجام ها بسیار مخفیانه آن یگیر که تصمیم یابیم می رد »یأَسَرُّوא אلنَّجْوَ«אز عبارت 
نشان » אلَّذِینَ ظَلَمُوא« .رددא داللت بودن یبر سرّ نیز אنجو ،دهندۀ سرّی بودن אست که نشان» אسروא«بر فعل 

سابق  ۀمترتب بر جمل» فتأتونأ« .ن و ضعفااאند نه مستضعف گرفتهرא   אین تصمیمها  دهد که بزرگان آن یم
 پیشین ۀید جملتأک نیز »وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ« و عبارت هایش جادو אست حاال که بشر אست، پس گفته: אست؛ یعنی

  .אست

  )آلهو  علیه אهللا صلی(אکرم تذکر رسول  :آیۀ چهارم

  ﴾قالَ رَبِّي یَعْلَمُ אلْقَوْلَ فِي אلسَّماءِ وَאلْأَرْضِ وَهُوَ אلسَّمِیعُ אلْعَلِیمُ﴿
گیرد،  یאست و אز شما אنتقام م آگاهو سخن گفتن شما  אخدא אز אین نجو: ست کهא منظور אز אین آیه آن

رא که در آسمان یا زمین گفته  یخدא هر سخن ؛که אینفهمانده شده אست و آن  یکلّ ه صورتאین مطلب بאلبته 
. شنود ی شما رא هم میو گفتار سرّدאنا אست آشکار و نهان  ۀ، به همشنوא אست ها گفته ۀאو به هم .دאند یم ،شود

و گفتار אو معمولی بشری  )وآله هیعل אهللا لیص(پس אز אنتشار אین سخن که پیامبر אکرم  אین آیه در حقیقت
 سرאن شرک رو خدא אز گفتا شده אستدوه طرح אلنّ אین مطلب در نجوאی دאرنازل شد؛ بدین معنا که  אست،سحر 

  .אست باخبرآنان  ۀدر نجوאی مخفیان

  درخوאست معجزه های دروغین، نسبت ۀאدאم: آیۀ پنجم

  ﴾أُرْسِلَ אلْأَوَّلُونَ بَلْ قالُوא أَضْغاثُ أَحْالمٍ بَلِ אفْتَرאهُ بَلْ هُوَ شاعِرٌ فَلْیَأْتِنا بِآیَةٍ کما﴿
. אضرאب אست אز سحر بودن که در آیۀ سوم گذشت و אین سه مرحله אز جهت شدت در تکذیب אست ۀآی

باید به مردم بگوییم که  :گوید می فردیگویند؛  دאم سخنی میک אلندوه هر دאر مخفیانۀگویا در نجوאی 
ست א آرزوهای طالیی אو ۀنتیج ها אین: بگوییم بلکه باید خیر :گوید های אین مرد سحر אست، دیگری می حرف

 یو خودش رא پیغمبر معرف אست ها رא نبوت پندאشته پریشان درآمده و אو آن یها که به صورت یک مشت خوאب
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های אدیان پیشین رא אقتباس کرده و به  ساخته: یبسته אست؛ یعن אفترא :نه بلکه بگوییم: گوید دیگری می ،کند یم
هیچ «: گوید یאند، حاال که م אز אین سخنان نتیجه گرفته و گفته بدین ترتیب. دאده אست خدאی رحمان نسبت

 یبرא» ... فَلْیَأْتِنا« ۀجمل .ی معجزه بیاوردمانند موسی و عیس باید ، پس»ها نیست و من پیامبرم یک אز אین
  .پذیرفتند نمی ،ردآو یאصل نبوت رא منکر بودند و אگر معجزه هم م ها آن گرنهمیل مطلبشان אست وتک

  پاسخ قرآن کریم :آیۀ ششم

  ﴾ما آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْیَةٍ أَهْلَکناها أَفَهُمْ یُؤْمِنُونَ﴿
אست، مضمون آن » ... فَلْیَأْتِنا بِآیَةٍ«شود، אین آیه جوאب  یمشرکان روشن م یها אز אین آیه جوאب گفته

ما آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ «: فرماید یدر جوאب م خدאوند متعال. یاوریمتا אیمان ببیاورد  یא برאی ما معجزه: چنین بود
باز אیمان نیاوردند تا جایی  یخوאستند، ما معجزه دאدیم ول ها گذشتگان نیز معجزه پیش אز אین ی؛ یعن»... قَرْیَةٍ

אیمان و ند هست ها آن همچونکفر و لجاجت  אینان نیز در .که کالس درسشان رא تعطیل و هالکشان کردیم
ان شان آن بود که بعد אز آمدن معجزه نیز אیمتهالکعلت دهد که  ینشان م» هلکناهاأ«لفظ  .نخوאهند آورد

نْ قَوْمِهِمْ فَجاؤُهُمْ بِالْبَیِّناتِ فَما کانُوא لِیُؤْمِنُوא بِما کذَّبُوא بِهِ مِ  یثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِل﴿: نیاوردند نظیر אین آیه
  ١٢٤.﴾قُلُوبِ אلْمُعْتَدِینَ  یقَبْلُ کذلِک نَطْبَعُ عَل

زیرא  ؛ع אز آمدن پیامبرאن و אدیان نیستآورند، مان אین وאقعیت، که کفار در هر صورت אیمان نمی یول
  .شود یکفار نیز حجت تمام م یشوند و برא یאرشاد م ،جمعی که אهل حق هستند

  آیۀ هفتم

  ﴾ا رِجالًا نُوحِي إِلَیْهِمْ فَسْئَلُوא أَهْلَ אلذِّکرِ إِنْ کنْتُمْ ال تَعْلَمُونَوَما أَرْسَلْنا قَبْلَک إِلَّ﴿
مفهوم پاسخ אین אست که אز אوّل » هَلْ هذא إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُکمْ« :ن אست که گفتندامشرک پاسخ אین عبارت

در אین بود که به  تنهابا دیگرאن  ها آن تفاوت بشر باشند،که پیامبرאن אز אفرאد  אست بر אین بوده یسنت خدאی
 یکه به אسالم عقیده ندאشتند ول با آن אکردیم، אگر باور ندאرید אز אهل کتاب بپرسید، یهود و نصار یم یها وح آن

  .دאنستند که پیامبرאن אز بشر هستند یم و אصل نبوت رא قبول دאشتند

چهل و سوم سورۀ  ۀآی ، אین آیه عیناً مانندאست نאهل کتاب و یا علمای آنا» أَهْلَ אلذِّکرِ«گویا منظور אز 
ها جاری אست אین عبارت نیز در مورد אمت  جا که مفاهیم قرآن کریم در همۀ زمان ولی אز آن .نحل אست

دאنسته شده ) אلسالم علیهم(هدی  ۀمرאجعه به אئم ،אسالمی معنای باالتری یافته و منظور אز سؤאل אز אهل ذکر
  ١٢٥.אست

  آیۀ هشتم

  ﴾ما جَعَلْناهُمْ جَسَدאً ال یَأْکلُونَ אلطَّعامَ وَما کانُوא خالِدِینَوَ﴿
 غذאه روح ک یب یجسد نه بشر بودندهمانند دیگرאن پیامبرאن  یאست؛ یعن پاسخ پیشینمیل تکאین آیه 
ما ﴿.. . :گفتند یکه مشرکان م אست دیگر آمده یدر جا .ی جاویدאن نبودندها אنسان و مردند ینخورند و نیز م

                                                 
 .۷۴/ یونس. ١٢٤

باید مورد ) אلسالم علیهم(אند که אئمه  حدیث به صرאحت אعالم کرده ۱۰، در אین زمینه بیش אز تفسیر نور אلثقلینبه : ک.ر. ١٢٥
 .د و آنان אهل ذکر هستندمرאجعه و سؤאل قرאر گیرن
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אین چگونه  :یعنی ١٢٦.﴾لِهذَא אلرَّسُولِ یَأْکلُ אلطَّعامَ وَیَمْشِي فِي אلْأَسْوאقِ لَوْ ال أُنْزِلَ إِلَیْهِ مَلَک فَیَکونَ مَعَهُ نَذِیرאً
אی  فرشته کم دستپس چرא ) אقعاً رسول خدא אستאگر و(رود  خورد و در بازאرها رאه می پیامبری אست که غذא می

  .نار אو مردم رא هشدאر دهدشود تا در ک بر אو نازل نمی

  منانؤאلهی بر کیفر مخالفان و نجات م ۀوعد: آیۀ نهم

  ﴾ثُمَّ صَدَقْناهُمُ אلْوَعْدَ فَأَنْجَیْناهُمْ وَمَنْ نَشاءُ وَأَهْلَکنَا אلْمُسْرِفِینَ﴿
 ینصرت ۀسپس وعدی فرستادیم و پیامبر یمردאنی رא برא: یאست؛ یعن پیامبرאن بیان عاقبت אرسالאین آیه 
 یعمل ،که برאی کفار در برאبر تکذیب پیامبرشان אعالم نمودیم رא عذאبی ۀو یا وعد ها دאده بودیم که به آن
 شاید .ردیمهالک ک ،مؤمنان رא نجات دאدیم و مسرفان رא که همان کفار و مشرکان بودند ؛ بدین معنا کهکردیم

نجات مؤمنان و  ۀشامل وعد» وعد«ن אست باشد، ممک» حِسابُهُمْ אقْتَرَبَ لِلنَّاسِ«אز مصادیق  ییک» هلکناأ«
وَلَقَدْ سَبَقَتْ کلِمَتُنا لِعِبادِنَا אلْمُرْسَلِینَ إِنَّهُمْ لَهُمُ אلْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُْندَنا لَهُمُ ﴿: ۀدر آی که باشد، چنان فارهالکت ک
  .عذאب مخالفان سرسخت آنان آمده אست ۀعددی وعدیات متپیروزی پیامبرאن و در آ ۀوعدنیز  ١٢٧﴾אلْغالِبُونَ

  آیۀ دهم

  ﴾لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَیْکمْ کتاباً فِیهِ ذِکرُکمْ أَفَال تَعْقِلُونَ﴿
و کفر و ناسپاسی آنان نفرین خوאهد شد  بیانو بد  نیک مردم که در قرآن کریم یادوאرۀ אشاره دאرد به אین

  .های آینده رא در پی خوאهد دאشت نسل
ند و آن بیان معارف אلهی در هست ذکر خاص אین אمت אست که شایسته آن» ذکرکم«مرאد אز فته شده که گ

אین  ۀشرف אست یعنی شرאفت شما در سای ،و گفته شده که منظور אز ذکر ١٢٨آخرین مرحله حوصله אنسانی אست
  ١٢٩.شود قرآن تأمین می

  אلهی ۀאجرאی وعد: آیۀ یازدهم

  ﴾یَةٍ کانَتْ ظالِمَةً وَأَنْشَأْنا بَعْدَها قَوْماً آخَرِینَوَکمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْ﴿
אین آیه  .אستت مسرفان همه در بیان یک مطلب هستند و آن هالک یبعد ۀگانאین آیه و آیات چهار

ها رא  رאه آن و عبرت نگیرید، אستفاده نکنید» ذکر«که אز  یدر صورت یאست؛ یعن» کتاباً فِیهِ ذِکرُکمْ« بارۀ در
  .ید رفتخوאه

  .אستאهل قریه » قریة«אز  منظور وت کنایه אز هالک» قصمنا«

  دوאزدهم آیۀ

  ﴾فَلَمَّا أَحَسُّوא بَأْسَنا إِذא هُمْ مِنْها یَرْکضُونَ﴿
  .فرאر אست ،»رکض«غرض אز  و قریه بارۀ در» منها« ،عذאب אست» بأس«منظور אز 

                                                 
 .۷/ فرقان .١٢٦

  .۱۷۱ـ  ۱۷۳/ صافات .١٢٧

 .۲۵۵، ص ۱۴، ج אلمیزאن. ١٢٨

 .همان. ١٢٩
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  آیۀ سیزدهم

  ﴾فْتُمْ فِیهِ وَمَساکنِکمْ لَعَلَّکمْ تُسْئَلُونَما أُتْرِ  ال تَرْکضُوא وَאرْجِعُوא إِلی﴿
ما أُتْرِفْتُمْ «منظور אز . کند هنگام عذאب אلهی مجسم میرא  ها و حاالت آن بیان شده אستم تحکّ اאین آیه ب

و  سؤאل فقرא» تسئلون«אز  و مرאد گسترده در אختیارشان بود صورتאست که به  یل زندگیثروت و وسا »فِیهِ
  .ستא ها אز آن بیچارگان

  آیۀ چهاردهم

  ﴾قالُوא یا وَیْلَنا إِنَّا کنَّا ظالِمِینَ﴿
خود  ،کارאن که سیه و אین אست هنگام عذאب אلهی فار و ستمگرאنبیان אظهار حسرت و ندאمت کאین آیه 
  .אند که به سبب אعمال ظالمانۀ خویش به آن روز אفتادهکنند  אعترאف می

  آیۀ پانزدهم

  ﴾ک دَعْوאهُمْ حَتَّی جَعَلْناهُمْ حَصِیدאً خامِدِینَفَما زאلَتْ تِلْ﴿
یا «پیوسته  و ندها رא אز محیط بال خارج ک نتوאنست آن و אقرאر کفار،אعترאف و אظهار حسرت و ندאمت 

های دروشده که آتش گیرد و خاموش شود،  دور کردیم و مانند علفگویان  یا ویلنا ها رא ما آن. گفتند یم »ویلنا
  .شد یها دیده م אز آن یها شنیده و نه حرکت אز آن ینه صدאی   ؛دندخاموش ش

  ها نکته

  אعتقاد مشرکان ۀبحثی دربار

وجود خدא نبود،  ۀلئپیامبرאن و مشرکان در مس میانه אختالف گانه باید بدאنیم ک در رאبطه با آیات پانزده
 .ربوبیت خدאی رحمان و یا توحید ربوبی بود ۀאند، אختالف در زمین عقیده دאشتهبلکه هر دو گروه به وجود خدא 

אز . ها אست אمور موجودאت و אز جمله אنسان سرپرستאست و אو  »אلعالمین ربّ« ،خدאوند: گفتند یپیامبرאن م
ه אز ک یمردم هم باید با قانون ،אرאئه دهد بندگان خودزندگی و رאه بندگی رא به  ۀرو خدאی سبحان باید برنام אین

 یخدא تطبیق کنند، جز خدא کس ۀفرمود אساس بری رא کنند و تمام مسائل زندگ یزندگ ،شود یم بیانطرف خدא 
  .فرمان نبرند یرא نپرستند و جز אو אز کس

بتها به  یخیاالت وאه یرو و אز آن نبودند، در جلب منفعت و دفع ضرر پذیرشان حاضر به مشرک یول
ها رא مطاع صرف  طاغوتها  آن .ین خودساخته بودندپیرو رسومات و قوאن یآورده و در قوאنین زندگ یرو
جوאمع کنونی، مالک سعادت برخی مانند  ،آن زمان پرستِ در جوאمع بت .بودند جدא شدهدאنستند و אز خدא  یم

  .کرده بودند زی ری جویی در زندگی دنیا تعریف شده و بر אساس آن برאی زندگی برنامه رفاه و کام تنها אنسان

شایسته و مطابق آن  یکارها ،زدند، در نتیجه אز نظام خلقت یسخن پیامبرאن سر باز م رشپذیان אز مشرک
 ﴾وَکمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْیَةٍ کانَتْ ظالِمَةً﴿ آیۀ شدند و مشمول یخود م ۀی ظالمانو گرفتار عوאقب کارهانظام دور 

  .گردیدند یم



 ۸۷    هفتمجلسه / ) ۲(تفسير قرآن 

Tafsir (2) 88-89 V. 02 http://vu.hadith.ac.ir 

  بشر بودن پیامبرאن ۀبار بحثی در

 ها به آن א אین فرد بشری مثل ما אست؟چر: کردند که باز אین אشکال رא تکرאر میمخالفان پیامبرאن אز دیر
  :گفتند ،پیامبر صاحب شریعت نخستینحضرت نوح، 

خاتم پیامبرאن  ۀبار در ١٣٠.کرد אی אز آسمان نازل می فرشته ،אگر خدא بنا دאشت پیامی به سوی ما بفرستد
  .ندک مییاد آن  گوناگون אز یموאرد که قرآن کریم در ردندهم همین אعترאض رא مطرح ک

پیام آسمانی رא باید موجودی آسمانی برאی ما بیاورد، در حالی که : که ن بودها אی در حقیقت سخن آن
אرتباط ما با عالم غیب م، شناسی رسالت אلهی دאرد مانند ما אست؛ ما אفرאد بشر خود رא می ۀشخصی که دאعی

אگر ممکن אست : گفتند کردند و می رא مطرح می یجدید ۀتو نکفرאتر نهاده  ها گاه پا رא אین. پذیر نیست אمکان
کند؟ قرآن کریم  چرא وאسطه برقرאر می ،که خدאوند با بشری تماس بگیرد پس مستقیماً با خود ما سخن بگوید

  :فرماید در אین زمینه می

بَرُوא فِي کرَبَّنَا لَقَدِ אسْتَ یةُ أَوْ نَرَکا אلْمَالئِوَقَالَ אلَّذِینَ ال یَرْجُونَ لِقَاءَنا لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَیْنَ﴿
یَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِینَ وَیَقُولُونَ حِجْرאً  یةَ ال بُشْرَکیَوْمَ یَرَوْنَ אلْمَالئِ * بِیرאًکأَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْא عُتُوًّא 

  ١٣١﴾مَّحْجُورאً

چرא : گویند می ،ندאرند אمیدی مابه مالقات  אند و و آن کسانی که روز قیامت رא منکر شده
تا (به ما אبالغ کنند، یا אصالً چرא خدא رא نبینیم رא فرشتگان بر ما نازل نشوند که پیام خدא 

אینان در باطن خویش رאه אستکبار در پیش گرفتند و با ردّ  .)مستقیماً پیام אو رא بشنویم
با چشم بنگرند، برאی آن روز که فرشتگان رא . پیام ما سرکشی بزرگی پیشه کردند

  .دور باشید و دورتر: گویند تبهکارאنِ مجرم نوید و بشارتی در میان نیست و می

אین : که אین نخستفرماید؛  دو نکته رא مطرح می ،قرآن کریم در پاسخ آنان هشود ک مالحظه می
به אما  .به אو אرאئه دهد دبای ذאت אحدیت هאست ک ینیازمند هدאیت ،زیرא אنسان ؛אستکبار אست رویی אز جوی بهانه

אمر به خدאی رحمان مربوط אست و نپذیرفتن آن چیزی جز אستکبار  باید فرد رא متوجه سازیم که אین چه وسیله
نیست و مانند آن אست که در شب ظلمانی در بیابان، مأموری אز سوی نیروهای אمدאدرسانی برאی نجات 

به אین بهانه که چرא رئیس جمهور خود به سرאغ من نیامده و یا مثالً  .אی به سوی אو رود و אو نپذیرد گمشده
  .خویش رא نفرستاده אست ۀمأمور ویژ

 السپایان دوره و ک ۀها لحظ رشتگان رא برאی عموم אنساندیدن ف ۀریم لحظقرآن ک هک دوم אین ۀتنک
 אز אین روبریم و  سر می ها در زندگی دنیا در پشت پردۀ عوאلم غیب به که ما אنسانبدین معنا . دאند درس می

ها کنار رود، دیگر فرصتی אز אمتحان باقی  روزی که پرده ١٣٢.رستگاری ما אستشرط  نخستین אیمان به غیب
رא کتاب رא به من بدهید تا پاسخ کامل : אمتحان بگوید ۀی در جلسماند و مانند אین אست که دאنشجوی نمی
  .خوאهیم گرفتאمتحان رא אز دست شما  ۀما بدهیم برگتاب رא به شאگر ک: گویید می אودر پاسخ  .بگویم

                                                 
 .۲۴/ مؤمنون .١٣٠

  .۲۱و  ۲۲/ فرقان .١٣١

 .۳/ ؛ אلبقره﴾...אلذین یؤمنون بالغیب ویقیمون אلصلوة و﴿ .١٣٢
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به  توאنید می کند که مجالی برאی بیان آن نیست و در אین رאستا نکات دیگری رא نیز مطرح می قرآن کریم
  .کنیدאسرאء مرאجعه  ۀسور نود و پنجمאنعام و  ۀسور هشتم و نهمآیات 



 

 

  
  
  

  هشتم ۀجلس

  
  
  
  

  אنبیاء سورۀ
  )ست و نهمآیات شانزدهم تا بی(

 
  
  

  ۹۰  ................................................................................  درس هدف

  ۹۰  ....................................................  نهم و بیست تا شانزدهم آیات

  ۹۰  ...............................................................................  اتیآ یبررس

  ۹۰  .......................................................................  آیات ۀترجم) אلف

  ۹۱  .....................................................................  وאژگان یبررس) ب

  ۹۲  .............................................................................  آیات شرح) ج

  ۹۲  .................................................................................  اتیآ ریتفس

  



 

 

  هدف درس

  .سورۀ אنبیاء شانزدهم تا بیست و نهمآشنایی با شرح و تفسیر آیات  

  آیات شانزدهم تا بیست و نهم
  ﴾ما خَلَقْنَا אلسَّماءَ وَאلْأَرْضَ وَما بَیْنَهُما العِبِینَوَ﴿. ۱۶

  ﴾نَّا فاعِلِینَکلَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوאً التَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ ﴿. ۱۷

   ﴾تَصِفُونَ مُ אلْوَیْلُ مِمَّاکאلْباطِلِ فَیَدْمَغُهُ فَإِذא هُوَ زאهِقٌ وَلَ یَبلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَ﴿. ۱۸

  ﴾ال یَسْتَحْسِرُونَ بِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَکوَلَهُ مَنْ فِي אلسَّماوאتِ وَאلْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ ال یَسْتَ﴿. ۱۹

   ﴾یُسَبِّحُونَ אللَّیْلَ وَאلنَّهارَ ال یَفْتُرُونَ﴿. ۲۰

   ﴾أَمِ אتَّخَذُوא آلِهَةً مِنَ אلْأَرْضِ هُمْ یُنْشِرُونَ﴿. ۲۱

   ﴾رَبِّ אلْعَرْشِ عَمَّا یَصِفُونَ אهللاَلفَسَدَتا فَسُبْحانَ  אهللاانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِالَّ کلَوْ ﴿. ۲۲

   ﴾ال یُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَهُمْ یُسْئَلُونَ﴿. ۲۳

ثَرُهُمْ ال یَعْلَمُونَ کبْلِي بَلْ أَرُ مَنْ قَکرُ مَنْ مَعِيَ وَذِکمْ هذא ذِکأَمِ אتَّخَذُوא مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هاتُوא بُرْهانَ﴿. ۲۴
   ﴾אلْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ

   ﴾مِنْ رَسُولٍ إِالَّ نُوحِي إِلَیْهِ أَنَّهُ ال إِلهَ إِالَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ کوَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِ﴿. ۲۵

   ﴾ونَرَمُکوَقالُوא אتَّخَذَ אلرَّحْمنُ وَلَدאً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُ﴿. ۲۶

   ﴾ال یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ﴿. ۲۷

   ﴾وَهُمْ مِنْ خَشْیَتِهِ مُشْفِقُونَ  ییَعْلَمُ ما بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَال یَْشفَعُونَ إِالَّ لِمَنِ אرْتَض﴿. ۲۸

   ﴾نَجْزِي אلظَّالِمِینَ کذلِکنَجْزِیهِ جَهَنَّمَ  کذلِوَمَنْ یَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلهٌ مِنْ دُونِهِ فَ﴿. ۲۹

  بررسی آیات

  ترجمۀ آیات) אلف

  .אیم و عبث نیافریده به بازیچهست א ها آن ه میانکآسمان و زمین و آنچه رא ما  .۱۶

کردیم  زمینۀ آن رא فرאهم میאز جانب خود  ترتیب دهیم یمشغولیت بساط سرگرمی و خوאستیم یאگر م .۱۷
  )که نخوאستیم( .خوאستیم ی، אگر چنان م)جهت سرگرم کنیم و به تماشا بنشینیم ها رא بی که شما אنسان אین نه(

در هم مغز باطل  کوبیم تا طل میباسر حق رא بر  )بلکه یا با بیان حجت(، )گوییم ما سخن لغو نمی( .۱۸
و خدא رא به אنجام  نیدک یز آنچه وصف مبر شما א یאست وא رفتنی و אز میان ه باطل پوچک یبین یناگاه م پاشد،

  .کنید باطل متهم می

گاه אز  در پیشگاه אو هستند هیچه ک یسانکمملوک و بندۀ خدא אست و  ه در آسمان و زمین אستکهر .۱۹
  .شوند ینم و ملول خسته) دهند هرگز אز عبادتی که به رغبت אنجام می(ورزند و  אش کبر نمی بندگی
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  .گیرند ی و مالل نمیگویند و سست یشب و روز تسبیح م .۲۰

  .אند دאر نشر حیات אند که عهده אختیار کرده یאز زمین خدאیان) غیر אز مقربان آسمانی(که  אینیا  .۲۱

ها و زمین رאه  بودند همانا خلل و فساد در آسمان یخدאیانغیر אز خدאی یکتا و زمین  ها آسمانאگر در  .۲۲
  .و אوهام مشرکان پاک و منزه אستش אز توصیف پروردگار عر بدאنید که. یافت می

  .ندهستمسئول  ها ی آنند مسئول نیست ولک یאز آنچه م .۲۳

کالم  بیاورید، אینبر אین مدّعا دلیلتان رא : אند، بگو گرفتهدیگر  یخدאیانخدאی عرش رא رها کرده و یا  .۲۴
مشرکان برאی مدعای خود دلیل (، ز منپیش א אند و ذکر موحدאن ذکر موحدאنی אست که با من همرאه ،توحید

  .ندא گردאنی رو شناسند و در نتیجه אز توحید قرآن بلکه אکثرشان حق رא نمی) برحقی ندאرند

 یه جز من معبودکردیم ک یم یبه אو وح که אیننفرستادیم مگر  رא به رسالت یپیش אز تو هیچ رسول .۲۵
  .نیدک یمرא بندگ ، فقطنیست

کسانی رא که ( هکگرفته אست خدא אز אین אمر منزه אست بل یخود فرزند ین برאاحمر یخدא: گویند می .۲۶
  .هستند گرאمی و مقرب خدאبندگان  ها آن )אند אز فرشتگان، مسیح و عُزیر مشرکان فرزند خدא پندאشته

  .نندک یخدא عمل م گویند و فقط به فرمان پیش אز فرمان خدא سخن نمی .۲۷

אند،  אی رא که پشت سر نهاده رא که فرشتگان در دست عمل دאرند و برنامه אی خدאی رحمان برنامه .۲۸
آنان هماره אز خشیت אو . کنند دאند و جز در بارۀ کسی که خدאی رحمان رضایت دאشته باشد شفاعت نمی می

  .אند هرאسان

کارאن رא هم  یهدهیم س من خود رتبۀ خدאیی دאرم، אو رא با آتش دوزخ سزא می: و هر یک אز آنان بگوید .۲۹
  .به همین صورت سزא خوאهیم دאد

  وאژگانبررسی ) ب

  . کودکان یمانند باز ،دאرد یخیال ۀه نتیجک אست یارکبه معنای . یباز: بعْلَ :بینالعِ

  .آمده אست یאندאختن معنو ییعن نخست، یمعنابه آیه  אین در. ردنکאندאختن، گذאشتن، رها : فذْقَ :قذفنَ

 کی وאژه تنهاאین . ندکش یمغز אو رא م ییعن» یدمغه« و ستن مغز سر אستکشمعنای  به »غمَدَ« :غهدمَیَ
  .אست بیان شدهدر قرآن  مرتبه

  .باطل و پوچ אست، کهال به معنای آیه אین ت، درکو هال خروج روح אز بدن: قهَزَ :زאهق

ه گویند ب حاسر و محسور ،به شخص خسته«: فته אسترאغب گ. شافکشف و אنک: رسَحَ :ستحسرونیَ
  .אست یخستگ ،آیهאین ، منظور אز آن در »نیروی خود رא אز خویش کنار کرده אست که آنتصور 

ون بعد אز کفتور رא س ،رאغبهمچنین  .אست ارکאنقطاع אز جدّیت در  »رَتَفَ«مطابق با نظر طبرسی،  :رونفتَیُ
  . شوند یسست نم :یعنی »ال یفترون«ن بنا بر אی .אست معنا کردهبعد אز شدت و ضعف بعد אز قوت  یت، نرمحدّ

  .ده אستمعنا ش یالزم و متعد به هر دو صورت .گستردن و گسترده شدن: نشر :روننشِیُ

   .»אحیاهم« :»و אنشرهم یאلموت אهللانشر « .آید میردن نیز کزنده  ینشر و אنشار به معن

  .אست شریفعزیز و به معنای » مْرَکْمُ«. عزت ،شرאفت ،سخاوت: مرَکَ :مونکرَمُ
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خوف در آن  یاید معنبیا» نمِ«با  אگر »شفاقإ« وאژۀ .مغرب پس אز غروب آفتاب یسرخ: قفَشَ :قونشفِمُ
  .ارتر باشدکאعتنا در آن آش یامعن بیاید» في«با  אگرظاهرتر אست و 

  آیات شرح) ج

ش دنیا و تشویق و آفرین :ییعن ؛دشه در آیات گذشته بیان کאست  مباحثیآیات אول و دوم در رאبطه با  .۱
بلکه آفرینش و زمین بازیچه نیست  ها آسمانه خلقت کאین אست  یبرאאز سوی خدאوند  ها و אقوאم تنبیه אمت

برد، بر אین  سازد و باطل رא אز بین می אلهی حکیمانه אست و خدאوند سبحان در אین رאستا حق رא روشن می
بر وجود  یאین آیات دلیلאز אین رو . نش محقق شودאی باشد که حکمت آفری אساس باید پس אز مرگ برنامه

  .معاد هستند

مالک وجود  אو رא اتست که مخلوقא آن אو بودن کمال یست، مقتضاא خدא و همه کس אز آن همه چیز .۲
پیوسته אین  هستند مقربان درگاه אو که یو فرشتگان ها אنسان. نندکعبادت  و صاحب אختیار خود بدאنند و אو رא

  .دهند یאنجام م وظیفه رא

 دیگر یאگر جز خدא، خدאیان ؛ زیرאباطل אست دیگر رא پرستیدند یخدאیان پروردگار یکتاه جز کرאه کسانی  .۳
  .گرאییدند فساد میو زمین به  ها آسمانبود،  نیز

  .אند و در بندِ بندگی אو بوده  کرده یرא معرف یک خدא پیشین، تنهاپیامبرאن  تمامی .۴

אند زیرא  ها به سختی در אشتباه אما آن. فرزندאن خدא هستند هکمالئ پندאشتند که ط میمشرکان به غل .۵
جهنم  کیفرند ها אدعای خدאیی ک و هرکه אز آن نه شریکان و یا فرزندאن אو بندگان مطیع خدא هستند فرشتگان

  .ندشد نمیعذאب  گاه گرفتار هیچ، אگر معبود بودند و אستقالل دאشتند، در אنتظار אو خوאهد بود

  تفسیر آیات

  حق  آفرینش بر: آیۀ شانزدهم

  ﴾وَما خَلَقْنَا אلسَّماءَ وَאلْأَرْضَ وَما بَیْنَهُما العِبِینَ﴿

مردمان رא به حال  و رא رها کنیم ها آن تاאیم،  و بازیچه نیافریده برאی سرگرمیو زمین رא  ها آسمان ییعن
ها پادאش  به سبب بندگی و אعمال صالح به آن لکهب .ددهن حساب אنجام بیهرچه بخوאهند  خود وאنگذאشتیم که

 ؛معاد هستند ی بر وقوعیلدال یبعد ۀאین آیه و آی .خوאهیم کرد رشاندر مقابل عصیان و تمرد گرفتا دهیم و می
  .متهم خوאهد شد و خدאی رحمان به لعب ها و زمین عبث خوאهد بود قت آسمانאگر معاد نباشد، خل زیرא

  :فرماید کند و می تری بیان می با تفصیل بیش» ص«ن بحث رא در سورۀ مبارک قرآن کریم אی

فَرُوא کفَرُوא فَوَیْلٌ لِّلَّذِینَ کظَنُّ אلَّذِینَ  کوَمَا خَلَقْنَا אلسَّماءَ وَאلْأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُما باطِالً ذلِ﴿
الْمُفْسِدِینَ فِي אلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ کلِحاتِ أَمْ نَجْعَلُ אلَّذِیَن آمَنُوא وَعَمِلُوא אلصَّا* ِ مِنَ אلنَّار
  ١٣٣﴾الْفُجَّارِکאلْمُتَّقِینَ 

هدف نیافریدیم، تصور  ها אست بیهوده و بی ها و زمین و آنچه رא که میان آن ما آسمان
آیا . خبرند، چنین אست، وאی بر کافرאن אز آتش دوزخ کافرאن، که אز فرجام آفرینش بی

                                                 
  .۲۸و  ۲۷/ ص. ١٣٣
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و هر دو با روی (جو برאبر کنیم؟  نیکوکردאر رא با تبهکارאنِ مفسدهممکن אست ما مؤمنان 
آیا ممکن אست ) آوردن مرگ به سرنوشتی یکسان دچار شوند و حساب و کتابی نباشد؟

تازند برאبر و یکسان  توقف به سوی خودکامگی می پرهیزکارאن متقی رא با فاجرאن که بی
  قرאر دهیم؟

  :فرماید در آیۀ دیگری می

خَلَقْنَا אلسَّماوَאتِ وَאلْأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ אلسَّاعَةَ لَآتِیَةٌ فَاصْفَحِ אلصَّفْحَ  وَمَا﴿
  ١٣٤﴾אلْجَمِیلَ

بدאنید (ها אست جز با هدفی برحق نیافریدیم و  ها و زمین رא با آنچه در میان آن ما آسمان
אینک به نیکویی ) אش אلهی قطعی خوאهد بودو کیفر و پاد(رستاخیز هم آمدنی אست ) که

  .אز آنان درگذر

که الزمۀ برحق بودن آفرینش زمین و آسمان وجود معاد  کنند و آن אین אین آیات نکتۀ مهمی رא تأکید می
  .و عالم آخرت אست

  دور بودن ذאت אحدیت אز لهو : آیۀ هفدهم

  ﴾مِنْ لَدُنَّا إِنْ کنَّا فاعِلِینَلَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوאً لَاتَّخَذْناهُ ﴿

و  אست اک معنهر دو به ی پیشین آمده אست، ۀدر אین آیه و آیکه  یه لهو و لعبکشود  یאز אین آیه معلوم م
بر خدא محال אست زیرא  אنتساب چنین אمری. خود نشانۀ نوعی אحتیاج برאی سرگرمی و رفع خستگی אست

 یلهو کار پس אگر خدא بخوאهد .خویش אحتیاج دאشته باشد ۀآفرید ه خدא به آفرینش وکست א אش آن الزمه
نجام א یאگر بنا باشد لهو: ه אستفرمود به همین دلیل .אز جانب ذאت ربوبی باشد نه مخلوق אوباید  ،دده نجامא
  .باشد تا خدא به خارج אز ذאت خود محتاج نشود» من لدنا«یم باید ده

زیرא  گیرد אز جانب ذאت ربوبی هم شکل نمی حتی ه אین لهوک یابیم ر مید »نَّا فاعِلِینَکإِنْ «אز عبارت 
در حالی که אحتیاج ند ک یه אو رא مشغول مکمحتاج باشد  یه خدא در ذאت خویش، به چیزکست א אش آن الزمه
  .محال אست ذאت حق برאی دאشتن

אین  ،אیم و אگر چنین بود هنیافرید یسرگرم یآسمان و زمین رא برא ما هکست א دو آیه آن אین پس مضمون
אخیر در صدد آن  ۀآی .شد دخوאه نیازمندگرنه، خدא به خلق خویش ذאت حق باشد و אز جانب هم باید یلهو و باز
אشاره کند که چنین אمری هرگز روی نخوאهد خوאهد  یه مکدر ذאت حق هست، بل یאین باز: ه بگویدکنیست 
  ١٣٥.دאد

  یلۀ حق אز بین بردن باطل به وس: آیۀ هجدهم

   ﴾مُ אلْوَیْلُ مِمَّا تَصِفُونَکلَ אلْباطِلِ فَیَدْمَغُهُ فَإِذא هُوَ زאهِقٌ وَ یبَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَ﴿

                                                 
 .۸۵/ حجر .١٣٤

 .شده אست אستفاده אلمیزאن کتاب  אز אین آیاتدر تفسیر . ١٣٥
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 در قالب אگر باطل ؛افیمکش یوبیم و مغز باطل رא مک یه با حق، باطل رא مکنیست بل אی لعب و بازیچه ییعن
انه ظالم انارها و سخنک ،אشخاص ظالم אز جمله وبیم و אگر باطلک یمآن رא  ،باشد با دلیل حقאرאئه شده  یدلیل

  .دאریم אهل حق אز میان برمیباشد آن رא با 
مؤאخذه در مقابل אین گفته و عقیده در دنیا و آخرت  ییعن ؛تهدید אستبرאی بیان » ولکم אلویل«عبارت 

م و پایدאر که باطل بسیار محکدهد  یم نشان ،و ناگهان אست »تمفاجا« یه به معنک» ذאإ« وאژۀ .دشخوאهید 
  .نبوده אست چندאن درخور توجهه ک شود روشن میست آن ناگهان کپس אز ش یول کند جلوه می

  مالکیت مطلق خدאوند

   آیۀ نوزدهم

  ﴾وَلَهُ مَنْ فِي אلسَّماوאتِ وَאلْأَرْضِ ومَنْ عِنْدَهُ ال یَسْتَکبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَال یَسْتَحْسِرُونَ﴿

אروאح عالی و فرشتگان مقرب رא شریک خدא و همتای אو در  ها آن אین آیه در نفی אندیشۀ مشرکان אست؛
همۀ آن فرشتگان مأل אعلی و אرباب אنوאعی که تصور : فرماید قرآن کریم در אین آیه می. دאنستند אدאرۀ אمور می

، و در هر کجا باشند אز بندگی خدאوند عزیز باشند و چه در زمین ها آسمانאید، مملوک خدא هستند چه در  کرده
  .شوند کنند و אز عبادت אو خسته نمی سرپیچی نمی

  آیۀ بیستم

  ﴾یُسَبِّحُونَ אلَّیْلَ وَאلنَّهَارَ ال یَفْتُرُونَ﴿

ها رאه  אی که مالمت و خستگی در آن אند، به گونه אین مقامات عالی شب و روز به تسبیح خدא مشغول
  .ندאرد

אلبته برخی آن . که روאیات بدאن تصریح دאرند چنان ،مقرب אی אست به فرشتگان אشاره »ندهمن ع«عبارت 
  ١٣٦.אند نیز دאنسته» صینَאلمخلَ َאهللاِ بادَعِ«خوאص بندگان و  رא شامل

  )برهان تمانع(نظم خلقت نشانۀ وحدאنیت 

   آیات بیست و یکم و بیست و دوم

لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلَّا אهللا لَفَسَدَتا فَسُبْحانَ אهللا رَبِّ אلْعَرْشِ عَمَّا  * مْ یُنْشِرُونَأَمِ אتَّخَذُوא آلِهَةً مِنَ אلْأَرْضِ هُ﴿
   ١٣٧﴾یَصِفُونَ

در  .روند نیز به شمار می یل معادمیل دالکست، توند אوحدאنیت خدא ی بره دلیلکאین دو آیه در عین حال 
هستی  ۀیّت خدא همکومت و مالکه حکشد  روشنو  ﴾اوאتِ وَאلْأَرْضِوَلَهُ مَنْ فِي אلسَّم﴿ هکگذشت  نوزدهم ۀآی

  .، خوאه در آسمان باشند یا در زمینگیرد رא دربرمی

مردمان رא روز قیامت  ها آن هستند و אلهه و معبودهاییدر زمین «: شاید بگویند: אست در אین دو آیه آمده
 ها آسمانبودند،  یم پروردگار یکتاجز خدאیانی  ها آسمانאگر در زمین و «: فرموده אست پاسخ، در »نندک یزنده م

                                                 
  .شده ، ذیل آیۀ یادאلمیزאن: ک.ر. ١٣٦
لیس فال אهللا لفسدتا ولكنهما لم یفسدא إلو كان فیهما آلهة «: یعنى ؛قیاس אستثنایى אست کی ﴾... لَوْ كانَ فِیهِما آلِهَةٌ﴿ .١٣٧

 .»ا אهللالّإفیهما آلهة 
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های مختلف אرباب אنوאع،  های گوناگون خدאیان و تصمیم رفتند زیرא אرאده به سوی فساد و تباهی میو زمین 
אی دאشته باشند که با خوאستۀ دیگری  ریخت؛ אز آن رو که ممکن אست هر کدאم خوאسته نظم عالم رא به هم می

ها و زمین تنها کسی که  אما אکنون همۀ عالم همسو با یکدیگرند پس در آسمان. تعارض باشد در تضاد و
خدא منزه אست אز آنچه توصیف  ؛خدא هست کنظام و ی کفقط یאز אین رو  .گیرد ذאت אحدیت אست تصمیم می

  .بوده אست رحمط انکدر میان مشر یه چنین عقیده یا گفتگویکشود  یمعلوم م ذکر אین نکتهאز  .»نندک یم

  :ندک یچنین تقریر م ، بروز فساد در صورت وجود אلهه رאאلمیزאندر ) אهللا رحمه(عالمه طباطبایی 

غیر هم  و حقیقتاً ذאتاً ها آن فرض شود، باید معبود و ربّ کعالم بیش אز ی یאگر برא
ها ه تدبیرشان نیر متباین باشد، پس تدبیرکست א آن یمقتض ها آن باشند، تباین حقیقت

 یو هرج و مرج و نابود(شود  ینند در نتیجه زمین و آسمان فاسد مک یدیگر رא فاسد مکی
وאحد אست و غایات و אغرאض آن متالئم אست، پس  ینظام ،یאما نظام جار) آید یم پدید

  . ... معبود نیست کعالم رא جز ی

ه کند ک یو داللت م אست شدهه אز مقدمات یقینیه تألیف کאست  یאین دلیل، برهان: گاه فرموده אست آن
  .صادر אست أمبد کجهان אز ی یتدبیر عموم

 ،خدא وאحد אست چه دلیلبه : پرسیدم )אلسالم علیه(אمام صادق  אز هک אست م نقل شدهکאز هشام بن ح
 אهللا انَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلَّاکلَوْ ﴿: אست خدא فرموده که چنان ،امل بودن صنعکאتّصال تدبیر و تمام و «: فرمود
  ١٣٨.»﴾لَفَسَدَتا

  آیۀ بیست و سوم

  ﴾ال یُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَهُمْ یُسْئَلُونَ﴿

شود؟  یار خدא سؤאل نمکאز  אرپرسیدند چ )אلسالم علیه(باقر  אمامאز  هک אست صدوق نقل شده توحیددر 
   ١٣٩.»...و  جبار ،برکست متא ند، אوک یار نمکمت و صوאب کح یزیرא خدא جز אز رو« :فرمود

  نبود برهان بر وجود אلهه : آیۀ بیست و چهارم

عْلَمُونَ אلْحَقَّ فَهُمْ أَمِ אتَّخَذُوא مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هاتُوא بُرْهانَکمْ هذא ذِکرُ مَنْ مَعِيَ وَذِکرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَکثَرُهُمْ ال یَ﴿
  ﴾مُعْرِضُونَ

 یجز خدא، خدאیان: ندفتگ میان کمشر که ، مانند אینאست یدیگر אشتباه فع אحتمالر در پی אین آیه ظاهرאً
در  خدאوند متعال. ندאریم یشویم و אز آخرت אو هرאس ینیاز م یאز خدא ب ،نیمک یرא پرستش م ها آن هکهستند 
گذشته  های کتاببدون دلیل پذیرفته نیست، قرآن من و  یبر אین گفته دلیل بیاورید، אدعا: אست فرموده پاسخ

حق رא تشخیص  ها تر آن و حتی بیشندאرند  یدلیل: אست گاه فرموده ند، آنک یشما رא تأیید نم אین سخن
  .אند روی گردאنאز حق  و به همین دلیلدهند  ینم

                                                 
ما אلدلیل على أن אهللا وאحد؟ قال  )אلسالم  علیه(بى عبد אهللا عن هشام بن אلحكم قال قلت أل«: אلبرهان فی تفسیر אلقرآن .١٣٨

  .»﴾ا אهللا لفسدتالّإلو كان فیهما آلهة ﴿وجل  אتصال אلتدبیر وتمام אلصنع كما قال אهللا عزّ

ال ما إنه ال یفعل أل: نه سئل وكیف ال یسئل عما یفعل فقالإ«אست كه  نقل شده شیخ صدوق توحیدאز  تفسیر صافىدر  .١٣٩
من  نكر شیئاًأء مما قضى كفر ومن  فى شى وهو אلمتكبر אلجبار وאلوאحد אلقهار فمن وجد فى نفسه حرجاً كان حكمة وصوאباً

  .»אفعاله جحد
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אز  منظور که چناند، هستنآن حضرت  پیروאن» یمن مع«אز  منظور אست و یوح ظاهرאً» رکذ«منظور אز 
 های אمت یאمت من و وح یوح ییعن. אست پیشین های אمت» یمن قبل«گذشته و  یها یدوم وح» رکذ«

  .ستא خدא وحدאنیت» هذא«مرאد אز  بنا بر אین. دאند یم درستگذشته، حرف شما رא نا

  سخنی همۀ پیامبرאن هم: آیۀ بیست و پنجم

  ﴾ا فَاعْبُدُونِوَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِک مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَیْهِ أَنَّهُ ال إِلهَ إِلَّا أَنَ﴿

 یدعوت به خدא ه توکطور  پیامبر همان یא :ییعن ؛אست پیشین ۀدر آی ﴾رُ مَنْ مَعِيَکذِ﴿ אین آیه تفصیل
 بنا بر אین شیوۀאند،  ردهکوאحد دعوت  یو به خدא ندچنین بود نیز پیش אز تو پیامبرאنِ ۀی، همنک یوאحد م
  .دلیل و باطل אست یب אند אلهۀ دیگری رא پذیرفتهه جز خدא، کان کمشر

  بندگی אروאح عالی : آیات بیست و ششم و بیست و هفتم

  ﴾ال یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ * وَقالُوא אتَّخَذَ אلرَّحْمنُ وَلَدאً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُکرَمُونَ﴿

فرزند دאشتنِ ان אز که منظور مشرکدهد  ینشان م ﴾... وَمَنْ یَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلهٌ﴿به ویژه  یآیات بعد
אز אو باشند،  کمکو  کجهان شری ۀتا در אدאر אست ی خود فرزند گرفتهه رא برאکه خدא مالئکآن بود  خدאوند،
أَمْ خَلَقْنَا ﴿ و ١٤٠﴾ةَ אلَّذِینَ هُمْ عِبادُ אلرَّحْمنِ إِناثاًکوَجَعَلُوא אلْمَالئِ﴿ ۀکه در آیست א אین سخن غیر אز آنאین رو 
  .آمده אست ١٤١﴾ةَ إِناثاً وَهُمْ شاهِدُونَکאلْمَالئِ

: אست در تدبیر جهان هستند، فرموده אو که فرزندאن خدא و شریکمالئ که אین پاسخ بهدر خدאوند سبحان 
گیرند و پیشنهادی هم אرאئه  نمیبر خدא سبقت  ،ندهستخدא  قدر گرאنبندگان  آنان هکچنین نیست بل هرگز
مطیع אو  ۀکه بندخدא نیستند بل کفرزند و شری ها آن :ییعن؛ ندکن یאطاعت م אو دستوردهند بلکه تنها אز  ینم
در سخن و عمل پیرو فرمان خدא  که אینست و א ها ی آنمال بندگک بیانگر »ال یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ« آیۀ. ندهست
  .رساند و بندگی خالصانۀ آنان رא میאطاعت  قامم نیز »رَمُونَکعِبادٌ مُ«ها به  توصیف آنعلت  ؛هستند

  شفاعت و رضایت אلهی: آیۀ بیست و هشتم

  ﴾وَهُمْ مِنْ خَشْیَتِهِ مُشْفِقُونَ  یَعْلَمُ ما بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وال یَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ אرْتَضی﴿

 کشری توאنند ینم ،ندאرند یه אز خود אختیارکئه مالک با אین مضمون אست گفتار پیشین کنندۀ کاملאین آیه 
  .אند هرאسانخدא  خشمست و אز א نند زیر نظر خدאکامل دאرد، אگر شفاعت هم ک ۀها אحاط باشند و خدא بر آن خدא

و چه بسا  کان אستدلیل אول و אین آیه دلیل دوم بر ردّ سخن مشر »... رَمُونَکبَلْ عِبادٌ مُ«صورت  در אین
 پیشین آمده ۀدر آی ها بر خدאی رحمان باشد که هی در جهت ذکر علتی برאی پیشی نگرفتن آنبیان علم אل

  . ستא دאنا ها آن نند زیرא خدא به אعمالک یخدא مخالفت نمبا : ییعن ؛אست

 یارهایک »ما خَلْفَهُمْ«و  طبق فرمان אلهی אنجام خوאهند دאد هکאست  یارهایک »ما بَیْنَ أَیْدِیهِمْ«مرאد אز 
  :یابیم که نیز درمی ﴾...الیشفعون إلّا لمن אرتضی ﴿عبارت  אز .אند دهتر אنجام دא پیشه ک אست

                                                 
  .۱۹/ زخرف .١٤٠

  .۱۵۰/ صافات .١٤١
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یکی אز درهای رحمت אلهی אست که » شفاعت«خوאهند شد و در وאقع » شفاعت«مردمان در قیامت ) אلف
  .رهاند ها رא אز شقاوت אبدی می شود و آن به روی بندگان گشوده می

مند אست؛ به אین معنا که طبق رضایت אلهی و برאساس معیارهایی אست که אو در شفاعت אمری قانون )ب
  .نظر دאرد که אلبته معیارهایی بر حق و عادالنه אست

  .عدאلتی و قضاوت ناحق شود ساز بی شفاعت אمری نیست که زمینه )ج

  :אز جمله. کنند دیگر آیاتی که در بارۀ شفاعت نازل شده אست אین بحث رא کامل می

  ١٤٢﴾مَنْ ذَא אلَّذِي یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴿ ـ

  . مگر با אجازۀ אو) کس هیچ( توאند در حضور אو همیاری کند و کار دیگرאن رא سامان دهد  چه کسی می

  ١٤٣﴾ونَ אلشَّفاعَةَ إِلَّا مَنِ אتَّخَذَ عِنْدَ אلرَّحْمَنِ عَهْدאًکلَّا یَمْلِ﴿ـ 

خوאهد بود مگر کسانی که در پیشگاه خدאی رحمان عهدی در دست شفاعت ن) مقام(کس صاحب  هیچ
  .دאشته باشند

یابیم که خدאوند به جمعی אز برگزیدگان خویش تعهد دאده אست که אختیار شفاعت رא، در  אز אین آیه در می
  .ها عطا کند אی که رضای אو אست، به آن محدوده

  .سبب خوف و خشیت אست אوزیرא عظمت  ؛אست مهابت و عظمت خدא» خشیة«مرאد אز  برخی معتقدند که

  کیفر جهنم برאی فرشتگان مدعی אلوهیت: آیۀ بیست و نهم

  ﴾وَمَنْ یَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلهٌ مِنْ دُونِهِ فَذلِک نَجْزِیهِ جَهَنَّمَ کذلِک نَجْزِي אلظَّالِمِینَ﴿

אست؛ جهنم  »من خدאیم«: بگوید אی که هر فرشته کیفر ییعن ؛אست پیشینمطالب  کنندۀ אین آیه کامل
دلیل سوم بر معبود نبودن  آیه אین .אستظالمان چنین  سزאی و رود زیرא אو با אین سخن ظالم به شمار می

  .ه אستکمالئ

دهد که فرشتگان אز نظر هویّت با بشر شباهت دאرند؛ אگر سرپیچی کنند،  آیۀ بیست و نهم گوאهی می
هرچند قرآن کریم אز وقوع چنین אتفاقی سخن . گردند אنۀ جهنم میشوند و پس אز قیامت رو مؤאخذه می

אی مطرح  אین نکته رא در بارۀ شیاطین جن به گونه אما قرآن کریم. فرماید گوید ولی אمکان آن رא مطرح می نمی
شوند و همانند אنسان و با بدنی شبیه آن در صحنۀ قیامت حاضر  ها در قیامت محشور می کند که گویی آن می
روند אما در  ها אست، می אلبته برخی אز جنیان هم به بهشتی که مخصوص آن. شوند گردند و روאنۀ جهنم می می

) در بهشت رضوאن(آن روز  ١٤٤﴾... ةَ حَافِّینَ مِنْ حَوْلِ אلْعَرْشِکאلْمَالئِ یوَتَرَ﴿: فرماید بارۀ فرشتگان می
  .روند ؛ یعنی فرشتگان به بهشت رضوאن می...אند  بینی که گردאگرد عرش خدא אنبوه فرشتگان رא می

                                                 
  .۲۵۵/ بقره .١٤٢

  .۸۷/ مریم .١٤٣

  .۷۵/ زمر .١٤٤
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  سهدف در

  .אنبیاء کسورۀ مبار אم تا چهل و هفتم آیات سی رشرح و تفسی 

  אم تا سی و هفتم سیآیات : بخش نخست
أَفَال  یّءٍ حَ یلَّ شَکجَعَلْنا مِنَ אلْماءِ وَ انَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُماکאلْأَرْضَ وَ فَرُوא أَنَّ אلسَّماوאتِکنَ یرَ אلَّذِیأَوَ لَمْ ﴿ .۳۰

  ﴾ؤْمِنُونَیُ

  ﴾هْتَدُونَیها فِجاجاً سُبُالً لَعَلَّهُمْ یجَعَلْنا فِوَ دَ بِهِمْیأَنْ تَمِ یאلْأَرْضِ رَوאسِ یجَعَلْنا فِوَ﴿ .۳۱

  ﴾اتِها مُعْرِضُونَیهُمْ عَنْ آوَ وَجَعَلْنَا אلسَّماءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً﴿ .۳۲

  ﴾سْبَحُونَی کفَلَ یلٌّ فِکرَ אلْقَمَوَ אلشَّمْسَوَ אلنَّهارَوَ لَیخَلَقَ אللَّ یوَهُوَ אلَّذِ﴿ .۳۳

  ﴾אلْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ אلْخالِدُونَ کوَما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِ﴿ .۳۴

  ﴾نا تُرْجَعُونَیإِلَوَ رِ فِتْنَةًیאلْخَوَ مْ بِالشَّرِّکنَبْلُووَ لُّ نَفْسٍ ذאِئقَةُ אلْمَوْتِک﴿. ۳۵

رِ אلرَّحْمنِ هُمْ کهُمْ بِذِوَ ْمکرُ آلِهَتَکذْی یإِالَّ هُزُوאً أَهذَא אلَّذِ کتَّخِذُونَیإِنْ  فَرُوאکنَ یאلَّذِ کوَإِذא رَآ﴿.  ۳۶
  ﴾افِرُونَک

  ﴾فَال تَسْتَعْجِلُونِ یاتِیمْ آیکخُلِقَ אلْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِ﴿ .۳۷

  بررسی آیات

  ترجمۀ آیات) אلف

رא شکافتیم و باز کردیم و هر  ها آن ما و ه و فشرده بودو زمین بست ها آسمان ند کهیدآیا کافرאن ند .۳۰
  آورند؟ אیمان نمى باز همآیا  ؟قرאر کردیمرא אز آب  אی زنده موجود

ها و  دره, سطح زمین و درتا خلق אز אضطرאب زمین در אمان باشند ى رאسخ قرאر دאدیم ها کوهدر زمین  .۳۱
  .رא بیابندبرآوردیم، باشد که مردم رאه خود ى وسیع ها رאه

  .ندא گردאن یرو ینسماهاى آ אز نشانه ها آن ولى ،آسمان رא سقف محفوظى قرאر دאدیم .۳۲

  .ست که شب و روز و آفتاب و ماه رא آفرید، همه در مدאرى شناورندא همان خدאیی אو .۳۳

 مر جاودאنعپیش אز تو برאى هیچ بشرى ما , کافرאن در אنتظارند که پس אز تو آثارت رא محو نمایند .۳۴
  ؟مانند می جاویدאن ها آن زندگی دنیا رא ترک گوییאیم، آیا אگر تو  قرאر ندאده

سازیم  به محنت و عافیت مبتال میشما رא  ولی پیش אز مرگ ،طعم مرگ رא خوאهد چشید یهر אنسان .۳۵
  .شوید ده میو بعد אز مرگ هم شما به پیشگاه ما بازگردאن) تا عیار אیمان و אخالص شما رא محک بزنیم(

آیا همین אست که خدאیانتان رא «: گویند موقعی که אین کافرאن با تو موאجه شوند با تحقیر و אستهزא می .۳۶
و به نام خدאوند رحمان کفر ) کنند ی نیکو و شایسته یاد میها نامآنان خدאیان خود رא با (» کند؟ به بدی یاد می

  .ورزند می
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پس شتاب , های خود رא به شما نشان خوאهم دאد به زودی من نشانه. آدمی אز شتاب آفریده شده אست .۳۷
  .مکنید

  بررسی وאژگان) ب

 بسته و در ،رتوقمَ :عنىی ؛ى مفعول אستابه معنو ه مصدر یآאین رتق در . ردنکبستن و منظم  :قتَرَ :تقارَ
  .و فشردههم فرورفته 

  .م آن دو رאیافتکم و شیردکباز : »ماقناهُتَفَ« .ز متصلیردن دو چکجدא  و افتنکش: قَتَفَ :ناهاقْتَفَ

  .אست جمع آن رאسیات و روאسٍ .ثابت: رאسٍ .ثبوت و رسوخ: وسَرَ :אسى'ورَ

  .ن ببردییمبادא شما رא باال و پا: »مْکدَ بِیأَنْ تَمِ«. نیبزرگ مثل زم یزیאضطرאب چ: دیْمَ :میدُتَ

  .אست ها رאهى اجاج به معنجمع آن فِ، رאه وسیع: جّفَ :جاجاًفِ

  .کنند شنا مى: »یسبحون«. شنا کرددر آب یا هوא : حبَسَ :یسْبَحُونَ

  .آمده אست» مات یمیت« هم אز باب و» مات یموت«אز باب  هم אین کلمه :تَّمِ

ق به نُبر وزن عُאین وאژه  .دאردحکایت ده ونش که אز تحقیر مسخرهאست  یمسخره کردن: אًءزْو هُ ؤאًزُهُ :وאزُهُ
  .אست برאى مفعول شده، مصدر رهى مسخامعن

  .אستن در عجله אنسا ۀیه אز مبالغناک گویاى عجله אست، ابه معن) فرَن شَبر وز( :لجَعَ

  آیات شرح) ج

  : آیات درس אز سه قسمت زیر تشکیل شده אست

کند و برخی אمکانات کالس درس آدمیان  אم تا سی و سوم نکاتی رא در بارۀ آفرینش بیان می آیات سی. ۱
אیجاد , های زمینی ها و جاده برقرאری کوه, ها و زمین در אین آیات خلقت آسمان. شود ر زندگی دنیا رא یادآور مید

  .محیط אمن برאی بشر و تسخیر ماه و خورشید برאی زندگی אنسان مورد توجه قرאر گرفته אست

گوید و گویا در صدد  آیات سی و چهارم و سی و پنجم אز موقتی و گذرא بودن زندگی دنیا سخن می. ۲
به همین سبب نعمت و نقمت آن تنها . אی برאی درس و آزمون אست بیان אین نکته אست که زندگی دنیا دوره

  .برאی آزمایش و אبتالی אنسان אست، אما سرאنجام کار بازگشت به سوی خدאی رحمان אست

آنان در برאبر خدمت  که אین و شود آیات بعدی برخورد ناجوאنمردאنۀ کفار با رسول خدא رא متذکر می. ۳
و אین . کنند به אیشان، به جای سپاسگزאری، אو رא تحقیر و مسخره می) وآله علیه אهللا صلی(عظیم پیامبر אکرم 

  .אند تفاوت بینند و به آیندۀ אبدی خود بی برخورد به خاطر شتابزدگی آنان אست که تنها زندگی אمروز دنیا رא می
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  تفسیر آیات

  و زمین ها آسمان جدא شدن :אم آیۀ سی

  ﴾أَفَال یؤْمِنُونَ ءٍ حَیّ أَوَ لَمْ یرَ אلَّذِینَ کفَرُوא أَنَّ אلسَّماوאتِ وَאلْأَرْضَ کانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما وَجَعَلْنا مِنَ אلْماءِ کلَّ شَی﴿

و افت کرא ش آنخدא  و هم فرو رفته بودند و در آغاز با همها و زمین در  آسمان«: بر אساس یک تفسیر
و آب در به وجود آمدن  ین درآوردو زم ها آسمان رد و به صورتکجاد یآن فاصله א ییان אجزאگسترش دאد و م

  : אست توجه درخور نکات زیرאینجا  در ١٤٥.»دאرد لماکزنده دخالت  אتموجود

ها و  אلهی در آفرینش آسمان اتیآ بهکفار ه אگر ککایت אز آن دאرد ح »فَرُوאکنَ یرَ אلَّذِیوَ لَمْ أَ«عبارت . ۱
دאشتن و توجه کردن به چیزی  ى علماه به معنیآאین ت در یرؤ .خوאهند بردپی د یتوح به ،کننددقت  زمین
 کافرאن نیزق برאى یقت عمین حقیدن אیه فهمکشود  معلوم مىهمچنین  .אستت یى אز معانى رؤیکאین  و אست
  .سر אستیم

ها אشاره شد و  آن بهفی אرאئه شده אست که در تفسیر سورۀ مؤمنون در بارۀ هفت آسمان نظرאت مختل. ۲
  .نظر برگزیده که همان هفت کره بعد אز زمین در منظومۀ شمسی אست، بیان شد

در تفسیر אین آیه آمده אست که آسمان رتق بود و بارאن فرو ) אلسالم علیهم(در روאیات אهل بیت . ۳
ها رא در زمین  پس چون خدאی رحمان خلق رא آفرید و جنبنده. رویاند نمی אی فرستاد و زمین رتق بود و دאنه نمی

   ١٤٦.شکافت گسترאنید، آسمان رא برאی نزول بارאن و زمین رא برאی خروج دאنه

زنده دخالت  אتجاد موجودیه آب در אکست א آن ظاهرאً ﴾یءٍ حَ یلَّ شَکجَعَلْنا مِنَ אلْماءِ  وَ﴿مرאد אز . ۴
عبارت אین  ریאست و تقد» ء شى لّک«صفت » حى« .کن نیستمم و زندگیات یب، حدאرد و بدون آ لامک

  .»אلماءِ نَمِ لناهُعَجَ حىّ ءٍ شى لَّک«: چنین אست

جاد یא و ل آبکیگر، تشیدیکر متقابل آن دو در ی، تأثها آن ن، אنسجامیو زم ها آسمان لکیر در تشکتف. ۵
 ر متفاوت سبب فسادینافذ אست وگرنه دو تدب لماعאرאده در  یکتنها ه کدهد  موجودאت زنده אز آن نشان مى

. دهندۀ هدفی حکیمانه در خلقت אست אنگیز نشان عالوه بر אین، אین همه برنامۀ ظریف و شگفت. شد مى ها آن
 فرموده بنا بر אین. אست אلهی و حکیمانه و هدفدאر بودن خلقت دیمستقل بر توح یلیه، دلیآبنا بر אین، אین 

  .»ؤْمِنُونَأَفَال یُ«: אست

  ها عامل ثبات زمین كوه: آیۀ سی و یکم

  ﴾وَجَعَلْنا فِی אلْأَرْضِ رَوאسِی أَنْ تَمِیدَ بِهِمْ وَجَعَلْنا فِیها فِجاجاً سُبُلًا لَعَلَّهُمْ یهْتَدُونَ﴿

אگر  و کرده אستوب کخیم ها کوهن رא با یزم ۀخدא پوست ؛د אستیگر بر توحید یلیدلمعنای ضمنی אین آیه 
های سطح زمین موجب ناآرאمی پیوستۀ آن و אختالل در  و نیز رאنش ز آنکمر و میاى عظیموج در چنین نبود
  .شد حیات می

  :فرماید می אلبالغه نهجאول  ۀدر خطب )אلسالم  علیه(ن یرאلمؤمنیאم

                                                 
  .۵۴۳، ص ۲، محمدباقر بهبودی، ج تدبری در قرآن. ١٤٥

  .۳۷۷، ص ۳ج , تفسیر אلصافی .١٤٦
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  .هرضِأאن دَیَور مَخُبالصُ تّدَوَوَ

  ١٤٧.درکرא به آرאمش تبدیل ش א نیها אضطرאب زم با صخره

به  »روאسى« وאژۀ .אست» ن تمیدأمن  حذرאً« و یا »ن تمیدأکرאهة «ش א یتقدیر ، عبارت»ن تمیدأ«تقدیر
אین مطلب  ربאست شده  اکه رسوخ هم معن» رسو«و  אشاره دאرد ،אند رفته که در زمین فرو ها کوههاى  ریشه

  .داللت دאرد

ر یت و تدبیل نفوذ مشیگر אز دالیى دیک ها هرאجاد یهموאر بودن آن و אאفزون بر אین، وضعیت زمین و 
  .אست دیگر אى אى به نقطه افتن مردم אز نقطهیرאه نیز » هتدونی«منظور אز  .یى אستخدא

 کوא مِنْها سُبُالًمُ אلْأَرْضَ بِساطاً لِتَسْلُکوَאللَّهُ جَعَلَ لَ﴿: مانند ؛ز آمده אستیگر نید یاتین مطلب در آیא
אست تا بتوאنیم در ن رא گسترده یزم ی رحمانه خدאک کند به روشنی بیان میرא  مطلب אین یهن آیא ١٤٨﴾فِجاجاً
  .وאرد شویمدر آن  های אیجادشده رאه

   .نیز بر אین مطلب داللت دאرد ١٤٩﴾یها سُُبالًمْ فِکلَ کسَلَوَ مُ אلْأَرْضَ مَهْدאًکجَعَلَ لَ یאلَّذِ﴿: ۀیآ

  مآیۀ سی و دو

  ﴾هُمْ عَنْ آیاتِها مُعْرِضُونَوَ مَحْفُوظاً وَجَعَلْنَا אلسَّماءَ سَقْفاً﴿

که  چنانها אست،  رج شدن אز مدאرאت و نظامאز خلل و خامحفوظ بودن آسمان در אمان بودن آن منظور אز 
ها و زمین رא  אین خدאوند جهان אست که آسمان ؛١٥٠﴾אلْأَرْضَ أَنْ تَزُوالوَ אلسَّماوאتِ کمْسِیُإِنَّ אللَّهَ ﴿ :فرماید می
אلسَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى אلْأَرْضِ  کمْسِیوَ﴿: فرماید همچنین می. دאرد تا مبادא אز مدאر خود بلغزند ر مدאر خود نگه مید

  .بر زمین سقوط نکند تا جز با رخصت אوکند  و آسمان رא حفظ می ؛١٥١﴾إِلَّا بِإِذْنِهِ

ن زندگى در یه در تأمکى אست های پدیده ییها پدیدهآفتاب، ماه، אشعه، بارאن و  ظاهرאً» اتهایآ«منظور אز 
هُمْ عَنْها وَ هایمُرُّونَ عَلَیאلْأَرْضِ وَ אلسَّماوאتِ یةٍ فِینْ مِنْ آیأَکوَ﴿: رینظ ؛ن אثر تام و تمام دאرندیروى زم
  ١٥٢.﴾مُعْرِضُونَ

ارزى ل بیدل دאرد،وجود  زمین ان آسمان ویه مکאنسجامى  و ن با אسباب آسمانىیل زندگى روى زمیمکت
  .אست و تحقق حکمت אو در آشکار و نهان ت אو در جهانیو نفوذ مش ی رحمانر خدאیتدب بر

  آیۀ سی و سوم

  ﴾وَهُوَ אلَّذِی خَلَقَ אللَّیلَ وَאلنَّهارَ وَאلشَّمْسَ وَאلْقَمَرَ کلٌّ فِی فَلَک یسْبَحُونَ﴿

                                                 
  .۱۰/ لقمان؛ ۱۵ /نحل :ک.ر .١٤٧

  .۲۰/ نوح .١٤٨

  .۵۳/ طه .١٤٩

  .۴۱/ فاطر .١٥٠

  .۶۵/ حج .١٥١

  .۱۰۵/ یوسف .١٥٢
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در هر حال وجود  .ستא قبل ۀآیدر » آیاتها«و ماه بیان  شب و روز و آفتاب های که وאژه گفت אنوت مى
و حکمت در  دیتوح ،ریوجود تدببر ل ین دلیبهتر ،ستیسر نبوده و نیم ها آن ه زندگى بدونکن عوאمل یא

ها در مدאری  آن حاکی אز حرکت ماه و خورشید و شناوری» یسْبَحُونَ کلٌّ فِی فَلَکٍ«عبارت . تאس آفرینش
  .אیشان مقدر شده אستאست که بر

  مشرکان و آرزوی مرگ پیامبر: هارمآیۀ سی و چ

  ﴾أفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ אلْخالِدُونَ وَما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِک אلْخُلْدَ﴿

אو دست رد و ما אز یم آن حضرت مى«: گفتند مى سخن مشرکان אست که بعدى در بارۀ ۀیه و آین آیא
که  شود؛ چنان سخنِ مشرکان رא باز هم متذکر میقرآن کریم אین . »کنیم و آثار אو رא محو می یمشو آسوده مى

אو یک شاعر אست، باید منتظر «: گویند که می ؛ یا אین﴾بِهِ رَیبَ אلْمَنُونِ قُولُونَ شاعِرٌ نَتَرَبَّصُیأَمْ ﴿: فرماید می
شه یهم ها آن مگر پس אز مرگ تو«: دیگو ه در جوאب مىین آیא. »بمانیم تا با مرگ אو صدאیش خاموش شود

 .میא قرאر ندאده جاودאنگیس ک چیما برאى ه ؟به رאحتى برسند) زعم خودشانه ب(خوאهند ماند تا با نبودن تو نده ز
: دایفرم میبعدى  ۀیدر آ .»ستیش نیپندאرى ب ها آن ارین گفتא پس .ز خوאهند مردین ها تو خوאهى مرد آن אگر
ه در صورت نبودن کباشد  یه אیند آقصود میشا .»شان در هر حال خالى אز فتنه و אمتحان نخوאهد بود یزندگ«

حساب قرאر مورد سوى ما بازگردند و ه که ب אین زى ندאرند אزیوאنگهى گر .رאحت نخوאهند بود ها هم آن تو باز
  .رندیگ

  و بازگشت به سوی خدא ها אنسانمرگ : آیۀ سی و پنجم

  ﴾إِلَینا تُرْجَعُونَ אلْخَیرِ فِتْنَةً وَنَبْلُوکمْ بِالشَّرِّ وَ کلُّ نَفْسٍ ذאئِقَةُ אلْمَوْتِ وَ﴿

  :شده אستدאده به گفتار مشرکان سه جوאب یه، ن دو آیدر א

  ؛رאحت شوند) به خیال خود(نخوאهند بود تا  جاودאن ها با مردن تو، آن. ۱

  ؛شان خالى אز آزمایش و خیر و شر نخوאهد بود مانند، زندگیزنده بپس אز تو مقدאرى هم آنان אگر  .۲

  .گیرند مورد محاسبه و بازخوאست قرאر می و گردند پیش ما برمىباز هم  ،بمانندزنده אگر هم مقدאرى  .۳

אست که אز آن حاکى  »نَبْلُوکمْ بِالشَّرِّ وَאلْخَیرِ فِتْنَةً« .آیه شخص و אنسان אستאین در » نفس«منظور אز 
؛ یا با روسپید برآمدن אز آزمایش شود آزمایش مىها  ، عوאملى هستند که אنسان با آنانو غِ ، سالمتیفقر ،مرض

جز سیر  سرאنجامیאبتال با خیر و شر بنا بر אین، . بیند رویی کیفر می رسد و یا در صورت سیه به رشد و تعالی می
 رفِאللَّه אست و گرنه صِبازگشت به سوی אین אمتحان سرאنجام  .باشددאشته توאند  در رאه کمال یا شقاوت نمى

و به هر حال אشارتی در توبیخ » وَإِلَینا تُرْجَعُونَ«: אست فرموده بنا بر אین،. אى نخوאهد دאشت دهیفاאمتحان 
  .مشركان دאرد كه אمكانات אلهیِ موجود در دست شما تنها برאی آزمون אست نه برאی فخرفروشی و مباهات

  .אست» ةًفتن وאلخیرِ نکم بالشرِفتِنَ« همفعول مطلق و تقدیر آی ظاهرאً» فتنه«

  تمسخر كفار: آیۀ سی و ششم

  ﴾ کافِرُونَوَإِذא رَآک אلَّذِینَ کفَرُوא إِنْ یتَّخِذُونَک إِلَّا هُزُوאً أَهذَא אلَّذِی یذْکرُ آلِهَتَکمْ وَهُمْ بِذِکرِ אلرَّحْمنِ هُمْ﴿

 .אست» ... ذىقولون أهذא אلی«ر آن یאست و تقدها  کردن آنمسخره توضیحی بر  »... یأَهذَא אلَّذِ« ۀجمل
در دفاع אز אلهۀ دروغین خود ن سخن رא یא ،عنىی אست؛ »قولونی«حال אز فاعل  »... رِ אلرَّحْمنِکوَهُمْ بِذِ« ۀجمل
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ه رحمت و کن صفت یند و خدא رא با אهستافر کخدאى رحمن نسبت به ذکر و نام ه کند یگو در حالى مى
سود و زیانی  ها آن انیخدא«: ىیگو مى که אین אز ارتی دیگر؛ به عبنندک اد نمىیرده אست کضش، همه جا رא پر یف

ممکن אست . »ستندین نارאحت ناخدאى رحم توجهی و پشت کردن به بی אز شوند ولى نارאحت مى رساند، نمی
  ١٥٣.ورزند به قرآن کفر می ها آن ؛ یعنی،باشدقرآن کریم  »ذکر«مرאد אز 

  ها אنسانروح شتابزدگی در : آیۀ سی و هفتم

  ﴾قَ אلْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِیکمْ آیاتِی فَال تَسْتَعْجِلُونِخُلِ﴿

که نقد دنیا  شود روح شتابگری אو سبب می. אنسان چنان شتابگر אست که گویا אز شتاب آفریده شده אست
  .دشوفل اجوید و אز אبدیت خویش غبرא 

کند که صبر کنید تا من به موقع  ها رא تهدید می گیری نادرست کفّار، آن در אین آیه در برאبر موضع
  .های عذאب رא به شما نشان دهم نشانه

  چهل و هفتمتا  سی و هشتمآیات : بخش دوم
  ﴾نَینْتُمْ صادِقِکهذَא אلْوَعْدُ إِنْ   قُولُونَ مَتىیوَ﴿ .۳۸

  ﴾نْصَُرونَیال هُمْ وَ ظُهُورِهِمْال عَنْ وَ فُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ אلنَّارَیکنَ ال یفَرُوא حِکنَ یعْلَمُ אلَّذِیلَوْ ﴿ .۳۹

  ﴾نْظَرُونَیال هُمْ وَ عُونَ رَدَّهایسْتَطِیهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَال یبَلْ تَأْتِ﴿ .۴۰

   ﴾سْتَهْزِؤُنَیانُوא بِهِ کنَ سَخِرُوא مِْنهُمْ ما یفَحاقَ بِالَّذِ کوَلَقَدِ אسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِ﴿ .۴۱

  ﴾رِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَکאلنَّهارِ مِنَ אلرَّحْمنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِوَ لِیمْ بِاللَّکلَؤُیکنْ قُلْ مَ﴿ .۴۲

   ﴾صْحَبُونَیال هُمْ مِنَّا وَ عُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْیسْتَطِیأَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمَْنعُهُمْ مِنْ دُونِنا ال ﴿ .۴۳

אلْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرאفِها أَفَهُمُ  یرَوْنَ أَنَّا نَأْتِیهِمُ אلْعُمُرُ أَفَال یتَّى طالَ عَلَآباءَهُمْ حَوَ بَلْ مَتَّعْنا هؤُالءِ﴿ .۴۴
  ﴾אلْغالِبُونَ

  ﴾نْذَرُونَیسْمَعُ אلصُّمُّ אلدُّعاءَ إِذא ما یال ی وَمْ بِالْوَحْکقُلْ إِنَّما أُنْذِرُ﴿ .۴۵

  ﴾نَینَّا ظالِمِکلَنا إِنَّا یا وَیقُولُنَّ یلَ کذאبِ رَبِّوَلَئِنْ مَسَّتْهُْم نَفْحَةٌ مِنْ عَ﴿ .۴۶

 نا بِهایانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَکإِنْ وَ ئاًیامَةِ فَال تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیوْمِ אلْقِینَ אلْقِسْطَ لِیونَضَعُ אلْمَوאزِ﴿ .۴۷
  ﴾نَیبِنا حاسِبِ  فىوَک

  بررسی آیات

  ترجمۀ آیات) אلف

  »אگر شما در گفتارتان صادق هستید، موعد אین عذאب كی فرא خوאهد رسید؟«: گویند می. ۳۸

                                                 
 .۵۴۵، ص ۲محمدباقر بهبودی، پیشین، ج . ١٥٣
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كه چه روزگار نحسی در پیش دאرند، هرگز برאی آمدن آن لحظات شتاب (دאنستند  אگر كافرאن می. ۳۹
ه هیچ های خود دور سازند و نه אز پشت و قفای خود، و ن چهره لهیب آتش رא אزلحظاتی كه نتوאنند ) كردند نمی

  .کسی به یاری آنان بیاید

ها رא مبهوت و حیرאن خوאهد  بلكه ناگهانی به سرאغشان خوאهد آمد و آن) كند عذאب خدא خبر نمی. (۴۰
  .نه توאن دفاع بیابند و نه مهلت و فرصت دאرند. كرد

ها پاپیچ و  نبه یقین رسوالن پیش אز تو هم مورد אستهزא و تحقیر قرאر گرفتند، אما אستهزא و تمسخر آ. ۴۱
  .گریبانگیر همان كسانی شد كه אنبیا رא به אستهزא گرفتند

وאقعیت אین אست كه » چه كسی در شب و روز אز قهر خدאی رحمان نگهبانی توאند كرد؟«: بگو. ۴۲
  .אند گردאن كافرאن אز یاد كردن پروردگارشان و توجه به אو روی

ارج אز سیطرۀ ما حمایت آنان رא بر عهده دאرند؟ آن یا אینكه برאی אین مشركان خدאیانی هست كه خ. ۴۳
  . شوند خدאیان دروغین توאن دفاع אز حریم خود رא هم ندאرند و نه אز جانب ما همرאهی و حمایت می

بلكه ما نعمت و ) آنان نه אز حمایت خدאی رحمان برخوردאرند و نه خدאیانشان توאن حمایت دאرند. (۴۴
אند كه چسان زمین و אهلش رא  آیا ندیده. كه عمر طوالنی كردند درאنشان نهادیم تا آندولت رא در אختیار آنان و پ

  .אند كنند كه بر ما چیره و غالب كاهیم؟ آیا تصور می אز هر طرف به مرگ و فنا می

ولی گوش » .אخطار من به شما به وحی אلهی אست.) كنم من אز جانب خودم شما رא تهدید نمی(«: بگو. ۴۵
  .شنود وعظ، سخن و دعوت حق رא نمی كر، هنگام

אى وאى بر  شود که تابی نالۀ آنان بلند می אز بی ،رسد ها آن אز عذאب پروردگارت به سوز و گزندیאگر  .۴۶
  .میما ظالم بود ،ما

 شود و אگر عمل س ظلم نمىک  یچبه هאز אین رو م، ینه هاى عدאلت رא مى زאنیامت میروز قما به  .۴۷
ما حسابرس مردمان بوده ه کافى אست ک .یمآور مىبه حساب آن رא  ،خردل هم باشد ۀאندیک به وزن  کسی
  .باشیم

  بررسی وאژگان) ب

و به معنای قول دאدن و یا تهدید نمودن  رود میار کشر به هم در وعدۀ ر و یخ ۀدر وعد ، همدعْوَאل :دعَوَ
  .אست

  .کند وغى אست که شخص رא مبهوت و متحیر مىدر :هتانبُ .رَیَّحتَ): بر وزن عقل( تَهَبَ :مهُتُهَبَتَ
  .گرفتنאحاطه و فرא: حیقَ :اقحٰ

  .ند شما رאک حفظ مى: »مکلؤیک«. کردن حفظ و نگهدאرى: ةءَالکِ :مؤکُلَکْیَ

  .وزیدن بار یک ،یعنى ؛برאى وحدت אست »نفخة«. وزیدن: خفْن :ةخَفْنَ

  .אست) نىیسنگ(ء  یال به معنى وزن אلشز مثقیو ن) سنگ(نند ک ه با آن وزن مىکزى אست یچ :مثقال

  . هاى سیاه و بسیار ریز دאرد علفى אست که تخم :لدَرْخَ
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  شرح آیات) ج

قیامت کى « :گفتند مى آمیزیسخن مشرکان که به طور تحقیربه  ،در تعقیب مطالب گذشتهدر אین آیات، 
  .خاطر دאده אست تسالیآن حضرت به و رא بیم دאده دאده شده و کافرאن پاسخ » ؟خوאهد بود

  تفسیر آیات

   ناباوری نسبت به قیامت

  آیۀ سی و هشتم

  ﴾هذَא אلْوَعْدُ إِنْ کنْتُمْ صادِقِینَ  وَیقُولُونَ مَتى﴿

ان کمشر» قولونی«فاعل  .شود پیشین فهمیده می ۀیאز آאین مطلب  .آخرت אست ۀ، وعد»אلوعد«منظور אز 
  . شده אسترאر کى تیها مناسبته د هفت بار بیر قرآن مجد ه مجموعاًین آیא .مؤمنان אست» نتمک«و فاعل 

  مآیۀ سی و نه

  ﴾لَوْ یعْلَمُ אلَّذِینَ کفَرُوא حِینَ ال یکفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ אلنَّارَ وَال عَنْ ظُهُورِهِمْ وَال هُمْ ینْصَرُونَ﴿

آمده  אلبیان مجمعدر  .ستא» علمی«مفعول در אین آیه » نیح« وאژۀ. ان אستکجوאب سخن مشرאین آیه 
به طورى  ،ندک رא אحاطه مى ها آن رده وکحمله  ها آن ش بهیه آتش אز پس و پکست א ه در آنیظهور آ که אست
  .١٥٤ارى شوندیشفاعت شافعان  ۀیلا به وسینند، کارى یرא گر یدیک توאنند می ه نه قدرت دفع آن رא دאرند و نهک

خبری و غفلت  فار و אنکار آخرت توسط آنان אز سر بیمفهوم אین آیۀ شریف אین אست که مسخره کردن ک
در پیش אست که توאن باز پس زدن آن אز صورت خود رא  چنان نکبت و عذאبی آنان بدאنند که آنאست و אگر 

  .دאرند نخوאهند دאشت، در אین صورت אز لجاجت خود دست برمی

  ناگهانی بودن قیامت: آیۀ چهلم

  ﴾بْهَتُهُمْ فَال یسْتَطِیعُونَ رَدَّها وَال هُمْ ینْظَرُونَبَلْ تَأْتِیهِمْ بَغْتَةً فَتَ﴿

ه آتش رא אز کست א אند، پس منظور آن ان در عذאب وאقع شدهکه مشرمدن آتش به قیامت مربوط אست کآ
هجوم  ،دאنند ه نمىکى و אز محل אین عذאب به طور ناگهانی رאیز توאنند رفع کنند؛ نمی خودسر صورت و پشت 

دن آن یه אز دک طوری آورد گرى هجوم مىیאز محل د، رندیرא بگچون بخوאهند אز سویی جلوی آن  و آورد می
  .یابند אندیشی نمی مهلتی هم برאی چارهشوند و  مبهوت مى

  كنندگان پیامبرאن سرאنجام مسخره: آیۀ چهل و یکم

  ﴾مِنْهُمْ ما کانُوא بِهِ یسْتَهْزِؤُنَوَلَقَدِ אسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِک فَحاقَ بِالَّذِینَ سَخِرُوא ﴿

عذאبى » ما«منظور אز  .دאده אست، אشاره دאردکان وعده به مشر قرآن کریمه ک אی وىیعذאب دنبه  אین آیه
آن رא مسخره אیشان ه کعذאبى مفهوم آیه چنین אست که  .ردندک رאن نبوت آن رא مسخره مىکه منکאست 
، باید نگرאن باشند که ممکن אست نندک عذאب رא مسخره مى ۀکه وعدز یتو نقوم  ؛گرفتفرאرא  ها آن ،ردندک مى

  .به سرאغشان بیایدهمان سرنوشت 
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  آیۀ چهل و دوم

  ﴾قُلْ مَنْ یکلَؤُکمْ بِاللَّیلِ وَאلنَّهارِ مِنَ אلرَّحْمنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِکرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ﴿

؟ אلبته ندکتوאند شما رא در شب و روز אز عذאب خدא حفظ  مى یسک هچکند عنى אگر خدא بخوאهد عذאبتان ی
אگرچه  .ندא گردאن یپروردگارشان رو توجه بهو  یادآوریאز  ها کنند، بلکه آن کافرאن قدرت خدא رא אنکار نمی

  .אند گردאن ها אز قرآن خدא روی به אین معنا که آن قرآن باشد» رکذ«منظور אز  ممکن אست

  آیۀ چهل و سوم

  ﴾هُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنا ال یسْتَطِیعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَال هُمْ مِنَّا یصْحَبُونأَمْ لَ﴿

هر  »تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنا«در عبارت  .ندکאیمن رא אز عذאب ما  ها آن هکى ندאرند یان جز ما خدאکعنى مشری
ه אز عذאب ما کانى ندאرند یآنها خدא«: אست فرموده ن سخنیگاه در جوאب א آن .אست» آلهه«وصف وאژه،  دو

و אز جانب ما هم به مصاحبت نند ک کمک توאنند مینهم یکدیگر حتی به  ها آن انیرא خدאیز ؛نندک جلوگیری
  .»د؟אیمن کننان رא אز عذאب ما، کتوאنند مشر ، پس چطور مىکارشان باشند אند تا کمک آنان مأمور نشده

  ور نسبت به زندگی دنیاغر: آیۀ چهل و چهارم

  ﴾بُونَآباءَهُمْ حَتَّى طالَ عَلَیهِمُ אلْعُمُرُ أَفَال یرَوْنَ أَنَّا نَأْتِی אلْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرאفِها أَفَهُمُ אلْغالِوَ بَلْ مَتَّعْنا هؤُالءِ﴿

که چنین با غرور و آنان نه אز حمایت خدאی رحمان برخوردאرند و نه خدאیانشان توאن حمایت دאرند عنى ی
ادى یو پدرאنشان رא مدت ز ناشیه אکست א آن ها یان آنان و عصیه علت طغکبلیرند، گ אطمینان موضع می

د و یآ ن مىیوسته به زمیه دستور ما پکند کند توجه ید، ولى باکر مغروررא  ها آن زندگى مرفّه ؛مینعمت دאد
. کردبر مقدرאت ما غلبه نتوאنند و ن سرنوشتى خوאهند شد یز دچار چنیان نکن مشریא .میبر ن مىیگروهى رא אز ب

  . אند کرده אز میان رفتن אقوאمی אست که با پیامبرאن مخالفت می »... אلْأَرْضَ نَنْقُصُها ینَأْتِ« منظور אز گویا

  سخن پیامبر؛ كالم وحی: آیۀ چهل و پنجم

  ﴾אلدُّعاءَ إِذא ما ینْذَرُونَ قُلْ إِنَّما أُنْذِرُکمْ بِالْوَحْی وَال یسْمَعُ אلصُّمُّ﴿

ه گوش کال در شما אست که אشکد، بلینک ه قبول نمىکست ین من نیال در دکאش که دیگو ه مىین آیא
شما رא  کنم، من אز جانب خود شما رא تهدید نمی من .ر نموده אستکعناد و لجاجت گوش شما رא  و دیشنوא ندאر

رא  حق ى ناشنوא موقع אنذאر، دعوتها אنسانאما  .رددאنى وجود در آن نقض که مده مى بیمبا وحى آسمانى 
  .شنوند نمى

  آیۀ چهل و ششم

  ﴾وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذאبِ رَبِّک لَیقُولُنَّ یا وَیلَنا إِنَّا کنَّا ظالِمِینَ﴿

 ولى ،نندک אقرאر مى شوند و به ظلم دאر مىیدن عذאب بیپس אز رستنها  ها آن هکאست אز آن ى که حاین آیא
  :بینیم אین مطلب رא در آیۀ زیر نیز می ری، نظنخوאهد دאشتאى به حالشان  دهیفا زمان دیگر אیمانآن در 

  ١٥٥﴾مَیرَوُא אلْعَذאبَ אلْأَلِیؤْمِنُوא حَتَّى یفَال ﴿

                                                 
  . ۸۸  / یونس .١٥٥



 ۱۰۹    نهمجلسه / ) ۲(تفسير قرآن 

Tafsir(2) 88-89 V. 02  http://vu.hadith.ac.ir  

  میزאن אعمال در قیامت: آیۀ چهل و هفتم

  ﴾بِنا حاسِبِینَ  ةِ فَال تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیئاً وَإِنْ کانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَینا بِها وَکفىوَنَضَعُ אلْمَوאزِینَ אلْقِسْطَ لِیوْمِ אلْقِیامَ﴿

؛ عمل אست» کان«فاعل  ون یوصف موאز» אلقسط« .دאردامت אشاره یدر روز ق یه به دقت حسابرسین آیא
نخوאهد ظلمی س کچ یهאز אین رو، به  .آورد میخردل هم باشد آن رא خوאه ۀאنسان به وزن دאنאگر عمل  ،عنىی

  .دوش میارאن אضافه کبدکیفر نه شود و  کم میارאن کویکنپادאش شد، نه 

  :فرماید خدאوند در آیۀ هشتم אز سورۀ אعرאف نیز در بارۀ میزאن אعمال می

  ﴾فْلِحُونَوَאلْوَزْنُ یَوْمَئِذٍ אلْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوאزِینُهُ فَأُوْلئِكَ هُمُ אلْمُ﴿

در روز قیامت وزن بر אساس حق خوאهد بود؛ هر کس وزنۀ אعمالش سنگین باشد، 
  .رستگار خوאهد شد

، نتیجه »ذلک بأنّ אهللا هو אلحق«: فرماید دאند و می که قرآن کریم حق رא ذאت אحدیت می با توجه به אین
عمل و به طور , محبت, אی אیمان هگیریم که هر چیزی كه خدאیی باشد، دאرאی وزن אست و אگر در پروند می

كلی هر אمری خدאیی زیاد باشد، نتیجۀ آن رستگاری خوאهد بود و אگر خدאجویی در אعمال کم باشد و یا نباشد، 
توجه به אولیای אلهی و کتاب و شریعت خدא هم در אین رאستا مورد . صاحب آن هستی خویش رא خوאهد باخت

گیری  کسی هم که با אلگو. شود محبت به قرآن عملی خدאیی محسوب میگیرند؛ یعنی، توجه و  حساب قرאر می
که در  کند، عملش خدאیی אست، چنان عمل می) אلسالم علیهم(و אئمۀ هدی ) وآله علیه אهللا صلی(אز رسول خدא 

  :حدیث زیر مشهود אست

همُ «: أنهُ سئلَ عن هذهِ אآلیهِ فقالُ) אلسالم  علیه(فی אلکافی وאلمعانی عن אلصادق 
  ١٥٦.»نَحنُ אلمَوאزینَ אلقِسطِ«: وفیِ رِوאیةٍ أخری» אألنبیاءُ وאألوصیاءُ

و نضع אلموאزین אلقسط لیوم ﴿: در بارۀ אین آیه سؤאل شد) אلسالم  علیه(אز אمام صادق 
  .»منظور אنبیا و אولیای אلهی هستند«: فرمودند ﴾...אلقیامه 

  .»موאزین قسط و عدل هستیمما «: در روאیت دیگری آمده אست که אمام فرمودند
  

                                                 
 .۳۴۱، ص ۳، ج تفسیر صافی .١٥٦
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  هدف درس

  .אنبیاء کسورۀ مبارאز  هشتاد و دوم آیات چهل و هشتم تاشرح و تفسیر  

  چهل و هشتم تا هفتاد و سومآیات : بخش نخست
  ﴾وَهارُونَ אلْفُرْقانَ وَضِیاءً وَذِكْرאً لِلْمُتَّقِینَ  یوَلَقَدْ آتَیْنا مُوس﴿ .۴۸

   ﴾אلَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَیْبِ وَهُمْ مِنَ אلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ﴿. ۴۹

   ﴾لَهُ مُنْكِرُونَ وَهذא ذِكْرٌ مُبارَכٌ أَْنزَلْناهُ أَفَأَنْتُمْ﴿ .۵۰

   ﴾وَلَقَدْ آتَیْنا إِبْرאهِیمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عالِمِینَ﴿ .۵۱

   ﴾إِذْ قالَ لِأَبِیهِ وَقَوْمِهِ ما هذِهِ אلتَّماثِیلُ אلَّتِي أَنْتُمْ لَها عاكِفُونَ﴿ .۵۲

   ﴾قالُوא وَجَدْنا آباءَنا لَها عابِدِینَ﴿ .۵۳

   ﴾كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ فِي ضَاللٍ مُبِینٍقالَ لَقَدْ ﴿ .۵۴

   ﴾قالُوא أَجِئْتَنا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ אلالَّعِبِینَ﴿ .۵۵

   ﴾ذلِكُمْ مِنَ אلشَّاهِدِینَ  یقالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ אلسَّماوאتِ وَאلْأَرْضِ אلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَل﴿ .۵۶

   ﴾كِیدَنَّ أَصْنامَُكمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوא مُدْبِرِینَوَتَاللَّهِ لَأَ﴿ .۵۷

   ﴾فَجَعَلَهُمْ جُذאذאً إِالَّ كَبِیرאً لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَیْهِ یَرْجِعُونَ﴿ .۵۸

  ﴾قالُوא مَنْ فَعَلَ هذא بِآلِهَتِنا إِنَّهُ لَمِنَ אلظَّالِمِینَ﴿ .۵۹

  ﴾الُ لَهُ إِبْرאهِیمُیَذْكُرُهُمْ یُق یقالُوא سَِمعْنا فَتً﴿ .۶۰

   ﴾أَعْیُنِ אلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَشْهَدُونَ  یقالُوא فَأْتُوא بِهِ عَل﴿ .۶۱

  ﴾أَنْتَ فَعَلْتَ هذא بِآلِهَتِنا یا إِبْرאهِیمُأَ قالُوא﴿ .۶۲

   ﴾قالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِیرُهُمْ هذא فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوא یَنْطِقُونَ﴿ .۶۳

   ﴾أَنْفُسِهِمْ فَقالُوא إِنَّكُمْ أَنْتُمُ אلظَّالِمُونَ  یفَرَجَعُوא إِل﴿ .۶۴

   ﴾رُؤُسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُالءِ یَنْطِقُونَ  یثُمَّ نُكِسُوא عَل﴿ .۶۵

   ﴾فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ אللَّهِ ما ال یَنْفَعُكُمْ شَیْئاً وَال یَضُرُّكُمْأَ قالَ﴿ .۶۶

  ﴾فَال تَعْقِلُونَأَ كُمْ وَلِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ אللَّهِأُفٍّ لَ﴿ .۶۷

  ﴾قالُوא حَرِّقُوهُ وَאنْصُرُوא آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِینَ﴿ .۶۸

   ﴾إِبْرאهِیمَ  یقُلْنا یا نارُ كُونِي بَرْدאً وَسَالماً عَل﴿ .۶۹

   ﴾نَوَأَرאدُوא بِهِ كَیْدאً فَجَعَلْناهُُم אلْأَخْسَرِی﴿ .۷۰

   ﴾אلْأَرْضِ אلَّتِي بارَكْنا فِیها لِلْعالَمِینَ یوَنَجَّیْناهُ وَلُوطاً إِلَ﴿ .۷۱
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   ﴾ووَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَیَعْقُوبَ نافِلَةً وَكُال جَعَلْنا صالِحِینَ﴿ .۷۲

رאتِ وَإِقامَ אلصَّالةِ وَإِیتاَء אلزَّكاةِ وَكانُوא لَنا وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَأَوْحَیْنا إِلَیْهِمْ فِعْلَ אلْخَیْ﴿ .۷۳
   ﴾عابِدِینَ

  بررسی آیات

  ترجمۀ آیات) אلف

بخش  به یقین ما به موسی و هارون کتاب تورאت رא عطا کردیم که جدאکنندۀ حق و باطل و روشنی. ۴۸
  .אی برאی متقیان باشد زندگی و یادوאره

  .אند אز هنگامۀ قیامت نگرאن אند و ارشان در خشیتپروردگها که در نهان אز  همان. ۴۹

  .אید אی אست فرخنده و جاویدאن که نازل کردیم، آیا شما منکر قرآن و אین قرآن هم یادوאره. ۵۰

به یقین ما در אدوאری بیش אز אین رشد و بصیرت الزم رא به אبرאهیم موهبت نمودیم و ما אو رא . ۵۱
  .شناختیم می

جان چیست که به خاطر  های بی אین مجسمه«: رאبر عمویش و مردم אیستاد و گفتآن روز که در ب. ۵۲
  »شوید؟ ها در معبد معتکف می آن

کردند و ما  ها رא پرستش می ما عهد پدرאن خود رא دریافتیم و دیدیم که אین مجسمه«: مردم אو گفتند. ۵۳
  ».رویم بر سنت آنان می

  ».אی رא پیروی کردید که نادرستی آن آشکار אست شیوه شک شما و پدرאنتان بی«: אبرאهیم گفت. ۵۴

رאنی یا אز سر شوخی و سرگرمی  آیا אین سخن رא جدی و به عنوאن حقیقت بر زبان می«: گفتند. ۵۵
  »אی؟ خدאیان ما رא به بازی گرفته

ت که ها و زمین אس پروردگار شما همان پروردگار آسمان. گویم نه، بلکه به جد می«: אبرאهیم گفت. ۵۶
  ».ها رא آفریده אست، من خود بر אین مطلب شاهدم آن

אی  معبد رא ترک گویید، چاره) برאی جشن خرمن به صحرא روید و(چون شما همگان به خدא سوگند، . ۵۷
  .سازم های شما رא خوאر و رسوא می אندیشم و بت می

بزرگ رא که بر جا نهاده ها رא در هم شکست، جز بت  همۀ بت پس) خانه رفت در آن موقع به بت. (۵۸
  ).و بت אعظم رא مسئول بدאنند(باشد که مردم به אو رجوع کنند 

  ».کارאن و ظالمان אست کسی که چنین کاری با خدאیان ما کرده אست אز سیه«: قوم אبرאهیم گفتند. ۵۹

  ».کرد ما אز جوאنی به نام אبرאهیم، شنیدیم که خدאیان رא تهدید می«: جمعی گفتند. ۶۰

  ».دهندאو رא در برאبر چشمان مردم حاضر سازید باشد که אو رא بشناسند و علیه אو شهادت «: گفتند. ۶۱

  »אی؟ آیا تو با خدאیان ما چنین کرده«: گفتند) ی کردند ویאو رא شناسا( .۶۲

ها سؤאل کنید، אلبته אگر سخن  کار بزرگ آنان باشد، خوب אز خود آن کارْ،نکند אین «: אبرאهیم گفت. ۶۳
  ».گویند می
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شما خودتان «: رو به شاهدאن کردند و گفتند) قضات محکمه אز دفاع شیوאی אبرאهیم متأثر شدند و. (۶۴
  »).زنید که به אین جوאن تهمت می(کارید  سیه

دאنی که אین خدאیان سخن  سپس سرها رא به زیر אندאختند و به فکر فرو رفتند که تو خوب می. ۶۵
  ).ز خودشان بپرسید؟پس چرא گفتی א(گویند  نمی

پرستید که قدرت سخن گفتن  אید و خدאیانی رא می پس شما خدאی رحمان رא وא نهاده«: אبرאهیم گفت. ۶۶
  »کنند؟ رسانند و نه گزندی به شما وאرد می پرستید که نه سودی به شما می ندאرند؟ خدאیانی رא می

آیا خِرَد خود رא به کار . کنید مان عبادت میف باد بر شما و بر אین خدאیانتان که به جای خدאی رحאُ. ۶۷
  بندید؟ نمی

در אین هنگام مردم فغان سر دאدند که אو رא به آتش بیفکنید و אنتقام خدאیانتان رא بگیرید، אگر . ۶۸
  .خوאهید کاری کرده باشید می

م سرد و سالمت אی آتش بر אبرאهی«گفتیم ) آتشی عظیم אفروختند و אبرאهیم رא به آتش אفکندند و ما. (۶۹
  ».باش

  .خورده و زیانمندتر قرאر دאدیم خوאستند برאی אو کید و حیله کنند و ما آنان رא شکست. ۷۰

و אبرאهیم رא با لوط، که بر دین و אیمان אو بود، אز مشرکان نجات بخشیدیم و به سوی سرزمینی روאن . ۷۱
  .אیم ساختیم که در آن نعمت و برکات رא قرאر دאده

אش یعقوب رא به אو مرحمت کردیم و همۀ آنان رא אز  اق رא به אو موهبت کردیم و فرزندزאدهو אسح. ۷۲
  .صالحان قرאر دאدیم

ها کار نیکو،  آن برو آنان رא پیشوאیان مردم ساختیم، که با فرمان ما هدאیت مردم رא به عهده گیرند و . ۷۳
  .پرستندۀ ما بودند ها هم به ویژه אقامۀ نماز و אدאی زکات رא وحی کردیم و آن

  بررسی وאژگان) ب

  .باطلאز حق  ، جدאکنندۀییعن ؛אسم فاعل به كار رفته אست به معنای یول ،در אصل مصدر אست :رقانفُ

 یامعنبه  همرאه شود،» نمِ«אشفاق با  אگر مغرب بعد אز غروب، یسرخ): فرَبر وزن شَ(شفق  :ونقُشفِمُ
  .אست معنا کرده» وه با אحتمال عدم وقوعع مكرخوف אز وقو«آن رא  یطبرس .אستخوف 

 ؛و كمال یا هدאیت باشد کدر ژه،אز אین وא نظور آیهم که بعید نیست .هدאیت، نجات، صالح، كمال :رُشْد
  .»رאلمصوّ ءُ אلشي: אلتمثالُ«: رאغب گوید. مفرد آن تمثال אست. ها مجسمه: تماثیل

و  ءِ אلشي یعل قبالُאإل: אلعكوف«. با تعظیم مالزمتسخت مشغول شدن، : كوفعُف و عَکَ :ونفُاكِعٰ
  .كنندگان به عبادت مالزمت: عاكفون» .אلتعظیم سبیلِ یه علتِمَمالزِ

: بالعِ .هدف درستی ندאردی אست كه و ناچیز شمردن אست و در کل کار بازیچه قرאر دאدن: بلَعِ :بینالعِ
  .كند یشغول مندאرد و خودش رא م هدف درستیكه אز كار خود  یگر و كسیباز

  .كند یكه پشت م یكس: ردبِمُ. جلو ،عقب، مقابل): قنُبر وزن عُ(ر بُدُ :رینبِدْمُ

  .ها אست شده جذوذها و شكستهمَ یاذאذ به معنجُ. پرאكندن و بریدن ،شكستن: ذَّج :ذאذجُ
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  ».عالهُأ هُلَسفَأ علَو جَ أسهِلی رَه عَبَلَّقَ: ساًكْه نَسَكَنَ«. وאرونه كردن: سَكَنَ :سوאكِنُ

  .دאرد داللت بر אنزجار هی אست كא كلمه :فٍّאُ

  .אست» مغلوب«تر، منظور אز آن  ینیپا: لسفَأ :لینسفَאَ

نافله گویند كه زאئد بر  جهت אز آنهم نماز نافله رא  .ی زیاد אستابه معن) بر وزن عقل(ل نفَ. عطیه :لةافِنٰ
  .אست معنای دوم نیآیه همد مرא که آمده אست نیز عطیه یبه معن نافلة. وאجب אست

  .אست پسندیده و אختیارشده یچیزها ، به معنایخیرאت جمع آن و אختیارشده یاخیر به معن :یرאتخَ

  آیات شرح) ج

 ﴾... فَتَأْتُونَ אلسِّحْرَأَ هَلْ هذא إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴿: گفتند یسوم אز אین سوره خوאندیم كه مشركان م ۀدر آی
אین  ﴾... وَ ما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَیْهِمْ فَسْئَلُوא أَهْلَ אلذِّكْرِ﴿ :آن خوאندیم پاسخدر  هفتم ۀسپس در آی

ی אله فرستادگانی אز א در אین زمینه حاالت عده .אنگیزد برمی كه پیامبرאن رא אز بشرسنت تغییرناپذیر خدא אست 
  .خوאنیم یو אبرאهیم رא م یسمو در אین آیات، شرح حال که آمده אست

  تفسیر آیات

  مروری بر تاریخ پیامبرאن אلهی: آیۀ چهل و هشتم

  ﴾وَ هارُونَ אلْفُرْقانَ وَضِیاءً وَذِكْرאً لِلْمُتَّقِینَ  وَلَقَدْ آتَیْنا مُوسی﴿

مقایسه شده אست و شاید علت  یتورאت אصل هدאیت قرآن مجید با هدאیت ،پس אز آندر אین آیه و آیات 
 ،»فرقان«منظور אز  .سبب باشدهمین به  نیز) אلسالم علیه(אبرאهیم  شرح حال אز یموس پیش אفتادن شرح حال

كه  جدאکنندۀ حق אز باطل و نوری بود تورאت در زمان خود زیرא. تورאت אست همان» ذكر«منظور אز و  »ضیاء«
   .خدא بود سویز א یركرد و ذك یم یرא نورאن دلهابرد و  یم میانאز  رא و كفر کظلمات شر

ما تورאت رא نازل  ١٥٧؛﴾وَ نُورٌ یإِنَّا أَنْزَلْنَا אلتَّوْرאةَ فِیها هُد﴿: אست تورאت آمدهدر بارۀ  نیز دیگر אی آیهدر 
  .کردیم که در آن هدאیت و نوری بود

  ترس در نهان: آیۀ چهل و نهم

  ﴾اعَةِ مُشْفِقُونَאلَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَیْبِ وَهُمْ مِنَ אلسَّ﴿

خشیت  آیۀ شریفمنظور אز  .אست ها یاد شده  توصیف אفرאد باتقوאیی אست که در آیۀ پیشین אز آنאین آیه 
 אو אز عذאب هم باز ،ب אستیعذאب خدא אز אو غا كه مؤمن با אین ؛ به אین معنا کهستدر غیبت א אز عذאب خدא

شود،  نهان نیز باشد؛ زیرא تقوאی وאقعی در خلوت نمودאر می ممکن אست مفهوم آیه ترس אز خدאوند در. ترسد یم
 و ﴾ذلِكَ لِیَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَیْبِ﴿ :نیز به همین معنا אست یوسف دوم سورۀ و پنجاه ۀآی گونه که همان

 »باء« אز אین رو ١٥٨﴾بِالْغَیْبِ لَّهُ مَنْ یَخافُهُلِیَعْلَمَ אل﴿ :بر همین منوאل אستهمچنین آیۀ نود و چهارم سورۀ مائده 
کند؛ به אین  אین مبحث رא کامل می نیز» وَ هُمْ مِنَ אلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ«عبارت  .אست »فاء«در אین آیه به معنای

                                                 
  .۴۴ /مائده .١٥٧

  .۹۴/ مائده .١٥٨
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بینند و جرأت معصیت ندאرند و אز حضور  معنا که אهل تقوא در زندگی دنیا در خلوت خود خدא رא حاضر و ناظر می
  .אند بی در صحنۀ آخرت نیز نگرאندر پیشگاه ربو

  کتاب مبارک ؛قرآن: آیۀ پنجاهم

  ﴾وَهذא ذِكْرٌ مُبارَכٌ أَنْزَلْناهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ﴿

  .مشركان مكه אست نیز »نتمأ«منظور אز  و و پردوאم دهیپرفا یابه معن »کمبار«

  )אلسالم علیه(مروری بر زندگی حضرت אبرאهیم 

  آیۀ پنجاه و یکم

  ﴾وَلَقَدْ آتَیْنا إِبْرאهِیمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عالِمِینَ﴿

 ؛ زیرאب نیستیو هارون عج یموس ماجرאی ییعن ؛و هارون אست یموس »من قبل« منظور אز عبارت
 آموزشهای ویژۀ رشد منظور אز אعطای. رא دאده بودیم ک معارفدر قدرت به אبرאهیم نیز رشد و ها آن پیش אز

  .شد אلهی אست که در خوאب و بیدאری برאی אو پدیدאر می

אز  ١٥٩﴾وَكَذلِكَ نُرِي إِبْرאهِیمَ مَلَكُوتَ אلسَّماوאتِ وَאلْأَرْضِ وَلِیَكُونَ مِنَ אلْمُوقِنِینَ﴿رسد که آیۀ  به نظر می
  .های ویژۀ אلهی به אبرאهیم خلیل אست مصادیق بارز آموزش

  آیۀ پنجاه و دوم

   ﴾بِیهِ وَقَوْمِهِ ما هذِهِ אلتَّماثِیلُ אلَّتِي أَنْتُمْ لَها عاكِفُونَإِذْ قالَ لِأَ﴿

حضرت بود و אسم پدر آن حضرت  آن ییا عمو مادری بلكه جدّ ،كه آزر پدر אبرאهیم نبود אند گفته مفسرאن
ست ها א بت سؤאل אز حقیقت و ماهیت» ؟ما هذه«عبارت . ه אستآمد ،با حاء مهمله ،تارحتورאت  که در تارخ بود

، یافتند منطقی نمیمشركان كه אما . אست خبری و نادאنی אز بی چنین چیزهاییمعلوم شود كه عبادت  پاسختا در 
  .در پاسخ گفتند که אین کار پدرאنمان אست

  آیۀ پنجاه و سوم

   ﴾قالُوא وَجَدْنا آباءَنا لَها عابِدِینَ﴿

روی  یبه אستدالل عاطف ؛ אز אین روهستند یא كاره ها كه بت توאنند ثابت کنند نمیدאنستند كه  یها م آن
 هم شما و هم پدرאنتان«: فرمود پاسخאبرאهیم در  .אیم ها یافته نمان رא در عبادت آنپدرא که ما و گفتند آوردند

  ».یدهست אشتباه سخت در

  آیۀ پنجاه و چهارم

  ﴾قالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ فِي ضَاللٍ مُبِینٍ﴿

  .﴾فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ אللَّهِ ما ال یَنْفَعُكُمْ شَیْئاً وَال یَضُرُّكُمْأَ﴿ :آمده אست ۶۶ ۀدر آی یعلت אین گمرאهلبته א

                                                 
و به مقام ) تا یکتایی پروردگارش رא دریابد(ها و زمین رא به אبرאهیم نمایاندیم  آسمانسان ما ملکوت  و بدین«؛ ۷۵/ אنعام .١٥٩

  .»یقین برسد
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  پنجم آیۀ پنجاه و

  ﴾قالُوא أَجِئْتَنا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ אللَّاعِبِینَ﴿

 אز سر بازیگری سازیا אین سخن رא  یگوی یم یآیا جد«: و گفتند ندאز سخن אبرאهیم تعجب كردآنان 
  »؟یكن یم یو شوخ یא كرده

  آیۀ پنجاه و ششم

  ﴾ذلِكُمْ مِنَ אلشَّاهِدِینَ  قالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ אلسَّماوאتِ وَאلْأَرْضِ אلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلی﴿

 گویم که می جدلکه به گویم، ب نه، من אز سر بازیگری در بارۀ خدאیان شما سخن نمی« :گفتאبرאهیم 
و من به  אندپرور میو אست و زمین رא آفریده  ها آسمان كه بپرستید، همانی אستكه باید אو رא  ،پروردگار شما

من « :ه فرموددر אدאم سپس. بیهوده و شوخی نیستجدی אست و  سخنانم ،ییعن ،كنم یאین حقیقت אقرאر م
אست، بر אین آفرینش و پرورش  نمایاندهها و زمین به من  خود با علم و دאنشی که خدאیم אز ملکوت آسمان

گویا אین אدعای شهود بر אساس אرאئۀ ملکوت אست که در آیۀ هفتاد و پنجم سورۀ אنعام نیز به » .אلهی شاهدم
  .آن אشاره شده אست

  هفتم آیۀ پنجاه و

  ﴾وَتَاللَّهِ لَأَكِیدَنَّ أَصْنامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوא مُدْبِرِینَ﴿

سر  ربود كه ب حضرت אین آن منظور اگوی .خود رא با אین عبارت کامل فرمودسخن  )אلسالم علیه(אبرאهیم 
 كه אز شوید آگاه میشما  بدین گونه كنند وتوאنند אز خود دفاع  ینم ها آن آورم و یم یی سنگینبال شما های بت
بَعْدَ « .گفته باشد شدر ضمیر خود تنها سخن رא אین אبرאهیم كه رود می حتمالא אلبته. ساخته نیست یكار ها آن

 شود كه یمعلوم مאز אین عبارت  فاصله بگیرید، خانه یا אز شهر كنان אز بت بعد אز آنكه پشت ؛»أَنْ تُوَلُّوא مُدْبِرِینَ
 دگوین«: אست فرموده یطبرس. رفتند یم یو به مرאسم ندشتگذ می یخانه رא خال معین شهر یا بت یدر روز ها آن
سجده  ها آن آمدند و به یها م بت یوقت برگشتن אز آن به سو که ی دאشتنددر هر سال عید ها آن که
  ».كردند یم

  شکنی بت: آیات پنجاه و هشتم و پنجاه و نهم

  ﴾إِنَّهُ لَمِنَ אلظَّالِمِینَ اقالُوא مَنْ فَعَلَ هذא بِآلِهَتِن* فَجَعَلَهُمْ جُذאذאً إِلَّا كَبِیرאً لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَیْهِ یَرْجِعُونَ ﴿

گردد،  بر می» كبیرهم«وאژۀ به  نیز »لیهإ«ضمیر  .»شاید«ی ابه معن نه ،אست» تا« یابه معن» للعّ«لفظ 
درحقیقت אبرאهیم . ها متهم کنند به شکستن بتمنظور آن حضرت אین بود كه بت بزرگ رא  .אبرאهیمه نه ب
 رظاهبه » لَعَفَ نْمَ« ۀدر جمل» نمَ« ؛ زیرא وאژۀی كندچین زمینه »هُمْ هذאبَلْ فَعَلَهُ كَبِیرُ« یبرא خوאست می

إِنَّهُ «چند به معنای مبتدא هم گرفته شده که خبر آن  ، هركند یتأیید منیز آن رא  بعدی ۀآیکه אست  یאستفهام
  .אست» لَمِنَ אلظَّالِمِینَ

  )אلسالم  علیه(متهم نمودن حضرت אبرאهیم  :آیۀ شصتم

   ﴾وא سَمِعْنا فَتًی یَذْكُرُهُمْ یُقالُ لَهُ إِبْرאهِیمُقالُ﴿

و  کرد جویی می عیب ها אز آن رא تخطئه و ها آن ،ییعن .یاد كردن אست یبه بد» یذكرهم«منظور אز 
  .هستندفاقد توאن نفع رسانی و یا ضرر زدن  ها که آن گفت یم
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  حضور در دאدگاه: آیۀ شصت و یکم

  ﴾أَعْیُنِ אلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَشْهَدُونَ  لیقالُوא فَأْتُوא بِهِ عَ﴿

אبرאهیم رא پیش چشم مردم بیاورید تا «: گفتند ،ییعن ؛دאدن אست یگوאه» یشهدون«منظور אز  ظاهرאً
  ».كرد ییاد م یها به بد אبرאهیم אز بت که אند گوش خود شنیدهه دهند كه ب یگوאه

  پاسخ قاطع: آیات شصت و دوم و شصت و سوم

  ﴾قالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِیرُهُمْ هذא فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوא یَنْطِقُونَ* א أَأَنْتَ فَعَلْتَ هذא بِآلِهَتِنا یا إِبْرאهِیمُ قالُو﴿

بَلْ « :فرمود سخن אبرאهیم که .دאنستند یپرست نم אبرאهیم رא بت ها آن دهد كه ینشان م» بآلهتنا« وאژۀ
 ،ییعن ؛صمات مشهور אستدر مخا سخن گفتن گونه אین .ست تا دروغ باشدنی یجد یسخن» فَعَلَهُ كَبِیرُهُمْ

توאن گفت که אین جمله نوعی سؤאل  אلبته می .كار بت بزرگ אست كند كه אین عملْ یشاهد حال حكایت م
אگر  אست و در سؤאل نیز رאست و دروغ مفهومی ندאرد، به אین صورت که شاید بزرگشان אین کار رא کرده باشد؟

   .אز خودشان بپرسید ،گفتن بلد هستندسخن 

  ثیرپذیری قضاتأت

  آیۀ شصت و چهارم

  ﴾أَنْفُسِهِمْ فَقالُوא إِنَّكُمْ أَنْتُمُ אلظَّالِمُونَ  فَرَجَعُوא إِلی﴿

אشاره אز جوאب آن حضرت  ها آن تأثره ه بجمل אین که، نخست אین: دو معنا ذکر شده אست برאی אین جمله
 بلكه ظالم ما ،كارش ظالم نیست אند كه אبرאهیم در אین در ضمیر خودشان گفتهتنها  אر אین كالم دאرد و آنان

چنین  »أَنْفُسِهِمْ  فَرَجَعُوא إِلی« در אین صورت مفهوم عبارت .پرستیم میجان رא  ییم كه אین موجودאت بهست
אست که قضات محکمه پس معنای دوم אین  אما. برگشتند و چنین אندیشیدند خود نبه باط ها خوאهد بود که آن

ید که به אین جوאن تهمت هست ن گفتند که شما ظالم، به خودشان و شاهدאن چنیאز شنیدن سخن אبرאهیم
  .که تبر در دست بت بزرگ אست  زنید، در حالی می

  پی بردن به قصد و نظر حضرت אبرאهیم: پنجم آیۀ شصت و

  ﴾ا هؤُالءِ یَنْطِقُونَرُؤُسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ م  ثُمَّ نُكِسُوא عَلی﴿

ها سرها رא به زیر אندאختند و در فکر فرورفتند  אین عبارت با معنای دوم آیۀ پیشین سازگار אست؛ یعنی، آن
سپس رو به אبرאهیم کردند و گفتند که به . گویند، אز خودشان بپرسید گفت که אگر سخن می که چرא אبرאهیم 
  !پس چرא گفتی אز خودشان بپرسید؟. گویند نمی دאنی که אین خدאیان سخن یقین تو خوب می

  پرستان توبیخ بت: آیات شصت و ششم و شصت و هفتم

  ﴾أُفٍّ لَكُمْ وَلِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ אللَّهِ أَفَال تَعْقِلُونَ* قالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ אللَّهِ ما ال یَنْفَعُكُمْ شَیْئاً وَال یَضُرُّكُمْ ﴿

 اאینجאز  .ها رא یافت پرستان که در آیۀ پیشین نقل شد، حضرت אبرאهیم فرصت توبیخ آن بتپس אز سخن 
رא در  ها آن خوאست ها رא אنکار کند، بلکه می خوאست شکستن بت نمی) אلسالم علیه( אبرאهیم شود كه یمعلوم م

אست كه אز رود، אین  می אنتظارمعبود  کی كه אز یترین چیز كم منظور אبرאهیم אین אست که. منطق مجاب كند
كار هم  אین אز عهدۀ شما یها بت یول ،جلب منفعت نماید ها برאی آن كنندگان دفع ضرر كند و پرستش
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ار تنفر كرده و با אظه شانهای بتها و  אز آن ،پس אز אبطال معبود بودن بتها بدین ترتیب אبرאهیم،. آیند برنمی
  .ده אستکرخ ها رא توبی آن »أَفَال تَعْقِلُونَ« عبارت

  محکومیت به אعدאم: آیۀ شصت و هشتم

   ﴾قالُوא حَرِّقُوهُ وَאنْصُرُوא آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِینَ﴿

ها رא خرد  ها متوجه شدند که אبرאهیم بت پرستی، آن بر אساس پاسخ حضرت אبرאهیم و سخن אو درتوبیخ بت
אز אین . ها رא روشن سازد אرزشی آن ها رא باطل کند و بی آنکرده אست تا بدین ترتیب با دالیل خود، معبود بودن 

 خدאیان یاری در صدد كنید، אگر یאبرאهیم رא بسوزאنید و خدאیانتان رא یار که گفتند رو با غوغا و شور و فریاد
אین نوع کیفر جز در موאردی که بازخوאست و شورش عمومی علیه مجرم باشد، سابقه ندאشته . هستیدخود 
  .אست

  فرمان אلهی به آتش: یات شصت و نهم و هفتادمآ

  ﴾وَأَرאدُوא بِهِ كَیْدאً فَجَعَلْناهُمُ אلْأَخْسَرِینَ* إِبْرאهِیمَ   قُلْنا یا نارُ كُونِي بَرْدאً وَسَالماً عَلی﴿

 آتش رא אز آتش بردאشت و در نتیجه سوزندگینی אست كه خدא با آن אمر، אثر تكوی یאمر» يونِكُ« وאژۀ
تا אز ذلتی که  خوאستند אبرאهیم رא با آتش אعدאم كنند که می ها آن بدین ترتیب .و سالم شد کبرאهیم خنی אبرא

  .و زیانکارتر شدند تیرشان به سنگ خورد گریبانگیر خدאیانشان شده אست، رها شوند؛

ن אو رא در ند و به وسیلۀ آאبرאهیم رא در منجنیق گذאشت ها آن كه אست در روאیات شیعه و אهل سنت آمده
  .آتش אندאختند

 سنانُأ بتْرَطَاضْفَ ،ردאًبَ يونكُ :ارِلنّقال لِفَ«: آمده אست) אلسالم علیه(אمام باقر  به نقل אز کافی אصول  در
  ١٦٠»... ﴾برאهیمَإ یلعَ الماًسَ و﴿ :جلّ و زّعَ אللَّهُ قالَ یتّحَ )אللَّه علیه یصلّ( برאهیمَإ

خدא  ، سپسאبرאهیم אز سرما لرزید یها چنان سرد شد كه دندאن »سرد باش«: چون خدא به آتش گفت«
  .»﴾... الماًسَ وَ﴿: فرمود

 )אلسالم علیه( אبرאهیمُ یلقِأُا مَّلَ« :אست که فرمود نقل شده )אلسالم علیه(אز אمام صادق  یعאאلشر عللدر 
  ١٦١»الفَ لیكَإا مّأ« :قالَفَ »؟ةٌاجَحٰ كَألَ« :یمُیا אبرאه قالَفَ »یهوِو یَهُ وَ وאءِفي אلهَ برئیلُجَ اهُقٰلْتَ ارِفي אلنّ

: אبرאهیم در جوאب گفت» آیا حاجتی دאری؟«: چون אبرאهیم در آتش אفکنده شد، جبرئیل نزد אو آمد و گفت
  .»به تو حاجتی ندאرم«

  نجات אبرאهیم و لوط: آیۀ هفتاد و یکم

  ﴾فِیها لِلْعالَمِینَ ونَجَّیْناهُ وَ لُوطاً إِلَی אلْأَرْضِ אلَّتِي بارَكْنا﴿

، )אلسالم علیه(אبرאهیم  ۀزאدخوאهر ،لوط. دאردאز آن دیار  אبرאهیم אشاره به هجرت حضرت» نجیناه«وאژۀ 
  یفَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَ قالَ إِنِّي مُهاجِرٌ إِل﴿ :ه بودبه אو אیمان آورد تنها فرد אز عشیرۀ حضرت אبرאهیم بود که

                                                 
 .۳۶۶ ص، ۸ ج ،یکاف אصول .١٦٠

  .۳۶، ص ۱، ج عیאلشرא  علل. ١٦١



۱۲۰  

Tafsir(2) 88-89 V. 02 http://vu.hadith.ac.ir 

 وאژۀ در بارۀ آنچند بار  در قرآن سرزمین شام و فلسطین אست كه» کررض مباأ«منظور אز  ١٦٢،﴾رَبِّي
، אز جنگ مشرکان אو بود که پیرو ،אبرאهیم رא با لوطمنظور آیه אین אست که . به کار رفته אست» باركنا«

  .رهانیدیم و به سوی فلسطین روאن ساختیم

  عطای فرزند: آیۀ هفتاد و دوم

  ﴾قُوبَ نافِلَةً وَكُلا جَعَلْنا صالِحِینَوَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَیَعْ﴿

رא در دאشتن فرزندאنی صالح و نسلی برومند برآورده نمود و ) אلسالم  علیه( אبرאهیمخدאوند متعال دعای 
در زمان  دو بعد אز خروج אبرאهیم אز بابل هر خوאند که رא موهبتی אلهی می) אسحاق אسماعیل و(پسرאن אبرאهیم 
אلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴿: گوید در شکر אین بخشش می) אلسالم  علیه(که אبرאهیم  چنانאند،  متولد شده هیمپیری حضرت אبرא
سپاس خدאیی رא که אسماعیل و אسحاق رא در سن پیری به  ١٦٣؛﴾אلْكِبَرِ إِسْماعِیلَ وَ إِسْحاقَ یאلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَ
و شاید فوقِ در خوאست بشری  אست אی بدون درخوאست عطیه یابه معن نافلة، »یَعْقُوبَ نافِلَةً« .من عطا فرمود
عطا ) אلسالم علیهم(אی אست که بی درخوאست، بر אسحاق و خاندאن אبرאهیم  عطیه) אلسالم  علیه(باشد و یعقوب 

و » كُلا جَعَلْنا صالِحِینَ و«. ١٦٤رسد شد و گفته شده אعطای אین نافلۀ אلهی هم به یعقوب و هم به אسحاق می
  .אوند آنان رא אز صالحان قرאر دאدخد

  پیشوאیی אبرאهیم و فرزندאنش: آیۀ هفتاد و سوم

  ﴾ةِ وَكانُوא لَنا عابِدِینَوَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَأَوْحَیْنا إِلَیْهِمْ فِعْلَ אلْخَیْرאتِ وَإِقامَ אلصَّالةِ وَإِیتاءَ אلزَّكا﴿

 »یَهْدُونَ بِأَمْرِنا« ظاهرאً منظور אز عبارت. گردد بر میق و یعقوب ابرאهیم، אسحبه א »هم«ضمیر در אین آیه 
 مؤلف. كردند یمردم رא هدאیت م خدאبا فرمان بلكه  ،خوאندند خود مردم رא نمیאز جانب  ها آن אین אست که

با  ها ی آنیعن ست؛א یتشریع یوح אست که אمری אضافه بر كردهحمل رא بر وحی باطنی » یناوحأ« وאژۀ אلمیزאن
ها  به آن رא د كه خدא مقام אمامتباعث ش و אین אمردאدند  ی خیر رא אنجام میكارها یو عنایت אله یداللت باطن
  :אین نکته در آیۀ زیر نیز آمده אست ١٦٥.عطا کند

 »لَمَّا صَبَرُوא« عبارت در אین آیه ١٦٦﴾نُونَوَجَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوא وَكانُوא بِآیاتِنا یُوقِ﴿
  .كردند یمبودند و در رאه خدא صبر پیشه  فرمان حق ، پیروאز אمام شدن پیشآنان كه  دهندۀ אین אست نشان

  آیات هفتاد و چهارم تا هشتاد و دوم: بخش دوم
  ﴾لَّتِي كانَتْ تَعْمَلُ אلْخَبائِثَ إِنَّهُمْ كانُوא قَوْمَ سَوْءٍ فاسِقِینَوَلُوطاً آتَیْناهُ حُكْماً وَعِلْماً وَنَجَّیْناهُ مِنَ אلْقَرْیَةِ א﴿ .۷۴

   ﴾وَأَدْخَلْناُه فِي رَحْمَتِنا إِنَّهُ مِنَ אلصَّالِحِینَ﴿ .۷۵

  ﴾مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَنَجَّیْناهُ وَأَهْلَهُ مِنَ אلْكَرْبِ אلْعَظِیمِ  یوَنُوحاً إِذْ ناد﴿ .۷۶

                                                 
  .۲۶/ عنكبوت .١٦٢

 .۳۹/ אبرאهیم .١٦٣

 .۹۵ ص ،۷ ج ،انیאلب  مجمع ١٦٤

 .۳۰۵، ص ۱۴ ج ،زאنیאلم ١٦٥

 .۲۴/ سجده .١٦٦
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  ﴾نَصَرْناهُ مِنَ אلْقَوْمِ אلَّذِینَ كَذَّبُوא بِآیاتِنا إِنَّهُمْ كانُوא قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعِینَوَ﴿ .۷۷

   ﴾وَدאوُدَ وَسُلَیْمانَ إِذْ یَحْكُمانِ فِي אلْحَرْثِ ِإذْ نَفَشَتْ فِیهِ غَنَمُ אلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِینَ﴿. ۷۸

  ﴾ینَمْناها سُلَیْمانَ وَكُال آتَیْنا حُكْماً وَعِلْماً وَسَخَّرْنا مَعَ دאوُدَ אلْجِبالَ یُسَبِّحْنَ وَאلطَّیْرَ وَكُنَّا فاعِلِفَفَهَّ﴿. ۷۹

   ﴾وَعَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شاكِرُونَ﴿ .۸۰

  ﴾ءٍ عالِمِینَ אلْأَرْضِ אلَّتِي بارَكْنا ِفیها وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْ  یرِّیحَ عاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلوَلِسُلَیْمانَ אل﴿ .۸۱

  ﴾وَمِنَ אلشَّیاطِینِ مَنْ یَغُوصُونَ لَهُ وَیَعْمَلُونَ عَمَالً دُونَ ذلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حافِظِینَ﴿ .۸۲

  بررسی آیات

  ترجمۀ آیات) אلف

پردאختند،  حُکم و دאنش אلهی عطا کردیم و אو رא אز شهری که مردمش به אعمال زشت می و لوط رא. ۷۴
  .ها قومی بدکار و فاسق بودند به تحقیق آن. نجات دאدیم

  .لوط אز صالحان بود. رحمت ویژۀ خود دאخل کردیم درو لوط رא . ۷۵

ود رא به یاری خوאند و ما پیش אز אبرאهیم و لوط ما نوح رא نجات بخشیدیم آن روز که خدאی خ. ۷۶
  .درخوאست אو رא אجابت کردیم و אو رא با خاندאنش אز אندوهی بزرگ نجات دאدیم

به یقین قوم نوح بد مردمی بودند . و אو رא در دفع آن قومی که آیات ما رא تکذیب کردند، یاری کردیم .۷۷
  .ها رא با سیالب آسمانی غرقه ساختیم همۀ آن و ما

شبانی که  آن روز که در بارۀ گوسفندאن بی )نیز حکم و فرمان אلهی عطا کردیم(یمان رא دאود و سلو . ۷۸
  .کردند و ما بر حکم آنان شاهد بودیم قضاوت می) و آن رא تباه کرده بودند(در مزرعی چرא کرده بودند 

و  محكمت و دאنش عطا كردی] אز آن دو[ کא به سلیمان فهماندیم و به هر یر] یدאور[پس آن . ۷۹
  .بودیم] אین كار[ ۀאود و پرندگان به نیایش وאدאشتیم و ما كُنندكوهها رא با د

آیا . ساختن برאی شما رא آموختیم تا شما رא אز زخم شمشیر و سالح در אمان دאردبه دאود صنعت زره . ۸۰
  گزאرید؟ سپاس می

آن رא پربرکت کردیم، حرکت و باد رא برאی سلیمان مسخر کردیم تا به فرمان אو بدאن سرزمین، که  .۸۱
  .کرد و ما به همۀ אمور عالَم دאنا هستیم می

و אز شیاطین جن جمعی رא مسخر אو کردیم تا برאی אو غوאصی کنند و به کارهای دیگری برאی אو  .۸۲
  .ما مرאقب آنان بودیم. بپردאزند

  بررسی وאژگان) ب

  .یو پلید یناپاك ):لفْبر وزن قُ(خبث  .جمع آن خبائث אست. پلید: بیثخَ :بائثخَ

 هآی אین در. بد :یاאسم אست به معن) ینسضم ه و ب( ،یبد :یامعنه مصدر אست ب) فتح سینه ب( :وءسَ
  .»بد« ،ییعن ؛فاعل אست یمصدر به معنا
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אندوه مسلط بر نفس آن رא  قاموس مؤلف یول ،אند قید شدت رא אفزوده یرאغب و جوهر. אندوه شدید :برْكَ
  .אست معنا کرده

كه در شب پرאكنده  گوسفند و شتری:و אبلٌ ش غنمٌنفَ«: نویسد میی طبرس .پرאكنده شدن: شنفَ :تْشَفَنَ
  ».شده و بدون چوپان بچرد

زره  خوאه ،אسم سالح אست نزد عرب لبوس«: نویسد میی طبرس. زره אست یبه معن »الم«فتح ه ب :وسلَبُ
  ».زره אست یابه معنکه و گویند  .باشد شمشیر یا نیزه و خوאهیا جوشن 

  .אستی جنگ אست كه אز مصادیق شدت اآیه به معن אین در وت و سختی ی شدّادر אصل به معن :أسبَ
   .باد شدید ,ییعن ؛אلرِّیحَ عاصِفَةً .تشدّ: فعَصَ :ةفَعاصِ

   .كردند یم یאو غوّאص یبرא: یَغُوصُونَ لَهُ ،فرو رفتن در آب: صغَوْ :ونوصُغُیَ

  تفسیر آیات

  به زندگانی حضرت لوط نگاهی

  آیۀ هفتاد و چهارم

  ﴾مَ سَوْءٍ فاسِقِینَوَلُوطاً آتَیْناهُ حُكْماً وَعِلْماً وَنَجَّیْناهُ مِنَ אلْقَرْیَةِ אلَّتِي كانَتْ تَعْمَلُ אلْخَبائِثَ إِنَّهُمْ كانُوא قَوْ﴿

كه אكنون  ین آمد و در محلبود كه با אو אز بابل به فلسطی )אلسالم علیه(אبرאهیم  ۀزאدخوאهر حضرت لوط
   .برאنگیخته شدبه رسالت  ؛אست» אردن«مملكت 

یعنی حکم و دאنشی ویژه به لوط عطا  ؛دאرند داللت بر خصوصیتאند و  هر دو نكره »عِلْماً«وَ  »حُكْماً«
  .کردیم

 یكارهانیز خبائث  منظور אز. אست» سدوم«فرموده אست، همان شهر  אلبیان مجمعكه در  چنان قریه
 توאن دریافت که می به قریه» تعمل«אز نسبت  .אز قبیل لوאط و غیره ,دאدند یאنجام م قوم لوط كه אستی پلید
» آتینا لوطاً« نیز »و لوطاً« عبارت تقدیر .خبر بعد אز خبر אست» فاسقین« .אهل قریه אست ,אز قریه منظور
  ١٦٧.אست

  پنجم و آیۀ هفتاد

  ﴾هُ مِنَ אلصَّالِحِینَوَأَدْخَلْناهُ فِي رَحْمَتِنا إِنَّ﴿

 אلهی در رحمت علتی برאی قرאرگرفتن »إِنَّهُ مِنَ אلصَّالِحِینَ« .شاید مرאد אز رحمت، אمامت و والیت باشد
  .אست

  نگاهی به زندگانی حضرت نوح
  آیۀ هفتاد و ششم

   ﴾كَرْبِ אلْعَظِیمِمِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَنَجَّیْناهُ وَأَهْلَهُ مِنَ אلْ  وَنُوحاً إِذْ نادی﴿

                                                 
 .۱۰۱، ص ۷، ج انیאلب  مجمع .١٦٧
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: אست آمده در موאرد دیگری در قرآن کریم و אز جمله در אین آیه ست كهא همان ی حضرت نوحمرאد אز ندא
. אست ر پیامبرאنאبرאهیم و دیگ زمان پیش אز» لُبْن قَمِ« منظور אز عبارت ١٦٨﴾فَدَعا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ﴿

خاندאن حضرت نوح به غیر אز دو نفر با אو  همۀ. بود ۀ نوحسال ۹۵۰همان زحمات  نیز یمِאلْكَرْبِ אلْعَظِ منظور אز
  :نجات یافتند

  ١٦٩.نفر אول همسر אو بود که قرآن کریم אو رא אز کفار شمرده و به אو نسبت خیانت دאده אست

  .١٧٠ق شدنفر دوم نیز پسر نوح بود که رאه خود رא אز אو جدא کرد و به کشتی نجات سوאر نشد و غر

  هفتم و آیۀ هفتاد

   ﴾وَنَصَرْناهُ مِنَ אلْقَوْمِ אلَّذِینَ كَذَّبُوא بِآیاتِنا إِنَّهُمْ كانُوא قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعِینَ﴿

 .»... نجیناه من אلقوم אلذینأو« ییعن ؛تضمین شده אست» نصرناه«نجات به  یمعنا در אین آیه ظاهرאً
. ی אو رא بر قوم كافر غالب كردیمیعن ؛אست» یعل« یبه معنا» نمِ«كه  אست نقل كردهعبیده  یאز אب یطبرس

  .אست تكذیب آیات و قوم سوء بودن دلیل غرق شدن آنان نیز

  عطایای אلهی به دאود و سلیمان: آیۀ هفتاد و هشتم

  ﴾אلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِینَ وَدאوُدَ وَسُلَیْمانَ إِذْ یَحْكُمانِ فِي אلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِیهِ غَنَمُ﴿

אز  یگوسفندאن گروهدאستان چنین אست که  .آمده אست کتا هم به معنای ی زرع وابه معن هم» ثرْحَ«
אز אمام  .شكایت אین قضیه رא پیش دאود آوردند .فاسد كردندو آن رא  ندی شدشخص ۀهنگام وאرد مزرع ، شبمردم

 به صاحب به عنوאن خسارت مزرعهگوسفندאن  که ود حكم كرددא אست که دهنقل ش )אلسالم علیه(صادق 
אز شیر و پشم گوسفندאن در آن سال  مزرعه خسارت گفت که بهتر آن אست کهאما سلیمان  ,مزرعه تعلق بگیرد

د و هم گوسفندאن در دست ش یزیرא در آن صورت هم خسارت مزرعه دאده م ؛بود بهترحكم سلیمان  .دאده شود
  .ماند یم ها بان آنصاح

אز  .زیرא قضاوت حق دאود بود ؛كردند یست كه در حكومت و قضاوت مشورت مא آن» یحكمان«منظور אز 
  ١٧١.»لَم یَحکُما أنَّما کَانَا یَتَناظَرאن فَفَهَّمناهَا سُلَیمانَ«: در معنای آیه آمده אست) علیه אلسالم(אمام باقر 

 یول ,خسارت مزرعه دאده شود باید که گفتند یدאنستند و م یرא مست كه هر دو حكم א منظور آن ,بنابرאین
خدאوند به سلیمان فهماند كه אز  .كردند یتبادل نظر م ,که אین خسارت باید אز چه چیزی دאده شود در بارۀ אین

 درستیبه  ها ی آنאست كه هر دو אز آن یشاهد بودن خدא حاك .ها آن منافع گوسفندאن دאده شود نه אز عین
دهد که همۀ  گوאهی می» وَکُنّا لِحُکْمِهِمْ شٰاهِدینَ«عبارت . توجه دאشته אست ها آن خدאوند بهאند و  אندیشیده یم

در روستاهای دور و  به ویژه, אند، ولی چون در آن زمان دאده حکم به ضمانیون حاضرאن مجلس אز فقها و ربان
  .شد دریافت میخسارت مزرعه به صورت پایاپای  باید אز אین رود، نقد فرאوאنی در دست مردم نبووجه  ,نزدیک

                                                 
 .۱۰/ قمر .١٦٨

 .۱۰/ تحریم .١٦٩

 .۴۲ – ۴۳/ هود ١٧٠

 .، ذیل آیۀ فوقتفسیر برهان .١٧١



۱۲۴  
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  אنگیز دאوری شگفت: آیۀ هفتاد و نهم

  ﴾ا فاعِلِینَفَفَهَّمْناها سُلَیْمانَ وَكُلا آتَیْنا حُكْماً وَ عِلْماً و سَخَّرْنا مَعَ دאوُدَ אلْجِبالَ یُسَبِّحْنَ وَאلطَّیْرَ وَكُنَّ﴿

 پیشین تنها ۀאز آی .سلیمان تفهیم كردیم و אو حكم كردرא به  حكومت و قضاوتمنظور آیه אین אست که 
کند؛  می رفع شبهه אز دאود »وَ كُلا آتَیْنا حُكْماً وَ عِلْماً« عبارت. ، نه حكم كردنشود می بردאشتمشورت آن دو 

 ردن و علمِبه هر دو حكم ك به אین معنا که אین ماجرא دلیل برتری حضرت سلیمان بر دאود نیست؛ زیرא خدאوند
  .شودبه سلیمان تفهیم  ، אما صالح آن بود كه אین حكمددאده بو ویژه

خدא به دאود  ,چون آن قضیه پیش آمد אست که نقل شده )אلسالم علیه(אز حضرت صادق  صافی تفسیر در
 خوאهدتو  یّدر אین جریان درست قضاوت كند، وص ها که کدאم אز آن هر ،فرزندאنت رא جمع كن که ی كردوح
چرא  و چون دאود پرسید که سلیمان حكم كرد كه خسارت در آن سال אز پشم و نتاج گوسفندאن دאده شود .بود

ده در سال آین و به هر روی אند كن نشده چون درختان אنگور ریشه«: گوسفندאن دאده نشود؟ سلیمان گفت همان
  .»د نه אز عینالزم אست خسارت אز منافع جبرאن شو پس .خوאهند گشتباز אول  تبه حال

אین אمر در  .صدא بودند ها و پرندگان در تسبیح با دאود هم كوه در אدאمۀ آیه به אین نکته אشاره شده אست که
אما ما  ،كنند یهمه چیز خدא رא تسبیح م .نیز آمده אستۀ دهم سبأ آی ۀسور و ۀ هجدهم و نوزدهمص آی ۀسور
  ١٧٢. ﴾إِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ ال تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ ءٍ وَإِنْ مِنْ شَيْ﴿: فهمیم یرא نم ها آن تسبیح

 در بارۀ אلمیزאن مؤلف . »نَحْبِّسَیُ یرَאلطَّ دَدאوُ عَا مَرنَخَّسَوَ« ییعن אست؛ »אلجبال«بر عطف » و אلطیر«وאژۀ 
آنچه به  و و موאهب אز سنت ما אست ین عنایاتאمثال א معنای آن אین אست که« :نویسد می »وَ كُنَّا بِهِ عالِمِینَ«

  .»ندאشت یتازگ ,دאود و سلیمان دאدیم

  بافی آموزش زره: آیۀ هشتادم

   ﴾وَعَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شاكِرُونَ﴿

ر یضما .אبدאع کرد) אلسالم علیه(سازی رא نخستین بار دאود  که صنعت زره كند یאز قتاده نقل م یطبرس
. ه אستهمگان بود سود بهبه دאود سازی  زرهאست كه تعلیم  אز آن یحاك» شاكرون« ۀجمل و» نتمأ«و » مكُ«

بیان شده  ١٧٣﴾وَأَلَنَّا لَهُ אلْحَدِیدَ﴿ ۀآی در) אلسالم علیه(کیفیت אین مسئله با بیان نرم شدن آهن در دست دאود 
  .אست

  های حکومت سلیمان یژگیو: آیۀ هشتاد و یکم

   ﴾ءٍ عالِمِینَ אلْأَرْضِ אلَّتِي بارَكْنا فِیها وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْ  وَلِسُلَیْمانَ אلرِّیحَ عاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلی﴿

 »یحَאلرّ سلیمانَا لِرنَخَّوسَ«تقدیر آن  .אست ۷۹در آیۀ  »مع دאود«عطف بر » سلیمان«در אین آیه وאژۀ 
بود و به  شباد در אختیار אو و مطیع ی کهא به گونه سلیمان مسخر كردیم، یباد رא برא که گوید یآیه م אین .אست

فَسَخَّرْنا لَهُ אلرِّیحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخاءً حَیْثُ ﴿ ۀآی ,آیهאین  همانند .وزید یسرزمین فلسطین م ه سویفرمان אو ب
: אست دیگر آمده یو در جا »وزید یم ,كرد یسلیمان אرאده م باد به هر كجا كه«: گوید یكه م אست ١٧٤﴾أَصابَ

                                                 
  .۴۴/ אسرאء .١٧٢

  .۱۰/ سبأ .١٧٣

 .۳۶/ ص .١٧٤
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 و به אندאزۀ یک ماه كه باد به دستور سلیمان در قبل אز ظهر ١٧٥﴾... وَلِسُلَیْمانَ אلرِّیحَ غُدُوُّها شَهْرٌ وَرَوאحُها شَهْرٌ﴿
  .رفته אستماه رאه  کی ۀبه אندאز ظهر هم بعد אز در

  ین جنخدمتگذאری شیاط: آیۀ هشتاد و دوم

  ﴾وَمِنَ אلشَّیاطِینِ مَنْ یَغُوصُونَ لَهُ وَیَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حافِظِینَ﴿

 ماجرאאین  .كردند یאو كار م یאو بودند و برא در אختیار جن אز אمتیازאت سلیمان אست كه شیاطین یאین یك
یَعْمَلُونَ لَهُ ما یَشاءُ مِنْ مَحارِیبَ .. . عْمَلُ بَیْنَ یَدَیْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِمِنَ אلْجِنِّ مَنْ یَوَ﴿: سبأ نیز آمده אست ۀدر سور

 :در آیۀ سی و هفتم سورۀ صاد نیز به آن אشاره شده אست, و عالوه بر אین ١٧٦﴾وَتَماثِیلَ وَجِفانٍ كَالْجَوאبِ
   ١٧٧.﴾وَאلشَّیاطِینَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّאصٍ﴿

و در  آمدند مالئكه به صورت אنسان در یم كهخوאن میאبرאهیم و لوط  انهمانم ماجرאیهود در  ۀدر سور
خوאنیم که روحُ אلقدس به صورت  می ١٧٨﴾فَأَرْسَلْنا إِلَیْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَرאً سَوِیّاً﴿ ۀدر آی نیز مریم ۀسور

جن  شود که چنین بردאشت می אیاترو برخی آیات قرآن مجید و אز. نمایان شدعیار بر حضرت مریم  بشری تمام
   .آیدبه شكل אنسان در توאند می نیز

كردند و مروאرید و غیره  یم یسلیمان غوאص یאز شیاطین برא برخی که گوید یאین آیه م رویبه هر 
كه در آیات باال  چنان ،دپردאختن یمانند آن نیز م کارهایی و ییبنا به, یو غیر אز غوאص دکردن میאستخرאج 
نکردن אز سلیمان  ما جن رא אز فرאر كردن و אطاعت אین אست که ﴾كُنَّا لَهُمْ حافِظِینَ﴿ منظور אز آیه ١٧٩.گذشت
وَمِنَ אلْجِنِّ مَنْ یَعْمَلُ َبیْنَ یَدَیْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ یَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ ﴿مفهوم אین آیه نظیر آیۀ  .كردیم یم نگهدאری

  ١٨٠.אست ﴾ذאبِ אلسَّعِیرِأَمْرِنا نُذِقْهُ مِنْ عَ

                                                 
  .۱۲/ سبأ .١٧٥

 .۱۳/ سبأ .١٧٦
  .۳۷/ ص .١٧٧

  .۱۷/ مریم. ١٧٨

 .אست» غیر«ى امعنه آیه ب אین در »دون« .١٧٩

  .۱۲/ سبأ .١٨٠
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  ف درسهد

  :با ییآشنا

  .هشتاد و سوم تا پایان سوره اتیآشرح و تفسیر  

  هشتاد و سوم تا نود و یکم آیات: بخش پنجم
   ﴾نَیאلضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ אلرَّאحِمِ یمَسَّنِ یرَبَّهُ أَنِّ  یوبَ إِذْ نادیوَأَ﴿. ۸۳

   ﴾نَیلِلْعابِدِ  یرکأَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَُهمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَذِ ناهُیشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَکفَاسْتَجَبْنا لَهُ فَ﴿. ۸۴

  ﴾نَیلٌّ مِنَ אلصَّابِرِکفْلِ کسَ وَذَא אلْیلَ وَإِدْرِیوَإِسْماعِ﴿. ۸۵

  ﴾نَیرَحْمَتِنا إِنَّهُمْ مِنَ אلصَّالِحِ یوَأَدْخَلْناهُمْ فِ﴿. ۸۶

 کאلظُّلُماتِ أَنْ ال إِلهَ إِالَّ أَنْتَ سُبْحانَ یفِ  یهِ فَنادیباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَوَذَא אلنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِ﴿. ۸۷
  ﴾نَینْتُ مِنَ אلظَّالِمِک یإِنِّ

   ﴾نَیאلْمُؤْمِنِ ینُنْجِ کذلِکناهُ مِنَ אلْغَمِّ وَیفَاسْتَجَبْنا َلهُ وَنَجَّ﴿. ۸۸

   ﴾نَیرُ אلْوאرِثِیفَرْدאً وَأَنْتَ خَ یال تَذَرْنِ رَبَّهُ رَبِّ  یا إِذْ نادیرِکوَزَ﴿. ۸۹

دْعُونَنا رَغَباً یرאتِ وَیאلْخَ یسارِعُونَ فِیانُوא کوَأَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ   ییحْیفَاسْتَجَبْنا لَهُ وََوهَبْنا لَهُ ﴿. ۹۰
   ﴾نَیانُوא لَنا خاشِعِکوَرَهَباً وَ

   ﴾نَیةً لِلْعالَمِیها مِنْ رُوحِنا وَجَعَلْناها وَאبْنَها آیجَها فَنَفَخْنا فَِأحْصَنَتْ فَرْ یوَאلَّتِ﴿. ۹۱

  بررسی آیات

  ترجمۀ آیات) אلف

بهترین تو  به یاری فرא خوאند که درد و بال پیکر مرא فرא گرفته وش رא یه خدאکاد آر، آن دم یوب رא یא. ۸۳
  .کنندگانی  رحم

، عطا کردیمم، אهلش و مانند אهلش رא به אو یل نمودیش رא زאא یتارم، گرفیردکאو رא אجابت  یدعاپس . ۸۴
  .بندگان عبادتگر یبرא אی باشد خاطرهما و  پیشگاهد אز اشب یرحمتتا 

  .ان بودندکنندگه همه אز صبرکاد آر، یفل رא کذאאلو س یאدرو ل یאسماعو . ۸۵

  .دندارאن بوکویکه אز نکم یدجای دאش یخو ویژۀرحمت  دررא  ها آن. ۸۶

م گرفت یه بر אو سخت نخوאهکرد کرون رفت، گمان یאز شهر ب که خشمناکونس رא آن دم ین کاد ی. ۸۷
 من אین یمنزه نابجاتو אز خشم  ستین یجز تو معبود«: دیشکاد یفردر شکم ماهی ها  یکان تاریدر مپس 

  .»ارאن شدمکאز ستم بودم که

ن یچن نیא هم مؤمنان رאما سایر  .مینجات دאدزندאن ندوه אو رא אز آن א و میردکאو رא אجابت  یدعاپس . ۸۷
  .میده ینجات م
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  .»ین وאرثان هستیتو بهتر که مرא تنها مگذאر ،پروردگارא«: ردکه ندא ک ین، وقتکاد یا رא یرکز. ۸۸

 .میردکאو אصالح  یرא برא و نازאیی همسرشم یرא دאد ییحیאو ه ب و میردکאو رא אجابت  یدعاپس . ۸۹
رغبت در ثوאب و ترس אز عقاب  یگرفتند و ما رא אز رو یم پیشیگر یدیکخوب بر  یارهاکدر  אو خاندאن

  .بودند אفتاده در برאبر ما فروتن وخوאندند و  یم

אو و  و میدیאز روح خود در آن دم ، پس مانگاه دאشت אز گزینش همهه دאمن خود رא کم رא ین مرکاد ی. ۹۰
  .میگردאندمردمان  یبرא یא پسرش رא معجزه

  بررسی وאژگان) ب

אعم אز «: ندک یرאغب אضافه م .»אست یحال بد یابه معن) אول ضمّه ب( رّضُ«: ندیگو یهررאغب و جو :رّضُ
  .»ا در مالیا در بدن یآنچه در نفس باشد 

 هآن به کار رفت دوم یه معنایآאین در  ، کهאزאله هم به معنای وאست אظهار هم به معنای : فشَکَ :فناشَکَ
  .אست

  ١٨١.אستی אز אو نیامده شرح حال ودر قرآن آمده نامش دو بار ه کאست  یغمبرینام پ :فلوאلکِذُ

آن رא  قاموسو  صحاح ،مجمع مؤلفان אما ،بزرگ אست یماه یانون به معن که دیرאغب گو :ونאلنُوذ
  .دیאو رא بلع یه ماهکونس אست یمنظور אز ذوאلنون حضرت  .אند معنا کرده یمطلق ماه

 قَدَر به معنای. אست آمدهدوم  یامعندر ه یآ אین در که و تنگ گرفتن אست ییتوאنا یابه معن: ردَقَ :رقدِنَ
  .ه אستدمز آین یریگ אندאزه

  .אند همعنا کردمطلق ترس  رخی آن رאب .ترس: هبرُ :رهباً

  .تذلل و توאضع: خشوع :خاشعین

  آیات شرح) ج

 אز جمله یغمبرאن אلهیאز پ نام تعدאدی ﴾...هِمْ یإِلَ یإِلَّا رِجالًا نُوحِ کقَبْلَ وَما أَرْسَلْنا﴿אین آیات در توضیح در 
آمده אست و به  یسیو ع ییحیا، یرکزونس، یفل، کאل س، ذویل، אدریوب، אسماعیمان، אیدאود، سل لوط، نوح،

 یبشر، سنت میان אزامبرאن یه آمدن پکشود  یمعلوم مאز אین آیات . אستشده  ها אشاره شرح حال بعضی אز آن
  .بی אساس אست »...مْ کهَلْ هذא إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُ«: گفتند یه مکان کسخن مشر و אست ییخدא

  تفسیر آیات

  شرح حالی אز پیامبرאن 

  آیۀ هشتاد و سوم

  ﴾رَبَّهُ أَنِّی مَسَّنِی אلضُّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ אلرَّאحِمِینَ  وَأَیوبَ إِذْ نادی﴿

                                                 
  .۴۸/ ص ؛۸۵/ אنبیاء .١٨١
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 یطبرس .د آمده אستیش چهار بار در قرآن مجکنام مبار که مشهور אست پیامبرאنאز  )سالمאل علیه(وب یא
شرح  ».אزدوאج کرد ،»ایل«به نام  ،عقوبیدختر  با رد وک یم یزندگ )אلسالم علیه(عقوب یאو در زمان «: گوید می
  .ه אستآمد »ص« ۀدر سور بیشتر وی حال

 هکאست  بدنی و مالی یگرفتار» אلضر«ه منظور אز کود ش یمعلوم م »ص« ۀسور آیاتیات بعدی و אز آ
بر אساس אین . کنندگانی אم و تو بهترین رحم هو بال گرفتار شد یمن به بدحال ،ایخدא: دیگو یدر مقام دعا م אیوب

رد کچنان صبر  یولאیوب به شدت بیمار شد و مال و فرزندאنش رא אز دست دאد،  آیات و محتوאی برخی روאیات،
   ١٨٢.﴾إِنَّا وَجَدْناهُ صابِرאً نِعْمَ אلْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّאبٌ﴿: فرمود ی رحمانه خدאک

  آیۀ هشتاد و چهارم

  ﴾ لِلْعابِدِینَ  ذِکریهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَفَاسْتَجَبْنا لَهُ فَکشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَ آتَیناهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَ﴿

دو برאبر مال و אهلش رא که אز دست دאده رא شفا دאد و  بیماریشه کرد کن مستجاب یאو رא چن یخدא دعا
ه مرده که خدאوند אهل אو رא ک دهندۀ آن אست  نشان» آتیناه אهله«که عبارت  אند گفتهبرخی  .بود، به אو عطا کرد

کری برאی آیندگانی که تذאز جانب ما بود و  ویژه ین رحمتیא אست که ه فرمودهیدر آخر آ ١٨٣.ردکزنده  ،بودند
  . خوאهند رאه بندگی خدאی رحمان رא بپویند می

  : آمده אست» نُصب«تعبیر » ضُر«به جای » ص«در سورۀ مبارکه 

 کضْ بِرِجْلِکאرْ*  طانُ بِنُصْبٍ وَعَذאبٍیאلشَّ یمَسَّنِ یرَبَّهُ أَنِّ یوبَ إِذْ نَادَیرْ عَبْدَنا أَکوَאذْ﴿
 یلِأُوْلِ یرَکوََوهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِ*  رאبٌهذא مُغْتَسَلٌ بارِدٌ وَ شَ

   ١٨٤﴾אلْأَلْبابِ

پروردگارא، شیطان «: رא یادآور شو، آن روز که پروردگارش رא ندא دאد» אیوب«مان،   بنده
  » .رنج و عذאبی رא بر من وאرد کرده אست

אین چشمۀ آب «: گفتیم. گاه چشمۀ آبی برآمد ، آن»بکوب پایت رא بر زمین«: به אو گفتیم
تا بتوאنی با شستشو پوست بدنت رא (بخش خنکی אست، برאی شستشو و آشامیدن  حیات

  . »)ترمیم کنی و با خوردن آن دستگاه گوאرش تو نیروی جوאنی گیرد
ها  انند آنخاندאنی رא که אز دست دאده بود، به אضافۀ هم) و چون אیوب به جوאنی بازگشت(

   .אی برאی خردمندאن به אو بازگردאندیم تا رحمتی باشد אز جانب ما و یادوאره

  : توאن بردאشت کرد אز مجموع آیات دو سوره نکات زیر رא می

  . حضرت אیوب آزمایش شد تا آنجا که با صبر و بردباری אسوۀ پایدאری و مقاومت شد) אلف

  . אو و مبتال شدن وی به فقر و بیماری بود آزمون אیوب شامل אز دست رفتن فرزندאن) ب

  . شیطان در אیجاد אین مشکالت برאی אیوب نقش مستقیم دאشت) ج

                                                 
 .۴۴/ ص .١٨٢

هله أحیا له أאللَّه تعالی  ):علیه אلسالم(عبدאللَّه   وروی عن אبی«: אست آمده» ص« ۀذیل همین آیه در سور مجمع אلبیاندر  .١٨٣
 .»هله אلدین ماتوא وهو فی אلبلیةأحیی له أאلذین کانوא ماتوא قبل אلبلیة و 

  . ۴۱ـ  ۴۳ /ص. ١٨٤
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حضرت אیوب مشکل خود رא به پیشگاه پروردگار مهربان عرضه دאشت و אرحم אلرאحمین بودن خدאوند ) د
  . کرد رא یاد 

در אین آیات در . ات אو رא فرאهم ساختخدאی رحمان با پدیدאر ساختن چشمۀ آبی אز زمین زمینۀ نج) ه
  :بارۀ אین چشمه دو نکته ذکر شده אست

دهندۀ אین   نشان» بارد«وאژۀ . بخش بوده אست אین چشمه حیات. چشمه شستشو کند אیوب باید در אین .۱
های پوستی  بخش بر خالف آبهای معدنی گوگردی که برאی برطرف کردن بیماری אست که אین چشمۀ حیات

شود  های معدنی אز شدت حرאرت بخار می گفتنی אست که آب. شود، سرد و گوאرא بوده אست אستحمام می در آن
  ١٨٥.کند ها رא نابود می کند و به دلیل گوگرد موجود در آن تنها قارچ و پوست رא ترمیم نمی

برطرف گوאرشی אو نوشیده אست تا مشکالت دאخلی و  אین آب نوشیدنی بوده و אیوب باید אز آن می. ۲
   .شود

شود، ولی آیات  وאژۀ אهل همسر و فرزندאن رא شامل می. خدאوند אهل حضرت אیوب رא به وی بازگردאند) و
بنا بر אین، مرאد אز . دهندۀ آن אست که همسر آن حضرت زنده و در کنار אو بوده אست نشان» ص«بعدی سورۀ 

  . אهل در אین آیه فرزندאن אیوب אست

ومثلهم «عبارت . ها رא نیز به אو عطا کرد ر فرزندאن אیوب، فرزندאنی مانند آنخدאی رحمان אفزون ب) ز
در قرآن کریم . تعبیر گویای אین نکته אست که همان فرزندאن دوباره به حضرت אیوب بخشیده شدند» معهم

אشت برخی محققان אز אین تعبیر چنین برد. وאژۀ هبه چندین مرتبه در بارۀ عطای אوالد به کار رفته אست
  ١٨٦.אند אند که فرزندאن آن حضرت به دنیا رجعت کرده کرده

پایان خدאی رحمان بوده אست و بندگان خردمند خدאی  אی אز رحمت بی אین لطف و موهبت بارقه) ح
  . رحمان باید אز آن درس بگیرند

  آیۀ هشتاد و پنجم و هشتاد و ششم 

  ﴾وَأَدْخَلْناهُمْ فِی رَحْمَتِنا إِنَّهُمْ مِنَ אلصَّالِحِینَ *אلصَّابِرِینَ وَإِسْماعِیلَ وَإِدْرِیسَ وَذَא אلْکفْلِ کلٌّ مِنَ ﴿

رسد که منظور אز אسماعیل  به نظر می. אست» ...وאذکر אسماعیل « همان» ... وאسماعیل«منظور אز عبارت 
س یאدر .ده אستאز אو یاد شم یمر ۀسور پنجاه و چهارم ۀیه در آکل صادق אلوعد אست یאسماع אین آیه همان در
آمده در قرآن تنها دو بار فل کذאאل نام .با عنوאن صدیق نبی یاد شده אستم یمر ۀسور پنجاه و ششم ۀیآ ز درین

فْلِ وَ کسَعَ َو ذَא אلْیلَ وَ אلْیرْ إِسْماعِکوَ אذْ﴿: خوאنیم می» ص«در سورۀ . بیان نشده אستאز אو  یאما شرح حال אست،
אز شتندאر و یخو رאه تقوאها و  یگرفتار ،ه در رאه خدא بر طاعاتکند א هبود یسانکها  نیא ۀهم ١٨٧؛﴾ارِیلٌّ مِنَ אلْأَخْک

  .אند وאرد شده ویژۀ אلهیرحمت  درهمه אند و  نیکان بوده

                                                 
 . ۳۶۶، ص ۲، ج تدبری در قرآن. ١٨٥

 . ۲۳۷همان، ص  .١٨٦

 .۴۸/ ص .١٨٧
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  و شکم ماهی) אلسالم  علیه( حضرت یونس

  آیۀ هشتاد و هفتم

فِی אلظُّلُماتِ أَنْ ال إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَک إِنِّی کنْتُ مِنَ   عَلَیهِ فَنادی وَذَאאلنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ﴿
  ﴾אلظَّالِمِینَ

 به وی هک אند گفته. אست یونس بن متیهمان  »ذوאلنون« ؛אلنون رאאن ذکاد ی: یعنی» ...وذאلنون «عبارت 
رون یب ها آن انیرد و אز مکش قهر ی، אو אز قوم خواوردندیمان نید، قومش به אو אنینوא برאنگیخته شאهل  پیامبری
 ها میان آنخدא عذאب رא אز  و مان آوردندیو א ندردکتوبه  ها آن .دشدنعذאب  אو دچارپس אز و قوم وی رفت، 
  : چنین آمده אستونس ی ۀسور ۀ نود و هشتمین قصه در آیא .אشتبرد

شَفْنَا عَنْهُمْ عَذَאبَ کونُسَ لَمَّا آمَنُوא یانُها إِلَّا قَوْمَ مَیةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِیانَتْ قَرْکال  فَلَوْ﴿
  ١٨٨﴾אلْخِزْی فِی אلْحَیاةِ אلدُّنْیا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَی حِینٍ

چرא در میان אین همه אمت، אمتی نبود که هنگام موאجهه با عذאب אلهی، با אخالص אیمان 
و توبه و (وم یونس که چون אیمان آوردند آورند تا אیمانشان برאیشان سودمند گردد، جز ق

אی رא که به سوی آنان فرستاده بودیم، אز سر آنان دور  عذאب رسوאکننده) تضرع نمودند
  . مند ساختیم های زندگی بهره کردیم و تا چند صباحی آنان رא אز نعمت

ونس سخت ی حضرت برאما دیگر پیامبری ندאشتند و خدאوند نیز . بدین ترتیب قوم یونس نجات یافتند
صافات  ۀن مطلب در سوریא .رون אندאختیאو رא ب یرد تا ماهک نالهאو به درگاه خدא  .دیאو رא بلع אی یگرفت و ماه

  :چنین آمده אست
فَسَاهَمَ فَکانَ مِنَ *  إِذْ أَبَقَ إِلَی אلْفُلْک אلْمَشْحُونِ*  إِنَّ یونُسَ لَمِنَ אلْمُرْسَلِینَوَ﴿

لَلَبِثَ فِی  * فَلَوْ ال أَنَّهُ کانَ مِنَ אلْمُسَبِّحِینَ*  هُوَ مُلِیمٌالْتَقََمهُ אلْحُوتُ وَفَ*  אلْمُدْحَضِینَ
 * وَأَنْبَتْنَا َعلَیهِ شَجَرَةً مِّن یقْطِینٍ * هُوَ سَقِیمٌفَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرאءِ وَ * بَطْنِهِ إِلَی یوْمِ یبْعَثُونَ

   ١٨٩﴾نٍیحِ یفَآمَنُوא فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَ*  دُونَیزِیأَوْ  مِائَةِ أَلْفٍ یأَرْسَلْنَاهُ إِلَوَ

به سوی ) אز حوزۀ مأموریت خود(آن روز که . אز رسوالن ما بود» یونس«بدون شک 
کشی قرאر گرفت و به حکم قرعه  پس برאی قربانی شدن در قرعه. کشتی پُر گریخت
لعید و یونس خود رא مالمت אو رא به دریا אفکندند، ماهی אو رא ب. طعمۀ ماهی گردید

پس אگر ) אین من بودم که در زمرۀ ستمگرאن قرאر گرفتم. که خدאیا تو منزهی(کرد  می
) مهری אز ظلم و بی(کنندگان خدא  در زمرۀ تسبیح) به هنگام سختی و بال(نه آن بود که 

ما אو رא با . ماند قرאر دאشت، بدون شک تا روز رستاخیز عمومی در شکم ماهی می
ردمندی در ساحل دریا אز دهان ماهی برون אفکندیم و بر سر אو بوته کدویی رویاندیم د
صد هزאر تن  سپس אو رא به سوی قومش که یک) دیدۀ אو ترمیم شود تا پوست آسیب(

אمت یونس אیمان آوردند . شدند، فرستادیم تن می ۱۳۰۰۰۰بودند و با بلوغ نوجوאنانشان 
  . میابشان کردیمو ما تا چندی אز متاع دنیا کا

                                                 
  . ۸۹/ یونس .١٨٨

 . ۱۳۹ـ  ۱۴۸/ صافات. ١٨٩
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  : در آیۀ مورد بحث نکاتی درخور توجه אست

. حضرت یونس در حالی قومش رא ترک کرده که خشمگین بوده אست دهد که نشان می» مغاضباً«تعبیر 
صبر کردن بوده و אو  وظیفۀ حضرت یونسه کدهد  ینشان م »هِیفَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَ« همچنین عبارت

 وصبر «: אست ه خدאوند خطاب به رسول خدא فرمودهک چنان یان قومش خارج شود،بایستی אز م نمی
وَ هُوَ   یصاحِبِ אلْحُوتِ إِذْ نادکنْ کتَرَبِّک وَ ال مِ کفَاصْبِرْ لِحُ؛ ﴿»ونس مباشیمانند  کن و یشتندאریخو
بهتر  ،رندیپذ یمن حرف مرאه ک אینان אندیشیده که میش خود یه آن حضرت پکد رس به نظر می ١٩٠.﴾ظُومٌکمَ

אو  و گرفت سختبه هر حال خدא بر אو  .خدא بخوאنم یمردم رא به سو یگرید یدر جا و برومאز میانشان אست 
منظور אز  ،﴾نَینْتُ مِنَ אلظَّالِمِک یإِنِّ کال إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَ﴿ :برآورداد یفر و در درون شکم ماهیدر ظلمات 

یعنی، אین אشتباه کوچک من بود که موجب شد به אین مشقت دچار  ؛אستش یبر نفس خو ستم» نیظالم«
: فرموده אستآنان  در بارۀ ی رحمانخدא ؛ چنان کهאز نبوت معصوم هستند پیامبرאن پیش و پس شوم و گرنه

خود  ،درک کتر چون یول ،درک مین کآنجا رא تر) אلسالم علیه(ونس یه، کبود  بهتر ﴾نَیאلْمُرْسَلِ یوَ سَالمٌ عَلَ﴿
  .رא به زحمت אندאخت

زیرא رحمت  ؛وس شدید אز رحمت خدא مأینبا گاه کنندۀ אین אست که هیچ یونس بیان یمستجاب شدن دعا
 אلهیین رحمت ه אز אک )אلسالم علیه(ونس ی .گستردۀ خدאوند در هر شرאیطی ممکن אست אنسان رא نجات دهد

  .افتیخدא رא خوאند و نجات  ،بود آگاه

  هشتم  آیۀ هشتاد و

  ﴾فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّیناهُ مِنَ אلْغَمِّ وَکذلِک نُنْجِی אلْمُؤْمِنِینَ﴿

نجات  یو بدحال یאز گرفتار ، آنان رא نیزن بخوאنندیز ما رא چنیאگر مؤمنان ن منظور آیه אین אست که
  .میده یم

  درخوאست فرزند و אجابت خدאی رحمان

  آیۀ هشتاد و نهم

  ﴾رَبَّهُ رَبِّ ال تَذَرْنِی فَرْدאً وَ أَنْتَ خَیرُ אلْوאرِثِینَ  یوَزَکرِیا إِذْ ناد﴿

ن ندא آن یا אز אیرکمنظور ز .به تفصیل آمده אستم یمر ۀدر אول سور )אلسالم علیه(ا یرکز ماجرאی حضرت
 ؛»نَیرُ אلْوאرِثِیوَأَنْتَ خَ«: ه گفتیدر مقام تنز אز אین رو،. باشد یوאرث و تا دیعطا فرما یبه و یه خدא فرزندکبود 
  .یبندگانت هست ین وאرث برאیتو بهتر ،یعنی

  آیۀ نودم

وَأَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ کانُوא یسارِعُونَ فِی אلْخَیرאتِ وَیدْعُونَنا رَغَباً وَرَهَباً وَکانُوא لَنا   فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَوَهَبْنا لَهُ یحْیی﴿
  ﴾خاشِعِینَ

                                                 
 .۴۸/ قلم .١٩٠
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 یانَتِ אمْرَأَتِکوَ﴿: אست ه فرمودهک چنان ؛م و نازא بودیه אو אز אول عقکا آن بود یرکز همسرمنظور אز אصالح 
אین آیه در بیان دلیل . کند אدאمۀ آیه دلیل אین عنایات رא بیان می. شدرد تا حامله کخدא אو رא אصالح  ١٩١،﴾عاقِرאً

  : אین عنایتها به سه نکته אشاره کرده אست

   های مقربان אست؛ و אین אز ویژگی گرفتند یم پیشیگر یدیکر ر بیخ یارهاکدر  ها آن .۱

؛ یعنی، هموאره در خوف و رجا بودند و خوאندند یثوאب و ترس אز عذאب مه رغبت ب یخدא رא אز روها  آن. ۲
 دو قید. بودند ها به عنایات خدא رאغب و אز عذאب אو خائف به بیان دیگر آن. دאدند کدאم رא אز دست نمی هیچ

توאند  می که אین ای .خوאندند ؛ یعنی، به دلیل رغبت و ترس خدאی رא میله باشد مفعولٌ توאند می »باً وَ رَهَباًرَغَ«
  . خوאندند ؛ یعنی، در حالت خوف و אمید خدא رא می»رאغبین و رאهبین«ی امعنه ل باشد بحا

  . ها هموאره در پیشگاه عظمت אلهی خاضع و خاشع بودند آن. ۳

   یدو نشانۀ אله

  آیۀ نود و یکم

  ﴾وَאلَّتِی أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فِیها مِنْ رُوحِنا وَجَعَلْناها وَאبْنَها آیةً لِلْعالَمِینَ﴿

م یحضرت مر אین بانو همانرد، که دאمنش رא حفظ کرא  بانویین کاد ی אین אست که» ...وאلَّتی «منظور אز 
گویا منظور آیۀ شریف . بود، جایی ندאرد» صدیقه«آنکه אو  بام یمر حضرت کیردن عفت و پاکعنوאن  .אست

אو خود رא وقف معبد نمود و تنها . אین אست که אو دאمن خویش رא אز مردאن حفظ کرد و حتی אزدوאج هم نکرد
  : به خوبی بیان شده אست אلقرآن معانیאین نکته در ترجمۀ . رאه عبادت پروردگار رא در پیش گرفت

ود رא در پرده نهان کرد و آغوش مردאن رא بر خود حرאم فرمود، אز مهر خ دאمنو مریم که 
ما אز روح قدسی خود در دאمن אو دمیدیم و אو رא با پسرش . و عنایت ما برخوردאر بود

  ). ها دאرد که אز رאز آفرینش نکته(אی ساختیم  برאی جهانیان نشانه» عیسی«

ده ییدر زא یسیدن بدون شوهر و عییم در فرزند زאیمر ؛بودند های אلهی نشانههر دو אز  یسیم و عیمر
 אتفاق אفتاده אست با אین دو نفریک والدت  אز آنجا که تنها .»نَیةً لِلْعالَمِیوَ جَعَلْناها وَ אبْنَها آ« .شدن بدون پدر

אو אز نام و به همین دلیل نام سبقت دאشت  یسین אمر بر عیم در אیمر .אند به شمار رفتهه یآ یک ها آن یهر دو
אین نکته کافی אست م ین مرأش عظمت در .»ةیمها آأوجعلناه و« :فرمود یم باید جلوتر آمده אست و گرنه عیسی

  .ده אستאلهی آم دאستان پیامبرאنف یدر رد شرح حال وی هک

  نود و دوم تا پایان سوره  آیات: بخش ششم
   ﴾کمْ فَاعْبُدُونِأَنَا رَبُّأُمَّتُکمْ أُمَّةً وאحِدَةً وَ إِنَّ هذِهِ﴿ .۹۲

   ﴾وَتَقَطَّعُوא أَمْرَهُمْ بَینَهُمْ کلٌّ إِلَینا رאجِعُونَ﴿ .۹۳

  ﴾فَمَنْ یعْمَلْ مِنَ אلصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَال کفْرאنَ لِسَعْیهِ وَإِنَّا لَهُ کاتِبُونَ﴿ .۹۴

  ﴾قَرْیةٍ أَهْلَکناها أَنَّهُمْ ال یرْجِعُونَ  وَحَرאمٌ عَلی﴿ .۹۵

                                                 
  .۸/ مریم .١٩١
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   ﴾حَتَّی إِذא فُتِحَتْ یأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ کلِّ حَدَبٍ ینْسِلُونَ﴿ .۹۶

  کنَّاوَאقْتَرَبَ אلْوَعْدُ אلْحَقُّ فَإِذא هِی شاخِصَةٌ أَبْصارُ אلَّذِینَ کفَرُوא یا وَیلَنا قَدْ کنَّا فِی غَفْلَةٍ مِنْ هذא بَلْ﴿ .۹۷
  ﴾ظالِمِینَ

   ﴾ونَ مِنْ دُونِ אللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَها وאرِدُونَإِنَّکمْ وَما تَعْبُدُ﴿. ۹۸

   ﴾لَوْ کانَ هؤُالءِ آلِهَةً ما وَرَدُوها وَکلٌّ فِیها خالِدُونَ﴿. ۹۹

   ﴾لَهُمْ فِیها زَفِیرٌ وَهُمْ فِیها ال یسْمَعُونَ﴿. ۱۰۰

   ﴾عَنْها مُبْعَدُونَأُولئِک   یإِنَّ אلَّذِینَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا אلْحُسْن﴿. ۱۰۱

  ﴾ال یسْمَعُونَ حَسِیسَها وَهُمْ فِی مَا אشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خالِدُونَ﴿. ۱۰۲

  ﴾ال یحْزُنُهُمُ אلْفَزَعُ אلْأَکبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ אلْمَالئِکةُ هذא یوْمُکمُ אلَّذِی کنْتُمْ تُوعَدُونَ﴿. ۱۰۳

   ﴾لِلْکتُبِ کما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِیدُهُ وَعْدאً عَلَینا إِنَّا کنَّا فاِعلِینَ یوْمَ نَطْوِی אلسَّماءَ کطَی אلسِّجِلِّ﴿. ۱۰۴

   ﴾وَلَقَدْ کتَبْنا فِی אلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ אلذِّکرِ أَنَّ אلْأَرْضَ یرِثُها عِبادِی אلصَّالِحُونَ﴿. ۱۰۵

   ﴾إِنَّ فِی هذא لَبَالغاً لِقَوْمٍ عابِدِینَ﴿. ۱۰۶

   ﴾وَما أَرْسَلْناک إِالَّ رَحْمَةً لِلْعالَمِینَ﴿. ۱۰۷

   ﴾إِلَی أَنَّما إِلهُکمْ إِلهٌ وאحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ  یقُلْ إِنَّما یوح﴿. ۱۰۸

   ﴾سَوאءٍ وَإِنْ أَدْرِی أَ قَرِیبٌ أَمْ بَعِیدٌ ما تُوعَدُونَ  یفَإِنْ تَوَلَّوْא فَقُلْ آذَنْتُکمْ عَل﴿. ۱۰۹

   ﴾إِنَّهُ یعْلَمُ אلْجَهْرَ مِنَ אلْقَوْلِ وَیعْلَمُ ما تَکتُمُونَ﴿. ۱۱۰

   ﴾حِینٍ  یوَإِنْ أَدْرِی لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَکمْ وَمَتاعٌ إِل﴿. ۱۱۱

  ﴾ما تَصِفُونَ  یقالَ رَبِّ אحْکمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا אلرَّحْمنُ אلْمُسْتَعانُ عَل﴿. ۱۱۲

  بررسی آیات

  ترجمۀ آیات) אلف

אین همان خط پیشوאیی شما אست که باید بر رאهی یگانه به ) ما به همۀ پیامبرאن سفارش کردیم که. (۹۲
  .دینک یمرא بندگ که باید میو من پروردگار شماهای مؤمن بسپارید  نسل

  .گردند یمباز ما  یبه سو ها آن ۀهم .ها شدند نشان فرقهیار دکدر ولی پیروאن پیامبرאن . ۹۳

عملش  ،مؤمن باشد خدאیی، دستاوردی به همرאه آورد، با אین شرط که ۀیستعمال شاאکس אز  هر. ۹۴
  .مینک ید، ما آن رא ثبت ممان یپادאش نم یب

  .گردند ینم ا بریبه دن ها آن ن אست،کا ناممیبرگشتش به دن کنیم که هالکرא  یא هیقرهر . ۹۵

  .ندیآ یه سرعت فرود م، אز هر אرتفاع بیابندأجوج و مأجوج رאه ی تا آن روز که. ۹۶
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. یره אستخبه روی آثار قیامت فار ک یها چشم) هکد ید یخوאه(، ناگاه گردد  نزدیک) که(قیامت  ۀوعد. ۹۷
  .»میא ه ظالم بودهکامت در غفلت بوده، نه بلین قیبر ما، אز א یوא«: ندیگو

  .دیشو ید و شما به آن وאرد میزم جهنم هستید هیپرست یشما و هر آنچه جز خدא م. ۹۸

  .دیدر آن جاودאن یهمگ یشدند، ول یبودند، به آتش وאرد نمشما وאقعاً خدא ان یאگر خدא. ۹۹

   .شنوند یشند و در آنجا نمک یاد میدر آنجا فر. ۱۰۰

  .دور هستنده افته אست، אز آتش بیشان سبقت یא سوی ما برאیبهشت אز  ۀکه وعد یسانک. ۱۰۱

  .برند و بخوאهند، جاودאنه به سر میل دאرند یچه مشنوند و در آن یآتش رא نم یصدא. ۱۰۲

ه ک) گویند ها می و به آن(نند ک یאستقبال م ها אز آنه کمالئ .ندک یرא محزون نم ها آن ترس بزرگ. ۱۰۳
  .دیشد یم دאده وعدهکه אست  یروزهمان ن یא

گونه که در بار אول  مانه .دیچیپ یها رא م ه طومار نوشتهک گونه همان ،میچیپ یآسمان رא م که یروز. ۱۰۴
  .ردکم یه خوאهکאست بر ما  یא ن وعدهیא. کنیم ها رא تجدید می پدیدאر ساختیم، دوباره آفرینش آسمان

  .دنبر یאرث مبه ن رא بندگان صالح ما یه زمکم یא אز تورאت، نوشته پسدر زبور . ۱۰۵

  .که در خط بندگی خدאیند ها ی آنאست برא حجت رسایین سخن یدر א. ۱۰۶

  .میא نفرستاده رحمتی برאی جهانیانما تو رא جز . ۱۰۷

در برאبر אین وحی אلهی تسلیم ا یگانه אست، آی یه معبود شما خدאکشود  یم یبه من وح تنها«: بگو. ۱۰۸
  »شوید؟ می

 یکا عذאب موعود نزدیدאنم آ ینم یول کنم، میبه شما به طور برאبر אعالم «: بگو د،ردنکאگر אعرאض . ۱۰۹
  .»ور אستا دی

  .دیدאر یه پنهان مکدאند آنچه رא  یدאند و م یار رא مکه خدא سخن آشک. ۱۱۰

  .אز متاع دنیا بهره برید یتا مدت ی אستאمتحان برאی شما ر عذאبید تأخیدאنم شا ینم. ۱۱۱

 ارین، پروردگار ما رحمان و ک یحق دאوره ا بیخدא«: گفترسول ما به درگاه پروردگارش نیاز برد و . ۱۱۲
  .»دینک یف میتوص شما אست بر آنچه و مستعان

  بررسی وאژگان) ب

  .אجر بودن عمل אست یمنظور אز آن ب. ده گرفتنیو ناد یناسپاس :فرאنکُ

بیان تفسیر آیۀ نود  در .אند کرده یم ید در مغولستان زندگیه شاکאست  یأجوج و مأجوج نام אقوאمی :وجیأجُ
   ١٩٢.د آمده אستیم دو بار در قرآن مجن دو نایא گفتیم کههف ک ۀسور و چهارم

   .هستند ی یگانهمقصد یه دאرאکافته ی لکش یجماعت :ةمّأُ

   .تپه و محل مرتفع :دبحَ

                                                 
 .۹۴/ کهف ؛۹۶/ אنبیاء .١٩٢
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 یه אز وکند ینسل گو نیز אز آن رو رא یفرزندאن آدم .ء אست یאنفصال אز ش ینسل در אصل به معن :ینْسِلُونَ
به « به معنای هیآ אین نسلون دری .نیز آمده אستعت رفتن به سر یامعندر  عالوه بر אین، .אند افتهیאنفصال 
  .אست» ن آمدنییسرعت پا

 .دیایهم ن چشم باز بماند و بر אی که به گونه ،ستא ره شدن آنیخ یشخوص چشم به معن :ٌشاخِصَة
د אز توאن میو ن آید نمیماند و بر هم  میچشم אز شدت هول باز  ،یعنی אست؛ شونده رهیخ به معنای »خِصَةشا«
  .چشم بردאرد ترسناکء  یش

   .زهیאندאختن سنگر :حَصَبُ

ردن کخارج آن رא  ،אقرب و قاموس مؤلفان یول ».אست دن با حزنیشکنفس  ،ریزف«: دیگو یطبرس :زَفِیرٌ
  .ردن אستکاد یفر مرאد אز آن رسد که در אین آیه به نظر می. אند معنا کرده) بازدم(نفس 

   یصوت خف :حَسِیسَ

  .آسمان رא پیچیم می :»אلسَّماءَ ینَطْوِ« .دنیچیپ: یّطَ :نَطْوِی

 یزیه در آن چکאست  یسنگ سجلّ«: دیرאغب گو. אست معنا کردهفه یرא صح سجلّ یطبرس :אلسِّجِلِّ
  .»אند رא سجل گفته אی فهیسپس هر صح ،نوشته شود

رאغب  .باشد نیمع یا אمریو  زمان ،انکم אست، چه אین مقصد مقصد ییدن به אنتهارس: الغلوغ و بَبُ :بَالغ
  .رسد که در אین آیات به معنای کفایت אست به نظر می ».ه אستدمز آیت نیفاکغ و یتبل یابه معن«: دیگو می

  .ردم به شماکאعالم : »مکآذنت« .אعالم: אذאن :کمآذنتُ

 یاری یو به معناאسم مفعول » مستعان« .خوאستن یاری: ةعانستإ .یاری: ونعَ אز ریشۀ:مُسْتَعانُ
  .אست شده خوאسته

  شرح آیات ) ج

ها نکاتی بیان شده אست  در אین آیات پس אز شرح مختصری אز زندگی برخی پیامبرאن אلهی و برنامۀ آن
  : ها چنین אست که برخی אز آن

  یگانه بودن رאه پیامبرאن که همان رאه پرستش אلهی אست؛. ۱

  های پیامبرאن؛ گرאیی אمت فرقه. ۲

  دهند؛  های گروه مؤمنانی که אعمال صالح אنجام می تالشمأجور بودن . ۳

  אند؛  طرح مسئلۀ رجعت و بیان ممنوعیت رجعت אقوאمی که با عذאب אلهی نابود شده. ۴

  ها در آخرت و تذکر جهنم و بهشت؛  بیان پایان کار אنسان. ۵

گردد و همۀ زمین  منتهی می بیان אین نکته که پایان خط سیر پیامبرאن אلهی به پایان زیبایی در تاریخ. ۶
  شود؛  در אختیار صالحان گذאشته می

  .تأکید بر وحیانی بودن אخبار قرآن کریم. ۷
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  تفسیر آیات

  بندگی، شیوۀ وאحد پیامبرאن

  آیۀ نود و دوم

  ﴾إِنَّ هذِهِ أُمَّتُکمْ أُمَّةً وאحِدَةً وَأَنَا رَبُّکمْ فَاعْبُدُونِ﴿

برאی یک بار אز » فُعله«وزن . אست» قصَد، یقصُد«به معنای » أمَّ، یأمُّ« אز» فُعْلَه«بر وزن » ةًאُمّ«وאژۀ 
  ... .یک وعده غذא و همچنین، لقمه، فرصه و =  ةنور، אُکلیک لمعان،  = ةلمع: رود؛ مانند אمری به کار می

  : شود بر אین אساس معنای آیه چنین می. به معنای یک آهنگ و یک قصد אست» אُمَّة«بنا بر אین، 

کردیم که אین همان خط پیشوאیی شما אست که باید بر  سفارشما به همۀ پیامبرאن 
های مؤمن بسپارید و من پروردگار شما هستم که باید  رאهی یگانه و یکنوאخت به نسل

   ١٩٣.مرא بپرستید

  آیۀ نود و سوم

  ﴾وَتَقَطَّعُوא أَمْرَهُمْ بَینَهُمْ کلٌّ إِلَینا رאجِعُونَ﴿

ی مختلفی تقسیم شده ها אحزאب و دستهبه و  شدهن متفرق یאختالف در د ۀبه وאسط یگانهאمت  אین یعنی
אین  »نا رאجِعُونَیإِلَ کلٌّ«مفهوم عبارت  ».ع אستیتقط ۀبه منزل در אین آیه تقطع«: نویسد می یطبرس .אست
ما یامَةِ فِیوْمَ אلْقِینَهُمْ یمُ بَکحْیفَاللَّهُ ﴿مانند  ؛ت نخوאهد بودیمسئول یع و گروه گروه شدن بین تقطیه אک אست
  ١٩٤.﴾خْتَلِفُونَیهِ یانُوא فِک

خوאهی به رאه تفرقه  که نسل مؤمن جبهۀ وאحد رא وאنهاده و هر گروهی در אثر نفی و خود خالصۀ سخن אین
 گردند ها به سوی ما باز می אی جدאگانه تدوین کرده אست، ولی در نهایت همۀ אمت رفته و برنامۀ خود رא به گونه

  .کشند در حالی که بار مسئولیت אین جدאیی رא بر دوش می

  آیۀ نود و چهارم 

  ﴾فَمَنْ یعْمَلْ مِنَ אلصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَال کفْرאنَ لِسَعْیهِ وَإِنَّا لَهُ کاتِبُونَ﴿

 بازگردند، ما یچون به سو ،یعنی ؛אست »نا رאجِعُونَیلٌّ إِلَک« אدאمۀ محتوאی عبارته ین آیא محتوאی ایگو
وَ هُوَ « عبارت. אست آمده یبعد ۀیز در آیفر نکאهل  سرنوشت. دیمان به پادאش خود خوאهند رسیאهل عمل و א

مان و אعتقاد به یبا א بلکه אین אعمال باید ،ده ندאردیعمل صالح فا در آخرت تنهاه ک אز آن אست کیحا »مُؤْمِنٌ
به אین  ؛אست پادאش نماندن אعمال بر بی یدکیتأ »اتِبُونَکإِنَّا لَهُ «ۀ جمل .رאستین همرאه باشدد یمعاد و عقا ،خدא

  .شود یماند و نه فرאموش م یپادאش م یب یک אز אعمال אو نه  אیم و هیچ معنا که همۀ אعمال אو رא نوشته

ر که درא  کارهای نیکאز  אی پارهه ک یمؤمنکه هر شود  یباشد، معلوم م یبعض یه به معنایدر آ» من«אگر 
  .אز אهل نجات خوאهد بود ،אنجام دهدحد توאن אو אست، 

                                                 
 . ۳۳۷، ص معانی אلقرآن. ١٩٣

  .۱۱۳/ بقره .١٩٤
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  نفی بازگشت و رجعت مخالفان پیامبرאن

  آیۀ نود و پنجم 

  ﴾قَرْیةٍ أَهْلَکناها أَنَّهُمْ ال یرْجِعُونَ  وَحَرאمٌ عَلی﴿

سان אن گردند تا باز نمیا یگر به دنیم دیא ردهکشان که هالک هایی آن ،یعنی ؛ه אستیدوم قض אین آیه بخش
کند که אگر پروندۀ بشر  אین آیه بر אین نکته داللت می. قرאر گیرندאهل بهشت  در زمرۀ و אی شوند شایسته

گردد تا در کالس درس و  کامل شود و حکمی قطعی دوزخی بودن אو صادر شود، دیگر دوباره به دنیا بر نمی
  . آزمون شرکت کند

در  رאیز ؛شود یم بردאشته یه אز ماقبل آک ها بازنگشتن آن توضیحی אست بر »رْجِعُونَیأَنَّهُمْ ال «ۀ جمل
در . شود ها بردאشت می بازگشت بودن آن و אز אین عبارت بی» ناهاکةٍ أَهْلَیقَرْ  یوَ حَرאمٌ عَل« که گفته شد آنجا

  . خبر مبتدא رא گرفته אست یجا »رْجِعُونَیأَنَّهُمْ ال «ۀ جمل אین آیه

  م آیۀ نود و ششم و نود و هفت

وَאقْتَرَبَ אلْوَعْدُ אلْحَقُّ فَإِذא هِی شاخِصَةٌ أَبْصارُ אلَّذِینَ * حَتَّی إِذא فُتِحَتْ یأْجُوجُ وَ مَأْجُوجُ وَ هُمْ مِنْ کلِّ حَدَبٍ ینْسِلُونَ ﴿
  ﴾کفَرُوא یا وَیلَنا قَدْ کنَّا ِفی غَفْلَةٍ مِنْ هذא بَلْ کنَّا ظالِمِینَ

نوشته  پیوسته ارאنکویکعمل ن ؛گذرد ین منوאل میא رزمان ب ن אست کهאی» ...حتی «منظور אز عبارت 
شود و  یم أجوج و مأجوج بازیقوم  رאه هکرسد  یم یتا به روزخورد  پروندۀ ناگوאر بدکارאن رقم می شود و یم

 چون .شود نزدیک می אست،قیامت  همان که ،حق ۀوعد و آیند مردم می سویبه سرعت به  یאرتفاعאز هر آنان 
که אی وאی بر ما، حقیقتاً אز אین معنا غافل بودیم،  شود یره میدن آن خیافرאن אز دکچشمان  ،دوار شکامت آشیق

قد کنا فی «و » یا ویلنا«های  אند که جمله برخی گفته .زدیم و سیهکار بودیم که خود رא به غفلت می یا אین
 غفلت «: گویند و سپس می میא ن روز غافل بودهیאما אز که ند یگو یه אول مکفار אست کقول אز ت یاکح» غفلةٍ
  .»باشدنشان ندאده رאه رא به ما خدא  که אین نه گرفت سرچشمه میאز ظلم ما  ما

  عابد و معبود در جهنم

  آیۀ نود و هشتم

  ﴾إِنَّکمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ אللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَها وאرِدُونَ﴿

زم جهنم یتان هی، شما و معبودهابرسدامت یق وقتی ،یعنی אست؛ فارکان و که مشرخطاب بאین آیه 
در ه ک ،ها آن ماننده و کمالئ ،یسیحضرت ع ؛ אز אین روشود ینم »ذوی אلعقول«شامل » ما« وאژۀ .دشد یخوאه

ه אست کفار مکه خطاب به یآ عالوه بر אین، אین .نخوאهند بوده ین آیمشمول א ،אند معبود وאقع شدهطول تاریخ 
مرאد אز  אست که در آن »وَقُودُهَا אلنَّاسُ وَ אلْحِجارَةُ« نظیر אین آیه عبارت. دندیپرست یبتها رא م تنها ها آن و

 אین باشد که ید برאیشا ،شوند یجان هم وאرد جهنم م یب یها چرא آن سنگ که אین אما .אست همان بتهاحجاره 
   .بیشتر شودفار کحسرت 

ورود در و  אست» אلی«ی اאی تأکید یا به معنبر »الم« که אند گفته »أَنْتُمْ لَها وאرِدُونَ«رت در توضیح عبا
  .دخول אست یاه به معنیآ
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  آیۀ نود و نهم

  ﴾لَوْ کانَ هؤُالءِ آلِهَةً ما وَرَدُوها وَکلٌّ فِیها خالِدُونَ﴿

تا مشخص شود نه אشتباه אست دفع هرگو ها در آتش شود که دلیل אندאختن آن بت אز אین آیه بردאشت می
  .شود رא شامل میآلهه  هم ان وکمشر نیز هم »لک« وאژۀ. אند نبوده یچ وجه معبود وאقعیبه ه که بتها

  آیۀ صدم 

  ﴾لَهُمْ فِیها زَفِیرٌ وَهُمْ فِیها ال یسْمَعُونَ﴿

یه אین אست که مضمون آ .رא بدאنند ها آن معذب بودن نیز گرאنیאست تا د بتیه אلتفات אز خطاب به غیآ
  . شنوند کند که هیچ صدאیی رא نمی ها رא پر می ها چنان گوش آن صدאی هولناک شعله

  بیگانگان אز جهنم

  آیۀ صد و یکم

  ﴾أُولئِک عَنْها مُبْعَدُونَ  إِنَّ אلَّذِینَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا אلْحُسْنی﴿

אز جهنم به دور خوאهند  ها آن .אست» یِهعْفْرאنَ لِسَکفَال « ه همانکאست  نیکو ۀوعد» یאلحسن«منظور אز 
دאدند، روز  پس به یقین کسانی که در دنیا אز نعمت هدאیت אلهی برخوردאر بودند و אعمال صالح אنجام می .بود

  . قیامت אز دوزخ به دور خوאهند بود

  آیۀ صد و دوم 

  ﴾دُونَال یسْمَعُونَ حَسِیسَها وَهُمْ فِی مَا אشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خالِ﴿

شنوند  یאز جهنم نم ییچ صدאیهآنان  ،یعنی ؛شود یده میشن کهمحسوس אست  صدאی» سیحس«مرאد אز 
   .خوאهند بود دאرند و در هر نعمتی که بخوאهند و هوس کنند،ل یه تماک یدر بهشتپیوسته و 

  آیۀ صد و سوم 

  ﴾هذא یوْمُکمُ אلَّذِی کنْتُمْ تُوعَدُونَ ال یحْزُنُهُمُ אلْفَزَعُ אلْأَکبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ אلْمَالئِکةُ﴿

وْمَئِذٍ یرٌ مِنْها وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ یمَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَ﴿ :امت אستیبر، ترس روز قکمنظور אز فزع א
که هنگام  چنان ،، به بهشت و رضوאن خدא אستها آن بشارت دאدن אز آنان نیز هکאستقبال مالئنتیجۀ  ١٩٥﴾آمِنُونَ
إِذא جاؤُها وَفُتِحَتْ أَبْوאبُها وَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُها  یحَتَّ﴿: شود آمد گفته می ها خوش رود אهل تقوא به بهشت نیز به آنو

   ١٩٦.﴾نَیمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِیکسَالمٌ عَلَ

                                                 
  .۸۹/ نمل .١٩٥

 .۷۳/ زمر .١٩٦
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  ها بازسازی آسمان

  آیۀ صد و چهارم

  ﴾کما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِیدُهُ وَعْدאً عَلَینا إِنَّا کنَّا فاعِلِینَ یوْمَ نَطْوِی אلسَّماءَ کطَی אلسِّجِلِّ لِلْکتُبِ﴿

 بار، نینخستگاه مانند  و آنسجل برאی نامه  ، مانند پیچیدندیچیم پیرא در هم خوאهقیامت آسمان در 
ه کما  ۀبر عهد ی אستא ن وعدهیא .م آوردیرא به وجود خوאه گانه های هفت آسمانو  آغاز خوאهیم کردخلقت رא 
  .م نمودیخود عمل خوאه ۀوعده ب حتماً

گاهی نیز نامۀ . کردند تا אز آسیب در אمان بماند پیچ می ها رא پس אز نوشتن لوله در دورאن گذشته نامه
אی گاز تشکیل شده אست  گانۀ آسمانی אز توده کرאت هفت. پیچیدند گذאشتند و جلد رא می אصلی رא در جلدی می

אین پیچش در روز قیامت نیز  ١٩٧.شود ها شبیه می ه دور خویش به پیچیدن و طومار کردن نامهکه با چرخش ب
یابد تا تودۀ گاز سرد و منجمد شود و کرאت سحابی آسمانی رא تشکیل  ها אدאمه می برאی بازسازی دوبارۀ آن

  . دهد

ه ک چنان همم یچیپ یآسمان رא مکه  یروز ،یعنی ؛مفعول آن אست» تبکلل«و » یّط«فاعل » سجل«
  .شود پیچیده میها  طومار نوشته

 ،یعنی אست؛» ناأبد«مفعول » אول خلق«ه و یتشب یبرא »افک«و  یمصدر مای» ما بَدَأْناک«در » ما«
  . میآور یامت رא به وجود میم و قینک یאعاده مهمانند بار אول رא خلقت آسمانها 

  فرجام نورאنی تاریخ

  آیۀ صد و پنجم

  ﴾ا فِی אلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ אلذِّکرِ أَنَّ אلْأَرْضَ یرِثُها عِبادِی אلصَّالِحُونَوَلَقَدْ کتَبْن﴿

گفته  پیشینات یآنچه در آ .شود یان میا بیفر در دنکمان و مضارّ یآن منافع א آیات پس אزو  هین آیא در
 نده אز آنِیومت جهان در آکح به صرאحت بر אین نکته داللت دאرد کهه ین آیא، ولی عالم آخرت بود در بارۀ ،شد

ه کتورאت אست » رکذ«منظور אز  .ارאن خوאهند شدکن אشرאر و بدیجانش ها آن خوאهد بود و بندگان صالح خدא
مْ وَ عَمِلُوא אلصَّالِحاتِ کنَ آمَنُوא مِنْیوََعدَ אللَّهُ אلَّذِ﴿ :گر آمده אستید یدر جا .אز زبور دאود نازل شده אست پیش
 یات به ظهور مهدیه در روאین آیא ١٩٨،﴾...نَ مِنْ قَبْلِهِمْ یمَا אسْتَخْلَفَ אلَّذِکאلْأَرْضِ  یهُمْ فِسْتَخْلِفَنَّیلَ
  .ر شده אستیتفس )فرجه تعالی אهللا عجل(

آخر  یف یصحاب אلمهدأهم «: אست که فرمود نقل شده )אلسالم علیه(אز אمام باقر  אلبیان مجمعدر 
  .١٩٩»אلزمان

  .٢٠٠»صحابهأو  )فرجه تعالی אهللا عجل(אلقائم : قال« : אست هشدنقل  قمی تفسیردر 

                                                 
 . به אختصار سخن گفتیم) ۱(باره در تفسیر  در אین ١٩٧

  .۵۵/ نور .١٩٨

 .۱۲۰، ص ۷، ج אلبیان مجمع  ١٩٩

 .۷۷، ص ۲ج  ،تفسیر قمی ٢٠٠



۱۴۲  
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אین  هکعه و אهل سنت متوאتر אست یق شیאز طر )فرجه تعالی אهللا عجل( یحضرت مهددر بارۀ ات یروא
  .نقل شده אست ی مختلفها تابکدر  روאیات

  آیۀ صد و ششم و صد و هفتم 

  ﴾ا أَرْسَلْناک إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِینَوَم* إِنَّ فِی هذא لَبَالغاً لِقَوْمٍ عابِدِینَ ﴿

 אز آن کیدوم حا ۀیآ .کنند، کافی אست میعبادت  خدא رא هک یمردم یبرא ،ه گفته شدکمطلبی ن یא یعنی
بودن  یجهان ی برلیز دلیبودن آن حضرت و ن »نیرحمة للعالم«ق یאز مصادآن مات یه قرآن و تعلکאست 

ۀ آیۀ پیشین אست که وعده دאده אست همۀ زمین در دست صالحان قرאر و در حقیقت אدאمرسالت آن حضرت 
پس پیامبر رحمتی برאی تمام . گر خوאهد شد که دین پیامبر אسالم در همۀ عالم جلوه نتیجه אین. خوאهد گرفت

 آیات بسیاری אز قرآن کریم بر אین. گیرد جهانیان אست و אین رحمت به طور قطع و یقین همۀ عالم رא فرא می
  . אمر داللت دאرد

  وحی אلهی نه ساختۀ אنسانی

  آیۀ صد و هشتم 

  ﴾أَنَّما إِلهُکمْ إِلهٌ وאحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ إِلَیَّ  قُلْ إِنَّما یوحی﴿

 آن مسائل پیرאمونید و یتوح تنهان یدگویم که حقیقت  بگو من تنها بر אساس وحی سخن می אی پیامبر،
 یابید که در می د،ینکر که אگر فکدهد  ینشان م »فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ«عبارت  .ا عملی ده باشدیخوאه عق ،ستא

  شوید؟  پس آیا تسلیم حقیقت نمی .ن אستیو حق هم یرאه وאقع

  آیۀ صد و نهم 

  ﴾سَوאءٍ وَإِنْ أَدْرِی أَ قَرِیبٌ أَمْ بَعِیدٌ ما  فَإِنْ تَوَلَّوْא فَقُلْ آذَنْتُکمْ عَلی﴿

امبر، אگر אیشان به دعوت تو پشت کردند، بگو که من آشکارא و به طور برאبر به همۀ شما אخطار אی پی
دאنم میعاد عذאب  گرچه نمی. دهم، אز אین پس دشمنی شما با خدא אست کنم و شما رא אز خشم אلهی بیم می می

  ٢٠١.شما نزدیک و یا هنوز دور אست

  آیۀ صد و دهم

  ﴾نَ אلْقَوْلِ وَیعْلَمُ ما تَکتُمُونَإِنَّهُ یعْلَمُ אلْجَهْرَ مِ﴿

پروردگار من سخن مردمی رא که آشکارא و علنی کفر بورزند و אعالم  ،یعنی ؛אست پیشین ۀیآאین آیه متمم 
 شما رא پنهان ۀلیر و حکم گویید و دאند و توطئۀ شما رא که در نهان אز ستیزه و جنگ سخن می جنگ کنند، می

  . دאند می

ر خود پنهان یرא در ضم ییها لهیردند و حک یمسخره م אارکآشאلهی رא آن و عذאب قرگویا مشرکان 
   .نددאشت یم

                                                 
  .۵۸/ אنفال .٢٠١
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  آیۀ صد و یازدهم

  ﴾حِینٍ  وَإِنْ أَدْرِی لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَکمْ وَ مَتاعٌ إِلی﴿

به » لعلّه«ر یه ضمک بر אین باورند אلمیزאن مؤلف  و یطبرس .آن حضرت אست אین آیه پایان سخن
برאی مدتی  یشما و متاع یبرא یאمتحان) مکآذنتُ(ن אعالم عذאب ید אیشا ،دאنم ینم ،یعنی گردد؛ برمی »نذאیא«

ده یفهم »دٌ ما تُوعَدُونَیبٌ أَمْ بَعِیأَ قَرِ یوَإِنْ أَدْرِ«ه אز کאست مربوط دאنسته  ر عذאبیتأخرא به آن  کشافباشد 
ی آیه אین خوאهد بود که شاید عذאب شما به تأخیر אفتد و بر אین אساس معنا. تر אست نظر دوم مناسب، شود می

دאرید یا خیر؟ در هر صورت شما تنها چند  אین تأخیر برאی آزمون شما باشد تا ببیند دست אز جهالت بر می
  . شوید مند می صباحی אز توشۀ دنیا بهره

  همآیۀ صد و دوאزد

  ﴾ما تَصِفُونَ  אلْمُسْتَعانُ عَلیقالَ رَبِّ אحْکمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا אلرَّحْمنُ ﴿

 یان به حق دאورکان من و مشریم«: ندک یه به خدא عرض مکه نقل قول آن حضرت אست یآ אبتدאی
 »...وَرَبُّنَا אلرَّحْمنُ « ۀجمل .ندک ینم یخدא جز به حق دאور ؛ یعنی،אست یحید توضیق» بالحق«وאژۀ . »نک

ن و اپروردگار من رحم ،دینک یف مین من توصیمن و د در بارۀه آنچ برאبردر  ،یعنی אست؛ انکخطاب به مشر
  .دکرروز خوאهد یپ مرא ار אست و بر من رحم وکمدد
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  هدف درس

  .شرح و تفسیر آیات یکم تا شانزدهم سورۀ مبارک حج 

   حج مبارک ۀبه سور نظری

ین دومو بیست  ،قرآن مجید کنونیدر ترتیب אما . ه אستدشدر مدینه نازل پس אز سورۀ نور אین سوره  .۱
نیز  تست و אز زکاאאحکام حج و جهاد  مربوط بهאین سوره  אز آنجا که محتوאی. سوره پیش אز سورۀ نور אست

ل هجرت یدر אوאکه אین سوره  باید گفتאست؛ مطالب عقیدتی  در آن سخن به میان آمده و حاوی بخشی אز
بین  ۀدر فاصلفرماید که אین سوره باید  مطالب باال میبا در نظر گرفتن  אنאلمیز صاحب .אست شدهنازل 

آید که مشرکان هنگام نزول אین  ؛ زیرא אز محتوאی سوره چنین بر مینازل شده باشد» بدر«هجرت و جنگ 
  .٢٠٢אند دאرאی شوکت بوده سوره

 ۷۸ رسد، می) אلسالم علیه(ن ، که سند آن به אمام אمیرאلمؤمنیدر شمارش کوفی אین سورهآیات  تعدאد .۲
آیه  ۷۴ان شامی یو قار ۷۵ان بصری ی، قار۷۶ان مدنی ی، قار۷۷ تعدאد آیات آن رא ان مکییقار אلبته .آیه אست
  .آمده אست אلبیان مجمعدر  اتאین אختالف که دلیل אند گفته

تمام אین سوره،  که عباس و عطا نقل شده אز אبن. ستאאختالف  نیز سورهאین بودن  یو مدن کیدر م .۳
بر אین باور אست که  حسن مفسّر .אست کیم جز چند آیۀ آن که مربوط به مسئلۀ حج، جهاد و قربانی אست،

 یات حج، قربانیآ تعدאدچون  یول .٢٠٣مدنی אست  ،ده אستشه در سفر نازل ک همۀ אین سوره، به غیر אز چند آیه
  .آید تر به نظر می آن درستبودن  یه مدنک، بلאست کیگفت م توאن ینم ،אست در אین سوره زیادو جهاد 

که אین  گفت توאن یم .ستא ات حج در آنیوقوع آ ظاهرאً» حجۀ سور«به  گذאری אین سوره دلیل نام .۴
  .ن نام مشهور بوده אستیبه א )صلی אهللا علیه و آله(رسول خدא در زمان  سوره

لِ אللَّهِ وَאلْمَسْجِدِ אلْحَرאمِ یصُدُّونَ عَنْ سَبِیفَرُوא وَکنَ یذِإِنَّ אلَّ﴿ آیات آن باید گفت کهنزول  دلیل در بارۀ .۵
دهد که  نشان می ٢٠٦﴾...لِ אللَّهِ یسَبِ ینَ هاجَرُوא فِیوَאلَّذِ﴿و  ٢٠٥﴾...قاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوא ینَ یأُذِنَ لِلَّذِ﴿ ٢٠٤،﴾...

 ها آن و شد یجنگ دאده م ۀאجاز ها آن بهیج ه تدربو نند کرو آماده یان نکتوאنستند در مقابل مشر یمسلمانان م
  .نندکنه هجرت یالزم بود به مد ،ه مانده بودندکه در مک

 یسانک گاه آن .شود هایی در بارۀ معاد بیان می و در آن אستداللمعاد شروع  ۀینن سوره با אنذאر در زمیא .۶
  .شوند میمالمت  ،אعتنا هستند یر معاد و به آن بکه منک

 .شود یبهشت دאده م ۀیمان وعدشود و به אهل א یم بیانفار کو عذאب » بدر«جنگ  مه، ماجرאیدر אدא
 אین نکته بیاند و یآ یان میجنگ به م ۀאجازبحث אز گاه  آن .شود یم پردאخته یمسائل حج و قربانبه سپس 

                                                 
 .۳۳۸، ص ۱۴، ج אلمیزאن .٢٠٢
 .۱۲۳، ص ۷، ج אلبیان مجمع  .٢٠٣

  .۲۵/ حج .٢٠٤

  .۳۹/ حج .٢٠٥

  .۵۸/ حج .٢٠٦
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ه کدهد  یم یحتم ۀخدא وعدهمچنین  .ندک یدفع م برخی دیگر به وسیلۀאز مردم رא  برخیه خدא کشود  یم
توאن  می. دشو یان میامبرאن و مانند آن بیپ ،هجرت ،دیتوح زمینۀدر  یمطالب گاه آن .ندک یارید رא یارאن توحی

  .ف אستید אز رאه אنذאر و تخویدعوت به معاد و توح هسورکلی  گفت که هدف

  آیات یکم تا هشتم: بخش אول
  ﴾ مِیبِسْمِ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحِ﴿

  ﴾مٌیءٌ عَظِ یمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ אلسَّاعَةِ شَکهَا אلنَّاسُ אتَّقُوא رَبَّیأَ ای﴿. ۱

 وَما هُمْ یارکאلنَّاسَ سُ یلُّ ذאتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَتَرَکلُّ مُرْضِعٍَة عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ کوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ ی﴿. ۲
  ﴾دٌینَّ عَذאبَ אللَّهِ شَدِکوَل یارکبِسُ

  ﴾دٍیطانٍ مَرِیلَّ شَکتَّبِعُ یرِ عِلْمٍ وَیאللَّهِ بِغَ یجادِلُ فِیوَمِنَ אلنَّاسِ مَنْ ﴿. ۳

  ﴾رِیعَذאبِ אلسَّعِ یهِ إِلیهْدِیضِلُّهُ وَیهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَالَّهُ فَأَنَّهُ یتِبَ عَلَک﴿. ۴

مْ مِنْ تُرאبٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ کخَلَقْنابٍ مِنَ אلْبَعْثِ فَإِنَّا یرَ ینْتُمْ فِکهَا אلنَّاسُ إِنْ یا أَی﴿. ۵
مْ طِفْالً ثُمَّ لِتَبْلُغُوא کثُمَّ نُخْرِجُ یأَجَلٍ مُسَم یאلْأَرْحامِ ما نَشاءُ إِل یمْ وَ نُقِرُّ فِکنَ لَیرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَیمُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَ

אلْأَرْضَ هامِدَةً فَإِذא  یئاً وَتَرَیعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَیال کیأَرْذَلِ אلْعُمُرِ لِ یرَدُّ إِلیمْ مَنْ کوَمِنْ یتَوَفَّیمَنْ مْ کمْ وَمِنْکأَشُدَّ
  ﴾جٍیلِّ زَوْجٍ بَهِکهَا אلْماءَ אهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ یأَنْزَلْنا عَلَ

  ﴾رٌیءٍ قَدِ یلِّ شَک یوَأَنَّهُ عَل یאلْمَوْت یحْیحَقُّ وََأنَّهُ بِأَنَّ אللَّهَ هُوَ אلْ کذلِ﴿. ۶

  ﴾אلْقُبُورِ یبْعَثُ مَنْ فِیها وَأَنَّ אللَّهَ یبَ فِیةٌ ال رَیوَأَنَّ אلسَّاعَةَ آتِ﴿. ۷

  بررسی آیات

  ترجمۀ آیات) אلف

   میرحمان و رح ینام خدאه ب

  .אست אی بس بزرگ پدیدهامت یق ۀکه زلزل یدتقوא پیشه کن در پیشگاه پروردگارتان ،مردم یא .۱

وضع  אی برد و هر حامله یاد میرخوאرش رא אز یطفل ش دهیریهر مادر ش ببینیدآن زلزله رא که  یروز .۲
  .عذאب خدא سخت אست بلکهستند یمست ن אما ،هستند  مسته ک ینیب یمردم رא م و ندک یحمل م

 یعارسرکش و طان یند و אز هر شنک یندאنسته مجادله م )אو های و برنامه( خدא در بارۀאز مردم  یبعض .۳
  .دکنن یم یرویر، پیאز خ

  .برد آتش  یو به سو کندرد، אو رא گمرאه یبگ یه אو رא ولکه هرکאست شده  نوشتهطان یبر ش .۴

 ، سپس אزک آفریدیمما شما رא אز خا אی به دل دאرید، بدאنید که شک و شبههامت یאگر אز ق ،مردم یא .۵
ان یشما ب یبعث رא برאکیفیت م تا یא دهیافته آفرین کلافته و شی لکسپس אز مضغه، ش ،نطفه، سپس אز علقه

سپس شما رא به صورت طفلی خارج  ،دאریم ها تا مدتی معین نگاه می رא که بخوאهیم در رحمآنچه  .مینک
رسد  ین سن میتر به پست یو بعض ردیم یאز شما م یبعض .دیبرس یم تا به جوאنیینما یت میترب کنیم، سپس می
אین مسیر آفرینش شما אست، در قیامت هم چنین ( .ز ندאندیچ چیه آن حد که بعد אز تحصیل علم و دאنش تا
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 ،منیکآن آب نازل  ره مرده אست، چون بک ینیب ین رא میزم) که אست، ولی مانند گیاهان در دل خاک، همچنان
  .اندیرو یرא م های بابهجت هی جفتکند و אز هر نوع گیا جنبد و پف می می

ز توאنا یند و אو بر هر چک یه خدא حق אست و אو مردگان رא زنده مکبدאن جهت אست  تجدید حیات نیא .۶
  .אست

  .ندک یمبعوث م ،ه در قبور هستندکرא  یسانکست و خدא یدر آن ن کیאست، ش یامت آمدنیو ق .۷

  بررسی وאژگان) ب

  .ندک یغفلت م :لُهَذْتَ ؛ان אستیغفلت و نس یابه معن »ذهول« :تَذْهَلُ

  .ردهیزن ش :»مُرْضِعَةٍ « ،ر دאدنیش: »رضاعإ« ،ر خوردنیش: »ةعَضارَ«و  »عرَضْ« :مُرْضِعَة

  .אست »یٰارکسُ«جمع آن  ،مست: »رאنکس« ،یمست): بر وزن قفل( »رکسُ« :سُکاریٰ

 یرאت عاریه אز خکن جن و אنس אست یاطیز شد אیمارد و مر«: دیرאغب گو .بودن یعار: »مَرَدَאً« :مَرِید
صورتش אز  ؛ چونندیگو »مردأ«نیز ش رא یر یجوאن ب و باشد یه אز برگ خالکאست  یدرخت »مردأشجر «باشد، 
  .אست دهیفا بدونطان یش: دٍیطانٍ مَرِیشَ. »אست یمو عار

 مؤنث و هر آب صاف رא نطفهی آب کم אست אز مذکر و ابه معن »نُطْفَة«. אست شده صاف و آب کم :نُطْفَة
  .شود گفته میز نطفه یاد نیبه آب ز یگاه. ندیگو

  .خون منعقدشده :عَلَقَة

ه حالت یآ در אین .دن אستیدفعه جو کی ۀکه به אندאز یه گوشتکت :»مُضْغَة« ،دنیجو: »اًغمَضْ« :مُضْغَة
  .علقه אست یبعد

  .אست )یرومندیاع عقل و نحالت אجتم(روها یو ن حالت جوאنی و אشتدאد אعضا :دّشُأَ

  .אست تر و ناپسندتر ، به معنای پست»لیرذ«و  »لذُرَ«ل یאسم تفص :لأَرْذَ

  .شده کمرده و خش :هامدة .شدن کخش ،ردنم ،خاموش شدن: »אًودهُمُ« :هامِدَة

  .ان خوردنکت: »هتزאزإ« ،ان دאدنکت: »زَّهَ« :אهْتَزَّتْ

  .باال آمد: »ربت«. اد شدیمال ز ینعی ،»ربا אلمال« ،ادتیز: »وبَرَ« :رَبَتْ

  .منظر و شاد خوش: »یجبه« .منظری و شادی خوش: »ةهجَبَאل« :جبَهِی

  ح آیاتشر) ج

  :در אین آیات در دو بخش در بارۀ چگونگی معاد سخن به میان آمده אست

رچیده چگونگی حادثۀ مرحلۀ אول قیامت و زلزلۀ فرאگیر که در אثر אین حادثه حیات אز کرۀ زمین ب. ۱
توضیح אین وאقعه . ها بار دیگر همۀ مردم با نفخ صور و صیحه، אز قبرها برخیزند شود تا پس אز بازسازی بدن می

אی  سنگی بزرگ یا ستاره شهاب(אی عظیم  کوبنده: طلبد که خالصۀ آن چنین אست تفصیل زیادی رא می
شده در  ها مانند پشم زده گردد، کوه شی میکوبد و بر אثر آن سطح فوقانی زمین متال زمین رא می) دאر دنباله
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אین حادثه همان  ٢٠٧.شوند ها سرگردאن می ها همانند پروאنه گردند و אنسان ور می אطرאف زمین در فضا غوطه
אلبته مرحلۀ אول قیامت که مرحلۀ برچیده شدن کالس درس و آزمون زندگی دنیا אست؛  ٢٠٨.وאقعۀ قیامت אست

گردد و زمین به صورت دشتی هموאر،  تۀ زمین دوباره به روی زمین باز میشدۀ پوس های متالشی אما قسمت
آیند و در صحنۀ  ها همگان با نفخ صور אز خاک بیرون می پس אز بازسازی بدن. آید بدون پستی و بلندی درمی
  .شوند حساب و کتاب حاضر می

انی؛ در אین زمینه برאی روشن در بازسازی بدن و معاد جسم ها אنسان و تردید ها بدن چگونگی بازسازی. ۲
  :شدن چگونگی معاد توجه مردم رא به دو אمر جلب کرده אست تا مطلب برאی آنان کامالً روشن شود

توجه به چگونگی آفرینش אنسان برאی ورود به دنیا؛ خدאوند طینت אنسان رא אز خاک آفرید و آن رא در  :אوالً
  .مرאحل جنینی به صورت طفل به دنیا آوردبدن پدر به سلول نطفه تبدیل کرد و پس אز طی 

توجه به سیر جنین گیاهان در دل خاک؛ سازوکار تبدیل گیاهان نیز همانند سازوکار آفرینش אنسان  :ثانیاً
در قیامت، به صورت رشد جنینی در  ها بدن پس با تلفیق אین دو سازوکار با یکدیگر چگونگی بازسازی. אست

  .دشو بر همگان روشن می دل خاک،

  تفسیر آیات

  حادثۀ قیامت

  אوّل آیۀ

  ﴾ءٌ عَظِیمٌ یا أَیهَا אلنَّاسُ אتَّقُوא رَبَّکمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ אلسَّاعَةِ شَی﴿

 ٢٠٩،﴾إِذא زُلْزِلَتِ אلْأَرْضُ زِلْزאلَها﴿ ؛ردیگ ین رא فرא میزم ۀه همکאست  یא ، زلزله»زَلْزَلَةَ אلسَّاعَةِ« منظور אز
مان یو א به آیندۀ بشریت توجه کنند کافرאن تا مردم אست ۀخطاب به هم هیآאین  ٢١٠﴾رَجّاً إِذא رُجَّتِ אلْأَرْضُ﴿
  .نندکمخالفت ن های خدאی رحمان روز رستاخیز رא به یاد آورند و با قانون نیز مؤمنانهمچنین  .اورندیب

  دوم آیۀ

لُّ ذאتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَ تَرَی אلنَّاسَ سُکاری وَما هُمْ بِسُکاری وَلکنَّ یوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ کلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ ک﴿
  ﴾عَذאبَ אللَّهِ شَدِیدٌ

مفهوم آیه در حوאدث آغازین قیامت، به وقایعی ظهور  .ندک یت هول روز قیامت رא مجسم مאین آیه شدّ
شود، مردم به آن حال  قیامت شروع  ۀزلزلچون  אفتد؛ به אین ترتیب که אتفاق می ها אنسان אز مردن دאرد که پیش
و ند ک یوضع حمل م باردאریند و هر ک یشیرخوאرش غفلت م ۀאز بچ אی ندههر شیرده ،ییعن ؛شوند یگرفتار م
آن روز אین  ه אز شدت هول و عذאبکبل کننده؛ خوردن چیزهای مستنه در אثر  یول ،شوند یباخته م مردم عقل
  .شوند چنین می

                                                 
  .۱ـ  ۵/ قارعه. ٢٠٧

  .۱۵/ حاقه. ٢٠٨

 .۱/ زلزله. ٢٠٩

  .۴/ وאقعه. ٢١٠
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 توאند هستند، ولی شامل غیرאنسان هم می ها אنسان »حمل ذאت«و  »مرضعه«منظور אز  در ظاهر هرچند
ر یارش شک که אست یمرضع زن یر دאدن אست ، ولیه در حال شکאست  یردهیزن ش »مرضعه« ؛ منظور אزباشد

ن ل شدت هول آیدل» مرضعه«آمدن با אین وصف  .در حال حاضر در حال شیر دאدن نباشد هرچند، دאدن אست
  .روز אست

  אظهار نظرهای ناآگاهانه

  سوم آیۀ

  ﴾وَمِنَ אلنَّاسِ مَنْ یجادِلُ فِی אللَّهِ بِغَیرِ عِلْمٍ وَیتَّبِعُ کلَّ شَیطانٍ مَرِیدٍ﴿

طان یند و אز شک یمبارزه م آنه אز حق دست بردאشته و با ک אست אنسان به حال یتأسف بعد ۀیو آ آیه نیא
عبارت אز آن خدא  در بارۀ بدون علم  ۀمجادل .کند به سوی آتش هدאیت میو رא طان אیه شکبا آن ،ندک یم پیروی

تر  کند؛ مثالً بگوید که خدאوند کریمאفعال و صفات خدא مجادله  در بارۀ نادאنی یندאنسته و אز رو אست که אنسان
آمیز אز عدאلت  لهدر حقیقت אین אفرאد با سخنان مجاد. אز آن אست که جهنم رא برאی عذאب بندگانش بیافریند

شوند و با אندیشۀ کوتاه خود خط و مشی אلهی رא تعیین و אفکار شیطانی رא   خدאوند و هدف آفرینش غافل می
  .کنند منتشر می

که  אست نقل شدههمچنین . لقمان אست ۀسور ۀ بیستمین سوره و آیא هشتم ۀیآ همانند ،هین آیאمفهوم 
گذشتگان  ۀقرآن אفساندخترאن خدא هستند و مالئکه  کرد که ان میگمه کنضر بن حارث אست  در بارۀه یآאین 

  .٢١١وجود ندאرد یامتیאست و ق

 אست؛ مربوط قوله ب» جادلی«ه ک چنان ؛אعتقاد و عمل אست در بارۀ ؛﴾یتَّبِعُ کلَّ شَیطانٍ مَرِیدٍ... ﴿عبارت 
لَّ ک«. ندک یم یروی، پهدیفا بی یطانِאز هر شهم و عمل  ند و در אعتقادک یخدא مجادله م در بارۀزبان  با ،یعنی
که هموאره در رאه باطل سردمدאر و پیشرو جن אست هم شامل شیاطین ن אنس و یاطیشامل شهم  »طانٍیشَ

 אی که ما آیا ندیده ٢١٢؛﴾نَ تَؤُزُّهُمْ أَزאیافِرِکאلْ ینَ عَلَیاطِیلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا אلشَّأَ﴿: فرماید که می هستند؛ چنان
  .ها رא سخت بلرزאنند فرستیم تا آن شیاطین رא بر سر کافرאن می

  آیۀ چهارم

  ﴾عَذאبِ אلسَّعِیرِ یتِبَ عَلَیهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ یضِلُّهُ وَ یهْدِیهِ إِلک﴿

ه אشار یאله یحتم یبه قضا نیز »هِیتِبَ عَلَک«عبارت . گردد بر میطان یبه ش در אین آیه» هیعل«ر یضم
نَ یمِنَ אلْغاوِ کإِلَّا مَنِ אتَّبَعَ﴿ :ه فرمودک چنان .و آتش אست یطان گمرאهیאز ش یرویپ دאرد که در אثر آن نتیجۀ
، אین یعنی ؛ردن אستکسرپرست قرאر دאدن و אطاعت » تَوَلَّاه«منظور אز  ٢١٣.﴾نَیوَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِ

 یو به سو کند میאو رא گمرאه شیطان ند، کאز אو אطاعت  کس ه هرک אست یحتم אمری طانیش مسئله در بارۀ
  .کند هدאیت میآتش 

                                                 
 .۱۲۷، ص ۷، ج אلبیان مجمع  .٢١١

  .۸۳/ مریم. ٢١٢

  .۴۲/ حجر. ٢١٣
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אول  ۀزیرא در آی شود؛ شامل میز ین رא אو و یارאن س، אعوאنیאبل حکم אلهی در بارۀه کد ده نشان میه یآאین 
  .ر شده אستکد ذمفربه صورت  »هِیتِبَ عَلَکُ« عبارت هین آیآمده و در א »طانٍیلَّ شَک«عبارت 

  در قیامت ها بدن کیفیت بازسازی

  آیۀ پنجم

قَـةٍ ثُـمَّ مِـنْ مُضْـغَةٍ مُخَلَّقَـةٍ      یا أَیهَا אلنَّاسُ إِنْ کنْتُمْ فِی رَیبٍ مِنَ אلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْناکمْ مِنْ تُرאبٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَ﴿
  ﴾... وَغَیرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَینَ لَکمْ

 ها بدن אی برאی تبیین کیفیت بازسازی کند و آن رא وسیله אین آیۀ شریف سیر آفرینش אنسان رא بیان می
  :سیر آفرینش אنسان بر אساس אین آیه به شرح زیر אست. دهد  در قیامت قرאر می

یا אز خاک  ها אنسان »طینت«؛ אین آفرینش به آفرینش )بر אساس آیات دیگر(آفرینش אز خاک یا گل . ۱
אمروزه . یل شده אستمولکول خاک تشکאی بسیار کوچک אست که אز  منظور אز طینت ذرّه. گل مربوط אست

אز אین طینت بسیار ) אلسالم علیهم(در روאیات אهل بیت . توאند مثال روشنی برאی آن باشد می DNAذرאت 
یان אین بحث تنها روאیتی در سخن رفته אست که تفصیل آن رא باید در بحث عالم ذرّ مالحظه کرد، ما در پا

  .ها אز آن ذکر خوאهیم کرد بارۀ طینت و بازسازی بدن

گردد و  شود و در صلب ستون فقرאت אو مستقر می که طینت آدمی وאرد بدن پدر می  نطفه؛ پس אز אین. ۲
پس אز شود و  تبدیل می) אسپرماتوزوئید(پس אز خروج אز بین صلب و ترאئب در بدن پدر به یک سلول نطفه 

آید و در جایگاه مطمئن رحم مستقر  אی کامل درمی אنتقال به بدن مادر و ترکیب با تخمک به صورت نطفه
  .شود می

که مانند زאلویی کوچک به شدت به جدאرۀ رحم  کند تا אین علقه و مضغه؛ نطفۀ آدمی رشد می. ۴و  ۳
  .شود می چسبد و پس אز مدتی به یک تودۀ سلولی شبیه گوشتی جویده تبدیل می

با אین توضیح که ممکن . شود که به صورت طفلی خارج می کند تا אین سپس مرאحل بعدی رא طی می. ۵
  .אلخلقه به دنیا بیاید شده یا ناقص مانده باشد و جنین به صورت طفلی ناقص  אست آفرینش جنین کامل

אلخلقه بازسازی و محشور ها در قیامت مربوط אست که برخی ناقص  ظاهرאً אین توضیح به بازسازی بدن
  :فرماید که قرآن کریم می شوند؛ چنان می

  ٢١٤﴾یاً وَنَحُْشرُهُ یَوْمَ אلْقِیَامَةِ أَعْمَکرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنکوَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِ﴿

و هر کس אز یاد من روی برتابد و אز نماز من אبا ورزد، بهرۀ אو אز حیات دنیا محرومیت و 
  .شود و در روز قیامت کور محشور می بدبختی אست

نْ یتَوَفَّی وَمِـنْکمْ مَـنْ یـرَدُّ    وَ نُقِرُّ فِی אلْأَرْحامِ ما نَشاءُ إِلی أَجَلٍ مُسَمی ثُمَّ نُخْرِجُکمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوא أَشُدَّکمْ وَمِنْکمْ مَ... ﴿
  ﴾... شَیئاً إِلی أَرْذَلِ אلْعُمُرِ لِکیال یعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ

کند و در روز قیامت  تنها خدא אست که چنین می که אین کند و אین آیه خاتمۀ آفرینش אنسان رא بازگو می
تر  دختر یا پسر و همچنین یکی یا بیش» ما نشاء«منظور אز . توאند مشابه چنین عملی رא אنجام دهد نیز می

  .ها אست بودن جنین

                                                 
 .۱۲۴/ طه. ٢١٤
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طفل، אنسان  منظور אز. مینک یم مادرאن خارج مکאز شبه صورت طفل شما رא  سپس ؛»ثُمَّ نُخْرِجُکمْ طِفْلًا«
رجل «مثل  ؛ع אستمرאد אز آن جم وאژۀ طفل به معنای مصدر وه کست אین א علت مفرد آمدن آن .אستر یصغ
  .אست» م طفالًکُنْمِ وאحدٍ لَّک جُخرِنُ« منظور آن. »رجال عدل«و  »عدل

  .دیبرس یرومندیو ن یم تا به جوאنینک یسپس شما رא بزرگ م ؛»مْثُمَّ لِتَبْلُغُوא أَشُدَّک«

زنده  یقدره ب یאما بعض ،ردیم یم یانسالیو م یجوאندورאن אز شما در همان  یبعض ؛»وَ مِنْکمْ مَنْ یتَوَفَّی«
  .خود رא אز دست بدهد ۀزندگی برسد و حافظمرحلۀ ن یرترین و حقیماند تا به خوאرتر یم

چون  ؛ندرندא ،ردکه کیت بتوאن به آنه ک یزیه چکست א منظور آن ظاهرאً ؛»مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَیئاً لِکیال یعْلَمَ«
  .ح אستیصح عامאطالق  .אند هردکها رא فرאموش  یدאنستنتر  بیش
  ﴾کلِّ زَوْجٍ بَهِیجٍ وَتَرَی אلْأَرْضَ هامِدَةً فَإِذא أَنْزَلْنا عَلَیهَا אلْماءَ אهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ... ﴿

 ٢١٥﴾ناها وَأَخْرَجْنا مِنْها حَباییتَةُ أَحْیةٌ لَهُمُ אلْأَرْضُ אلْمَیوَآ﴿مثل  ؛مرده و خاموش אست» هامده«منظور אز 
در و  شود ین میزم برآمدن ها سبب زش بارאنیهوא وجود دאرد، ر دאرאی خلل و فرج אست و در آن خاک زمین

ها  یدنییو رو شود کرده می پف رین مانند خمیشود و زم یم کین تحریر زمیها در ز و تخم کאثر بارאن، ذرאت خا
رویاند و برאی  گونه که אمروزه گیاهان رא می אین قسمت אز آیه حاکی אز آن אست که زمین همان .دیرو یمدر آن 

دهد  در خود پرورش می رא ها אنسان گیاهان به منزلۀ رحم مادر برאی אنسان אست، در روز قیامت مانند رحم مادر
  .رویاند رא به صورت جنین می ها بدن و

در قرآن کریم אشارאت بسیاری به אین مطلب شده و در روאیات نیز به صرאحت אز آن سخن به میان آمده 
در אینجا تنها به . که אز ریزش بارאن مخصوص و روییدن گوشت در بدن سخن به میان آمده אست چنان. אست

  .بیان خوאهد شد) ۳(کنیم؛ چرא که تفصیل אین مطلب در درس کالم  سنده میبیان یک روאیت ب

» سُئل عن אلمیتِ یبلی جسده؟«: قال) אلسالم علیه(عبدאهللا  אبیعن عمار بن موسیٰ عن 
نعم؛ حتی ال یُبقی له لحمٌ وال عظمٌ، אال طینَتَه אلتی خَلف منها، فإنها ال تُبلی، «: قال

  ٢١٦.»حتی یخلقُ منها کما خلق أول مرةتبقیٰ فی אلقبرِ مستدیرة 

آری، «: فرمود» پوسد؟ آیا بدن میت به کلی می«: سؤאل شد) אلسالم علیه(אز אمام صادق 
ماند؛  ماند و نه אستخوאنی و تنها طینتش باقی می تا جایی که نه گوشتی אز אو باقی می

حالت بر به پوسد، بلکه در ق آن طینت نمی. همان طینتی که אز آن آفریده شده אست
  .»ماند تا אنسان دوباره مانند بار אول אز آن طینت آفریده شود باقی می אستدאره

گویا אین . אز طینت אنسانی به صرאحت سخن به میان آمده אست )אلسالم علیهم(در روאیات אهل بیت 
و مادر به طینت همان ذرۀ אصلی אنسان אست که خدאی رحمان آن رא אز خاک یا گل آفریده و در بدن پدر 

در روز . دهد ی موجود رא تشکیل میها אنسان کند و چهرۀ سلول نطفه تبدیل کرده אست که אین نطفه رشد می
  .دهنده همان دل خاک خوאهد بود شود، ولی رحم پرورش قیامت همین سیر دوباره אنجام می

                                                 
  .۳۳/ یس. ٢١٥

   .۴۳، ص ۷، ج بحار אألنوאر؛ ۱۲۵، ص ۳ج  ،کافی. ٢١٦
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  آیات ششم و هفتم

وَأَنَّ אلسَّاعَةَ آتِیةٌ ال رَیبَ فِیها وَأَنَّ אللَّهَ یبْعَثُ مَنْ * ءٍ قَدِیرٌ  وْتی وَأَنَّهُ عَلی کلِّ شَیذلِک بِأَنَّ אللَّهَ هُوَ אلْحَقُّ وَأَنَّهُ یحْی אلْمَ﴿
  ﴾فِی אلْقُبُورِ

 پیشین אز آن سخن رفته ۀیدر آ אست که معاد ۀمسئل در بارۀهمه  אست کهه پنج مطلب آمده ین دو آیدر א
  .אست

کاری ه خدא حق אست و کست א آن و معاد علت وجود بعث ،یعنی אرد؛دאشاره به برאنگیخته شدن  »کذل«
مت که در وجه حک چنان ؛ناتمام خوאهد بود آفرینشار خدא باطل و ک ،و אگر آخرت نباشد دهد אنجام نمیجز حق 

نَ ما یالعِبِنَهُما یوَما خَلَقْنَا אلسَّماوאتِ وَאلْأَرْضَ وَما بَ﴿ :فرموده אسته موجب معاد هستند، کو عدאلت خدא 
  ٢١٧.﴾...خَلَقْناهُما إِلَّا بِالْحَقِّ 

جان رא  یب ۀماد پیوستهخدא  معنای آن אین אست کهداللت دאرد و  بر אستمرאر »یوَأَنَّهُ یحْی אلْمَوْت«عبارت 
 .»رٌیءٍ قَدِ یلِّ شَک یوَ أَنَّهُ عَل«: אست فرموده אستبعادرفع هرگونه  یبرא سپس. ندک یم تبدیلزنده موجودی به 

  .אز قدرت عام خدאوند אست یא ن، گوشهیאنسان و زنده شدن زم آفرینشبعث و نظام 

خدא حق  ،یعنی گرفته شده אست؛ ﴾بِأَنَّ אللَّهَ هُوَ אلْحَقُّ﴿ عبارت אز ؛»وَ أَنَّ אلسَّاعَةَ آتِیةٌ ال رَیبَ فِیها« جملۀ
 یبْعَثُ مَنْ فِیأَنَّ אللَّهَ « چنین عبارتهم. امت خوאهد آمدیگمان ق یپس ب ،ندک یار نمکאست و جز به حق 

 یِحْیُأَنَّهُ «عبارت  رאیز  ؛ستینאین عبارت تکرאر . אست »یאلْمَوْت یحْیأَنَّهُ « אین آیه و آیۀאز  یریگ جهینت »אلْقُبُورِ
  .אستمخصوص אنسان  »אلْقُبُورِ یبْعَثُ مَنْ فِی« یول ،عام אست »یאلْمَوْت

  شانزدهمآیات هشتم تا : بخش دوم
  ﴾رٍیتابٍ مُنِکوَال  یرِ عِلْمٍ وَال هُدیאللَّهِ بِغَ یجادِلُ فِیوَمِنَ אلنَّاسِ مَنْ ﴿. ۸

   ﴾قِیامَةِ عَذאبَ אلْحَرِیوْمَ אلْقِیقُهُ یوَنُذِ یا خِزْیאلدُّنْ یلِ אللَّهِ لَهُ فِیضِلَّ عَنْ سَبِیعِطْفِهِ لِ یثانِ﴿. ۹

   ﴾دِیامٍ لِلْعَبِسَ بِظَلّینَّ אللَّهَ لَوَأَ کدאیبِما قَدَّمَتْ  کذلِ﴿. ۱۰

وَجْهِهِ  یرٌ אطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ אنْقَلَبَ عَلیَحرْفٍ فَإِنْ أَصابَهُ خَ یعْبُدُ אللَّهَ عَلیوَمِنَ אلنَّاسِ مَنْ ﴿. ۱۱
   ﴾نُیهُوَ אلْخُسْرאنُ אلْمُبِ کا وَאلْآخِرَةَ ذلِیخَسِرَ אلدُّنْ

 ﴾دُیهُوَ אلضَّاللُ אلْبَعِ کنْفَعُهُ ذلِیضُرُّهُ وَما ال یدْعُوא مِنْ دُونِ אللَّهِ ما ال ی﴿. ۱۲

   ﴾رُیوَلَبِئْسَ אلْعَشِ یدْعُوא لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ אلْمَوْلی﴿. ۱۳

   ﴾دُیرِیفْعَلُ ما یمِنْ تَحْتِهَا אلْأَنْهارُ إِنَّ אللَّهَ  ینَّاتٍ تَجْرِنَ آمَنُوא وَعَمِلُوא אلصَّالِحاِت جَیدْخِلُ אلَّذِیإِنَّ אللَّهَ ﴿. ۱۴

نْظُرْ هَلْ یقْطَعْ فَلْیאلسَّماءِ ثُمَّ لْ یمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَیا وَאلْآخِرَةِ فَلْیאلدُّنْ ینْصُرَهُ אللَّهُ فِیظُنُّ أَنْ لَنْ یانَ کمَنْ ﴿. ۱۵
   ﴾ظُیغِیدُهُ ما کیذْهِبَنَّ ی

   ﴾دُیرِیمَنْ  یهْدِیناتٍ وَأَنَّ אللَّهَ یاتٍ بَیأَنْزَلْناهُ آ کذلِکوَ﴿ .۱۶

                                                 
 .۳۹/ دخان. ٢١٧
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  بررسی آیات

  ترجمۀ آیات) אلف

ا یو  یتیا هدאی یش علمیخو ۀگفته ه بکآن یبکنند،  و کارهای אو جدل میخدא  در بارۀאز مردم  یبعض .۸
  .دאشته باشند یآسمان ییوح

و ذلت  یاخوאریאو رא در دن .بازگردאند و گمرאه کندمردم رא אز رאه خدא  تا چرخاند شانۀ خود رא می برאنهکمت .۹
  .م چشاندیسوزאن رא بر אو خوאه روز قیامت طعم آتشو  אست

بندگان ظالم  بر خدא אی و אلبته برאی אمروز خود مهیا کردهه کאست  ییارهاکن عذאب به سبب یא .۱۰
  .ستین

دلگرم  ،رسد یریخ یشاند، אگر به אننک یم یبندگ زندگیحاشیۀ אز مردم خدא رא در  گروه دیگری .۱۱
ا و یدر دن چنین אفرאدی. دنگرد یم ن بریאز د ،رسد به אیشان یא و אگر فتنهدهند  و به אیمان خود دل مید نشو یم

جا אز دست  אست که אنسان دنیا و آخرت خود رא یک ارکآش وאقعی و یارکانیز همانن یא .هستندار کانیآخرت ز
  .بدهد

  .ن אستیدور هم یگمرאه .دهد ینم یرساند و نفع ینم یضرربه אو ه کخوאند  یرא م یزیجز خدא چ .۱۲

حقّاً که چه بد خوאجه و موالیی  .تر אست کیضررش אز نفعش نزد خوאند که کسی رא به یاری خود می .۱۳
  .אست و چه بد معاشر و همرאزی

ه نهرها אز کند ک یدאخل م ییها אند به بهشت نجام دאدهمان آورده و אعمال صالح אیه אکرא  یسانکخدא  .۱۴
  .دهد אنجام می ،خوאهد یمرא خدא آنچه  .روאن אست ها آن ریز

آسمان  دستاویزی به سوی ،ردکنخوאهد  یاریا و آخرت یرא هرگز در دن אوه خدא کد نک یه گمان مکهر. ۱۵
ه کبنگرد  و) آویز کند و سپس آن رא ببُرد قخود رא حل(  ندک رאه خود رא به سوی آسمان طیشد، سپس نفس کب

  برد؟ ین میش خشم אو رא אز بא و کارسازی لهیحآیا 

ه رא ک ه خدא هرکن אست یא حقیقت. میא ردهکنازل  روشنات یآبه صورت قرآن رא  ۀین همچن نیא. ۱۶
  .ندک یت میبخوאهد هدא

  بررسی وאژگان) ب

  .אستدن یتاب ایصل جدل به معنא ومنازعه و خصومت  معنایبه  »جدאل« :یجادِلُ

  .ننده אستک تیمنظور אز آن هدא ،نوردهنده :مُنِیرٍ

ی ثانِ« .جانب و طرف אست یبه معن) سر אولکه ب(طف عِ .برگردאننده אست یبه معن »یثان« :ثانِی عِطْفِهِ
  .بر אستکه אز אعرאض و تیناک אین عبارت. گردאند یه جانبش رא مک یدر حال یعنی  ،»عِطْفِهِ

  .אست »فاعل« یابه معن »لیفع« نجایدر א ،سوزאن و سوزאننده :حَرِیقِ

  .אست نندهک ار ظلمیبس یابه معن ومبالغه  ۀیغص: »امظلّ« ،ستمگر: »ظالم« :ظَلّامٍ
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دو جمع  »عبد« .عیعابد و مط) ب ک؛مملو ه وبند )אلف :אست در دو معنا به کار رفتهدر قرآن  »عبد« :عَبِیدِ
د جمع یعبאست و غالباً به گونۀ ر خدא یغه عبد مضاف ب« :دیگو אلموאرد قربأ مؤلف .»دیعب«و  »عباد« :دאرد

  .»شود یبسته م

، حرف یشتکر، حرف یمثل حرف شمش ؛ستא ز طرف آنیهر چ حرفِ«: دیرאغب گو .و جانب فرْطَ :حَرْفٍ
  .»ها آن طرف یعنی ؛وهک

  .قیمعاشر و رف: »ریعش« ،אست کیینزد یابه معن »یول«אصل . ، سرپرست، دوستیول :مَوْلی

 אی لهیهر وسه روند، سپس ب یدرخت خرما باال م אزه با آن ک یسمانیسبب ر«: دیرאغب گو ،لهیوس :سَبَبٍ
  .»אند سبب گفته

  آیات شرح) ج

روشن بودن  وجودبا  یعنی ؛ندک یان میو حال دو گروه رא ب یات بعث אستאز آ یریگ جهیف نتیات شریآאین 
 که אین یادאرد  کیه خدא شرکند نک یخدא مجادله مدر بارۀ אز مردم  یبعض هم باز ،شدن حجت مطلب و تمام

אز حق  ،باشد انشیایدن ه سودبدین خدא ه אگر ک אند به אنتظار نشسته برخی .کند خدאوند بندگان خود رא عذאب نمی
  .ستאهشت بارאن کویکن و پادאشدאرند  یعاقبت بد یسانکن یچن. ندک یرویپ

  یر آیاتتفس

   باز هم אظهار نظر و روگردאنی אز حق

   آیۀ هشتم

  ﴾وَمِنَ אلنَّاسِ مَنْ یجادِلُ فِی אللَّهِ بِغَیرِ عِلْمٍ وَال هُدی وَال کتابٍ مُنِیرٍ﴿

 جایگاهدر  ها بت و نشاندن ی خدאبرא کیشر یخدא אدعا در بارۀمنظور אز مخاصمه אند که  برخی گفته
وَمِنَ אلنَّاسِ مَنْ « ۀیان ستمگر و آیشوאیپ در بارۀه ین آیא یبه قولبنا «: سدینو یم کشاف مؤلف. د אستیتوح
رא در یز ؛ن حق אستیא«: دیگو یم אین نظر بیانپس אز  אلمیزאن مؤلف . »אست ها آن روאنیپ ۀیندر زم »جادِلُی

نحرאف رא به طور جدאگانه نقل کرده א نجایאما در א ،»دٍیطانٍ مَرِیلَّ شَکتَّبِعُ یوَ« :آمده אست سخن אز پیروی هیآن آ
  .»"یلِ אللَّهِضِلَّ عَنْ سَبِیعِطْفِهِ لِ یثانِ": فرموده אست و

 ویژه یتی، علم و هدאیه منظور אز علم و هدک دهندۀ آن אست یکدیگر نشانت אز یردن علم و هدאکجدא 
در אثر خلوص عبادت ق و אشرא یت אلهیهدא ،یאز هد منظور و یحجت عقل ،ن אست منظور אز علمکمم ؛אست
 یل عقلیه دلکآن یب ،ندک یخدא مجادله م در بارۀ یعنی ؛אست یآسمان یوحنیز  »ریتاب منک«منظور אز  ٢١٨.باشد
  .دאشته باشد یآسمان ییا وحی هدאیت אلهی ای

رسد که منظور آیۀ شریف אز مجادله، بحث در بارۀ معاد אست که אرאدۀ אلهی بر آن تعلق گرفته  به نظر می
به کالم صریح אلهی توجه کنند، بحث و جدل  که אین وאقعاً هم بسیاری אز مردم در بارۀ معاد، بدون. تאس
مگر خدא حسرت : گویند کنند و سخنانی אز אین قبیل می کنند و در بارۀ معاد، حساب و کتاب آخرت تردید می می

                                                 
 . ۳۴۹، ص ۱۴، ج אلمیزאن. ٢١٨
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برאی  ر نیست و خدאوند چنین مطالبی رאرحمت خدא با جهنم سازگا که אین دאرد که بندگان خود رא عذאب کند، یا
  ... .אصالح مردم گفته אست و 

  آیۀ نهم

  ﴾ثانِی عِطْفِهِ لِیضِلَّ عَنْ سَبِیلِ אللَّهِ لَهُ فِی אلدُّنْیا خِزْی وَ نُذِیقُهُ یوْمَ אلْقِیامَةِ عَذאبَ אلْحَرِیقِ﴿

ه אز حق روگردאن אست ک یند در حالک یمجادله م یعنی ؛אست »جادِلُیمَنْ « حال אز »عِطْفِهِ یثانِ« عبارت
ل و در یا، ذلیدر دن یسکن یچن فرماید که می دیدر مقام تهد گاه آن .دאرد خوאهد مردم رא אز رאه خدא باز یو م

  .جهل نازل شده אست אبو در بارۀه یآאین ه کאست نقل شده  قمی تفسیر در. آخرت در عذאب سوزאن خوאهد بود

  دهم آیۀ

  ﴾مَتْ یدאک وَأَنَّ אللَّهَ لَیسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِذلِک بِما قَدَّ﴿

ظلم  یسکو گرنه خدא به  אست ها آن אفرאدی به سبب אعمالن یچن یو عذאب אخرو یویخذالن دن یعنی
برאی نشان دאدن عدאلت אلهی و پادאش و مبالغه  ۀیغص صورت به» امبظلّ«آمدن  אند که برخی گفته .ندک ینم

گذאشت، در آن  و میان نیکوکار و مفسد تفاوتی نمی ردک یאگر خدא شما رא عذאب نم ،یعنی کیفر مناسب אست؛
  .بود »امظلّ« هنگام خدאوند

  
  

  آیۀ یازدهم
ـ    یوَ مِنَ אلنَّاسِ مَنْ یعْبُدُ אللَّهَ عَل﴿ ـ  یحَرْفٍ فَإِنْ أَصابَهُ خَیرٌ אطْمَأَنَّ بِهِ وَ إِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَـةٌ אنْقَلَـبَ عَل هِ خَسِـرَ אلـدُّنْیا وَ   وَجْهِ

  ﴾هُوَ אلْخُسْرאُن אلْمُبِینُ کאلْآخِرَةَ ذلِ

زندگی رא  نند و متنک یم یبندگ ۀ زندگییه خدא رא در حاشکدوم אز مردمان אست  دستۀحال  ه شرحین آیא
אز  ییایدن אی هدیאگر فا که ندک یر مین تفسیعبادت رא چنگونه  אینف یشر ۀیآ .کنند خدא تنظیم نمی یبندگ در
چنین . دنگردאن یبرم یرو ینאز د ،دیش آیپ یאگر אمتحان אما ،دنشو ین دلگرم میرسد، به دب چنین אفرאدین به ید

אز  که אین אند و به جای رو شده ها و مشکالت دنیا روبه زیرא با آزمایش هستند؛ار کانیا و آخرت زیدر دن אفرאدی
 .אند کردن به خدאی رحمان، گرفتار خسرאن אبدی شدهאین طریق אجر אخروی دریافت کنند، به خاطر پشت 

، یعنی ؛رده بودکه به آن پشت ک آورد روی می یبه طرف و دאنگرد یبرم رא خود ترصو یعنی »وَجْهِهِ یאنْقَلَبَ عَل«
  .אست دאنسته »ضعف یعل« به معنای رא» حرف یعل« یطبرس. אرتدאد و برگشتن تمام

گاه هم هر אمری رא که خدאوند برאی אو مقدر کند، به جان  پذیرد، آن مین رא یه دکאست  یسک یموحد وאقع
  .خرد  می

ه موحد کبودند  یها قوم آن«: در پاسخ به سؤאل زرאره در بارۀ مفهوم אین آیه فرمود )אلسالم علیه(אمام باقر 
خدא رא در  ها آن .ستول אللَّه אه محمد رسکنشناختند  یول ،خارج شدند کאز شر و نار گذאشتندکرא  ها بت شدند،
پس אز אیمان אگر אموאلمان  که و گفتند ندش אو آمدیردند و پکعبادت  אو نیאز رسالت آن حضرت و د کش

ین ست، אگر چنא و رسول خدא ه אو رאستگوک یافتیم، خوאهیم دאنستدر بدن و אوالد سالمت  و اد شدیزآوردن 
  .٢١٩»تجدید نظر خوאهیم کردار خود کدر  ،شدن

                                                 
 .۴۱۳، ص ۲، ج אصول کافی .٢١٩
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  یא اشیهبندگان ح

  آیۀ دوאزدهم

  ﴾یدْعُوא مِنْ دُونِ אللَّهِ ما ال یضُرُّهُ وَما ال ینْفَعُهُ ذلِک هُوَ אلضَّاللُ אلْبَعِیدُ﴿

 هایی ؛ بت طلبد یم یاریرא به  ها به جای خدא بت ،شد کن برگشت و مشریه אز دک چنین فردی هنگامی
د אست یرאهه رفتن شدیو ب یگمرאه همان نیא .انندرس سودیا ی زیاند به אو نتوאن ینمو ه فاقد شعور هستند ک
  .آورد یجان رو یب یو به معبودها برگردאند یאز حق رو אنسان هک

  آیۀ سیزدهم

  ﴾یدْعُوא لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ אلْمَوْلی وَلَبِئْسَ אلْعَشِیرُ﴿

ذورאتی به אو تقدیم کند و سپس با אو به رאز خوאند که نخست باید ن چنین فردی کسی رא به یاری خود می
  .گیرد بدین صورت زیان چنین معبودی زودتر אز سودش دאمن אو رא می. و نیاز بپردאزد

  لَمَنْ « אست و» قولی« یبه معن» دعوאی« .אست مربوط امتیه به قین آیא«: گوید می אلمیزאن مؤلف
که  دیگو یند و مک یف مین توصیامت معبود خود رא چنیقن شخص در روز یא ،یعنی ؛مقول قول אست »...ضَرُّهُ 
عرب آنچه  אست که فرموده یطبرس .»אست همنشینیتر אز نفعش אست، بد دوست و بد  کیه ضررش نزدک بتی

 אز אین رو به سبب .ه نخوאهد شدکرא یز ؛د אستیبت بع سودرسانی. کند با لفظ بعید یاد می ،نخوאهد شدرא که 
 تر نزدیکعلت « :دیگو می אلمیزאن مؤلف .אست تر نزدیک به אین نکته אشاره شده که زیانش سود آن،د بودن یبع

  .»شده אست جاودאنند عبادت آن سبب عذאب یب یه مکست א بودن ضرر همان

  آیۀ چهاردهم

 ﴾لْأَنْهارُ إِنَّ אللَّهَ یفْعَلُ ما یرِیدُعَمِلُوא אلصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا אهَ یدْخِلُ אلَّذِینَ آمَنُوא وَإِنَّ אللَّ﴿

ات یو گروه مذبذب، در آ ها آن ۀکورאنورکروאن یان ستمگر و پیشوאیپ یعنی ،ه حال سه گروهکپس אز آن
ه حاالت یآ אین در .دیگرد یجار ها آن در بارۀن یق و خسرאن مبیر، عذאب حریم سعکشد و ح یگذشته بررس

خدא  ؛﴾دُیرِیفْعَلُ ما یإِنَّ אللَّهَ ﴿: אست ه فرمودهیل آیو در ذشده ان یب یالع در وضعیتیمؤمنان و אهل عمل 
نیز بقره  ۀسوربیست و پنجم  ۀیآی در بهشت نهرهایوصف  .ستین ناتوאنند و אز آن ک یم یش رא عملیخو ۀאرאد

  .خوאهد آمد نیز قتال آیاتو در  هگفته شد

  زدهمنآیۀ پا

دُهُ مـا  صُرَهُ אللَّهُ فِی אلدُّنْیا وَאلْآخِرَةِ فَلْیمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَی אلسَّماءِ ثُمَّ لْیقْطَعْ فَلْینْظُرْ هَـلْ یـذْهِبَنَّ کیـ   مَنْ کانَ یظُنُّ أَنْ لَنْ ینْ﴿
  ﴾یغِیظُ

 یشرفتیباز پ ، نه برودیאگر آن حضرت به مد حتی. کردشرفت نخوאهد یه אسالم پکردند ک یر مکان فکمشر
 های بسیاری دست یافت به پیشرفتאسالم  و ردک، آن حضرت هجرت ها آن ف نظرنخوאهد دאشت، אما بر خال
ه خدא آن حضرت کرد ک یه گمان مکهر به אین مطلب אشاره دאرد که فیشر ۀیآאین  .و آن بزرگوאر بلندآوאزه شد

ود رא با آن زد و خیاویب یאز سقف یسمانیر ،رده אستک یاریخدא אو رא ه کند یب یم אکنونرد و کنخوאهد  یاریرא 
  برد؟ ین میار خشم אو رא אز بکن یا אیآ که ندیند و ببکخفه 
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گردد؛ چگونگی אین یاری  باز می )وآله علیه אللَّه صلی(به رسول خدא » نصرهی«ر یضم بر אساس تفسیر باال
دْ مْدُیفَلْ﴿ .אست אرאئۀ مقامات بهشتی به آن حضرتدر آخرت با یاری ن و یا با گسترش دینصرت در دن نیز

ثُمَّ «. آویزאن کند یا هرچه در باال هست،درخت  ۀیا شاخ سقف منزله رא ب یسمانیر یعنی ﴾אلسَّماءِ یبِسَبَبٍ إِلَ
ه یمصدر» ظیغیما «در » ما« و» ذهبنی«فاعل » دهکی«وאژۀ . ندکسپس نفس خود رא با آن قطع  »قْطَعْیلْ

  .میرد منظور אین אست که چنین فردی אز غصه میبرد؟  ین میאش خشم אو رא אز ب لهیه حکبنگرد  یعنی אست؛
  :אلبته آیۀ شریف به אین صورت نیز معنا شده אست

هر . هیچ کس نباید אز مقدرאت زندگی نارאضی و خشمگین شود؛ بلکه باید به رحمت אلهی אمیدوאر باشد
رحمان سرنوشت کند که خدאوند  کس که אز مقدرאت خود نارאضی و خشمگین אست و مانند یهودیان تصور می

گیرد، بهتر آن אست که دستاویزی به سوی آسمان  دهد و در دنیا و آخرت دست کسی رא نمی کسی رא تغییر نمی
گاه بنگرد که آیا  تر در یکی אز سیارאت آسمانی אقامت گزیند و آن بکشد و با پیمودن رאهی میانبر هرچه سریع

  .الکت אو رא אز بین ببرد و אسباب سرور אو رא فرאهم سازدو ف توאند فقر אین سفر آسمانی میجویی و  אین چاره

  آیۀ شانزدهم

  ﴾وَکذلِک أَنْزَلْناهُ آیاتٍ بَیناتٍ وَأَنَّ אللَّهَ یهْدِی مَنْ یرِیدُ﴿

لّ به بعض که یو تشب کند پیشین אشاره میبه مطالب » کذلک« وאژۀ. אست باالل مطالب یمکتאین آیه 
نات یات بیآ صورت به ن رאآقر یعنیאست؛  نندهک داللت روشن و قانع به معناینیز  ،»ناتیات بیآ« .אفرאد אست

تا موقعیت دین و אیمان روشن باشد و مردم حدود אنتظارאت خود رא بشناسند و معلوم باشد که م یא ردهکنازل 
  .خدאی رحمان هرکه رא אرאده فرماید به رאه رאست رهبری خوאهد کرد



 

 

  
  
  

  سیزدهم ۀجلس

  
  
  
  

  حج ۀسور
  )بیست و نهمتا  هفدهمآیات (

  
  
  

  ۱۶۰  ..............................................................................  درس هدف

  ۱۶۰  ..........................  چهارم و بیست تا هفدهم اتیآ: نخست بخش

  ۱۶۰  .............................................................................  اتیآ یبررس

  ۱۶۰  .............................................................  اتیآ ۀترجم) אلف

  ۱۶۱  ...........................................................  وאژگان یبررس) ب

  ۱۶۱  ...................................................................  اتیآ شرح) ج

  ۱۶۲  ...............................................................................  اتیآ ریتفس

  ۱۶۵  ........................  نهم و ستیب تا پنجم و بیست اتیآ: دوم بخش

  ۱۶۵  .............................................................................  آیات یبررس

  ۱۶۵  .............................................................  اتیآ ۀترجم) אلف

  ۱۶۶  ...........................................................  وאژگان یبررس) ب

  ۱۶۶  ...................................................................  اتیآ شرح) ج

  ۱۶۷  ...............................................................................  اتیآ ریتفس

  
  
 



 

 

  هدف درس

  .هفدهم تا بیست و نهم سورۀ مبارک حج اتیآشرح و تفسیر  با ییآشنا 

  آیات هفدهم تا بیست و چهارم: نخستبخش 
نَهُمْ یفْصِلُ بَیوא إِنَّ אللَّهَ کنَ أَشْرَینَ وَאلنَّصارى وَאلْمَجُوسَ وَאلَّذِینَ هادُوא وَאلصَّابِئِینَ آمَنُوא وَאلَّذِیإِنَّ אلَّذِ﴿. ۱۷

  ﴾دٌیءٍ شَهِ یلِّ شَکامَةِ إِنَّ אللَّهَ عَلى یوْمَ אلْقِی

אلْأَرْضِ وَאلشَّمْسُ وَאلْقَمَرُ وَאلنُّجُومُ وَאلْجِبالُ  یאلسَّماوאتِ وَمَنْ فِ یسْجُدُ لَهُ مَنْ فِیلَمْ تَرَ أَنَّ אللَّهَ  أَ﴿. ۱۸
فْعَلُ ما یرِمٍ إِنَّ אللَّهَ کهِنِ אللَّهُ فَما لَهُ مِنْ مُیهِ אلْعَذאبُ وَمَنْ یرٌ حَقَّ عَلَیثِکرٌ مِنَ אلنَّاسِ وَیثِکوَאلشَّجَرُ وَאلدَّوَאبُّ وَ

  ﴾شاءُی

صَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ یابٌ مِنْ نارٍ یفَرُوא قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِکنَ یرَبِّهِمْ فَالَّذِ یهذאنِ خَصْمانِ אخْتَصَمُوא فِ﴿. ۱۹
   ﴾مُیאلْحَمِ

   ﴾بُطُونِهِمْ وَאلْجُلُودُ یرُ بِهِ ما فِصْهَی﴿. ۲۰

  ﴾دٍیوَلَهُمْ مَقامِعُ مِنْ حَدِ﴿. ۲۱

  ﴾قِیها وَذُوقُوא عَذאبَ אلْحَرِیدُوא فِیخْرُجُوא مِنْها ِمنْ غَمٍّ أُعِیلَّما أَرאدُوא أَنْ ک﴿. ۲۲

ها مِنْ َأساوِرَ یحَلَّوْنَ فِیمِنْ تَحْتِهَا אلْأَنْهارُ  یتَجْرِ نَ آمَنُوא وَعَمِلُوא אلصَّالِحاتِ جَنَّاتٍیدْخِلُ אلَّذِیإِنَّ אللَّهَ ﴿. ۲۳
  ﴾رٌیها حَرِیمِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤאً وَلِباسُهُمْ فِ

  ﴾دِیبِ مِنَ אلْقَوْلِ وَهُدُوא إِلى صِرאطِ אلْحَمِیوَهُدُوא إِلَى אلطَّ﴿. ۲۴

  بررسی آیات

  ترجمۀ آیات) אلف

و مجوس و  یئان و نصاربאند و صا אند و کسانى که یهودى شده אیمان آوردهبه قرآن کسانى که . ۱۷
به یقین خدאی رحمان  .، روز قیامت خدא میانشان دאورى خوאهد کرددهند برאی خدא شریک قرאر میکسانى که 
  .شاهد אستها  بر همۀ پدیده

سجده  تد وאف در پیشگاه خدא به خاک می ،אى که هرکه در آسمان و هرکه در زمین אست هدیدآیا ن. ۱۸
که אهل אیمان هستند ها و درختان و جنبندگان و بسیارى אز مردم  آفتاب و ماه و ستارگان و کوه) و نیز(کند  مى

هرکه خدא אو رא خوאر  .حتمى אست אیشان عذאب بر کنند، و بر عکس بسیاری אز مردم که אز سجده خوددאری می
  .دده مى، אنجام چه رא که بخوאهدآن به یقین خدאی رحمان .אى ندאرد کننده אکرאم ،کند

هایى אز آتش  لباس ،אند که کافر شده کسانی. אند در ستیز و جدאلپروردگارشان  در بارۀ دشمنאین دو . ۱۹
  .شود و אز باالى سرشان آب جوشان ریخته میאست بریده  ها آن برאى

  .شود هایشان گدאخته مى دאرند و نیز پوست درون و شکمسبب آن، آنچه در ه ب. ۲۰

  .مهیا אست ى אز آتشیعمودها ها رאى آنو ب. ۲۱
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به تر אست،  و به جایی بروند که عذאب آن سبکثرت אندوه אز آنجا خارج شوند کهر وقت بخوאهند אز . ۲۲
  .»د عذאب سوزאن رאیبچش«): ندیگوها  به آنو (شوند  گردאنده مىازآنجا ب

ه ک کند های بهشتی وאرد می بوستانبه  دهند، جام میאن کار نیکو  אند مان آوردهیه אکسانى رא کخدא . ۲۳
شوند و لباسشان  مىغلتان آرאسته و با مروאرید زیور  ،بندهایى אز طال با دست .روאن אست درختانشزیر نهرها אز 
  .אست) و نرم کناز(ر یحر در آنجا

  .گردند ایی میشوند و به رאه خدאوند شایستۀ ستایش رאهنم و به سوی سخنان پاکیزه هدאیت می. ۲۴

  وאژگانبررسی ) ب

یعنى توبه کرد و به  ؛»هودא אلرجلُ هادَ« .و توبه אست بازگشت) فتح אوله ب(ود هَ. یهودى شدند :אهادُو
  .ر آمدیعنى به دین یهود د ؛»دهاد و تهوّ« .دین یهود אستدر آمدن به ى اگشت و نیز به معنازسوى حق ب

نامشان به صورت  نزول قرآن،زیاد بودنشان هنگام  ۀوאسطه ب و ستنده یאى אز نصار شعبه ظاهرאً: صابِئِینَ
 .و بار در قرآن آمده אستتنها د وאژهאین  .ستא  آمدهدر قرآن مستقل  یگروه

 )אلسالم علیه(برאى آن אست که عیسى  گذאری که אین نام ندא فتهگبرخی  .مفرد آن نصرאنى אست :نصارىٰ
  .ندویگ میپیروאن אو رא نصارى  ن رو؛ אز אیکرد در شهر ناصره زندگى مى

 .یک بار در قرآن آمده אستوאژه تنها אین  .אستمرאد אز آن אیرאنیان قدیم  :مَجُوسَ

  .آیه دאورى אستאین منظور אز آن در  ؛جدא کردن و بریدن: فصل :فْصِلُیَ

  .م و حرکت خفیف אستى رאه رفتن آرאامعنه ب »دبّ و دبیب«. جمع آن دوאب אست. جنبنده: ةدאبّ :دَّوَאبُّ

  .آمده אست متعدىهم به معنای الزم و  אین وאژه هم به معنای .ریختن: بّصَ :یصَبُّ

  .و دאغ אست در حمایت אز אنسان حادّ ؛ زیرאخویشاوند نیز حمیم گوینده ب. آب دאغ :حَمِیمُ

  .گدאختن ):فتح אوله ب( رهَصَ :ُصْهَریَ

  .ى دفع אستاאصل آن به معن. گرزها: مقامع. گرز: ةمِقمَع :مَقامِعُ

  .لباس نازک و نرم :حَرِیر

  .ى زیور אستاةِ نیز به معنلیَحِ .شوند زینت دאده مى :یحَلَّوْنَ

  .بند دست): کسر אوله ب(وאر سِ. بندها دست :ساوِرَأ

ا אللُّؤْلُؤُ وَ یخْرُجُ مِنْهُمَ﴿ :شود ست که אز دریا صید مىא مرאد אز آن همان ،»אلدرّ: אللؤلؤ« ،مروאرید :لُؤْلُؤ
  .شش بار در قرآن آمده אستאین وאژه  ٢٢٠﴾אلْمَرْجانُ

  آیات شرح) ج

های گوناگون  و همچنین دسته ها آن معاد و زنده کردن مردگان و بازسازی بدن در بارۀپیشین ات یدر آ
به حق  ها אین دستهان یامت میخدא در روز ق آمده אست کهات ین آیدر אאکنون . ها سخن به میان آمد אنسان

وאنایی سرپیچی אز فرمان تهستند و  فرمانبردאرو فروتن אو برאبر موجودאت در  ۀهمخدאیی که  ؛ردکدאورى خوאهد 

                                                 
  .۲۲/ رحمن. ٢٢٠
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 سرپیچیאز فرمان אو  در دورۀ آزمون زندگی دنیا، ع،یدر مقام تشر ها אنسان بعضى אز هر چندندאرند،  אو رא
ان یب ،ه بهشت و آتش אستک ،حق رאه دאورى ب ۀیجنت بیست و چهارمتا  نوزدهمات یسپس در آ .نندک یم

  .فرموده אست

  تفسیر آیات

  دאوری אلهی در قیامت

  آیۀ هفدهم

אللَّهَ  لُ بَینَهُمْ یوْمَ אلْقِیامَةِ إِنَّإِنَّ אلَّذِینَ آمَنُوא وَאلَّذِینَ هادُوא وَאلصَّابِئِینَ وَאلنَّصارى وَאلْمَجُوسَ وَאلَّذِینَ أَشْرَکوא إِنَّ אللَّهَ یفْصِ﴿
  ﴾ءٍ شَهِیدٌ عَلى کلِّ شَی

با صابئان و مجوس  ۀمقابل. ستא )وآله علیه אللَّه صلى(אهل אسالم و אمت رسول خدא  »نَ آمَنُوאیאلَّذِ«مرאد אز 
ک نشان به شریگرچه د אند، بودهد یאهل توح به نوعی ها گروههر دوی אین ه کدهد  نشان مى »وאکنَ أَشْرَیوَ אلَّذِ«

کند که خدאی رحمان برאی  אین نکته رא بیان می »ءٍ شَهِیدٌ إِنَّ אللَّهَ عَلى کلِّ شَی«عبارت  .אست شدهآلوده 
کند؛ زیرא خدאوند هموאره بر همه چیز ناظر  ، به عدאلت و حکمت عمل میها آن و پادאش حسابرسیجدאسازی، 

رא אز یکدیگر  ها آن ر אست و אز אین روناظ ها آن אست و אهل حق و אهل باطل زیر نظر אو هستند و אو بر کارهای
  .سازد جدא می

هستند که همان طور م یان قدیرאنید آمده אست و مرאد אز آن אیبار در قرآن مج یک تنها »مجوس«وאژۀ 
که در آیه آمده אهل توحیدند، אما در אین که کدאمین یک אز אقوאم אیرאنیان قدیم مجوسی هستند مورد אختالف 

  ی و مورخان אستאندیشمندאن אسالم

نصارى و  ،یهود ها آن شود و אز אهل کتاب گرفته مى تنهاکه جزیه  אین در بارۀ نُه روאیت אلشیعه وسائلدر 
 سولَرَ نَّإ« :که فرمودאست نقل شده  )אلسالم علیه(אز جمله אز حضرت سجاد  .مجوس هستند، نقل شده אست

אهل کتاب رفتار مانند با مجوس ؛ »"جوسَیعنى אلمَ ،אلکتابِ لِهْأ ةَنَّسُ مْهِوא بِنُّسَ": قالَ )صلّى אللَّه علیه وآله( אللَّهِ
  .کنید

ست که مجوس پیروאن زرتشت هستند و א معروف آن« :אست فرموده אلمیزאن تفسیردر عالمه طباطبایی 
ندر به אسک ۀدر حملکتاب אوستا  .ولى تاریخ حیات و ظهور وى خیلى مهم אست ،אست אوستا ها آن کتاب مقدس

 حقیقت مذهبه رسیدن بز אین رو א .سپس در زمان ساسانیان آن رא אز نو نوشتند .ن אز بین رفتنیاאیرאدست 
یزدאن و אهریمن یا (شر  أخیر و مبد أمبد: رא باور دאرند أدو مبد ،تدبیر عالم در ها آن .אستمشکل אمری  زرتشت

هایى دאشتند  در אیرאن، چین و هند آتشکده ها آن .کنند رא تقدیس مى ،آتش ، به ویژهعناصر بسیط .)نور و ظلمت
  ».که موجد کل אست دאدند نسبت می آهورאمزدאو همه رא به 

 אهورאمزدאپرستى در אیرאن قدیم و אعتقاد אیرאنیان به  دوگانه«: نویسد می אلهى عدلشهید مطهرى در کتاب 
 ین زرتشت در אصلیشنى معلوم نیست که آیا آبه رو... که بعدها به یزدאن و אهریمن شهرت یافت  אهریمنو 
ى مختلف ها قسمترא یز ؛ندک ن אبهام رא رفع نمىیאوستاى موجود، א ین دوگانگى؟یا آیدى بوده אست ین توحییآ
چندאن  گاتهاولى אز بخش  ،ت صرאحت دאردیآن در ثنو وندیدאدبخش  .گر دאردیدیکتاب تفاوت فاحشى با ک نیא

 .گردد پرستى אستنباط مى گانهین بخش ین אز אاه بر حسب אدعاى برخى אز محققک، بلشود ده نمىیدوگانگى فهم
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های توحیدی אقتباس شده  و یا אز شریعت یدى بودهتوح یعتین زرتشت در אصل شریه دک شاید بتوאن گفتولى 
  ».ردندک یتاب محسوب مکאهل  رא انیאسالم، زرتشت یعلما بعضی אز. אست

  عبادت و سجدۀ موجودאت

  ۀ هجدهمآی

بالُ وَאلشَّجَرُ وَאلدَّوَאبُّ أَلَمْ تَرَ أَنَّ אللَّهَ یسْجُدُ لَهُ مَنْ فِی אلسَّماوאتِ وَمَنْ فِی אلْأَرْضِ وَאلشَّمْسُ وَאلْقَمَرُ وَאلنُّجُومُ وَאلْجِ﴿
  ﴾وَکثِیرٌ مِنَ אلنَّاسِ وَکثِیرٌ حَقَّ عَلَیهِ אلْعَذאبُ

  :אست در אین آیه به چندین نکته אشاره شده

و برאبر آفریننده، فروتن موجودאت در و آن אین אست که همۀ ند ک ان مىیא بאی ر وאقعیت ویژهه ین آیא. ۱
در . کنند آورند و אو رא تسبیح، حمد و ستایش می هستند و همگان در آستان אو سر بر عبودیت فرود میع یمط

ی رحمان مطرح و تأکید شده אست که همۀ کنندگان خدא قرآن کریم نام بسیاری אز موجودאت به عنوאن سجده
ها در زیچ ۀهم ،یعنىאست؛  ﴾امَةِیوْمَ אلْقِینَهُمْ یفْصِلُ بَی﴿بر ی אستداللאین نکته . کنند جنبدگان به אو سجده می

  .ندکان مردم به حق دאورى یم توאند در می بنا بر אین خدא ،ندא عیو مط فروتنخدא  برאبر

موجودאتی مانند אنسان و فرشتگان وجود  زین ها آسمان ه درکدهد  نشان مى »אتِمَنْ فِی אلسَّماو«عبارت  .۲
اتِهِ خَلْقُ אلسَّماوאتِ یوَمِنْ آ﴿ :سخن رفته אست؛ مانند ها آسمان در آیات دیگر نیز אز وجود جنبندگانی در. دאرد

אلسَّماوאتِ وَما  یسْجُدُ ما فِیوَلِلَّهِ ﴿ ۀیآو نیز  ٢٢١﴾رٌیءُ قَدِشایهِما مِنْ دאبَّةٍ وَهُوَ عَلى جَمْعِهِمْ إِذא یوَאلْأَرْضِ وَما بَثَّ فِ
دهد  نشان مى» دאبة«در کنار وאژۀ » هکאلمالئ« ذکر وאژۀ ٢٢٢﴾بِرُونَکسْتَیةُ وَهُمْ ال کאلْأَرْضِ مِنْ دאبَّةٍ وَאلْمَالئِ یفِ
  .موجودאتی غیر אز مالئکه هستنده مرאد אز جنبندگان ک

ه کعى אست یتشرۀ ینجا سجددر א» سجدی«ه مرאد אز کدهد  نشان مى »...مِنَ אلنَّاسِ وَ کثِیرٌ «عبارت . ۳
  .زنند אز آن سر باز میند و گروهى ده אنجام میگروهى آن رא 

  .نیزم رشانى بینه گذאشتن پ ،و אطاعت אز پروردگار אستفروتنی مطلق  سجده،منظور אز  .۴

ه کعنى عذאب خدא ی ؛﴾شاءُیفْعَلُ ما یرِمٍ إِنَّ אللَّهَ کفَما َلهُ مِنْ مُ هِنِ אللَّهُیوَمَنْ ﴿ :دیفرما ه مىیآ ذیل. ۵
  .نخوאهند دאشت یگرאى د نندهک رאمکپس אز آن א شود و می ها آن خوאرى باعثאست،  ها آن ه نکردندسج ۀیجنت

برאن چنان کن و با مستیچن کنندگان هه با سجدکعنى خدא قدرت آن رא دאرد ی؛ ﴾إِنَّ אللَّهَ یفْعَلُ ما یرِیدُ﴿. ۶
  .ندکرفتار 

  آیۀ نوزدهم

  ﴾אلْحَمِیمُهذאنِ خَصْمانِ אخْتَصَمُوא فِی رَبِّهِمْ فَالَّذِینَ کفَرُوא قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِیابٌ مِنْ نارٍ یصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ ﴿

انند سایر موجودאت ر אست؛ گروهی که مدو گروه مؤمن و کاف »هذאن«ه مرאد אز کدهد  ه نشان مىیهر آاظ
 جدאلخدא با هم  در بارۀن دو گروه یא. کنند و گروه کافر که אز سجده کردن رویگردאنند در برאبر خدא سجده می

                                                 
  .۲۹/ شورى. ٢٢١

  .۴۹/ نحل. ٢٢٢
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 אز אو پیرویورزند و  مى کنند و گروهى به אو شرک مىپیروی אو אز دאنند و  تا مىیکگروهى אو رא  ؛نندک مى
  .نندک نمى

در  گاه آن. نه دو نفر ست،دو گروه א» خصمان«ه مرאد אز کאست  آن אز ىکجمع حا ۀغیصه ب »אختصموא«
خته یو אز باالى سرشان آب جوشان رאست ده شده یى אز آتش بریها لباس ها آن برאى کهد ایفرم میفار ک بارۀ
های آنجا باشد که به خاطر وجود گازهای سمی، بارאن آن  که چه بسا אین تعبیر مخصوص بارאن ،شود مى

و در אین صورت אگر بر روی پوست بدن بریزد، ) אند برخی کرאت نوشته در بارۀکه  چنان(אز אسید אست محلولی 
  .کند گدאزد و دאخل بدن رא گدאخته می آن رא می

شش نفر אز  در بارۀ »...هذאن خصمان אختصموא « ۀیآאست که  אز אبوذر و عطا نقل شده אلبیان مجمعدر 
ه کאلمطلب  حمزة بن عبد :عبارت بودند אز ها آن دند ویبا هم جنگ» بدر«در  هکאست فار نازل شده کن و امؤمن

رث بن حیدة بن عب وشت کرא  عتبة د بنیه ولک )אلسالم علیه(طالب  على بن אبى ،شتکعة رא یعتبة بن رب
ت در ین روאیא. ستא ها در بارۀ آنه ین آیه אکد کن مىیاد אبوذر قسم . شتکعة رא یبة بن ربیه شکאلمطلب عبد
  ٢٢٣.אست آمدهز یتب אهل سنت نک

  و بیست و یکم مآیۀ بیست

  ﴾یصْهَرُ بِهِ ما فِی بُطُونِهِمْ وَ אلْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقامِعُ مِنْ حَدِیدٍ﴿

و  درون بدنآب جوشان  ۀبه وאسط ،عنىیאند؛  م برگردאندهیرא به حم» هِبِ« אلمیزאنو  אلبیان مجمع مؤلفان
  .٢٢٤ستא ها آن ى אز آتش برאى عذאبیها، گرزها نیگذشته אز א .شود گدאخته مى ها آن هاى پوست

  آیۀ بیست و دوم

  ﴾کلَّما أَرאدُوא أَنْ یخْرُجُوא مِنْها مِنْ غَمٍّ أُعِیدُوא فِیها وَذُوقُوא عَذאبَ אلْحَرِیقِ﴿

گویند  یم ها آن و هرگاه بخوאهند אز آن خارج شوند به هستند جاودאندر عذאب  ها آن אستبه אین אشاره 
  .ى سوزאن אستابه معن »قیحر« .ه دאرندکغم و אندوهى  به دلیلعنى ی» مٍّغَ نْمِ« .که باز گردید

  آیۀ بیست و سوم

ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤאً  مِنْ أَساوِرَ مِنْإِنَّ אللَّهَ یدْخِلُ אلَّذِینَ آمَنُوא وَعَمِلُوא אلصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا אلْأَنْهارُ یحَلَّوْنَ فِیها ﴿
  ﴾وَلِباسُهُمْ فِیها حَرِیرٌ

کردند،  دو گروه ذکرشده رא که با یکدیگر جدאل میگروه دوم אز  نیکوی پس אز آن سرאنجام ۀאین آیه و آی
  .کند بیان می

ولی نوعی خاص  ،شبیه فلزאت دنیاאینها دهد که  نشان مىنکره بودن  .אند لؤلؤ هر سه نکره و אساور، ذهب
  .هستند

 אین دنیادر تنها زیور طال برאى مردאن  شود که אز אین آیه فهمیده می. אست» من لؤلؤ«تقدیرش  »لؤلؤ«
  .حرאم אست

                                                 
 .۱۳۹ ص ،۷ ، جمجمع אلبیان .٢٢٣

 .۱۴۰ ص ،همان .٢٢٤



 ۱۶۵    سيزدهمجلسه / ) ۲(تفسير قرآن 

Tafsir(2) 88-89 V. 02  http://vu.hadith.ac.ir  

  آیۀ بیست و چهارم

  ﴾وَهُدُوא إِلَى אلطَّیبِ مِنَ אلْقَوْلِ وَهُدُوא إِلى صِرאطِ אلْحَمِیدِ﴿

در  אلمیزאنصاحب . گر خوאهند گفتیدیکبه  אست که بهشتیان »سَالماً سَالماً« ظاهرאً کمنظور אز قول پا
ه در کست א ب آنیقول ط گوید که می ٢٢٥﴾الً سَالماً سَالماًیماً إِلَّا قِیها لَغْوאً وَ ال تَأْثِیسْمَعُونَ فِیال ﴿ تفسیر آیۀ
أَنِ אلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ها سَالمٌ وَ آخِرُ دَعْوאهُمْ یتُهُمْ فِیאللَّهُمَّ وَ تَحِ کها سُبْحانَیدَعْوאهُمْ فِ﴿ :ستیآن باطل ن

  .ب אستیقول ط ناهمز ین تشאهل به گفتگوى خود ظاهرאً ٢٢٦.﴾نَیאلْعالَمِ

های تیکو אز  شوند که در آن تحییت به سوی بهشتی אرشاد و رאهنمایی می ، ﴾وَهُدُوא إِلَى אلطَّیبِ﴿منظور אز 
جز فعل  بهشتیانאز  ،عنىی ؛אند شده تیبه صرאط خدאى محمود هدא سوی خدא و فرشتگان אست، لذא אین گروه

و هر آنچه در بهشت אست قول  زند یب سر نمىجز قول ط ها آن ه אزک چنان ؛شود ده صادر نمىیمحمود و پسند
شده אین אفرאد با هدאیت به  و همچنین گفته . אست »...خْرُجُوא یلَّما أَرאدُوא أَنْ ک«ه در مقابل ین آیא .طیب אست

  .شود برאی آنان آسان می قول طیب، אین گفتار

  بیست و پنجم تا بیست و نهمات یآ: دومبخش 

  بررسی آیات

هِ وَאلْبادِ یفُ فِکجَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَوאءً אلْعا یلِ אللَّهِ وَאلْمَسْجِدِ אلْحَرאمِ אلَّذِیصُدُّونَ عَنْ سَبِیفَرُوא وَکنَ یإِنَّ אلَّذِ﴿ .۲۵
  ﴾مٍیلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذאٍب أَلِهِ بِإِلْحادٍ بِظُیرِدْ فِیوَمَنْ 

عِ کنَ وَאلرُّینَ وَאلْقائِمِیلِلطَّائِفِ یتِیئاً وَطَهِّرْ بَیشَ یبِ کتِ أَنْ ال تُشْرِیانَ אلْبَکمَ مَیوَإِذْ بَوَّأْنا لِإِبْرאهِ﴿ .۲۶
  ﴾אلسُّجُودِ

  ﴾قٍیلِّ فَجٍّ عَمِکنَ مِنْ یأْتِی لِّ ضامِرٍکرِجاالً وَعَلى  کأْتُویאلنَّاسِ بِالْحَجِّ  یوَأَذِّنْ فِ﴿ .۲۷

لُوא مِنْها کمَةِ אلْأَنْعامِ فَیامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُْم مِنْ بَهِیأَ یرُوא אسْمَ אللَّهِ فِکذْیشْهَدُوא مَنافِعَ لَهُمْ وَیلِ﴿ .۲۸
  ﴾رَیوَأَطْعِمُوא אلْبائِسَ אلْفَقِ

  ﴾قِیتِ אلْعَتِیطَّوَّفُوא بِالْبَینُذُورَهُمْ وَلْوفُوא یقْضُوא تَفَثَهُمْ وَلْیثُمَّ لْ﴿ .۲۹

  ترجمۀ آیات) אلف

ه آن رא برאى کمسجدى  دאرند؛ باز میאند و مردم رא אز رאه خدא و مسجد אلحرאم  افر شدهکه کسانى ک. ۲۵
دم رא אز ه بخوאهد مرک هر) در عذאب خوאهند بود( ،م و مسافر در آن برאبر هستندیم، مقیא سان قرאر دאدهیکمردم 

  .میچشان رא به אو مى دردناکعذאب  ،ندکروى ظلم אز آن منحرف 

زى رא یمن چ اه بک] و به אو אمر کردیم[م، یردکم آماده یعبه رא برאى אبرאهکان که مکن وقتى رא کاد ی. ۲۶
  .طوאف حاجیان و قیام، رکوع و سجود نمازگزאرאن پاک و مطهر نگه دאرمرא برאى  ۀیک مگردאن و خانشر

  .ندیآ ب الغر אز هر رאه دور به سوى تو مىکاده و سوאر بر هر مرین، پکان مردم حج رא אعالم یم. ۲۷

                                                 
  .۲۶و  ۲۵/ وאقعه. ٢٢٥

  .۱۰/ یونس. ٢٢٦
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اد ی אست، ردهکشان یان روزیپاین بر آنچه אز چهارنند و نام خدא رא در روزهاى معیببتا منافع خود رא . ۲۸
  .دینکر אطعام یفق و به گرفتارِ ها آن د אزیپس بخور .نندک

אز طوאف و سعی و (رא خود  تعهدאتنند و کل یخود رא زא و آلودگی کچر אز אدאی قربانی بایدبعد  سپس. ۲۹
  .نندکطوאف  کهن ۀخان سپس بر گردند و یوفا نما) های منی حضور در ضیافت شب

  وאژگان بررسی ) ب

ه ک سى אستکه یآאین منظور אز آن در  .م אستیبا تعظ همرאه ى مالزمتاوف به معنکف و عُکعَ :عاکفُ
  .ه باشدکن مکمالزم و سا

منظور  .אست شوندهى ظاهراאسم فاعل به معننیز » باد«. אست دیا ظهور شدیظهور به معنای » وبدאل« :بادِ
  .شود ه ظاهر مىکه مسافر אست یآאین אز آن در 

  .»لحد אلى فالن« :אست عدول و אنحرאف אز אستقامت به معنای لحادإحد و لَ :إِلْحاد
آن رא نیز زمخشرى . دאنسته אستردن کى آماده ارא به معن» أنابوّ«طبرسى . منزال هیّأه و مکَّن له: أهبوَّ :بَوَّأْنا

  .אستمعنا کرده محل رجوع 

  .جمع ساجد אست» دجَّسُ«ه ک  چنانهمع، کجمع رא :عِکّرُ

 .ى אعالم אستابه معننیز אذאن  .אست» نکאعالم «ى افعل אمر به معن :أَذِّنْ

  .אست ادهیى پاه جمع رאجل به معنیآ אین در :رِجال

گوشت  کمאسب ضامر به معنای « :دیرאغب گو .رده אستکه رאه رفتن אو رא الغر ک یب الغرکمر :ضامِرٍ
  .»گوشت شده אست مک کردن ارکه در אثر کאست 

 »ججافِ«جمع آن  و رود میار که ع بیرאه وس معنای و درאست وه کان دو یافى مکفجّ ش. عیرאه وس :فَجٍّ
  .אست

  .ق باشدیه ژرف و عمکچاهى אست  ،قیبئر عم. گودى: قمْعُ :عَمِیقٍ

 »אالنعام« در هر صورت .باشد ىکا در خشیا یدر درکه  אعم אز אینند یچهارپا رא گونوع مه هر یبه :بَهِیمَة
  .אند دאنستههای אهلی  برخی نیز آن رא دאم ).هیانیب ۀאضاف( אستثه אنعام ثال همان هکست א ص آنان و مخصّیب

  .ختى אسته در سکسى ک :بائس .سختى: بأس :بائِسَ

  .شود جدאد אز بدن یه باکره אست یناخن و غ کאصل آن چر. کچر :تَفَثَ

  .نامند یق مىت عتیعبه رא بک :عَتِیقِ

  شرح آیات) ج

یان به ب. پیرאمون مناسک حج و مباحث مربوط به مسجد אلحرאم و حرم אلهی سخن رفته אستات ین آیدر א
 .گرفتار عذאب אلهی خوאهند شد کنند، جلوگیری میه کبه م مسلمانانאز ورود  که به دلیل אینان کمشرقرآن، 

کند که چرא باید مشرکان אز ورود مسلمانان به مکه جلوگیری  قرآن در אدאمه אین پرسش אساسی رא مطرح می
אست و فرقی میان אهل مکه و دیگرאن کنند، در حالی که خدאوند مسجد אلحرאم رא برאی همگان قرאر دאده 

م یאبرאهگاه در بیان همگانی بودن אین مسجد ماجرאی ساخته شدن آن به دست حضرت  آن. نیست
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 אحکامیو با بیان کند  میبیان رא אز אحکام آن  אی پارهو  אین خانهزیارت  رאیمردمان ب یخوאنفرאو  )אلسالم علیه(
دهد אین אست که אین آیات  אین مباحث نشان می. رساند ه سرאنجام میبحث رא ب، אست ه در אسالم آمدهکگر ید

  .אست ینه نازل شدهدر مد

  تفسیر آیات

  آیۀ بیست و پنجم

مَنْ یرِدْ فِیهِ وَ فِیهِ وَאلْبادِ إِنَّ אلَّذِینَ کفَرُوא وَیصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ אللَّهِ وَאلْمَسْجِدِ אلْحَرאمِ אلَّذِی جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَوאءً אلْعاکفُ﴿

  ٢٢٧﴾بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذאبٍ أَلِیمٍ

به  ر آمدنمان آوردن و مسلمانان رא אز دیمردم رא אز אبا جار و جنجال  هکان אست کد مشریه تهدین آیא
 به אین معنا ؛بر אستمرאر داللت دאرد »یصُدُّونَ«وאژۀ . دאشتند باز میطوאف אنجام نماز و خوאندن مسجد אلحرאم و 

 »مسجد אلحرאم« و مان آوردن אستیאنیز  »سَبیل אللَّه«אز منظور  .دאدند אدאمه مىرא ار کن אیوسته یان پکه مشرک
ه بودند، کدر مهنگام ه آن کمان آوردن شامل مردمى אست یאز אبازدאشتن مردم  .אست »ل אللَّهیسب« عطف بر

  .אستکه ن خارج אز مانامسلمهم شامل و مردم  آن شاملهم مسجد אلحرאم ورود به אز بازدאشتن ولى 

אست و  یکسان همه برאیه مسجد אلحرאم کدهد  و نشان مى אست وصف مسجد »אلَّذِی جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ«
م یمق ،عنىی ؛אست پیشین ۀیان جملب »سَوאءً אلْعاکفُ فِیهِ وَ אلْبادِ«جملۀ . باز دאردگرى رא אز آن یسى حق ندאرد دک

ه کدر م אقامتمنظور אز אقامت در مسجد אلحرאم  .دאرندאز آن رא حق אستفاده همه ند و א سانیکدر آن  و مسافر
  .אست

هاى  ونت در خانهکان رא אز سیحاج توאن אند که نمی بسیاری بر אین نکته تأکید کردهات یروאکه  ناگفته نماند
به  אی نامه در) אلسالم علیه(علی  حضرت .ستین یدرستکار ه کهاى م و אجاره دאدن خانه بازدאشته کم
 که یدفرما میخدא  ؛ زیرאرندیزى نگیه فرمان ده تا אز مسافر چکبه אهل م«: سدینو مى ،هکفرماندאر م ،عباس بنא
  ٢٢٨.»هستند یکسانم و مسافر در آن یمق

  : نقل کرده אست که فرمودند )אلسالم علیه(على بن جعفر אز موسى بن جعفر 

  ٢٢٩.هالونَزِنْیَ ورِאلدّ منَ ئاًیش אلحاجَّ عَنَمْیَ نْأ ةَکَّمَ لِهْأ نْمِ دٍحَغى ألبَنْیَ سَیْلَ

  .هیچ یک אز אهل مکه حق ندאرند که حاجیان رא אز منزل گزیدن در آن بازدאرند

که مرאد אز مسجد אلحرאم  دهد نشان می مطلب نیشود، אما א بحثفقه علم د در ین سخن بایل אیتفص אلبته
  .٢٣٠که طبرسى فرموده אست چنان ؛م אستحر ۀیا همه کم ۀهم

                                                 
  .بر ماضى عطف شود ،אست كه مضارع» یصدون« ۀمانعى نیست كه جمل. ٢٢٧

سَوאءً אلْعاكِفُ فِیهِ وَ ﴿ :قولُه یَبحانَאللَّه سُ نَّإف جرאًأ ن ساكنٍن الیأخذوא مِאَ مكةَ אهلَ رْومُ«: אصل عبارت אین چنین אست. ٢٢٨
  .۶۷ ۀنام ،نهج אلبالغه؛ »﴾אلْبادِ

  .سناد حمیرىقرب אإل به نقل אز برهانאلتفسیر . ٢٢٩

 .۱۴۴، ص ۷، ج مجمع אلبیان ٢٣٠
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ه کهرمعنا אست که  به אین ﴾وَمَنْ یرِدْ فِیهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذאبٍ أَلِیمٍ﴿אدאمۀ אین آیه، یعنی عبارت 
אگر منحرف  با אین وجود. میچشان مى دردناک یکند، به אو عذאببخوאهد אز روى ظلم مردم رא אز آن منحرف 

  .אشکالی ندאرد ،شامدى باشدیאز روى مصلحت و پردن ک

 جلوگیریهمان  אلحاد به ظلم، .אست» بِظُلْمٍ حادאًإلْ وَ مَنْ یرِدْ فِیهِ«ر آن یאست و تقد زאئد» بِإِلْحادٍ«در باء 
  .ستא در آنאنجام طوאف نماز و به جا آوردن مسجد و رآمدن به אز د

  آیۀ بیست و ششم

  ﴾هِیمَ مَکانَ אلْبَیتِ أَنْ ال تُشْرِک بِی شَیئاً وَطَهِّرْ بَیتِی لِلطَّائِفِینَ وَאلْقائِمِینَ وَאلرُّکعِ אلسُّجُودِوإِذْ بَوَّأْنا لِإِبْرא﴿

منظور אز . شود مى دאده حیا مسجد אلحرאم توضیو همگانى بودن حرم  »جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ«عبارت ه ین آیאدر 
م یرא برאى عبادت אبرאه و عرصۀ حرم تیمحل ب ،عنىی ؛ا شده אستر آن بند کعبهه کمحلى אست  »تیان بکم«

 وحى سابق رא ؛ یعنی،تفسیریه אست "أَنْ ال تُشْرِک"در  "نأ"«: فرماید  می אلمیزאن تفسیرصاحب . آماده کردیم
ن یدر א ،عنىی ؛ستא» ... أَنْ ال تُشْرِک بِی شَیئاً هِیْلَإنا یْحَوْأ«یر آن تقد אست که طبرسى فرموده .»ندک ر مىیتفس
  .نباش کن و مشرکت عبادت یب

و אین به معنای وضع אحکام و آموزش  אست کאز شرآن ردن ک کپا »رهْطُ«منظور אز رسد که  به نظر می
مقصود کلی אین آیه آن אست که . کند پرستی به آن خانه جلوگیری می אموری אست که אز رאه یافتن شرک و بت

  .برאی طوאف حاجیان و قیام، رکوع و سجدۀ نمازگزאرאن، پاک و مطهر نگه دאرخانۀ مرא دور אز مظاهر شرک، 

  آیۀ بیست و هفتم

  ﴾وَأَذِّنْ فِی אلنَّاسِ بِالْحَجِّ یأْتُوک رِجالًا وَعَلى کلِّ ضامِرٍ یأْتِینَ مِنْ کلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ﴿

توאند  همچنین می. ه حج فرא خوאندتا مردم رא بאست  )אلسالم علیه(م یאبرאه پیشین به فرمان ۀאدאمאین آیه 
باشد تا مردم رא برאی حج فرא خوאند، אما رسول خدא  )وآله علیه  אهللا صلی(ی אسالم رسول گرאم برאیفرمانی 

حرم אز مظاهر شرک پاک شود،  ۀکعبه و محدود ۀباید خان که می ۀ پیشین،آی ۀبه قرین )وآله علیه אهللا صلی(
ن رא امشرکمسلمانان توאنستند مظاهر شرک אز حرم خدא زدوده شد و  هجرت در سال نهممل کردند تا أتمدتی 
در سال دهم هجرت بانگ برآورد که ) وآله علیه אهللا صلی(گاه منادی رسول خدא  آن. دننخدא دور ک ۀאز خان

ند توאند، حاضر و با ما عازم حج شود تا رسول خدא بتوא رود، پس هرکه می رسول אهللا در אین سال به حج می
  ٢٣١.مناسک حج رא عمالً و عیناً به مردم بیاموزد

کند که  مجزوم شده אست و אعالم می» אذّن«אمر  پاسخ در» کَیأْتُو«فعل :»لِّ ضامِرٍکرِجالًا وَ عَلى  کَیأْتُو«
شتابند تا در رکاب تو حج رא به  אگر אعالم کنی، مردم پیاده و سوאره، حتی سوאر بر شترאن الغر به حضورت می

) سوאرאن(» رکّاب«و ) پیادگان(» مشاة«فعل جمع مؤنث אست به אعتبار جمع حاجیان که » یأْتِینَ« ٢٣٢.ورندجا آ
  .خوאهند بود

گذرد و حاجیان אز  ها می های ورود به مکه אز دره دهندۀ آن אست که رאه نشان» مِنْ کلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ«عبارت 
  .شوند م میهای عمیق که در مسیرشان قرאر دאرد، وאرد حر درّه

                                                 
  .۲۴۱، ص ۲، محمد باقر بهبودی، ج تدبری در قرآن. ٢٣١

  .که در سفر حجة אلودאع جمع زیادی پیاده بودند چنان. ٢٣٢
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  آیۀ بیست و هشتم

لُوא مِنْها وَأَطْعِمُوא אلْبائِسَ لِیشْهَدُوא مَنافِعَ لَهُمْ وَیذْکرُوא אسْمَ אللَّهِ فِی أَیامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِیمَةِ אلْأَنْعامِ فَک﴿
  ﴾אلْفَقِیرَ

نند و نام خدא رא در کمشاهده  در آنجارא خود ع ند تا منافیآ مى ،عنىی ؛אست» کَیأْتُو«وאژۀ ل یتعلאین آیه 
  .نندکاد ین یى معیروزها

ى یشناآ :وى حج مانندیمنافع دن ؛ا و آخرت אستی، شامل منافع دنאست ات آمدهیه در روאک چنان »منافع«
 ،تبکشبرد میبرאى پ همکاریאطالعات،  ۀگر، پى بردن به عظمت و گسترش אسالم، مبادلیهمد امسلمانان ب

؛ و آن مانندאسالمى و  یکپارچۀ ۀجاد جامعیمحروم، א انبه مسلمان کمک ۀن، طرح نقشیرزه با دشمنان دمبا
אز  کافىدر . ستאعمال حج א دیگرذبح و  ،سعى ،ه همان طوאفک ،وجوه تقرب به خدא :مانند حج منافع אخروى

  : دیه گوکאست  یم نقل شدهع بن خثیرب

 .دאدند אو رא در محلى طوאف مى بیماریאز شدت  کهدم یرא د) אلسالم علیه(אمام صادق 
دست خود  گاه آن. گذאشتند ن مىیאو رא به زم تا فرمود مى ،دیرس مانى مىین کبه ر گاههر

مرא به دوش « :فرمود مى سپس .دیمال ن مىیو به زم کرد میمحمل خارج  ۀرא אز روزن
 ،ت شومیفدא ،سول אللَّهبن ریا« :گفتم ،ردکن یدر هر شوط چن و دفعات به چون .»یدریگ
: دیفرما میه کאم  دهیشنکالم خدא رא من « :فرمود .»ل אستکمش انتאیار برکن یא
   ٢٣٣.هر دو: فرمود ؟ا منافع آخرتیا یمنافع دنکه گفتم  .»﴾شْهَدُوא مَنافِعَ لَهُمْیلِ﴿

  .٢٣٤و مغفرت אست همان گذشت ،منافع آخرت אست که אز آن حضرت نقل شده אلبیان مجمعدر 

به یادگار مانده ) אلسالم علیهما(אست که אز زمان אبرאهیم و אسماعیل ق یام تشریא »أَیامٍ مَعْلُوماتٍ«رאد אز م
אز אئمه  אلجامع جوאمعدر  هک چنان אست؛ אز آن پسد قربان و سه روز یروز ع אست و منظور אز آن

 امُیّאألوَ قِ،یرشْאلتَّ امُیأ هبعدَ ةُثَالאلثَّو رِحْאلنَّ ومُی ها آن :)אلسالم علیه( אلباقرِ عنِ«: نقل شده אست )المאلس یهمعل(
  ٢٣٥.»ةِجَّحَى אلْذِ رُشْعَ دودאتُعْمَאلْ

به אین معنا אست که هنگام ذبح چهارپایان نام خدאیی رא که  »عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِیمَةِ אلْأَنْعامِ«عبارت 
 ﴾امٍ مَعْلُوماتٍیَأ یرُوא אسْمَ אللَّهِ فِکذْی﴿، منظور אز بنا بر אین. ها قرאر دאده אست، ذکر کنند چهارپایان رא روزی آن

  .ردندک ر مىکذهنگام قربانی ان خود رא یان نام خدאکمشرگفتنی אست که  .ذبح قربانى אستهنگام ر خدא کذ

                                                 
وهو یطاف به حول אلكعبة فى محمل وهو شدید אلمرض فكان  )אلسالم علیه(شهدت אبا عبدאللَّه  :عن אلربیع بن خثیم قال«. ٢٣٣

فلما  "אرفعونى": ثم یقول ،فاخرج یده من كوة אلمحمل حتى یجرها على אالرض كلما بلغ אلركن אلیمانى אمرهم فوضعوه باالرض
אنى سمعت אللَّه عز وجل  :قال." هذא یشق علیك نّإ ،جعلت فدאכ یابن رسول אللَّه" :فى كل شوط قلت له فعل ذلك مرאرאً

  .۵۱۲، ص ۱۴، ج میزאنאل ؛»אلكل: قال "منافع אلدنیا אو منافع אالخرة؟" :فقلت ﴾یشهدوא منافع لهم﴿ :یقول

אلعوفی، وهو אلمروی عن أبی جعفر אلباقر  ةیعط، عن سعید بن אلمسیب و ةوهی אلعفو وאلمغفر ةهی منافع אالخر: و قیل ٢٣٤
 ).אلسالم علیه(

در  .»אیام معلومات אیام تشریق אست« :كه فرموده אستآمده  )אلسالم  علیه(سه روאیت אز אمام صادق  تفسیر برهاندر . ٢٣٥
  .»אلمعلومات وאلمعدودאت وאحدة وهن אیام אلتشریق«. אست هنیز آمدزید شحام  روאیت
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و به تصریح אمام  ٢٣٦ام مخصوص ذبح قربانى אستین אیאאست که  دهآم אلجامع جوאمعو  אلبیان مجمعدر 
ا یفتد و אگر به سبب عذرى یر نید به تأخیه ذبح قربانى אز روز عکست א اط آنیאحت אلوسیله تحریردر  مینیخ

  .ندکذبح  قیام تشریه در אکست א אحوط آن אفتد،ر یتأخبه بدون عذر 

 ادی אز אین روخدא رא  ،عنىیאست؛ علّت  مقام بیاندر  »عَلى ما رَزَقَهُمْ« که عبارت ن אست گفته شودکمم
پانزده  ، سپسر אستیبکمرאد אز آن، ت«: فرمود هکאست نقل شده ) אلسالم علیه(ه אز حضرت صادق ک چنان ؛نندک

للَّه کبر وأبر، אللَّه کأبر، ال אله אال אللَّه وאللَّه کأאللَّه « که ن عبارتیبد ،د قربان אستیאز ظهر ع ها ین آنه אولک ،نماز
  .»مِنْ بَهِیمَةِ אلْأَنْعامِ ناعَلى ما رَزَقَبر کأبالنا وאللَّه أحمد للَّه على ما بر على ما هدאنا وאلکأאلحمد، אللَّه 

ید قو  ه خوردن و אطعام گوشت قربانى وאجب אستکאست  אز آن ىکحا »...لُوא مِنْها وَ أَطْعِمُوא کفَ«ظهور 
  .یفتارنه هر گر ،ر باشدیه فقکگرفتارى אست  فرد »سائب«منظور אز  که کند فقیر روشن مى

  آیۀ بیست و نهم

  ﴾ثُمَّ لْیقْضُوא تَفَثَهُمْ وَلْیوفُوא نُذُورَهُمْ وَلْیطَّوَّفُوא بِالْبَیتِ אلْعَتِیقِ﴿

و آلودگى خود رא  کچر مسلمانان باید پس אز قربانی کردن. دאرد رא بیان می אین آیه مرאسم پس אز قربانی
و وظایف خود رא אز طوאف خانه  نندکوفا  אند، ود وאجب کردهو پس אز آن به تعهدאتی که با אحرאم بر خنند کل یزא

عبه رא کیک بار دیگر خانۀ کهن  گاه آنو  های منا به پایان برند و سعی صفا و مروه و حضور در ضیافت شب
  .نندکطوאف 

  : אست فرموده אلمیزאنصاحب 

ن یאز ب אستאحرאم عارض شده  ۀلیبه وسکه  رא ه آنچهکست א آن »قضاء تفث«منظور אز 
אز אحرאم  ه אز خروجیناکها  که همۀ אینآن مانندردن مو و کوتاه کمانند گرفتن ناخن،  ؛ببرد
   ٢٣٧.אست

אز جمله حماد بن  .ت شده אستیروא )المאلس یهمعل(ت یه אز אهل بک چنان אست؛ مرאد אز طوאف، طوאف نساء
  : אست ردهکنقل  )אلسالم علیه(عثمان אز حضرت صادق 

  ٢٣٨.ساءِאلنِّ وאفُطَ :قال ﴾ قِیتِ אلْعَتِیطَّوَّفُوא بِالْبَیَوفُوא ُنذُورَهُمْ وَ لْیوَ لْ﴿ لَّوجَ زَّعَ אللَّهِ فى قولِ

ه با آن، مقاربت زنان کمرאد אز آن طوאف نساء אست  که אند ردهکت یאصحاب ما روא«: فرموده אستطبرسى 
مگر  ،شود یز بر אو حالل میهمه چ ،دنک ارتیمرد چون طوאف ز .ارت אستیאز طوאف ز پسشود و آن  حالل مى

  .»ندشو یز بر אو حالل مید، زنان ننکزنان و چون طوאف نساء 

                                                 
 .۱۴۶، ص ۷، ج مجمع אلبیان ٢٣٦

سنان قال قلت  عن אبن« ـ »قص אلشارب وאالظفار«: قال ﴾ثم لیقضوא تفثهم﴿فى قول אللَّه  )אلسالم علیه(عن אبى جعفر «. ٢٣٧
  .۵۱۴، ص ۱۴، ج אلمیزאن؛ »هو אلحلق وما فى جلد אالنسان: قال ﴾لیقضوא تفثهم ثم﴿فى قول אللَّه  )אلسالم  علیه(البى عبد אللَّه 

  .، ذیل آیهتفسیر برهان. ٢٣٨
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  هدف درس

  .אم تا چهل و هشتم سورۀ مبارک حج سی اتیآشرح و تفسیر  با ییآشنا 

  אم تا چهل و هشتم آیات سی

  بررسی آیات

مْ فَاجْتَنِبُوא یکتْلى عَلَیمُ אلْأَنْعامُ إِالَّ ما کرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَیماتِ אللَّهِ فَهُوَ خَعَظِّمْ حُرُیوَمَنْ  کذلِ﴿ .۳۰
  ﴾אلرِّجْسَ مِنَ אلْأَوْثانِ وَאجْتَنِبُوא قَوْلَ אلزُّورِ

حُ یبِهِ אلرِّ یرُ أَوْ تَهْوِیمِنَ אلسَّماءِ فَتَخْطَفُهُ אلطَّ أَنَّما خَرَّکبِاللَّهِ فَ کشْرِینَ بِهِ وَ مَنْ کیرَ مُشْرِیحُنَفاءَ لِلَّهِ غَ﴿ .۳۱
   ﴾قٍیانٍ سَحِکمَ یفِ

   ﴾عَظِّمْ شَعائِرَ אللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى אلْقُلُوبِیوَمَنْ  کذلِ﴿ .۳۲

  ﴾قِیتِ אلْعَتِیها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمى ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى אلْبَیمْ فِکلَ﴿ .۳۳

مْ إِلهٌ وאحِدٌ فَلَهُ کمَةِ אلْأَنْعامِ فَإِلهُیرُوא אسْمَ אللَّهِ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِکذْیاً لِکلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَکوَلِ﴿ .۳۴
  ﴾نَیأَسْلِمُوא وَبَشِّرِ אلْمُخْبِتِ

אلصَّالةِ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ  یمِیى ما أَصابَهُمْ وَאلْمُقِنَ عَلیرَ אللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَאلصَّابِرِکنَ إِذא ذُیאلَّذِ﴿ .۳۵
   ﴾نْفِقُونَی

ها صَوאفَّ فَإِذא وَجَبَتْ جُنُوبُها یرُوא אسْمَ אللَّهِ عَلَکرٌ فَاذْیها خَیمْ فِکمْ مِنْ شَعائِرِ אللَّهِ لَکوَאلْبُدْنَ جَعَلْناها لَ﴿ .۳۶
  ﴾ُرونَکمْ تَشْکمْ لَعَلَّکسَخَّرْناها لَ کذلِکאلْمُعْتَرَّ لُوא مِنْها وَأَطْعِمُوא אلْقانِعَ وَکفَ

بِّرُوא אللَّهَ عَلى ما کمْ لِتُکسَخَّرَها لَ کذلِکمْ کنالُهُ אلتَّقْوى مِنْینْ کنالَ אللَّهَ لُحُومُها وَال دِماؤُها وَلیلَنْ ﴿ .۳۷
  ﴾نَیمْ وَبَشِّرِ אلْمُحْسِنِکهَدא

  ﴾فُورٍکلَّ خَوَّאنٍ کحِبُّ ینَ آمَنُوא إِنَّ אللَّهَ ال یאلَّذِ دאفِعُ عَنِیإِنَّ אللَّهَ ﴿ .۳۸

  ﴾رٌیقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوא وَإِنَّ אللَّهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِینَ یأُذِنَ لِلَّذِ﴿ .۳۹

وَلَوْ ال دَفْعُ אللَّهِ אلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ  قُولُوא رَبُّنَا אللَّهُیرِ حَقٍّ إِالَّ أَنْ یارِهِمْ بِغَینَ أُخْرِجُوא مِنْ دِیאلَّذِ﴿ .۴۰
  ﴾زٌیعَزِ ینْصُرُهُ إِنَّ אللَّهَ لَقَوِینْصُرَنَّ אللَّهُ مَنْ یرאً وَلَیثِکهَا אسْمُ אللَّهِ یرُ فِکْذیعٌ وَصَلَوאتٌ وَمَساجِدُ یلَهُدِّمَتْ صَوאمِعُ وَبِ

رِ وَلِلَّهِ عاقِبَةُ کاةَ وَأَمَرُوא بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْא عَنِ אلْمُنْکأَقامُوא אلصَّالةَ وَآتَوُא אلزَّ אلْأَرْضِ ینَّاهُمْ فِکنَ إِنْ مَیאلَّذِ﴿ .۴۱
  ﴾אلْأُمُورِ

 ﴾ذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعادٌ وَثَمُودُکفَقَدْ  کذِّبُویکوَإِنْ ﴿ .۴۲

  ﴾مَ وَقَوْمُ لُوٍطیوَقَوْمُ إِبْرאهِ﴿ .۴۳

   ﴾رِکیانَ نَکفَ کینَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَیافِرِکتُ لِلْیذِّبَ مُوسى فَأَمْلَکنَ وَیحابُ مَدْوَأَصْ﴿ .۴۴

   ﴾دٍیةٌ عَلى عُرُوشِها وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِیخاوِ یظالِمَةٌ َفهِ یناها وَهِکةٍ أَهْلَینْ مِنْ قَرْیأَکفَ﴿ .۴۵
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سْمَعُونَ بِها فَإِنَّها ال تَعْمَى אلْأَبْصارُ یعْقِلُونَ بِها أَوْ آذאنٌ یونَ لَهُمْ قُلُوبٌ کتَאلْأَرْضِ فَ یرُوא فِیسِیفَلَمْ أَ﴿  .۴۶
   ﴾אلصُّدُورِ یفِ ینْ تَعْمَى אلْقُلُوبُ אلَّتِکوَل

  ﴾نَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَأَلْفِ سَک کوْماً عِنْدَ رَبِّیخْلِفَ אللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ یبِالْعَذאبِ وَلَنْ  کسْتَعْجِلُونَیوَ﴿ .۴۷

  ﴾رُیאلْمَصِ یظالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُها وَإِلَ یتُ لَها َوهِیةٍ أَمْلَینْ مِنْ قَرْیأَکوَ﴿ .۴۸

  اتیترجمۀ آ) אلف

 אموری رא که خدא حرمت نهاده אست، بزرگ بشمارد و سک هر .ن אستیא )אحکام و مناسک حج. (۳۰
پس אز אنجام مناسک، خوردن ( .برאى אو بهتر אست پروردگارششناسی در پیشگاه  ، אین وظیفهندکم یتعظ

د و یهاى پل אز بت אکنون. شود یخوאنده مبعدאً آیۀ آن بر شما مگر آنچه  ردید؛ان بر شما حالل گیچهارپا) گوشت
  .دینکباطل אجتناب سخن אز 

אست رده کسقوط ا אز آسمان یگو آرد، که به خدא شرکد هریستین کد و مشریه موحد هستکدر حالى . ۳۱
  .درאفکندان دورى کا باد אو رא به مید و نیربا ه مرغان אو رא مىک

אز تقوאى قلوب  אین عمل אو برخاستهخدא رא بزرگ شمارد،  شعائر دینه ک هر .سخن حق ن אستیא. ۳۲
  . אست

  .אست کهن ۀخان ساحت ها آن سپس محل ذبح .ن منافعى אستیمع یها تا مدت یبرאى شما در قربان. ۳۳

  دאده روزی ها آن ان بهیپاتا نام خدא رא بر آنچه אز چهار אی مقرر کردیم مناسک ویژههر אمتى ما برאی . ۳۴
   .رא بشارت بدهو مطیعان فرمان ما متوאضعان  .אو باشیدم یتسل ،אست خدאی یکتامعبود شما پس  .نندکاد ی אست،

 ،رسد مى ها آن ه بهکبر مصائبى  د وهایشان هرאسان شو دلر شود، که چون نام خدא ذکسانى ک. ۳۵
  .نندک אنفاق مى کنیم، روزیشان مینماز هستند و אز آنچه  ۀکنند אقامه ند،صابر

نام خدא رא  .ده هستیفا ها آن برאى شما در .אیم قرאر دאده شعارهای אلهیشترאن قربانى رא برאى شما אز  .۳۶
تناول کنید  ها آن پهلوهایشان به زمین چسبید، אز گوشت و چونیاد کنید  ها آن بر ،אند شدهصف  بر در حالى که

  .شکر کنید باشد که ،رא مسخر شما کردیم ها آن سان بدین .אطعام کنید سائلفقیر قانع و  و به

خدא پیشگاه به  אست که تقوאى شمابلکه אین رسد،  به خدא نمى ها هرگز گوشت و خون אین قربانی. ۳۷
و  دیییر گوبکتאست، رده ک شما رא هدאیت که آن به پاسرد تا خدא رא کאى شما رאم رא بر ها آن نیچن نیא .رسد مى
  .ارאن رא بشارت بدهکویکن تو

  .رא دوست ندאرد یافرکار و کانتیچ خیه خدא هکند ک فار رא אز مؤمنان دفع مىک ۀخدאوند فتن. ۳۸

אند و  ستم کشیده ها آن هک אست، هאذن قتال دאده شد אند، و غارت قرאر گرفتهه مورد قتال کبه مؤمنان . ۳۹
  .شان قادر אستیاری رخدא ب همانا

 אللَّه پروردگار ما: یندگو مى که آن جز) بدون هیچ جرمی(אند  شده آوאرهارشان یه به ناحق אز دکسانى ک. ۴۰
 ساها،یلکها،  د، صومعهنکگر دفع نید یبعضى אز مردمان رא با بعض) رخصت جنگ ندهد و شر(אگر خدא . ستא
خدא هرکه  ناًیقیو  حتماً .شوند و ویرאن میشود، خرאب  اد مىی ها آن در فرאوאنه نام خدא کها و مساجدى  نشتک

  .رومند و توאنا אستیخدא نکه رد، کخوאهد کند، خدא هم אو رא یاری ارى یرא 
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אمر به  و ددهن مى تاک، زدאرند برپای مینماز  ،مین قدرتشان دهیه אگر در زمکسانى هستند ک ها آن .۴۱
  .ستא خدא در دستارها کعاقبت  و نندک ر مىکمعروف و نهى אز من

ب یذکت )رسوالن אلهی رא( زیعاد و ثمود ن ،قوم نوح ها آن ش אزینند، پکب یذکتو رא ت کافرאن אگر. ۴۲
  .אند ردهک

  .لوطقوم م و یز قوم אبرאهیو ن. ۴۳

به عقوبت رא  ها آن سپس ،مهلت دאدم افرאن رאکو من هم ب شد یذکز تیموسى ن .ینو אهل مد. ۴۴
  دیدی چسان دست کافرאن رא کوتاه کردم؟ .گرفتم

کار بودند و אینک دیوאرها بر روی  و مردم آن سیهم یردک انشکه هالک و دیارها شهرאهل  رایچه بس. ۴۵
و سنگ که های آرאسته با گچ  ها که متروک شد و چه طاق ها و چاه چه قنات. هایشان فرو خوאبیده אست سقف
  .صاحب ماند بی

ه با آن کى یها ا گوشینند که با آن تعقل کقلوبى باشد  ها آن ردند تا برאىکن مسافرت نیا در زمیآ. ۴۶
  .شوند ور مىک ،ستא ها نهیه در سکى یها ه قلبکبل ،شوند یور نمکها  ه چشمکن אست یوאقع א .دبشنون

روز نزد خدאى تو مانند  یکאما ند، ک א خلف وعده نمىخد که آن خوאهند با عذאب رא به عجله אز تو مى. ۴۷
  .دیشمار ه مىک אست هزאر سالى

رא به  ها آن روزی که אین ستمکار بودند، مهلت دאدم تا که آن ر شهر و دیاری که به אهلش باایبسچه . ۴۸
  .باالخره بازگشت به سوی من אست. אنتقام گرفتم

  وאژگان بررسی) ب

  .אست ها محترمبه معنای  حرمت حرمات جمع .جایز نباشدچیزى که هتک آن  محترم و: حرمة :حُرُماتِ

  پلید: جْسَرِ

  .אست »אلوَثَن«آن  مفرد. هابت: أَوْثانِ

ى میل و ابه معن ،»ز«فتح ه ب ،»روَزَ«. אند آن رא دروغ معنا کردهطبرسى و جوهرى  ،رאغبאلکذب؛: زُّورِאل
 .אند که אز حق منحرف אست گفته، »ز«ضم ه ب، ورزُجهت אز آن دروغ رא  .אستگناه و بدی  هאنحرאف ب

جمع آن حنفاء  و موحّد ، مؤمن رאستین،مایل به حق: حنیف. به سویی گرאیش یافتن: مالَ: فنَحَ: حُنَفاءَ
 .אست

  .کردن سقوط: »אًخروریخِرُّ،  ،خرّ« :رّخَ

 .رباید مى אو رא: تَخْطَفُهُ .ربودن: فخطَ: تَخْطَفُهُ

  .کوبیدن و אز بین بردن: فتح آنه دورى و ب: »س« ضمّه ب سحق: سَحِیقٍ

به کار אسم زمان و مکان نیز אست که در معنای  ى عبادتامصدر میمى به معن ،بر وزن مشرب: مَنْسَک
 .ى عبادت אستانیز به معن ،بر وزن قفل و عنقنُسْک و نُسُک، . درو می

به کار نیز نرمى و توאضع ، אما در معنای ین هموאر אستى زمادر אصل به معن، بر وزن عقل، خبت :مُخْبِتِینَ
  . متوאضع :تخبِمُ .رفته אست
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یک همه خوف  و وجل، فزعگوید که  میطبرسى . ، هول و هرאس و بیم אستترسبه معنای  لجِوَ :وَجِلَتْ
  .هستندچیز 

  »ةنَدَبَאل« مفرد آن شوند و شترها و گاوهایی که در مکه قربانی می: بُدْنَ

  .»باشددر نظر ه بزرگى جثّه کشود  ى گفته مىیدن در جابُ«: دیگورאغب 

  .کندا نیند کند، خوאه سؤאل کقناعت به אو دאده شده אست، ه به آنچه کست کسی אقانع : אلقانع

رא قصد אو و فرد دیگری برود که پیش شود  به کسی گفته میمعترّ . کند که سؤאل مىאست کسى  :مُعْتَرَّאل
  .ندک

 .אست کننده بسیار خیانتو به معنای خائن  ۀمبالغ :خَوَّאنٍ

و در آن عزلت ند ساخت آن رא در صحرאها مى אرאهبان نصار .ر אستیى داجمع صومعه، به معن :صَوאمِعُ
 .بار در قرآن آمده אست یکتنها  אین وאژه .ردندک و عبادت مىند دیگز می

 .مفرد آن صلوة אستو ) اه کنشت(معابد یهود ، به معنای بر وزن نفرאت: صَلَوאتٌ

 :ن אستیر آن چنیتقد .ستא ساختمانها سقف »عروش«منظور אز . سقوط ،خالى شدن: خوى: خاوِیةٌ
 .»هاوشِرُلى عُعَ ةٌیَها باقلِهْأ نْمِ ةٌیَخاو«

 کارى کردن گچ ، ساختن و بنا کردن אست و به کسر אول، باال بردن، به معنای فتح אوله ب، شید: مَشِیدٍ
 .ى گچ אستامعنه شید ب אلبیان مجمعאز دیدگاه مؤلف . کارى شده بلند و باال یا گچ ،مرتفع :یدمش .אست

  .אست ى بازگشت و אنتقالامى به معنیه مصدر میآאین در . دنیرس و تحول ،رجوع، אنتقال: ریص :مصیر

  اتیآ شرح )ج

نازل جنگ אست که در بارۀ  אی هیآنخستین  ﴾...مُوא قاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِینَ یأُذِنَ لِلَّذِ﴿ یۀآאند که  برخی گفته
. زدند کردند و کتک می אی رא زخمی می عدههر روز دאدند و  آزאر مین رא اناه مسلمکان مکمشر. ٢٣٩شده אست

دعوت صبر رא به  ها آن ،ضرت در جوאبآن حردند و ک مىشکایت ) وآله علیه אهللا صلی(مسلمانان به پیامبر 
نه یبه مدهنگامی که مسلمانان  .אست  مأمور نشدهیدن ندאرد و به جنگ جنگکه אجازۀ فرمود  کرد و می می

  .آیه در بارۀ جنگ אستبدین تربیت אین آیه نخستین . نازل کرده رא ین آیאوند ، خدאندردکهجرت 

 .ردک خوאهدبر طرف ان رא אز مؤمنان کمشرشرّ ه خدא کدهد  وعده مىنخست به مسلمانان ات، ین آیدر א
برطرف کردن شرّ کفار و (قانون ن یאگر א :فرماید میوعده پی אین دهد و در  مىیاری  ۀو وعدجنگ  ۀאجاز گاه آن

אو رא  کش بىنیز ند، خدא کارى ین خدא رא یس دکهر  .ندبرد مین یامبرאن رא אز بیفار آثار پکنبود، ) یاری مؤمنان
  .ردکارى خوאهد ی

؛ زیرא تازگى ندאرد دروغگو بنامند،ن وعده تو رא یدر אאفرאدی ر אگفرماید که  به پیامبر خود می گاه آن
در  ها آن אگر .محقق خوאهد شدخدא  ۀباالخره وعدאند، ولی  دروغگو نامیدهز یامبرאن گذشته رא نیپگونه אفرאد  אین
به אز تو ود رא ذאب موعع ها آن .شود میثابت  ها آن گفتار ما بررאستی نند، یبکنند و آثار گذشتگان رא بن سفر یزم

                                                 
 .۳۹، ص ۲۳، ج تفسیر אلرאزی .٢٣٩
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گرאن یز در عذאب دیدر گذشته ن که چنان ؛אش حتمى אست وعدهو ند ک خدא عجله نمىאما خوאهند،  عجله مى
  .کردאش عمل  رد و مهلت دאد، אما در آخر به وعدهکعجله ن

  اتیر آیتفس

  تعظیم شعائر אلهی

 אم آیۀ سی

عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَکمُ אلْأَنْعامُ إِلَّا ما یتْلى عَلَیکمْ فَاجْتَنِبُوא אلرِّجْسَ مِـنَ אلْأَوْثـانِ   ذلِک وَمَنْ یعَظِّمْ حُرُماتِ אللَّهِ فَهُوَ خَیرٌ لَهُ ﴿
 ﴾وَאجْتَنِبُوא قَوْلَ אلزُّورِ

در  .دنک ان داللت مىیه بر حالل بودن چهارپاک ،﴾مَةِ אلْأَنْعامِیما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِ﴿אست אز  یه אستثنان آیא
ماه حرאم رא   های אلهی باشید؛ حرمت شود که شما باید در حال אحرאم و در سفر حج مرאقب حرمت متذکر میآغاز 

ها  بنا بر אین، هر کس عالوه بر رعایت حرمت. نگه دאرید، حرمت سرزمین حرم و مقررאت אحرאم رא رعایت کنید
  .ارش به خیر و صالح אو خوאهد بودشناسی אو در پیشگاه پروردگ هم بکوشد، אین وظیفه ها آن در بزرگدאشت

زیرא در حال  ؛﴾مَةِ אلْأَنْعامِیرُوא אسْمَ אللَّهِ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِکذْیوَ﴿فرماید که  در آیۀ بیست و هشتم می
توאن قربانی  های אهلی رא نمی های אهلی، بر حاجیان حالل אست و جز دאم یعنی دאم» بهیمۀ אنعام«אحرאم تنها 

کند؛ زیرא  و همۀ אنعام، خوאه אهلی یا وحشی، رא حالل می ﴾أُحِلَّتْ لَکمُ אلْأَنْعامُ﴿: فرماید ما در אین آیه میکرد، א
در אینجا אحرאم حج پایان یافته و تنها حرمت حرم باقی مانده אست که هیچ کس، چه در حال אحرאم و یا 

إِلَّا ما ﴿ ۀجمل .توאند تغذیه کند حرم می אزیرون غیرאحرאم، در محدودۀ حرم حق صید کردن ندאرد، ولی אز صید ب
ه نام کאى  حهیذب مانند ،شود نون بر شما خوאنده مىکא آنچه אز هم ،عنىی ؛داللت دאرد بر אستمرאر  ﴾مْیکتْلى عَلَی
 هک ها آن و مانند کگوشت خو ،خون ،تهیمانند م ،نده خوאنده خوאهد شدیشود و آنچه در آ ر مىکذ ها آن ها بر بت

حج نازل  ۀאز سورها پس  ۀ אین سورهآمده אست و هم ٢٤٣ائدهمو  ٢٤٢بقره ٢٤١،אنعام ٢٤٠،نحلهای  هدر سور
  .אند شده

 ست که به אبرאهیم تشریعא همان ،جریان אعمال حج که گذشت ،یعنى ؛אست» ذلک مرُאأل« ،»ذلک«تقدیر 
  .و بیان کردیم

هـا همـان    אز حرمـت منظـور  . بزرگ بدאردخدא رא  אلهی های حرمته کعنى هری ،»وَ مَنْ یعَظِّمْ حُرُماتِ אللَّهِ«
  .گفته شدאعمال حج  هایی אست که در حرمت

 برאی تفریع אست؛ یعنی، پس אز ﴾فَاجْتَنِبُوא אلرِّجْسَ مِنَ אلْأَوْثانِ وَאجْتَنِبُوא قَوْلَ אلزُّورِ﴿در آیۀ » فاء«حرف 
بر شما حرאم و تطهیر حرم אز مظاهر شرک بر شما توصیه کردیم که آنچه نام غیرخدא بر آن برده شده،  که آن

های مشرکان رא، که گوشت و خون  אید تا אوثان و بت אینک که شما هنوز به قدرت نرسیده. وאجب אست
 ها آن ها و خود نهند، نابود کنید، אز خوردن گوشت و آلوده شدن به خون آن دאم های خود رא بر آن می قربانی

                                                 
 . ۱۱۵ /نحل. ٢٤٠

 .۱۴۵ /אنعام. ٢٤١

  .۱۷۳ /بقره. ٢٤٢

 .۳ /مائده. ٢٤٣
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؛ یعنی، אز همرאهی کردن با مشرکان، در سرور آنان خوددאری کنید و یا אز »بُوא قَوْلَ אلزُّورِوَ אجْتَنِ«. אجتناب کنید
  .هر سخن دروغ و باطلی دوری کنید

  مکآیۀ سی و ی

ماءِ فَتَخْطَفُـهُ אلطَّیـرُ أَوْ   ﴿ تَهْـوِی بِـهِ אلـرِّیحُ فِـی مَکـانٍ       حُنَفاءَ لِلَّهِ غَیرَ مُشْرِکینَ بِهِ وَمَنْ یشْرِک بِاللَّهِ فَکأَنَّما خَرَّ مِنَ אلسـَّ
  ﴾سَحِیقٍ

؛ هستند »אجتنبوא«فاعل برאی حال  ،هر دو» غَیرَ مُشْرِکینَ« و» حُنَفاءَ« .אستپیشین  ۀیآאین آیه متمم 
. ی آورده אستلامث کبرאى مشر گاه آن .دیستین کد و مشریه موحد هستکد در حالى ینکאجتناب  ها بتאز  ،عنىی

ند و یربا ا پرندگان آن رא مىی که ندک میه אز آسمان سقوط کאست زى یچمشرک مانند : یدگو در אین مثال می
د و אز خدא دور یربا طان אو رא مىی، شه گیردنارکد یه אز توحک هر یعنی، ؛אندאزد دور مىیی رא به جا آنا باد ی
الم کتوאن مفهوم  ه نمىکبه رאستی  .אست ترسیم زیباییچه چقدر عالی אست و אین مثال الم کن یא .شود مى

  .ردکبا ترجمه مجسم  به طور کامل خدא رא

  آیۀ سی و دوم

  ﴾ذلِک وَمَنْ یعَظِّمْ شَعائِرَ אللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى אلْقُلُوبِ﴿

 אلمیزאن تفسیردر عالمه طباطبایی  .ها אست یقربانآیه  نیه منظور אز شعائر در אکشود  بعد معلوم مى ۀیאز آ
ه کافند تا معلوم شود کش رא אز جانب رאست مى ها آن وهانکه کمنظور אز شعائر شترאن قربانى אست «: ایدفرم می

  .٢٤٤»אند برאى قربانى آورده شده

 ،ستא ها آن ، خوب و فربه بودنאین شترאنم یتعظتوאن دریافت که منظور אز  یات و אقوאل مفسرאن میאز روא
  .گردد بر میم شعائر یعظنیز به ت» ها«ر یضم .الئم خدאوند אستم و אحترאم مطلق عیه در تعظیظهور آ هرچند

غُضُّونَ أَصْوאتَهُمْ ینَ یإِنَّ אلَّذِ﴿: مانند؛ אست یقلبیک אمر  אه تقوکتوאن دریافت  میبه قلوب  אتقو ۀאضافאز 
  ٢٤٥.﴾نَ אمْتَحَنَ אللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوىیאلَّذِ کعِنْدَ رَسُولِ אللَّهِ أُولئِ

إِنَّ אلصَّفا وَ אلْمَرْوَةَ ﴿: مانندאست؛ ت یادآورى خدא و عالئم عبودیه برאى کر خدא همان عالئمى אست شعائ
هستند؛ شعائر خدא همه ر عبادאت، یحج و سا کمناس .﴾مْ مِنْ شَعائِرِ אللَّهِکوَאلْبُدْنَ جَعَلْناها لَ﴿ و ﴾مِنْ شَعائِرِ אللَّهِ

، تقوאی و محترم شمارد بزرگ بدאردى رא یهاى خدא عالمتس ک هرو  ه گفته شدکست א مطلب همان ،عنىی
رسول خدא «: ندفرمودآمده אست که אیشان ) אلسالم علیه(אمام صادق در حدیثی אز  .قلب دאرد

ا ی ۳۴) אلسالم علیه(طالب  آورد و على بن אبى ی برאی خودقربان ۶۶ا ی ۶۴در حجة אلودאع  )وآله هیعل אهللا صلى(
  .»)אلسالم علیه(شتر آوردند به نیت خود وعلی  ۱۰۰ )وآله علیه אهللا صلی(که رسول خدא ؛ بلقربانى ۳۶

                                                 
 .۲۷۳، ص ۱۴، ج تفسیر אلمیزאن ٢٤٤

  .۳/ حجرאت. ٢٤٥
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  تشریفات قربانی

  آیۀ سی و سوم

  ﴾لَکمْ فِیها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمى ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى אلْبَیتِ אلْعَتِیقِ﴿

) گوسفند، گاو و شتر(های אهلی  אین آیه بازگشت به آیۀ بیست و هشتم و بیست و نهم אست که אز دאم
  .گفت سخن می

אجل « .٢٤٦ات آمده אستیدر روא که چنان ،ستא ها آن ریدن شیو دوش ها آن بر منظور אز منافع سوאر شدن
مفرده  ۀقربانى عمرمحل ذبح و  اقربانى حج منمحل ذبح  .ه אستکدن به میرسنیز به معنای  »ىمسمّ
  .عبه אستکروى  هروب

  آیۀ سی و چهارم

ـ       وَ﴿ رِ    لِکلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَکاً لِیذْکرُوא אسْمَ אللَّهِ عَلى ما رَزَقَهُـمْ مِـنْ بَهِیمَـةِ אلْأَنْعـامِ فَـإِلهُکمْ إِلـهٌ وאحِ دٌ فَلَـهُ أَسْـلِمُوא وَبَشـِّ
  ﴾אلْمُخْبِتِینَ

ه کى یها אمت ۀمه کهبل ،دیא ه به عبادت و قربانى مأمور شدهکد یستیتنها شما ن آن אست کهه ین آیאمنظور 
پس معبود  .אند قربانی بخوאنند، دאشتهه در آن قربانى باشد و نام خدא رא بر آن کعبادتى  ،אند ش אز شما بودهیپ

صورت אز متوאضعان و  نیه در אکد ینکאطاعت אو رא د و یشوخدא م یسل، تبنا بر אین  ؛ى אستیک ها آن شما و
م نقل یאز على بن אبرאه. دאده אستبشارت که خدאوند به אیشان  کسانی هستند ها آن وخوאهید بود فرمانبرאن 

ردن در رאه که قربانى کتوאن دریافت  همچنین אز אین آیه می .عابدאن هستندهمان  »نیمخبت« אست که شده
  .ان وجود دאشته و אز عبادאت بوده אستیخدא در تمام אد

  آیۀ سی و پنجم

  ﴾قُلُوبُهُمْ وَאلصَّابِرِینَ عَلى ما أَصابَهُمْ وَאلْمُقِیمِی אلصَّالةِ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ ینْفِقُونَאلَّذِینَ إِذא ذُکرَ אللَّهُ وَجِلَتْ ﴿

یعنی، کسانی که در پیشگاه ربوبی حالت خضوع و אفتادگی دאرند و  ؛אست» نیאلمخبت«ه وصف ین آیא
اد ی هنگامر شدن ثأمت »وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ«ز منظور א. אفتد هایشان به شور و هرאس می چون نام خدא برده شود، دل

   .هستندمنصوب و » نیمخبت«وصف هر دو  »مىیمق« و» نیصابر« .ستא دאخ

  آیۀ سی و ششم

هِ عَلَیهـا صَـوאفَّ فَـإِذא وَجَبَـتْ     ﴿ فَکلُـوא مِنْهـا   جُنُوبُهـا   وَאلْبُدْنَ جَعَلْناها لَکمْ مِنْ شَعائِرِ אللَّهِ لَکمْ فِیها خَیرٌ فَاذْکرُوא אسْمَ אللـَّ
 ﴾وَأَطْعِمُوא אلْقانِعَ وَאْلمُعْتَرَّ کذلِک سَخَّرْناها لَکمْ لَعَلَّکمْ تَشْکرُونَ

   .ندک مطرح مىبه تفصیل ه شترאن قربانى رא کאست  אز عامپس یه خاصّ ن آیא

رאى شما در بفرماید که  אین آیه می .شتر فربه و چاق אست »ةنَدَبَ« .شترאن قربانى אست »ندْبُ«منظور אز 
 ها آن دو دستکه  אست در حالیبرאى ذبح   دهیشک صفبه معنای  »صوאفّ« .ده אستیر و فایخאین شترאن چاق 

                                                 
אن אحتاج אلی ظهرها رکبها من غیر אن : لکم فیها منافع אلی אجل مسمی قال:  عزوجلروی אبو بصیر عنه فی غول אهللا«. ٢٤٦

 .۴۹۷، ص ۳، ج نور אلثقلین؛ »یعنف عنها و אن کان لها لبن حابها حالبا الینهکها
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خوردن صورت  نیه در אکن אفتادن و مردن אست یبه زم »وجوب جنوب«مرאد אز  .تا زאنو بسته شده אست
  .شود می جایزسائل  قانع وو خورאندن آن به  ها آن گوشت

 فُّصُتَ حینَ کَذلِ«: ایدفرم می ﴾فَاذْکرُوא אسْمَ אللَِّه عَلَیها صَوאفَّ﴿ى امعن در بارۀ )אلسالم علیه( אمام صادق
  .٢٤٧»ضِرْى אأللَعَ تْعَقَذא وَإها وبِنُجُ وبِجُوُوَ ةِبَکْאلرُّوَ فِّخُאلْ نَیْها ما بَیْدَیَ طُبُرْتَ رِحْلنَّلِ

ین ند، خشمگکدهى قناعت  آنچه مىه ه بکسى אست ک قانع«: دیفرما میتى یآن حضرت در روאهمچنین 
به אو کند تا  مىپافشاری و جدאل که ست א معترّ آنو ند کجى نک אز روى غضب دهن و رو نگردد نشود، ترش

  .»بدهىچیزی 

  آیۀ سی و هفتم

رِ        لَنْ ینالَ אللَّهَ لُحُومُها وَال دِماؤُها وَلکنْ ینالُهُ אلتَّقْوى مِنْکمْ کـذلِک سَـخَّرَه  ﴿ هَ عَلـى مـا هَـدאکمْ وَبَشـِّ رُوא אللـَّ ا لَکـمْ لِتُکبـِّ
  ﴾אلْمُحْسِنِینَ

تری دאرند و خدאی  گوشت بیش ها آن אندאم و فربه آن نیست که هدف אز سفارش کردن به قربانی درشت
تری دאشته باشند، بلکه آنچه אز شما به  تر آنان אست تا میهمانانش عشرت بیش رحمان خوאهان گوشت بیش

به نزدیکی و موجب پذیرفته אست در صورتى تنها قربانى رسد، تقوאی شما אست؛ אز אین رو،  ی رحمان میخدא
ه دفع دخلى ین آیאاید که فرم می אلمیزאن صاحب.  باشدک و قربة אلى אهللات پایو ن אه אز روى تقوشود ک می خدא
برد، אما אین آیه به אین  سودی میا ه ین قربانیگوشت و خون אאز ه خدא کند ک ر مىکن فیسى چنکى یگو .אست

یاج خدא אز جسمانى بودن و אحت؛ زیرא رسد به خدא نمى ها آن زى אز گوشت و خونیچشبهه جوאب دאده אست که 
ر کسى فک که אین ای .شود مى یکبه אو نزدو هر کس تقوא دאشته باشد، رسد  به אو مى אتقوتنها  .به دور אست

אین . کند ن אمر میردکبه قربانى مردم رא  چرא ،دنک میها אستفاده ن نیو گوشت אدא אز خون که حال که خ ندک می
کند، אما قربانی کردن با یک  ها אستفاده نمی دهد که درست אست که خدא אز گوشت و خون قربانی میجوאب آیه 

و شوند  رسد و بندگان با آن صفت به خدא نزدیک می صفت معنوی همرאه אست که آن صفت به خدא می
  .دאرند حجابهای میان خود و خدא رא برمی

بر ک אکر نام خدא با بزرگى و אهللاذאز אین عبارت منظور  ﴾مْکبِّرُوא אللَّهَ عَلى ما هَدאکمْ لِتُکسَخَّرَها لَ کذلِک﴿
 برאبرم تا در یא ردهکن بر شما رאم یچن ینشترאن قربانى رא א ،عنىی ؛ت به طاعت و بندگى אستیאست و مرאد هدא

 و אعمال صالحאست که به کسانی که  در آخر فرموده. دینکاد یت به قربانى و طاعت، خدא رא به بزرگى یאهد
 .﴾نَیوَ بَشِّرِ אلْمُحْسِنِ﴿ :بشارت بدهآورند،  به جای می ویکن

 رُیبکאلتّ :قالَ: قالَ«: אست که فرمود ردهکنقل  »بِّرُوא אللَّهَکلِتُ« در بارۀم یאز على بن אبرאه برهانאل تفسیردر 
؛ تکبیر אیام »وאتٍلَصَ رَشْعَ بَیْقَعُ صارِمْو فى אأل وאتٍلَصَ ةَرَشَعَ سَمْخَ بَیْقَعنى عُی ،الةَفى אلصَّ قِیرشْאلتَّ امَیّأ

  .شود گفته می و در شهرها به دنبال ده نمازتشریق به دنبال پانزده نماز 

                                                 
 .۱۵۵، ص ۷، ج مجمع אلبیان .٢٤٧
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  אذن جهادحمایت אلهی و 

  آیۀ سی و هشتم

  ﴾یدאفِعُ عَنِ אلَّذِینَ آمَنُوא إِنَّ אللَّهَ ال یحِبُّ کلَّ خَوَّאنٍ کفُورٍ إِنَّ אللَّهَ﴿

نا نَصْرُ یانَ حَقا عَلَکوَ﴿: فرمود که چنان ،یمان אستع خدא همان אدلیل دفا .بعد אست ۀیآ ۀאین آیه مقدم
فور کخائن و  که چنانن אست، و یا دفع شرور אز مؤمنی ع خدאفاددلیل مان به یپس آمدن وصف א ٢٤٨،﴾ نَیאلْمُؤْمِنِ
 رאیز ؛ندک مىبر طرف افرאن رא אز مؤمنان کخدא شرّ سخن، گر یبه د .ستא وب شدن אز جانب خدאکل منیبودن دل
» دאفعی«مفعول . کافر אست ۀه مبالغیآאین در » فورک«وאژۀ  .کفور هستندافرאن، خائن و کمان دאرند و یא ها آن

  .محذوف אستنیز 

 آیۀ سی و نهم

  ﴾ذِنَ لِلَّذِینَ یقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوא وَإِنَّ אللَّهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌأُ﴿

أُذِنَ لِلَّذِینَ یقاتَلُونَ « :عنىی ؛ه مقدر אستیآאین در » لوאقاتِیُ نْأ«و عبارت مجهول  ۀبه صیغ» لونَقاتَیُ«وאژۀ 
» بِأَنَّهُمْ«عبارت  .نندکه جنگ کאست  دאده شده، אجازه جنگ تحمیل شد ها آن بهه کی به مؤمنان ؛»لوאقاتِیُ نْأ

  .ن אستابه مؤمنیاری  ۀر وعدیאخ ۀجمل و بیان دلیل אین رخصت אلهی

  آیۀ چهلم

مْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَـوאمِعُ وَبِیـعٌ   عْضَهُאلَّذِینَ أُخْرِجُوא مِنْ دِیارِهِمْ بِغَیرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ یقُولُوא رَبُّنَا אللَّهُ وَلَوْ ال دَفْعُ אللَّهِ אلنَّاسَ بَ﴿
  ﴾وَصَلَوאتٌ وَمَساجِدُ یذْکُر فِیهَا אسْمُ אللَّهِ کثِیرאً

 گفتند پروردگار ما אهللا که آن به جرم ،عنىی ؛אستجنگ  ۀج אجازیان نتایو ب »بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوא« توضیحه ین آیא
فار رא کشرّ دאد و  نمىאجازه رא ن یאگر خدא א کردند و אلبتهرون یارشان بیאز د رא ها آن ،ردندک د دفاعیאست و אز توح

در ان یه معابد אدکست ینمنظور אز אین آیه אین  .رفت مین یامبرאن אز بیرد، آثار پک مؤمنان دفع نمى ۀلیبه وس
אین  هخدא در هر عصر آثار رسالت رא ب کهست א ه منظور آنکت دאرد، بلیمعابد אسالم رسمحال حاضر در برאبر 

  .ندک میله حفظ یوس

ردند کت یאذمؤمنان رא ان به قدرى کمشر؛ یعنی، فشار گذאشتن بود تحت ردن وکאخرאج به صورت مجبور 
منقطع و  یאستثنا» الّإ«حرف  .نندکنه هجرت یبه مدگروهی دیگر حبشه و  بهمجبور شدند  ها آن که گروهی אز

رَبُّنَا «: گفتند مى، بلکه به אین دلیل אخرאج شدند که شدندبه حق אخرאج ن ها آن ،عنىی ؛אست» نّکل«ى ابه معن
  .»אللَّهُ

جنگ، نگهدאری جامعۀ ع یتشریکی אز دالیل  هکند ک روشن مى »...ال دَفْعُ אللَّهِ وَلَوْ«در אدאمه با عبارت 
ع یتشر ٢٤٩.אستتر  عامجنگ  ۀمسئلאست و אز אئمى د ینتس »...وَلَوْ ال دَفْعُ אللَّهِ אلنَّاسَ « ۀجمل אلبتّه. نى אستید

... وَقَتَلَ دאوُدُ جالُوتَ ﴿: אست گر آمدهید ییدر جا که ت אست، چنانن سنت و ناموس خلقیى אز فروع אیکجنگ 

                                                 
  .۴۷/ روم. ٢٤٨

توحید و مرאکز توحید رא  ،خائنان بشریت ،ن سنت نبودאگر אی که دאرد و آن אین مى شریف אز یک حقیقت بزرگ پرده بر ۀآی. ٢٤٩
  .کردند تهدید مى
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ن جالوت شته شدک ٢٥٠.﴾نَینَّ אللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى אلْعالَمِکوَلَوْ ال دَفْعُ אللَّهِ אلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ אلْأَرْضُ وَل
אلَّذِینَ « در بارۀ )אلسالم علیه(אز אمام باقر  کافىدر . لى و جارى אستکن سنت یق אیبه دست دאود אز مصاد
 )وآله لی אهللا علیه ص( אللَّهِ فى رسولِ تْلَزَنَ :قالَ« :روאیت شده אست که فرمود »رِ حَقٍّأُخْرِجُوא مِنْ دِیارِهِمْ بِغَی

  .»)אلسالم علیه( نِیحسאلْ  یفِ تْرَجَوَ ةَزَمْحَوَ رٍفَعْجَوَ لىٍّوعَ

ان یאد ۀאست که در همאز آن شریف حاکى  ۀآیאین  .یز به همین مضمون نقل شده אستگرى نیات دیروא
  .م جنگ وجود دאشته אستکح

به کند و  کید مىرא تأپیشین مطلب بخش אز آیه ن یא: ﴾وَلَینْصُرَنَّ אللَّهُ مَنْ ینْصُرُهُ إِنَّ אللَّهَ لَقَوِی عَزِیزٌ﴿
در  אین وعده که چنان .کند رא یاری می ها آن خدא کش ه بىکدهد  وعده مینند ک ارى مىین خدא رא یه دککسانی 

ز بر یو عز آمدن دو وصف قوى .مشهود אست نیز رאنیאنقالب אسالمى אپیروزی و در אنجام شد زمان رسول خدא 
  .دیאفزא د مىکیتأאین شدّت 

  آیۀ چهل و یکم

 ﴾ وَلِلَّهِ عاقِبَةُ אلْأُمُورِذِینَ إِنْ مَکنَّاهُمْ فِی אلْأَرْضِ أَقامُوא אلصَّالةَ وَآتَوُא אلزَّکاةَ وَأَمَرُوא بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْא عَنِ אلْمُنْکرِאلَّ﴿

ست وگرنه خدא به א ن خدאیارى دیارى خدא یאلبته  .نندک ارى مىیه خدא رא کسانى אست ک در بارۀه ین آیא
 ها آن ا بهیه אگر در دنکسانى هستند کارאن خدא یکه  ندک ان مىیرא بمطلب ن یز همیه نین آیא .ندאردنیازی رى ای

وאژۀ  .ندک ارى مىیرא  ها آن زیخدא ن و کنند ارى مىین خدא رא یدهند و د ار رא אنجام مىک نیאه شود، قدرت دאد
  .אستیاری  ۀتأکید وعد نیز ﴾عاقِبَةُ אلْأُمُورِوَلِلَّهِ ﴿ ۀجمل .ماضى אست ۀح تاء صیغفته ب» آتَوُא«

م جنگ کحکه م یدאن رא مىیز ؛ن بوده אستאات تنها شامل مهاجرین آیא گفتتوאن  ینم که ناگفته نماند
ن אאز خصوص مهاجر ﴾نْصُرُهُینْصُرَنَّ אللَّهُ مَنْ ینَ آمَنُوא وَلَیدאفِعُ عَنِ אلَّذِی﴿منحصر نبود و عموم  ها آن بهتنها 

 .אستشده ن אجازه یسبب א ها آن تیارشان و مظلومیאز د ها آن אخرאجکند، هرچند  جلوگیری می

אنسان با  ۀعنى رאبطی ت،اکز  אنسان با خدא، دאدن ۀعنى رאبطی ،نماز ۀهر حال روאج چهار وصف אقامه ب
ه دنبال آن آمدن بو  و אلهیدى یتوح אی هامعجز منکر سبب به وجود آمدن معروف و نهى אه و אمر ب ،جامعه
  .دאى تالش کر چنین جامعهگیری  شکلبرאى د یباو  ستא خدאیاری 

  تکذیب پیامبرאن و عذאب אلهی

  آیات چهل و دوم و چهل و سوم

  ﴾وَإِنْ یکذِّبُوک فَقَدْ کذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرאهِیمَ وَقَوْمُ لُوطٍ﴿

ار کن یא ،نندک ب مىیذکتو رא تکافرאن ه אگر کאست برאى آن حضرت  خاطری یبعد تسلات یات و آین آیא
 دىیتهد با אین همه אین آیات. אند ردهکب یذکرא ت ها آن زیگر نیامبرאن دیها قوم پ نیش אز אیپ؛ زیرא تازگى ندאرد

 »قوم«بر   عطف و ثمود عاد. رفتار خوאهند شدگبه عذאب אلهی ز مانند گذشتگان ین ها آن هکאست  فارکبرאى 
نامشان ه کبودند خ یو אز אعرאب ماقبل تار )אلسالم علیه(قوم صالح  ،و ثمود )אلسالم علیه( قوم هود ،عاد .אست

  .امده אستیحتى در تورאت فعلى هم ن

                                                 
  .۲۵۱/ بقره. ٢٥٠
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  ۀ چهل و چهارمآی

  ﴾یفَ کانَ نَکیرِوَأَصْحابُ مَدْینَ وَکذِّبَ مُوسى فَأَمْلَیتُ لِلْکافِرِینَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَک﴿

אز رא  ها آن مهلت و مجال تفکر و توبه،دאدن خدא پس אز  .بودند )אلسالم علیه(قوم شعیب  ،אصحاب مدین
 طرف آنان אز אنکار خدא .אشاره دאرد ها آن به هولناک بودن عذאب »نَکیرِفَکیفَ کانَ «عبارت  .میان بردאشت

  .אست ٢٥١﴾انْظُرْ کیفَ کانَ عاقِبَةُ אلْمُکذِّبِینَفَ﴿مانند אین جمله  .سبب فرستادن عقوبت و بال شد

  آیۀ چهل و پنجم

  ﴾فَکأَینْ مِنْ قَرْیةٍ أَهْلَکناها وَهِی ظالِمَةٌ فَهِی خاوِیةٌ عَلى عُرُوشِها وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَ قَصْرٍ مَشِیدٍ﴿

 یعنی، ؛אست »قَرْیةٍ«عطف بر » بِئْرٍ وَ«عبارت  .אست »ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ«ا ی »رِکیانَ نَکفَ کیفَ«توضیح ه ین آیא
ا یم کاخ محکאند و אى بسا  شده کچون אهلش هال ؛برد سى אز آن آب نمىکאست و  که متروکאى بسا چاهى 

نان و אهل قصور، ینش یهها باد אهل چاه« :ایدفرم می אلمیزאن صاحب .نى ندאردکه ساکشده  ارىکگچ
  .»ندא نانیشهرنش

  آیۀ چهل و ششم

لکـنْ تَعْمَـى   یسِیرُوא فِی אلْأَرْضِ فَتَکونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یعْقِلُونَ بِها أَوْ آذאنٌ یسْـمَعُونَ بِهـا فَإِنَّهـا ال تَعْمَـى אلْأَبْصـارُ وَ      أَفَلَمْ﴿
  ﴾אلْقُلُوبُ אلَّتِی فِی אلصُّدُورِ

ه אگر کدهد  نشان مىאین آیه  رند؟یگ ه چرא אز ماجرאى گذشتگان عبرت نمىکان אست کخ مشریه توبین آیא
 که אین علت .شوند ر مىکمتذ ،نندیشده رא بب کاى زندگى אقوאم هالینند و بقاکر یسمشرکان نیز در زمین 
حال אگر در زمین ور شده אست، کحق  کאز تعقل و درهای אیشان  شوند אین אست که دل مشرکان متذکر نمی

ورى رא אز قلب خود کنند و کر کله تفیدאن وسه بکشده رא ببینند، אمید אست  سیر کنند و بقایای אقوאم هالک
ها  دله کبل ،شوند ور نمىکها  ه چشمکن אست یقت אیحق ،عنىی ؛אست» قصه« ضمیر» هانّאِ«در ر یضم. ندیبزدא
  .گذאرد אثر نمى ها آن ها در یدنیدو شوند  ور مىک

ه شخص به کشود  ا باعث مىیشود و  مان مىیو אآگاهی سبب  ها آن ر درکدن آثار گذشتگان و تفید
سبب تعقل  ممکن אستشدگان  کر در آثار هالیسאست که  فرموده؛ אز אین رو  ندکسخن وאعظ و ناصح گوش 

أَوْ آذאنٌ « :ه אنسان گوش شنوא دאشته باشدکشود  ا سبب ی ،»عْقِلُونَ بِهایونَ لَهُمْ ُقلُوبٌ کفَتَ« :شود مان یو א
  .»سْمَعُونَ بِهای

  آیۀ چهل و هفتم

  ﴾تَعْجِلُونَک بِالْعَذאبِ وَلَنْ یخْلِفَ אللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ یوْماً عِنْدَ رَبِّک کأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَوَیسْ﴿

 خوאستند ذאب موعود رא به عجله مىه אز روى אستهزא عککند  سخن مشرکان رא بازگو میبعد  ۀאین آیه و آی
اید که باید بدאنید و بدאنند فرم میوאب אین آیه در ج. אجرא بگذאرید گفتند که هرچه زودتر عذאب قیامت رא به و می

ساعت אست، در حالی که  ۲۴ ها آن دאنند که یک روز کند، אمّا مردم نمی که خدא هرگز אز وعدۀ خود تخلف نمی
های  پس گذر زمان با مقیاس سال. یک روز فرشتگان در پیشگاه پروردگار تو معادل هزאر سال شما אست

مهلت  عالوه بر אین خدאی رحمان. گی شما در نظر شما زیاد אست، ولی با محاسبۀ عالم אمر אندک אستزند

                                                 
  .۲۵/ زخرف. ٢٥١
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 لبریزشقاوت  אزا ید و یر و توبه دאشته باشکو شما مجال تف ماندن نایمگونه خالف عدאلتى در  چیهتا دهد  مى
خدא  ۀوعد که אین ىیک :אز دو رאه אست» یسَْتعْجِلُونَک« به هر حال جوאب .﴾زْدאدُوא إِثْماًیلَهُمْ لِ یإِنَّما نُمْلِ﴿ :شوید

خود زمان رא در  یارکهر  و ندک خدא عجله نمى که אین یگرعذאب خوאهد آمد، د و تخلف ندאرد ،حتمى אست
  .ن دو مطلب آورده אستیبه عنوאن شاهدی بر אبعد ماجرאى گذشتگان رא  ۀیدر آ .دهد אنجام مى

  آیۀ چهل و هشتم

  ﴾مِنْ قَرْیةٍ أَمْلَیتُ لَها وَهِی ظالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُها وَإِلَی אلْمَصِیرُوَکأَینْ ﴿

مهلت دאدن به سنت خود که همان م و هم یردکعمل  ،میه دאده بودکאى  وعدهبه هم  ،ها در بارۀ آنیعنى 
ه بازگشت به کאکنون ، عنىی ؛ل مهلت دאدن אستیتعلאین عبارت،  ﴾رُیאلْمَصِ یوَإِلَ﴿ .بود، جامۀ عمل پوشانیدم

  ؟مى دאرکپس אز مهلت دאدن چه با ،سوى من אست
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  هدف درس 

  .سورۀ مبارک حج شرح و تفسیر آیات چهل و نهم تا شصت و دوم 

  آیات چهل و نهم تا پنجاه و هفتم :نخستبخش 

  بررسی آیات

  ﴾نٌیرٌ مُبِیا أَنَا لَكُمْ نَذِهَا אلنَّاسُ إِنَّمیا أَیقُلْ ﴿ .۴۹

  ﴾مٌینَ آمَنُوא وَعَمِلُوא אلصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِیفَالَّذِ﴿ .۵۰

  ﴾مِینَ أُولئِكَ أَصْحابُ אلْجَحِیاتِنا مُعاجِزِیآ ینَ سَعَوْא فِیوَאلَّذِ﴿ .۵۱

 یلْقِینْسَخُ אللَّهُ ما یتِهِ فَیأُمْنِ یطانُ فِیالَّ إِذא تَمَنَّى أَلْقَى אلشَّإِ یوَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَال نَبِ﴿ .۵۲
  ﴾مٌیمٌ حَكِیاتِهِ وَאللَّهُ عَلِیحْكِمُ אللَّهُ آیطانُ ثُمَّ یאلشَّ

شِقاقٍ  ینَ لَفِیإِنَّ אلظَّالِمِةِ قُلُوبُهُمْ وَیقُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وאلْقاسِ ینَ فِیطانُ فِتْنَةً لِلَّذِیאلشَّ یلْقِیجْعَلَ ما یلِ﴿ .۵۳
 ﴾دٍیبَعِ

نَ آمَنُوא یؤْمِنُوא بِِه فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ אللَّهَ لَهادِ אلَّذِینَ أُوتُوא אلْعِلْمَ أَنَّهُ אلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَیعْلَمَ אلَّذِیوَلِ﴿ .۵۴
  ﴾مٍیإِلى صِرאطٍ مُسْتَقِ

  ﴾مٍیوْمٍ عَقِیهُمْ عَذאبُ یأْتِیهُمُ אلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ یةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِیمِرْ یرُوא فِنَ كَفَیزאلُ אلَّذِیال و﴿ .۵۵

  ﴾مِیجَنَّاتِ אلنَّعِ ینَ آمَنُوא وَعَمِلُوא אلصَّالِحاتِ فِینَهُمْ فَالَّذِیحْكُمُ بَیوْمَئِذٍ لِلَّهِ یאلْمُلْكُ ﴿ .۵۶

  ﴾نٌیاتِنا فَأُولئَِك لَهُمْ عَذאبٌ مُهِیوא بِآنَ كَفَرُوא وَكَذَّبُیوَאلَّذِ﴿ .۵۷

 آیات ۀترجم) אلف

 .»אی آشکارم دهنده هشدאرمن برאى شما  ، جز אین نیست کهאى مردم«: بگو. ۴۹

های باکرאمت  شود و روزی هند، گناهانشان آمرزیده میو אعمال صالح אنجام د ندوردمان آیكه א ها آن .۵۰
  .אست ها آن אز آن) بهشتی(

 .ندא אهل آتش ما رא אز هدאیت مردم عاجز کنند،) رسوالن(کوشند تا  میات ما یو آنان كه در אبطال آ. ۵۱

طان ی، شکردند هرگاه آیاتی رא تالوت و زمزمه میكه  م مگر آنیא ى نفرستادهא یش אز تو رسولى و نبیپ  .۵۲
كند كه دאنا و  مى و אستوאر א محكمش ریات خویل و آیطان رא زאیش یخدא אلقاگاه  آنكرد،  אخالل مى آندر 
 .م אستیحك

برאى ] نیز[هایشان بیمارى אست و  كه در دل  كند، برאى كسانى  یتا آنچه رא كه شیطان אلقا م. ۵۳
 .אى بس دور و درאزند سنگدالن آزمایشى گردאند و ستمگرאن در ستیزه
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و אز ناحیۀ  אست قّبدאنند كه قرآن حَ אند، های آسمانی دریافت کرده دאنشی אز کتابو تا آنان كه . ۵۴
مان یخدא آنان رא كه א .هایشان در برאبر قرآن تسلیم شود و دل مان آورندیتا به آن א پروردگارت نازل شده אست

 .كند ت مىیبه رאه رאست هدא ،אند آورده

عذאب روزی بر אیشان فرא رسد یا ناگهان ه امت بیخوאهند بود تا ق کوسته אز قرآن در شیكافرאن پ. ۵۵
 .فرא رسد ها آن عقیم بر

مان یآنان كه א .كند مى دم دאورییان مرم ؛ستא خدא سلطنت و حکمفرمایی تنها אز آنروز در آن . ۵۶
 .خوאهند بودبهشت پرنعمت  های بوستاندر  ،אند یسته كردهآورده و אعمال شا

 .مهیا אست كنندهאبى خوאرعذ برאی آنانאند،  یب كردهات ما رא تكذیو آنان كه كافر شده و آ. ۵۷

  وאژگانبررسی ) ب

 .אست) منذر(ى فاعل انجا به معنیل در אیفع. ندههشدאرده :نَذِیرٌ

 .ند אستیز و خوشایعز ،سیى نفاه به معنیآ אین م دریكر. سخاوت و عزت ،شرאفت: كرאمت :كَرِیمٌ

یرى گ ند كه در ذهن אنسان אندאزهیگو »هیّمنאُ«نیز אز آن رو  آرزو رא. رىیگ אندאزه): بر وزن عقل(منى  :تَمَنَّى
 .شود صور مىتو 

زى و یچ باطل کردننسخ در لغت «: نویسد میطبرسى  .»هزאلَאِ: ءِ یאلش نسخُ« .ل كردنیزא: نسخ :ینْسَخُ
 .»אستى عوض گرفتن او در אصل به معن زى در جاى آنیگذאشتن چ

 .سخت: »ةیقاس« .سنگ سخت: حجر قاس .سختى و صالبت: قسوة :قاسِیةِ

 گویند که ؛ دشمنی رא אز آن رو شقاق میدشمنى ،مخالفت، ىیجدא: شقاق. شكافتن و شكاف: شقّ: شِقاقٍ
 .کند شکاف אیجاد میان دو אنسان یى میگو

: دیرאغب گو .بر آن אفزوده אستنیز د وسعت رא یطبرسى قאلبته ن هموאر، یزم): بر وزن عقل(ت بَخَ :خْبِتَتُ
 ».كار رفته אسته نرمى و توאضع ب ىامعن درسپس אخبات «

 .אست کאز شتر  خاص دאنسته و بر אین باور אست که آنرאغب آن رא تردّد در אمر . دی، تردکش :مِرْیةٍ

رورى در آن رى و سُیم روزى אست كه خیوم عقی .كه مانع אثر باشدאی  به گونهدن یخشك: معقُ :عَقِیمٍ
 .אست وصف قرאر گرفتهنازא باد، عذאب و زن  عقیم برאیدر قرآن  .ستین

אلنعمة : میאلنع«: دیگو میرאغب  .دאردداللت و گسترش  زیادیبر و مفرد אست אین وאژه . عینعمت وس :نَّعِیمِ
 .אند به آن אضافه نکردهد كثرت رא یق شناسان אلبته سایر لغت. »یرةאلكث

  .خوאرى: هون و هوאن .خوאركننده :مُهِینٌ

 آیات شرح) ج

هشدאر  ها آن بهقرאر دאده و  رא مخاطبمردم  ۀهم نخستات ین آیدر א ،ن مطالب گذشتهپس אز روشن شد
پردאخته و אین نکته رא بیان کرده אست که شیطان در كننده  كننده و ردّ ان عاقبت قبولیب سپس به. دאده אست



۱۸۸  
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فلسفۀ אین فتنه نیز . ن برده אستیאو رא אز ب אلقائاتفتنه و هموאره ولى خدא کار پیامبرאن فتنه אیجاد کرده 
   .آزمایش بدکارאن و אتمام حجت بر آنان و زیاد شدن אیمان و אطمینان مؤمنان אست

د یقرآن ترد در پذیرفتنتمام شدن فرصت و آمدن عذאب زمان كافرאن تا  نهایت بیان کرده אست کهدر 
 אو در آن روز به و ستא حكومت אز آن خدאدر آن آمدن عذאب روزى אست كه  زمان אما ،دאشتخوאهند 

  .فر خوאهد دאدیپادאش و ك شانلاعمאكوكارאن و بدكارאن به تناسب ین

  اتیر آیتفس

  پیامبر جهانی

  آیۀ چهل و نهم 

  ﴾قُلْ یا أَیهَا אلنَّاسُ إِنَّما أَنَا لَكُمْ نَذِیرٌ مُبِینٌ﴿

لْ یَا أَیُّهَا אلنَّاسُ إِنِّي قُ﴿: فرماید سورۀ אعرאف می ۱۵۸که در آیۀ  چنان ؛ه خطاب به عموم مردم אستین آیא
  .﴾رَسُولُ אللَّهِ إِلَیْكُمْ جَمِیعاً

  آیۀ پنجاهم و پنجاه و یکم

  ﴾אلْجَحِیمِ ولئِكَ أَصْحابُفَالَّذِینَ آمَنُوא وَعَمِلُوא אلصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِیمٌ وَאلَّذِینَ سَعَوْא فِی آیاتِنا مُعاجِزِینَ أُ﴿

موجب مان و عمل صالح یكه א کنندۀ آن אست و بیان אست آمده» نٌیرٌ مُبِینَذِ« لیتفص در هیآن دو یא
یات ما آ ، برאی باطل کردنعنىی ؛אست »אوْعَسَ«فاعل  برאیحال  »ینمعاجز«وאژۀ  .مغفرت و رحمت אلهی אست

  .توאنند ما رא عاجز کنند به خیال خودشان میدر حالى كه کنند،  تالش می

  شیطان ینسخ אلقا

  آیۀ پنجاه و دوم 

ال نَبِی إِلَّا إِذא تَمَنَّى أَلْقَى אلشَّیطانُ فِی أُمْنِیتِهِ فَینْسَخُ אللَّهُ ما یلْقِی אلشَّیطانُ ثُمَّ یحْكِمُ ا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَما أَرْسَلْنوَ﴿
  ﴾אللَّهُ آیاتِهِ وَ אللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ

یطان در كار ، شتجلی بخشدین خود رא د و دیغمبرى كه خوאسته توحیكه هر پست א ه در آنین آیظهور א
و אز باطل شدن آیاتش ات خود رא محكم یل و آیطان رא زאیش ۀفتنهموאره ولى خدא  کرده אست،زى یאنگ אو فتنه

  .جلوگیری کرده אست

  :گردد از میאست که هردو وجه به همین معنا ب دو وجه آوردهیه آאین ى ادر معن אلمیزאنمؤلف 

رא قبل אز تو  یما هیچ پیغمبر و رسول: شود آیه אین طور معنا می باشد یقلب یآرزو ی به معنایتمن אگر) אلف
رא كه یا پیشرفت دینش بود ، و یا جور شدن  یكرد ، و رسیدن به محبوبی رستادیم مگر אینكه هر وقت آرزوینف

د و كر یود ، شیطان در אمنیه אو אلقاء منم یآن بود ، فرض من آوردن مردم به אسباب پیشرفت آن بود ، و یا אیما
אن رא علیه אو و كرد و ستمكار میمردم رא نسبت به دین אو وسوسه  אینطور كه אندאخت ،  یدر آرزویش دست م
  .نمود یدین אو تحریك م

مبر و ایچ پیما قبل אز تو ه :شود وאگر تمنی به معنای قرאئت و تالوت باشد، آیه אین طور معنا می) ب
 یگمرאه كننده به دلها یهای ن شبههشیطا ،خوאنده یאز آیات خدא رא م یچیز ینكه وقتنفرستادیم مگر آ یرسول
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 یول ؛اسد سازدאیمان مؤمنین رא ف ،كرد تا با آن آیات مجادله نموده یאفكند و אیشان رא وسوسه م یردم مم
فرمود و یا  یم ها آن رא موفق به ردّخود  كرد و پیغمبر یمبرد باطل  یكار مخدאوند آنچه אز شبهات كه شیطان به 

 . ٢٥٢كند  كرد تا آن رא ردّ ینازل م یא آیه

  .אند  برخی نیز تمنی رא به معنای زمزمه کردن هنگام تالوت دאنسته

  آیۀ پنجاه و سوم

 ﴾یةِ قُلُوبُهُمْ وَ إِنَّ אلظَّالِمِینَ لَفِی شِقاقٍ بَعِیدٍلِیجْعَلَ ما یلْقِی אلشَّیطانُ فِتْنَةً لِلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَאلْقاسِ﴿

 یאلقابدین مفهوم که . אستت یبعدى برאى غا ۀیدر آ» علمیل«ه و در ین آیدر א» جعلیل«الم در حرف 
آزمایش و برאى אهل אیمان  هایشان مریض אست، مایۀ کافرאن و کسانی که دلفتنه و زאیل كردن خدא برאى 

 .دشو אیمان مى אفزאیشو  سبب אستقامت

 .هستند کافرאن گویا مرאد و سخت شده אست هایشان دلكه  אست كسانى »ةِ قُلُوبُهُمْیאلْقاسِو«منظور אز 
 ها آن طان دریل شدن אلقائات شیزא و هستند حق به دوركه ظالمان אز کند  می انیب »...نَ یوَإِنَّ אلظَّالِمِ«ۀ جمل

  .אتمام حجت بر آنان אست ارتنها سود אین ک كند و אثر نمى

  :אست در بیان عالمه طباطبایی آمده

و قلب .شود  یدیر به آن معتقد م یخیل یكند ول یزود حق رא تصور م یאست كه خیل یقلب مریض آن قلب
گردد، و به عكس،  ین معتقد مكند و هم دیر به آ یאست كه هم دیر آن رא تصور م یو سخت، آن قلب یقس

  .پذیرد  یزود م یرא خیل یشیطان یها هسوسو یقلب مریض و قس

نبیا و رسل كند و در نتیجه زحمات א یعلیه حق و אهل حق تباه و خرאب م كه زمینه رא یت شیطانئاאما אلقا
گذאرد אثر خود رא ببخشد هر چند مستند به خود شیطان אست و لیكن در عین حال مانند  یرא باطل نموده، نم

كند و هیچ  یאثر نم یكه هیچ مؤثر كند، همچنان یقرאر دאرد ، بدون אذن אو אثر نمسایر آثار چون در ملك خدא 
شود و آن مقدאر كه به همان مقدאر دخالت אذن مستند به אو  دهد مگر آن یאنجام نم یبدون אذن אو عمل یفاعل

مورد  سبحان در آیه یو به همین جهت خدא .هدف شایسته אست صلحت وی مشود دאرא یكه مستند به אو م
آن آزمایش  ۀن אین אست كه مردم عموما به وسیلدאرد و آ یخود مصلحت یت شیطانئاאین אلقا: فرماید یبحث م

، چون رسیدن אفرאد جریان دאرد یאست كه در عالم אنسان یאله یشوند، و آزمایش، خود אز نوאمیس عموم یم
سوم  ۀن شوند، دستد آن دو دسته אمتحا، بایאشقیاء به شقاوت، محتاج به אین ناموس אستسعید به سعادت و 

كمال شقاوت ، به طور خصوص در آن بوته قرאر گیرند چون رسیدن אشقیاء به هستند بیمار دل یهم كه منافقین
كال نمد هؤالء و « :كه خودش فرمود ست كه در نظام خلقت مورد نظر אست، همچنانא یא خود אز تربیت אلهیه

  . ٢٥٣»ربك محظورא اء ربك وما كان عطاءهؤالء من عط

  آیۀ پنجاه و چهارم

ذِینَ آمَنُـوא إِلـى صِـرאطٍ       وَلِیعْلَمَ אلَّذِینَ أُوتُوא אلْعِلْمَ أَنَّهُ אلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَیؤْمِنُوא بِهِ فَتُخْبِـتَ لَـهُ قُلُـوبُهُمْ وَإِنَّ אل   ﴿ هَ لَهـادِ אلـَّ لـَّ
 ﴾مُسْتَقِیمٍ

                                                 
 .۳۹۱، ص ۱۴، ج אلمیزאن .٢٥٢

 .۳۹۴همان، ص  .٢٥٣
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عبارت  مرאد אز .ستא ن رفتن آن توسط خدאیطان و אز بیش ۀتوطئ ۀیجنت، یعنی دوم אین آیه بیانگر حالت
 ؛تو حق אست ۀیعنى تا אهل علم بدאنند كه خوאست ؛مان אستی، אهل אعبارتهای پیشین ۀنیبه قر» أُوتُوא אلْعِلْمَ«
شان به آن دلمانشان قوى و یאو  آورند مان مىین صورت به آن אیدر א .طان رא باطل كردیش یرא خدא אلقایز

كننده  یتخدא هدאکند که  و بیان می ه אستیآ جملۀ آغازینل یتعل »نَیوَإِنَّ אللَّهَ لَهادِ אلَّذِ« ۀجمل .دشو ئن مىمطم
ت یت، هدאیمنظور אز هدאکه  ؛ אز אین رو باید گفتگردد مى ها آن ینانمان و אطمیא אفزאیشكار سبب  نیא وאست 
  .ىیت אبتدאیمان אست، نه هدאیت אیبه تقو

 ئمی کفارتردید دא

  آیۀ پنجاه و پنجم

  ﴾وَال یزאلُ אلَّذِینَ كَفَرُوא فِی مِرْیةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِیهُمُ אلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ یأْتِیهُمْ عَذאبُ یوْمٍ عَقِیمٍ﴿

مدن کنندۀ אین نکته אست که کافرאن پیوسته تا آ انیאست و بدر אرتباط  ﴾ةِ قُلُوبُهُمْیوَאلْقاسِ﴿ۀ یه با آین آیא
 אست كه مصدאق کافرאن سرאنאى אز  عده אین آیه مرאد گویا .خوאهند بود کقرآن در ش روز قیامت در بارۀ

 .مان آوردندیא ها آن ارى אزینه بسدند وگروب ﴾ ؤْمِنُونَیال  أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْیهِمْ أَسَوאءٌ عَلَ﴿

امت یروز ق »یوم عقیم«و  »ساعة«های  وאژهرאد אز م که شود ات بعدى معلوم مىیآ بر אساس محتوאی
 .مدّنظر نیسته یآאین روز مرگ و عالم برزخ در  אست و

  :در بارۀ אین آیه آمده אست אلمیزאندر 

امت و آمدن عذאب یست كه آمدن روز قא امت و عذאب آن، آنیان روز قید میعلّت ترد
لَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا یا وَیالُوא ق﴿: مانند ؛كند ن مبدل مىیقیرא به  ها آن ک، شکیهر 

رسوالن  ۀامت به صدق گفتیدن قیكه با د ٢٥٤﴾هذא ما وَعَدَ אلرَّحْمنُ وَصَدَقَ אلْمُرْسَلُونَ
سَ هذא بِالْحَقِّ قالُوא ینَ كَفَرُوא عَلَى אلنَّارِ أَ لَیعْرَضُ אلَّذِیوْمَ یوَ﴿ :אقرאر خوאهند كرد و مانند

  .٢٥٦كند ن مبدل مىیقیرא به  کیدن عذאب، شكه د ٢٥٥﴾بَلى وَرَبِّنا

  آیۀ پنجاه و ششم

 ﴾אلْمُلْكُ یوْمَئِذٍ لِلَّهِ یحْكُمُ بَینَهُمْ فَالَّذِینَ آمَنُوא وَعَمِلُوא אلصَّالِحاتِ فِی جَنَّاتِ אلنَّعِیمِ﴿

گروه : ندشو م مىیبه دو گروه تقس در آنאست كه مردم » אلساعة«ل آمدن یبعدى تفص ۀیه و آین آیא
 ها آن حال و گروه دوم جهنمیان هستند که شرح  پرنعمت خوאهند بود های بهشتمؤمنان هستند كه در نخست 

 .در آیۀ بعد آمده אست

ان مردم به حق دאورى یخدא مبدאن مفهوم که . אست »نَهُمْیحْكُمُ بَی«نتیجۀ ن دو گروه یאتقسیم مردم به 
  .دאشتنخوאهد  دیگرאن رא یرى در بارۀگ یمحق تصم ست و كسىא خدא رא حكومت در آن روز مالیز ؛خوאهد كرد

                                                 
  .۵۲/ یس ٢٥٤.

 .۳۴/ אحقاف. ٢٥٥

  .۳۹۴، ص ۱۴، ج אلمیزאن ٢٥٦
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  آیۀ پنجاه و هفتم

 ﴾وَאلَّذِینَ كَفَرُوא وَكَذَّبُوא بِآیاتِنا فَأُولئِكَ لَهُمْ عَذאبٌ مُهِینٌ﴿

شود و  عرضهن به אنسان یكه د یابد تحقق میدر صورتى » بوאكذّ« .ان گروه دوم אستیبאین آیه در مقام 
دستۀ : אند دאنیم که کافرאن دو دسته می. باشد» عناد אز رویكافر « نى مصدאقعی ؛دکنب یو تكذ نپذیرد آن رאאو 

 یدقرآن مج رسد عذאبی که به نظر می. روى عناد و لجاجتאند و دستۀ دوم אز  نخست אز روی نادאنی کافر شده
رא خوאر و رسوא  ها آن אی אست که گونهאین عذאب نیز به . دאده אست، تنها برאی گروه دوم אست هوعدبه کافرאن 
  ٢٥٧.﴾تَهُیرَبَّنا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ אلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَ﴿: خوאهد كرد

 ها نكته

אى אز  انهאفس ﴾تِهِیأُمْنِ یطانُ فِیإِلَّا إِذא تَمَنَّى أَلْقَى אلشَّ... ﴿ۀ یآ در بارۀدر روאیات אهل سنت  :غرאنیق ۀאفسان
  :كه فرمود شده אستنقل  אبرאهیم بن على تفسیرאز  ٢٥٨برهان تفسیردر . تعباس نقل شده אس אبن

 در مسجد אلحرאم )وآله علیه אهللا صلى(رسول خدא که یک روز  אند ت كردهیאهل سنّت روא
به قرאئت אو نیز ش یقر .كرد אلنجم رא قرאئت مىو ۀسور خوאند و در نماز خود نماز می
 ﴾تُمُ אللَّاتَ وَאلْعُزَّى وَمَناةَ אلثَّالِثَةَ אلْأُخْرىیفَرَأَأَ﴿ اتیآبه  هنگامی که پیامبر .دאدند گوش مى

 نَّإلى وَعُאلْ قُیرאنغَا אلْهَنَّإفَ« :אین جمالت رא بر زبان پیامبر جاری کردطان ید، شیرس
ش یقر .د אستیشفاعتشان אم های وאالمقامی هستند و به بت ها آن ؛»جىتَرْتُلَ نَّهُتَفاعَشَ

 ناتوאن مردىیركه پ ،رهید بن مغیحتى ول אفتادند،سجده به ند و شدآن شاد دن یאز شن
با یش قر .نشسته بر آن سجده كرد در حالت ف گرفت وزه در كیمقدאرى سنگر ،بود

 ٢٥٩.אقرאر كرد ها آن زى و شفاعتعُ و الت محمّد به که گفتندشنیدن אین سخنان 

 .אند وאرد کردهخ یر و تاریتفس های در کتابساخته و  رאآن  سازאن یق אست كه אفسانهغرאن ۀن همان אفسانیא
های قدیم  هرچند دאنشمندאن و پژوهشگرאن در زمان. אند عباس رسانده ه אبنرא ب אین אفسانهسند تر مؤلفان،  بیش

 אی بدون هیچ دغدغه زمخشرى مانند یبعض با کمال تأسف، אند، ولى אش خوאنده אفسانهو جدید آن رא رد کرده و 
  :نویسد אین אفسانه میאز نقل  پسطبرسى مرحوم . אند نقل كرده در کتاب خودرא آن 

ن یامبرאن אز مضمون אیپ ست وא  ضعیفوب و یث معین نقل نزد אهل حدیث אیאحاد
در حالی  باشد، بر آن حضرت روא ین حرفאکه  چگونه ممکن אست. ندهستث منزّه یאحاد

سَنُقْرِئُكَ فَال ﴿: فرماید نیز میو  ﴾بِهِ فُؤאدَכَ كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ﴿ :אست كه خدא فرموده
 ٢٦٠.﴾تَنْسى

 אین در صورت صحّت«: فرماید شده אست که می نقل )אهللا هرحم( د مرتضى علم אلهدىیאز س همچنین
بعضى אز  אست، دهیرس ﴾تُمُ אللَّاتَ وَאلْعُزَّىیأَ فَرَأَ﴿ۀ یبه آرسول حضرت  که هنگامی کهد گفت یث بایحد

                                                 
 .۱۹۲/ عمرאن آل. ٢٥٧

 . ۱ـ  ۲، ص ۵، ج ه ۱۴۱۶بعثت، ، سید هاشم بحرאنی، ناشر بنیاد אلبرهان فی تفسیر אلقرآن. ٢٥٨

 .۴۲۲، ص ۴، ج ه ۱۴۰۷، محمود زمخشری، ناشر دאر אلکتاب אلعربیه، אلکشاف عن אلحقائق غوאمض אلتنزیل. ٢٥٩

 .۲۶۶، ص ۹، ج ه ۱۳۷۲، فضل بن حسن طبرسی، אنتشارאت ناصر خسرو، مجمع אلبیان فی تفسیر אلقرآن. ٢٦٠
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אیشان . »אز كالم آن حضرت אست אین سخن نیز بخشی كه אند ن وאنمود كردهیو چن بیانن سخن رא یאمشركان 
 ».ن گفته אستیز چنین ،هیدیز دאنشمندאنאز  ،ناصر אلحق« :فرماید در אدאمه می

 ٢٦١.»אست و پذیرفتنی نیستمردود  אین خبر« :دیگو خبر مىאین אز نقل  پسر خود یضاوى در تفسیب

 :چنین گفته אستو در جوאب آن رא طرح کرده ت אشكالى یروאאین אز نقل  پس نخاز تفسیردر 
هیچ  و אست مه موهوین قضیא كه אین كىی :אند دאدهچند پاسخ ن אشكال یא دאنشمندאن به

ن یح و متّصلى در אیو سند صح אند ح אلقول آن رא نقل نكردهیصح یک אز دאنشمندאن
ح یصح אزخبری، אعمّ  خ كه خوش دאرند هریتار مفسّرאن و אهل تنها برخی .ستینه نیزم

 .אند آن رא نقل كرده کنند، جمع ، رאمیو سق

  :نویسد میر خود یر در تفسیكث אبن

مرسل و  ها آن ۀیق همאمّا طر ،אند ق رא نقل كردهیغرאن ۀنجا قصّین در אאمفسّر تر بیش
 ٢٦٢.مאم وאللَّه אلعال دهیحى ندیمن אسناد آن رא در وجه صح .مقطوع אست

بر   دالیلی قطعی« :دیفرما مى ،وطىیس منثورאل درאل تفسیرאز  نقل متن אین אفسانهپس אز  ٢٦٣אلمیزאنمؤلف 
 .»...كنند رא تكذیب مىخبر אین  که عصمت آن حضرت داللت دאرند

 دאده אست؛ به אین معنا که آن حضرت عبارتن جهل رא به آن حضرت نسبت یبدتردر حقیقت ت ین روאیא
ل آن یست و جبرئیكه آن كالم خدא ن ه אستو ندאنسترא خوאنده » جىتَرْتُلَ نَّهُتَفاعَشَ אنَّ وَ لىٰאلعُ قُیرאنغَאلْ كَلْتِ«
محتوאی אدאمۀ אین روאیت نیز אین אست  .ح و موجب אرتدאد אستیكه آن كفر صر ه אستاورده אست و ندאنستیرא ن

ل آمد یجبرئ كه אین تا باقی ماند و אز آن آگاه نشدکه آن حضرت تا پایان سوره و سجدۀ مشرکان در جهل خود 
هم ات رא خوאند و باز یآنیز אین  آن حضرت .אز אو خوאست تا آیاتی رא که آورده אست، برאی אو تالوت کندو 

 .كرد آگاهل אو رא ید تا جبرئیجهل خود אصرאر ورز رب ؛ به بیان دیگررא تكرאر كرد »لىٰאلعُ قُیرאنغَאلْ كَلْتِ«عبارت 
ا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ ما أَرْسَلْنوَ« :فرمودیامبرאن نسبت دאد و پ ۀجهل آن رא به هم تثبیت אینگاه خدא برאى  آن
نان אز كالم ی، אطمتا אین حد زبان آن حضرت رא تصرف کندطان یز باشد كه شیאگر جا بنابرאین .»... یٍّال نَبِوَ

 .ن אستیات قرآن چنیبعضى אز آ که دست كه گفته شویز نیشود و جا אلهى سلب مى

 در کار خود سازאن ها شده אست و אفسانه سى وאرد كتابا عبّاین אفسانه در عصر אموى یאکه د یآ به نظر مى
 .אثر كرده אست دאنشمندאن אسالمى آن رא بى ساختن اریولى خدא با هش ،אند تعمّد دאشته

  پنجاه و هشتم تا شصت و دومآیات  :دومبخش 

  آیات بررسی

  ﴾نَیرُ אلرَّאزِقِیرْزُقَنَّهُمُ אللَّهُ رِزْقاً حَسَناً وَإِنَّ אللَّهَ لَهُوَ خَیلِ אللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوא أَوْ ماتُوא لَیسَبِ ینَ هاجَرُوא فِیوَאلَّذِ﴿ .۵۸
                                                 

 .۱۵۹، ص ۵، ج ه ۱۴۱۸بن عمر بیضاوی، ناشر دאر אلحیاء אلترאث אلعربی، ، عبدאهللا أنوאر אلتنزیل و أسرאر אلتأویل. ٢٦١
کثیر دمشقی אسماعیل بن عمرو، ناشر دאرאلکتب אلعلمیه، منشورאت محمد علی بیضون،  אبن ،)کثیر אبن(تفسیر אلقرآن אلعظیم . ٢٦٢

  .۴۲۲، ص ۷، ج ه ۱۴۱۹

، ج ه ۱۴۱۷تر אنتشارאت جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، ، سید محمدحسین طباطبایی، ناشر دفمیزאن فی تفسیر אلقرآن. ٢٦٣
 .۳۸، ص ۱۹



 ۱۹۳    پانزدهمجلسه / ) ۲(تفسير قرآن 

Tafsir(2) 88-89 V. 02  http://vu.hadith.ac.ir  

  ﴾مٌیمٌ حَلِیرْضَوْنَهُ وَإِنَّ אللَّهَ لَعَلِیدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَالً یُلَ﴿ .۵۹

  ﴾نْصُرَنَّهُ אللَّهُ إِنَّ אللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌیهِ لَیعَلَ یمَنْ عاقَبَ بِمِثْلِ ما عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِ ذلِكَ وَ﴿ .۶۰

  ﴾رٌیعٌ بَصِیلِ وَأَنَّ אللَّهَ سَمِیאللَّ یولِجُ אلنَّهارَ فِیאلنَّهارِ وَ یلَ فِیولِجُ אللَّیذلِكَ بِأَنَّ אللَّهَ ﴿ .۶۱

 ﴾رُیאلْكَبِ یدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ אلْباطِلُ وَأَنَّ אللَّهَ هُوَ אلْعَلِیللََّه هُوَ אلْحَقُّ وَأَنَّ ما ذلِكَ بِأَنَّ א﴿ .۶۲

 آیات ۀترجم) אلف

 با مرگ طبیعی ایكشته شده و  باشند و در אثنای هجرت  كسانى كه در رאه خدא هجرت كردهو آن . ۵۸
نیکویی عطا خوאهد کرد و אلبته که روزى  ها آن به که خدאی رحمانאند  در شمار شهیدאن نیقی هند، بباش  مرده
 .אست دهندگان بهترین روزی خدא

 .دאخل خوאهد كرد كه خدא دאنا و بردبار אست ،كه אز آن رאضى باشند بهشتیرא به  ها آن طور حتمه ب. ۵۹

دوباره ستمی بر אو  و در پی آنمقابله به مثل كند  در برאبر ظلم مشرکان هركه ؛مطلب همان אست. ۶۰
توאنید به جای  و شما هم می( .كننده و آمرزنده אستخدא عفو و אلبتهرא یارى خوאهد كرد אو  ، خدא حتماًروא شود

 .)אنتقام عفو کنید

تا (برد  در دل روز و سپیدی روز رא در دل شب فرو میست كه خدא شب رא א ت برאى آنفرصین א. ۶۱
אست و به حال آنان ) دعای بندگان(אن خاطر אست که خدאی رحمان شنوאی و بد) کالس تربیت برقرאر بماند

 .بینا אست

جز אو  خدאیانی که مشرکان، به حق אست و آن ی رحمان برאست كه خدא جهت بدאن همهن یא. ۶۲
  .باطل אست و خدא برتر و بزرگ אست ،خوאنند مى

 وאژگان بررسی) ب

אنسان אز دیگری אست؛ خوאه אین جدאیی با بدن یا زبان یا دل به معنای جدאیی  »جرאنر و هِهجَ« :هاجَرُوא
به معنای در عرف قرآن  هجرت. نیز به معنای کوچ کردن אنسان אز جایی به جای دیگر אستمهاجرت  .باشد

 .مان אستیא سرزمینكفر به  سرزمینهجرت אز 

 ى دخولامى به معنیدر مز مصیى محلّ دخول و ناאسم مكان به معن) م و فتح دאلیضمّ مه ب( :مُدْخَل
 .אست

  .ى دאخل كردن אستاאز باب אفعال به معن» ولجیُ« وאژۀ. دخول. وجلُوُ :یولِجُ

 آیات  شرح) ج

ن یدر א. אست ﴾قاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوאینَ ینَ آمَنُوא أُذِنَ لِلَّذِیدאفِعُ عَنِ אلَّذِیإِنَّ אللَّهَ ﴿ۀ یآ  אدאمۀات در ین آیא
رند، در هر حال אهل یا با אجل خود بمید شوند و ی، در رאه خدא شههجرتى كه پس אز یها آن :یدفرما میات یآ

کند، אنتقام  و אز אو دفع شرّ میارى خوאهد كرد یאو رא  ستد، خدא حتماًیهر كس در مقابل ظلم باو  بهشت هستند
معبودهاى  و حق אست ،אخد .گیرد همانطور که אز گذشتگان گرفت אو رא אز گروه ستمگرאن هم عصرش می

چند  در אدאمۀ אین مطلب نیز. گردאند پیروزست كه حق رא א آننیز مقتضاى حق بودن خدא  .ندهستگر باطل ید
 .ى خدא آمده אستیان אقتدאر و توאنایه در بیآ
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برخی אفرאد ى یگو .بیان شده אست، آوردهאحكامى كه آن حضرت  در بارۀگرى یمطلب د ۷۰تا  ۶۷ ۀیאز آ
ند که چرא אین دکر אعترאض مى ،هاى گذشته سابقه ندאشت كرد و در אمّت ان مىیامى كه آن حضرت بאحك به

فرماید که هر אمتی  אین آیه در پاسخ یه אین אعترאضات می! سى وجود ندאشت؟یعت موسى و عیدر شر אحکام
به علم و אنتقام خدא  رא ها آن ، توאز مجادله برندאرندد با تو مجادله كنند و אگر دست ینباعبادتی ویژه دאرد و آنان 

 .وאگذאر کن

» אهللا« ۀلفظ جالل های نیکوی خدא به همرאه نامאز  نام، پانزده אین درسات یدر آشایان توجه אست که 
ر، غنى، یف، خبیر، لطیكب، یر، علىّع، بصیم، عفوّ، غفور، سمیم، حلین، علیر אلرאزقیخ: אند אز ت که عبارتآمده אس
د، هر كه خوאهد آم ند و چنانهست یاتن آیبخش א نتیز» אللَّه« که به همرאه لفظ جاللۀ میرح و فئود، ریحم

  .ها در جای مناسب خود و به تناسب مفهوم آیه آمده אست کدאم אز אین نام

  تفسیر آیات

 مرگ در هجرت و رزق אلهی

  آیۀ پنجاه و هشتم 

 ﴾وא أَوْ ماتُوא لَیرْزُقَنَّهُمُ אللَّهُ رِزْقاً حَسَناً وَإِنَّ אللَّهَ لَهُوَ خَیرُ אلرَّאزِقِینَوَאلَّذِینَ هاجَرُوא فِی سَبِیلِ אللَّهِ ثُمَّ قُتِلُ﴿

تِهِ مُهاجِرאً إِلَى אللَّهِ یخْرُجْ مِنْ بَیوَمَنْ ﴿: مانند مردن با אجل طبیعی در حال هجرت אست؛» ماتوא«منظور אز 
منظور אز  .باشد در رאه خدאد یهجرت با بنابرאین، ٢٦٤﴾...وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى אللَّهِ  دْرِكْهُ אلْمَوْتُ فَقَدْیوَرَسُولِهِ ثُمَّ 

نیز  ﴾نَیرُ אلرَّאزِقِیوَإِنَّ אللَّهَ لَهُوَ خَ﴿ ۀجمل .بهشتى אستشود، روزیِ  که אز آیۀ بعدی بردאشت می ، چنان»رزقاً«
پیشین ات یאست كه در آ »ارِهِمْیأُخْرِجُوא مِنْ دِ« دیگری אز عبارت» هاجروא« وאژۀ. אست ﴾رْزُقَنَّهُمُ אللَّهُیلَ﴿ لیتعل

  .بیان شد

  آیۀ پنجاه و نهم

 ﴾لَیدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا یرْضَوْنَهُ وَإِنَّ אللَّهَ لَعَلِیمٌ حَلِیمٌ﴿

لَهُمْ ما ﴿: در آن در کمال رضایت خوאهند بودشوندگان  אخله دین אست كبهشت بر» مدخل«منظور אز 
 خدא به آنچه«: فرماید می »مٌیمٌ حَلِیإِنَّ אللَّهَ لَعَلِ«عبارت  در بارۀ אلمیزאنمؤلف  ٢٦٥﴾دٌینا مَزِیها وَ لَدَیفِ نَویشاؤُ
» .كند در عقوبت دشمنانشان عجله نمى ، אز אین روم و بردبار אستیحل چون ست وא دאنا ،كند رא رאضى مى ها آن

ز مهلت یست كه به دشمنانشان نא مرאد آن گویا .אست همین سخن رא گفتهیر ز نظین אلبیان مجمع مؤلف
 . אلعالمیند وאهللادهد تا بر سر عقل آ مى

در بیان شأن نزول אین آیه روאیتی نقل کرده אست به אین مضمون که אصحاب پیامبر به אو  كشاف مؤلف
ما كه  אیم، ، آشنا شدهאند كه در گذشته در رאه خدא كشته شده، ما با אحوאل کسانی یا رسول אللَّه عرض کردند که

  .ه نازل شدین دو آیא پس. خوאهیم دאشتچه پادאشى  ،میكن در ركاب تو جهاد مى

                                                 
  .۱۰۰/ نساء. ٢٦٤

  .۳۵/ ق. ٢٦٥
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  آیۀ شصتم

 ﴾אللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ذلِكَ وَمَنْ عاقَبَ بِمِثْلِ ما عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِی عَلَیهِ لَینْصُرَنَّهُ אللَّهُ إِنَّ﴿

كه هركه در رאه خدא  حقیقت אین אست .»אالمر ذلك« ،عنىی ؛ستخبر مبتدאى محذوف א» ذلك« وאژۀ
 کنندۀ بیان »...وَ مَنْ عاقَبَ « جملۀ .ستא אجرش با خدא ،ردیبم و چه با אجل خودشود چه کشته هجرت كند، 

و سپس کافرאن دوباره به אو  دیآبرאنتقام  ستم دیدن، در صددپس אز  کس هر كه אین گرى אست و آنیمطلب د
پس אز אنتقام گرفتن دیده  مؤمنانِ ستمست كه אگر א نאیه در یآ אین ظهور. یارى خوאهد كردخدא אو رא ند، ستم کن

  .ارى خوאهد كردیرא  ها آن خدא ستم ببیند، در אین صورتباز 

کند و  אذن دفاع و جهاد آمده אست، جلب می در بارۀخدאوند در אین آیه توجه مؤمنان رא به אحکامی که 
برאی نمونه אگر آنان אموאل شما . کاری آنان برאبر باشد که אنتقام شما אز کافرאن حرم باید با جرم و سیهفرماید  می

אند،  رא تصاحب کنید، אگر אز ورود شما به حرم جلوگیری کرده ها آن توאنید אموאل אند، شما هم می رא تصاحب کرده
אند، شما نیز  توאنید تندی کنید، אگر شمشیر کشیده یאند، م توאنید به אیشان هجوم برید، אگر تندی کرده شما می
بگیرد و  ها آن مطلب دیگر אینکه هر کس با آنان مقابله به مثل کند و אنتقام خود رא אز. توאنید شمشیر بکشید می

  .کافرאن دوباره در صدد تعقیب אو برآیند و به אو ستم کنند، در אین صورت خدאی رحمان אو رא یاری خوאهد کرد

אز مشرکان بر شما وאجب  خوאهی کینبه אین مطلب אشاره دאرد که אنتقام و » אن אهللا لعفوّ غفور«ۀ جمل
توאنید אز  نیست، بلکه אین سخن تنها به معنای صدور אجازۀ אنتقام و مقابله به مثل برאی شما אست و شما می

  .ستنده אآمرزپوشی کنید؛ زیرא خدאوند رحمان بخشاینده و  حق אنتقام خود چشم

  بودن کالس تربیتبرپا 

   آیۀ شصت و یکم

 ﴾ذلِكَ بِأَنَّ אللَّهَ یولِجُ אللَّیلَ فِی אلنَّهارِ وَیولِجُ אلنَّهارَ فِی אللَّیلِ وَأَنَّ אللَّهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ﴿

 .رאه هدאیت رא باز گذאردست كه خدא א ت برאى آنفرصین א ،عنىی ؛אست پیشین ۀیآبر  توضیحی هین آیא

 و شروع شب .אست به جای دیگری ها آن آوردن یکی אز ؛ز دאخل كردن شب در روز و بالعكسא منظور
وسته در یم كه روز و شب پیدאن یم .و بالعكس אستن بردن روز یאز ب ،دאخل شدن آن در روز و گسترش آن

کردن شب و  دאخل منظور אزאند که  گفته برخی .گیرد قرאر میگرى یدر جاى د کیگردند و هر  ن مىیאطرאف زم
 .אین نظر بعید אست درست باشدولى  ،ها و روزها אست كوتاه و بلند شدن شبروز در یکدیگر 

رא  سخنان ستمگرאن و ستمدیدگانخدא  که بر אین دلیل دیگرى אست» وَ أَنَّ אللَّهَ سَمِیعٌ بَصِیر«جملۀ 
  .دهد مى تمگرאن یاریدر برאبر سرא  ستمدیدگان אز אین رو ؛ستא دאنا ها آن شنود و به حال مى

  آیۀ شصت و دوم

  ﴾ذلِكَ بِأَنَّ אللَّهَ هُوَ אلْحَقُّ وَأَنَّ ما یدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ אلْباطِلُ وَأَنَّ אللَّهَ هُوَ אلْعَلِی אلْكَبِیرُ﴿

و אین  برאى אختصاص و حصر אست ظاهرאً» هو« ضمیر. پیشین אست ۀیآ محتوאیبر  دیگریل یدلאین آیه 
ارى ی ستمدیدگان رאتوאند  مى אو. رאه ندאرد در ساحت قدس אوخدא حق אست و باطلى  رساند که تنها א میمعنا ر

ن یאسخن،  به دیگر. آید برنمی ها آن אند و אین کارها אز دست ها باطل کند، אما بتروز دאخل  دركند و شب رא 
 .خدא حق אست ست كهא برאى آن یارین و یتكو
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زى بر אو ینه چ ؛تر אست بزرگرتر و خدא אز همه ب .گرى אستیل دیدل »رُیאلْكَبِ یهُوَ אلْعَلِ وَ أَنَّ אللَّهَ«جملۀ 
  .توאند نمود کوچک و ناتوאنزى אو رא یغلبه توאند كرد و نه چ
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  هدف درس

  .هفتاد و هشتم سورۀ مبارک حجا شرح و تفسیر آیات شصت و سوم تآشنایی با  

  هفتاد و هشتما آیات شصت و سوم ت

 اتیبررسی آ

  ﴾رٌیفٌ خَبِینْزَلَ مِنَ אلسَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ אلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ אللَّهَ لَطِأَ لَمْ تَرَ أَنَّ אللَّهَ أَ﴿ .۶۳

  ﴾دُیאلْحَمِ یאلْأَرْضِ وَإِنَّ אللََّه لَهُوَ אلْغَنِ یאلسَّماوאتِ وَما فِ یلَهُ ما فِ﴿  .۶۴

אلسَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى  کمْسِیُאلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَ یفِ یتَجْرِ کאلْأَرْضِ وَאلْفُلْ یمْ ما فِکأَ لَمْ تَرَ أَنَّ אللَّهَ سَخَّرَ لَ﴿ .۶۵
  ﴾مٌیאلْأَرْضِ إِالَّ بِإِذْنِهِ إِنَّ אللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِ

  ﴾فُورٌکمْ إِنَّ אلْإِنْسانَ لَییکحْیمْ ثُمَّ کتُیمِیمْ ثُمَّ کایأَحْ یوَهُوَ אلَّذِ﴿ .۶۶

 ﴾مٍیلَعَلى هُدىً مُسْتَقِ کإِنَّ کאلْأَمْرِ وَאدْعُ إِلى رَبِّ یفِ کنازِعُنَّیوهُ فَال کاً هُمْ ناسِکعَلْنا مَنْسَلِّ أُمَّةٍ جَکلِ ﴿ .۶۷

  ﴾فَقُلِ אللَّهُ أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ کوَإِنْ جادَلُو﴿ .۶۸

  ﴾ونَهِ تَخْتَلِفُینْتُمْ فِکما یامَةِ فِیوْمَ אلْقِیمْ کنَیمُ بَکحْیאللَّهُ ﴿ .۶۹

 ﴾رٌیسِیعَلَى אللَّهِ  کتابٍ ِإنَّ ذلِک یفِ کאلسَّماءِ وَאلْأَرْضِ إِنَّ ذلِ یعْلَمُ ما فِیأَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ אللَّهَ ﴿ .۷۰

  ﴾رٍینَصِنَ مِنْ یسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَما لِلظَّالِمِینَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَما لَیعْبُدُونَ مِنْ دُونِ אللَّهِ ما لَمْ یوَ﴿ .۷۱

تْلُونَ ینَ یسْطُونَ بِالَّذِیادُونَ یکرَ کفَرُوא אلْمُنْکنَ یوُجُوهِ אلَّذِ یناتٍ تَعْرِفُ فِیاتُنا بَیهِمْ آیوَإِذא تُْتلى عَلَ﴿ .۷۲
  ﴾رُیאلْمَصِ فَرُوא وَبِئْسَکنَ یمُ אلنَّارُ وَعَدَهَا אللَّهُ אلَّذِکمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِکاتِنا قُلْ أَ فَأُنَبِّئُیهِمْ آیعَلَ

خْلُقُوא ذُباباً وَلَوِ אجْتَمَُعوא لَهُ ینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ אللَّهِ لَنْ یهَا אلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوא لَهُ إِنَّ אلَّذِیا أَی﴿ .۷۳
  ﴾سْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ אلطَّالِبُ وَאلْمَطْلُوبُیئاً ال یسْلُبْهُمُ אلذُّبابُ شَیوَ إِنْ 

  ﴾زٌیعَزِ یما قَدَرُوא אللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ אللَّهَ لَقَوِ﴿ .۷۴

 ﴾رٌیعٌ بَصِیةِ رُسُالً وَمِنَ אلنَّاسِ إِنَّ אللَّهَ سَمِکمِنَ אلْمَالئِ یصْطَفِیאللَّهُ ﴿ .۷۵

  ﴾ِهمْ وَما خَلْفَهُمْ وَإِلَى אللَّهِ تُرْجَعُ אلْأُمُورُیدِینَ أَیعْلَمُ ما بَی﴿ .۷۶

  ﴾مْ تُفْلِحُونَکرَ لَعَلَّیمْ وَאفْعَلُوא אلْخَکعُوא وَאسْجُدُوא وَאعْبُدُوא رَبَّکنَ آمَنُوא אرْیهَا אلَّذِیا أَی﴿ .۷۷

 مَ هُوَیمْ إِبْرאهِیکنِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِیאلدِّ یمْ فِیکمْ وَما جَعَلَ َعلَکאللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ אجْتَبا یوَجاهِدُوא فِ﴿ .۷۸
مُوא אلصَّالةَ یونُوא شُهَدאءَ عَلَى אلنَّاسِ فَأَقِکمْ وَتَیکدאً عَلَیونَ אلرَّسُولُ شَهِیکهذא لِ ینَ مِنْ قَبْلُ وَفِیمُ אلْمُسْلِمِکسَمَّا

  ﴾رُیمْ فَنِعْمَ אلْمَوْلى وَنِعْمَ אلنَّصِکاةَ وَאعْتَصِمُوא بِاللَّهِ هُوَ مَوْالکوَآتُوא אلزَّ

  اتیترجمۀ آ) אلف

 .ستא و دאنا روאکنندۀ حاجات ،خدא .گردد ن سبز مىیفرستد و زم ه خدא آبى אز آسمان مىکى بین نمیا یآ. ۶۳

 .ستא دهیاز و پسندین ست و خدא بىא ست، خاص خدאאن یو آنچه در زم ها آسمان آنچه در  .۶۴
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ها به אمر אو در  ىشتکرده אست؟ کبرאى شما مسخر  ،ن אستیدر زم رא که ه خدא آنچهک بینی نمیا یآ. ۶۵
 مهربانف و ئوخدא به مردم ر .مگر به אذن אو ین אفتدزم رب که אین دאرد אز آسمان رא نگاه مى و ا روאن אستیدر

 .אست

ه אنسان ناسپاس ک حقاً .ندک سپس زنده مى ،رאندیم سپس مى אست، ردهکه شما رא زنده کست א אو. ۶۶
 .אست

به سوى  .نندکن با تو منازعه نیار دکدر  .دهند אنجام میه آن رא ک میא برאى هر אمت عبادتى قرאر دאده  .۶۷
  .ه تو در رאه رאستىکت بخوאن یخدא

 .»دאناتر אست ،دینک خدא به آنچه مى«: بگو ،نندکאگر با تو مجادله . ۶۸

 .ندک دאورى مى ،دینک ان شما در آنچه אختالف مىیامت، میخدא در روز ق. ۶۹

ن بر אی .موجود אستتابى کدر  ها آن .ستن אیه در آسمان و زمکدאند آنچه رא  مى ه خدאکאى  هنستאا ندیآ. ۷۰
 .خدא آسان אست

عبادت  ،ه به آن علمى ندאرندکو آنچه رא  אست نفرستاده و حجتی وحیه برאى آن کزى رא یجز خدא چ. ۷۱
 .ستین אی کننده ارىیظالمان رא و  کنند مى

אست به  یکنزد .نىیب مىرא افرאن אنزجار کهاى  د، در چهرهخوאنده شو ها آن ات ما بریو چون آ. ۷۲
رده و کافرאن وعده که خدא به کن رא خبر دهم؟ آن آتش אست یا بدتر אز אیآ« :بگو .نندکنندگان حمله ک تالوت

 .»אست یبد بازگشتگاه

رא خلق مگسى  ،دیخوאن ه جز خدא مىکى یبتها: دینک، به آن گوش אست אى گفته شده אى مردم قصه  .۷۳
 .ندار عاجزکن یطالب و مطلوب در א .رندیرد، نتوאنند אز אو بگیبگ ها آن زى אزیرد و אگر مگس چکنتوאنند 

 .رومند و توאنا אستیخدא ن .نشناختند شحق شناختن ۀخدא رא به אندאز. ۷۴

 .אستا نیخدא شنوא و ب .دینگز ه و אز مردم رسوالنى برمىکخدא אز مالئ. ۷۵

 ارها به خدא برک .ستא ها آن ۀدر گذشت که ست و آنچه رאא ها آن ه در حضورکرא  دאند آنچه مى. ۷۶
 .گردد مى

ر אنجام یخو کارهای د یپروردگارتان رא بپرست و دینکوع و سجده کر ،دیא مان آوردهیه אکسانى کאى . ۷۷
 .دید تا رستگار شویده

 ن برאى شما مشقتى قرאر ندאدهیدر د ده ویאو شما رא برگز .ستهیشا ید در رאه خدא تالشینکتالش . ۷۸
امبر برאى یتا پ אست دهین مسلمان نامآن قریخدא شما رא در گذشته و در א .م رאین پدرتان אبرאهید ،عنىی אست؛

 .دیبه خدא چنگ بزن و دیرא بده تاکد و زینکپس نماز رא אقامه  .دیشما شاهد باشد و شما برאى مردم شاهد باش
  .אست یاوری چه نیکوسرپرست و  نیکو چه .ستא אو سرپرست شما

  وאژگانبررسی ) ب

 .سبزشده: »ةرَّضَخْمُ« ؛سبز بودن: ةرَضْخُ :مُخْضَرَّة
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 אللَّهُ فَطَلَ«: دیگو صحاح مؤلف .ىیکرفق، مدאرא، نزد): ضمّ אوّله ب(لطف . אز אسماء حسنى אست :لَطِیفٌ
که حاجت آن ،مدאرאکننده: ستא دیدگاهیف سه معناى لطدر « :نویسد میطبرسى  .ردکخدא با ما رفق و مدאرא  ؛»نابِ

 .»که به دقائق אمور دאنا אستآن و تو رא با مدאرא برآورد

 .رود ار مىکجمع به  هم برאی مفرد وهم برאی . شتىک :فُلْک

  . אست ار ناسپاسیبسو  افرکار یبس به معنایمبالغه  ۀغیص :فُورٌکَ

به کار ز یان نکאسم زمان و م אلبته برאی אست، ى عبادتامعن مى بهیمصدر م) بر وزن معبد( :مَنْسَکاً
 .زهدگرאیی و پرهیزکاری): لفْق و قُنُبر وزن عُ( کنس. عابد: کناس. رود می

 .بار در قرآن آمده אست یک אین وאژه تنها. گرفتن به شدت ،حمله: وطْسَ :یسْطُونَ

 אین در .محل بازگشت ،عنىی ؛ان אستکאسم م زیאنتقال و ن ،تحول ،ى بازگشتامى به معنیمصدر م :مَصِیرُ
 .אست یعنی محل بازگشت، منظور نظر ،ه معناى دومیآ

دو بار در  وאژه تنهان یא ٢٦٦.شود אطالق مى ذباب زیزنبور عسل و مطلق زنبور ن ،به پشهאلبته  .مگس: ذُّبابُ
 .قرآن آمده אست

و אحترאم، وقار، عظمت  مانند ؛رود ار مىکبه  زیرمحسوس نیدر معانى غو  ء אست یت شىمکان یر بدْقَ :ردَقَ
 .م אستیى شناختن و تعظاه به معنیآ אین در .אجتماعى منزلت

یار و אجتباء אخت אین وאژه در معنایردن و کخالص : אصطفاء. ختگىیء אز آم خالص شدن شى: وفَصَ :صطفىیَ
 .ندک جدא و خالص مى چیزهای دیگررא אز ء  ه شىکند یگو میאصطفاء  رو دن رא אز آنیبرگز رود؛ نیز به کار می

 .»ر هم هستندیار و אجتباء نظیאخت ،אصطفاء« :نویسد میطبرسى 

אست؛ אز  ء אست و אز آن تنگى به نظر آمده در אصل محل جمع شدن شى حَرَج«: دیرאغب گو. تنگى :جرَحَ
 .»אند حرج گفتهنیز به تنگى و گناه  אین رو

  .عتین و شرید :ةلَمِ

 .چنگ زدن: »אعتصام«. و حفظ کאمسا: معصَ :موאصِعتَא

  اتیآ شرح) ج

ان یه در بیچند آپیروز کند؛ אز אین رو در אین بخش אز سوره ه حق رא کست אین אمقتضاى حق بودن خدא 
 .ى خدא آمده אستیאقتدאر و توאنا

خی کافرאن برى یگو ؛ان شده אستیب ،که آن حضرت آوردهامى کאح در بارۀگرى یمطلب د ۷۰تا  ۶۷ ۀیאز آ
نها چه یא که دکردن אعترאض مى ،هاى گذشته سابقه ندאشت رد و در אمّتک ان مىیه آن حضرت بکامى کאح به
 فرماید که خدאوند در پاسخ به אین אعترאضات می! سى وجود ندאشت؟یعت موسى و عیچرא در شر و امى אستکאح

 رא ها آن تو ،ندردست برندא אز مجادله نند و אگرکه د با تو مجادلینبا کافرאن .هست אی ویژهعبادت  یبرאى هر אمّت
 .وאگذאربه علم و אنتقام خدא 

                                                 
  .، ذیل وאژۀ مورد نظرאقرب אلموאرد. ٢٦٦
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. آمده אست» אللَّه« ۀلفظ جالل های خدאوند به همرאه نیکوترین نامאز  نام، پانزده نخست ۀگان ات هشتیدر آ
وف، ئد، ریر، غنى، حمیخبف، یر، لطیبک ،ر، علىّیع، بصیم، عفوّ، غفور، سمیم، حلین، علیر אلرאزقیאسماء حسناى خ

در جاى خود  یکهر  .در אدאمه بیان خوאهد شد که چنانو  هستند اتین آیبخش א نتیز» אللَّه« به همرאهم، یرح
 .به کار رفته אسته، یقرאر گرفته و به تناسب مطلب آ

 ها آن برد یات توحیلى ندאرند و چون آیدل ها بتان برאى عبادت کمشر فرماید که به بعد می ۷۱ات یدر آ
باالتر  که بگو ها آن تو به. نندگان بتازندک خوאهند بر تالوت مى کهشوند  نارאحت مى אی ، به گونهشود خوאنده مى

 .د شدیدر آن دאخل خوאه شما و אست ردهکه خدא وعده کآتشى אست  نیز نیאز א

در אدאمه به  .نشناختند مردم خدא رא به حق فرماید که زند و می میها  اره بودن بتکچ یلى در هثَسپس مَ
 .אست אشاره شدهمان یجهاد به אهل א فرمان دستورها אز جمله برخی

  اتیر آیتفس

  سازی زمین برאی אنسان آماده

   آیۀ شصت و سوم 

  ﴾أَلَمْ تَرَ أَنَّ אللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ אلسَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ אلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ אللَّهَ لَطِیفٌ خَبِیرٌ﴿

اها رא یخدאوند در. و אستא یاری حتمیگرى بر یل دیل گسترش قدرت خدא و دلیبعدى دل ۀیه و آین آیא
 کند و میب کیبا هم تر رא نیهوא و آب و אمالح زم و دאنبار مىرא ها  دهد، بارאن ل مىکیتش رא ند، אبرهاک ر مىیتبخ

 ینیازهاو به  ها دאی رحمان برآورندۀ حاجتخرא یز. شود زمین سبزپوش تا  رویاند گیاهان رא אز دل زمین می
  .بندگان دאنا אست

  آیۀ شصت و چهارم 

  ﴾لَهُ ما فِی אلسَّماوאتِ وَما فِی אلْأَرْضِ وَإِنَّ אللَّهَ لَهُوَ אلْغَنِی אلْحَمِیدُ﴿

آنچه در باال و  .ز هستین ها آسمان و نیشامل زمگوید که  אین آیه אز مالکیت مطلق خدאوند سخن می
و ستم  ظلمبا  یاری אو و ندک ار مىک ده אست و به عدאلتیاز و پسندین ست و אو بىא مطلق خدא کمل ،ستאن ییپا

  .همرאه نیست

  آیۀ شصت و پنجم 

عَلَى אلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِـهِ   تَقَعَأَلَمْ تَرَ أَنَّ אللَّهَ سَخَّرَ لَکمْ ما فِی אلْأَرْضِ وَאلْفُلْک تَجْرِی فِی אلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَیمْسِک אلسَّماءَ أَنْ ﴿
  ﴾إِنَّ אللَّهَ بِالنَّاِس لَرَؤُفٌ رَحِیمٌ

ه کآنچه رא  ۀخدא هم .אى אز نظام متقن جهان אست گرى بر گسترش قدرت خدא و گوشهیل دیدلאین آیه 
ز به زمین אאست و  برאی אو رאم کردهز یاها رא نیها در شتىک ۀلیرده אست و به وسکرאم אنسان ، ى אستکدر خش
های آسمانی که به אجازۀ אو بر زمین  مگر برخی سنگ .کند می جلوگیری ،ستא چیزهایى که در باالאفتادن 
 .אفتند می

ه ک توאن دریافت אشاره دאرد و با אستفاده אز آن میاها یبه مسخر شدن در ﴾... یتَجْرِ کوَאلْفُلْ﴿ بنا بر אین،
  .ن אستخاک زمین و بخش خشکی آ» אالرض«منظور אز 
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ن یه چنک אست رأفت و رحمت خدא سبب شده ،عنىی ؛ه אستیل صدر آیتعل ﴾...إِنَّ אللَّهَ بِالنَّاسِ ﴿ عبارت
عام حالت ولى رحمت  ،مبتال و گرفتار אست برאی אفرאد تفرأه کم یردکنقل  אلمیزאنتفسیر אز  تر پیش .دنک

אین אست که خدא در آخرت تنها بر » میرح«ظور אز منאند  ه گفتهک پاسخی برאی برخی אفرאد אستن جمله یא .دאرد
 نیز رحمت به همۀ مردمل آن یو ذ אست رحمت همگانى در بارۀه یصدر آ کند، در حالی که مؤمنان رحم می

  .نسبت دאده شده אست

  آخرت ۀآزمون אنسان و مقدم ۀدنیا دور

  ششم  آیۀ شصت و

 ﴾ییکمْ إِنَّ אلْإِنْسانَ لَکفُورٌوَهُوَ אلَّذِی أَحْیاکمْ ثُمَّ یمِیتُکمْ ثُمَّ یحْ﴿

در آخرت لطف و  دوباره زنده شدن و ، مرگزندگی .و در مقام אمتنان אست پیشین ۀیآ کنندۀ کامله ین آیא
در مرتبۀ  ها אنسان هکست א آن» أَحْیاکمْ«منظور אز  .ار ناسپاس אستیولى אنسان بس אست، تى אز جانب خدאیعنا

در دنیا متولد شدند؛  ها آن ؛ بدین ترتیب کهردکرא زنده  ها آن سپس خدא» أمْوאتاً کُنْتُمْ« :نخست مرده بودند
אز  منظور ٢٦٧.﴾هِ تُرْجَعُونَیمْ ثُمَّ إِلَییکحْیمْ ثُمَّ کتُیمِیمْ ثُمَّ کاینْتُمْ أَمْوאتاً فَأَحْکفُرُونَ بِاللَّهِ وَ کف تَکی﴿ مانند آیۀ

  .ردن در آخرت אستکزنده  نیز »مْییکُحْی«

  )صلی אهللا علیه و آله(دאیت אلهی در دست پیامبر אکرم ه

  هفتم آیۀ شصت و

 ﴾قِیمٍلِکلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَکاً هُمْ ناسِکوهُ فَال ینازِعُنَّک فِی אلْأَمْرِ وَאدْعُ إِلى رَبِّک إِنَّک لَعَلى هُدىً مُسْتَ﴿

 ها آن .آوردند אست که آن حضرت می אی ازهام تکان به אحکمشر אعترאض در بارۀ אند که אین آیه برخی گفته
 ها آن אشکال نویسد كه  می אلبیان مجمع مؤلف .هاى گذشته نبوده אست در شریعت אین אحکام چرא گفتند که می

ولى אز  ،خورید مى) ذبح شرعى( کشید میאست אز آنچه خود  گونهچكه  گفتند مى وبود  ردאرحرمت م در بارۀ
אین سخن بدیل بن  ۀگویند آمده אست که خازن تفسیردر  .٢٦٨خورید نمى ،אست) אرردم(کشته  آن رא آنچه خدא
 .بودند) אز کفار خزאعه(بشر بن سفیان و یزید بن خنیس ، ورقاء

مربوط ت אبه عباد» کسن«وאنگهى  .یک حکم نبوده אست در بارۀمحتوאی אین آیۀ د که رس یبه نظر م אما
هر אمّتى فرماید که  در پاسخ مشرکان می آیه אین به هر حال. تنیسعبادאت אز  قربانى گوشت خوردنو  אست

و نزאع אدر אین אمر با  אجازه دهد تا אیشاننباید  ، پیامبربنابرאین. دهند אنجام میدאرند که آن رא  אی ویژهعبادت 
و  به سوى پروردگارت بخوאن که تو بر هدאیت رאست فرماید که میدر تحکیم دعوت آن حضرت  سپس .کنند

همان هدאیت  ،زیرא صرאط رאست ؛»قیمٍستَمُ لى دینٍعَ«: فرماید می אلبیان مجمعکه در  چنان. هستى مستقیمی
  .אست

   آیات شصت و هشتم و شصت و نهم

 ﴾خْتَلِفُونَאللَّهُ یحْکمُ بَینَکمْ یوْمَ אلْقِیامَةِ فِیما کنْتُمْ فِیهِ تَ * وَإِنْ جادَلُوک فَقُلِ אللَّهُ أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ﴿

                                                 
  .۲۸/ بقره. ٢٦٧

 .۱۶۹، ص ۱۴، ج مجمع אلبیان ٢٦٨.
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 آگاه אست و کافرאن ارکخدא אز  به تصریح אین آیه،. אست کفار دیتهدپیشین و ل مطلب یمکتאین آیات 
 نیز »فونَلِتَخْتَ«منظور אز . کنندۀ אین نکته אست بیان »...  یحْکمُאهللاُ« عبارت .کردرא مجازאت خوאهد  ها آن

  .אختالف و مخالفت با حقّ אست

  آیۀ هفتادم

  ﴾تَعْلَمْ أَنَّ אللَّهَ یعْلَمُ ما فِی אلسَّماءِ وَ אلْأَرْضِ إِنَّ ذلِک فِی کتابٍ إِنَّ ذلِک عَلَى אللَّهِ یسِیرٌأَلَمْ ﴿

 دאنا אست ،ستאن یعنى خدא به آنچه در آسمان و زمی ؛אست »אللَّهُ أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ« عبارت لیه تعلین آیא
 ،عنىی دאرد؛אشاره » ما«به » کذل«وאژۀ . ستکه در آسمان و زمین א بخشی אز چیزهایی אستز یار شما نک و
نیز در آخر  .אست پیشین ۀد جملکین جمله تأیא .אست شده ثبت אی ویژهتاب کدر  »ما فى אلسماء و אالرض«
 یذَرَّةٍ فِ مِنْ مِثْقالِ کعْزُبُ عَنْ رَبِّیَو ما ... ﴿ۀ یآ ؛ مانندن ثبت و ضبط برאى خدא آسان אستیא فرماید که می

رسول  مخاطب آیۀ هفتادم هم ٢٦٩.﴾نٍیتابٍ مُبِک یبَرَ إِلَّا فِکوَ ال أَ کאلسَّماءِ وَ ال أَصْغَرَ مِنْ ذلِ یאلْأَرْضِ وَ ال فِ
  .אست هم دیگرאنو  )ه و آلهیصلّى אللَّه عل(خدא 

  دلیل شرک، رאهی بی ۀאهبیر

  آیۀ هفتاد و یکم

  ﴾ا لَمْ ینَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَما لَیسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَما لِلظَّالِمِینَ مِنْ نَصِیرٍوَیعْبُدُونَ مِنْ دُونِ אللَّهِ م﴿

 توאن دریافت אز אین آیه می .علمی و وحیانی ندאرند لیدلپرستی  مفهوم آیه אین אست که مشرکان برאی بت
 ۀجینت »رٍینَ مِنْ نَصِیوَما لِلظَّالِمِ« ۀجمل .نندک ه علوم ضرورى مانند وحى آسمانى، אنسان رא به حق داللت مىک

אین ل یدل» رینص«وאژۀ  با אین وجودنه وحى آمده و نه علمى بر آن شاهد אست،  که אستو بدین معنا  هیصدر آ
مانعى אز عذאب «: نویسد در توضیح آن میطبرسى . ندک ارى مىیدر حق بودن،  خدא אنسان رא هکאست نکته 
  .»ى ندאرندیخدא

  د و دومآیۀ هفتا

 ﴾ونَ عَلَیهِمْ آیاتِناوَإِذא تُتْلى عَلَیهِمْ آیاتُنا بَیناتٍ تَعْرِفُ فِی وُجُوهِ אلَّذِینَ کفَرُوא אلْمُنْکرَ یکادُونَ یسْطُونَ بِالَّذِینَ یتْلُ﴿

ات یه چون آکرخدא אصرאر دאرند یچنان در عبادت غ کافرאن. אست پیشین ۀیآ محتوאیل یمکتאین آیه 
» ناتیب« وאژۀ. نندکمان حمله یخوאهند به אهل א ند و مىشو ن مىیخشمگ ،شود میخوאنده  ها آن د بریتوح
 .پدیرفتنی אستى روشن و یات خدאیه آک ۀ آن אستدنده نشان
   ﴾قُلْ أَفَأُنَبِّئُکمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِکمُ אلنَّارُ وَعَدَهَا אللَّهُ אلَّذِینَ کفَرُوא وَبِئْسَ אلْمَصِیرُ﴿

 مجمعو  אلمیزאن مؤلفان ولى گردد، باز می دن قرآنیوقت شندر  ها آن ظ و خشمیبه غ» مکذل« وאژۀ

  .אست» شر«ر یتفس نیز »אلنار«وאژۀ  .ندنستאد ه آن رא شر مىکאشاره به قرآن אست  که אند گفته אلبیان

  آیۀ هفتاد و سوم

تَدْعُونَ مِنْ دُونِ אللَّهِ لَنْ یخْلُقُوא ذُباباً وَ لَوِ אجْتَمَعُـوא لَـهُ وَ إِنْ یسْـلُبْهُمُ     یا أَیهَا אلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوא لَهُ إِنَّ אلَّذِینَ﴿
 ﴾אلذُّبابُ شَیئاً ال یسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ אلطَّالِبُ وَ אلْمَطْلُوبُ

                                                 
  .۶۱/ یونس. ٢٦٩
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رאه وحى  لى אزینه دلپرستی خود  برאی بتان کمشر فرمود که می ۷۱در אین آیه در تکمیل مطالب آیۀ 
 .ردنکر و אدאره یتدب توאناییو نه  دאرندنش یآفر توאنایینه  بتهاه کند ک مى ثابت یلادאرند و نه אز رאه علم، با مث

 ،یعنى אى مردم ؛، هرگز در אین آیه مثلی وجود ندאردصفت و قصّه אستیه، آ אین در» مثل«منظور אز 
صفت و قصه به مثل تشبیه در אین آیه «: گوید میزمخشرى  .به آن گوش کنید אست تاאى گفته شده  قصه

ها  هم فرض کنیم، باز هم آنزنده و عاقل  ها رא حتی אگر آنآن אست که  »لَنْ یخْلُقُوא«مرאد אز  ».شده אست
، باز رא بخورد یا خونشان رא بمکد ها آن بنشیند و گوشت ها آن אگر مگسى بر روىو مگسى بیافرینند  توאنند نمی
ترین  אز آفریدن ضعیف سخن، به دیگر אز مگس بگیرند و به جایگاه خود باز گردאنند؛د آن رא توאنن نمى هم

  .عاجز هستند אمورترین  ىیאز تدبیر جز و موجود

خوאندند، چون فرض אین  ها رא می پرستان آن אلهه باشد که بت» طالب«مقتضای مقام אین אست که مرאد אز 
אی باشند  و אلهه قادر بر پس گرفتن آن نباشند و نیز طالب خلقت پشه אست که مگس چیزی אز אلهه ربوده باشد

مگس باشد که مطلوب אلهه אست، یا برאی خلق » مطلوب«و אلهه توאنایی چنین کاری رא ندאشته باشند و نیز 
  . کردن یا پس گرفتن چیزی که ربوده אست

ها به حدی אست که  عف بترساند، چون در אین جمله ض ها رא می אین جمله نهایت درجه ضعف بت
 ٢٧٠.تر باشد، אثبات شده אست ترین حیوאنات در نظر مردم ضعیف ضعیف

אحتمال دאرد  .به آن אشاره شده אست אلبیان مجمعکه در  عباس אست ى אز دو قول אبنیکر ین تفسیא
  .باشد ها بت ،مشرکان و منظور אز مطلوب ،منظور אز طالب

  معرفت ناقص

  آیۀ هفتاد و چهارم 

 ﴾قَدَرُوא אللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ אللَّهَ لَقَوِی عَزِیزٌ ما﴿

ولى  ،ندא هقرאر دאد خویش معبود ،دن مگسى ندאرندیآفر توאناییه کرא  بتهاییه مردم ک אست אینه یآمفهوم 
 ؛ستא دאشناختن خ »قَدَرُوא אللَّهَ«منظور אز  .ندא هאز سعادت دور ماند و هدیشکعزت دست  אز خدאى توאنا و با

ومت کائنات حکبر  אو ارها در دست אو אست وک ۀجهان אست و هم ۀنندک ننده و אدאرهیאو آفر که אین شناختن به
 .ستא شناختن אو با عبادت به אو و فرمان بردن אز אو .مطلق دאرد

شما،  های بتخالف عنى بر ی ؛آیه אست ۀ پیشین و تعلیل אبتدאیآیبرאبر در  ﴾زٌیعَزِ یإِنَّ אللَّهَ لَقَوِعبارت ﴿
زى אو رא عاجز یچ אی که ؛ به گونهز אستیو عز دهد אنجام می ،ه بخوאهدک ی رאارکهر  و خدאوند توאنا אست

                                                 
، ص ۱۴אنتشارאت אسالمی، ج  ، عالمه طباطبایی، ترجمۀ سید محمدباقر موسوی همدאنی، نشر دفترترجمۀ تفسیر אلمیزאن. ٢٧٠

۵۷۸. 
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  ٢٧٢.﴾عاًیفَإِنَّ אلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِ﴿ و ٢٧١﴾ةَ لِلَّهِ جَمِیعاًأَنَّ אلْقُوَّ﴿آرى . ندک نمى

  کارگزאرאن אلهی

  آیۀ هفتاد و پنجم

  ﴾مِنَ אلْمَالئِکةِ رُسُلًا وَ مِنَ אلنَّاسِ إِنَّ אللَّهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌאللَّهُ یصْطَفِی ﴿

بتها  که عبادت אکنون אند ان گفتهکى مشریگو؛ אست אی شبهه بعدى دفع ۀیه و آین آیא رسد که به نظر مى
ه و مردم کئخدא אز مالفرماید که  پاسخ میند؟ در ک ان نمىیما ببرאى ن رא یخدא אخود چرא  ، پسخالف حق אست
فرماید  کار مین یא بیان دلیلدر  سپس .ساندبرام خود رא به مردم کאح ها آن ۀلیبه وس گزیند تا پیامبرאنی رא برمی

 .ستא نایشان بیازهایشنود و به ن رא مى ها آن هاى خدא خوאسته که

 .مردم هستندن خدא و امیۀ رسوالن وאسط ، ون خدא و رسوالنایم ۀوאسط ،هکمالئ

ه بر رسالت یآن آ زیرא ؛אست مربوط دאنسته ﴾... کلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَکاًلِ﴿ۀ یآ هب رא هین آیא میزאنאل مؤلف
 موجب شده אستاج مردم، یر بودن خدא به אحتیعالم و بص آن אست کهه ین آیא مفهوم به هر حال .دאردداللت 

  .ندکت یهدא رא אیشان، مردم ۀبفرستد و به وאسط یامبرאنیپ ها آن ه خدא برאىک

  آیۀ هفتاد و ششم

  ﴾یعْلَمُ ما بَینَ أَیدِیهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَإِلَى אللَّهِ تُرْجَعُ אلْأُمُورُ﴿

ه کرא  کسیه خدא کتوאند رسول خدא باشد، بل نمى یسکه هر ک توאن دریافت پیشین می ۀیه و آین آیאאز 
چه  هکدאند  אست و مى آگاه ها آن ارکارها و אفکو אز  مردم אحاطه دאردند و خدא بر ک سته باشد אنتخاب مىیشا

 .نندک انت نمىیار هستند و خکویکن و نیאم کسانی

ها  אنسان هکى אست אمور »ما خَلْفَهُمْ«אز منظور אست و مربوط  به حال و آینده »هِمْیدِینَ أَیما بَ« عبارت
. آگاه אستز ین ها آن ۀندیآ حکایت אز آن دאرد که خدא אز »أُمُورُإِلَى אللَّهِ تُرْجَعُ אلْ« ۀجمل .אند سر نهاده پشت رא ها آن

 در حالی که ،خبر نباشدبا ها آن ۀکه خدא אز حال و گذشتشود  مى چگونهعنى ی ؛ه אستیل صدر آیتعل אین جمله
  .جزئی אز אین کارها אستز ین ها آن אحوאل گردد و אو باز میارها به ک ۀهم

 عبادی قرآن دستورهای

  اد و هفتم آیۀ هفت

 ﴾یا أَیهَا אلَّذِینَ آمَنُوא אرْکعُوא وَאسْجُدُوא وَאعْبُدُوא رَبَّکمْ وَאفْعَلُوא אلْخَیرَ لَعَلَّکمْ تُفْلِحُونَ﴿

و אمتنانهاى خدא رא  אمرسته یارهاى شاکبعدى مؤمنان رא به  ۀیه و آین آیدر א ،هاى گذشته لیبه دنبال تحل
 .אست کردهان یب

אین אست که همان  »مْکوَ אعْبُدُوא رَبَّ«אز منظور نماز و  »عُوא وَ אسْجُدُوאکאرْ« منظور אز رسد که به نظر مى
کنندۀ אین نکته אست که نماز، کار خیر و بلکه  بیان »رَیوَ אفْعَلُوא אلْخَ« عبارت. نیایش و نماز عبادتی אلهی אست

                                                 
 .۱۶۵/ بقره. ٢٧١

  .۱۳۹/ نساء. ٢٧٢
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برخی ه ک چنانی وאجب و مستحب باشد؛ چه بسا ممکن אست منظور کارهای مفید و عباد. بهترین אعمال אست
  .»مْ تُفْلِحُونَکلَعَلَّ« :ها אسباب فالح و رستگارى هستند نیه אکאست  روشن. אند אز مفسرאن به آن אشاره کرده

  آیۀ هفتاد و هشتم

 ﴾مِلَّةَ أَبِیکمْ إِبْرאهِیمَ وَجاهِدُوא فِی אللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ אجْتَباکمْ وَما جَعَلَ عَلَیکمْ فِی אلدِّینِ مِنْ حَرَجٍ﴿

אعم אز ، مطلق تالش در رאه خدא» دوאجاهِ«منظور אز  رسد که میبه نظر  .ستא فرمانهاى خدא ۀאدאمאین آیه 
 ؛در مقام אمتنان אست »مْکهُوَ אجْتَبا« تعبیر ٢٧٣.﴾نَّهُمْ سُبُلَناینا لَنَهْدِینَ جاهَدُوא فِیوَ אلَّذِ﴿ر ینظאست؛  ...جنگ و 

نِ یאلدِّ یمْ فِیکما جَعَلَ عَلَ﴿ אین آیهگر یאمتنان د .رده אستکام خود אنتخاب کن و אحیخدא شما رא برאى د ،عنىی
عتى یشر شریعت אسالم هکن برאى شما سختى و تنگى قرאر ندאده אست، بلیخدא در د אست؛ یعنی، ﴾مِنْ حَرَجٍ
 .ز آمده אستیمائده ن ۀسور آیۀ ششم ن مطلب دریא. אست آسان

ممکن אست אین م پدر אمت خوאنده شده אست؟ یچرא אبرאهممکن אست سؤאل شود که  »لَّةَ أَبِیکمْ إِبْرאهِیمَمِ«
نا أ«: אست فرموده )آلهو  هیعل אللَّه ىصل(رسول خدא  که ؛ چنانامبر پدر אمت אستیه پک אمر به אین دلیل باشد

 .אست אین مضمون رא آوردهبه  یکدز نزین )אهللا رحمه( אلمیزאنصاحب . »ةوא هذه אالمّأبَ وعلىٌّ

 .»م אستیل و אو فرزند אبرאهیند عرب אز فرزندאن אسماعیگو«:نویسد می )אهللا رحمه(طبرسى 

אمّت به  نیز هست وست، پس אو پدر אمّت آن حضرت א م پدر رسول خدאیאبرאه«: دیگو نیز می زمخشرى
 .»هستندامبر یאوالد پ منزلۀ

باز به אللَّه  »هذא یوَ فِ« ۀنیبه قر» هو« אین آیه وאژۀ در ؛﴾نَ مِنْ قَبْلُ وَ فِی هذאهُوَ سَمَّاکمُ אلْمُسْلِمِی﴿
 .ه אستین آین אمتنان אیسومعبارت ن یא .ده אستیخدא شما رא در گذشته و در قرآن مسلمان نام ،عنىی گردد؛ می

 .پیشین אستتابهاى ک» من قبل«منظور אز 

مقام نظارت ظاهرאً منظور אز شهید و شهدא ؛ ﴾کمْ وَ تَکونُوא شُهَدאءَ عَلَى אلنَّاسِلِیکونَ אلرَّسُولُ شَهِیدאً عَلَی﴿
 .אست

אست نماز  که چنین حال؛ ﴾فَأَقِیمُوא אلصَّالةَ وَ آتُوא אلزَّکاةَ وَ אعْتَصِمُوא بِاللَّهِ هُوَ مَوْالکمْ فَنِعْمَ אلْمَوْلى وَ نِعْمَ אلنَّصِیرُ﴿
אست  میان مردم و مردمאرتباط  مایۀ که بپردאزیدرא  تزکا ؛אست مردمن خدא و میاتباط אر مایۀ که به پا دאریدرא 

 .کنیدهاى אو عمل  و در تمام کارها به فرمودهی رحمان تمسک جویید و به خدא

نان دאدن به یمدح و אطمدر مقام  سپس .ستא شماאو سرپرست  ؛ زیرאدیه به אو چنگ بزنکحق אست 
 .اور אستی ینسرپرست و بهتر ینא بهترخد فرماید که میمؤمنان 

ه باشد، مصدאق ین آیتوאند مصدאق א אمّت نمى ۀهم ، אماאست فیشر ۀیآ و مفهوم ظاهر ،آنچه گفته شد
مْ عَلَى کفَضَّلْتُ یوَ أَنِّ﴿ ۀیدر آ گونه که همان. هستند )المאلس یهمعل(אطهار  ۀن و אئمّامخلص ،اء אللَّهیآن אول ۀیאول

אین  ها آن تنها برخی אزه ک، بلرא دאرندلت ین فضیل אیאسرאئ אفرאد بنى ۀه همکست یمنظور آن ن ٢٧٤﴾نَیאلْعالَمِ
نسبت کلی بدאن معنا אست  نیא .אست نسبت دאده شده ها آن ۀهم فضیلت رא دאرند، با אین همه אین فضیلت به

 .ن قوم אستیلت در אیفض که אین
                                                 

 .۶۹/ عنكبوت. ٢٧٣

  .۴۷/ بقره. ٢٧٤
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 אز אین رو ؛ردک אمّت رא با آن خطاب توאن می ،باشد رאد אمتبرخى אز אفאگر אین אوصاف در  ،بنا بر אین آیه
 .ما رא אرאده فرموده אست خدאوند و مخصوص ما אست ۀیآکه אین  אند فرموده )علیهم אلسالم(ت یאهل ب
 .نیز آمده אست ٢٧٥﴾مْ أُمَّةً وَسَطاًکجَعَلْنا کذلِکوَ﴿آیۀ  ین مطلب درر אینظ

عرض  )אلسالم علیه(به אمام باقر : گوید می که אست دهشلى نقل אز کافى אز برید عج برهانאلدر تفسیر 
یا أَیهَا אلَّذِیَن آمَنُوא אرْکعُوא وَאسْجُدُوא وَאعْبُدُوא رَبَّکمْ وَאفْعَلُوא אلْخَیرَ لَعَلَّکمْ تُفْلِحُونَ وَجاهِدُوא ﴿کردم که منظور אز آیۀ 

  :فرمود چیست؟ ٢٧٦﴾فِی אللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ אجْتَباکمْ

مُ کهُوَ سَمَّا« ،ةًخاصَّ ىَنِانا عُیّإ »مَیمْ إِبْرאهِیکمِلَّةَ أَبِ«، ...بون تَجْمُאلْ و نحنُ ىَنِانا عُیّإ
 »هذא یوَفِ « ،تْضَمَ یאلت تبِکאل یف »مِنْ قَبْلُ« ،]نَیا אلمسلمانَسمّ אهللاُ[» نَیאلْمُسْلِمِ
 دٌیشه אللَّهِ رسولُفَ »ونُوא شُهَدאءَ عَلَى אلنَّاسِکوَتَمْ یکدאً عَلَیونَ אلرَّسُولُ شَهِیکلِ« ،אلقرآنِ
 قَدَّصَ نْمَفَ ،امةِیאلق ومَی اسِى אلنّعلَ هدאءُאلشّ وتعالى ونحنُ کَאللَّه تبار نا عنِغَلَّنا بما بَیعل
 ٢٧٧.ناهُذّبْک بَذَّکَ نْومَ قناهُدَّصَ امةِیאلق ومَی

ذیل אین  אلبرهانتوאنید به تفسیر  تر می رאی مطالعۀ بیشکه ب ارى نقل شده אستیات بسینه روאین زمیدر א
  .آیه رجوع کنید

 

                                                 
  . همان. ٢٧٥

  .۲/ حج. ٢٧٦
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