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 مقدمه
 
 
 

دم  همق 
 

 الحمد هلل رب العالمین و الصالة و السالم علی محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین.
گوشهقرآن نوشته یکه تا امروز برا یتفسیرهای یا یهایاند،  این  یمعان یاز در

که به  یفراوان یهااند؛ اما هنوز معرفترا آشکار ساخته یکتاب بزرگ و آسمان است 
 قلم و بیان نیامده است و نیاز به تأمالت بیشتر دارد. 

قرآن است.  یاز مفاهیم و معان ی، ناظر به بخشیتفسیر یهاهر یك از شیوه
تقسیم  یمتعدد یها، به دستهیمختلف تفسیر بر اساس مناهج قرآن یهاگونه

 شود؛ از جمله:یم
 قرآن. یو لغو یتفسیر لفظ -
 تفسیر قرآن با تکیه بر روایات. -
 .یاخالق یهاتفسیر قرآن با تکیه بر جنبه -
 .یو فلسف یتفسیر قرآن با تکیه بر مباحث علم -
 گفته است.پیش یهاکه جامع روش یتفاسیر -

کرد:  توان به دویهمچنین تفاسیر قرآن را از حیث مخاطب م گروه تقسیم 
آورند؛ یرا به میان م یسخن با اهل فن دارند و بیشتر مباحث تخصص یرو یبرخ
که خواستار آشنای ۀبا مردم و هم ــهمچون خود قرآن  ــ نیز یبرخ بیشتر با  یآنان 

کتاب آسمان  گویند.یاند، سخن میتعالیم این 
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گستردگ یپراکندگ یخورد نوعیآنچه در اکثر تفاسیر، به چشم م مطالب در  یو 
گونه یبیان نکات تفسیر که خواننده خود باید نکات مورد نظرش را از  یااست؛ به 

گر قرآن برا یالبال کند. ا گون استخراج و صید  گونا ها است هدایت انسان یمطالب 
گر تفسیر قرآن برا گوش نسل یو ا که  یبشر یهارساندن پیام قرآن به  است، جا دارد 

قرآن  ۀگرانو هدایت یو اخالق یتربیت یهابیش از پیش به شاخص در تفاسیر نیز
 نظر شود. 

قرآن بگذارد و بیش از هر چیز به  یپا یکوشد پا جای، مسراج منیرتفسیر 
کند. بدین رو م یو اخالق یمفاهیم هدایت این  یزیر را برا یهایتوان ویژگیقرآن نظر 

 برشمرد:  یکتاب تفسیر
موضوع و سیاق واحد، و سپس استخراج و  ۀیپاسوره بر . تقطیع آیات هر ۱
خواننده هموارتر  یتدبر در آیات را برا ۀ. این روش، زمینینکات تفسیر یبنددسته

کمتر به سویم  برد. یم یو فن ینظر ۀمباحث پیچید یکند و ذهن او را 
از هدف نزول قرآن. هدف تدوین این تفسیر، در حقیقت همان  ی. پیرو۲

. خداوند در آیات یاله یتوجه و تدبر در رهنمودها یزول قرآن است؛ یعنهدف ن
از  یکرده است. شمار یها را مکلف به تدبر در آیات وحانسان ۀمختلف قرآن، هم

کرده یآیات اند، بدین قرار که به اندیشیدن در قرآن و طلب هدایت از آن، دعوت 
ُروَن اْلُقْرآن>است:  َفلا َيَتَدب َ

َ
قينهذ>؛ <أ اِس َو ُهدًى َو َمْوِعَظٌة ِلْلُمت َ ْرَنا > ؛<ا َبياٌن ِللن َ َو َلَقْد َيس َّ

ِكر ْكِر َفَهْل ِمْن ُمد َ ِ ْلنا َعَلْيكَّ اْلِكتابَّ ِتْبيانًا ِلُكل ِ شَّ >؛ <اْلُقْرآَن ِللذ   ٍء َو ُهدًى َو َرْحَمًة یَنز َ
اِس َعلىَو ُقْرآنًا َفَرْقناُه لِ > ؛<ِلْلُمْسِلمين َو ُبْشرى ُه َعَلى الن َ

َ
ْنَزْلناُه ِإَلْيكَّ >؛ <ُمْكث َتْقَرأ

َ
ِكتاٌب أ

وُلوا اْلَأْلباب
ُ
َر أ ُروا آياِتِه َو ِلَيَتَذك َّ ب َ اِس >؛ <ُمباَرٌك ِلَيد َ  فيَو جاَءكَّ >؛ <َو ِلُيْنَذُروا ِبه هذا َبلاٌغ ِللن َ

ُكْم َتْعِقُلون>؛ <ِلْلُمْؤِمنين هِذِه اْلَحق ُ َو َمْوِعَظٌة َو ِذْكرى
ا َلَعل َ ْنَزْلناُه ُقْرآنًا َعَرِبي ً

َ
ا أ ِتْلكَّ آياُت >؛ <ِإن َ

 .<اْلِكتاِب اْلُمبين
کسان که قرآن را  یبنابراین تفسیر حاضر، همراه و یار  ، «بالغ»، «یذکر»است 

 دانند. یم« مبین»و « فرقان»، «بیان»، «تبیان»، «موعظه»، «یهد»
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تهذیب و  یخواننده را به سوسراج منیر، . تفسیر یالقو اخ یتربیت ۀ. صبغ۰
نکات  یخواند. از همین رو، در برخیکه غایت نزول قرآن است، فرام یاتزکیه

 یآیه، نکات تربیت یعلم یو محتوا یمفاهیم لفظ ۀوگو دربارگفت ی، به جایتفسیر
 آن بیان شده است.

 ی، زمینه را براسراج منیر یرتفسی ۀشیوبیشتر.  یتأثیرگذار یبرا یساز. زمینه۴
که هدف نزول یبیشتر قرآن بر خوانندگان هموار م یتأثیرگذار کند، و از یاد نباید برد 

 فرماید:ابراهیم مي ۀسور یقرآن نیز جز این نبوده است؛ چنانکه در ابتدا
ُلَماِت إِ  * الر> اسَّ ِمَن الظ َ ْنَزْلَناُه ِإَلْيكَّ ِلُتْخِرَج الن َ

َ
َتاٌب أ ورِ  ىلَ كَّ كتایب ؛ الن ُ الف. الم. را. ]قرآن[ 

يك كردمي تا مردم را از تار كه ما آن را بر تو نازل   <.ها به سوی نور بيرون آورییاست 
گزیده۵ یکرد اعتقاد ی. برخیرسانو اهتمام به پیام یگوی.   یاز تفاسیر رو

یکرد اخالق یدارند، برخ قرآن  یهازهها و آموپیام ۀکوشند عصارنیز مي یو برخ یرو
یخ، ادبیات و معرفت دین ــمختلف  یهارا در زمینه  یاعم از اعتقادات، اخالق، تار

گروه جا«السراج المنیر»بازگویند. تفسیر  ــ گیرد؛ همراه اختصار و یم ی، در این 
 ، و پرهیز از تفصیل و اطناب. یگویگزیده

کردیم؛ زیرا عموم مردم ب یتفسیر قرآن را از جزء س ا این بخش از قرآن انس و آغاز 
این جزء از قرآن در  یهادارند. همچنین به دلیل خواندن سوره یالفت بیشتر

، اولویت دارد؛ تا نمازگزاران با حضور قلب یروزانه، تفسیر آیات جزء س ینمازها
کنند. ، این سورهیبیشتر  ها را قرائت 

که توفیق تالوت و تدبر در آیات یخدا قرآن را به این  بزرگ را شکر و سپاس 
قرآن، توفیْق  یاجزا ۀهمخود عنایت فرمود و امید است تا پایان تفسیر  ۀکمترین بند

کرمه.   رفیق راه باشد. بفضله و 
ي ب  كا میحب   ظ 

ان  سال   ق  6341رمض 
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ا   ۀ  سور ب   ن 
 :۵-۱آیات 

ِحيم ْحمِن الر َ ِه الر َ اءُلون*  ِبْسِم الل  َبإِ ( ۱) َعم َ يَتسَّ  (۲) اْلَعِظيم َعِن الن َ
ِذی ُهْم ِفيِه ُمْخَتِلُفون

يْعَلُمون( ۳) ال َ لا َ ( ۴) َكلا َ سَّ  ُثم َ كَّ
يْعَلُمون  (۵) سَّ

شند ( آن خبر 1)پرسند؟می ديگريک از خبر كدام دربارۀ. مهربان ۀبه نام خداوند بخ
(. ه در او اختالف دارند.)2سهمگیخ  ودیزبه.[ پندارند( چنیخ نیست ]كه آنان می3( آنچ

 (5خواهند دانست.) زودیبه پس.[ پندارند( چنیخ نیست ]كه آنان می4خواهند دانست.)

 هاها و آموزهپیام
 در تأثیرش و آن به اعتقاد اهمّیت ۀنبه قیامت، نشا« نبأ عظیم»تفسیر  یك.

کند و آن روز ب چه هر انسان زیرا ؛است انسان تکاملی حرکت یشتر به قیامت توّجه 
گفتار خود را بیشتر زیر نظررا به یاد آور . کندمیو مراقبت بیشتری  گیردمی د، رفتار و 

کار رفته ایسوره در «عظیم» صفت لا َ َيُظن ُ < :است دیگر نیز برای روز قیامت به 
َ
أ

ُهم َمْبُعوُثوَن * ن َ
َ
ولِئكَّ أ

ُ
دیگر برای قیامت به  ایسوره نیز در« نبأ» ۀمکل 0.<ِلَيْوٍم َعِظيٍم  أ

                                                           

 .۵-۴. مطففین/ 3
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 <: است کار رفته
ٌ
 0.>َعِظيم ُقْل ُهَو َنَبأ

کفر اشتراك نظر دارند، در مسائل مختلف بر یك رأی  دو. گرچه در   کافران، 
ی یکسانی ندارند و به تعبیر قرآن: باورها معاد، ۀلو نظر نیستند؛ چنانکه در مسئ

 گروهی از ایشان، معاد .>یامت اختالف دارندق ۀر؛ آنان درباُهْم ِفيِه ُمْخَتِلُفون<
 و برخی نیز قیامت را چنان  رای دیگر اصل آن گروه و کنندمیجسمانی را انکار 

گروه ا رۀدربا قرآن. پندارندیشیدن به آن را بیهوده میاند که دانندمیدور  ین 
َبْل ُهْم <: نگرندبرخی نیز با شّک به آن می 1.>َهْيَهاتَّ ِلَما ُتوَعُدوَن  َهْيَهاتَّ <: فرمایدمی

ك ٍ م ِ   3.>ْنَهافِي شَّ
خبر  کافران میان در معاد ۀروگو درباگفت و بحث رواج از ،«یتسائلون» ۀمکل

یشخند مسلمانان و تمسخر باورهای ایشان، یا برای دلداری دادن  ؛دهدمی یا برای ر
کار نیست. کتابی در  که حساب و   به خودشان 

 قصد ی بهبرخ و پرسند: برخی برای دانستن میاندگونهپرسشگران دو  سه.
گروه نخست را مطرح هاپرسشهزا و تمسخر. قرآن، است  پاسخ آنها به و کندمیی 
که تازههاسؤال مانند ؛دهدمی  6و خمر و میسر 1و انفال 1روح ۀرمسلمانان دربایی 
ی پاسخ پ در دوم، گروه. است داده پاسخ آنان به قرآن در خداوند و کردندمی

گروه را نیستند؛ بلکه از راه سؤال، قصد توهی ن و تمسخر دارند. خداوند پاسخ این 
کلمات تهدیدآمیز و خوارکننده  يْعَلُمون< مانند ؛دهدمیدر قرآن، با   .>َكلا َ سَّ

                                                           

 .۶۱. ص/ 3
 .۰۶مؤمنون/  0.
 .۶۶. نمل/ 1
ُلوَنَك : ۳۵. اسراء/ 2

َ
یْسأ وِح ُقِل َو  .پرسند. بگو......؛ و از تو دربارۀ روح میَعِن الّرُ

نَفاِل ُقِل : ۱. انفال/ 2
َ
ُلوَنَك َعِن األ

َ
 .پرسند. بگو......؛ از تو دربارۀ انفال مییْسأ

ُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمیِسرِ : ۲۱۳. بقره/ 2
َ
 .پرسند......؛ از تو دربارۀ شراب و قمار مییْسأ
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یارویی با  چهار. اعتقادی، باید با جّدیت، قاطّعیت و بدون  هایچالشدر رو
کرد. در آیات نخستین سو  به را کافران سؤال خداوند نبأ، ۀرمدارا و تسامح عمل 

، در زبان عربی «کالّ ». داندمین «کاّل »ی جز پاسخ ۀتیسشا را آنان و انگاردمی هیچ
کسی از است برای ردع و بازداشتن یعنی  ،شودمیفاده است «الّ ک». وقتی در پاسخ 

او ارزش پاسخگویی ندارد. قرآن با این حرف، در واقع از آنان  یهاپرسشگویا 
که قدرت خدا را در خلق کنکار مییامت را انق چگونه شما»: پرسدمی ید در حالی 

 «اید؟!دنیا دیده
کامل به فرجام خویش،  پنج. گاهی   معادباوران، زندگی خود را با آ

 گویا در دنیا، آخرت و عاقبت نیك »: مؤمنان امیر تعبیر به و دهندمیسامان 
َکَمْن َقْد َرآَها؛ ینندبخود را می ة  کفر 0.«َفُهْم َواْلَجَنّ  پیشگان، آینده را به ولی 

ی برای آنان سود که برندی به اهمیت و حقیقت آن پی میروز و انگارندهیچ می
 ندارد.

. آیات قرآنی، دهدمیدور رخ  ایآیندهکه قیامت در  پندارندمی هاانسان شش.
؛ یعنی «دور زمانی»و نه « دور امکانی»نیست؛ نه « دور»یامت ق که دهندمیهشدار 

 ی چندانی میان شما و آنزمان ۀل)ُبعد عقلی( و نه فاصاست ر از امکانقیامت نه دو
در فعل « سین»ای نیست. حرف ؛ زیرا میان شما و قیامت، جز مرگ فاصلهاست

 .دهدمییك نزد ۀد، خبر از آین«سیعلمون»

 :۱۶-۶آیات 

َلْم َنْجَعِل ال
َ
ْوَتاًدا (۶) ْرضَّ ِمَهاًداأَ أ

َ
ْزَواًجا اُكْم َوَخَلْقنَ  (۷) َواْلِجَباَل أ

َ
 أ

يَل ِلَباًسا (۹) َوَجَعْلَنا َنْوَمُكْم ُسَباًتا (۸)
َهاَر  (۱۱) َوَجَعْلَنا الل َ َوَجَعْلَنا الن َ

                                                           

 .۰۳۰، ص ۱۳۰البالغه، خطبۀ  . نهج3
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ْبًعا ِشَداًدا( ۱۱) َمَعاًشا اًجا( ۱۲) َوَبَنيَنا َفْوَقُكْم سَّ  (۱۳) َوَجَعْلَنا ِسَراًجا َوه َ
اًجا نَزْلَنا ِمَن اْلُمْعِصَراِت َماء َثج َ

َ
ا َوَنَباًتا( ۱۴) َوأ  (۱۵) ِلُنْخِرَج ِبِه َحب ً

ْلَفاًفا
َ
اٍت أ  (.۱۶) َوَجن َ

گهواره كوه۶ای نگردانیدمي؟)آيا زمیخ را  ( و مشا را ۷یی؟)ها[ میخمهچون] را ها( و 
يدمي.) هاجفت ( و شب را ۹مي.)كرد آرامش[ ۀ( و خوابتان را ]ماي۸]ی نر و ماده[ آفر

كوشش برای[ معاش هنادمي.)1۱.)]برای مشا[ پوشش قرار دادمي وز را ]زمان  ( و بر 11( و ر
كردمي.)است باالی ]سر[ مشا هفت ]آمسان[ را ش 12وار  گرمابخ وزان و  ( و چراغی فر

تمی،)13هنادمي.) یخ و ر ويانمی،)14( و از ابرهای فشرده، آب فر گیاه بر ( و 15( تا دانه و 
 (1۶ی پردرخت.)هاباغ

 هاها و آموزهپیام
 آنها ۀدیننآفر اشیا، ۀرو در چه نگرندمین با نگاهی جامع به هستی مؤمنا .یك

هرگاه  رواین. از راآفریننده  ایدیدهگرند و با ها را نظارهآفریده چشمی با. بینندمی را
ینند، پروردگار عالم را بی طبیعت را میهایشگفت و هایند و زیباییگشاچشم می

 .کنندمیو عظمت، بر زبان جاری  یند و نام او را به بزرگیستامی
طبیعی  یهانشانه درنگبیخدای سبحان در این سوره، پس از ذکر معاد،  دو.

 ۀلین ادآشکارتر گذرد،؛ زیرا آنچه در طبیعت انسان و جهان میبردمیرا نام 
 و دهدمیی نشان ضرور بلکه و ممکن را معاد ،هانشانهین ا به توجه. رستاخیزند

که توانایی خلق این جهان را دارد، جهان دیابمیی درآدم  از - ی دیگرهاکه خدایی 
یافریند. از همین رو در آیات یادشده، از ضمیر ب دتوانمی یزن را - آخرت جهان جمله

تا مخاطب، دست قدرت خدا را پشت هر پدیده و  است فاده شدهاست متکلم
 ی ببیند.اآفریده

یست از پروردگار حکیم آموخت. ابراه اثبات مطالب اعتقادی را می سه.
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کریم نخست باطل را نفی و سپس است یداپ نبأ ۀرچنانکه در این آیات از سو ، قرآن 
 کههمچنان . ما نیز باید از هر دو ابزار نفی و اثبات بهره بگیریم.کندمیحق را ثابت 

ا ی آراستن)تجلیه بر( هایت و پرورش روح، تخلیه)پیراستن یا سلب نابایستترب در
یم نیز، نخست باید ذهن را از افکار باطل و تعل در ،است مقدم( هاجلب شایسته

کرد. در هاپریشان پیراست، و آنگاه اندیشه ی صواب و صحیح را جایگزین آنها 
، و شوندمیشهادت به یگانگی پروردگار نیز نخست خدایان دروغین نفی و طرد 

 گردد.سپس پروردگار حقیقی اثبات می
گر چهار. کند، با  ا  هایپدیدهبه  نگاهینیمانسان از لجاجت و تعّصب دوری 
همچون خواب  - اشدرونیحاالت  در تفّکر و - هاو دشت هاکوهمانند  -پیرامونش 
که در یكشودمیبه معاد رهنمون  -و بیداری   یك اجزای هستی؛ زیرا حکمتی 

 که رساندی میقطع ۀجو ناظر را به این نتی گیردمی ، از جایی دیگر نشأتاست
 .زند رقم را نقصی بی و حکمیانه خلقت چنین تا است برتر قدرتی نیازمند جهان،

 آن، ۀشیر و ،است سامانبه معنای مکان آماده، هموار و به« ِمهاد» پنج.
گهوارهتشب. است (گهواره)مهد  < یه زمین به 

َ
بسیار ظریف و  >َلْم َنْجَعِل اْلَأْرضَّ ِمَهاداً أ

کودک. است زیبا کند؛  است گهواره، اقامتگاهی موقت برای  تا در آن بیارامد و رشد 
گهواره که چند  است نه قرارگاه همیشگی او. دنیا در نگاه مؤمنان، همچون 

گر. شوند آخرت در جاوید زندگی ۀد، تا آماکنندمیصباحی در آن زندگی   دل کسی ا
گهواره را آشیا است یکودک همانند ببندد، دنیا به یشگی خود پنداشته و هم ۀنکه 

 .است ی مجلل و بزرگ ترجیح دادههاآن را بر زندگی در خانه
 قیامت در اند،واریاست و قامتاست که برای انسان، نماد هاکوه شش.

ْيراً <یند: آیدرم حرکت به نخست: دارند دیگر سرنوشتی سپس از  0.>َوَتِسيُر اْلِجَباُل سَّ
                                                           

 .َوَتِسیُر اْلِجَباُل َسْیرا   ۱۳. طور/ 3
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کوبیده  کنده و سخت در هم  ًة <: شوندمیجا  َتا َدك َ َوُحِمَلِت اْلَأْرُض َواْلِجَباُل َفُدك َ
و سرانجام، مانند  3شوندمیگرد و غبار  1شده،آنگاه همچون پشِم حالجی 0.>َواِحَدًة 

: ماندو آن روز، جز وجه پروردگار باقی نمی 1.گردندزمینی نابود می هایپدیده ۀمه
كَّ ُذو اْلَجلاَ  َوَيْبَقى<  1.>ِل َواْلِإْكَراِم َوْجُه َرب ِ

، و سالمت جسم او نیز است بدن انسان همیشه میان حرکت و سکون هفت.
گرو همین َدَوران که است در  کسی  ، برای راحتاست و درنگ بدون و قفهوبی. پس 

 انسان، جان و جسم. کندمی ییاعتنابیینش آفر قانون به کوشد،معاش خود می
کنبا که گونههمان  راحت و تأنی دارد.است ن باشد، نیاز بهید راکد و سا

. از همین رو است خواب و بیداری انسان، بسیار شبیه مرگ و معاد او هشت.
 ۀشو همواره در اندی افتندمییاد قیامت  به بیداری هر از پس خدا، ۀتبندگان شایس

ی، توصیه بیدار از پس آن خواندن که دعایی در. اندی سفر آخرتبرا راه زاد و توشه
 الذی هلل الحمد»: است هویدا روشنی، ارتباط میان خواب و مرگ بهاست شده
إلیه النشور.أحیا  6«نی بعد ما أماتنی و

؛ چنانکه است ی را برای هدفی معّین آفریدهاپروردگار حکیم هر پدیده نه.
کوشش >َوَجَعْلَنا َنْوَمُكْم ُسَباتاً < خواب را برای آرامش کار و  َجَعْلَنا َو < و روز را برای 

َهاَر َمَعاشاً  ْزَواجاً < و ازدواج را برای تولید مثل >الن َ
َ
و نیروی جاذبه را برای  >َوَخَلْقَناُكْم أ

کاست ثبات و ْبعًا ِشَداداً < زمین ۀرقرار  گیاه و  >َوَبنْيَنا َفْوَقُكْم سَّ یاندن  و باران را برای رو
                                                           

ة  َواِحَدة   ۱۴. حاقه/ 3 َتا َدّکَ ْرُض َواْلِجَباُل َفُدّکَ
َ
 .َوُحِمَلِت اأْل

َکاْلِعْهِن اْلَمنُفوِش  : ۵. قارعه/ 0  .َوَتُکوُن اْلِجَباُل 
نُثور : ۲۰. فرقان/ 1  .ا  َفَجَعْلَناُه َهَباء  ّمَ
 .َفَیَذُرَها َقاعا  َصْفَصفا   : ۱۳۶. طه/ 2
 .۲۱. الرحمن/ 2
 .۴۵۳، ص ۴الکافی، ج  2
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کشاورزی ًا َوَنَبات< محصوالت  باور  توانمی . چگونهاست قرار داده >اً ِلُنْخِرَج ِبِه َحب 
که  ی ما هست و وجود اصل اّما باشد، مندهدف ما اعمال ینترکوچکداشت 

ینش انسان، میل و نیل او آفر از خدا هدف بلکه باشد؟ ثمرو بیهوده و بی هدفبی
کمال  .است به 
ن، مانند یات الهی در روی زمیآ معاد، به اشاره از پس ،کۀمبار ۀردر این سو ده.

گیاه، با وا یاندنب=  اخراج» ۀژروییدن  ِلُنْخِرَج ِبِه <: است یاد شده« یرون آوردن، رو
ًا َوَنَباتاً  که در جهان، بیش از یك  است . این تعبیر، برای آن>َحب  که مخاطب بداند 

که  گور بیرون میخدا همان ؛کندمی رواییفرمانقدرت نیست  که شما را از   آوردیی 
کرده، برگ و بار گ ،کندمیرستاخیز حاضر  نۀصح در و یاهان را نیز از زمین خارج 

کی زمین دل از را دانه دنیا این در کهیگر، همچناند عبارت به. دهدمی یرون ب خا
کشیده،  هاانسان، در آخرت نیز جسم و جان آوردمی ک، بیرون  را از زیر خروارها خا

 .گرداندزنده می
یر امور تدب در اّما ؛است هاپدیده ۀمی، علة العلل هخدای تبارك و تعال یازده.

گاهی به گیردمی جهان، از وسایط و وسایل بهره کارها را  کریم،  . از همین رو در قرآن 
گاه به دیگران، نسبت  که در این آیات، فرستا مانند ؛دهدمیخدا و  دن ابرها و باران 

گاه « اندن = قبض روحمیر»، و مانند است مستقیما  به فرمان خدا منسوب شده که 
گاه به فرشتگان، نسبت داده  0به خدا  1.شودمیو 

از اهداف آشکار این سوره، اثبات و اظهار حکمت خدا در خلق  دوازده.
یند و... از سوی دیگر، گ تا فرستد؛ چنانکه باران را فرو میاست جهان یاهان برو

که مؤمنان دانمی بیارایند. پس بندگان تا خود را به صفات الهی  کوشندمییم 
                                                           

ُکْم  : ۱۳. نحل/ 3 ا  .َواهلُل َخَلَقُکْم ُثّمَ َیَتَوّفَ
ُکم َمَلُك اْلَمْوِت  <: ۱۱سجده / . 0 ا  .>ُقْل َیَتَوّفَ
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 کوشندیم و کنندمییز به پروردگارشان اقتدا ن صفت این در خدا ۀتشایس
گزاف. بدین رو ب نه باشد؛ مصلحت و حکمت روی از همواره اعمالشان یهوده و 

کار سعادت و خوشبختی  ۀلتا دنیا را وسی گیرندمی تمام همت و نیروی خود را به 
کنند و شعارشان ا لَاتِي َوُنُسِكي <: است شریفه ۀیین آخویش در آخرت  ُقْل ِإن َ صَّ

ِه َرب ِ اْلَعاَلِميَن   0.>َوَمْحَياَی َوَمَماتِي لِل 

 :۰۳-۱۱آیات 

اَن ِميَقاًتا ) ْفَواًجا ۱۷ِإن َ يْوَم اْلَفْصِل كَّ
َ
ُتوَن أ

ْ
وِر َفَتأ ( يْوَم ينَفُخ فِى الص ُ

ْبَواًبا )۱۸)
َ
َماء َفَكانَْت أ َراًبا ۱۹( َوُفِتَحِت الس َّ ( َوُسيَرِت اْلِجَباُل َفَكانَْت سَّ

اًدا )۲۱) انَْت ِمْرصَّ َم كَّ اِغيَن َمآًبا )۲۱( ِإن َ َجَهن َ ( َلاِبِثيَن ِفيَها ۲۲( ِلْلط َ
ْحَقاًبا )

َ
َراًبا ) (۲۳أ اًقا  (۲۴لا َ يُذوُقوَن ِفيَها َبْرًدا َولَا شَّ ِإلا َ َحِميًما َوَغس َّ
اًبا )( ِإن َ ۲۶( َجَزاء ِوَفاًقا )۲۵) اُنوا لَا يْرُجوَن ِحسَّ ُبوا  (۲۷ُهْم كَّ َوَكذ َ

اًبا ) یَناُه ِكَتاًبا )۲۸ِبآياِتَنا ِكذ َ ْحصَّ
َ
یٍء أ َفُذوُقوا َفَلن  (۲۹( َوُكل َ شَّ

ِزيَدُكْم ِإلا َ َعَذاًبا )  (.۳۱ن َ
وز داوریگمان وعدهیب كه در صور می1۷؛)است گاه، ر وزی  وه( ر گر وه دمند و  گر

وازه1۸)حاضر شويد. گردد؛ ]مهچون[ در گشوده  كوه1۹ها ]ی باز[.)( و آمسان،  ها ( و 
كمیخ ( یب2۱جاری شود؛ ]چونان[ سراب.) ( ]و[ برای 21،)است گاهگمان دوزخ، 

كنند.)22سركشان، فرجام.) وزگاری دراز در آن درنگ  ا نه خنكایی چشند 23( ر ( در آنج
ك25( جز آب جوشان و چركاب.)24و نه آشامیدین،) رمان[.)(  ( 2۶یفری درخوِر ]مج

ریس را انتظار منی وز[ باز كه ]ر ( و آيات ما را پيوسته دروغ 2۷كشیدند؛)آنان 
كتاب، به مشار آوردمي.)2۸ند.)خواندمی شید عذایب را 2۹( و ما هر چیزی را در  ( پس بچ

                                                           

 .۱۶۲ /انعام .3
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 (3۱افزایمی.)كه جز آن بر مشا منی

 هاها و آموزهپیام
 پیوندهای شگفت، روز آن در. است هاقیامت، روز تلخ جدایی .یك

گونه پیوند و نسبتی از هم میعاطف خانوادگی، یامت ق روز در هاانسان. گسلدی و هر 
که در این  پدر. چشندرا می هاجدایی ترینتلخ، است «یوم الفصل»که  یا مادری 

 ۀشیاند از و کندمی رها را او روز آن در داشت،دنیا عاشقانه فرزندش را دوست می
ْولَاُدُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َيْفِصُل َبْیَنُكْم < :آیدمیخود بیرون ن

َ
ْرَحاُمُكْم َولَا أ

َ
 0.>َلن َتنَفَعُكْم أ

 گسست ندارد، حّتی در آن روز سخت، پیوند بنده با موال گاههیچکه  ایرابطهتنها 
گر است ز یاد برد، دل به روابط ناپایدار دهد و پیوند جاودانه را ا ایبنده. پس ا

که است جفایی بزرگ در حق خود روا داشته هرچه دیر نپاید، دل بستن را »؛ 
یشان و یاران و خو و خانواده با را اشآری؛ مؤمن در دنیا پیوند عاطفی« نشاید.

 اشیدلبستگ و کندمییگزین خدا نیز نجا را آنان اما ؛بردنمی همسایگان و آشنایان
 .داردبه خدا بازنمی یگران، او را از دلدادگید به

که انتقامش از ظالمان  دو. ک و ناالن نیست  باورمند به قیامت و میقات، غمنا
 حق الهی، مۀمحک و میعادگاه در زودیبه داندمی ؛ چراکهاست گرفته نشده

گرفته خواهد شد. نیزستمد روز دست یافتن » که  داندمی یدگان از ستمگران 
یوُم المظلوِم ؛ است ستمگر بر ستمدیده بۀغل زرو از ترستمدیده بر ستمگر، سخت

 1«علی الظالم أشّد مْن یوِم الظالم علی المظُلوم.
 تعبیر شده« میقات = زمان و مکان دیدار»در این سوره از روز قیامت به  سه.

                                                           

 .۰ /. ممتحنه3
 .۲۴۱. نهج البالغه، حکمت 0
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 و وجود ۀمکه به دیدار موالی خود و روز بازخواست یقین دارد، با ه ایبنده. است
که روسف و سربلند دیدار، وقت در که کوشدمی عمرش اوقات مۀه در ید باشد، 

 ی و روسیاهی در برابر مالك و صاحب خود نیست.شرمندگ از ترعذابی سخت
که چهار. کارگردانی خدای سبحان مدیریت و تدبیر هست داندمی کسی  ی به 

و روزی باید به دیدار او رود و پاسخگوی اعمال ریز و درشت خود باشد،  شودمی
 بندد؛حالل دنیا دل نمی هایلّذت؛ حتی به است هتمام و توجهش به آن روزتمام ا

 0.عقاب حرام، در و است حساب حالل، در که داندمی یراز. آن حرام به رسد چه
کریم، معموال  برای قیامت و رخدادهای آن، از فعل ماضی پنج.  در قرآن 

کار بردهرا بر« کان»ین آیات نیز فعل ماضی ا در. شودمیفاده است  ای قیامت به 
که وقوع قیامت، چنان قطعیاست که  است . شاید برای آنکه مخاطبان بدانند 

 . همچنین چون معاد و قیامت، حکمت و علت آفرینشاست گویی اتفاق افتاده
کرده و دربااست  فعل با آن ۀر، پروردگار حکیم از روز نخست، فرجام جهان را منظور 

گفتهماض که در قیامت  ؛ تا مردماست ی سخن  که پیش از جهان، هدف آن  بدانند 
 .است ، در نظر بودهیابدمیتحقق 

ْفَواجاً <ی آیات سازگار ۀردربا شش.
َ
ُتوَن أ

ْ
َناٍس ِبِإَماِمِهْم <و  >َفَتأ

ُ
 1>َيْوَم َنْدُعوا ُكل َ أ

که سخن از حشر فردی به میان گوکه سخن از حشر جمعی می یند، با آیاتی 
ُهْم آِتيِه َيْوَم اْلِقَياَمِة َفْرداً < مانند اند،آورده

 دو احتمال وجود دارد: 3>َوُكل ُ
الف. هر یك از این آیات، اشاره به موقفی از مواقف قیامت دارد؛ یعنی 

گروه هایایستگاهدر  هاانسان ی محاسبه در برا اّما ؛شوندمی وارد گروهنخستین، 
                                                           

 «فی حالِلها حساٌب، وفی حراِمها عقاٌب.: »۳۲. همان، خطبۀ 3
 . ۱۱ /. اسراء0
 .۳۵ /. مریم1
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 یابند.ل الهی، فرد فرد حضور میعد ۀممحک
گرچه به است حتمال دوم اینب. ا  ،شوندمی محشور گروهگروه مردم ظاهرکه 

کس جز به خود و پ واقعبه که در آن روز، هر  یوند و ارتباطی میان آنان نیست؛ چرا 
 یشد.انداعمال خود نمی

 و اندگازی پدید آمده هایملکولعظیم  هایتودهاز  هاآسماندر دنیا،  هفت.
 چونان و اندواریاست یز نماد صالبت ون هاکوه. نیست آنها در ملکولی شکاف هیچ
 دگرگون زمین و آسمان نظام قیامت در اّما اند؛محکم، زمین را نگه داشته هاییمیخ

 هایکوه و پاشند،یند و فرومیگشایم هم از فشرده، و بسته هایآسمان و شودمی
 < ندریزمی فرو واراست

َ
ماُء َفَكانَْت أ َراباً َوُفِتَحِت الس َّ ؛ >ْبَوابًا * َوُسِيَرِت اْلِجباُل َفَكانَْت سَّ

 رسوا نماحق هایباطلچنانکه حق و باطل نیز در قیامت همین سرنوشت را دارند: 
که قرآن،  است رواینیرند. از گی پوشیده، پرده از رخسار برمیهاحق و شوندمی

که حق را برخواندمی 0«خافضة رافعة»قیامت را   را باطل و کشدمی؛ یعنی روزی 
 .کوبدیفروم

دنیا چونان سراب، ظاهری فریبنده دارد و واقعّیتی پوچ. این ظاهر و  هشت.
و دنیاپرستان به خطای وحشتناك خود پی  شودمیباطن، در قیامت نمایان 

َراباً < :برندمی  .>َفَكانَْت سَّ
کمینگاه»تعبیر  نه. ن، حالت که در انسا است برای جهنم، از آن رو« مرصاد = 

کمین او نشسته کسانی در  که  کسی بداند  گر   اندنگرانی و بیم شدید پیدا شود؛ زیرا ا
گفتار خودفرصت منتظر و گریبان او را بگیرند، بیشتر مراقب رفتار و   ی هستند تا 

اداً <. است انَْت ِمْرصَّ َم كَّ  .>ِإن َ َجَهن َ
که که ناچار باید از آن  است جهنم، چونان شاهراهی بزرگ ده. گذشت؛ راهی 

                                                           

 .۰ /. واقعه3
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 بر که نیست عبور اصل در سخن پس. است رسانناظران و حساب گاهکمین
ا َواِرُدَها<: است الزامی همگان

نُكْم ِإل َ ِإن م ِ سخن در چگونگی عبور از این  0.>َو
 عذاب و مانندو برخی در آن می گذرندمیی آسان و آسوده برخ. است دشوار ۀلمرح
 .شوندمی

گردن یهانشانهاز  یازده. اِغيَن َمآَباً < :است کشیدوزخیان، نافرمانی و  . >ِللط َ
گرفتار  کرد تا به سرنوشت دوزخیان  گونه عصیان و طغیان پرهیز  پس باید از هر 

 نیامد.
کافران دوازده. اِغيَن َمآَباً > :است جهنم بازگشتگاه  یاند نمااین تعبیر، می. <ِللط َ

کافران در دنیا، از موطن گویا  ند و در آخرت به آن بود شده جدا شاناصلی که 
. از تعبیر شودمیآنان در آتش روشن  جاودانگیین ترتیب، علت بد. گردندبازمی

؛ پس چنانکه است که وطن و سرشت اصلی آنان، دوزخ آیدمیقرآن، چنین بر
 .کندمییز آنان را رها نن دوزخ ،شودمیسرشت از سرنوشت جدا ن

گ سیزده. گروهی دچار عذاب همیشگیاهل دوزخ دو  َخاِلِديَن ِفيَها > اندروهند: 
ُف َعْنُهُم اْلَعَذاُب  ْحَقاباً > گرفتار عذاب موقت: ایدستهو  1>لَا ُيَخف َ

َ
؛ لَاِبِثيَن ِفيَها أ

 یند.آی از آن بیرون میروز سرانجام اما <کنندمیروزگاری در جهنم درنگ 
گروه دوم که جزء  گمان  جهنم و عذاب الهی را چندان جّدی  ند،ابرخی به این 

درنگشان در جهنم  است در اشتباهند؛ زیرا اوال  ممکن سخت آنان. گیرندنمی
گمانش را  شودچندان دراز  کلکردندنمیکه  ین هم «احقاب» ۀم؛ چنانکه از 

که هیچ انسانی تحمل آن  است . ثانیا  عذاب جهنم، چنان دردناكشودمیفهمیده 
 یك لحظه.را ندارد؛ حتی در 
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. در آنجا برای دوزخیان، نه نوشیدنی است دوزخ، مظهر قهر الهی چهارده.
ی بیاسایند. از اندک آن در که اییهاند و نه سفرونشا را شانکه تشنگی است خنکی

َراباً > که فرمود« نکره در سیاق نفی» که  آیدمیچنین بر <َلا َيُذوُقوَن ِفيَها َبْردًا َولَا شَّ
یغ اا ذرهی آب یاقطره  .شودمیی سایه نیز از آنان در

، است کافران بر اساس عملکردشان در دنیا هایمجازاتدر قیامت،  پانزده.
 رحمت و رأفت با مؤمنان با اما ؛رودنمی که از پروردگار عادل نیز جز این انتظاری

گر مؤمنان،. کندمی رفتار خود کوتاه در دنیا، خدا را مدت ا وند ، خدااندپرستیدهی 
 .دهدمیی روز خود، کرم و مهر ۀیآنان را تا همیشه در سا

 :شودمیسرکشی و نافرمانی، از دو راه ثابت  شانزده.
اباً > الهی: یهانشانهالف. انکار لفظی آیات و  ُبوا ِبآَياِتَنا ِكذ َ  .<َوَكذ َ

که به  یهانشانهب. انکار عملی  کسی   که کندمیعمل  ایگونهپروردگار؛ زیرا 
کتاب الهی در آخرت اعتقادی ندارد، عمال  معاد و قیامت را وگ یی به حساب و 

اباً > :کندمیانکار  اُنوا لَا َيْرُجوَن ِحسَّ ُهْم كَّ  .<ِإن َ
که  است قامت مؤمنان در دنیا، مراقبت همیشگیاست از عوامل ثبات و هفده.

 خدا علمی ۀطو احا. یقین به نظارت ۲. یاد مرگ و قیامت؛ ۱: آیدمیاز دو راه پدید 
يَوُكل َ > یوان حساب:د در آنها ضبط و ثبت و انسان، اعمال درشت و ریز به  ٍء شَّ

ْیَناُه ِكَتاباً  ْحصَّ
َ
 .>أ

 - که در دادگاه رستاخیز، خداوند مجرمان را ایلحظهیادآوری  هجده.
. این آیات است یزانگآور و هولهراس حقیقت، بهکندمی بازخواست - واسطهیب

 خطاِب  به «همنّ إ» غیبِت  از التفات. کشندرا به تصویر می ایصحنهین چن
را عتاب و بازخواست و  دوزخ اهل مستقیما   روز آن در خدا که فهماندیم ،«فُذوُقوا»

 .کندمیسرزنش 
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کافران و مشرکان در دنیا هیچ اعتقادی به معاد و قیامت ندارند و تالش  نوزده.
گاهی پیامبران الهی و صالحان نیز بخشی به آنان و دعوتشان به حق هیچ برای آ

 :شودمی؛ بلکه به تعبیر قرآن، جز بر نفرتشان افزوده ناست سودی نداشته
ا ُنُفوراً >

 0.<َوَما َيِزيُدُهْم ِإل َ
کیفر اعمالشان ؛ بدین رو پیوسته است مجازات و عذاب آنان در قیامت، به 

ا َعَذاباً َفُذوُقوا فَ > :شودمی ترافزونعذابشان 
ِزيَدُكْم ِإل َ نیز نقل  . از رسول خدا<َلن ن َ

 که در این آیه، بدترین و شدیدترین حالت دوزخیان، وصف شده است شده
 1.«هذه اآلیة أشّد ما فی القرآن علی أهل الّنار»: است

 :۰۳-۰۱آیات 

ِقيَن َمَفاًزا ْعَناًبا( ۳۱) ِإن َ ِلْلُمت َ
َ
ْتَراًباَوَكَواِع ( ۳۲) َحَداِئَق َوأ

َ
ًسا ( ۳۳) َب أ

ْ
َوَكأ

اًبا( ۳۴) ِدَهاًقا ن (۳۵) لا َ يْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا َولَا ِكذ َ كَّ  َجَزاء م ِ ب ِ ر َ
اًبا َماَواِت َوالَأْرِض َوَما َبیَنُهَما الرْحَمِن  (۳۶) َعَطاء ِحسَّ لَا  َرب ِ الس َّ

وُح ( ۳۷) يْمِلُكوَن ِمْنُه ِخَطاًبا ايْوَم يُقوُم الر ُ ف ً لا َ  َواْلَملَاِئَكُة صَّ
َواًبا ِذَن َلُه الرْحَمُن َوَقاَل صَّ

َ
ُموَن ِإلا َ َمْن أ

 (.۳۸) يَتَكل َ
كستان( باغچه31:)است رستگاری برای پرهیزگاران ( و دختراین 32)ها،ها و تا

ا نه سخین بهیوده 34های سرشار.)( و پياله33های برآمده،)ینهس با سال،هم ( در آنج
وغی.)بشنوند،  ( 3۶( به پادایش از پروردگار تو ]و[ عطایی از روی حساب.)35و نه در

ه میان آن دوزم و هاپروردگار آمسان شندهاست یخ و آنچ كیس با ا؛ بخ كه ]یب اذن او[  ی 
كه روح و فرشتگان به صف می3۷وی سخن نگويد؛) وز  [ يستند، و ]مردما( در آن ر
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كه ]خدای كیس  ان به او رختت داد، و سخن راست [ رمحسخن نگويند، مگر آن 
 (3۸گفت.)

 هاها و آموزهپیام
کنار هم سخن به میان  .یك کریم از بیم و امید، در  . در این آیدمیدر قرآن 

کیفر و عذاب طغیانگران و سپس پاداش پرهیزگاران بیان شده  سوره نیز نخست 
اداً > :است انَْت ِمْرصَّ َم كَّ تربیت و هشدار،  ۀو. این شی<ِقيَن َمَفاًزاِإن َ ِلْلُمت َ > .<ِإن َ َجَهن َ

گیرد و آنان نیز همانند پروردگار، از ابزار تشویق و  باید سرمشق مبلغان دینی قرار 
که بیم دادن و هراساندن مردم بدون تشویق و  کنار هم سود برند؛ چرا  تنبیه در 

ویق، بدون ، و امیدبخشی و تشکندمیامیدآفرینی، آنان را دچار یاس و ناامیدی 
کوتاهی آنان خواهد شد.، موجب سهلرانذا  انگاری و 

و  هاباغهمچون  - است مادی یهانعمتگرچه بهشت سرشار از  دو.
؛ ندمندبهرهمعنوی، مانند نشنیدن لغو و دروغ نیز  یهانعمتمؤمنان از  -هاچشمه

کشیدند. بنابراین  که در دنیا از سخنان ناروا و بیهوده  کسی به پاداش رنجی  گر  ا
ک لغو و کذب از دنیا در اشزندگانی کردهپا کوچک را تجربه  ؛ است یزه باشد، بهشتی 

که خالی از لغو و بیهودگی  .است زیرا بهشت، یعنی جایی 
ا چون همواره به اّم . برخوردارند شماری بیهانعمتبهشتیان در بهشت از  سه.

 و غفلت و غرور ردچا گاههیچ اند،و در مراقبه هانعمتیاد صاحب حقیقی 
که خدا  شوندمین بدمستی و گویییاوه یشهو از آنجا  کینه را از هار  آنان هایدلی 

 هانعمتبر سر  0<َوَنَزْعَنا َما فِي ُصُدوِرِهم ِمْن ِغل ٍ َتْجِري ِمن َتْحِتِهُم اْلَأْنَهاُر > است کنده
 و اعتماد آنجا در بلکه خوانند؛و همدیگر را دروغگو نمی کنندنمینزاع  دیگریكبا 
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کم کامل اطمینان  ۀیدر آنفی  سیاق در نکره چون آنکه بر افزون. است حا
اباً > لغو و دروغ در بهشت « هیچ» ،کندمی عموم ۀدافا <لَا َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغوًا َولَا ِكذ َ

اری ؛ زیرا برخورداست سازیز و دروغبرانگدنیا، نزاع یهانعمت ذات اّما. شنوندنمی
کس، محرومیت دیگری را در پی دارد.  هر 

؛ اّما در قیامت خدای کنندمیکافران، همواره مؤمنان را در دنیا تکذیب  چهار.
کرده، مؤمنان را در بهشتی جای  که در آن تکذیبی نیست؛  دهدمیسبحان جبران 

کسی جز راست نمی  ْغوًا لَاَيْسَمُعوَن ِفيَها لَ > :آوردید و جز اعتماد نمیگوبلکه 
اباً   .>َولَا ِكذ َ
هم و  است «عطا و تفضل»هم الهی در قیامت،  هایپاداش پنج.

یز ن هاپاداش ،است عادالنه کیفرها ۀمکه ه گونههمانین بنابرا. «مندضابطه»
حقاق و سزاواری بندگان؛ زیرا است ؛ نه از رویاست ضابطه دارد و از عطا و تفّضل او

بندگی نیست، اما خداوند مهربان، آن عطای  سالبهای بهشت جاودان، چند 
 .دهدمیکثیر را به این بهای قلیل 

کرم خدای سبحان شّکی نیست؛ ولی عطای او نیز  شش. در جود و 
اباً > نیست: حساببی كَّ َعَطاًء ِحسَّ کس پاداش بیشتری <َجَزاًء ِمن َرب ِ . بنابراین هر 
کند و باید تاخواهدمی در راه بندگی او بکوشد؛ چراکه  دتوانمی ، نباید سستی 

گرو بندگی بیشتر و بهتر  .است پاداش بیشتر، در 
کیفر طغیانگران را به هفت. کریم، پاداش پرهیزگاران و  یبایی مقابل هم زقرآن 

 :است قرار داده
کافران، حمیم و غساق. 0نوشیدنی مؤمنان، شراب طهور،  و نوشیدنی 

کاف گرفتاری.فرجام مؤمنان، رستگاری، و سرانجام   ران، 
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 یق.دق کتاب و حساب کافران، کیفر و حساب،پاداش مؤمنان، عطای بی
کل هشت. و  است اضافه شده به پیامبر نخست رّب، ۀمدر این سوره 

ماَواِت َواْلَأْرِض > و زمین: هاآسمانسپس به  ابًا * َرب ِ الس َّ كَّ َعَطاًء ِحسَّ . یعنی <ِمن َرب ِ
 در. دیگر ایکفه در گرامی پیامبر مقّدس وجود و رنددا قرار ایکفه در هستی ۀمه
که هستی به افتخار  است ی اشاره شدهمعارف و مهم ۀتنیز به این نک 0خی از روایاتبر

 وجود او، از عدم بیرون آمد و قدم به وجود نهاد.
کامل به صف  نه. و برای عمل به اوامر  شوندمیفرشتگان در قیامت با نظم 

کامل یدگان در آن آفر ۀمالبّته ه 1.گویندنمی سخن او اجازۀبیدارند و  الهی آمادگی 
کتروز شگفت،   .گشایندو جز با اذن پروردگارشان لب به سخن نمی اندسا

گر قرآن  ده. که  است ، برای آناست که بهشت، چنین و چنان فرمایدمیا
کنند و همچون آنان باشند؛ وگرنه سر نوشت مردم در دنیا به اهل بهشت اقتدا 

گر دوزخی می در قیامت فقط سخن صواب، آن هم به اذن خدا،  فرمایدمییابند. ا
باشید تا چنان فرجام نیکی  گونهاینیعنی در زندگی مادی  ،شودمیگفته و شنیده 

که در دنیا ادب حضور در پیشگاه  است برای شما رقم بخورد. پس بر مؤمن
گفتار ح  ۀرق و درست بر زبان نیاورد و سیپروردگارش را پاس بدارد و بکوشد جز 

 یان نداشته باشد.دوزخ
که فقط با اذن  است گفتار صحیح ایگونهشفاعت در قیامت،  یازده.

. بر این پایه، شفاعت پیامبران و اولیا نیز تنها با اجازه و دهدمیپروردگار بزرگ رخ 
 بیتاهلما »فرمود:  . امام صادقاست رخصت پروردگار و بر اساس حکمت او

مأذون لهم یوم النحن واهلل!  صوابیم؛ گویندگان و داریم شفاعت ۀزدر قیامت اجا
                                                           

ک.: »۲۱۱، ص۱، ج. ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب3 ک لما خلقُت االفال  «لوال
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.  0«القیامة والقائلون صوابا 
. است موال محضر در گفتن سخن ۀزباالترین افتخار برای بنده، اجا دوازده.

. است یادن در ناصواب سخن از بستن فرو لب افتخاری، چنین به رسیدن راه تنها
کسی ستا البته روشن که صواب توانمی که  گفتار صحیح و صواب بر زبان راند  د 

را بشناسد و از خطا تمییز دهد. از همین رو همواره باید از خداوند طلب راهنمایی 
کند: گفتار صواب هدایت  که ما را به راه و  َراَط > کرد و از او خواست  اْهِدَنا الص ِ

کس 1.<اْلُمْسَتِقيَم  آن  ۀتکه شایس یابدمیی اذن سخن همچنین در محضر ربوبی، 
ْحمُن > مقام باشد: ِذَن َلُه الر َ

َ
کرده« رحمن». در اینجا، قرآْن خدا را با لقب <َمْن أ  یاد 

کسی اجااست گر هم به  که خداوند ا  از بدهد، سخن ۀز. شاید دلیل آن، این باشد 
 .است یمهربان و رحمت سر

 :۴۳-۰۳آیات 

ِه َمآًباَذِلكَّ اْليْوُم اْلَحق ُ َفَم  َخَذ ِإَلى َرب ِ اء ات َ نَذْرَناُكْم ( ۳۹) ن شَّ
َ
ا أ ِإن َ

َمْت يَداُه َويُقوُل اْلَكاِفُر يا َليَتِنی  َعَذاًبا َقِريًبا يْوَم ينُظُر اْلَمْرُء َما َقد َ
 (.۴۱) ُكنُت ُتَراًبا

] وز[ حق ]و راستیخ وز، ]ر واهد، راهی برای بازگشت به است آن ر كه بخ كس  . پس هر 
گیرد.)سوی  كه آدمی 3۹پروردگارش پيش  ( ما مشا را از عذایب نزديک بمی دادمي: روزی 

ه را با دست خويش پيش فرستاده گويد: است بنگرد آنچ كافر  ک ». و  كاش من خا ای 
 (4۱«)بودم.
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 هاها و آموزهپیام

و انسان در انتخاب  دهدمینحرکت در مسیر الهی با قهر و اجبار رخ  .یك
َخَذ <: است راهش، آزاد اء ات َ . اما هدایت و عنایت الهی، موقوف به >َفَمن شَّ

کوشش مؤمن در راه قرب الهی ُهْم > :است مجاهدت و  ِذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَين َ
َوال َ

که خواستار بازگشت به سوی پروردگار جهانیان 0.<ُسُبَلَنا کس  ، است بنابراین آن 
کند اَء َفَم > نخست باید عزم خود را جزم  و سپس بر آن پای فشارد و تا رسیدن  <ن شَّ
َخَذ > به مقصود، دست از طلب برندارد: ِه َمآباً  ِإلَىات َ  .<َرب ِ

نَذْرَناُكْم َعَذاًبا َقِريًبا< : است واقعی خدا دۀدهنبیم دو.
َ
ا أ . سپس پیامبران: >ِإن َ

ِريَن َوُمنِذِريَن > ِ  3.<َوِلُينِذُروا َقْوَمُهْم > استین:و از آن پس، عالمان ر 1.<ُرُسلًا ُمَبش 
که اراا از تربزرگی، برای دانشمندان علوم دینی، چه افتخاری راستبه  و الهی ۀدین 

 ؟بخشندمرار میاست یا راانب رسالت
. بدین رو است برای غافالن و بیماردالن، بیم و هشدار مؤثرتر از امید و نوید سه.

ی نزدیك عذاب از را آنان و دهدمی انذار را انشبندگ خداوند مبارکه، ۀردر این سو
نَذْرَناُكْم َعَذابًا َقِريباً إِ >: کندمیبیمناك 

َ
ا أ  .<ن َ

. دهدمیدور و بسیار دور، رخ  ایآیندهکه آخرت در  پندارندمی هاانسان چهار.
نَذْرَناُكْم َعَذابًا َقِريباً إِ > ۀیولی آ

َ
ا أ پنداری، خیالی بیش ا که کندمیگوشزد  <ن َ ین دور

و آن  است و میان شما و آن، مرگ فاصله شده است ت؛ بلکه قیامت نزدیکنیس
کس، پس از وفات او است نیز به دست خدا  1.شودمیآغاز  درنگبی. قیامت هر 

                                                           

 .۶۳عنکبوت / . 3
 . ۱۶۵ /. نساء0
 . ۱۲۲ /. توبه1
 « من مات فقد قامت قیامته.: »۱، ص۵۳. بحار االنوار، ج2
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 .داردبرمیو تأثیرگذار، هر عذری را از میان  پیدرپی هایاخطاراین 
کریم پنج. َمْت َينُظ  َيْوَم > ۀیهمچون آ 0در آیات متعددی از قرآن  ُر اْلَمْرُء َما َقد َ

که است ، از تجسم و دیدن اعمال در قیامت سخن به میان آمده<َيَداُه  ؛ در حالی 
که بندگان، حقیقت اعمالشان را در همین دنیا ببینند؛ چراکه  سزاوار این بود 
امکان جبران داشتند؛ اما خدای متعال، چشم آنان را از طریق وحی و پیامبران باز 

گرفتهکرده و ه کارنا است . همچنین دنیا، دار امتحاناست ر عذری را از آنان   ۀمو 
 .دهندمی مردم دست به امتحان از پس را اعمال

که بایستی جانشین خدا بر روی زمین باشد، در قیامت چنان  شش. انسانی 
ک  کندمیکه آرزو  شودمیپشیمان  بود و هرگز سرشته  ارزشبیکاش همان خا

 .>َلْيَتِني ُكنُت ُتَراباً  َيا> :گذاشتا پا نمیو به دنی شدنمی
کافران ک از آنان سرنوشتی  حق،، و بهاست این تمنا و پشیمانی، حال و روز  خا

ک  گسترده ایدانهنیکوتر دارد؛ زیرا خا کرده، زیر پای مؤمنان  ؛ است را درخت پربار 
کافران با آنکه خدای سبحان بذر کاشت و آنان را بر آن هایدلرا در  هاخوبی اّما  ان 

کتاب ک آفرید و با دلیل و برهان و ارسال  کار، هافطرت پا ی آسمانی و پیمبران فدا
کردند و  آن کستر دفن  ک و خا کرد، فطرت خود را زیر خروارها خا بذرها را آبیاری 

اَها> هیچ عذری برای خود باقی نگذاشتند:  1.>َوَقْد َخابَّ َمن َدس َّ

                                                           

 . ۰۳ /. آل عمران3
 . ۱۳ /. شمس0
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عات   ۀ  سور ار   ن 
 :۱۴-۱آیات 

اِزَعاِت َغْرًقا اِشَطاِت َنْشًطا( ۱) َوالن َ ْبًحا (۲) َوالن َ اِبَحاِت سَّ ( ۳) َوالس َّ
ْبًقا اِبَقاِت سَّ ْمًرا( ۴) َفالس َّ

َ
َراِت أ اِجَفة( ۵) َفاْلُمَدب ِ ( ۶) يْوَم َتْرُجُف الر َ

اِدَفة بْ ( ۸) ُقُلوٌب يْوَمِئٍذ َواِجَفة( ۷) َتْتَبُعَها الر َ
َ
اُرَها َخاِشَعةأ ( ۹) صَّ

ا َلَمْرُدوُدوَن فِى اْلَحاِفَرة ِئن َ
َ
ِخَرة (۱۱) يُقوُلوَن أ ا ِعَظاًما ن َ ِئَذا ُكن َ

َ
 (۱۱) أ

ٌة َخاِسَرة ر َ َما ِهی َزْجَرٌة َواِحَدة (۱۲) َقاُلوا ِتْلكَّ ِإًذا كَّ َفِإَذا ُهم  (۱۳) َفِإن َ
اِهَرة  (.۱۴) ِبالس َّ

شند كافرانفرشتگاین به سوگند. بانمهر ۀبه نام خداوند بخ كه ]جان   سخیترا[ به  
گیرندگان ]جان مؤمنان1بگیرند،) كه 2[ به آرامی،)( و به  ( و به فرشتگاین 

كارگزار،)4)گیرنده،( پس به پيشگامان سبقت3شناورند،) ( 5( پس به تدبيركنندگان 
زد،) زاننده، بلر كه بانگ لر وز  وز، ۷( از یپ آن بانگی ديگر آيد،)۶آن ر  هاییدل( در آن ر

وافتاده.)۸)اند،سخت بيمناك زمیخ  هایرهآيا ما به حف»يند: گو( می۹( ديدگانشان فر
كه1۱مي؟)گردبازمی گويند: 11«)یی پوسیده باشمی؟هاخواناست ( آنگاه  در این »( 

يان گهان مهه 13ناشناخته.) است ( و آن، هنییب12.«)است آورصورت، برگشیت ز ( و نا
 (14ی مشر[ حاضرند.)در صحرا ]
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 هاها و آموزهپیام
 به فرشتگان آغاز می شود: درپیپی سوگندهای با مبارک ۀراین سو .یك

کافران را به«نازعات» که به امر خدا روح  ی سخت، فرشتگانی هستند 
 .ستانندبازمی
که به فرمان الهی، مؤمنان را مهربانانه قبض  فرشتگانی، «ناشطات» هستند 

 .کنندمیروح 
که اوامر الهی را «سابحات»  روح و آورندبه جا می درنگبی، فرشتگانی هستند 

 .برندمی حق حضرت پیشگاه به را مؤمنان
که در اجرای اوامر الهی، پیشی«سابقات»  .گیرندمی ، فرشتگانی هستند 
 .اند، فرشتگان واسطه در تدبیر امور هستی«مدبرات»

گونی مراتب این تنّوع در وظیفه و رسالت فرشتگان گونا در  هاآن، برخاسته از 
کارهای آنان، مانند است نزد خدا بر اهمیت فراوان آن « نشطا  »و « غرقا  ». نکره آوردن 
 .کندمیداللت 

ین رو خدا از بد. است انسان زندگی ساعات ینترمهم از مرگ، ۀظلح دو.
گونی سخن می گونا یتشان که گویدفرشتگان  یز ن و ؤمنان،م و کافران روح قبض مأمور

گون  هایحالت. برخی این آیات را به است رساندن ارواح به جایگاهشان گونا
کرده  و بعضی نیز آنها را در ستایش مجاهدان در 0ستارگان در آسمان تفسیر 

گواهی 1.دانندمینبرد  هایمیدان بر ذو وجوه  است این احتماالت و مانند آن، 
که در روایات مختلف نیز بی  3.است ان شدهبودن قرآن 

                                                           

 . ۲۵۱، ص۱۳. التبیان فی تفسیر القرآن، ج3
 . ۱۱۳، ص۲۳ج ،زان. المی0
کاشانی، ت1  .۲۱، مقدمۀ پنجم، ص۱فسیر صافی، ج. ر.ك: فیض 
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شّدت سختی جدا شدن ارواح از اجساد، با میزان نفوذ اجساد در عالم  سه.
ی دنیا بیشتر هاشهوات تناسب دارد؛ یعنی هر اندازه انسان در شهوات و خواهش

 رواین از. کندمیفرو رفته باشد، هنگام جان دادن، سختی بیشتری را تحمل 
کافران را با قدرت و شّدت و آنان به  کنندمیاز بدنشان جدا  فرشتگان، روح 

 ؛ همانند بیرون آوردن تیرهای ستبر از بدن.دهندمیدشواری جان 
که واس چهار. ، چنین جایگاهی اندتبلیغ معارف الهی ۀطوقتی فرشتگان الهی 

گون هایرهدر نظام هستی دارند و خدا در سو به سوگند از آنها یاد  0قرآن گونا
همچون پیامبران و پیشاپیش آنان  -فیض الهی  هایهواسط، جایگاه بلند کندمی

 .شودمی آشکارتر - گرامی او بیتاهلو  وجود مقّدس پیامبر
یف وظا از را هستی امور تدبیر مبارک، ۀرخدای متعال در این سو پنج.
ْمرا   شماردبرمیفرشتگان 

َ
َراِت أ که جایگاه واالی ایشان را نشان َفاْلُمَدّبِ  ؛دهدمی، 

ْمرَ یُ َعَلی اْلَعْرِش  َوىاست ُثّمَ : است را تدبیر، از شئون الهی و اولیای اویز
َ
ُر اأْل  1.َدّبِ

کامل ندارند و در حد واسطه، انجام  است روشن که فرشتگان، در تدبیر اختیار 
. در این است حضرت حق دۀارا امور، اجرای در اساس و اصل و ،کنندمیوظیفه 

که فرشتگان نیز صورت، آیا اسناد تدبیر  به پیشوایان معصوم و اولیای الهی 
کرد؟ است انگیزشگفتآیند، امری آنان به شمار می گزارانخدمت  و نباید باور 

فرشتگان الهی، افزون بر تدبیر امور هستی، در حمد و ثنای الهی نیز  شش.
ماَواِت َواْلَأْرِض َوَمْن ِعنَدُه لَا > شناورند:  َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتِه َوَلُه َمن فِي الس َّ

َهاَر لَا َيْفُتُروَن  ْيَل َوالن َ
ُحوَن الل َ ب ِ که بندگان  است بنابراین سزاوار 3.<َولَا َيْسَتْحِسُروَن* ُيسَّ

                                                           

 . ۴-۱ /؛ مرسالت۰-۱ /. صافات3
 . ۰ /. یونس0
 . ۲۳-۱۳ /. انبیاء1
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زندگی، از ذکر و تسبیح  رۀروزم اشتغاالت ضمن در بکوشند نیز خوشایسته و فرشته
 الهی غفلت نورزند.

گون جهان، همچون میراندن و روزی هایپدیدهنسبت دادن  هفت. ی، رسانگونا
به فرشتگان، نسبت معلول به علت اصلی نیست؛ چراکه تمام اسباب و علل، در 

، نه در عرض آن؛ همچون انتساب نوشتن به قلم است سبحانطول سببیت خدای 
که در طول اسناد آن به انسان  ، نه در عرض آن.است و دست، 

ی راجفه و هاعظیم، به نام ۀحی قیامت، دو صیقطع یهانشانهاز  هشت.
 قرآن. آوردی هولناك، اضطرابی شدید در انسان پدید میها. این بانگاست رادفه

کلمج کردهاست ، برای وصف منافقان نیز«الراجفة» ۀمید، از  : است فاده 
ی ویرانگر، ازلهآنان، همچون زل هایدروغگویا سخنان و  0.<َواْلُمْرِجُفوَن فِي اْلَمِديَنِة >

 .اندازدمیامنیت و آرامش روانی جامعه را به خطر 
کافران در روز قیامت، شبیه حاالت مؤمنان در دنیا نه. ؛ زیرا است وضعیت 

یم و هراس ب اما ؛برندمی سر به خدا از مؤمنان در دنیا همیشه در خوف و خشیت
. نیز مؤمنان در دنیا دیدگانی <ٌة ُقُلوٌب َيْوَمِئٍذ َواِجَف > :است کافران فقط در قیامت

کافران در قیامت  : اندچنینخاشع و فروافتاده در مقابل پروردگار دارند؛ ولی 
اُرَها َخاِشَعٌة > ْبصَّ
َ
کنار این دو حالت مشترک، مؤمنان حالتی ویژه هم دارند: <أ . در 

ه غم و اندوهی به دل را گاههیچو  هراسندنمیآنان در دنیا جز از خدای بزرگ 
و چه  1.<َفلَا َخْوٌف َعَلْيِهْم َولَا ُهْم َيْحَزُنوَن > :اندگونهاین نیز آخرت در و دهندمین

که صفات نیك قلبی پیش از آخرت، در دنیا حاصل شود؟  فضیلتی باالتر از این 
َفِإَذا ُهم > :شودمی هموار و علف و آببی بیابانی دوم، صیحۀزمین پس از  ده.

                                                           

 . ۶۳ /. احزاب3
 . ۱۰ /. احقاف0
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اِهَرِة   زمین که باشند روزی یاد به باید دنیا هایدلبستگان به زیبایی رواین. از <ِبالس َّ
و جز اعمال خالص برای خشنودی خدا، هیچ  شودمیی ته حیات ۀنشان گونه هر از

 دستاویزی برای آنان نیست.

 :۶۶-۱۵آیات 

ی ُه ِباْلَواِد اْلُمَقد َ ( ۱۵) َهْل أَتاكَّ َحِدیُث ُموسَّ ( ۱۶) ِس ُطًوىِإْذ َناَداُه َرب ُ
ُه َطَغى ى (۱۷) اْذَهْب ِإَلى ِفْرَعْوَن ِإن َ ن َتَزك َّ

َ
كَّ ِإَلى أ

( ۱۸) َفُقْل َهل ل َ
ی كَّ َفَتْخشَّ ْهِديكَّ ِإَلى َرب ِ

َ
َراُه الآيَة اْلُكْبَرى (۱۹) َوأ

َ
بَّ ( ۲۱) َفأ َفَكذ َ

ی ْدَبَر يْسَعى( ۲۱) َوَعصَّ
َ
َر َفَناَدى( ۲۲) ُثم َ أ ُكُم َفَقاَل ( ۲۳) َفَحشَّ َنا َرب ُ

َ
أ

ُه َنَكاَل الآِخَرِة َوالُأوَلى( ۲۴) الَأْعَلى َخَذُه الل َ
َ
ِإن َ فِى َذِلكَّ َلِعْبَرًة ( ۲۵) َفأ

ی َمن يْخشَّ  (.۲۶) ل ِ
كه پروردگارش او را در وادی مقدس طوی 15آيا سرگذشت مویس، تو را رسید؟) ( آنگاه 

كرده( »1۶ندا داد:) كه او طغیان  و  ( و بگو: آيا سِر آن داری 1۷؛)ستا به سوی فرعون بر
گردی) كیزه  كین؟1۸كه پا وا  ( پس 1۹«)( و تو را به سوی پروردگارت، رهنمون باشم تا پر

رگ كرد.)تربز وغ پنداشت و سر به عتیان 2۱ین نشانه بر او منايان  ( و]یل[ او در
كوشید،)21گذاشت.) كرد ]و[  گرد آورد ]و[ ندا 22( سپس پشت  وهی را  گر ( و 

گفت: 23درداد،) كیفر آخرت و دنیا 24«)ممن پروردگار برتر مشا!»( و  ( و خدا او را به 
كرد.) كه ]از خدا[ بمی داشته باشد، در این 25گرفتار  كس  ( در حقیقت، برای هر 

 (2۶.)است ]داستان[ عبرت

 هاها و آموزهپیام 
که با  ۀمه .یك  صفتفرعون کشانگردنخوبان و اولیای الهی، وظیفه داشتند 
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یارویی، بدون امدادهای غیبی نبودهتبس . خداوند هرگز است یزند. این مواجهه و رو
یت  که مأمور  مأمورشان کههمچنان بلکه ؛کندمین رها تنها ،دهدمیکسانی را 

 .رساندیاری نیز می ،کندمی
گفت دو. کنده فضایی در اهلل، قدسی مقام با وگوتوفیق  کی از آ  طهارت و تن پا

 وگوگفت برای را سینا طور سرزمین مرتبهبزرگ پروردگار رو، همین زا. دهدمی رخ روح
ِس ُطوًى >:برگزید موسی با ُه ِباْلَواِد اْلُمَقد َ که <ِإْذ َناَداُه َرب ُ . و به ابراهیم نیز فرمان داد 

کند کنندگانطوافاو را برای  ۀنخا کیزه  و مشرکان را از دسترسی به مساجد  0پا
به هنگام  -ی مسجد هر نزد که دهدمیدر قرآن به مؤمنان دستور همچنین  1.داردباز

 3، برگیرند.است یآراستگ ۀیجامه و آنچه را ما -نماز 
گناه را از خا  و دل، ۀنبر این پایه، اهل مناجات با پروردگار باید چرک عصیان و 

 راز یایی خویش بزدایند و با طهارت درون و برون بهدن نۀخا از را ظاهری هایآلودگی
 و نیاز با خدا بپردازند.

یشهبرای نابودی مفاسد اجتماعی باید  سه. ی یهار  ۀشآن را خشکاند. ر
ِإن َ اْلُمُلوكَّ ِإَذا َدَخُلوا َقْرَيًة > مشکالت اجتماعی، معموال  فرمانروایان ستمکارند:

ُدوَها ْفسَّ
َ
حان یند. از همین رو خدای سبگرازیرا مردم به دین رهبران خود می 1.<أ

کلیم را نخست به مبارزه با فرعون مصر فرمان  ۀعبرای اصالح جام مصر، موسای 
گرایش یابند. دهدمی  تا از رهگذر اصالح او، مردم نیز به دین خدا 

 به امر ۀفسرکشی مخاطبان، نباید مبّلغان را از رسالت بازدارد و وظی چهار.

                                                           

ُجوِد  : ۱۲۵/ . بقره3 ِع الّسُ ّکَ ِکِفیَن َوالّرُ اِئِفیَن َواْلَعا َرا َبْیِتَي ِللّطَ ن َطّهِ
َ
 .أ

ن َیْعُمُروا َمَساِجَد اهلِل  : ۱۱. توبه/ 0
َ
َکاَن ِلْلُمْشِرِکیَن أ  .َما 

ُکّلِ َمْسِجد  : ۰۱. اعراف/ 1 یَنَتُکْم ِعنَد   .ُخُذوا ِز
 . ۰۴ل/ . نم2
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یشه هم - ضعیف چند هر - رتأثی احتمال چراکه کنند؛ رها را منکر از نهی و معروف
گنه ، از خواب غفلت منکر از نهی و معروف به امر اثر بر که عنود کارانوجود دارد. بسا 

 و معروف به امر آن، از گذشته. فرعون ساحران همچون ؛اندکرده توبه و بیدار شده
و آنان در پیشگاه الهی  کندمیی از منکر، حجت خدا را بر تبهکاران تمام نه

 عذری نخواهند داشت. ونهگهیچ
کت فرعون سخن پنج. که از هال ، قدرت و شوکت الهی رودمی در آیاتی 

گیرد و از فرعونیان زمان خود نترسند و هم  هایدل؛ تا هم درخشدمی مؤمنان آرام 
 کافران افتد. هایدلرعب و وحشت در 

کریم  شش. که . هنگامی آموزدمیتبلیغ دین را به مؤمنان  یهاشیوهقرآن 
 با که دهدمی دستور خداوند ،روندمیبه سوی دربار فرعون طاغی  موسی و هارون

ِيناً > گویندب سخن نرم او
و با زبانی خوش، او را به سوی خدا و  0>َفُقولَا َلُه َقْولًا ل َ

كَّ > بندگی فراخوانند:
ى ِإلَىَفُقْل َهل ل َ ن َتَزك َّ

َ
. با آنکه فرعون به خدای موسی و >أ

فاده است «ربک = پروردگار تو»اعتقاد نداشت، در خطاب به وی، از تعبیر  نهارو
کنند: است شده ْهِدَيكَّ > تا دلش را نرم 

َ
ی ِإلَىَوأ كَّ َفَتْخشَّ  .>َرب ِ

زحمتی  هیچبندگانش را آسان و بی  دتوانمی گرچه خدای متعال هفت.
کند، سنت الهی بر این کوشش خود، راه را با  هاانسانکه  است واراست دگرگون 

گذارند. از همین رو حضرت موسی که  خواهدمیاز فرعون  بیابند و در آن قدم 
کند: ۀیخودش به تزک كَّ > نفسش اقدام 

ى ِإلَىَهل ل َ ن َتَزك َّ
َ
 .>أ

 ، یا به معنای رشد و نمّو است یدی در ادیانکل کلمات از «تزکیه» ۀمکل هشت.
و تنها از رهگذر  است ی اووجود ابعاد ۀمتکامل انسان در ه ساززمینه که است
گونه پ معنای به یا ،شودمیی پیامبران حاصل هاآموزه یراستن جان و تن از هر 

                                                           

 . ۴۴. طه/ 3
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گرو پیروی از تعالیم الهی و توصیه است پلیدی  .است ی انبیاهاکه آن نیز در 
یارویی با پلیدان دورمانده از راه حق و حقیقت، باید به جای  نه. در رو

که آنان را به  ییهاروشل به تکالیف سخت عبادی، از درخواست عم بهره جست 
کند و با فطرتشان هماهنگ باشد. از  گرفتن در مسیر درست تشویق   رواینقرار 

کلیم از فرعون  است که بندگی خدا را برگزیند و به راه طغیان  خواهدمیکه موسای 
که اصلی فطری  پذیر.و همه است نرود، 

ک ۀیبر پا ده. که برای قرآن  کسانی  کارایی دارد: نخست راهنمایی  ریم، نبوت دو 
اِس َبِشيراً > پذیرش هدایت الهی زمینه دارند: ًة ل ِلن َ اف َ ا كَّ

ْلَناكَّ ِإل َ ْرسَّ
َ
دوم،  0.<َوَما أ

که از حق  کسانی  َما ُيَقاِتُلوَنُكْم > :اندگردانرویمقابله با  ًة كَّ اف َ َقاِتُلوا اْلُمْشِرِكيَن كَّ
این امر در زندگانی دو پیامبر عظیم الشان، حضرت ابراهیم خلیل و موسای  1.<ًة َكاف َ 

ی خوبو پیوستگی دین و سیاست را در زندگی بندگان، به است گرجلوه کلیم
 .دهدمینشان 

کریم، همواره میان هدایت، تزکیه و خشیت، پیوندی  یازده. بنابر تعالیم قرآن 
جا داشته را یك هاویژگیاین  ۀممان باید هو سرپرست معنوی مرد است تنگاتنگ

کالم او را   انجام در را او و کندمی اثربیباشد، چون تهی بودن از تزکیه و خشیت، 
 یفش، ناتوان.وظا

که ادعای خدایی داشت،  موسی دوازده. که به تزکیه و  خواهدمیاز فرعون 
که موسی، فرعون  را به تقوا و خشیت خودسازی روی آورد و از خدا بترسد. شگفتا 

 و دانندمیی از مؤمنان، تزکیه و خشیت را جزء وظایف دینی نشمار اما ،خواندمی
 .کنندمیی بسنده ظاهر اعمال به

                                                           

 .۲۳سبأ / . 3
 .۰۶توبه / . 0
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نخست، موقوف به  ۀلاز پیامبران و اوصیای آنان، در مرح پذیریتأثیر سیزده.
گاهی و سپس خشیت َه ِمْن ِعَباِدِه <: است آ ی الل َ َما َيْخشَّ دستاورد علم و  0.>اْلُعَلَماُء ِإن َ
ُهم<: است خشیت نیز، انذارپذیری ْوَن َرب َ ِذيَن َيْخشَّ

َما ُتنِذُر ال َ زیرا تأثیرپذیری و  1.>ِإن َ
ی<: است الهی خشیت گرو در عبرت  .>َلِعْبَرًة ِلَمن َيْخشَّ

 خودسازی دو مرحله دارد: چهارده.
گناه و آلودگی گونه  کردن نفس از هر   ؛است هدایت ۀمکه مقد الف. دور 

یافت هدایت  که بنده را برای در ب. خودسازی تفصیلی همراه خشیت 
. از همین رو در این سوره ابتدا، خودسازی و سپس سازدمیخاص الهی آماده 

 : تزکی؛ اهدیک؛ فتخشی.است هدایت و پس از آن خشیت الهی یاد شده
؛ چراکه است ی مقّدماثرگذاری بر باطن اشخاص بر تأثیرگذاری ظاهر پانزده.

 . اّما از معجزات تنها در حاالت خاصیاست راه اثرگذاری بر درون همواره باز
گرفت. از  توانمی نخست از راه سخن نرم و نیکو وارد  حضرت موسی رواینبهره 

کند )تأثیر باطنی( و سپس برای اتمام حجت، از  شد تا قلب فرعون را تسخیر 
که اثر  .است گذاری بر ظاهرمعجزات الهی سود جست 

از لطف خاص خدا، بایستی از عنایت و فضل الهی برای  انمندبهره شانزده.
گیرند و چونان برخی راهبان و هاهدایت دیگران و مبارزه با طاغوت ی زمان بهره 

که جز به آرامش درونی خود نمی  یشند.اندمرتاضان نباشند 
 هایتواناییبه امکانات و  خدای تبارك و تعالی، پیامبران را با نظر هفده.

بود و ادعاهای  مندقدرت. برای نمونه، چون فرعون کندمیدشمنان آنان یاری 
ُكُم اْلَأْعَلى<گزاف داشت و  َنا َرب ُ

َ
با معجزاتی شکوهمند وارد  ، موسیگفتمی >أ

                                                           

 . ۲۳. فاطر/ 3
 . ۱۳. همان/ 0
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َراُه الآَيَة اْلُكْبَرى<میدان شد: 
َ
؛ است ی مبّلغان دین خدادلگرم ۀی. این نکته، ما>َفأ

ه امدادهای غیبی، با میزان خصومت و قدرت دشمنان تناسب ک دانندمیزیرا 
 .مانددارد. پس دلیلی برای نگرانی و اندوه نمی

 حقیقت. زنندمنحرفان از راه حق، همیشه از پذیرش حق سر باز می هجده.
 لابطا مانند - یاله روشن یهانشانه که فرعون همچون ؛کنندمی انکار هم را روشن
کرد.تکذ را - شدن عصا اژدها و ساحران سحر  0یب 

گاهی این  نوزده. با آنکه مؤمنان باید در مسیر حق ثابت قدم باشند، متأسفانه 
گمراهان در راه باطل خود جّدیت دارند و در رسیدن به  گونه نیست. بسیاری از 

یغ نمی کوششی در  - قرآن ۀدبه فرمو -ورزند و حتیاهداف باطل خویش، از هیچ 
َلُموَن <: شوندمی اذیت و آزار متحمل

ْ
َما َتأ َلُموَن كَّ

ْ
ُهْم َيأ َلُموَن َفِإن َ

ْ
 1.>ِإن َتُكوُنوا َتأ

کاری دست می که در راه باطل خود به هر  ْدَبَر َيْسَعى<: زدهمچون فرعون 
َ
. از همین >أ

 باطلشان در باطل اهل چرا که کندمیاز اصحابش شکوه  که امیر مؤمنان است رو
فیا عجبا! واهلل، یمیت القلب »: ایدپراکندهو شما در راه حّقتان  اندیکپارچه

یجلب الهّم  من اجتماع هؤالء القوم علی باطلهم وتفرقکم عن حقکم فقبحا  لکم  و
 3.«وترحا  

 بهره خود سود به تبلیغی امکانات ۀماز ه ایدورهکشان در هر گردن بیست.
وردار بود و برخ آنان بر اثرگذاری و مردم جذب در صیخا توانایی از نیز فرعون. برندمی

َر َفَناَدى< ۀیآ َل ِفْرَعْوُن فِي اْلَمَداِئِن َحاِشِريَن < و >َفَحشَّ ْرسَّ
َ
به آن اشاره دارد. بر این  1>َفأ

                                                           

 .۱۲۴ ـــ ۱۲۰. اعراف/ 3
 . ۱۳۴. نساء/ 0
 .۶۳ص  ۲۱. نهج البالغه، خطبۀ 1
 . ۵۰. شعراء/ 2
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یارویی با دشمن باید از ه کارگشا، همچون امکانات هاوسیله ۀمپایه، در رو ی مؤثر و 
کرد.فاداست یشترینب ای،رسانه  ه را 

گونه .یكبیست و  : دنیوی و اخروی. است مجازات الهی در حق تبهکاران دو 
کرد. عذاب  گرفتار  غرق  شاندنیاییبدین رو آل فرعون را به خواری در دنیا و آخرت 

یا بود:  ْغَرْقَناُهْم فِي اْلَيم ِ <شدن در در
َ
 هاو در آخرت نیز به شدیدترین عذاب 0،>َفأ

د َ اْلَعَذاِب <: شوندمی مبتال شَّ
َ
ْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن أ

َ
اَعُة أ  1.>َوَيْوَم َتُقوُم الس َّ

کسی به  توانمی اساسا   گر  که ا که  ایدرجهگفت  از عصیان و سرکشی برسد 
کند، در همین دنیا به عذاب  پروردگار متعال را به مبارزه بطلبد و ادعای خدایی 

که سرنوشت سا گونه نیست. کارانگنهیر الهی دچار خواهد شد؛ در حالی   این 
گذران وقت و سرگرمی  هایداستانبیست و دو.  پیامبران در قرآن، برای 

هر چند جز اهل خشیت عبرت  اند؛پند و عبرت ۀینیست؛ بلکه همگی ما
یِإن َ فِي ذِلكَّ َلِعْبَرًة ِلَمن <: گیرندنمی  در که شودمی. زیرا عقل تنها زمانی رام >َيْخشَّ
ک و خاشع باشد.یار قلاخت  بی پا

 :۰۶-۶۱آیات 

َماء َبَناَها ِم الس َّ
َ
د ُ َخْلًقا أ شَّ

َ
نُتْم أ

َ
أ

َ
اَها( ۲۷) أ و َ ْمَكَها َفسَّ ( ۲۸) َرَفَع سَّ

ْخَرَج ُضَحاَها
َ
ْغَطشَّ َليَلَها َوأ

َ
( ۳۱) َوالَأْرضَّ َبْعَد َذِلكَّ َدَحاَها( ۲۹) َوأ

ْخَرَج ِمْنَها َماءَها َوَمْرَعاَها
َ
اَهاَواْلِجبَ  (۳۱) أ ْرسَّ

َ
ُكْم  (۳۲) اَل أ

َمَتاًعا ل َ
ُة اْلُكْبَرى( ۳۳) َولَأْنَعاِمُكم ام َ ُر ( ۳۴) َفِإَذا َجاءِت الط َ يْوَم يَتَذك َّ

                                                           

 .۱۰۶. اعراف/ 3
وَلی. آیۀ ۴۶. غافر/ 0

ُ
َخَذُه اهلُل َنَکاَل اآْلِخَرِة َواأْل

َ
 کته اشاره دارد.نیز به همین ن َفأ
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َعى اُن َما سَّ َزِت اْلَجِحيُم ِلَمن يَرى( ۳۵) الِإنسَّ ِ  (.۳۶) َوُبر 
ينش مشا دشوارتر كه آن را بنیان هناد؟) است آيا آفر  اندازهنیكو و به ( بام آن را2۷يا آمساین 

گردانید،)2۸)برافراشت، ( و پس از آن، زمیخ را 2۹( و شبش را تار و روزش را آشكار 
گاه از آن برآورد،)3۱گسترش داد،) كوه31( آب و چرا ( برای مشا 32)كرد، آن لنگر را ها( و 

گهان آن هنگام33يتان.)هاو دام رگ ۀ( پس نا رسد، تربز كه انسان به 34)در وزی  ( ر
كوشید)ياد آ كه برای آن  ه را  كه می35ورد آنچ  (3۶يند.)ب( و جهمن آشكار برای آن 

 هاها و آموزهپیام
گواهی آیات قرآن، خلقت آسمان و زمین از آفرینش انسان، دشوارتر  .یك به 

ماُء َبَناَها> :است بوده ِم الس َّ
َ
د ُ َخْلقًا أ شَّ

َ
نُتْم أ

َ
ماَواِت َواْلَأْرِض > ،<َءأ ْكَبُر ِمْن  َلَخْلُق الس َّ

َ
أ

اِس  که بر خلق موجودی عظیم و بی 0.<َخْلِق الن َ یی دارد، خلق توانا کرانهپس خدایی 
بندگان  رواینو احیای مخلوقات ضعیف، همچون انسان، بر او دشوار نیست. از 

 را کهکشان و ستاره همه آن و - در شب ویژهبه - نگرندشایسته وقتی به آسمان می
یای مردگان را برای اح و معاد و شوندمییزی خود بیشتر واقف ینند، به ناچبیم

کاری آسان می  یابند.خدا، 
یرگذار تأث یهاشیوهاز پرسش به جای بیان ابتدایی مطالب، از  یگیربهره دو.
گرچه ممکنرو این. در است در بیان جواب از پیش روشن باشد،  است ش، 

ی بیشتری برای پذیرش دارد. در مادگآ او ذهن و رودمی مخاطب به فکر و تأمل فرو
ماُء >:است فاده شدهاست پرسش ۀیمبارک نیز از آرا ۀراین سو ِم الس َّ

َ
د ُ َخْلقًا أ شَّ

َ
نُتْم أ

َ
 .<َءأ

 یهانشانهتثبیت یاد خدا در قلوب بندگان، یادآوری  هایراهاز بهترین  سه.
کریم . از هاست ؛ زیرا نوعی انتقال از محسوس به معقولاست آفاقی او مین رو قرآن 
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 هاتا از این رهگذر، یاد خالق آنها را در دل 0،کندمیو زمین یاد  هاآسمانبارها از 
که بدون آر. دارد نگه زنده بیرونی نیز به یاد او  یهانشانهی؛ خداوند بندگانی دارد 

الهی : »است اهند؛ زیرا خدا در وجودشان تجّلی یافتهکهستند و از این یاد نمی
یدار تو د ،هانشانهخدایا، نگریستن من به آثار و  1فی اآلثار یوجب بعد المزار؛ ترددی

 «.کندمیرا از من دور 
یا، هانعمتقرآن، هماره  چهار. گاهیی همچون آب، در کوه هاچرا یاد  به را هاو 
گر انسان را است این چنینی روا یهانعمتکر ذ. باشد قدردان تا آوردانسان می  ؛ ا

 از آنکه نعمتی را بیافریند،  است پروردگار بازندارد؛ زیرا خدا منزهاز عبادت 
کند: ِيَباِت > اما دسترسی به آن را ممنوع  ْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالط َ

َ
ِتي أ

ِه ال َ َم ِزيَنَة الل   ُقْل َمْن َحر َ
ْزِق  ِ  3.>ِمَن الر 

نه که انسان مالک و صاحب اشیای پیرامونش باشد؛  است سزاوار آن پنج.
 آن زهد»: اندگفته زهد تعریف در. شودمیآنها؛ وگرنه مملوک آنها  ۀتعاشق و دلباخ

ُكْم > شریف ۀی. آ«مملوک نه باشد، مالک انساْن  که است
نیز به همین  >َمَتاعًا ل َ

که متاع دنیا برای انسان  نه آدمی برای متاع دنیا. است حقیقت اشاره دارد 
پایان، یکسان و دنیو هایرهخدای متعال، به شش. ی را به انسان و چار

ُكْم َوْلَأْنَعاِمُكْم > :دهدمیهمزمان نسبت 
 هایکامیابییعنی این دو در  .<َمَتاعًا ل َ

گر. اندمادی، همسان یوان امتیازی دارد، در تمتعات دنیایی نیست؛ ح بر انسان ا
 .انددانسته انسان را حیوان ناطق رواین. از است در اموری همچون تعقل و تفّکر

. است از هر بالی دنیایی تربزرگی بس قیامت، روز در هاانسانگرفتاری  هفت.
                                                           

 . ۰؛ یونس/ ۰۶؛ توبه/ ۲۲. بقره/ 3
 . ۰۴۳. اقبال االعمال، دعای عرفه، ص0
 .۰۲اعراف / . 1
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؛ یعنی بالی چیره و فراگیرنده. توصیف آن است نامیده« ةامالّط »قیامت را  روایناز 
ُة > :کندمیداللت بیشتر بر بزرگی و عظمت قیامت « الکبری»به  ام َ َفِإَذا َجاَءِت الط َ

دنیایی را برای انسان  هایگرفتاری. البّته یادکرد آن مصیبت بزرگ، تحمل >ىاْلُكْبَر 
 .کندمی ترراحت

ی خود را در دنیا هاکوشش همواره قیامت در انسان قرآن، آیات ۀیپا بر هشت.
َعى> :کندمییاد  اُن َما سَّ ُر اْلِإنسَّ  این حالت، برای دوزخیان عذاب .<َيْوَم َيَتَذك َّ

که انسان در دنیا به یاد قیامت و در  است مؤمنان، سرور. پس سزاوار آنو برای  است
 است ایای برای آن روز بزرگ باشد و این همان مراقبه و محاسبهتدارک زاد و توشه

کاظم که هر روز از خود حساب نکشد»: اندفرموده که امام  کسی  ؛ از ما نیست 
ا  َلیَس  ُکّلِ یْوم َنْفَسُه  یَحاِسْب  َلْم  َمْن ِمّنَ  0.«ِفی 

 :۴۶-۰۱آیات 

ا َمن َطَغى م َ
َ
ْنيا (۳۷) َفأ َوى( ۳۸) َوآَثَر اْلَحياَة الد ُ

ْ
 َفِإن َ اْلَجِحيَم ِهی اْلَمأ

ْفسَّ َعِن اْلَهَوى( ۳۹) ِه َوَنَهی الن َ ا َمْن َخاَف َمَقاَم َرب ِ م َ
َ
 ( ۴۱) َوأ

َوى
ْ
َة ِهی اْلَمأ ُلوَنكَّ َعِن ( ۴۱) َفِإن َ اْلَجن َ

َ
اَها يْسأ ياَن ُمْرسَّ

َ
اَعِة أ ( ۴۲) الس َّ

نَت ِمن ِذْكَراَها
َ
كَّ ُمنَتَهاَها( ۴۳) ِفيَم أ نَت ُمنِذُر ( ۴۴) ِإَلى َرب ِ

َ
َما أ  ِإن َ

اَها ْو ( ۴۵) َمن يْخشَّ
َ
ُهْم يْوَم يَرْوَنَها َلْم يْلَبُثوا ِإلا َ َعِشيًة أ ن َ

َ
 َكأ

 (.۴۶) ُضَحاَها
كرد،) كه طغیان  كس  يد،)( و زندگ3۷اما هر  ( پس جايگاهش، مهان 3۸ی دنیا را برگز

كه از ايستادن در پيشگاه پروردگارش هراسید، و نفس 3۹.)است آتش كیس  ( و اما 

                                                           

 . ۲۳۶، ص۴. الکافی، ج3



 10 نازعات ۀسور

( از تو 41.)است ( پس جايگاه او، مهان هبشت4۱خويش را از هوس بازداشت،)
گفتگو دربار42؟)است یز، چه هنگامرستاخ كه پرسندمی ( 43.)آن ۀ( تو را چه رسد 

كه از آن می44.)است با پروردگار تو علم آن كیس را   هشدار ترسد( تو فقط 
كه آن را می45ی.)دهیم وزی  كه آنان جز شیب يا روزی درنگ ب( ر گویی  ينند، 
 (45.)اندكردهن

 هاها و آموزهپیام
  دنیا زندگی ترجیح به ،>َطَغى< انسان نفس در طغیان و عصیان ۀنزمی .یك

ْنَياَوآ<: انجامدمی آخرت بر  َخاَف < که ترس از پروردگار گونههمان. >َثَر اْلَحَياَة الد ُ
ِه  ْفسَّ َعِن اْلَهَوى<: است شهوات ۀد، عامل بازدارن>َمَقاَم َرب ِ کّلی >َنَهی الن َ  . در نگاه 

گوار از بسیاری ۀنیزم و خاستگاه کریم، قرآن ۀیبر پا  ی بیرونی، درون انسانهاینا
 .است

دنیا ناپسند نیست، بلکه ترجیح آنها بر رضای  یهانعمتز ا یگیربهره دو.
ْنَيا< پروردگار  0>َلُأَزِيَنن َ َلُهْم فِي اْلَأْرِض < و نفوذ آنها در قلب انسان >َوآَثَر اْلَحَياَة الد ُ

، نه در است به دنیا بستگیدل. به سخن دیگر، مشکل در است مذموم و ناپسند
که وربهره کشتی باشد، پشتیبان آنی از آن. مانند آب  گر بیرون  گر به  است ا و ا

کند، آن را غرق   .کندمیدرون آن نفوذ 
ا َمْن َخاَف < است که بیم از آن، بهای بهشت« روردگارپ مقام» ۀردربا سه. م َ

َ
َوأ

ْفسَّ َعِن  ِه َوَنَهی الن َ َوى اْلَهَوىَمَقاَم َرب ِ
ْ
َة ِهَی اْلَمأ  1 وجود دارد:چند احتمال  >* َفِإن َ اْلَجن َ

 بندگان. رسیحسابالف. جایگاه خدا در 

                                                           

 . ۰۳. حجر/ 3
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کردار بندگان و مراقبت از آنان.  ب. مقام علم الهی به 
 ج. جایگاه ربوبی.

کسازی درون و بیرون   .کندمیهر سه احتمال، بنده را ملزم به پا
خوف از مقام ربوبی، به معنای توجه به حضور و نظارت خدا، از اسباب  چهار.

. همچنین نوسان میان حالت اقبال و است راه او، در پنهان و آشکارپایداری در 
یا از  کندمیدرمان  - کنندمیکه معموال  عرفا از آن شکوه  -ادبار یا قبض و بسط را 

که»: فرمایدمی صادق امام. کاهدآن می  او گفتار و بیندخدا او را می داندمی کسی 
گاه یبای اوز و زشت اعمال به و شنودمی را و نفس  هراسدمی، از مقام رب است آ

یَ ا ّن أن علم َم ؛ داردخود را از آلودگی ها بازمی یَ هلل یراه، و و أ ن خیر علم ِم سمع ما یقول و
هی النفس ه ونَ قام ربّ َم  اَف عمال فذلک الذی َخ فیحجزه ذلک عن القبیح من األ شّر 

 0«عن الهوی.
گون دارد: پنج. گونا  ترس انسان علل و عواملی 

الف. عامل طبیعِی خارج از وجود انسان؛ مانند ترس از حیوان درنده یا  
ک.  دشمنی خطرنا

 از قصاص. کارجنایتب. عمل انسان؛ همچون ترس  
گرد از   اد.است ج. بزرگی شخص مقابل؛ نظیر ترس شا

گو یرا آنان بیشترین درك را از ز ؛است سوم ۀنترس دوستان و اولیای الهی، از 
رند و از همین رو بیشترین احساس شرم و حیا و بیم را در درون حضور پروردگار دا

 .کنندمیخود احساس 
واکنش انسان در برابر هوای نفس خویش، باید همانند رفتار پدر با  شش.

که مصلحت خود را تشخیص ن که پدر به  گونههمان. دهدمیفرزندی باشد 
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گاه عمال  نیز او را از  کندنمینصیحت فرزند بسنده  ، انسان نیز داردبازمیکاری و 
کند و دست و پای او را ببندد و همچون واعظان، به  باید نفس سرکش را مهار 

 نصیحت قناعت نکند.
ا َمن > آیات هفت.  م َ

َ
ْنَيا * َفِإن َ اْلَجِحيَم ِهَی  َطَغىَفأ َوى* َوآَثَر اْلَحَياَة الد ُ

ْ
ا > و <اْلَمأ م َ

َ
َوأ

ْفسَّ َعِن َمْن َخاَف َمَقاَم َرب ِ  َوى اْلَهَوىِه َوَنَهی الن َ
ْ
َة ِهَی اْلَمأ در مقام بیان  <* َفِإن َ اْلَجن َ

راه طغیان به دوزخ »ثنا هستند. طبق این قاعده، است ی عمومی و بدوناهقاعد
.« است بهشت به رسیدن راه پروردگار، از اطاعت و خوف و ،شودمیمنجر 

خاص دارد، در مباحث معنوی نیز هر  اینتیجهدر طبیعت هر سببی  کههمچنان
 یست.ن تخلف آن در و رسدمی راهی به مقصدی خاص

ی به جای اهتمام در امور مهم، خود را درگیر مسائلی گاه ،هاانسان هشت.
یخ خدا رسول از که اسالم صدر مشرکان چونان ؛کنندمییجه نتو بی جزئی  تار

ُلوَنكَّ َع > :پرسیدندمی را قیامت
َ
اَهاَيْسأ َياَن ُمْرسَّ

َ
اَعِة أ کریم نیز  .<ِن الس َّ  گاههیچقرآن 

گونه   گووگفترا از  ی پیامبرحت و دهدمین پاسخی فایدهبی یهاپرسشبه این 
نَت ِمن ِذْكَراَها> :کندمی نهی آن ۀردربا

َ
 .>ِفيَم أ

 یخ ظهورشان را نیز از اینتار و( عج)زمان امام ۀردربا هاپرسشبرخی  توانمی
 و خود در( عج)امام فرج ۀندست دانست. پرسشگران به جای پدید آوردن زمی

 .شوندمی امور گونهاین سرگرم جامعه،
ظاهری  هایدانشبشر را به بسیاری از  یابیدست ۀنبا آنکه پروردگار، زمی نه.

کرده و علوم باطنی فراوانی نیز به پیامبران و امامان عطا فرموده ، برخی است فراهم 
والت هرگز برای بشر روشن و معلوم نخواهند شد و علم آنها در اختیار خدای مجه

یخ قیامت از  است سبحان که انسان از خدا  است . سزااست گونهاینو بس. تار
کند. یا  اشوجودییش گنجا ۀزبخواهد به اندا گاه  او را از علوم مفید و سودبخش آ

گسترش ده که نخست ظرف وجودی او را  کند  د و سپس وی را از علوم درخواست 
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 سازد. مندبهرهالهی 
که به جهنم هشدار و به بهشت بشارت دهند  انگیزدبرمیخدا پیامبران را  ده.

؛ لیکن بیشتر مردم از اندگرفتهو آنان نیز بسته به نوع مخاطبان، از انذار و تبشیر بهره 
 کاراتر از بشارت و ترالزمهشدار و انذار،  رواین. از اندبودهحق و حقیقت غافل 

اَها> :دهدمی. بدین رو قرآن منکرین قیامت را انذار است نَت ُمنِذُر َمن َيْخشَّ
َ
َما أ . >ِإن َ

که مبلغین دین نیز با نگاه به مخاطبین، از انذار و تبشیر بهره  است بنابراین سزاوار
 گیرند.

، آمادگی اندشدهبا آنکه پیامبران برای تکامل و به سود بشر برانگیخته  یازده.
ْحمَن > روحی آنان و ترس از مبدأ ْكَر َوَخِشَی الر َ ِ َبَع الذ  َما ُتنِذُر َمِن ات َ َما > و معاد 0<ِإن َ ِإن َ

اَها نَت ُمنِذُر َمن َيْخشَّ
َ
؛ وگرنه فراخوان پیامبران، به است ، شرط پذیرش دعوت انبیا>أ

َواٌء َعَلْيِهْم > :بخشدنمی اثر و رسدنتیجه نمی ْم َلْم ُتْنِذْرُهْم َلاُيْؤِمُنوَن  سَّ
َ
ْنَذْرَتُهْم أ

َ
 1.>َءأ

گواهی قرآن، آخرت به  دوازده. که تمام عمر دنیا به مقدار  است دراز ایاندازهبه 
ْو ُضَحاَها> شبی یا روزی

َ
ا َعِشَيًة أ

اَعُة > و حتی ساعتی <َلْم َيْلَبُثوا ِإل َ َيْوَم َتُقوُم الس َّ
اَعٍة ُيْقِسُم اْلُمْجرِ  کوتاهی دنیا و بلندای  3>ُموَن َما َلِبُثوا َغْيَر سَّ بیش نیست. تفّکر در 

گناه و شهوات نگه می یرا انسان ز دارد؛آخرت، انسان را از غلتیدن در منجالب 
کم برای رسیدن به سود فراوان راحتبه ؛ چه رسد به اینکه آن سود گذردمیی از سود 

 هیچ باشد. کم در مقابل آن نفع بسیار، در حد
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 :۱۳ -۱آیات 

ِحيم ْحمِن الر َ َبسَّ ع ِبْسِم اهلِل الر َ ى ݨݨَݦَّ
ن َجاَءُه  (۱) َوَتَول َ

َ
 ( ۲) اْلَأْعَمىأ

ُه 
یَوَما ُيْدِريكَّ َلَعل َ ك َ ُر َفَتنَفَعُه ( ۳) َيز َ ك َّ ْو َيذ َ

َ
ْكَرىأ ِ ا َمِن ( ۴) الذ  م َ

َ
 أ

نَت لَ ( ۵) ْغنَیاست
َ
ىُه َفأ د َ لا َ ( ۶) َتصَّ

َ
ىَوَما َعَلْيكَّ أ ك َّ ا َمن ( ۷) َيز َ م َ

َ
َوأ

یَوُهَو ( ۸) َيْسَعىَجاَءكَّ  نَت َعْنُه ( ۹) َيْخشَّ
َ
یَفأ  .(۱۱)َتَله َ

شند گردانید،)مهربان ۀبه نام خداوند بخ كشید و روی  كه آن مرد نابينا 1. چهره در هم   )
گردد،) ؟ شايدداین( و تو چه می2نزد وی آمد؛) ز به او 3او وارسته  گاه شود و اندر ( يا آ
كه خود را یب4سود رساند.) كس  ( با ۶ی؛)پردازمی ( تو به او5يند،)بنیاز می( اما آن 

كی[ نیست.) ک نگردد، بر تو ]با گر پا كه نزد تو شتافت،)۷آنكه ا كس  ( در ۸( و اما آن 
كه ]از خدا[ می  (1۱ی.)ردازپمی ( تو از او به ديگران۹ید،)ترسحایل 

 هاها و آموزهپیام
 تواننمیکه  است عبس، شاهد آن ۀرلحن توبیخی آیات نخستین سو .كی

کافران ترشرو حت حضرت آن زیرا دانست؛ گرامی پیامبر ۀراین آیات را دربا ی با 
که بیش از دیگران نیازمند مهربانی و  -نبود. پس چگونه با مؤمنان  آن هم نابینایی 

 ؟!است بوده عبوس - است توجه
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کمال ذاتی و درونی آنان دو. و ایشان  است اخالق نیکوی مؤمنان، برخاسته از 
ی به دست آوردن مقام یا جلب برا نه ،کنندمیکارهای نیک را برای خشنودی خدا 

و مؤمن خود را از آن  است خشنودی دیگران. بنابراین ترشرویی، نکوهیده
کهداردبازمی ینند؛ زیرا بیده و عبوس را نمیکشروی درهم ؛ حتی در برابر نابینایان 

 .است این عمل نزد خدا ناپسند
کریم هنگام سخن از هدایت، محور اصلی تعالیم انبیا را  سه. قرآن 

هی برای رهایی انسان از بندگی ال احکام ۀم. بنابراین هخواندمی« خودسازی»
 ۀوبهترین شی. است نفس و دعوت او به خضوع در برابر پروردگار، تشریع شده

 ۀرسو رواین. از است خودسازی نیز، زدودن غفلت از دل و جان، و یادآوری خداوند
ى> مبارک عبس، خودسازی ك َّ ُر > و یادآوری <َيز َ ك َّ  .کندمیرا با هم یاد  <َيذ َ

گاه آموزگارند و انسان را از نادانی بیرون  چهار. گاه  آورندمیپیامبران الهی،  و 
ر و آدمی   یادآوری برای غافالن سودمند رواین از. دهندمیرا از غفلت نجات مذّکِ

ْكَرى> :است ِ ُر َفَتنَفَعُه الذ  ك َّ ْو َيذ َ
َ
که تنها اهل ایمان از تذکار  است . البته روشن<أ

کفر و سود هاو اهل عناد را از این یادآوری برندمیوحی بهره  ی نیست، بلکه بر 
 ید.افزاعنادشان می

ک پیشرفت دنیاپ پنج. ؛ آورندمی، روی دانندمیرستان معموال  به آنچه مال
ا َمِن > غنا از غیر:است مانند م َ

َ
ى ْغنَیاست أ د َ نَت َلُه َتصَّ

َ
پرهیزگاران با  هایارزش. اّما <* َفأ

. اندگرداننگاه ماّدی قابل درک نیست و به همین سبب، دنیاپرستان از آنان روی
پیامبر  ۀرعبس، دربا ۀربر اینکه آیات نخست سو است ی دیگرشاهد مطلب، این

 .است فرود نیامده گرامی
 جایگاه که - را نابینا انسان از گردانندهیرو مبارک، ۀرآیات نخستین سو شش.

. هدف اصلی این آیات، کندمی سرزنش - ندارد مردم میان در اجتماعی
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 ، داندمی ری را تقوا. اسالم، مالك برتاست گذاریسازی معیارها در ارزشبرجسته
گونه  روایننه ظاهر انسان. از   این. کندمیرا به هر مؤمنی، محکوم  ییاعتنابیهر 

کمتر به آن توجه مترق معیار ی، در دوران جاهلّیت فراموش شده بود و همچنان 
 .شودمی

به سوی  هاانساناز هدایت  گردانیرویبارز دنیاپرستان،  یهاویژگیاز  هفت.
  خدا. پندارندیاز مینالبته آنان اساسا  خود را از هدایت و تزکیه بی .است خدا
ى> :است را نکوهیده ییاعتنابی این ك َّ لا َ َيز َ

َ
 گفت  توانمی . و<َوَما َعَلْيكَّ أ

 که به امور مسلمانان اهتمام ندارد و به تصریح  است چنین شخصی همان
گرامی تّم بأمور المسلمین فلیس من لم یه»از مسلمانان نیست:  پیامبر 

 0«بمسلم.

 :۶۰-۱۱آیات 

ا كَ 
َها َتْذِكَرٌة ل َ َرُه ( ۱۱)ِإن َ اَء َذكَّ َمٍة  فِي ُصُحٍف ( ۱۲)َفَمن شَّ ( ۱۳) ُمَكر َ

َرٍة  َفَرٍة ( ۱۴)َمْرُفوَعٍة ُمَطه َ ْيِدي سَّ
َ
اُن َما ( ۱۶)ِكَراٍم َبَرَرٍة ( ۱۵)ِبأ ُقِتَل اْلِإنسَّ

ْكَفَرُه 
َ
ي ِ ( ۱۷)أ

َ
َرُه ( ۱۸)َخَلَقُه  ٍء شـيِمْن أ ُثم َ ( ۱۹)ِمن ُنْطَفٍة َخَلَقُه َفَقد َ

َرُه  ِبيَل َيس َّ ْقَبَرُه ( ۲۱)الس َّ
َ
َماَتُه َفأ

َ
َرُه ( ۲۱)ُثم َ أ نشَّ

َ
اَء أ ا ( ۲۲)ُثم َ ِإَذا شَّ َكلا َ َلم َ

َمَرُه 
َ
 .(۲۳) َيْقِض َما أ

كه خواهد، از آن به11.)است [ پندیهشدار! این ]آيات ( در اورایق 12ياد آرد..) ( تا هر 
مجند،) كیزه،)13ار گرامیان و 15( به دست فرشتگاین نويسنده،)14( بلندمرتبه و پا  )
كشته باد انسان! چه ناسپاس1۶نیكان.) يده1۷!)است (  او  است ( از چه چیزی آفر

يد، پس سامانش داد..)( از نطفه1۸را؟) كرد.)1۹ای آفر ( 2۱( سپس راه را بر او مهوار 
                                                           

 .۱۶۰، ص ۲ی، ج. الکاف3
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گورش هناد..)آنگاه م واهد، برانگیزاندش.)21یراند و در  یل نه! 22( سپس چون بخ ( و
ه را به او فرمان داده بود، به جای نیاورده  (23.)است هنوز آنچ

 هاها و آموزهپیام
گون عظمت قرآن را بیان  .یك گونا  :کنندمیآیات این سوره، از زوایای 

کاالف. قرآن، صحیفه  :است فرود آمده که از غیب است ی ارجمند و پا
َمٍة <   .>فِي ُصُحٍف ُمَكر َ

 .>َمْرُفوَعٍة <یگاهی واال دارد: جا ،اشکنندهنازلب. به سبب مقام بلند 
گونه آلودگی و  َرٍة <: است ، پاكتحریفج. از هر   .>ُمَطه َ

َفَرة<: است د. در دستان فرشتگانی بزرگوار و نیکومنش  ْيِدي سَّ
َ
« َسَفَرة  . »>ِبأ

ی نگهداری از اشیای ارزشمند، برا که گونههمان. اندامل وحیفرشتگان ح
ی نیز جبرئیل و فرشتگان وح حامالن گمارند،نگهبانانی مطمئن و متعدد می

ِميٍن <زیردست او هستند: 
َ
 0.>ُمَطاٍع َثم َ أ

ک و ارجمند به سوی پیامبر  قرآن کههمچنان دو. کریم بر دستان سفیرانی پا
 دارعهده جهان، یعنی معصومان هایشخصیترین ، بهتشودمیگرامی حمل 

که حقایق قرآن را در هر دوره کسانی  یافت هستند.   منتقل و حمل ایگرفتن و در
ک، هایصحیفه چون ،کنندمی ک و مقدس هستند و بدون  یهایدل نیازمند پا پا

یافت نیست: کریم، حتی برای دانشمندان قابل درك و در  طهارت، حقائق قرآن 
ُروَن َلا <  ا اْلُمَطه َ

ُه ِإل َ  1.>َيَمس ُ
که  سه. ُقْل َيا ِعَباِدَی < خواندمیرا مهربانانه به سوی خود  کارانگنهپروردگاری 

                                                           

 . ۲۱. تکویر/ 3
 . ۱۳. واقعه/ 0
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ْسَرُفوا 
َ
ِذيَن أ

نُفِسِهْم  َعَلىال َ
َ
کافران 0>أ گونه عتاب  نعمت،  اُن <: کندمیرا این  ُقِتَل اْلِإنسَّ

ْكَفَرُه 
َ
 او! است سپاس؛ مرگ بر انسان! چقدر نا>َما أ

به لعن و نفرین الهی  رواین از و رودمی یش به جنگ خداخو کفر با واقعکافر، به
؛ زیرا عدالت و تربیت، است رحمت او ۀن. این خشم و غضب نیز نشاآیدمیگرفتار 

کند و مردگان را احیا. است یریگگاه مقتضی غضب و سخت  تا خفتگان را بیدار 
کوچک، پوشاندن  است قیقت خداکفر بزرگ، پوشاندن ح چهار. کفر  و 

ْكَفَرُه < ۀیاو. ولی توبیخ شدید در آ یهانعمت
َ
اُن َما أ  ربوبیت منکر با >ُقِتَل اْلِإنسَّ

کفرورزی به ب تناسب پروردگار، کفران نعمت، آغاز  که  یشتری دارد؛ شاید از آن رو 
کافر نعمت نیز سزاوار چنین خطاب و عتاست حقیقت خداوند  ابی. بنابراین 

 .است
که ه پنج. گاهی مطلبی است یچ و پوچه او برابر در جهان ۀمپروردگاری  ، چرا 

ْكَفَرُه < ؟کندمیو اظهار تعجب  داندمی یشگفت ۀترا شایس
َ
! اظهار شگفتی >َما أ

کاری، نشا کارزشت ۀنخدا از  تر از انگیزشگفتیا قول،  فعل کدام واقع. بهاست ی آن 
کفران  ماَواِت َواْلَأْرِض <؟ است ی اواهنعمتانکار خدا یا  ك ٌ َفاِطِر الس َّ ِه شَّ فِي الل َ

َ
 1.>أ

اُن < نفرین خدا به لفظ مرگ شش. )دوری از رحمت خدا(  ، از لعن>ُقِتَل اْلِإنسَّ
کافراناست ترروشن که خداوند، آن را سزای   جسمی مرگ فقط ،داندمی ؛ اما مرگی 

کت جسم است یست؛ مرگ قلب و باطنن  گرچه اینان. است تری، سختکه از هال
گوش و چشم و قلب  اندمتحرکیقت مردگانی حق در ،اندزنده ظاهر به که 

کار افتاده و  ْحَياٍء < :است شده معنابی شانزندگانیباطنشان از 
َ
ْمَواٌت َغْيُر أ

َ
 أ

                                                           

 .۵۰زمر / . 3
 . ۱۳. ابراهیم/ 0
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 0.>َوَما َيْشُعُروَن 
کریم بارها به  هفت. گون، چگونگی آفرینش انسان ر هایشکلقرآن  ا بیان گونا

و... در این آیات نیز با بیان  3>ِمن َماٍء َمِهيٍن <و  1>ِمن َمني ٍ ُيْمنَی<: است کرده
کافران، پستی وجودی آنان را یادآور  که از آبی بدبو آفریده  شودمیچگونگی خلقت 

ه ماه از نُ که چگونه در  کندمیو از سوی دیگر، بزرگی خود را نیز یادآوری  اندشده
 آیات، این اصلی هدف حقیقت در. آورددر، انسانی زیبارو بیرون میدرون رحم ما

 تا سر به عصیان و طغیان نگذارد. است یادآوری خاستگاه انسان
َرُه »تعبیر  هشت. که دستی پرتوان، موجودی را از نیستی به  فهماندمی« َفَقّدَ

کوتاه، عجایبی بس شگرف پدید  آوردمیهستی  با و سپس  آوردمیو در زمانی 
 خود را راهش تا گذاردی به انسان، او را آزاد میگیرتصمیمدادن اختیار و قدرت 

کمال تشریعی اوتکو کمال. کند انتخاب . انسان همان است ینی انسان، مقتضی 
کامل آفریده شده که  کمال روحی و قلبی خود نیز باشد و از با ،است گونه  ید در پی 

که جان او را همچون خلقت  .برساند کمال به اشجسمانی خدا بخواهد 
کمال را از پیش روی او برداشت و راه  نه. خداوند متعال، انسان را آفرید و موانع 

کرد:  َرُه <را بر وی آسان  ِبيَل َيس َّ  ۀم. این لطف و عنایت الهی در آغاز، ه>ُثم َ الس َّ
گنه کان، و خوبان تا کارانبندگان، از  گاه بنده گیردبرمی در را پا بر اثر ارتکاب ؛ ولی 

کبیره، به جایی ویژهبهگناه و تکرار آن،  : گرددکه راه بر او دشوار می رسدمی گناهان 
ُرُه < ِ ُنَیس  گناه گرا خود در کارگنه 1.>ِلْلُعْسَرىَفسَّ و در این  یابدمییشی نیرومند به 

                                                           

 .۲۱. نحل/ 3
 . ۰۱. قیامت/ 0
 . ۳. سجده/ 1
 . ۱۳. لیل/ 2
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که بخواهد  . این، همان کشاندشمیحالت، شیطان به او چیره شده، به هر جا 
 .اندکه از مسیر حق منحرف شده است ییهاانسانای سرپرستی شیطان بر معن

َرُه < توجه به مراحل نخستین آفرینش ده. ُثم َ < و پایانی آن >ِمن ُنْطَفٍة َخَلَقُه َفَقد َ
ْقَبَرُه 

َ
َماَتُه َفأ

َ
کمرنگ >أ کبر و غرور را در انسان  ی سخن کس از سوره، آغاز در. کندمی، 

تا پرهیزگاران. خداوند با یادآوری  است ایش به دنیاداران بیشترکه اعتن است رفته
 .است آغاز و سرانجام انسان، در مقام اصالح این بینش

که  یازده.  ۀژو وی است ، مرگ ظاهریاست فرورفتن در قبر اشنتیجهمیراندنی 
ک، در دفن از پس که است اجساد و اجسام  و پوسدمی مدتی از پس شده، تجزیه خا
ی صعودی در سیر ارواح اجسام، نزولی سیر این برابر در. شودمییز انگرتنف و بویناك

 0.>فِي َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َمِليٍك ُمْقَتِدرٍ <پیش دارند؛ حتی تا جوار خدا: 
  ثواب به تا ،است مردگان ۀماقتضای حکمت الهی زنده شدن ه دوازده.

اَء <: است لهیا دۀارا به موقوف کارها این تمام ولی برسند؛ خود عقاب یا ِإَذا شَّ
َرُه  نشَّ

َ
 ؛ از آغاز تا پایان و در تکلیف است که اختیاردار همگان است . پس او>أ

 و پاداش.
یزاد بسیار حریص، آدم ،دهندمیی خبر انسان طبیعت از که آیاتی ۀیبر پا سیزده.

نافرمانی این آیات،  1.بردمیو در خسران به سر  3است ستمکار و نادان 1،طاقتکم
که مرگ و زندگی در  است یرا سرکشی در برابر خداییز ؛کنندمیانسان را تقبیح 

َمَرُه <: است دست او
َ
ا َيْقِض َما أ  .>َكلا َ َلم َ

                                                           

 . ۵۵. قمر/ 3
ّرُ َجُزوعا  : ۲۳-۱۳. معارج/ 0 ُه الّشَ نَساَن ُخِلَق َهُلوعا  * ِإَذا َمّسَ  .ِإّنَ اْْلِ
َک  : ۱۲. احزاب/ 1 ُه   .اَن َظُلوما  َجُهوال  ِإّنَ
نَساَن َلِفي ُخْسر   : ۲. عصر/ 2  .ِإّنَ اْْلِ
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 :۰۶-۶۴آیات 

اُن  ًا ( ۲۴)َطَعاِمِه  ِإَلىَفْلَينُظِر اْلِإنسَّ ب  َبْبَنا اْلَماَء صَّ ا صَّ ن َ
َ
َقْقَنا ( ۲۵)أ ُثم َ شَّ

ق   ًا ( ۲۶)ًا اْلَأْرضَّ شَّ نَبْتَنا ِفيَها َحب 
َ
َوَزْيُتونًا  (۲۸)َوِعَنبًا َوَقْضبًا ( ۲۷)َفأ

ًا ( ۳۱)َوَحَداِئَق ُغْلبًا ( ۲۹)َوَنْخلًا  ب 
َ
َمَتاعًا َلُكْم ( ۳۱)َوَفاِكَهًة َوأ

 .(۳۲) َوِلَأْنَعاِمُكْم 
كش.) تمی؛)24پس بنگرد انسان به خورا یخ ور را نیكو  ( آنگاه زمیخ 25( ما آب را فراوان فر

يانیدمي،)2۶شكافتمی.) و يتون و 2۸( و انگور و سبزی،)2۷( پس در آن، دانه ر ( و ز
( برای مشا و 31( و میوه و علف،)3۱ی سرسبز،)ها( و باغ2۹درخت خرما،)

 (32يتان.)هادام

 هاها و آموزهپیام
 ِإلَىاُن َفْلَينُظِر اْلِإنسَّ < یمخورفرمان به نگریستن به غذا و دّقت در آنچه می .یك

گونی، یعنی درنگ در منشأ، چگونگی به دست آوردن، >َطَعاِمِه  آنها و  گونا
که در هایواسطه آن نقش دارند. و مراد از طعام، تنها غذای جسمانی  یسازآمادهی 

 ؛ چنانکه امام باقراست نیست؛ بلکه غذای معنوی، یعنی غذای روح نیز منظور
کسیو انس است غذای روح، علم»فرمود:  که دانش خود را از چه   ان باید بنگرد 

 0«؛ علمه اّلذی یأخذه عّمن یأخذه.گیردمی
کافران،  دو. تا بندگان  شماردبرمیالهی را  یهانعمتاین آیات، پس از سرزنش 

که چگونه ابرهای  َبْبَنا اْلَماَء < بارندمیبه فرمان او  زابارانخدا را به تفّکر وادارد  ا صَّ ن َ
َ
أ

اً  ب  یش  ۀدو زمین را آما >صَّ اً < کنندمیرو ق  َقْقَنا اْلَأْرضَّ شَّ گیاهان >ُثم َ شَّ  تا انواع 
اً < نَبْتَنا ِفيَها َحب 

َ
یند >َفأ کنند،  >َوَحَداِئَق ُغْلباً < و درختان در آن برو تا شکم انسان را سیر 

                                                           

 .۵۳، ص۱. الکافی، ج3
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 ، آشامیدنیو  خوردنیدیدنی،  یهانعمتو چشم او را بنوازند. شاید انتخاب 
 که درك آنها برای همگان ممکن  است رو آن از شمار،بی یهانعمتیان از م

 .است و آسان
گیاهان را از زمین، مستقیما  به  سه. یش  این آیات، ریزش باران را از آسمان و رو

یشتر مردم بر اثر غفلت، وسائط و وسایل را بیشتر ب اگرچه ؛دهندمیخداوند نسبت 
یی هاانسان نه داندمی کشاورز حقیقی را خدا ینند. قرآن،باز مسبب االسباب می
ْم َنْحُن > :کارندیم دانه آن در و شکافندکه با بیل زمین را می

َ
نُتْم َتزَرُعوَنُه أ

َ
َءأ

اِرُعوَن  که بندگان مخلص خدا، هنگام خوردن و نوشیدن و  است روایناز  0.<الز َ
 آنان. کنندمییاد  را او و گزارندبرخورداری از هر نعمت دیگری، خدا را شکر می

 .کنندهمیان پدیدآورنده و آماده است فرق دانندمی
کنار  چهار. پایان را در  کریم هنگام سخن از غذا، چار  کندمییاد  هاانسانقرآن 

ک انسان <َمَتاعًا َلُكْم َوِلَأْنَعاِمُكْم > ا< را همراه غذای حیوانات >َفاِكَهًة < و خورا ب ً
َ
؛ >أ

که ا گاهی سخن میولی آنگاه  ین فرشتگان مقرب نشید، انسان را همگوز نعمت آ
وُلوا اْلِعْلِم َقاِئمًا ِباْلِقْسِط > :کندمیالهی 

ُ
ا ُهَو َواْلَملَاِئَكُة َوأ

ُه لَا ِإلَه ِإل َ ن َ
َ
ُه أ ِهَد الل  یعنی  1.>شَّ

گر در خورد و خوراك، شبیه جانوران  ، در فهم و درك، همسان فرشتگاناست انسان ا
 ؛ بلکه برتر از آنان.تاس

 :۴۶-۰۰آیات 

ُة  اخ َ ِخيِه ( ۳۳)َفِإَذا َجاَءِت الص َّ
َ
ِبيِه ( ۳۴)َيْوَم َيِفر ُ اْلَمْرُء ِمْن أ

َ
ِه َوأ م ِ

ُ
َوأ

اِحَبِتِه َوَبِنيِه ( ۳۵) ٌن ُيْغِنيِه ( ۳۶)َوصَّ
ْ
أ  (۳۷)ِلُكل ِ اْمِرٍئ ِمْنُهْم َيْوَمِئٍذ شَّ

                                                           

 . ۶۴. واقعه/ 3
 . ۱۳. آل عمران/ 0
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اِحَكٌة ُمْسَتْبِشَرٌة  (۳۸)ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ ُمْسِفَرٌة  َوُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ  (۳۹)ضَّ
ولِئكَّ ُهُم اْلَكَفَرُة اْلَفَجَرُة  (۴۱)َتْرَهُقَها َقَتَرٌة  (۴۱)َعَلْيَها َغَبَرٌة 

ُ
 .(۴۲) أ

گوش كه بانگ  كه آدمی از برادر خويش 33خراش برآيد؛)پس آنگاه  ( روزی 
یزد،) وز، هر 3۶و پسرانش.)( و از مهسرش 35( و از مادرش و پدرش،)34بگر ( در آن ر

وز چه3۷.)است كه بدان مشغول است كس را حایل   درخشانهاییره( در آن ر
وز، چه3۹( خندان ]و[ شادان..)3۸،)است كه 4۱ غبارآلود،)هاییره( و در آن ر  )

و برده يكی در خود فر كافران بدكارند.)41؛)است تار  (42( آنان، مهان 

 هاها و آموزهپیام
کریم از چندین صدای مهیب و رعبدر قرآ .یك در روز رستاخیز، سخن  آورن 

 :است رفته شده
 ، فریاد مرگبار آسمانی؛«واحده هحصی» 
که همه چیز را به لرزه درمی« الراجفه»  آورد؛فریادی مهیب 
گوش«الصاخه»  خراش؛، فریاد و خروشی 
کوبنده، همانند صدای شیپور.«الناقور»  ، صدایی 

که در قیامت، وقتی در صور  شودمی دانسته قرآنی ناتبیا این ۀعاز مجمو
ک، و مهیب فریادی دمند،می  محشر صحرای در حضور به را همگان هولنا
که آرام و زیبا و مهربانخواندمیفرا ، آنچه است . بر خالف دعوت پروردگار در دنیا 

گوش . این آیدمین وصف به که است هولناك چنان رسدمی هاروز قیامت به 
گرفتار آن صی است اوت، به این معناتف ید، امروز صدای اآسمانی نشده ۀحکه تا 

ْن ُتَحاَسُبوا َعَلیَها.
َ
ْنُفَسُکْم َقْبَل أ

َ
کنید: َفَحاِسُبوا أ   0نرم و آرام حق را بشنوید و اجابت 

                                                           

کافی، ج3  . ۱۴۰، ص۳. 
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کنید: موتوا قبل أن تموتوا. و پیش  0و پیش از آنکه مرگ بر شما فرود آید، خود را آماده 
که اعمالتان را در روز جزا با ترازوی الهی بسنجند، امروز خویشتن را بازخواست از آن

 چراکه در آخرت، فرصتی برای جبران و توبه نیست. 1کنید: وزنواها قبل أن توزنوا.
َيْوَم َيِفر ُ اْلَمْرُء ِمْن > یامتق در دیگرآیات مربوط به فرار خویشاوندان از یک دو.

ِخيِه 
َ
گواهی بر هو>أ . آن روز مردم از است یی آن روز عظیمزایزی و وحشتانگل، 

کس به مشکالت خود میگریکدیگر می که هر  یشد و بس، یا از اندیزند؛ یا از آن رو 
کرده باشد، و اکنون از او  که حقی را از دیگری ضایع  کس بیم دارد  که هر  آن رو 

گریبانش به دست صاحب حق نیفتد.گربازخواهد؛ پس، می  یزد تا 
 که دهدمیاین درس را به مؤمن  قیامت، در دیگرفرار خویشاوندان از یک سه.

که ه به کوشید  کس جز خدا نباید دل بست و چشم امید داشت؛ بلکه باید  یچ 
کرد.  بستگان و خویشاوندان دنیایی را به همراهان اخروی تبدیل 

گر ۀیمؤمن به جای آنکه همچون دنیاپرستان، فرزندانش را ما ی در کشدنغرور و 
کند، می یه و صدقا را آنان کوشددنیا  گرداند.  ایجاودانهت جار برای آخرت خویش 

در نتیجه نه تنها از حضور ایشان در قیامت هراسی ندارد، بلکه به دنبال آنان 
َبَعْتُهْم > :شوند ملحق او به بهشت در و کند کمکشان تا گرددمی ِذيَن آَمُنوا َوات َ

َوال َ
َيُتُه  ِ َيَتُهْم ُذر  ِ ْلَحْقَنا ِبِهْم ُذر 

َ
 3.>م ِبِإيَماٍن أ

: برادر، مادر، پدر، همسر و است چینش خویشان در آیه، بدین ترتیب چهار.
اِحَبِتِه َوَبِنيِه > فرزند: ِبيِه * َوصَّ

َ
ِه َوأ م ِ

ُ
ِخيِه * َوأ

َ
که >َيْوَم َيِفر ُ اْلَمْرُء ِمْن أ . شاید از آن رو 

نزدیکی و زندگی مشترك را با فرزندان و همسران خود دارند یا بیشترین دن در هاانسان
                                                           

 . ۴۱۱، ص۴. وافی، ج3
 . ۲۳۳، ص۱. مجموعه ورام، ج0
 . ۲۱. طور/ 1
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پدری. همچنین بیشترین محبت و دلسوزی را انسان به  ۀدو سپس با خانوا
 یزد.گرکه پدر از فرزند نیز می است اما روز قیامت به قدری هولناك 0فرزندانش دارد؛

 یا و آخرتنما برای حاالت روحی او در دنتمام یاآینه انسان، ۀرچه پنج.
ی امؤمنان با چهره - است که در این آیات آمده گونههمان -. در آخرت است

اِحَكٌة > :شوندمیگشاده، نورانی و خندان محشور  ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ ُمْسِفَرٌة * ضَّ
کافران با صورت>ُمْسَتْبِشَرٌة  * َتْرَهُقَها  َوُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َعَلْيَها َغَبَرٌة > یره:ت و غبارآلود های. و 

که خود آن را احساس نوران مؤمن ۀر. در دنیا نیز چه>َقَتَرٌة  ؛ کندمییتی خاص دارد 
 ۀجینت نورانی، ۀرین چها. ببیندنور می ۀلچنانکه اهل بصیرت، مؤمن را در میان ها

 .است نماز شب ویژهبهاعمال نیک، 
که صورت و سیرت انسان را تیره و تار  شش.  :اندگونه دو ،دکننمیانحرافاتی 

کفر به خدای متعالی که اوج آن  ولِئكَّ ُهُم > :است الف. انحرافات اعتقادی 
ُ
أ

 .>اْلَكَفَرُة 
 .>اْلَفَجَرُة > . انحرافات اخالقی:ب

کمال که خواستار درجات باالی  کسی  ، باید افزون بر باورهای است بنابراین 
کارهای شایسته نیز داشته باشد.  درست، 

                                                           

که قرآن فرزندان را فتنه)وسیلۀ امتحا3 ْمَواُلُکْم  خواند: ن( می. از همین رو است 
َ
َما أ ّنَ

َ
َواْعَلُموا أ

ْواَلُدُکْم ِفْتَنٌة 
َ
 (.۲۳)انفال/  َوأ



 

 تکویر ۀسور
 
 
 

ر ۀ  سور کوی   ت 
 :۱۴ - ۱ آیات

ِحيم ْحمِن الر َ ِه الر َ ْمُس ُك . ِبْسِم الل  ِِ ِإَذا الش َّ ݩݩَ رو  ݧ ݧ ُجوُم ( ۱) تݧ ِإَذا الن ُ َو
ِإَذا اْلِجَباُل ُسِي  ( ۲) انَكَدَرت َلت( ۳) َرتَو ِ اُر ُعط  ِإَذا اْلِعشَّ ِإَذا ( ۴) َو َو

َرت( ۵) اْلُوُحوُش ُحِشَرت ِإَذا اْلِبَحاُر ُسج ِ َجت( ۶) َو ِ ُفوُس ُزو  ِإَذا الن ُ  َو
ِإَذا اْلَمْوُؤوَدُة ُسِئَلت( ۷) ی َذنٍب ُقِتَلت( ۸) َو

َ
ُحُف ( ۹) ِبأ ِإَذا الص ُ َو

َماء ُكِشَطت( ۱۱) ُنِشَرت ِإَذا الس َّ َرت( ۱۱) َو ِإَذا اْلَجِحيُم ُسع ِ ِإَذا ( ۱۲)َو َو
ْزل

ُ
ُة أ ْحَض َعِلَمْت (۱۳)َفتݬِ اْلَجن َ

َ
ا أ  (.۱۴) َرتَ َنْفٌس م َ

شند كه 1ید در هم پيچد،)خورش كه آنگاه. مهربان ۀبه نام خداوند بخ ( و آنگاه 
كوه2یره شوند،)تستارگان  كه  كه شتران حامله را 3)افتند، راه به ها( و آنگاه  ( و آنگاه 
كه جانوران وحیش 4واهنند،) ياها به جوش 5يند،)آ گرد( و آنگاه  كه در ( و آنگاه 

كه جان۶آيند،) كه از دختر زنده۷يوند خورند،)پ ها( و آنگاه  گور به( و آنگاه 
كشته شد؟)۸بپرسند:) گناه  كدامیخ  كه ۹( به  ( و 1۱را بگشايند،) هانامه( و آنگاه 

كنده شود،) كه آمسان از جا  كه دوزخ را برافروزند،)11آنگاه  كه 12( و آنگاه  ( و آنگاه 
كس بداند چه فراهم آورده13هبشت را پيش آرند،)  (14.)تاس ( هر 
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 هاها و آموزهپیام
کریم برپایی قیامت را امری حتمی و همچون  .یك که قرآن   ایگذشتهاز آنجا 

ْمُس : کندمی، همواره از آن با فعل ماضی یاد است که واقع شده داندمی ِإَذا الش َّ
َرْت  ِ تشویق ی برا ماضی، فعل با قطعی ۀدیادآوری آین 0.ِإَذا َوَقَعِت اْلَواِقَعُة . ُكو 

گذشته و   .است شدن برای آینده، تأثیرگذارتر آمادهبندگان به عمل و جبران 
بزرگ و ثابت، در قیامت همچون  هایپدیدهخدای متعالی از تغییر  دو.

 چیز هیچ که بداند مخاطب تا ،کندمیوار یاد است هایکوهخورشید، ستارگان و 
 یمایند:پیم را پراکندگی و نابودی راه همه و مانددست باقی نمییک و ثابت

ُجوُم انَكَدَرْت  ِإَذا الن ُ َرْت * َو ِ ْمُس ُكو  . ماندگار و پایدار نهایی، جز ذات ِإَذا الش َّ
ِه : است د و دل بستناعتما ۀتپروردگار نیست، و فقط او شایس ِلَمِن اْلُمْلُك اْلَيْوَم لِل َ

ارِ   1.اْلَواِحِد اْلَقه َ
ین اموال عرب در زمان نزول ارزشمندتر و تریننفیس از ،ماههشتر باردار ده سه.

کریم بوده که  است ایاندازههول و وحشت آن روز به  فرمایدمی. قرآن است قرآن 
َلْت : کنندمیرها   مردم چنین مال ارزشمندی را نیز ِ اُر ُعط  ِإَذا اْلِعشَّ گر قلب َو . ا
یان ب در چنانکه - یامت باشدروز ق هایسختیمؤمن در همین دنیا همواره به یاد 

گونه ؛ رهدمیبه زرق و برق دنیا  بستگیدلاز  - 3اندامیرالمؤمنین، پارسایان این 
و دیگر اشیای نفیس  شودمیچون معیار ارزشمندی در نزد او با دنیاداران متفاوت 

 دنیا برای او ارزشی ندارد.
گونی هاظریهمفسران ن رواینحیوانات وحشی تکلیف ندارند. از  چهار. گونا ی 

                                                           

 . ۱. واقعه/ 3
 . ۱۶. غافر/ 0
 .۰۳۰ص  ۱۳۰. نهج البالغه، خطبۀ 1
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گفته ۀردربا  و ستم از درکشان فراخور به جانواران: اندمثال نوشته 0اند.حشر آنها 
در  ایبندهجنهیچ : »است ؛ چنانکه قرآن فرمودهشوندمی رسیحسابی، ستمگر

 هاییگروه، مگر آنکه کندمیکه با دو بال خود پرواز  ایپرندهزمین نیست و نه هیچ 
ْمَثاُلُكْم  ؛چون شما هستند

َ
َمٌم أ

ُ
ا أ

ٍة فِي اْلَأْرِض َولَا َطاِئٌر َيِطيُر ِبَجَناَحْيِه ِإل َ  1«.َوَما ِمن َداب َ
. است به دیگر جنبندگان، همانندی فرجامشان هاانسان هایشباهتاز 

گاهی به منبابنابراین بندگان می که از روی علم و آ ظهور  ۀصیست به اعمالی 
کنند؛ چراکه حتی حیوانات، بر پایشتر توجب آورند،درمی کمترین درك و  ۀیه 

گاهی که در روایات آمدهشوندمیمواخذه و بازخواست  شان،آ : است ؛ به طوری 
که شاخ ندارد و حیوانی دیگر بی» ، است شاخ زده او به جهتخداوند حیوانی را 

 3«اء من الشاة القرناء تنطحها.للشاة الجّم  ی یقتّص حّت  ؛کندمیقصاص 
 و ازآتش شدتبه که است اکسیژن و هیدروژن عنصر دو آب، اصلی ۀدما .پنج

کرده ایگونه؛ اما پروردگار بزرگ این دو ماده را به است انفجار دۀآما  با هم ترکیب 
کند، همین آب است حیات پدید آمده ۀیکه از آن ما است . همچنین هرگاه اراده 

َرْت اْلِبَحاُر ُس : کندمی آتشبار و وررا شعله کهج ِ  ضد زا،آتش مواد از دتوانمی . خدایی 
گسیخ است یعنی آب، بیافریند، قادر را، آنها اجتماع را نیز پیوند  ۀتجمع پراکنده و 

لمانان صدر اسالم را مس که گونههمانی برای آنان رقم زند؛ ادهد و زندگی شایسته
که تا چند س گرد آورد؛ مسلمانانی  ال پیش از این، اعراب بر مدار محّبت و مهربانی 

کمترین میل و انگیزه را به دوستی و مودت داشتند:  َف َبْيَن جاهلی بودند و 
ل َ
َ
َوأ

َف َبْیَنُهْم ِإن َ 
ل َ
َ
َه أ ْفَت َبْيَن ُقُلوِبِهْم َولِكن َ الل 

ل َ
َ
ْنَفْقَت َما فِي اْلَأْرِض َجِميعًا َماأ

َ
ُه َعِزيٌز ُقُلوِبِهْم َلْو أ

                                                           

، ۲۳؛ المیزان فی تفسیر القرآن، ج۶۱۰، ص۱۳؛ مجمع البیان، ج۲۳۱، ص۱۳. التبیان، ج3
 . ۲۱۴ص

 . ۰۳. انعام/ 0
 . ۲۳۰، ص۵م التنزیل فی تفسیر القرآن، ج. معال1
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 0.َحِكيٌم 
س آدمی، شایستگی زندگی در بهشت یا جاودانگی در آتش را در نف شش.

گویی در همین دنیا دوران نامزدی با حورالعین یا  آوردمیهمین دنیا به دست  و 
ُفوُس : گیردمی و ازدواج در قیامت سر گذراندمییستی با شیاطین را زهم ِإَذا الن ُ َو

َجْت  ِ کدامنی؛ زیرا بر اثر تاس . آن روز، روز خوشی و شادی مؤمنانُزو  در دنیا،  پا
ک به ازدواج آنان درمی  .آینددخترانی پا

 با. است نفس قتل بلکه رحم، قطع مصداق دختران، کردن گوربهزنده هفت.
د، خدا در قیامت به دار ناشناخته سرنوشتی جنین، همانند گور،بهزنده دختر آنکه
ِإَذا اْلَمْوُء : خیزدبرمیخواهی او خون . پس عاقبت دشمنان اهل وَدُة ُسِئَلْت َو
یرا در دادگاه عدل الهی، ز ؛است جاهلی عرب از ترو قاتالن ایشان، سخت بیت

کشندگان اباعبداهلل الحسین و  شودمیو یاران باوفای او، بازخواست  نخست از 
 سپس از ستمگران دیگر.

نیز خارج نفس آدمی، هنگام انحراف از راه هدایت، از مسیر فطرت  هشت.
کاری .شودمی که نماد مهربانی و فدا  خاك به را خود ۀد، فرزند زناست مثال  مادر 
کنار آن سپاردمی کنده و  گودالی  ! چنانکه زنان دوران جاهلّیت به هنگام زایمان، 
کنند.نشستندمی  ، تا نوزاد دخترشان را در آن دفن 

 بشر اما ،دهدمین رخ امروزین ۀعجاهلی در جام دۀپدی این ظاهر،گرچه به
گرفتار جاهلّیت مدرن شدهکنون کارهای جاهلیت نخست را  است ی   و همان 
گذشته، فرزندان را زندهدهدمیدیگر انجام  هایگونهبه   امروز و کردندیم گوربه. در 

 یجسمان قتل از تری زشتبس که کشندیم فساد به و کنندمی مسخ را روحشان
 .است

                                                           

 . ۶۰. انفال/ 3
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ِإَذا اْلَمْوُءوَدُة ، مصداق یت و محّبت اهل بیتکشتگان وال 0در روایات،
یخ در راه محبت اهل اندشدهشمرده  ُسِئَلْت  که در طول تار کسانی  : و چه بسیارند 

 اند.به شهادت رسیده بیت
گنه نه. کودکان و نابالغان حت - نزد بندگان آبروییبیرس ت از کارانبرخی   -ی 

 ۀمواقعی ه ۀریز، ذات و چهرستاخ روز در اام کنندمیگناهان خویش را پنهان 
. ُنِشَرْت  : شودمیاعمالشان باز  هاینامه و گرددبرای همگان آشکار می کارانتبه

 امبر اسالمپی و پروردگار محضر در شرمسارانه حضور روز، آن عذاب ینتربزرگ
 .است

کنار رفتن پرده هاحجابی مهم روز قیامت، رفع هاویژگیاز  ده. . است هاو 
که تا پیش از آن هرگز نمیانسان در آن روز چیزهایی را می  ؛دانستمیید و ندبیند 

یز ن آسمان روی از پرده شگفت، روز آن در. فرشتگان و جهنم بهشت، همچون
ماُء ُكِشَطْت : شودمیبرداشته  ِإَذا الس َّ دیگر از شکافته شدن آسمان و  ایآیه. در َو

َل : است آن روز سخن رفته فرود آمدن فرشتگان در ِ ماُء ِباْلَغَماِم َوُنز  ُق الس َّ ق َ َوَيْوَم َتشَّ
 1.اْلَملَاِئَكُة َتنِزيلاً 

که عزم و  است ی سزاوارروایناز  ای وار دارند، با مراقبهاست ایارادهکه بندگانی 
ا را در همین دنیا از جلو دیدگان خود بردارند تا ب هاحجابدائمی و ذکری مستمر، 

که ممکنبآنچه در آن دنیا می و رخصت  است ینند، مأنوس باشند؛ البته آن مقدار 
 .اندداده

ُة : شتابدبهشت مانند عروسی آراسته به سمت بهشتی می یازده. ِإَذا اْلَجن َ َو
ْزِلَفْت 

ُ
 . شوق بهشت به دیدار بهشتیان، بیشتر از شوق بهشتیان به دیدار بهشتأ

                                                           

کوفی، ص . 3  . ۵۴۱تفسیر فرات 
 . ۲۵. فرقان/ 0
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ینش او با پیوستن به بهشتیان، آفر و اندی اهل ایمان آفریده؛ زیرا بهشت را برااست
کمال که بهشت و جهنم، یاران خود را در  شودمی فادهاست کریم قرآن از. رسدمی به 

 اساس بر. کندمی. اّما حجاب ماده، این پیوند را پنهان اندگرفتههمین دنیا در بر 
یش به سر خو همسران اردید شوق در اکنونبهشتی هم هایحورییز ن روایات

 .برندمی

َعِلَمْت َنْفٌس : است در این سوره دوازده مقدمه، برای یك نتیجه آمده دوازده.
َرْت  ْحَضَّ

َ
 تا ؛دهدمی. این بیان زیبا و رسا، اهمّیت مراقبت در دنیا را نشان َما أ

گر بندگان  هایخوشیناباره با یك قیامت، در بندگان تجسم آخرت رو به رو نشوند. ا
 ؛کندمیکارهای خوب و بد خود را در دنیا ببینند، بسیاری از رفتارهایشان تغییر 

که هر عمل خوب یا بد، سرنوشت آنان را در قیامت رقم مییرا درمیز  اما. زندیابند 
ی یا نیکی آنها را دید؛ زیرا علم انسان به زشت توانمی هم اعمال تجسم بدون

َوَجُدوا َما َعِمُلوا ه آنها علم حضوری دارد: و ب است «علم الیقین»اعمالش، 
 0.َحاِضراً 

 اعمالشان ۀمافراد و ه ۀماحضار اعمال انسانی در قیامت، شامل ه سیزده.
راً : شودمی همچنین دیدن صورت  1.َيْوَم َتِجُد ُكل ُ َنْفٍس َما َعِمَلْت ِمْن َخْيٍر ُمْحَضَّ

یت ماه و افتدمی هاپردهخرت، ملکوتی اعمال، بعید نیست؛ زیرا در سرای آ
به  گونهاینیم، خوردن مال یتیم را در دنیا، کر قرآن چنانکه گردد؛اعمال، آشکار می

ْمَواَل اْلَيَتاَمی: کشدتصویر می
َ
ُكُلوَن أ

ْ
ِذيَن َيأ

ُكُلوَن فِي ُبُطوِنِهْم َناراً  ِإن َ ال َ
ْ
َما َيأ ؛ ُظْلمًا ِإن َ

که اموال یتیمان را ستم  3.<خورندمی آتش واقعبه خورند،گرانه میکسانی 

                                                           

کهف/ 3 کرده: »۴۳.   «بینند.اند، حاضر میآنچه را 
 . ۰۳. آل عمران/ 0
 . ۱۳. نساء/ 1
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 :۶۳-۱۵آیات 

ْقِسُم ِباْلُخن َس
ُ
يِل ِإَذا َعْسَعس( ۱۶) اْلَجَواِر اْلُكن َس( ۱۵) َفلَا أ

( ۱۷) َوالل َ
س ْبِح ِإَذا َتَنف َ ِريم( ۱۸) َوالص ُ ُه َلَقْوُل َرُسوٍل كَّ ٍة ِعنَد ِذی ( ۱۹) ِإن َ ِذی ُقو َ

ِمينُمَط ( ۲۱) اْلَعْرِش َمِكين
َ
اِحُبُكم ِبَمْجُنون( ۲۱) اٍع َثم َ أ  (۲۲) َوَما صَّ

ِنين( ۲۳) َوَلَقْد َرآُه ِبالُأُفِق اْلُمِبين َوَما ُهَو ( ۲۴) َوَما ُهَو َعَلى اْلَغيِب ِبضَّ
يَطاٍن َرِجيم يَن َتْذَهُبون( ۲۵) ِبَقْوِل شَّ

َ
ْلَعاَلِمين( ۲۶) َفأ  ِإْن ُهَو ِإلا َ ِذْكٌر ل ِ

ا( ۲۷) ن يْسَتِقيمِلَمن شَّ
َ
ُه  (۲۸) ء ِمنُكْم أ اء الل َ ن يشَّ

َ
اُؤوَن ِإلا َ أ َوَما َتشَّ

 (.۲۹) َرب ُ اْلَعاَلِمين
( سوگند به شب، چون 1۶( سیارگان از نو آيند.)15نه سوگند به ستارگان چرخنده،)

ود،) ر كه این ]قرآن1۸( سوگند به بامداد چون بردمد،)1۷باز مجند ایفرشته[ سخن (   ار
ا 2۱[ پيش خداوند عرش، جايگاهی بلند دارد.)]كه مندیتوان( 1۹؛)است ( در آنج

نون نیست؛)نش( و هم21.)است مطاع ]و[ امیخ  [ را یوح فرشتۀ] حمت( و به22یخ مشا مج
وشن ديده یل نیست.)23.)است در افق ر ( و این، سخن شیطان 24( و او بر غیب بخ

كدامیخ س25رانده ]از درگاه خدا[ نیست.) وو می( پس به  [ جز ( این ]سخن2۶يد؟)ر
ود.)2۷پندی برای جهانیان نیست؛) واهد به راه راست ر كه بخ كس از مشا  ( 2۸( برای هر 

كرده وردگار جهانیان اراده  ه را پر كرد مگر آنچ واهید   (2۹.)است و اراده نخ

 هاها و آموزهپیام
ْقِسُم ، مانند کنندمیرا نفی  قسم که آیاتی ۀردربا .یك

ُ
 ِباْلُخن َِس  َفلَا أ

گونی بیان  هاینظریه گفتهاست شدهگونا یل روشن دل به متعال خداوند اند. برخی 
گاهی میبیندنمیو مبرهن بودن این امور، نیازی به سوگند  ییم: گو؛ چنانکه ما نیز 

در « ال»زائد بودن حرف نفی  ۀیی تفسیری، بهتر از نظررأ این «...اما خورم،قسم نمی»
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 .ستا «ال اقسم»
 سخن - ی سوگند یا غیر آنبرا - در آیات بسیاری، از سّیارات و ستارگان دو.

ینش آنان از آفر چون. باشند هاآسمان ملکوت گرنظاره بندگان تا ،است رفته
به افقی برتر صعود  هانشانه. انسان با تفّکر در این است تربزرگخلقت آدمی بس 

 .شودمین وابسته زمینیان و ینزم به و بندد،و به دنیا دل نمی کندمی
سَّ  ۀیدر آ« تنّفس صبح» سه. ْبِح ِإَذا َتَنف َ که آغاز روز با  دهدمی، نشان َوالص ُ

َوِمن  بود اسیر شب چنگال در روز گویی. شودمی نو ایمرحلهبرآمدن آفتاب، وارد 
ِ َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب  ر  گرما 0شَّ . این کشدمیَنَفس  ید،خورش بخشو پس از آزادی، زیر نور 

کسانی می ۀنزیبایی و صح  روز و خوابندیم شب که فهمنددلربای طبیعت را 
که شبخیبرم کنند؛ اما آنان  کار و زندگی را از نو آغاز  یدار و بیهوده به ب را هایزند تا 

 یدار این رخداد طبیعی محرومند.د از رسانند،صبح می
که جبرئیل در میان فرشتگان،  است این سوگندهای مکّرر، بیانگر آن چهار.

ٍة ِعنَد ِذي اْلَعْرِش  ،«مطاع» ،«امین» صفات. دارد همتامقامی عظیم و بی ِذي ُقو َ
ِريٍم و  َمِكيٍن   که قرآن برای ما بازگفته است ی از حقیقت اوهایشمه َرُسوٍل كَّ
 .است

تی شریعت داری جبرئیل، اعتقاد به درسکه باور به امانت است بسیار روشن
. با است اسالمی را در پی دارد و شك در آن، شك در حجّیت شریعت نبوی

کالم غیر وحیانی را بر  -ی شیطان القا به - وجود این، متأسفانه برخی، جاری شدن 
 1!انددانستهروا  زبان نبی مکرم

، مندیقدرتاین آیات، جبرئیل را به القاب و صفاتی همچون بزرگواری،  پنج.
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گر. اندرفیع، امین و فرمانروای فرشتگان، ستوده جایگاه  چنین ،است واسطه که او ا
یرندگان وحی از جبرئیل، باید جایگاهی واالتر داشته گ دارد، مقاماتی و صفات

فرشتگان  ۀم، مسجود جبرئیل و هباشند؛ چنانکه پدر پیامبران، حضرت آدم
کماالت را دا شته باشد؛ زیرا وقتی سفیر بود. جانشین هر پیامبری نیز باید همین 

 یز باید سنخیت باشد.ن وصی و رسول میان اند،وحی و رسول الهی همگون
کریم»به باور برخی مفسران، صفاِت  شش.  ۀردربا« مطاع»و « ذی قوة»و « رسول 

به مقامی  ، از رسیدن آن حضرت«ُمطاع  ». بر این اساس، صفت است پیامبر
بلند اطاعت و  ۀقلّ  تا زیرا برد؛یشان فرمان میا زا نیز تکوین عالم که دهدمیخبر 

گفت: هاگزارشبرخی  ۀی. بر پااست بندگی، باال رفته ، عموی پیامبر به ایشان 
یرا پذ را کالمت و کندمیی تو را اجابت هاپروردگارت، چه اندازه درخواست»

کنی، او را پذیت»: فرمود پیامبر «؟شودمی گر پروردگار را اطاعت  کالمت و نیز ا رای 
خواهی یافت؛ ما أطوع ربک لک یا محمد! فقال له: وانت یا عم! لو اطعته 

 0«اطاعک.
اِحُبُكم ِبَمْجُنوٍن  ۀیآ هفت.  ،است گذاشته انگشت کافران، بینیکوته بر َوَما صَّ

کریم رسولش را خدا آن، بر افزون! ندکردمی خطاب دیوانه را انسان ترینعاقل که ی 
اِحُبُكم: کندمیمعرفی  یار و همراه مردم کل صَّ برای نزدیک « صاحب» ۀم. ذکر 

کردن آنان کردن آنان به پیامبر گاه  که چگونه با آنکه  است نیست؛ بلکه برای آ
ک و تعقل را در او دیدند، جسارت ورزیده، وی را متهم  همراه پیامبر بودند و اوج ادرا

کردند!  به جنون 
 کنندهبه مقام و منزلت هر دو مالقات ُفِق اْلُمِبيِن َوَلَقْد َرآُه ِباْلأُ  ۀیآ هشت.

کنده از انس و مهربانی، از سویی جبرئیل امین به افتخار ا در. دارد اشاره ین دیدار آ
                                                           

 .۰۵۱ ص  ،۱۳. تفسیر روح البیان، ج 3



 «السراج المنیر»تفسیر  ۀ: ترجم منیر سراج 76

 «افق مبین» دست یافت، و از سوی دیگر، آن حضرت جبرئیل را در دیدار پیامبر
کرد. قرآن، در آیتی دیگر  َوُهَو : است خوانده« یافق اعل»را « افق مبین»مشاهده 

که راستبه 0.ِباْلُأُفِق اْلَأْعَلى که انسان به مقامی رسد  ی چه مقام و منزلتی باالتر از این 
 یابدمیید. البّته زمانی به این جایگاه بار رس توانهرگز با طبیعت بشری به آن نمی

 بستگی نداشته باشد.که مانند فرشتگان به عالم ماده دل
کرمپیامبر  نه. کریم هایبخشش، هم در ا و هم در امور معنوی.  است مادی 

ِنيٍن : ندارد بخل اشوحیانی هاییافتهاو در ابالغ  . پس َوَما ُهَو َعَلى اْلَغْيِب ِبضَّ
، با ین رو تأسی به پیامبربد. باشند مندپیروان او نیز باید در هر دو ُبعد، سخاوت

 ۀنی باید به شکرامندبهرهگار نیست؛ بلکه هر یری و قطع ارتباط با مردم سازگگوشه
 ، به دیگران بهره برساند.است آنچه به دست آورده

 چه هر ها،بیابان گمگشتگان همانند الهی، هدایت ۀدمنحرفان از جا ده.
: فرمایدمیین رو قرآن، خطاب به آنان بد. افزایندمی خود سرگشتگی بر روند، تندتر

ْيَن َتْذَهُبوَن 
َ
 .َفأ

که جز خواص آن را  یازده. کریم، افزون بر لطایف و اشاراتش  ، فهمندنمیقرآن 
کس است = یادآوری برای همگان ِذْكٌر ِلْلَعاَلِميَن  که  تواندنمی. پس هیچ  کند  ادعا 

؛ چنانکه از آیات متعددی در قرآن است کتاب الهی، از درك و فهم بشری بیرون
کتاب، برای تا که شودمیدانسته   .است دّبر و تفّکر همگان نازل شدهین 

کریم  دوازده. اَء ، اّما برای ایستادگان در مسیر مستقیم: است «ذکر»قرآن  ِلَمن شَّ
ن َيْسَتِقيَم 

َ
کسی از باران بهره میاست . آیات قرآن، همچون بارانِمنُكْم أ  که برد. 

 خواست به ریبش ۀدی دیگر، به بار نشستن اراسو از. دهد قرار آن معرض در را خود
گر. است وابسته الهی  ، تا بردهدمیی شرح صدر و به بخواهد، خیر کسی برای او ا
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 مبارک ۀرآیات پایانی سو ۀدقامت در مسیر حق عزم یابد. این حقیقت، چکیاست
گوهر این آیات، تحقق مسئاست یرتکو . است «بین االمرین امر» دقیق و ظریف ۀل. 

که من  است انسان بخشیده را به یگیرتصمیماز یک سو، خدا  تا بهانه نیاورد 
پروردگار  ۀداختیار نداشتم و از سوی دیگر، به او اختیاری تام و مستقل در مقابل ارا

ُه َرب ُ اْلَعاَلِميَن : است نداده اَء الل َ ن َيشَّ
َ
ا أ

اُؤوَن ِإل َ  .َوَما َتشَّ
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 انفطار ۀسور
 
 
 

طار ۀ  سور ف   ان 
 :۵-۱آیات 

ِه الر َ  ِحيم. ِبْسِم الل  َماء انَفَطَرت ْحمِن الر َ ِإَذا اْلَكَواِكُب ( ۱)ِإَذا الس َّ َو
َرت  (۲)انَتَثَرت  ِإَذا اْلِبَحاُر ُفج ِ ِإَذا اْلُقُبوُر ُبْعِثَرت ( ۳)َو َعِلَمْت ( ۴)َو

َرت  خ َ
َ
َمْت َوأ ا َقد َ  (۵)َنْفٌس م َ
شند كه آمسان بشكافد،)مهربان ۀبه نام خداوند بخ كه ستارگان  ( و آنگاه1. آنگاه 

كنده شوند،) ياها جاری شوند،)2پرا كه در بر 3( و آنگاه  یر و ز گورها ز كه  ( و آنگاه 
كه از پيش، چه فرستاده و در یپ چه هناده4شوند،) كس داند   (5.)است ( هر 

 هاها و آموزهپیام
تغییرات  -معادی قرآن  هایرهسوهمچون سایر  -انفطار  ۀرسو .یك
( شکافتن)انفطار از ؛کندمییامت بیان ق ۀناستآ را در آسمان و زمین انگیزشگفت

گورها. آجار و ستارگان( پراکندگی)انتثار تا آسمان یاها و زیر و رو شدن   ۀیی شدن در
ماَواُت < ۀفشری ُل اْلَأْرُض َغْيَر اْلَأْرِض َوالس َّ  ۀمه ۀدبه زیبایی و رسایی، چکی 0،>َيْوَم ُتَبد ُ

کیهانی را درشگرف آسمان و زمین  هایرخداد کردهب قیامت ۀناستآ و نظام   یان 
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گزارشاست که هیچ چیز ثا است ی آنبرا ها. این  ت و ماندگاری بکه بشر بداند 
 ندارد.

ِإَذا : پاشندگردنبند، از هم می هایدانهستارگان در روز قیامت، همچون  دو. َو
گویا جاذاْلَكَواِكُب انَتَثَرْت   دۀدارنیوند و نگهپ ۀقزمین یا هر چیز دیگری، حل ۀب. 

گسیختگی تبدیل نابود با و است آسمان مرواریدهای ی آن نیرو، پیوستگی آنها به 
 جلو که است الهی نیرویی نیازمند لحظه، هر در هستی جهان بنابراین. شودمی

پاش و باید  است ی آن را بگیرد. این پیوستگی همیشه وامدار لطف پروردگارفرو
 ود.گزار او بهمواره سپاس

یاها سه. َرْت  این سوره، سخن از روان شدن آب در ِإَذا اْلِبَحاُر ُفج ِ  ۀرو سو َو
گفتهپ شاید یکی پیش از دیگری  0اند.یشین سخن از برافروختگی آنها در قیامت 

رخ دهد؛ ولی هر دو در تغییر خاصیت و تبدیل ماهیت مواد و عناصر، در روز 
که باید آ کند، در آن روز به مادهقیامت اشتراك دارند و آبی  زا ای آتشتش را خاموش 

گر عناصر مادی تغییرپذیرند، ماهیت و صفات تبدیل می نیز تغییر  هاانسانگردد. ا
؛ چنانکه تکبر و غرور طاغیان در روز رستاخیز، به حقارت و ذلت آنان بدل کندمی
 .شودمی

امت نیز زمین یق روز در. بدهد محصول تا شکافدکشاورز زمین را می چهار.
 دل در هادفینه ترینبهاگران که مؤمنان اجساد تا شوندمییر و رو ز گورها و شکافدمی

ک ِإَذا اْلُقُبوُر ُبْعِثَرْت یرون بیایند: ب اندخا علت زیر و رو شدن  1. برخی از مفسران،َو
گنج گرانزمین را در قیامت، بیرون آمدن   هایظهلح. اما آیا در انددانستهبها های 

گنج  ی مادی ارزشی دارند؟هاینهدف و هاسخت و شگفت محشر، 
                                                           

َرْت  : ۶. تکویر/ 3 ِإَذا اْلِبَحاُر ُسّجِ  .َو
 . ۱۰، ص ۰۱. مفاتیح الغیب، ج 0
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گوشزد  پنج. کیهانِی نزدیك قیامت را  که تغییرات  ، در پایان، کنندمیآیاتی 
کنار رفتن  ینتربزرگ برای بندگان بر  و آشکار شدن اعمال هاپردهرخداد را 

َرْت : شمرندمی خ َ
َ
َمْت َوأ که مؤمن به  است پس چه زیبا و بجا .َعِلَمْت َنْفٌس َما َقد َ

کند.  ایدرجه که پیش از وقوع این رخداد، با یقین به آن زندگی  کمال برسد  از 
 بنابراین باید معقوالت غیبی نزد او، همانند محسوسات شهودی باشد.

َرْت در تفسیر  شش. خ َ
َ
َمْت َوأ گفته َعِلَمْت َنْفٌس َما َقد َ  :اندچند وجه 

َر »الف.  ّخَ
َ
و  رسدمی که پس از مرگ مؤمن به او است به معنای اجر و ثوابی« ْت أ

َمْت »در مقابل،  . این تفسیر، است بنده، پیش از جان سپردن ۀتکارهای شایس« َقّدَ
که صد ؛ زیرا سازدمی، روشن است یهجار ۀقاهمیت علم سودمند و فرزند نیکوکار را 

کمتر از اعمال دنیایی چه بسا اثر این صدقات جاری و ماندگار، حتی پس ا ز مرگ، 
، مگر شودمی بسته مردن از پس همگان ۀدپرون»فرمود:  او نباشد. امام صادق

که صد گذاشته، یا سنتی نیکو را پایهجار ۀقکسی  کرده، یا یه از خود بر جای  گذاری 
لیس یتبع ؛ کندمیغفار است که برای او است فرزندی شایسته از او باقی مانده

فهی تجری  ،صدقة أجراها فی حیاته ؛وته من األجر إال ثالث خصالالرجل بعد م
 0«ولد صالح یستغفر له. فهی تعمل بها بعد موته و ،وسّنة هدی سّنها ،بعد موته

َرْت »ب.  ّخَ
َ
، ولی است که بنده بر انجام دادن آن توانا بوده است اعمالی« أ

کرده و آن را به تأخیر انداخته َمْت قَ ». در مقابل، است سستی   ایشایستهکارهای « ّدَ
 .است که توفیق عمل به آن را داشته و پیشاپیش فرستاده است

َرْت »ج.  ّخَ
َ
کارهای پایانی زندگی و «أ َمْت »،   .است اعمال آغازین زندگانی« َقّدَ

یجکه بندگان در قیامت، به آیدمیاز مجموع آیات قیامت، چنین بر هفت.  تدر
گاه سرنوشتشان به و  برندمیت به بهشتی یا جهنمی بودن خود پی . نخسشوندمی آ
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گر تا آن را بخواند و شاهد و حساب شودمیی باز کس هر اعمال ۀدسپس پرون
 کارهای خود باشد.

کوبنده هشت.  اهداف مکی، هایرهسو دیگر همچون اش،این سوره با آیات 
کردن تأث مانند دارد؛ مشخصی یرگذاری عمیق و فوری بر مخاطبان، بیدار 

ک هایخفته و بیان صحنه یهاجدانو ش قرآن را در تبلیغ رو این. قیامت هولنا
یعنی باید مخاطب را به فکر و تأمل واداشت و سپس  گرفت؛ کار به توانمی دین نیز

 عاقبت هر روشی را برای او بازگفت.

 :۱۶-۶آیات 

ي  
َ
كَّ اْلَكِريم يا أ كَّ ِبَرب ِ اُن َما َغر َ ِذی َخ ( ۶)َها الِإنسَّ

اكَّ ال َ و َ َلَقكَّ َفسَّ
ی  ( ۷)َفَعَدَلك 

َ
َبك  فِى أ اء َرك َ ا شَّ ُبوَن ( ۸)ُصوَرٍة م َ ِ ين  َكلا َ َبْل ُتَكذ  ِ ( ۹)ِبالد 

ِإن َ َعَليُكْم َلَحاِفِظين  اِتِبين ( ۱۱)َو َما َتْفَعُلون  يْعَلُموَن ( ۱۱)ِكَراًما كَّ
(۱۲.) 

شنده وردگار بخ ( مهان ۶)؟است كرده ورمغر اتای انسان، چه چیز تو را در مقابل پر
شید و سامان داد،) يد و اعتدال بخ كه تو را آفر كه خواست، ]اجزای[ تو ۷كس  گونه  ( آن 

وز جزا را انكار می۸را به هم پيوست.)  ( مهانا بر مشا نگهباناین۹ید.)كن( با این مهه، ر
رگواراین نويسنده ]ی اعمال[) 1۱:)است ه را می 11( بز  (12.)دانندمیید، كن( آنچ

 هاها و آموزهپیام
كَّ اْلَكِريِم  ۀیآ .یك كَّ ِبَرب ِ و  رسیحساببرای یادآوری  است ، توبیخیَما َغر َ

کرم خدا. این آیه می یهانعمت که چنین صفاتی گوالهی و مهربانی و  ید: خدایی 
که او و  کر  یشهانعمتدارد، سزاوار نیست  کرم وی، باید انسان را شا انکار شوند. 
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کردهکند، نه مغ  آن ۀرتا دربا است رور. آیه، دلیل غرور را نام نبرده و به بندگان واگذار 
گروهی جهالت آدمی به بعض و خدا کرم را غرور علت برخی. کنند تفکر ی شیطان و 

کرمانددانستهمقام پروردگار  غّرُه : »فرمودمیهنگام تالوت این آیه  . پیامبر ا
 0«جهُله؛ نادانی انسان، او را فریفت.

. سپس َعِلَمْت َنْفٌس : است نخست از انسان، با فعل غایب سخن رفته دو.
یشتر شود. در این ب انسان، ۀذ، تا تأثیر توبیخ و مؤاخاست شده 1به خطاب، التفات

یش از پیش به محتوای پیام ب تا کندمیآیات، قرآن شش بار انسان را خطاب 
گیرد:  ُيَها اْلِإنسَّ بیندیشد و عبرت 

َ
اكَّ َيا أ و َ ِذي َخَلَقكَّ َفسَّ

كَّ اْلَكِريِم * ال َ كَّ ِبَرب ِ اُن َما َغر َ
َبكَّ  اَء َرك َ ِی ُصوَرٍة َما شَّ

َ
 .َفَعَدَلكَّ * فِي أ

کرده ترینعجیببدن انسان، او را  هایشگفتی سه. . در است مظهر وجود 
 از الطاف پروردگار و عجایب شگرف بدن انسان اشاره شده ایپاره این آیات به

گذاشتن به جهان تاس کتم عدم و پا  . نخست اصل آفرینش و خارج شدن آدمی از 
گرفتن اعضا و سامانَخَلَقكَّ هستی:  اكَّ یابی آنها: . سپس شکل  و َ . آنگاه َفسَّ

 :است در پایان نیز قالب نهایی بیان شده .َفَعَدَلكَّ ی به جوارح: بخشتعادل
َبكَّ  ِن َتْقِويٍم َلَقْد َخَلْقَن  ۀفشری ۀی. آَرك َ ْحسَّ

َ
اَن فِي أ  این ۀمبه زیبایی ه 3،ا اْلِإنسَّ

 .است کرده خالصه را مراحل
آفرینش، پس از عتاب شدید پروردگار،  آورشگفتکه بیان مراحل  است روشن

 .شد خواهد جاسرافکندگی و شرمساری مخاطب از غرور بی ۀیما

                                                           

 . ۶۳۲، ص۱۳. مجمع البیان، ج3
گوینده از غیاب به خطاب یا برعکس یا از 0 . التفات در علم معانی و بیان، به معنای تغییر لحن 

 است. آن دو به متکلم و...
 . ۴. تین/ 1
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گفته چهار. کرم خداوندان غرور عامل اندبرخی   زیرا در آیه،  ؛است سان، 
کار رفته کریم برای خدا به  كَّ اْلَكِريِم : است صفت  كَّ ِبَرب ِ اُن َما َغر َ ُيَها اْلِإنسَّ

َ
. َيا أ

کرم تو مرا خدا: بگوید جواب در تا گذاردگویی آیه پاسخی در دهان انسان می یا، 
کرد.  گستاخ 

کریم بود ن، منتقم نیز هست این نظر پذیرفته نیست؛ زیرا اوال  پروردگار، افزون بر 
کالم آنان را نفی  و آنان را منکران  کندمیو ثانیا  در ادامه با خطابی تند و صریح، 

يِن : خواندمیمعاد  ِ ُبوَن ِبالد  ِ ا َبْل ُتَكذ 
کرم پروردگار و ربوبیت َكل َ . بر این اساس، 

 آن. ۀد، نه افزایناست غرور ۀدقهری او، شکنن
 :شودمی رسیحساباه، اعمال انسان در سه جایگ پنج.

 الف. در پیشگاه پروردگار؛
که مأمور ثبت  هستند و از ریز و درشت  اعمالب. در نزد فرشتگان بزرگواری 

گاهند:  اِتِبيَن * َيْعَلُموَن َما َتْفَعُلوَن آن آ  .ِكَرامًا كَّ
که آشکارا اعمال خودش را  َمْت َعِلَمْت َنْفٌس َما َقد َ : نگردمیج. نزد خود انسان 

َرْت  خ َ
َ
 .َوأ

گنه ی سبحان و سپس از فرشتگان و آنگاه از خدا از نخست باید کاربنابراین 
که آن را از جایگاه خالفت الهی به بندگی هوا و هوس تنزل داده ، است نفس خود 

کاظم سؤال شد: آیا فرشتگان از اراده و نیت انسان  شرمسار باشد. از امام 
گاهند؟  آ

 ؟است ب و شمیم عطر یکسانآیا بوی چاه فاضال - 
 خیر. - 
کاری نیکو را اراده  -  که بنده   ها، از او بویی خوش به مشامکندمیهنگامی 

 تۀفرش به نیک، اعمال ثبت مسئول و راست سمت ۀتو در این هنگام، فرش رسدمی
 کرده خیری کار قصد او! برخیز گویدمی ،است بد اعمال ثبت مأمور که چپ سمت
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 آب و فرشته آن قلم انسان زبان رساند،کار نیك را به انجام می ی آنوقت. است
 گناه، ۀد. اما هنگام اراکندمیی ثبت و سود به را آن و شودمی او مرّکب دهانش
! برخیز که گویدمی راست سمت تۀفرش به چپ سمت تۀفرش و شودمی بدبو نفسش

کردهنافرمان قصد او کار زشت را به انجاماست ی   قلم زبانش رساند،می . وقتی آن 
 0.شودمی او مرّکب دهانش آب و فرشته آن

به حفظ و ثبت اعمال « کاِتِبیَن »یر تعب ۀنبه قری« َلحاِفِظیَن »ظاهرا  تعبیر  شش.
که پروردگار مهربان از روی لطف و  گرچه شاید اشاره به این داشته باشد  اشاره دارد. 

گماشتهکرم خود فرشتگانی را برای مراقبت بندگان از  که در  گونههمان. است شرور 
کریم  که پیاپی به امر خدا از رو به رو و  است برای آدمی فرشتگانی: »فرمایدمیقرآن 
َباٌت ِمن َبْيِن َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه <؛ کنندمیو از او نگهبانی  آیندمیپشت سر  َلُه ُمَعق ِ

ِه  ْمِر الل َ
َ
آنان دو فرشته در شب و »در تفسیر این آیه فرمود:  امام باقر 1.>َيْحَفُظوَنُه ِمْن أ

که بنده را محافظت  ؛ هما ملکان یحفظانه باللیل کنندمیدو فرشته در روز هستند 
همانا ایشان فرشتگانی »نیز چنین فرمود:  امیر مؤمنان 3.«یتعاقبانه وملکان بالنهار

که  او را به  گاهآنرات برسد. ، تا به مرز مقّد دارندمیرا از شرور نگه  هاانسانهستند 
ئکة یحفظونه من المهالك، حّت ؛ أنّ کنندمیحال خود رها  ی ینتهوا به إلی هم مال

                                                           

عن عبد اهلل بن موسی بن جعفر عن ابیه قال: سألته عن الملکین: هل : »... ۴۲۳ص ،۲ج . الکافی،3
یعلمان بالذنب إذا أراد العبد أن یفعله، أو الحسنة؟ فقال)ع(: ریح الکنیف وریح الطیب سواء؟ 

الیمین ح، فیقول صاحبقال:ْ ال. فقال)ع(: إّن العبد إذا هّم بالحسنة، خرج نفسه طیب الری
کان لسانه قلمه وریقه مداده، فأثبتها له. لصاحب الشمال: قم فإّنه قد هّم بالحسنة، فإذا فعلها، 

إذا هّم بالسیئة، خرج نفسه منتن الریح، فیقول صاحب الیمین: قف فإّنه قد الشمال لصاحبو
کان لسانه قلمه وریقه مداده، وأثبت  «ها علیه.هّم بالسیئة، فإذا هو فعلها، 

 . ۱۱. رعد/ 0
 . ۰۶۳، ص۱. تفسیر القمی، ج1
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 0«لون بینه وبین المقادیر.حیالمقادیر، فی
کنن هفت. که انسان به فرشتگان ثبت   اقتدا اعمال ۀدچه برازنده و زیباست 

گونویسندنمیرا  هایقینی جز فرشتگان این. کند اه بر اعمال غیر یقینی نباشند: ، تا 
 .>َيْعَلُموَن َما َتْفَعُلوَن <

، چون پرهیزدمیزنی و شهادت غیریقینی گمانه از نیز پروردگار مطیع ۀدبن
گمان در فهم حقیقت، هیچ سودی ندارد:  تردیدبی ن َ لَا ُيْغِني ِمَن ظن و   ِإن َ الظ َ

ْیئاً  ِ شَّ  1.اْلَحق 
که فرشتگان تنها  آیدمیچنین بر َلُموَن َما َتْفَعُلوَن َيْع  ۀیاز ظاهر آ هشت.

یرا افعال قلبی را جز ز ندارند؛ اشراف او درون بر و دانندمیرفتارهای بیرونی انسان را 
کسی که خداوند به فرشتگان نگارنده خبر  توانمی البته. داندمین خدا  گفت 

کردار . البته همیشودثبت  هانیت و افعال ۀمتا ه دهدمی که پروردگار متعال از  ن 
کافیاست بنده باخبر ی خود نیز هاو اندیشه هانیتکه مؤمن، مراقب  است ، 

ُدوُر که  است باشد؛ چون در برابر خدایی  خیانت 3؛َيْعَلُم َخاِئَنَة اْلَأْعُيِن َوَما ُتْخِفي الص ُ
 .داندمی ،است پنهان هاینهس در را آنچه و هاچشم

 :۱۳-۱۰آیات 

اَر َلِفى َجِحيم ( ۱۳)ِإن َ الَأْبَراَر َلِفى َنِعيم  ِإن َ اْلُفج َ يْصَلْوَنَها يْوَم ( ۱۴)َو
ين  ِ ين ( ۱۶)َوَما ُهْم َعْنَها ِبَغاِئِبين ( ۱۵)الد  ِ ْدَراكَّ َما يْوُم الد 

َ
ُثم َ ( ۱۷)َوَما أ

ين  ِ ْدَراكَّ َما يْوُم الد 
َ
َنْف ( ۱۸)َما أ یًئا َوالَأْمُر يْوَم لَا َتْمِلُك َنْفٌس ل ِ ٍس شَّ

                                                           

 . ۴۰۱، ص۶. مجمع البیان، ج3
 . ۲۳. نجم/ 0
 .۱۳. غافر/ 1
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ه   (.۱۹)يْوَمِئٍذ ِلل َ
ا رسند،)14( و بدكاران در دوزخ.)13)اندنیكان در هبشت حقبه وز جزا در آنج ( و 15( ر

واهند بود.) وز جزا چیست؟)1۶از آن ]عذاب[ در امان نخ كه ر ( باز چه 1۷( و تو چه داین 
وز جزا؟) كه چیست ر كیس اختیار ن1۸داین  كیس بر  كه  وز، فرمان ( روزی  دارد؛ و در آن ر

 (1۹.)است از آِن خدا

 هاها و آموزهپیام
که کندمی، به نیکوکاری اهل بهشت اشاره ِإن َ اْلَأْبَراَر َلِفي َنِعيٍم  ۀیآ .یك  ،

ی از مندبهره سبب که شودمی. از این آیه دانسته است افزون بر تقوا و بندگی
ک هانعمت ؛ است د به بهشت، احسان و نیکوکاریهای مهم برای وروو یکی از مال
 یست.ن تقوا، بهشت جای نیکوکاران بیتردیدبیگرچه 

که ابرار در دنیا و آخرت در آن قرار دارند. فخر رازی  است و نعیم همچون ظرفی
 ۀددر این آیه، نعیم را به معرفت پروردگار و مشاه که حضرت صادق کندمینقل 

و این نعمت، هر چند در  0«یم المعرفة والمشاهدة.عالن»: اندکرده تفسیر الهی جمال
 .گرددیم آشکارتر و ترروشن آخرت در ،شودمی عطا خدا ۀتدنیا به بندگان شایس

ی و بزرگ دۀدهننشان و است نکره ِإن َ اْلَأْبَراَر َلِفي َنِعيٍم  یۀآ در «نعیم» ۀژوا دو.
گویی تنّعم و خوشی،  دنمایانمینیز « فی»الهی. حرف  یهانعمتی شماربی که 

 .خورندمیکه بهشتیان در آن غوطه  است همانند ظرفی
به معنای « فجر». ُفجار، جمع فاجر، و از است «فّجار»، «ابرار» بِل در مقا

یک را با نور اندنامیده. فجر را فجر است شکافتن  فاجر  1.شکافدمی، چون افق تار

                                                           

 . ۳۳، ص۰۱. مفاتیح الغیب، ج3
 . ۴۱۵، ص۴. معجم مقاییس اللغه، ج0
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که پرگورا هم از آن رو فاجر می  کی و عصمت را دریده و فسق خود را پا ۀدیند 
کرده گویا اجزای وجودیاست آشکار   متالشی ساختارش و گسیخته هم از اش. 

 .است شده

 یهانعمتاهل بهشت در دنیا نیز از  ِإن َ اْلَأْبَراَر َلِفي َنِعيٍم  ۀیبر اساس آ سه.
، نه در است «در زمان حال یمندبهره»؛ زیرا معنای عبارت، ندمندبهرهبهشتی 

کرده گر این آیه را مربوط به آینده بدانیم، حمل بر مجاز  یم. جهنمیان نیز اآینده. ا
گرفتارند و آهم ين> ۀیاکنون به عذاب الهی  ِ که این  کندمیتأیید  <يْصَلْوَنَها يْوَم الد 

زندگی  اشنشانه. چشندمی؛ ولی در قیامت آن را است آتش، اکنون نیز افروخته
 .اندشدهکه در دنیا به آن دچار  است الی از رحمت الهیبار و خنکبت

که عذاب از دوزخیان جدا  فهماندمی َوَما ُهْم َعْنَها ِبَغاِئِبيَن همچنین تعبیر 
َم لَ  ۀیشدنی نیست؛ چنانکه از آ ِإن َ َجَهن َ  مۀه شودمیدانسته  0ِحيَطٌة ِباْلَكاِفِريَن ُم َو

گرفتهی دنیهاانواع عذاب، از جمله عذاب  .است وی، آنان را فرا 
يِن  مخاطِب  ظاهر،به چهار. ِ ْدَراكَّ َما َيْوُم الد 

َ
؛ است نبی مکرم اسالم َوَما أ

؛ چه است بر ایشان نیز پوشیده ایگونهچراکه عظمت قیامت و عذاب اخروی، به 
رسد به دیگر بندگان خدا. تکرار آیه، فخامت و عظمت رخدادهای قیامت را 

 .رساندمی
کریم برای بیان بزرگی قیامت، بارها تعبیر ق ک»رآن  گرفته« ما أدرا کار  : است را به 

ُة  ْدَراكَّ َما اْلَحاق َ
َ
َقُر و  1َوَما أ ْدَراكَّ َما سَّ

َ
ْدَراكَّ َما َيْوُم اْلَفْصِل و  3َوَما أ

َ
  1َوَما أ

                                                           

 . ۴۳. توبه/ 3
 . ۰. حاقه/ 0
 . ۲۱. مدثر/ 1
 . ۱۴. مرسالت/ 2
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اِرُق و  ْدَراكَّ َما الط َ
َ
 0.َوَما أ

ِ  در دین ۀژوا پنج. کیفرمعنا به ،يِن َيْوُم الد  . پس عظمت روز است ی جزا و 
ک آن  ، یا بر اثر مجازات دقیق عملکردها.است قیامت، یا به سبب حوادث هولنا

کمیت مطلق در دنیا و آخرت از آِن خدا شش. ، است گرچه مالکیت و حا
. در قیامت، همه چیز به شودمیکه مشهود همگان  است گاهش روز قیامتتجلی

کمیت او منافاتی ندارد؛ و  است دست خدا شفاعت پیامبران و اولیای الهی، با حا
 ، نه عرض آن.است زیرا در طول آن

از مالکان و  هراسبیو همیشه  اندرسیدهمؤمنان در دنیا به این حقیقت 
کمان ظاهری، با عزت ایمانی زندگی  روز قیامت، : »فرمود . امام باقرکنندمیحا

کمان ۀمه و است خدا دست به امور ۀمه کمی و شوندمی نابود حا  خدا جز حا
کلّ  األمرإّن  ؛ماندنمی کان یوم القیامة بادت الحّکام، یومئذ والیوم  ه هلل، یا جابر! إذا 

کم إالّ   1«اهلل. فلم یبق حا

                                                           

 . ۲. طارق/ 3
 . ۳۵، ص۱. بحار االنوار، ج0
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 مطففین ۀسور
 
 
 

ن ۀ  سور ی  ف   مطف 
 :۶-۱آیات 

ِحيم.  ْحمِن الر َ ِه الر َ ِفين ِبْسِم الل  ْلُمَطف ِ  ( ۱)َويٌل ل ِ
ِذيَن ِإَذا اْكَتاُلوْا َعَلى ال َ

اِس يْسَتْوُفون  َزُنوُهْم يْخِسُرون ( ۲)الن َ و و َ
َ
اُلوُهْم أ ِإَذا كَّ لَا يُظن ُ ( ۳)َو

َ
أ

ْبُعوُثون  ُهم م َ ن َ
َ
وَلِئكَّ أ

ُ
اُس ِلَرب ِ ( ۵)ِليْوٍم َعِظيم ( ۴)أ يْوَم يُقوُم الن َ

 (.۶)اْلَعاَلِمين 
شند وشكمر . وای بمهربان ۀبه نام خداوند بخ گیرند، 1ان،)فر كه چون از مردم پيمانه   )

گیرند؛) كم هنند.)2متام  كنند،  ن  گويا من3( و چون برای آنان پيمانه يا وز  كه دانندی( 
رگ،)4یخته خواهند شد؟)برانگ كه مردم برای پروردگار 5( ]در[ روزی بز وزی  ( ر

 (۶جهانیان به پای ايستند.)

 هاها و آموزهپیام
کلخدای بزرگ،  .یك را  0«ُطوَبی» ۀمهنگاِم اعالم خشنودی از مؤمنان نیکوکار، 

کار میاست که برای تبریک و نوید ک  -« یلَو » ۀژرد. در مقابل، واب، به  به معنای هال
                                                           

 . ۲۳. رعد/ 3
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کریم دربا است شدگانی تهدید غضببرا - و عذاب منحرفان  ۀرو معموال  در قرآن 
کافران و تکذیب کارکنندگان آیات فکری، همچون مشرکان،   هر ؛رودمی الهی، به 

ِفيَن : شودمیی شامل حال منحرفان عملی نیز گاه چند ُكل ِ ، َوْيٌل ِلْلُمَطف ِ ويٌل ل ِ
َمَزٍة 

ِثيٍم و  0ُهَمَزٍة ل ُ
َ
اٍك أ ف َ

َ
ُكل ِ أ  1.ويٌل ل ِ

کریم، فروشکمشاید برخی  دو. کوچک و سبك بشمرند؛ اّما قرآن  گناهی  ی را 
 که آغازدمی« یٌل َو »ْ با سوره. بردمی کار به گناه این ۀرت را دربایکی از تندترین تعبیرا

کاربرا معموال   گناهان بزرگ به  َوْيٌل َيْوَمِئٍذ ؛ مانند تکذیب آیات الهی: رودمی ی 
ِبيَن  ِ  .ِلْلُمَكذ 

 به چنانکه ؛است مردم حقوق به خداوند فراوان اهتمام ۀنگفتار، نشا ۀواین شی
یفای همین است ،ی از شعارهای مهّم حضرت شعیبید یکمج قرآن تصریح

اسَّ : است حقوق مردم بوده ْوُفوا اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن ِباْلِقْسِط َولَا َتْبَخُسوا الن َ
َ
َوَيا َقْوِم أ

ْشَياَءُهْم َولَا َتْعَثْوا فِي اْلَأْرِض ُمْفِسِديَن 
َ
که عمل نکردن به این دستورهای  3.أ تا آنجا 

کفر به پروردگار شمرده شدههم و زمین در افساد ۀیمااقتصادی،  و  است ردیف 
 سبب نابودی قوم شعیب.

کردن آن در زندگی، فروشکمبه دست آوردن مال نامشروع از راه  سه. ی و هزینه 
گرامی که پیامبر  کی دارد  کرده ایپاره به پیامدهای بسیار دردنا  از آنها اشاره 

گرفتار شدن به قحطی و  یهانعمت؛ همچون محرومّیت از است الهی و 
َف اْلِمْکیاُل َواْلِمیَزاُن »: سالیخشک ِإَذا ُطّفِ َخَذُهُم َو

َ
ِنیَن  اهللُ  أ ْقص ِبالّسِ  ؛َوالّنَ

گرفتار قحطی شدند.فروشکم  1«ی نکردند، مگر آنکه محروم و 
                                                           

 . ۱. همزه/ 3
 . ۱. جاثیه/ 0
 . ۳۵. هود/ 1
 . ۰۱۴، ص۲. الکافی، ج2
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که تأثیر مال حرام در زندگی محسوس نیست گر یرانو آثار برخالف - از آنجا 
ی را نبینند. از فروشکمبرخی زشتی  است ممکن -ی خوارگناهانی مانند شراب

کل رواین گوشزد « ویل» ۀمخدای سبحان با  کوچک  کندمیبه مردم  گناه را  که این 
در روز  که امام حسین است مال نامشروع، چنان ویرانگر هایپیامدینشمارند. 

کشاند: اهلقمهعاشورا در تحلیل دشمنی مردم، فرمود  ی حرام، آنان را به این راه 
 0« د.یی خود را از حرام انباشتهاقد ُملئت بطونکم من الحرام؛ شکم»

که با بررسی آیات، درمی چهار.  ان دو ویژگی را توأمان دارند:فروشکمیابیم 
؛ زیرا هنگام خریدن جنس، تمام آن را از طلبیمنفعتالف. خودپرستی و 

 : گیرندمی فروشنده
اِس َيْسَتْوُفوَن ال َ  .ِذيَن ِإَذا اْكَتاُلوا َعَلى الن َ

ب. غش و خیانت در معامله؛ زیرا هنگام فروختن جنس به مشتری، از آن 
و َوَزُنوُهْم ُيْخِسُروَن : کاهندمی

َ
اُلوُهْم أ ِإَذا كَّ  .َو

 صفت ،شوندمیگرچه ویژگی نخست، حرام نیست، ولی وقتی با هم جمع 
 .آورندی را پدید میزشت

کلفروشکمدر این آیات، هنگاِم سرزنش  یانکاران با  « = مردمس الّنا» ۀمی، از ز
که شا. شودمیتعبیر  کس با هر مذهبی، نکوهیدهفروشکمید از آن رو   است ی به هر 

 و زشتی آن تنها برای مسلمانان نیست.
 پیمانهکه  است ییهاان در متاعفروشکمهر چند مخاطب این آیات،  پنج.

کم روح ،شوندیم ی را با دیگران، در اموال یا حقوق، فروشکم هرگونه آیات، بر حا
 :است گونه دو تضییع زیرا ؛دهدمیپوشش 

گاهی در حقوق که است الف.  کسی  کاری با شرایط  دارعهده؛ مانند 
 .کندنمی، ولی به تعّهد خود عمل است مخصوصی در زمان معّینی

                                                           

 .۲۴۳. تحف العقول، ص3
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گاهی تضییع در اموال  ی در بازار و معامله.فروشکمانند ؛ ماست ب. 
گمان نداشته باشد، احتمال ضرر را نیز  شش. گر یقین و  انسان عاقل حتی ا

گنهپرهیزدمیو از آن  گیردمی جدی گویا   هم محتمل را قیامت کاران؛ اّما 
ُهم َمْبُعوُثوَن : دانندمین ن َ

َ
ولِئكَّ أ

ُ
لا َ َيُظن ُ أ

َ
که روز قیامت، بسیارأ مهم و  . از آنجا 

گمان هم داشته باشد، باید از است خطیر کسی به آن  گر   ی بپرهیزد.فروشکم، ا
؛ است در این آیه، به معنای یقین« ظّن »ی از مفسران عقیده دارند، اعده
ِهْم  ۀیهمانند آ ُهم ُمَلاُقوا َرب ِ ن َ

َ
وَن أ ِذيَن َيُظن ُ

: کندمیروایتی نیز همین معنا را تأیید  0.ال َ
 1«منهم یقین. هم مبعوثون، والظّن أنّ یوقنون »

که  است بهترین راه برای ترک محّرمات حّتی در خلوت، یادآوری روزی هفت.
یم و تمام اعمال ما بر ما عرضه خواهد شوهمه در پیشگاه حضرت حق حاضر می

اُس ِلَرب ِ اْلَعاَلِميَن شد:  نا ندارد؛ . در این حالت، دیگر عمل پنهانی معَيْوَم َيُقوُم الن َ
 شریف، ۀی. از همین رو این آاست ی آدمی زیر نظر پروردگار متعالیرفتارها ۀمزیرا ه
گناهی، حّتی خواندمیفرای آن روز بزرگ یادآور به همواره را هاانسان ، تا از هر 

که خود نفروشکم کسانی  گاه خود حقوق به و دانندمیی به   یستند، بپرهیزند.ن آ

 :۱۱-۱آیات 
ين َكلا َ ِإن َ  اِر َلِفى ِسج ِ ين ( ۷) ِكَتابَّ الُفج َ ْدَراكَّ َما ِسج ِ

َ
ِكَتاٌب ( ۸)َوَما أ

ْرُقوم  ِبين ( ۹)م َ ِ ْلُمَكذ  ين ( ۱۱)َويٌل يْوَمِئٍذ ل ِ ِ ُبوَن ِبيْوِم الد  ِ ِذيَن يَكذ 
( ۱۱)ال َ
ِثيم 

َ
ُب ِبِه ِإلا َ ُكل ُ ُمْعَتٍد أ ِ َنا َقاَل ِإَذا ُتْتَلى َعَليِه آياتُ ( ۱۲)َوَما يَكذ 

ِلين  اِطيُر الَأو َ سَّ
َ
اُنوا يْكِسُبون ( ۱۳)أ ا كَّ  (۱۴)َكلا َ َبْل َراَن َعَلى ُقُلوِبِهم م َ

                                                           

 . ۴۶. بقره/ 3
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َمْحُجوُبون 
ِهْم يْوَمِئٍذ ل َ ب ِ ُهْم َعن ر َ اُلو اْلَجِحيم  (۱۵)َكلا َ ِإن َ ُهْم َلصَّ ُثم َ ِإن َ

ُبون ( ۱۶) ِ ِذی ُكنُتم ِبِه ُتَكذ 
 (.۱۷)ُثم َ يَقاُل َهَذا ال َ

كه ۷.)است «یخ سج  » در بدكاران كارنامۀ[. پندارندچنیخ نیست ]كه می ( و تو چه داین 
یخ » كتایب۸چیست؟)« سج  كنندگان در آن ( وای بر تكذيب۹.)خوردهرقم است ( 

وز:) وغ می1۱ر وز جزا را در كه ر پيش11.)مشارند( آنان  اوز  دروغ را آن كار،گنه ۀ( و جز تج
ك12.)مشردیمن گويد: افسانهه( ]مهان   های پيشینیان[ چون آيات ما را بر او خوانند، 

كردند، بر 13.)است ه   حمت( به14شان زنگار بست.)هايدل( چنیخ نیست؛ بلكه آنچ
و آن در آنان ( آنگاه آنان به جهمن 15.)اندز، از پروردگارشان سخت در حجابر

وغش ك است این، مهان»يند: گو[ می( سپس ]به ايشان1۶درآيند.) ه در
 (1۷«)ید.پنداشتمی

 هاها و آموزهپیام
دستگاه محاسباتی خدا در اوج دقت و حساسیت، به ثبت و ضبط  .یك

کارنادپردازمی کردار بندگان  :شمردمی را ویژگی چند کاران،گنه ۀم. این آیات، برای 
کتابی مکتوب گناهان، در  کتاب، فرشتگانی است الف.  ، و نویسندگان آن 

کوتاهی یا خیانت بزرگوارند  کار خود   .کنندنمیکه در 
کارنا  رۀدربا. شودمیی دارنگه ينج  سدر جایی به نام  کارانگنه ۀمب. 

گفته« ینسّج »  :انددو وجه را 
ین، . سّج است به معنای زندان« سجن»از « ینسّج »زندان یا بایگانی. زیرا . ۱

 بر. شودمی بایگانی هاروندهپ آن، در که شودمیسجن بوده و بر جایی اطالق  ۀغمبال
 نیست.« ین  ِسّجِ » صفت «مرقوم کتاٌب » اساس، این

ین  »صفت « ِکتاٌب َمْرُقوٌم »کتاب جامع و دیوان اعمال. بنابراین . ۲  .است «ِسّجِ
يِن آیات  دو. ِ ُبوَن ِبَيْوِم الد  ِ ِذيَن ُيَكذ 

ِثيٍم و  ال َ
َ
ا ُكل ُ ُمْعَتٍد أ

ُب ِبِه ِإل َ ِ  َوَما ُيَكذ 
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وءى ۀیهمانند آ اُءوا الس ُ سَّ
َ
ِذيَن أ

اَن َعاِقَبَة ال َ ِه َوَكاُنوا ِبَها  ُثم َ كَّ ُبوا ِبآَياِت الل َ ذ َ ن كَّ
َ
أ

گناهان، به انکار خدا و بیماری قلب  که دهندمیخبر از آن  0َيْسَتْهِزُئوَن  تکرار 
ت الهی را یق روشنی همچون معاد را تکذیب نکردند و آیاحقا کافران،. انجامدمی

گناه، قلبشان را بیمار و  هایافسانه که تکرار  پیشینیان نخواندند، مگر آنگاه 
کرد:   .ُقُلوِبِهم َبْل َراَن َعَلىزنگاری 

گیرد، عضوهای دیگر نیز  است دوجو ۀدکه قلب، فرمان است روشن گر زنگار  و ا
 .مانندسالم نمی
گناها سه. . پس باید از اصرار بر است نزنگار دل، محصول تکرار و پافشاری بر 

کرد؛ چون زنگارزدگی قلب، ممکن کوچک، پرهیز   است گناهان، حّتی معاصی 
کرم گهانی باشد. پیامبر ا کند، نق»فرمود:  نا گناه  که بنده   در سیاهی ۀطهنگامی 

گر. شودمی پدیدار او دل  و. یابدمی صیقل او قلب بکشد، دست گناه از و کند توبه ا
 همان این و گیردفرا را قلب ۀم، تا هشودمییرگی افزون ت بازگردد، گناه به چنانچه
کرده است؛  که است زنگاری نبا  نکتت فی ذنب ذأذا إالعبد إّن خداوند در قرآن ذکر 

ی تعلو ان عاد، زادت حّت  غفر، صقل قلبه واست ن تاب ونزع وإقلبه نکتة سوداء. ف
 1.«القران فی اهلل ذکر يقلبه فذلک الرین الذ

گاهی به معنای نفی شدید، زمانی بازداشتن و منع، « َکالَّ » چهار. کریم،  در قرآن 
گاه به معانی دیگر  به معنای ردع، یعنی انکار « َکالَّ » مبارکه، ۀر. در این سوآیدمیو 

 :هانمونه؛ است گفتار پیشین مخاطبان و اثبات سخن پسین
ا َبْل َراَن َعَلىالف. 

های خاطبان در آیات قبلی، قرآن را افسانه. مُقُلوِبِهم َكل َ
بعدی، به آنان  ۀلو با جم خواندمیپیشین خواندند و این آیه، آنان را به سکوت فرا
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گفتارشان دربا فهماندمی  .است ی آنانزنگار دل از برخاسته بزرگ، کتاب این ۀرکه 
ِهْم َيْوَمِئٍذ َلَمْحُجوُبوَن ب.  ُهْم َعن َرب ِ ا ِإن َ

کیفر و پیامدهای  ۀیاین آ. َكل َ شریفه، 
 .کندمیزنگارزدگی قلب را در روز قیامت، یادآوری 

يٍن ج.  اِر َلِفي ِسج  ا ِإن َ ِكَتابَّ اْلُفج َ
ان را از فروشکم. این آیت هشداردهنده، َكل َ

 .دهدمیفراموشی روز جزا بیم 
ل الهی بر و مظاهر جمال و جال رودمی کنار هاپردهبا آنکه در قیامت،  پنج.

کافران به فرمونمایم رخ اعمال تمام حقیقت و گرددهمگان آشکار می  قرآن ۀدید، 
ُهْم َعن برد:  خواهند سر به الهی رحمت از محرومیت حجاب در نیز روز آن در کریم ِإن َ

ِهْم َيْوَمِئٍذ َلَمْحُجوُبوَن  ن نظر : در آن روز خدا نیز به آنافرمایدمیدیگر  ایسوره . درَرب ِ
ُه َولَا َيْنُظُر ِإَلْيِهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َولَا ید: گوینم سخن آنان با و افکندنمی ُمُهُم الل  َولَا ُيَكل ِ

يِهْم  کافران 0.ُيَزك ِ  از تر، و چه عذابی سختاست حجاب محرومّیت، همواره با 
 ی در زندان حجاب و محرومیت؟گرفتار

 :۶۳-۱۳آیات 
يين َكلا َ ِإن َ ِكَت  يون ( ۱۸)ابَّ الَأْبَراِر َلِفى ِعل ِ ْدَراكَّ َما ِعل ِ

َ
ِكَتاٌب ( ۱۹)َوَما أ

ْرُقوم  ُبون( ۲۱)م َ َعَلى ( ۲۲) ِإن َ الَأْبَراَر َلِفى َنِعيم( ۲۱) يْشَهُدُه اْلُمَقر َ
ِعيم (۲۳)الَأَراِئِك ينُظُرون  يْسَقْوَن ( ۲۴) َتْعِرُف فِى ُوُجوِهِهْم َنَْضَرَة الن َ

ْخُتومِمن  ِحيٍق م َ  ِخَتاُمُه ِمْسٌك َوفِى َذِلكَّ َفْليَتَناَفِس اْلُمَتَناِفُسون (۲۵) ر َ
ُبون ( ۲۷) َوِمَزاُجُه ِمن َتْسِنيم( ۲۶)  (.۲۸)َعيًنا يْشَرُب ِبَها اْلُمَقر َ

ییخ  كتاب نیكان در عل  ییخ چیست؟)1۸.)است آری؛  كه عل  كتایب1۹( و تو چه داین   ) 
بان به آن می( 2۱.)خوردهرقم است كه نیكوكاران در نعمت راسیت( به21.)نگرندمقر   
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ت22بسیارند.) ( شادی نعمت را در 23.)نگرندو به هر سو[ می نشسته] ها( بر تخ
( ُمهر آن، 25.)نوشندیم ناخورده( از شراب دست24.)شنایسسیمای آنان بازمی

پيیش  ديگريک بر كه است مشتاقان بر[ هانعمت، و برای این ]است ُمشک
بان ( چشمه2۷:)است «تسنمی[ »ۀ( ]آن شراب[ آمیخته با ]چشم2۶گیرند.) كه مقر  ای 

 (2۸.)نوشنداز آن می

 هاها و آموزهپیام
 هاییتفاوت بدکاران اعمال ۀمیکان با نان اعمال مۀنا کریم، قرآن ۀیبر پا .یك

کاتی. تفاوت در اینن و دارد ی بلند به نام گاهجای در ابرار ۀمکه نا است یز اشترا
ِييَن   ۀد. به فرمواست ينج  س فّجار در ۀمی ناول ،شودمینگهداری  ِعل ِ

: است الهی عرش زیر و هفتم آسمان در جایگاهی «عّلّیین» ،پیامبرگرامی
 0«ن فی السماء السابعة تحت العرش.یعلی»

کاتی نیز با یک  ین  ِس »و « ییَن ِعلِّ » اینکه جمله از دارند؛ دیگراشترا هر دو فراتر « ّجِ
ْدَراَك = تو چه دانی». از همین رو برای هر دو، است از تصور آدمیان

َ
. است آمده« َوَماأ

گفتارهای انسان، بی در آنها ثبت و  ابهام و وکاستکمهمچنین تمام رفتارها و 
کتاب، به است ضبط ْرُقوم». بدین رو هر دو  . مرقوم، به است موصوف شده« ّمَ
که در آن ابهامی نیست.گوی میانوشته  یند 

: نگرندکه مقربان در آن می است ینا نیکان، اعمال ۀموصف اختصاصی نا
ُبوَن  ی، برخ و اند. برخی از مفسران، مقربان را فرشتگان الهی دانستهَيْشَهُدُه اْلُمَقر َ

 گروهی از بندگان خاص پروردگار.
ُبوَن اگر ضمیر  دو. که در گرددبازدا به خ َيْشَهُدُه اْلُمَقر َ کسانی هستند  ، مقّربان 

کن کمال و مقام قرب الهی سا  آنان،. نگرندیم را الهی جالل و اندباالترین درجات 
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ُبوَن ین مقام را وامدار رحمت و عنایت پروردگارند: ا . و چون َعْينًا َيْشَرُب ِبَها اْلُمَقر َ
َرابًا َطُهوراً از  که برتر از مرتین مقچن به اند،نوشیده 0شَّ  نیکان و فرشتگان ۀبامی 

 .اند، دست یافتهاست
 گرچه. ندارند یکسانی ۀجالهی در یهانعمتاز  یگیربهرهبهشتیان در  سه.

یافت  ایویژه یهانعمت مقربان، هستند، غرق بهشتی نعیم در نیکان ؛ کنندمیدر
ولی شراب مقّربان از تسنیم . َوِمَزاُجُه ِمن َتْسِنيٍم شراب ابرار، آمیخته با تسنیم: 

ُبوَن : است خالص یخته َعْينًا َيْشَرُب ِبَها اْلُمَقر َ ، شودمین. و شرابشان در جام ر
کنار چشمه به اندا  مندبهره نیز دیگری مزایای از و نوشندمی دلخواهشان ۀزبلکه 

 .است کنندگان جمال الهیدرك ۀژمات، ویمقا این فهم که هستند
َتْعِرُف  : بخشدی میتازگ و طراوت را بهشتیان ۀربهشتی چه یهانعمت چهار.

ِعيم  بسا. نیست بخشآور و طراوت. اما هر نعمتی بهجتفِى ُوُجوِهِهْم َنَْضَرَة الن َ
که پژمردگی و سیههامکنت و هامال م الهی، نع جز. آورندیی به بار میروی دنیایی 

 .است ی دنیوی، وزر و وبالهایبرخوردار ،کندمیکه جسم و جان را نورانی 
ک ُمهر های شراب بهشتی، برخالف جامجام پنج. ِگل و خا که با  های دنیایی 

ک و نخوردهدست و خالص تا اند، ممهور به ُمشکشوندمیو موم  یزه بمانند: پا
کاری ِخَتاُمُه ِمْسٌك  یا کامیابی خود را بر اثر ر . بنابراین خواهاِن لذت در دنیا، نباید 

کند. و  غفلت از پروردگار، ناخالص 
 آن به رسیدن برای مؤمنان رقابت ۀجاختالف درجات اهل بهشت، نتی شش.

؛ چون است . قطعا  این مسابقه در دنیاَوفِي ذِلكَّ َفْلَيَتَناَفِس اْلُمَتَناِفُسوَن : است
 ، نه حساب.است نه عمل؛ چنانکه دنیا روز عمل است آخرت روز حساب
که  ستا بسیار تفاوت میان شراب موجود در طبقات پایین بهشت و تسنیم 
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و به  است . بنا به روایتی، تسنیم در طبقات باالی بهشتاست شراب خالص
 0.کندمیو جام بهشتیان را پر  است روایتی دیگر، در هوا جاری

. است اصل رقابت، نکوهیده نیست؛ بلکه مهم هدف و موضوع رقابت هفت.
 در. کندمی تشویق آنها در رقابت به را مردم بهشتی، یهاتنعمخداوند پس از بیان 

؛ زیرا رقابت، سرعت است ی خداداد بهشتی، غبطه خوردن نیز پسندیدههانعمت
 است کرانه و مرز. بهشت میدانی بیکندمیمؤمنان را در عمل به احکام الهی بیشتر 

. در نتیجه درگیری و ندارد ایبازندهنده و بر آن، به رسیدن برای مؤمنان قۀمساب و
که چون در زمان و مکانی  هایمسابقه؛ بر خالف گیردنمیاختالفی هم شکل  دنیا 

گروهی اندك در آن به نتایج مطلوب نمی است محدود یری درگ موجب رسند،و جز 
 .شودمیو نزاع 

 ۰۶-۶۳آیات 

ِذيَن آَمُنوا يْضَحُكون
اُنوْا ِمَن ال َ ْجَرُموا كَّ

َ
ِذيَن أ

وْا ِبِهْم  (۲۹) ِإن َ ال َ ِإَذا َمر ُ َو
ْهِلِهُم انَقَلُبوْا َفِكِهين( ۳۱)يَتَغاَمُزون 

َ
ِإَذا انَقَلُبوْا ِإَلى أ ْوُهْم ( ۳۱) َو

َ
ِإَذا َرأ َو

ون لاَ َقاُلوا ِإن َ َهُؤ 
ال ُ ْرِسُلوا َعَليِهْم َحاِفِظين( ۳۲)ء َلضَّ

ُ
َفاْليْوَم ( ۳۳) َوَما أ

ارِ  ِذيَن آَمُنوْا ِمَن اْلُكف َ
( ۳۵)َعَلى الَأَراِئِك ينُظُرون ( ۳۴)يْضَحُكون  ال َ

اُنوا يْفَعُلون اُر َما كَّ بَّ اْلُكف َ ِ  (.۳۶) َهْل ُثو 
گناه  كه  كساین  ( و چون بر 2۹.)گرفتنديشخند میر به را مؤمنان ند،كردمی ]در دنیا[ 

و و چشم با گذشتند،ايشان می  زدن زنان( و خنده3۱ند.)كردمی اشاره ديگريك به ابر
 آنان: گفتنديدند، مید( و چون مؤمنان را می31.)گشتنديشان خود بازمیخو
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گمراهند.)مردم] ریس ]كار[شان فرستاده نشده 32ی[  ( و حال آنكه آنان برای باز
كافران می( و]یل33بودند.) كه بر  وز، مؤمنانند  ت34.)خندند[ امر ]ی خود ها( بر تخ

ه 35.)كنندمینشسته و به هر سو[، نظاره  كافران به دلیل آنچ  كردند،( ]تا بنگرند[ آيا 
 (3۶ينند؟)بیفر میك

 هاها و آموزهپیام

ِذ » جای به کافران ۀرآیات پایانی، دربا .یك کفُروااّلَ ِذیَن : »فرمایدمی« یَن  اّلَ
ْجَرُموا.

َ
کفر، سرچش« أ عصیان  و کفر. انجامدو یکی به دیگری می است جرم ۀمگویا 

ی و بزهکاری آزاریامدهای اجتماعی نیز دارد؛ از جمله مردمپ شكدر برابر خدا، بی
کافرترو... بدین رو مسلمان مجرم، شبیه  .است ین انسان به 

دالل مؤمنان، هیچ منطق و برهانی ندارند. بدین رو به است کافران در برابر دو.
تحقیرآمیز  هایرهاشاو با چشم و ابرو  َيْضَحُكوَن  آورندهزا روی میاست تمسخر و

، و انَقَلُبوا َفِكِهيَن  شوندمیو به ریشخند دیگران سرگرم  َيَتَغاَمُزوَن  کنندمی
گمراه می وَن  پندارندمی یافتهراهشمرند، خود را چون مؤمنان را 

ال ُ  اما ،ِإن َ هُؤلاِء َلضَّ
 ی خود تکیه زنند و بههاتخت بر که رسدمی ین، نوبت به مؤمنانبر بهشت در

اِر َيْضَحُكوَن کافران بخندند:  ِذيَن آَمُنوا ِمَن اْلُكف َ
 .َفاْلَيْوَم ال َ

کفرپیشگان را با مؤمنان یادآور  سه. یارویی  و اینکه  شودمیآیات پایانی، رو
گون هایسختی تحّمل ۀدمؤمنان باید آما ی، همچون سخنان و رفتار گونا

باشند و به رضایت و ستایش  ناروا به خود هاینسبتجویی و تمسخرآمیز، عیب
کافران و روح  نۀمجرما ۀیکافران، دل نبندند. با وجود اختالف فکری مؤمنان و 

گروه خیالی باطلا سازش کفرورزان، ؛ مگر اینکه یکی از دیگری پیروی است ین دو 
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َتُهْم  َحت َی کند
ِبَع ِمل َ کافران در جهل مرکب غوطه ویژهبه؛ 0َتت َ در  یعنی ورند؛اینکه 

گمراهی به سر می که خود در ضاللت و  گمراهی میحالی   ینند!ببرند، مؤمنان را در 
 در ؛کنندمیبرخی مؤمنان در دنیا، عقوبت عاجل را برای ستمگران آرزو  چهار.

 رقم را مظلوم و ظالم فرجام که است او و است پروردگار دست به کافران امر که حالی
گر حتی پس. زندیم که  به یاله انتقام ا تأخیر افتد، سرانجام روزی فراخواهد رسید 

کیفر افکار و اعمال خود را ببینند:  اُنوا َيْفَعُلوَن کافران،  اُر َما كَّ بَّ اْلُكف َ ِ . مؤمنان ُثو 
کیفردکه در دنیا آزار می  د.نینبدشمنان خود را به چشم می یدند، در آخرت 
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ِحيم.  ْحمِن الر َ ِه الر َ تِبْسِم الل  ق َ َماء انشَّ َها ( ۱) ِإَذا الس َّ ِذنَْت ِلَرب ِ
َ
 َوأ

ت  ت (۲)َوُحق َ ِإَذا الَأْرُض ُمد َ ت( ۳) َو
ْلَقْت َما ِفيَها َوَتَخل َ

َ
ِذنَْت ( ۴) َوأ

َ
َوأ

ت َها َوُحق َ كَّ كَّ ( ۵) ِلَرب ِ اُن ِإن َ يَها الِإنسَّ
َ
ْدًحا يا أ كَّ كَّ اِدٌح ِإَلى َرب ِ

 (.۶) َفُملَاِقيه
شند كه آمسان بشكافد،)مهربان ۀبه نام خداوند بخ ( و ]فرمان[ پروردگارش را 1. آنگاه 

[ سزد) كه زمیخ بگسترد،)2گوش سپارد و ]مهیخ كه در او3( و آنگاه  ه را   است ( و آنچ
گوش سپارد و گردد و ]فرمان[ پروردگارش را  [ سزد.) بيرون افكند و هتی   ( 5]مهیخ

كوشنده ی. پس به ديدارش بار خواهی اای انسان، تو به سوی پروردگار خود سخت 
 (۶يافت.)

 هاها و آموزهپیام
 قیامت در هاانسان که است هاییصحنه ۀدمبارک، تصویرکنن ۀراین سو .یك

گرفتار عذاب و شدت. نعمتی در ناز و برخ شد؛ خواهند روروبه آن با  و برخی 
کوچک جلوه  هایشادیو  هاتنعم  کندمیدنیا در قیامت، در چشم انسان، 
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ْهِلِه َمْسُروراً : است ، فردا حقیر و ناچیزاست ینآفرو آنچه امروز شادی
َ
اَن فِي أ ُه كَّ  ِإن َ

ن َلن َيُحوَر 
َ
ُه َظن َ أ  .گرددیبازم که دانستمی؛ نزد خویشانش شادان بود و ن* ِإن َ

کریم بارها دو.  ؛است کرده اشاره قیامت ۀناستآ به رخدادهای آسمانی در قرآن 
. راز سخن شکافدمیو آن را  شکندمیکه هیبت آسمان را نیز درهم  بزرگ حوادثی

خوش دست قیامت ۀناستآ هستی در ۀمبا آنکه ه -گفتن از آسمان و تکرارش 
تغییر  که زمین معموال  با عوامل طبیعی یا انسانی است این - شودمی دگرگونی

که نماد صالبت وکندمی گمان است واریاست ؛ بر خالف آسمان  که  رودنمی و 
کند. از همین رو بیان تحوالت آسمانی،  ایحادثهروزی از هم بپاشد و  آن را تهدید 

 .فهماندمیتغییر و تبدل جهان را بهتر 
. انددانسته« گسستن پس از پیوستن»انشقاق را به معنای  0برخی مفسران، سه.

گویا پیوند اجزای هستی، موقت و برای آسودگی بشر در زندگی بوده  بر این اساس، 
 از. ماندینم ها. اما با برپایی قیامت، دیگر دلیلی برای هیئت پیشین پدیدهاست

 .ریزدمیو نظم زمین و آسمان به هم  پاشدمینظام جهان از هم  رواین
نخستین آفرینش بر اثر انفجاری بزرگ اول به مراحل  ۀیاین تفسیر، شاید آ ۀیبر پا

که برد دارد؛ اشاره اولیه، ۀددر ما علمی جدید نیز آن را تأیید  هاینظریهاشتی 
 .کنندمی

گاهی به پدیده چهار. کریم،  کن و ثابت در دنیا هاقرآن  همچون صبح و  -ی سا
َحی: کندمیسوگند یاد  -شب  َجی َوالض ُ ْيِل ِإَذا سَّ

 را هانیز همان پدیدهگاهی  1.* َوال َ
ماُء : شوندمیبود نا و پاشندیم هم از که کندمییاد  قیامت نۀاستآ در ِإَذا الس َّ

ْت  ق َ . تا مخاطب بیشتر بیندیشد و از محسوسات به سوی معقوالت حرکت انشَّ
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که جهان تحت سیط  .است بلندمرتبه پروردگار ۀرکند و به این یقین برسد 
 دار در برابر پروردگار خود خاشع و مطیعبرفرمان ایبندهجهان همچون  پنج.

گویی دارای دو  شودمییاد  ایگونه به آسمان از مبارک ۀیدر این آ رواین. از است که 
ِذنَْت : است گوش شنوا

َ
: است . البته او سزاوار چنین اطاعت و انقیادیَوأ

ْت  کرنش، تنها در آن روز سخت نیستبرفرمان. این َوُحق َ ؛ بلکه از آغاز ی و 
گفتند: است آفرینش بوده که آسمان و زمین با زبان حال یا قال  َتْیَنا ؛ آن هنگام 

َ
أ

یرانی و به روز آن در چون ؛است ترداری آنان در قیامت روشنبرفرمانالبته  0.َطاِئِعيَن 
گسیختگی دستور داده  که روز شودمیو از هم  ، نه ساختن و به هم پیوستن 

 د.نخست روی دا
که ه یز سرکشی و ن انسان که است سزا ،است پروردگار مطیع جهان ۀماکنون 

گذارد و به قاف کنار   هستی بپیوندد. ۀلتمرد را 
ْت  ۀیامتداد زمین در آ شش. ِإَذا اْلَأْرُض ُمد َ  سطح گسترش معنای به یا ،َو

 نیز هاکوهکه در نتیجه،  است ی هموار شدن آنمعنا به یا ،است زمین ظاهری
ِذي َمد َ اْلَأْرضَّ َوَجَعَل ِفيَها یئت نخستین آنها: ه برخالف ؛شوندمیمسطح 

َوُهَو ال َ
: است دار پروردگاربرفرماناین لحظات،  ۀمزمین نیز همچون آسمان در ه 1.َرَواِسَی 

ْت > ها َوُحق َ ِذنَْت ِلَرب ِ
َ
کید بر <َوأ  ۀمی زمین و هبرفرمان. تکرار این آیه در سوره، برای تأ

 .است ی از اوامر پروردگارهست
کریم، مردگان همچون امانتی در دل  هفت. گفتار قرآن  به سر  زمینبر اساس 

ْثَقاَلَها<یرون آیند: ب آن از قیامت، روز در تا برندمی
َ
ْخَرَجِت اْلَأْرُض أ

َ
ْلَقْت َما <و  3.<َوأ

َ
َوأ
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ْت 
که اجساد مدفون >ِفيَها َوَتَخل َ کسی نپندارد   اند؛در زمین، به عدم پیوسته بنابراین 

کرده گونههماندار، برفرمان زمیِن  بلکه یافت  ، روزی آنها را آشکار است که آنها را در
که حتی اجزای ریز و ناچیز هم از زمین  است به این معنا« تخّلت»یر تعب. کندمی

 .آیدمیبیرون 
ماُء < انفطار ۀرینی طوالنی در سوچمقدمه هشت. ِإَذا ِإَذا الس َّ انَفَطَرْت * َو

َمْت  ِإَذا اْلُقُبوُر ُبْعِثَرْت * َعِلَمْت َنْفٌس َما َقد َ َرْت * َو ِإَذا اْلِبَحاُر ُفج ِ اْلَكَواِكُب انَتَثَرْت * َو
َرْت  خ َ

َ
ِإَذا اْلَأْرُض < انشقاق ۀرو نیز در سو 0>َوأ ْت * َو َها َوُحق َ ِذنَْت ِلَرب ِ

َ
ْت * َوأ ق َ ماُء انشَّ  ِإَذا الس َّ

اِدٌح ِإلَى كَّ كَّ اُن ِإن َ ُيَها اْلِإنسَّ
َ
ْت * َياأ َها َوُحق َ ِذنَْت ِلَرب ِ

َ
ْت * َوأ

ْلَقْت َما ِفيَها َوَتَخل َ
َ
ْت * َوأ  ُمد َ

ْدحًا َفُملَاِقيِه  كَّ كَّ ی برای راست. بهاست اهمیت آن ۀنبرای بیان یك نتیجه، نشا >َرب ِ
کارها، نیست؛ پرو یاد و مراقبه از ترمهم انسان در دنیا هیچ چیز ردگار و توجه به نتایج 

کثر مردم از آن   .اندغافللیکن ا
مکی، فرجام انسان را به او یادآوری  هایرهاین سوره، همانند دیگر سو نه.

یست به فکر پایان آن باشد. پس بایز، آدمی در آغاز راه مین عقل حکم به. کندمی
گر دین و آیینی هم نباشد، عاقل باید سخت بک  ۀدوشد تا به هدف برسد و آماا

اِدٌح قیامت به سالمت بگذرد:  هایگردنهیدار با حقیقت عریان شود و از د كَّ كَّ ِإن َ
ْدحًا َفُملَاِقيِه  ِإَلى كَّ كَّ  .َرب ِ

گاهی قسم را بدون  ده. کریم   ۀل، یا شرط را بدون جمکندمیبیان  متعّلققرآن 
ن در تأمل و تدبر برای یافتن متعّلق بیان سبب شوق و شکوفایی ذه وۀشی این. جزا

 از پس مبارک، ۀریشتری نیز دارد. در این سوب اثر نتیجه در. گرددسوگند و جزا می
اِدٌح ِإلَى؛ ولی عبارت است ین مقدمه، به نتیجه تصریح نشدهچند كَّ كَّ كَّ  ِإن َ  َرب ِ

ن َ : شودمییل ینکه انسان روزی به دیدار پروردگار ناا و کندمیپایان را یادآوری 
َ
َوأ

                                                           

 . ۵-۱. انفطار/ 3



 017 انشقاق ۀسور

كَّ اْلُمنَتَهی ِإَلى ِه اْلَمِصيُر  0.َرب ِ ِإَلى الل َ  1.َو
از هیچ تالشی برای رسیدن به مال و متاع دنیا فروگذار  دوستاندنیا یازده.

که شاید هکنندنمی کوششی همراه رنج و زحمت   آیا. بگیرد بر در را آنها عمر ۀم؛ 
که انسان، توانشایسته کند؟  تر نیست  محدودش را صرف هدف آفرینش خود 

 کوشش خالف بر ؛>َفُملَاِقيِه  <دهدمیآنکه تالش برای آخرت، قطعا  نتیجه  ویژهبه
که سودی جز برا یان ندارد. ی دنیا   ز

کریم در آیات بسیاری، انسان را به شتاب در راه خدا دعوت  دوازده. قرآن 
ِه َفِف  «گریختن=  فرار» مۀکل با گاه ؛کندمی ْوا ِإَلى الل َ گاه با تعبیر شتافتن به سوی  3ر ُ و 

اِرُعوا ِإلَى غفران الهی کوشش انسان:  1َمْغِفَرٍة  َوسَّ ْیسَّ و زمانی نیز با اشاره به 
ن ل َ

َ
َوأ

َعىِإ ِللْ  ا َما سَّ
اِن ِإل َ ی سیر سرسختانه و همراه معنا به «کدح» ۀژدر این آیه نیز وا 1.نسَّ

کار رفته که انتهای مسیر را نشان  است آمده« لیإ»؛ زیرا با حرف است مجاهدت به 
كَّ  ِإَلى: دهدمی  .َرب ِ

ُيَها و صفتی:  قیدبدون هیچ  است «انسان»که مخاطب آیه،  است گفتنی
َ
َياأ

اُن  ؛ نه است یانسان هر ۀف. بنابراین مجاهدت و حرکت به سوی خدا، وظیاْلِإنسَّ
 گروهی خاص.

کاربر« لیإ»حرف  سیزده. كَّ  ِإَلى. پس تعبیر رودمی ای انتهای مسیر به   َرب ِ
و پس از آن، دیگر هیچ سختی  است رنج و تالش انسان تا دیدار پروردگار فهماندمی
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کاشت را است و رنجی نخواهد بود؛ بلکه سعادت و آرامش که رنج  کشاورز  ؛ چونان 
تان با مرگ نیز پایان برداشت برسد. اما رنج دنیاپرس ظۀلح به تا خردبه جان می

است  رواین. از است یی دیگر و بیشتر برای آنانها؛ بلکه مردن آغاز رنجپذیردنمی
 «.است مؤمن زندان و کافر بهشت دنیا»که: 

گر هدف نهایی در سیر و سعی انسان، وصال پروردگار باشد،  چهارده. ا
 .کوشش او باید الهی و مؤمنانه باشد تا به هدف)لقای حق( برسد

یافت پاداش از او  ، یا به معنای توفیق است دیدار پروردگار، یا به معنای در
کمیت او بر ه کشف و شهود قلبی، و یا به معنای دیدن حا  ۀمدیدار خدا از راه 

 هستی در روز قیامت، یا به معنای دیدار با حقیقت اعمال خود هایعرصه
که  است و چقدر فرق 0.>َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضراً < پاداش  اشنتیجهمیان تالشی 

کامی است الهی که پیامدش بدفرجامی و نا کوشش دنیادوستان  : است با 
اُنوا َيْفَتُروَن < ا كَّ ُلن َ َيْوَم اْلِقَياَمِة َعم َ

َ
ْثَقاِلِهْم َوَلُیْسأ

َ
ْثَقالًا َمَع أ

َ
ْثَقاَلُهْم َوأ

َ
 1.>َوَلَيْحِمُلن َ أ
که در آ پانزده. ، دیداری قهری آیدمی میان به سخن آن از َاِقيِه َفُمل ۀیدیداری 

کمال مؤمن در دیدار دهدمیاهل محشر رخ  ۀمکه برای ه است و جبری ؛ لیکن 
 آیدمی. چنین توفیقی به دست ناست مشتاقانه و از روی اختیار با خداوند در دنیا

قهری با  که دیدار است مگر با رنج و تالش بسیار در زندگی دنیایی. سزاوار و زیبا
گیرد. اهل  کریم در محشر، پس از مالقات اختیاری با او در دنیا صورت  پروردگار 

ی دیدار با او در قیامت برا اند،معنا چون طعم دیدار با خدا را در دنیا چشیده
؛ زیرا مرگ به انتظار است ین روهم از مرگ، به آنان شوق و کنندمیی شمارلحظه

 .دهدمیپایان آنان برای دیدار با حضرت حق 
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که دربا شانزده. که آیات نخستین سوره  ک  ۀربعید نیست  حوادث هولنا
باشد. در این « ُاذکر = به یاد آر»، در محل نصب برای فعل مقدر است قیامت

کیدی که در روز قیامت رخ انگیزشگفتبر عظمت حوادث  است صورت، تأ ی 
 ۀنباید خود را در صحی قرآن هنگام خواندن این آیات، قار بنابراین. دهدمی

کند.  قیامت ببیند و در درون خود، آن را تجربه 

 :۱۵-۱آیات 

وتِى ِكَتاَبُه ِبيِميِنه 
ُ
ا َمْن أ م َ

َ
اًبا يِسيًرا ( ۷)َفأ ُب ِحسَّ ْوَف يَحاسَّ ( ۸)َفسَّ

ْهِلِه َمْسُروًرا 
َ
وتِى ِكَتاَبُه َوَراء َظْهِره ( ۹)َوينَقِلُب ِإَلى أ

ُ
ا َمْن أ م َ

َ
( ۱۱)َوأ

ْو  ِعيًرا ( ۱۱)َف يْدُعو ُثُبوًرا َفسَّ ْهِلِه َمْسُروًرا ( ۱۲)َويْصَلى سَّ
َ
اَن فِى أ ُه كَّ ِإن َ

ن يُحور ( ۱۳)
ن ل َ

َ
ُه َظن َ أ اَن ِبِه َبِصيًرا ( ۱۴)ِإن َ ُه كَّ  (.۱۵)َبَلى ِإن َ َرب َ

كارنامه كه  كیس  ود و آسان به حسابش ۷)،دهندمیاش را به دست راستش اما  ( ز
كسانش بازمی۸)،شودمیرسیدگی  كه ۹.)گردد( و خوشحال به سوی  كیس  ( و اما 

( 11( ]از خدا[ مرگ عاجل خواهد،)1۱)،دهندمیاش را از پشت سر به دست او كارنامه
وخته درآيد.) ( 13.)بود شادمان اش[ خانواده( او در ]دنیا در میان12و در آتیش افر

واهد[ خدا نزد] هرگز كه پنداشتمی ی؛ پروردگارش به او بينا ( آر14.)گشت بازنخ
 (15بود.)

 هاها و آموزهپیام
گروه از حاضران در عر .یك  :شناساندمیقیامت را  ۀصاین آیات، دو 

که نا. ۱  .گیرندمی راست دست با را اعمالشان ۀممؤمنان 
که به قیامت باور نداشتند و در آن روز نا. ۲  سر پشت از را اعمالشان ۀمکافران 

 .کنندمییافت در
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یافت ناد کافران در قیامت  ۀرکه چه است اعمال از پشت سر، یا از آن رو ۀمر
َها َعَلى< شودمیمحو و برگردانده  ن َنْطِمسَّ ُوُجوهًا َفَنُرد َ

َ
ْدَباِرَها ِمن َقْبِل أ

َ
که  0>أ یا از آن رو 

، اما آن را پشت سرشان پنهان گیرندمی ست چپد با را اعمالشان ۀمآنان نا
که نا. شایکنندمی گروهی سوم وجود دارد   چپ دست با را اعمالشان ۀمد هم 
گناهگیرندمی  .کارند؛ آنان مؤمنان 

ابًا َيِسيراً  آسان رسیحساب دو. ُب ِحسَّ ْوَف ُيَحاسَّ  چند معنا دارد: َفسَّ
گناهان.  الف. نادیدن 

ب. تبدیل سیئات به حسنات، به برکت شفاعت یا عوامل دیگر؛ چنانکه 
 را تو که کسی به بخشش: کندمیفرمود: سه چیز، حساب را آسان  پیامبر اکرم

کردهپ ؛است کرده محروم که قطع رحم  کسی است یوند با خویشاوندی  گذشت از  ؛ 
کن فیه حاسبه اهلل حسابا  یسیرا  وأدخله : »است که به تو ستم روا داشته ثالث من 

حرمک وتصل من قطعک الجنة برحمته. قالوا: وما هی یا رسول اهلل! قال: تعطی من 
 1«وتعفوا عمن ظلمک.

کافران به  سه. در قیامت تفاوت بسیار بزرگی میان بازگشت هر یك از مؤمنان و 
تا در آرامش  گردندبازمی: مؤمنان شادان و خوشحال است شانخانوادهآغوش 

کنند ْهِلِه َمْسُروراً  َوَينَقِلُب ِإلَى جاودانه زندگی 
َ
بهشتی خود  ۀد؛ خواه در میان خانواأ

که در پی او وارد بهشت   است . ممکناندشدهیا همان همسر و فرزندانش در دنیا 
 و همراهان صالح باشد، نه خاندان و خانواده. نشینانهم، «اهل»مراد از 

که در دنیا مدتی با خانوا کافران  ْهِلِه  خود خوش بودند ۀددر برابر، 
َ
اَن فِي أ ُه كَّ ِإن َ

 برای را خود دۀخانوا و کنندمیز را تحمل داخرت اندوهی جانگ، در آَمْسُروراً 
                                                           

 . ۴۱. نساء/ 3
 . ۶۳۳، ص۱۳. مجمع البیان، ج0



 000 انشقاق ۀسور

ِعيراً  َيْصَلى: دهند می دست از همیشه  .سَّ
شادی مؤمن در دنیا ناپسند نیست؛ زیرا بر اثر فضل و رحمت الهی و  چهار.

ِه َوِبَرْحَمِتِه َفِبذِلكَّ َفْلَيْف : است برای به دست آوردن رضایت او َرُحوا ُهَو ُقْل ِبَفْضِل الل َ
ا َيْجَمُعوَن  که همراه غفلت و معصیت 0.َخْيٌر ِمم َ  برخالف شادمانی دنیاپرستان 

نُتْم َتْمَرُحوَن : است ِ َوِبَما كَّ  1.ذِلُكم ِبَما ُكنُتْم َتْفَرُحوَن فِي اْلَأْرِض ِبَغْيِر اْلَحق 
یافت نا پنج. اعمال با دست چپ یا از پشت سر، موجب رسوایی و  ۀمدر

که است مساری در میان شاهدان و حاضرانشر در زندگانی دنیا همیشه  هاانسان، 
 که است سوء عاقبت ۀنیختند. نیز تغییر رنگ و سیاه شدن چهره، نشاگراز آن می

گرفتار آن پ کارانگنه  .شوندمییش از ورود به دوزخ، 
 . از همین رو دراست از عوامل شادمانی ناپسند، غفلت از روز قیامت شش.

ن َلن َيُحوَر : فرمایدمینخستین وصف 
َ
ُه َظن َ أ که هرگز به سوی  پنداشتندمی؛ آنان ِإن َ

 زا،های دروغین و غفلت. بر این پایه، برای رهایی از شادیگردندنمی خدا باز
ک حوادث یادآوری راه، بهترین  همچنین. است او انتظار در که است قیامت هولنا

اَن ِبِه َبِصيراً  َبَلىا را در همه جا به یاد آورد: ید شاهد و ناظر بودن خدبا ُه كَّ  .ِإن َ َرب َ

 :۶۵-۱۶آیات 

َفق  ْقِسُم ِبالش َّ
ُ
ق ( ۱۶)َفلَا أ يِل َوَما َوسَّ

ق ( ۱۷)َوالل َ  (۱۸)َواْلَقَمِر ِإَذا ات َسَّ
ِإَذا قُ ( ۲۱)َفَما َلُهْم لَا يْؤِمُنون ( ۱۹)َلَتْرَكُبن َ َطَبًقا َعن َطَبق  ِرَئ َعَليِهُم َو

ُبون  (۲۱)اْلُقْرآُن لَا يْسُجُدون  ِ َفُروْا يَكذ  ِذيَن كَّ
ْعَلُم ( ۲۲)َبِل ال َ

َ
ُه أ َوالل َ

                                                           

 . ۵۳. یونس/ 3
 .۱۵. غافر / 0
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ِليم ( ۲۳)ِبَما يوُعون 
َ
ْرُهم ِبَعَذاٍب أ ِ ِذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا ( ۲۴)َفَبش 

ِإلا َ ال َ
ْجٌر َغيُر َمْمُنون 

َ
اِلَحاِت َلُهْم أ  (.۲۵)الص َّ

ه می1۶ه شفق،)نه سوگند ب كامل ]َبدر[ 1۷)پوشاند،( و شب و آنچ ( و ماه چون 
كه از حایل به حایل 1۸شود،) ( و چرا 2۱)دارند؟( پس چرا باور منی1۹ینید.)نشیم( 

ک منی وانند، چهره بر خا كه بر آنان قرآن بخ كفر 21يند؟)ساآنگاه  كه  ( ]نه![ بلكه آنان 
يده ز وغ میور ه در دل دارند، داناتر( و خ22.)پندارنداند، در ( پس 23.)است دا به آنچ

ک نويد ده،) كارهای شايسته 24آنان را به عذایب دردنا كه امیان آوردند و  كساین  ( مگر 
كه آنان را پادایش فراواناندكرده  (25.)است ، 

 هاها و آموزهپیام
جان، همچون شفق، ماه و شب، در قسم خوردن به چیزهای بی .یك

یی بیش نیستند. بنابراین قسم هانشانه؛ زیرا آنها است روردگارحقیقت، قسم به پ
و  است ی منتسبمتعال پروردگار به هستی ۀمبه غیر خدا نادرست نیست؛ زیرا ه

که با طبیعت انسمؤمن. است آنها ۀدنظر به پدیدآورن هاپدیدهنگاه به  ، گیردمی ی 
گرفته است همچون عاشقی  .است که با هدایای محبوب خود انس 

گونه نمی هایپدیدهآدمی معموال  در  دو.  رحمت و قدرت که نگردپیرامونش آن 
ی توجه برا قرآن، در جانین اشیای بیا به سوگند علت شاید. ببیند آنها در را الهی

دیگر جهان را بنگرد. مثال انسان از  ایدیده، تا با است دادن بشر به عظمت هستی
که هر چیزی رااست نعمت شب غافل  کندمیسیاه خود جمع و پنهان  ۀدزیر پر ، 

َق  ْيِل َوَما َوسَّ
ی خود بازگردند و آرامش هاکه همه به آشیانه شودمیو سبب  َوالل َ

 گیرند.
ِإَذا : خوردمی قسم ،است شده کامل که زمانی در ماه به شریف، ۀیآ سه.

َق  گویا ماه شایسات َسَّ که به ی نیست، ماله سوگند ۀت. نه به مطلق ماه.  گر وقتی 
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 -یدن روح الهی در او دم با - کمال برسد؛ چنانکه وقتی آفرینش حضرت آدم
کنند.  کامل شد، فرشتگان مأمور شدند بر او سجده 

کید بر مفاد آ ۀمهدف ه چهار. ، است َلَتْرَكُبن َ َطَبقًا َعن َطَبٍق  ۀیاین آیات، تأ
گونی اظهار شده هاینظریهکه در تفسیر آن،   :است گونا

گون انسان در دنیا. گونا  الف. حاالت 
 ب. حاالت دنیایی، برزخی و قیامتی بشر.

گون در عرصه هایسختیج. حاالت و   های قیامت.گونا
که قدرت  است یآدم زندگی در هامحور مشترك این نظریات، سرعت دگرگونی

 دتوانمی خدا، به بردن پناه با بنده بنابراین. دهدمیالهی را در تحوالت نشان 
کمال خود نص را حال بهترین کند و در این تحوالت در پی رسیدن به  یب خود 

که دو روزش یکسان باشد،  اشکنونیباشد و به جایگاه  کسی  قناعت نورزد؛ چون 
 0. است مغبون

، انتقال از سختی به آسانی، از لوازم َلَتْرَكُبن َ َطَبقًا َعن َطَبٍق  ۀیبر اساس آ پنج.
؛ رودمی که نعمتی بزرگ برای او به شمار است خواه و نوگرای انسانلزندگانی تحو

گشایش آمدنی هاسختی داندمی زیرا . یابدمی. در نتیجه آرامش است ناپایدار و 
گر در ه تاب و ناراحت نیست؛ عمر نیز در سختی باشد، باز هم بی ۀمپس مؤمن ا

 .شودمیران و جب یابدمیپایان  هارنجی این روز که داندمی چون
 گانه بر زمین( و معنویسجده دو قالب دارد: مادی)نهادن مواضع هفت شش.

ِإَذا ُقِرَئ َعَلْيِهُم اْلُقْرآُن لَا َيْسُجُدوَن  ۀی)اخالص در بندگی(. مقصود از سجده در آ  َو
 آیاتی که آیه، هر برابر در کردن سجده نه ندارد، انقطاع که است معنوی دۀسج

معنوی، یعنی انقیاد در برابر وحی و امر و  دۀسج. دارند واجب دۀسج معدود،
                                                           

 «َمِن اْسَتَوی یْوَماُه َفُهَو َمْغُبون: »۰۴۲. معانی االخبار، ص3
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گر ظاهری ۀدسج رواینهای آن. از نهی  نباشد، حقیقی اطاعت و انقیاد همراه ا
 یست.ن باالبرنده

کافران، تفاوت اساسی  هفت. واکنش مؤمنان در برابر آیات الهی، با واکنش 
 ِإَذا ُتْتَلى :ریزندمی اشک و وندرمیدارد: مؤمنان هنگاِم خواندن آیات، به سجده 

اً  داً َوُبِكي  وا ُسج َ ْحمِن َخر ُ کافران، اهل انقیاد و اطاعت نیستند:  0.َعَلْيِهْم آَياُت الر َ ولی 
ِإَذا ُقِرَئ َعَلْيِهُم اْلُقْرآُن لَا َيْسُجُدوَن   افزایدمی. نیز تالوت آیات قرآن، بر ایمان مؤمنان َو

ِإَذا ُتِليَ  کافران را سودی نمی 1ْت َعَلْيِهْم آَياُتُه َزاَدْتُهْم ِإيَماناً َو یادتر ز جز بخشداما 
ِذيَن فِي ُقُلوِبِهم َمَرٌض َفَزاَدْتُهْم ِرْجسًا ِإلَىشان: هایدلشدن بیماری 

ا ال َ م َ
َ
 3.ِرْجِسِهْم  َوأ

کافران بر آیات بی هشت. که پای فشردن  کید دارند  شماری در قرآن تأ
کوتاهی پیامبران در بیان وحی نیست؛ بلکه باورها به یقین ۀنکفرشان، نشا یشان یا 

 به دلبستگی یا پدرانشان ۀریا پیروی از سی شانعنادبرخاسته از دشمنی و 
کریم، عمل آنان را  رواین از. است منافعشان ی سع که خواندمی« تکذیب»قرآن 
، و قرآن، از خطاب به غیبت، نه دلیل صاحبان یقین. بدین راست درماندگان

گفتَفَما َلُهْم لَا ُيْؤِمُنوَن : کندمیالتفات   یستند.ن وگو. یعنی آنان الیق خطاب و 
کریم اشاره  نه. گاه هاانسانکه از درون  کندمیخدای متعال بارها در قرآن   آ

ْخَفىَيْعَلُم  و اسرار 1َما ُتَوْسِوُس ِبِه َنْفُسُه  درونی هایوسوسه. است
َ
ر َ َوأ ِ و  1الس 

ُدوُر  کنندمیپنهان  هاسینهآنچه را در  . در این سوره نیز داندمی 6َوَما ُتْخِفي الص ُ
                                                           

 . ۵۳. مریم/ 3
 . ۲. انفال/ 0
 . ۱۲۵. توبه/ 1
 . ۱۶. ق/ 2
 . ۱. طه/ 2
 . ۱۳. غافر/ 2
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گاه فرمایدمی ْعَلُم ِبَما ُيوُعوَن : است ترکه به آنچه در دل دارند، آ
َ
ُه أ  .َوالل َ

یافت است پیام این آیات، آن یز مراقبت های درونی خود نکه انسان باید از در
کرد. امیر  پر را آن توانمی که است کند؛ زیرا قلب نیز همچون ظرفی یا خالی 

إّن  ؛است که بهترینش جادارترین آن است ییهاظرف هادل»: فرمایدمی مؤمنان
که بهترین محتوا  است پس بهترین قلب، آن 0«هذه القلوب أوعیة؛ فخیرها أوعاها.

 را دارد.
کارکه « بشارت»تعبیر  ده.  معموال  در خبرهای خوش و همواره برای مؤمنان به 

کافراناست ، در اینجا برایرودمی ِليم> :است هزا و سرزنش 
َ
ْرُهم ِبَعَذاٍب أ ِ . <َفَبش 

کریم بشارت  گاهی به پاداش  ِريٌم  دهدمیخداوند مؤمنان را  ْجٌر كَّ
َ
گاه به  1َوَلُه أ و 

ْجرًا َع  بزرگ راج
َ
ْوَف ُنْؤِتيِه أ ِبيٌر  3.ِظيماً َفسَّ ْجٌر كَّ

َ
ولِئكَّ َلُهم َمْغِفَرٌة َوأ

ُ
و هنگامی  1أ

 ؛است آلوددنیایی، موقت و منت هایپاداش 1.َغْيُر َمْمُنوٍن  منتبینیز به پاداش 
 اخروی. ر خالف اجر ب

کنار یک یازده. کریم بارها ایمان و عمل صالح را   سعادت شرط دیگر،قرآن 
ی برا که است کرده یاد «ال» با همراه و جمع شکل به صالح عمل از و خوانده انسان

کامل، زمانی به دست است عموم ۀدافا که انسان، افزون بر  آیدمی؛ زیرا خوشبختی 
کریم، جا به را شایسته اعمال ۀمیع نیز باشد و همط و برفرمانایمان،  ی آرد. قرآن 

مرد. بنابراین دانسته شحتی خشوع مستحبی را در نماز، از ارکان رستگاری برمی
                                                           

 . ۴۳۵. نهج البالغه، ص3
  .۱۱. حدید/ 0
 . ۱۴. نساء/ 1
 . ۱۱. هود/ 2
 . ۳. فصلت/ 2
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 .یابدمی کاهش صالح، عمل و ایمان نقص با که دارد درجات رستگاری که شودمی



 

 بروج ۀسور
 
 
 

ݥݥ ۀ  سور رݤݣݣݣݣوݤݣݣج   ݣݣݣی 
 :۳-۱آیات 

ِحيم.  ْحمِن الر َ ِه الر َ َماء َذاِت اْلُبُروج ِبْسِم الل  َواْليْوِم اْلَمْوُعود ( ۱)َوالس َّ
اِهٍد َوَمْشُهود ( ۲) ْصَحاُب الُأْخُدود ( ۳)َوشَّ

َ
اِر َذاِت اْلَوُقود ( ۴)ُقِتَل أ الن َ

( ۷)َوُهْم َعَلى َما يْفَعُلوَن ِباْلُمْؤِمِنيَن ُشُهود ( ۶)ِإْذ ُهْم َعَليَها ُقُعود ( ۵)
ِه اْلَعِزيِز اْلَحِميد  ن يْؤِمُنوا ِبالل َ

َ
ِذی َلُه ُمْلُك ( ۸)َوَما َنَقُموا ِمْنُهْم ِإلا َ أ

ال َ
َم  ِهيدالس َّ یٍء شَّ ُه َعَلى ُكل ِ شَّ  (.۹) اَواِت َوالَأْرِض َوالل َ

شند وز موعود،)1)ها،. سوگند به آمساِن دارای برجمهربان ۀبه نام خداوند بخ ( و 2( و ر
( 5( آتش انبوه.)4)گودال؛ در افروزان( مرگ بر آتش3.)شوندهیگواه و دهندهگواهی

كه باالی آن ]گودال[ نشستند) ه با مؤمنان مید( و می۶آنگاه  ( و ۷.)كردنديدند آنچ
و آن از مگر گرفتندانتقام منی مجند ستوده امیان آورده بودند؛)خدا به آنان كه ر ( ۸ی ار

وایی آمسانمهان ]خدایی كه فرمانر گواهاست یخ برای اوزم و ها[   ، و خدا بر هر چیزی 
 (۹.)است

 هاها و آموزهپیام
کریم بارها به  .یك آسمانی، همچون خورشید، ماه و ستارگان،  یهانشانهقرآن 
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کرده که است سوگند یاد   و است آسمان، پیش دید انسان یهانشانه. شاید از آن رو 
کند. از سوی دیگر، این ب آنها در دتوانمی گاه عظمت تجلی هانشانهیندیشد و تأمل 

که در آنان دست برد؛ بر خالف زمی دتوانمی که است ؛ زیرا تنها خدااست الهی ن 
 بشر نیز قدرت تصرف در آن را دارد.

قرار ستارگان در است که است روشن 0.است ، جایگاه ستارگان«بروج» دو.
کمتر از  هایظرافتو  هاحکمتی خود، هاجایگاه که اهمیت آن  بسیاری دارد 

گر جای ستارگان آسمان اندکی دگرگونی یابد، از مدار خود  خود ستارگان نیست. ا
کیهانی به هم  روندمیبیرون  چهارگانه و  هایفصل، و به پاشیدگی ریزدمیو نظام 

یاها منجر خواهد شد. در این سوره، پس از یادآوری ستارگان،  نظمیبی جزر و مد در
؛ تا است گیری از ستمگران، سخن رفتهاز قیامت و رخدادهای آن، مانند انتقام

که سبب  ی در عالم تکوینقرار اجرام آسماناست مخاطب بداند همان حکمتی 
. پس هر است ، مقتضی عدالت در نظام تشریع و قصاص و انتقام از ظالماناست

 چیزی باید در جایگاه خود باشد؛ همچون ستارگان.
گونه سختی و رنج  نمایاندمییادکرد قیامت، پس از ذکر آسمان،  سه.  که هر 

یریت مد را ستارگانش و هاکه قدرت او آسمان است مؤمنان، در پیشگاه خدایی
 .بود نخواهد ثواب و اجر ی در راه او، بیسخت تحمل پس. کندمی

که هجوم  امیرمؤمنان در بیان داستان اصحاب اخدود، فرمود: هنگامی 
آوردند تا نوزادی را در آتش افکنند، مادرش تاب نیاورد. در این هنگام، نوزاد به زبان 

گفت: به خدا سوگند، سوختن در ر فجاءت » ؛...است اه خدا آسانآمد و به مادر 
امرأة معها صبی لها ابن شهر، فلما هجمت هابت ورقت علی ابنها، فنادی الصبی: 

فی النار؛ فإن هذا واهلل! فی اهلل قلیل، فرمت بنفسها فی ارمی بی بنفسک  ال تهابی
                                                           

 . ۴۶۳، ص۳. التبیان فی تفسیر القرآن، ج3
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 0«صبیها، وکان ممن تکلم فی المهد. النار و
ی برا آرامش ۀینتظران و مابرای م است بشارتی« الیوم الموعود»تعبیر 

گویی آن روز قیامت، روزی  که دوستان خدا منتظرش بودند. است ستمدیدگان؛ 
کریم قابلیت انطباق یك واژه بر  هایشگفتیاز  چهار.  مصداق هادهقرآن 

یش از یک میلیون ب مفسران برخی که است سلیمان ملک ۀیآ اشنمونه؛ است
اِهٍد َوَمْشُهوٍد  ۀییگر، آد نۀنمو. اندآن داده ۀراحتمال دربا   به نزدیک با است شَّ

 ؛ است احتماالت بهترین از گرامی پیامبر به «شاهد» تفسیر. احتمال سی
رًا َوَنِذيراً  ۀیبه دلیل آ ِ اِهداً َوُمَبش  ْلَناكَّ شَّ ْرسَّ

َ
ا أ ِبُی ِإن َ ُيَها الن َ

َ
 « مشهود»و تفسیر  1.َياأ

اُس َوذِلكَّ  ۀیبه دلیل آید؛ نمابه روز قیامت نیز درست می  ذِلكَّ َيْوٌم َمْجُموٌع َلُه الن َ
 3.َيْوٌم َمْشُهوٌد 
گاهی حضور عینی پنج. گاهی ادای شهادت برای احقاق  است شهادت،  و 

کرم«شاهد» معنایحق. هر دو   ایشان بزرگی ۀننشا و کندمیصدق  ، بر پیامبر ا
 این. قیامت در صادق گواه و است دنیا در هاانسان اعمال گرنظاره او زیرا ؛است

برای معاندان او و سبب شرمساری برای ما مسلمانان.  است ی آیه، تهدیدیمعنا
یت آن حضرت کارهای ما به رؤ که  . همین آزاردمیو آن وجود نازنین را  رسدمی چرا 

کافی از اعمال بد دست شوید تا محبوب  تا دوستدار واقعی پیامبر است نکته، 
 ارد.خود را نیاز

گر مراد از  شش.  مؤمنان باشد، آیه از حوادثی خبر « اصحاب االخدود»ا
گذشته دهدمی کافراِن قاتل، مراد باشد، است که بر آنان  ْصَحاُب . چنانچه 

َ
ُقِتَل أ

                                                           

 . ۱۳۱، ص۱۳. مجمع البیان، ج3
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کافران اْلُأْخُدوِد  ْكَفَرُه ؛ نظیر آیات است نفرین بر 
َ
اُن َما أ   0ُقِتَل اْلِإنسَّ

اُصوو  کتم عدم به هستی آورده 1.َن ُقِتَل اْلَخر َ که آنان را از  ، بر است گویی خدایی 
. این نفرین، شامل داندمین زندگانی ۀتاثر خروجشان از هدف آفرینش، آنها را شایس

که همچون اصحاب اخدود، از فطرت خویش بیرون  است یکسان ۀمحال ه
که خداوند ی قرار داکسان آنان، مقابل در. روندمیپی شیطان  در و اندآمده رند 

کیزه را به آنان وعده  ُه َحَياًة َطِيَبًة : دهدمیحیات پا  3.َفَلُنْحِيَین َ
کجنایت اصحاب اخدود، از  هفت.  ؛ است جنایات تاریخ بوده تریندردنا

 زیرا:
گودالی افکنده بودند.  الف. قربانیان را به درون 

. یعنی ُهْم َعَلْيَها ُقُعوٌد  ِإْذ : دیدندمیمؤمنان را از نزدیك  ۀجب. عذاب و شکن
 .تحقیر هم و کردندهم شکنجه می

یخته بودند تا زود خاموش نشود: ج. مواد آتش گودال ر اِر زای فراوانی داخل  الن َ
 .َذاِت اْلَوُقوِد 

د. انتقامشان شخصی نبود، بلکه بر اثر پایداری مؤمنان بر ایمانشان به خدا بود: 
ِه اْلَعِزيِز اْلَحِميِد  َوَما َنَقُموا ِمْنُهْم  ن ُيْؤِمُنوا ِبالل َ

َ
ا أ

 ایآیهکافران را قرآن در  ۀو. این شیِإل َ
ِه : است دیگر یادآور شده ا ِبالل  ْن آَمن َ

َ
ا أ

ا ِإل َ  1.َهْل َتْنِقُموَن ِمن َ
 ؛ زیرا هم دردناكاست هاترین مرگسوختن در آتش و مردن در آن، از سخت .هـ
یج است  ی.و هم تدر
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 :۶۶-۱۳آیات 

َم  ِذيَن َفَتُنوا اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت ُثم َ َلْم يُتوُبوا َفَلُهْم َعَذاُب َجَهن َ
ِإن َ ال َ

اٌت ( ۱۱) َوَلُهْم َعَذاُب اْلَحِريق اِلَحاِت َلُهْم َجن َ ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص َّ
ِإن َ ال َ

كَّ ( ۱۱)اْلَفْوُز اْلَكِبير  َتْجِری ِمن َتْحِتَها الَأْنَهاُر َذِلكَّ  ِإن َ َبْطشَّ َرب ِ
ِديد ُه ُهَو يْبِدُئ َويِعيد ( ۱۲) َلشَّ ُذو ( ۱۴)َوُهَو اْلَغُفوُر اْلَوُدود ( ۱۳)ِإن َ

َما يِريد( ۱۵) اْلَعْرِش اْلَمِجيد اٌل ل ِ َتاكَّ َحِدیُث اْلُجُنود ( ۱۶) َفع َ
َ
( ۱۷)َهْل أ

ِذ ( ۱۸)ِفْرَعْوَن َوَثُمود 
َفُروا فِى َتْكِذیبَبِل ال َ ُه ِمن َوَراِئِهم  (۱۹) يَن كَّ َوالل َ

ِحيط  ِجيد( ۲۱)م ُ ْحُفوظ( ۲۱) َبْل ُهَو ُقْرآٌن م َ  (.۲۲) فِى َلْوٍح م َ
كه مردان و زنان مؤمن را آزار دادند و سپس توبه  ، عذاب جهمن برای اندكردهنكساین 

كه امیان آور1۱؛ عذایب سوزان.)است آنان كساین  ، اندكردهدند و نیكوكاری ( برای 
یر آن جوی است ییهاباغ وان هاكه از ز رگ.) است ینا. است ر ( انتقام 11رستگاری بز

آن  است ( و او13.)گرداندیبازم و آوردكه می است ( او12.)است پروردگارت شديد
زند مجند.)14.)مهربان ۀآمر كند.)15( دارای عرش ار ( آيا حديث 1۶( هر چه خواهد 

كافر شدند در 1۸( فرعون و مثود.)1۷ی؟)اا شنیدهسپاهیان ر كه  ( بلكه آنان 
گرامی2۱.)است ( با آنكه خدا از هر سو بر ايشان میط1۹.)اندناباوری  ( آری، آن قرآین 

كه در لوح مفوظ21،است  (22.)است ( 

 هاها و آموزهپیام
گودال آت .یك ک مؤمنان را در  شین خداوند متعال پس از آنکه سرگذشت دردنا

گروه ظالم دیگر اشاره  : فرعون و ثمود. سپس به قدرت نظامی کندمیگفت، به دو 
َتاكَّ َحِدیُث اْلُجُنوِد : فرمایدمیآنان اشاره 

َ
. این قدرت نظامی سرانجام به َهْل أ

ک طرز به آنان و شکندالهی در هم می ۀزمعج یروهای طبیعی ن ۀلی و به وسیوحشتنا
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ک  یا و ثمود با طوفان.: فرعون با شوندمیهال  آب در
کفار قریش از این داستان ی واقعی عبرت نگرفتند و به هابا وجود این، 

َفُروا فِي آنان  تکذیب ۀردشمنی و انکار ادامه دادند. تعبیر قرآن دربا ِذيَن كَّ
َبِل ال َ

گرفته بود و در آن غرق بودند؛  است ، نشانگر آنَتْكِذیٍب  که تکذیب آنان را فرا
کفر و عناد  ۀظکه امیدی به اصالحشان نبود. در عمل نیز آنان تا لح چندان آخر به 

 خود ادامه دادند.
و اساسا  هدف  شودمیمعموال  پس از سوگندهای قرآن، جواب آن یاد  دو.

کید بر جواب آن کریم جواب قسم را است اصلی از سوگند، تأ گاهی قرآن  . اما 
کاِوش وادارد. در همین سوتا مخاطب را به  کندمین ذکر صراحتبه  ۀراندیشه و 

ِذيَن َفَتُنوا  ۀی؛ ولی از تدبر در آاست مبارک، پاسخ سوگند به روشنی یاد نشده
ِإن َ ال َ

َم َوَلُهْم َعَذاُب اْلَحِريِق  ، دانسته اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت ُثم َ َلْم َيُتوُبوا َفَلُهْم َعَذاُب َجَهن َ
شکل و  ترینسختاز ستمگران به  الهی انتقام قسم، متعّلق گویا که شودمی

؛ آنان در دنیا مؤمنان را همانند اصحاب اخدود است متناسب با جرمشان
کرده هایسوگندسوزاندند؛ خدا نیز  گونی یاد  که به همان شیوه از آنان  است گونا

 .گیردمی انتقام
ِذيَن َفَتُنوا  :ددهمی خبر کارانخداوند از توبه نکردن آن جنایت سه.

ِإن َ ال َ
 و جرم رغمبه - که آنان است . این خبر به این معنااْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت ُثم َ َلْم َيُتوُبوا

یری خدا در هر مرحله، پذتوبه. نکردند اما کنند، توبه ستندتوانمی -یتشان جنا
یای است یقتوف ،بندگان مۀه اگرچه ؛است او کرم و رحمت ۀنباالترین نشا فاده از در

کافران قریش پیام  ۀیرحمت او را ندارند. آ گویی به  گر که دهدمیمزبور   آزار از دست ا
. است پذیرا را آنان بازگشت خداوند کنند، توبه و بردارند یارانش و خدا رسول
گناهانش هرگز به سنگینی شودید ناام الهی رحمت از کارگنه چگونه پس، ، وقتی 

 و قتل مؤمنان نیست؟شکنجه 
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که  است یادآوری شکنجه با آتش، در مقابل عذاب جهنم، بدین معنا چهار.
 آنها تصور که هست هم دیگری هایعقوبت الهی، تنها دوزخ نیست؛ بلکه عذاب

سوزاند، و سپس پوست . عذاب آتشین، پوست را میاست یکاف گناه از پرهیز برای
َما َنِضَجْت ُجُلوُدُهم <: شود تکرار کارنهگ عذاب تا کندمیدیگری جایگزین آن 

ُكل َ
ْلَناُهْم ُجُلودًا َغْيَرَها ِلَيُذوُقوا اْلَعَذابَّ  ُه ُهَو ُيْبِدُئ َوُيِعيُد شاید مراد از  0.>َبد َ که  است ؛ اوِإن َ

سوزد و سپس می بدنشان هایپوست که است همین نیز گرداندیبازم و آغازدمی
هرگاه خدا بخواهد، این  تا و شودمی خلق دوباره و عذاب باز و آفریده نو هایپوست

 .گرددمیکار تکرار 
یستی همیشه میان بیم و امید باشد. از با انسان پروردگار، حکمت ۀیبرپا پنج.

کنار جحیم یاد  رواین  درنگبیو بشارت به بهشت را  کندمیخدا نعیم بهشتی را 
اٌت َتْجِري ِمن  ِإن َ : آوردپس از وعده به جهنم می اِلَحاِت َلُهْم َجن َ ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص َّ

ال َ
 .َتْحِتَها اْلَأْنَهاُر ذِلكَّ اْلَفْوُز اْلَكِبيُر 

. است یاد شده «صالحات»در آیات بسیاری، برای اعمال انسان قید  شش.
گمان مشهور، تنها  س از عمل شایسته، برای نجات انسان ب ایگونهپس بر خالف 

، ایمان با اسالم تردیدبیو  رساندنمینیست. عمل صالح نیز بدون ایمان سودی 
ا َيْدُخِل  ۀیفرق دارد؛ به دلیل آ ْسَلْمَنا َوَلم َ

َ
ا ُقل َلْم ُتْؤِمُنوا َولِكن ُقوُلوا أ َقاَلِت اْلَأْعَراُب آَمن َ

کامل به ه 1.اْلِإيَماُن فِي ُقُلوِبُكْم  ، نه است دین هایموزهآ ۀممراد از ایمان، باور 
کفر به  دیگر. ایپاره پذیرش بخشی از دین و 

 جرم میان تناسب ۀن. این تعبیر، نشااست گرفتن با قهر و غلبه َبْطشَّ  هفت.
و یاران با وفایشان را به  یی، آرامش خاطر رسول خداسو از و است آنان کیفر و

                                                           

 . ۵۶. نساء/ 3
 . ۱۴. حجرات/ 0
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که خدا دوستدار اولیای خویش . در برابر َوُهَو اْلَغُفوُر اْلَوُدوُد : است همراه دارد؛ چرا 
َما ُيِريُد دشمنان نیز،  اٌل ل ِ چیز مانع او در هیچ کس و هیچ ؛ یعنی هیچ است َفع َ
 کاری نیست.

. پروردگار بر شودمیبا تدبر و تأّمل، پیوند این تعبیر با تعابیر دیگر سوره آشکار 
ِديٌد ِإن َ َبْطشَّ َر  دشمنانش سخت قهر و غلبه دارد كَّ َلشَّ و با دوستانش بخشنده  ب ِ

 است و در ذات خود نیز بزرگوار و صاحب عرش َوُهَو اْلَغُفوُر اْلَوُدوُد  است و مهربان
و آن حکم،  است بندگانش جاری ۀم. بنابراین حکم او بر هُذو اْلَعْرِش اْلَمِجيُد 

کافران کردن مؤمنان و تنبیه   .است خشنود 
کارهای دشمنان، تقابل زیباییمیان فعل خد هشت.  :است ا و 

کشتار مؤمنان بودند کافران، شاهد  َما َيْفَعُلوَن ِباْلُمْؤِمِنيَن  َوُهْم َعَلى الف. 
گواه بر آنانُشُهوٌد  ُه َعَلى ، و خدا نیز  ي َوالل َ ِهيٌد ُكل ِ شَّ  .ٍء شَّ

ارِ  کردند فراهم گداخته آتش مؤمنان ۀجب. آنان برای شکن  ؛َذاِت اْلَوُقوِد  الن َ
 .َلُهْم َعَذاُب اْلَحِريِق : سازدمیردگار نیز عذابی آتشین برای آنان آماده پرو

گرفتند ن  ج. آنان از مؤمنان در این دنیای ناپایدار انتقام 
َ
ا أ

َوَما َنَقُموا ِمْنُهْم ِإل َ
ِه اْلَعِزيِز اْلَحِميِد  آنان با مجازات قهرآمیز در سرای ؛ خدای متعالی نیز از ُيْؤِمُنوا ِبالل َ

ِديٌد : گیردمی پایدار انتقام كَّ َلشَّ  .ِإن َ َبْطشَّ َرب ِ
و در قیامت آنان را رسوا  شودمی ثبت اعمالشان ۀمد. اعمال زشت آنان در نا

اٌت : دهدمیو به بهشت بشارت  ستایدمی را صالحان خدا ولی ؛کندمی َلُهْم َجن َ
 .اْلَأْنَهاُر  َتْجِري ِمن َتْحِتَها

پروردگار عالم، در ضمن بیان جنایات اصحاب اخدود، اسمای حسنای  نه.
 :کندمیخود را هم ذکر 

کسی نیست.<عزيز> - که یارای مقابله با وی در  کسی   : 
َما يِريد> -  اٌل ل ِ کس و هیچ چیز مانع ارا<َفع َ  او نیست. ۀد: هیچ 
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و نیز مؤمنان را به دلیل صبر و  ستا : هر ثنا و ستایشی را سزاوار<حميد> - 
کافران می  ید.ستاتحملشان در برابر آزار 

کافران و دشمنانش.است : هستی مملوك او<مالك> -   ؛ حتی 
ی در آسمان و زمین از چشم او پنهان نیست. پس ا: هیچ ذره<شهيد> - 

کافران را در حق مؤمنان، نبیند؟  چگونه جفای 
کسی نباید از <غفور> -   .است او ناامید شود؛ زیرا بخشنده: 
 اش: مهربانی او حد و حصر ندارد؛ اگرچه برخی را با الطاف ویژه<ودود> - 

 .نوازدیم
گواهی  ده.  و اشخاص و اشیا بر خدا که دهندمیآیات بسیاری در قرآن 

ُه ِمن َوَراِئِهم ُمِحيٌط کامل دارد؛ همچون:  طۀاحا اعمالشان َوَلْم . و َوالل َ
َ
َيْكِف  أ

ُه َعَلى ن َ
َ
كَّ أ ْی  ِبَرب ِ ِهيٌد ُكل ِ شَّ  0.ٍء شَّ

 در. گردانداز عصمت نایل می ایدرجهتوجه به این حقایق واال، مؤمن را به  
گناهی از او سر نمینت یرا خود را همواره در محضر پروردگار ز زند؛یجه، عصیان و 

پیش چشم دیگران  که انسان هرگز عیب جسمانی خود را گونههمانو  بیندمی
گناه آلوده کندنمیآشکار   پروردگار برابر در و کنندنمی، بندگان مؤمن نیز خود را به 

که حتی آموزیم حوا و آدم حضرت داستان از. شوندمیی، مرتکب خالف نمتعال یم 
ْوآُتُه : کندمیانسان را آشکار  هایزشتیترک اولی،  لَا ِمْنَها َفَبَدْت َلُهَما سَّ كَّ

َ
َما َفأ

ِة   1.َوَطِفقا َيْخِصَفاِن َعَلْيِهَما ِمن َوَرِق اْلَجن َ

                                                           

 . ۵۰. فصلت/ 3
 . ۱۲۱. طه/ 0
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 طارٯ   ۀ  سور
 :۳ - ۱ آیات

ِحيم.  ْحمِن الر َ ِه الر َ اِرق ِبْسِم الل  َماء َوالط َ اِرق( ۱)َوالس َّ ْدَراكَّ َما الط َ
َ
 َوَما أ

اِقب ( ۲) ْجُم الث َ ا َعَليَها ( ۳)الن َ م َ
َفْلينُظِر ( ۴)َحاِفظ ِإن ُكل ُ َنْفٍس ل َ

اُن ِمم َ ُخِلق  اء َداِفق ( ۵)الِإنسَّ ْلِب ( ۶)ُخِلَق ِمن م َ يْخُرُج ِمن َبيِن الص ُ
َراِئب  ُه َعَلى َرْجِعِه َلَقاِدر ( ۷)َوالت َ  (.۸)ِإن َ

شند كه 1شبگرد.) ۀ. سوگند به آمسان و ستارمهربان ۀبه نام خداوند بخ ( و تو چه داین 
كس نیست مگر اينكه او را 3( آن اختر فروزان.)2شبگرد؟) ۀچیست ستار ( هیچ 

يده4.)است نگهباین كه او را از چه آفر ( از آب 5)اند؟( پس انسان بايد بنگرد 
ن  ۀی سینهاخواناست [ از صلب مرد و میان( ]كه۶،)است ای خلق شدهجهنده ز
 (۸.)است ( خدا بر بازگرداندن او توانا۷.)آيدمیبيرون 

 هازهها و آموپیام
کریم از انسان می .یك  ستارگان و آسمان به که خواهندبسیاری از آیات قرآن 

آسمان دوخته  هایشگفتی به ،است گرفته انس آن به که زمینی از او نگاه تا بنگرد
یکی ۀدکه شکافن ایستارهشود. این آیات نیز به   به و دارد اشاره ،است شب تار
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ْدَراكَّ که تعبیر  است مهم این پدیده در نگاه الهی ایاندازه
َ
 کار به آن ۀردربا َوَما أ

ْدراَك  َوما» عبارت. است رفته
َ
کار رفتهبرا بار دو فقط «أ : شب است ی غیر قیامت به 

 قدر و طارق.
یکی شب را با  دو. که تار جا را و با نور آن همه شکافدمی ایستارهخدایی 
یکی نفسش برهاند. بنابراین از انسان را از تار دتوانمی ، قطعا  کندمیروشن 
یکی که شب را با ستاره هایتار ی ادرون نیز نباید هراسید و ناامید شد؛ زیرا خدایی 
 .افروزدیز مین را انسان درون ،کندمیروشن 

ا َعَلْيَها َحاِفٌظ  ۀیدر آ« حافظ» سه. که  است ایفرشته، یا ِإن ُكل ُ َنْفٍس َلم َ
ِإن َ َعَلْيُكْم  گذشت انفطار رۀسو در چنانکه ،کندمیاعمال انسان را ثبت و ضبط  َو

اِتِبيَن* َيْعَلُموَن َما َتْفَعُلوَن  یا مراد نگهداری و مراقبت مؤمنان  0؛َلَحاِفِظيَن * ِكَرامًا كَّ
َباٌت ِمن َبْيِن َيَدْيِه یم: خوانیم رعد ۀر، چنانکه در سواست از شرور و آفات َلُه ُمَعق ِ

ِه َوِمْن َخْلِف  ْمِر الل َ
َ
 که است فرشتگانی وجود مهم، و مشترک ۀطنق 1.ِه َيْحَفُظوَنُه ِمْن أ

گاهی برای نگهداری برا گاهی اند؛واسطه خدا و بنده میان ی نگاشتن اعمال و 
گزندها.  بندگان از آفات و 

 ۀریادآوری باالترین درجات آسمان و ستا از پس مبارک، ۀردر این سو چهار.
سمت بدن انسان، یعنی محل خروج نطفه، اشاره ق ترینستپ به درخشان،

یابد و کند توجه هستی ابعاد ۀم، تا مخاطب به هکندمی  از پس شدن زنده که در
 .است ینش، برای خدا آسانآفر اصل همچون مرگ،

گرفتن وجود  ترینپیچیدهاین آیات به  پنج. قسمت آفرینش، یعنی شکل 
ی گر ریزش و جهش  است َماٍء َداِفٍق  جهنده آبی او ۀشانسانی، اشاره دارد. ر که ا

                                                           

 . ۱۲-۱۳فطار/ . ان3
 . ۱۱. رعد/ 0
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 پشت هایرهمه و هاخواناست میان از و. گرفتنداشت، هرگز لقاحی شکل نمی
َراِئِب : آیدمییرون ب ْلِب َوالت َ نکات، عظمت خلقت را  این. پروردگار با بیان الص ُ

گوشبرا را خود قدرت و آوردپیش چشم انسان می  ؛کندمیزد ی بازگرداندن او 
 :است این نکته را در آیات دیگری از قرآن نیز فرموده چنانکه

ٍة  -  َل َمر َ و َ
َ
َها أ

َ
أ نشَّ

َ
ِذي أ

 0.ُقْل ُيْحِييَها ال َ
ُه َعَلى -   .َرْجِعِه َلَقاِدٌر  ِإن َ

 :۱۱-۳آیات 

َراِئر  ٍة َولَا َناِصر ( ۹)يْوَم ُتْبَلى الس َّ َماء َذاِت َوالس َّ ( ۱۱)َفَما َلُه ِمن ُقو َ
ْجع  ْدع( ۱۱)الر َ ُه َلَقْوٌل َفْصل ( ۱۲) َوالَأْرِض َذاِت الص َّ َوَما ُهَو ( ۱۳)ِإن َ

يًدا ( ۱۴)ِباْلَهْزل  ُهْم يِكيُدوَن كَّ يًدا ( ۱۵)ِإن َ ِكيُد كَّ
َ
ِل ( ۱۶)َوأ َفَمه ِ

ْمِهْلُهْم ُرَويًدا
َ
 (.۱۷) اْلَكاِفِريَن أ

گردد،) كه رازها فاش  ( سوگند به آمسان 1۱نیرویی باشد و نه ياری.) ( پس او را نه۹روزی 
راعت[،)11باراین،) وشن12( سوگند به زمیخ شكافته ]برای ز  ( قرآن، سخین ر

( و ]من نیز[ دست به نیرنگ 15)بازند،( آنان نیرنگ می14( و نه هزل.)13،)است
كافران را مهلت ده؛ مهلیت اندك.)1۶.)زمنمی  (1۷( پس 

 هاها و آموزهپیام
کرد و ظاهر خود را نیکو جلوه  توانمی ر این دنیاد .یك باطن پلید خود را پنهان 

که  َراِئُر افتد، ظاهرسازی هیچ سودی ندارد:  هاپردهداد؛ ولی آن روز  . َيْوَم ُتْبَلى الس َّ
به اصالح درون همت بست و به اعمال ظاهری بسنده نکرد.  است بنابراین بهتر

                                                           

 . ۱۳. یس/ 3
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 رسیحساب اشظاهرینسان را برای اعمال که ا گونههمانخداوند متعال 
ْو ُتْخُفوُه : نگردرا هم می اشدرونی، حاالت کندمی

َ
ْنُفِسُكْم أ

َ
ِإن ُتْبُدوا َما فِي أ

ُه   0.ُيَحاِسَبُكم ِبِه الل 
تش به شخص  است گرچه ممکن دو. در دنیا، انسان برای حل مشکال

کرده، از او یاری بگیرد، اما د مندیقدرت  خداوند نزد مردم ۀمر آخرت همراجعه 
کسی از عه اندیکسان  ۀدو هیچ قدرتی در برابر قدرت قهار او وجود ندارد. پس 

ٍة َولَا َناِصرٍ : آیدمیکمك به دیگری برن کاش انسان این حقیقت َفَما َلُه ِمن ُقو َ . ای 
 .کند درک دنیا در را  سازسرنوشت
کریم همواره میان قسم و جوا سه. . مثال  در اینجا به است ب آن تناسبدر قرآن 

ْجِع  زابارانآسمان  ْدِع  یزخو زمینی حاصل 1َذاِت الر َ  خوردمیسوگند  3َذاِت الص َّ
که زمین مرده را با باران زنده  که دستی   یزن را مردگان ،کندمیتا به انسان بفهماند 

ُه َعَلى: کند زنده آخرت سرای در دتوانمی  .َلَقاِدٌر  َرْجِعِه  ِإن َ
کریم به  چهار. گیاهان از زمین، با نزول قرآن   ایگونهنزول باران از آسمان و رشد 

کریم از  آماده  هایدلکه بر  است رحمت الهی یهانشانهزیبا تناسب دارد: قرآن 
کند. بنابراین خواستاران هدایت الهی می آیدمیفرود  یست هماره باتا آنها را شکوفا 

یافت ف ۀدآما که آب باران را در خود میدر  کشدیوضات الهی باشند؛ همچون زمین 
 .دهدمیی تازه و شیرین، بیرون هامیوهزیبا و  هایباغ و

کریم را بیهوده  پنج. که قرآن  ، در حقیقت به مبارزه با خدای پندارندمیکسانی 
 کید نآنا اگر و شوندمیدچار عذابی سخت و تدریجی  رواین. از اندبرخاستهمتعالی 

                                                           

 . ۲۳۴. بقره/ 3
 . ۰۴۰. مفردات الفاظ القرآن، ص0
 . ۰۵۳، ص۴. مجمع البحرین ج1
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ِكيُد : دهدمیید پاسخ ک با را کیدشان خدا کنند، مکر و
َ
ْيداً * َوأ ُهْم َيِكيُدوَن كَّ ِإن َ

 ی افتد.اله کید دام به خود دست به انسان که است بار. چه حماقتَكْيداً 
یارویی با نیرنگاست به خودی خود ناپسند« کید»اگرچه  شش.  و بازان، در رو

ِیَئِة ِبِمْثِلَها: است ه به مثل، پسندیدهان و از باب مقابلگرحیله افزون بر  0.َجَزاُء سَّ
که مالک هستی که آن است آن، خدا  کند،  ، حق دارد ستمگران را پنهانی مجازات 

، تا آنان را به نهدمیمهر  هایشانگوشو  هادلکید او نامید؛ چراکه خدا بر  توانمی را
 سوی عذاب خود بکشاند.

گرامیخدای سبحان  هفت. در دیدن انتقام الهی از  خواهدمی از پیامبر 
ِل : دهدکافران شتاب نکند؛ حتی به آنان مهلت   . البته این مهلت، اندکَفَمه ِ

 رسالت زمان در چنانکه رسند؛یم زشتشان اعمال سزای به زودیبهو آنان  است
البته عذاب  .یافتمیبر آنان غلبه  هاجنگین شد و ایشان در چن گرامی پیامبر

 اخروی آنان، حساب دیگری دارد.

                                                           

 . ۲۱. یونس/ 3
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 اعلی ۀسور
 
 
 

 اعلی ۀ  رسو
 :۵ - ۱آیات 

ِحيم.  ْحمِن الر َ ِه الر َ كَّ الَأْعَلى ِبْسِم الل  ِح اْسَم َرب ِ ب ِ ِذی َخَلَق ( ۱)سَّ
ال َ

ى  و َ َر َفَهَدى ( ۲)َفسَّ ِذی َقد َ
ْخَرَج اْلَمْرَعی ( ۳)َوال َ

َ
ِذی أ

َفَجَعَلُه ( ۴)َوال َ
ْحَوىُغ 

َ
 (.۵) َثاء أ

شند گوی نام برتر پروردگارت را:)تسب. مهربان ۀبه نام خداوند بخ يد و 1یح  كه آفر ( مهان 
شید.) كه اندازه2پس از آن مهاهنگی بخ كه 3نگه داشت و راه منود.) ( و آن  ( و آن 

كرد،) گاه را آشكار  كی تیره4چرا كرد.)( پس آن را خاشا  (5گون 

 هاها و آموزهپیام
گاهی تسبیح و تنزیه را به پروردگار نسبت قر .یك کریم  ِه  دهدمیآن  َح لِل َ ب َ و  0سَّ

كَّ  خواهدمیزمانی تنزیه نام خدا را از مؤمنان  ِح اْسَم َرب ِ ب ِ گاه  گونههمان؛ سَّ که 
ُه  دهدمیبرکت و فرخندگی را به ذات مقدس پروردگار اسناد  گاهی  1َتَباَركَّ الل  و 

                                                           

 . ۱. حدید/ 3
 . ۵۴. اعراف/ 0
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كَّ  کندمیک خداوند منسوب آن را به نام مبار که  نمایدمی. چنین 0َتَباَركَّ اْسُم َرب ِ
که تسبیح و تقدیس آنها همچون ذات پروردگار هاویژگیاسمای الهی،  یی دارند 

و با او  است . اساسا  هر چه بیرون از ذات اقدس الهیاست بایسته و ضروری
 .است یس و تنزیهتقد ۀتیسشا ،کندمینسبتی پیدا 

مفسران در  رواین، نه اسم او. از است ذات پروردگار ۀتبه نظر، تسبیح شایس دو.
 تسبیح اسم الهی به این معنا 1معنای تسبیح نام خدا اختالف دارند. به باور برخی،

کنار اسم  است )الت و عّزی و...( ذکر نشود. یا از  هابتکه اسم مبارک پروردگار در 
کفر و شرك بپرهیزند تا آنان از روی که مؤمنان از بدگویی خد است آن رو ایان اهل 

ِه انتقام اسم پروردگار را به زشتی بر زبان نیارند:  ِذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن الل 
وا ال َ َولَاَتُسب ُ

َه َعْدًوا ِبَغْيِر ِعْلٍم  وا الل  که اسم پروردگار را با توجه و التفات  است یا بدین معنا 3.َفَیُسب ُ
کنند.  بیان 

حاالت باید به احترام اسم و مسّما توجه  ۀممؤمن در ه ۀدکه بن است م اینمه 
کند. از  جایز  طهارتدر احکام دینی، لمس اسم الهی بدون  رواینو التفات 

 نیست.
ذات، صفات،  در مقام ی تسبیح نام خدا، تسبیح مسّمامعنا: اندگفته سه.

نی اعتقاد به اینکه خدا دارای تنزیه ذات الهی، یع 1.است افعال، اسما و احکام او
ماهیتی جوهری یا عرضی نیست. تنزیه در صفات نیز اعتقاد به حادث نبودن، 

. تنزیه در افعال هم یعنی باور به مالکیت است انتها نداشتن و ناقص نبودن خدا
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کسی باقی  که هیچ اعتراضی برای  . تنزیه در اسما گذاردنمیمطلق الهی؛ مالکیتی 
کردن خ کرده است هایینامدا با نیز یاد  . تنزیه در احکام، است که خود مشخص 

 یعنی اعتقاد به اینکه وضع احکام الهی سودی برای ذات مقّدسش ندارد.
گست که  باشد،  ترفراخیس و تکریم الهی نزد بنده تقد ۀربه هر روی، هر اندازه 

فی که ذات، افعال و صفات خود را از هرگونه شرک جلی و خ کوشدمیبیشتر 
 بپیراید.

كَّ اْلَأْعَلىدر « اعلی»تعبیر  چهار. ِح اْسَم َرب ِ ب ِ « اهلل اکبر»، مضمونی نزدیک به سَّ
که به معنای پیراستگی و واالیی خدا از توصیف دیگران یعنی « اعلی. »است دارد 

کند. امام باقر است خدا منزه  ۀیدر ذیل همین آ که وهم یا خیال بشر او را احاطه 
که آ: »فرمایدمییفه شر ْعَلی، را خواندی بگو: سبحان  ۀیهنگامی 

َ
َك اأْل ّبِ ِح اْسَم َر َسّبِ

کردی. گر در دل آن را نجوا   0«ربی االعلی؛ حتی ا
این حدیث به ذکر درونی اشاره دارد. یعنی ضرورت ندارد ذکر و تسبیح لفظی  

کریم نیز  كَّ فِي َنْف : فرمایدمیباشد؛ چنانکه قرآن  عًا َوِخيَفًة َوُدوَن َواْذُكر َرب َ ر ُ ِسكَّ َتَضَّ
اِل  ِ والآصَّ  1.اْلَجْهِر ِمَن اْلَقْوِل ِباْلُغُدو 

کریم بارها ربوبیت را به خالقیت پیوند  پنج. که ربوبیت دهدمیقرآن  ؛ چرا 
پرورگار جایگاهی واال و از سنخ معقوالت دارد و درک آن آسان نیست؛ اما خالقیت 

ن پایه، همواره در دعوت انبیای الهی نیز به مبدأ . بر ایاست او محسوس و دیدنی
دید؛ همچون  توانمی که آثار آن را با اندکی تأمل در هستی است خلقت اشاره شده
ِذي َخَلَقِني َفُهَو َيْهِديِن : سخن ابراهیم نبی

ِذي : و حضرت موسی 3.ال َ
َنا ال َ َرب ُ
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ْعَطى
َ
ْی  أ کرم 0.ٍء َخْلَقُه ُثم َ َهَدىُكل َ شَّ یافت  ایآیهنیز نخستین  پیامبر ا که در

اَن ِمْن َعَلٍق کردند، چنین بود:  ِذي َخَلَق * َخَلَق اْلِإنسَّ
كَّ ال َ  ِباْسِم َرب ِ

ْ
 است پیدا 1.اْقَرأ

 یهانعمتکه درك بزرگی خلقت، خضوع در عبادت و فراوانی در شکرگزاری 
 پروردگار را در پی خواهد داشت.

کریم پ شش. تا با ذکر  شمردبرمیس از بیان مبدأ آفرینش، مصادیق آن را قرآن 
تا در آفاق و انفس  است فروع به تثبیت اصل بپردازد و این، تمرینی برای بندگان

کنند. نخست دو موضوع تقدیر و هدایت را یاد  که هر دو از امور معنوی  کندمیسیر 
َر َفَهَدىو تصرفات غیبی پروردگارند:  ْخَرَج اْلَمْرَعیر آیات . سپس دَقد َ

َ
ِذي أ

و  َوال َ
ْحَوى

َ
که غذای کندمیبه امور مادی اشاره  َفَجَعَلُه ُغَثاًء أ گیاهان سبزی  ؛ به 

پایانچا  .گرددمیروغ فبیو پس از مدتی خشک و  است ر
که در  ایحکیمانههنگام تأمل در جهان آفرینش، بایستی دست  هفت. را دید 

کشف ی قرار دهست ۀدپشت پر گر غلتیدن در عالم وجود و  آن،  هایناشناختهارد. ا
ِذي َخَلَق  ۀیباشد، ارزشی نخواهد داشت. در آ اشپدیدآورندهبه  توجهبدون 

ال َ
ى و َ کردن هستی َفسَّ ، پس از اشاره به اصل خلقت، تسویه و نظام بخشیدن و مرتب 
و ترتیب جهان آفرینش  تا نظم است که نیازمند تأمل و دقت متفکران کندمیرا یاد 

یابند.  را در
َر َفَهَدى ۀیدر آ ِذي َقد َ

که این نیز  است ، هدایت پس از تقدیر یاد شدهَوال َ
یت موجودات را به سوی هدف هدا کافر،. طلبدخردمندان را می اندیشیژرف

؛ ولی خدا هر دو هدایت تکوینی و دهدمیجان نسبت خلقتشان به طبیعت بی
ْعَطىیت تکوینی، مانند هدا. کندمیخود منتسب تشریعی را به 

َ
ِذي أ

َنا ال َ ُكل َ  َرب ُ
                                                           

 . ۵۳. طه/ 3
 . ۲-۱. علق/ 0



 037 یاعل ۀسور

ْی  ْجَدْيِن و هدایت تشریعی، همچون:  0ٍء َخْلَقُه ُثم َ َهَدىشَّ  1.َوَهَدْيَناُه الن َ
کردن، خرم و سرسبز  هشت. کریم در آیاتی به چگونگی پیدایی، رشد  قرآن 

کم گیاهانشدن و سپس خشک و  ُثم َ ُيْخِرُج ِبِه َزْرعًا : کندمیاشاره  فروغ شدن 
ًا ُثم َ َيْجَعُلُه ُحَطاماً  ْلَواُنُه ُثم َ َيِهيُج َفَتَراُه ُمْصَفر 

َ
اَر و  3ُمْخَتِلفًا أ ْعَجَب اْلُكف َ

َ
َكَمَثِل َغْيٍث أ

که در مقام بیان انتخاب این تعاب 1.َنَباُتُه ُثم َ َيِهيُج َفَتَراُه ُمْصَفرًا ُثم َ َيُكوُن ُحَطاماً  یر 
گیاهان بازگوکنن است ، از آن رواست ی الهیهانعمت  است ی دنیافنا ۀدکه وضع 

گیاهی،  انسانو عبرتی برای  یش و از بین رفتن هر  که به متاع دنیایی دل نبندد. رو
 وضع از انسان که سزد. پس میبردمیگذشت یک فصل زمان  ۀزتنها به اندا

گیرد. یهانعمتیاهان، به دیگر گ  دنیایی پی برد و عبرت 

 :۱۳-۶آیات 

ی  ُنْقِرُؤكَّ َفلَا َتنسَّ ُه يْعَلُم اْلَجْهَر َوَما يْخَفى ( ۶)سَّ ُه ِإن َ اء الل َ ( ۷)ِإلا َ َما شَّ
ُركَّ ِلْلیْسَرى  ِ ْكَرى ( ۸)َوُنیس  ِ َفَعِت الذ  ْر ِإن ن َ ُر َمن ( ۹)َفَذك ِ ك َّ يذ َ سَّ

ی  ُبَها الَأْشقَ  (۱۱)يْخشَّ اَر اْلُكْبَرى ( ۱۱)ى َويَتَجن َ ِذی يْصَلى الن َ
ُثم َ  (۱۲)ال َ

ى ( ۱۳)لَا يُموُت ِفيَها َولَا يْحیی  ْفَلَح َمن َتَزك َّ
َ
َر اْسَم ( ۱۴)َقْد أ َوَذكَّ

ى 
ل َ ِه َفصَّ ْنيا ( ۱۵)َرب ِ ْبَقى ( ۱۶)َبْل ُتْؤِثُروَن اْلَحياَة الد ُ

َ
( ۱۷)َوالآِخَرُة َخيٌر َوأ

ی( ۱۸) ُحِف الُأوَلىِإن َ َهَذا َلِفى الص ُ   (.۱۹) ُصُحِف ِإْبَراِهيَم َوُموسَّ
ودیبهما  ه را خدا خواهد، ۶می، تا فراموش نكین.)خوان]آيات خود را[ بر تو می ز ( جز آنچ
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( پس پند ۸می.)كنین را فراهم میتر( و برای تو آسان۷.)داندمی كه او پيدا و پهنان را
شد.) گر سود بخ كه بيمناك۹ده، ا كس  گیرد.)است ( آن  ت، خود ( و نگون1۱، عبرت  بخ

وم سازد؛) رگ وارد شود؛)11را از آن مر كه در آتیش بز كس  ( آنگاه نه در آن 12( مهان 
گردانید؛)13.)ماندیرد و نه زنده میممی ک  كه خود را پا كس   ( 14( رستگار شد آن 

گزارد.) كرد و مناز   ( 1۶ينید.)گزا برمی( اما ]مشا[ زندگی دنیا ر15و نام پروردگارش را ياد 
كه آخرت، نیكوتر و پايدارتر كتاب1۷.)است و ]بدانید[  ی پيشیخ ها( این، در 

كتاب1۸هست؛)  (1۹ی ابراهمی و مویس.)ها( 

 هاها و آموزهپیام
 نکردن فراموش و قرآن فرستاندن فرو ۀدامر به تسبیح و تنزیه خدا با وع .یك

ُنْقِرُئكَّ َفلَا َتن ۀیدر آ یامبرپ یسَّ ، پیوندی زیبا دارد و در حقیقت، تسبیح و سَّ
كَّ اْلَأْعَلى تنزیه در آیات پیشین ِح اْسَم َرب ِ ب ِ یافت عنایت خاص  ایمقدمه سَّ برای در

کریم یافت قرآن   .است الهی و در
ُه َيْعَلُم اْلَجْهَر َوَما َيْخَفى بعد ۀیاین لطف و عنایت الهی با آ . است نیز مرتبط ِإن َ

که خدا به همه گبدین گاهونه   ؛ از جمله به اشتیاق شدید رسول خدااست چیز آ
که آی گرفتن وحی،  اَنكَّ ِلَتْعَجَل ِبِه ه به  ْك ِبِه ِلسَّ ِ  به آن اشاره دارد. 0لَا ُتَحر 

و  ترمهم ، نگهداری و حفظ آناست گرچه لطف الهی بر بنده نعمتی بزرگ دو.
گر. شودمیدانسته « التنسی» یرتعب حکمت جا. از همیناست تربزرگ  را قرآن خدا ا

کند، نزول وحی چه سودی دارد؟ یامبرپ و فرستد فرو  فراموش 
؛ اما تحقق آن را به مشیت دهدمیانزال وحی را وعده  البته خدا به پیامبر

ُه : کندمیخود معلق  اَء الل َ ا َما شَّ
هم در خوف و رجا به سر برد.  . تا پیامبرِإل َ

کرده فرمایدمیار صریحا  پروردگ کند، هر چه را وحی  گر اراده  ، از یاد رسول است که ا
                                                           

 . ۱۶. قیامت/ 3
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ْوَحْيَنا ِإَلْيكَّ : بردمی خدا
َ
ِذي أ

 0.َوَلِئن ِشْئَنا َلَنْذَهَبن َ ِبال َ
جاودانه بهشت نیز دیده  یهانعمتتعلیق بر مشیت، در همه چیز حتی 

كَّ َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت الس َّ : شودمی اَء َرب ُ ا َما شَّ
این تعابیر،  1.ماَواُت َواْلَأْرُض ِإل َ

کمیت مطلق الهی بر ه کیدی بر حا  .است ی و در تمام حاالتهست ۀمتأ
 -را به امور محسوس « جهر» توانمی َيْعَلُم اْلَجْهَر َوَما َيْخَفى ۀفیشر ۀیدر آ سه.

کرد و امور مخفی  - هادیدنیو  هاشنیدنیمانند  که حواس تفسیر  را به چیزهایی 
یابد. آنگاه عظمت پروردگار  تواندنمیمخصوص  ابزاربشری بدون   گونهاینآنها را در

. کندمیی را درک پنهان امور ۀماز این ابزار، ه یگیربهره بدون او که شودمینمایان 
ک توانمی همچنین که اساسا  برای بشر ادرا ی شدنامور مخفی را حقایقی دانست 

، بنابراین آیه رهنمون است و درک آنها تنها برای پروردگار بزرگ ممکن نیست
که آنها را برای خود قرار داده و دست بشر هرگز  شودمی که حقایقی در جهان هست 
 نخواهد رسید. هاآنبه 

گر انسان به علم و سیط چهار.  ردگار بر تمام امور پیدا و پنهان یقین پرو ۀرا
ُدوُر َيْعَلُم َخ  داشته باشد قطعا  این یقین، هم بر  3،اِئَنَة اْلَأْعُيِن َوَما ُتْخِفي الص ُ

او. در نتیجه در خیال خود  بیرونیو هم بر رفتارهای  گذاردمیدرونی او اثر  هاینیت
گرچه تصور این امور، عقاب پروردگار اندیشدنمینیز به مخالفت با موالیش  . چراکه 

و  شودمی گرفتار او عتاب به ارتکاب، صورت در که داندمی را در پی ندارد، بنده
که تصور  شودمیآشکار  که عظمت معصومان است شرمسار خواهد شد. اینجا

 معصیت نیز به وجودشان راه ندارد.
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 . ۱۳۱. هود/ 0
 . ۱۳. غافر/ 1



 «السراج المنیر»تفسیر  ۀ: ترجم منیر سراج 011

ُركَّ ِلْلُیْسَرى ۀفآیه شری پنج. ِ خدا با بندگان خالص  ۀژیو تعامل ۀن، نشاَوُنَیس 
خاص و خالص خود، نه تنها راه را آسان . خدای سبحان برای بندگان است خود

کمك میکندمی کمال،   آنان به را بهشت و رساند، بلکه آنان را برای سیر در طریق 
ِقيَن : کندمییك نزد ُة ِلْلُمت َ ْزِلَفِت اْلَجن َ

ُ
؛ از سوی دیگر، بنده نیز در آسان شدن راه 0َوأ

 مداد از توفیق الهی.است نقش دارد؛ با تحصیل آمادگی و قابلیت سیر در طریق و
که آسان توانمی گر است سازی راه، مشروط و وابسته به فعل بندهگفت  ؛ زیرا ا

کند، آسان گرامی گونههمان؛ یابدمیی خدا فعلیت نسازتقصیر   که پیامبر 
کس آسان»فرمود:  کنید! برای هر   ؛است آنچه برای آن آفریده شده است عمل 

 1«لق له.ما ُخ ر لِ یّس ُم  اعملوا، فکّلٌ 
کردن راه برای رهروان تبلیغ دین الهی، از  شش. عنایات  ینتربزرگآسان 

که خدای متعالی هنگام  است پروردگار به بندگان خاص خود و چنان ارزشی دارد 
ُركَّ ِلْلُیْسَرى: کندمیذکر آن با ضمیر متکلم مع الغیر یاد  ِ . این ضمیر، معموال  َوُنَیس 

کریم در امور ا انَزْلَناُه مهم و بزرگ، مانند  در قرآن  ْكَر ، 3ِإن َ ِ ْلَنا الذ  ا َنْحُن َنز َ و  1ِإن َ
ْعَطْيَناكَّ اْلَكْوَثَر 

َ
ا أ کار 1ِإن َ  .رودمی به 

کرده هاینیازمندیآیات پیشین، تمام هفت.  :است مبّلغان دین الهی را بیان 
 تحمید و تقدیس او. الف. احراز قابلیت و آمادگی، از راه توجه به پروردگار و

 مداد از وحی و یادآوری آن.است ب. پشتیبانی و حمایت درونی، با
ج. پشتیبانی بیرونی، با آسان شدن راه، از طریق تصرف در اشیا، همچون 

                                                           

 . ۳۳. شعراء/ 3
 . ۰۵۶. صدوق، التوحید، ص0
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کوثر/ 2  .۱ . 
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کردن قلوب آنان.هاانسانمعجزه، یا تصرف در   ، مانند نرم 
ْكَرى ۀفشری ۀیبر اساس آ هشت. ِ َفَعِت الذ  ْر ِإن ن َ گرامیَفَذك ِ  ، پیامبر 

کسانی که اهلیت و قابلیت هدایت و پذیرش را دارند؛  است مأمور به انذار و تذکیر 
یف ایشان شر عمر که است آوررنج و رودمی حضرت هدر هایکوشش ۀموگرنه ه

 صرف اشخاص ناشایست شود.
کند؛  : پیامبراست تفسیری دیگر از آیه چنین در هر حال، باید تذکیر و انذار 

که ایشان آراسته به اخالِق الهیحت گر از رسیدن به نتیجه ناامید باشد؛ چرا   ی ا
 هاانسانترین دستور داد به انذار سرسخت ؛ چنانکه خداوند به موسیاست

ییعنی فرعون بپردازد:  ْو َيْخشَّ
َ
ُر أ ُه َيَتَذك َّ

َعل َ
ِينًا ل َ

تا هم لطف  0.َفُقولَا َلُه َقْولًا ل َ
کند.همگانی خود را ب  نمایاند و هم حجت را بر او تمام 

ُر : است پذیرش هدایت الهی ساززمینه یم، خشیتکر قرآن ۀیبر پا نه. ك َّ َيذ َ سَّ
ی . خشیت، چه به معنای ترس از عذاب الهی باشد و چه شرم از َمن َيْخشَّ

که مؤمن به دنبال راه نجات از عذاب و عتاب  شودمیپروردگار، سبب  یهانعمت
که معجزه هاانسان. بنابراین خدا باشد های آنان به ای در قلبنباید منتظر باشند 

یافت بذر آماده  که خود را برای در دست هادیان رخ دهد، بلکه همچون زمینی 
یستی به دنبال ایجاد با کند، رشد تا دهدمی بذر آن به دارد آنچه هر سپس و ،کندمی

مؤمنان  هایدلی سازآمادهبه دنبال  آمادگی در درون خود باشد. مبّلغان نیز باید
 برای جلب هدایت الهی باشند.

ُبَها اْلَأْشَقى ۀفیشر ۀیدر آ« شقیأ» ده. باشد؛ « شقی»ی معنا به دتوانمی َوَيَتَجن َ
کار هاکه برخی صفت گونههمان کریم در اصل وصف به  ی تفضیل در قرآن 
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ِة َيْوَمئِ ؛ مانند اندرفته ْصَحاُب اْلَجن َ
َ
ُن َمِقيلاً أ ْحسَّ

َ
ًا َوأ ْسَتَقر   توانمی گرچه 0.ٍذ َخْيٌر م ُ

گونی دارند. اشق گفت گونا که آتش بزرگ  است کافر معاندی« اشقی»یا نیز درجات 
اَر اْلُكْبَرى جهنم در قیاس با آتش دنیا یا در سنجش با درجات پایین آتش  - الن َ

اَر : گیردمی او را در بر -جهنم  کسی«شقی». اما اْلُكْبَرى َيْصَلى الن َ که از  است ، 
گذرانده برداریبهره هافرصت  .است بهینه نکرده و عمر خود را در راه باطل 

ید در هاجلوهاز  یازده. کافراِن جاو ی شدت عذاب الهی در آخرت، چه برای 
مرار عذاب، است ،برندمیکه در درازمدت در آتش به سر  کارانیگنهآتش یا برای 

همین حالت  1لَا َيُموُت ِفيَها َولَا َيْحیَی ۀفیشر ۀیو آ است توقف ایحظهلبدون 
. یابندبازمیو نه زندگی خود را  میرندمی مرگ به نه که کندمیجهنمیان را بازگو 

ک : است که همواره با آنان است مرار خشم الهیاست از عذاب پیوسته، تردردنا
َفُروا َلُهْم َناُر  ِذيَن كَّ

ی َوال َ َم لَا ُيْقضَّ ُف َعْنُهم ِمْن َعَذاِبَها َجَهن َ  3.َعَلْيِهْم َفَيُموُتوا َولَا ُيَخف َ
گر رحمت الهی در  کارشان گرفتمیکوتاه نیز آنها را در بر  ایفاصلهچراکه ا  ترآسان، 

که هر چند سخت و  شدمی و برای نجاتشان امیدی بود. برخالف بالهای دنیایی 
 .پذیردمی م پایانشدید باشد، سرانجا

ى ۀفیشر ۀیتزکیه در آ دوازده. ْفَلَح َمن َتَزك َّ
َ
رمز رستگاری و خودسازی در  َقْد أ

. خودسازی باید نخست از قلب آغاز شود و قلب را است ی انسانوجود ابعاد ۀمه
کرد و در پایان به اعضا و جوارحاست از هر چه جز خدا که آنها را  رسدمی ، خالی 

گرفت. تزکیه، مقدمه باید در راه کار  برای اینکه  است ایخشنودی پروردگار به 
که در همه حال خود را در محضر خدا ببیند و با خضوع و  انسان به حالتی برسد 
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کامل به نماز در مقابل پروردگار بایستد. به بیانی   ۀی، این آیات به تخلترکاملخشوع 
ى هاناخالصی از درون ِه  ب با ذکر الهیو جال دادن قل َتَزك َّ َر اْسَم َرب ِ و  َوَذكَّ

ى ادای فرائض الهی، همچون نماز
ل َ اشاره دارد و در پرتو این امور، بنده به  َفصَّ

 .است که برای آن آفریده شده رسدمی مقامی
 ۀر. بهاست نادانی و حماقت، مقدم داشتن دنیا بر آخرت یهانشانهاز  سیزده.

اخروی به جسم و روح،  یهانعمت اما ؛رسدمی دنیایی فقط به جسم یهانعمت
یان انس کندمیهر دو تعلق دارد. در بهشت، مؤمن به وجه پروردگار نظر   و با حور

آخرتی  یهانعمت. است دنیایی همراه سختی و رنج یهانعمت؛ اما گیردمی
ْبَقى: است همواره پایدار

َ
 غ روحینیازمند رشد و بلو هاتفاوت. درک این َخْيٌر َوأ

 نیستند. مندبهرهکه همگان از آن  است
آسمانی نیز اختالف مراتب دارند؛ اما در اصول  هایکتابمخاطبان  چهارده.

کمال  گروهی از قوانین سیر الی اهلل  مشترکاساسی رسیدن به  هستند. هیچ امت و 
به پیروی  پیشین، همانند امت ابراهیم و موسی هایامتمستثنا نیست و وقتی 

که در هاآموزه از  فمکلّ ، است نیز آمده« صحف ابراهیم و موسی»ی این سوره 
گرامی یرا ز دارند؛ را سوره این از پیروی ۀفبه طریق اولی وظی هستند، امت پیامبر 

تر و پیامبرشان واالترین و آخرین و ادله و براهینشان قوی ترکامل شانآسمانیکتاب 
 .است پیامبران
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 غاشیه ۀسور
 
 
 

ی ه ۀ  روس  اشݒ  ع 
 :۱۶ - ۱ آیات

ِحيم.  ْحمِن الر َ ِه الر َ َتاكَّ َحِدیُث اْلَغاِشية ِبْسِم الل 
َ
 ُوُجوٌه ( ۱)َهْل أ

اِصَبة( ۲)يْوَمِئٍذ َخاِشَعة  ُتْسَقى ِمْن ( ۴)َتْصَلى َناًرا َحاِمية ( ۳) َعاِمَلٌة ن َ
ِريع( ۵) َعيٍن آِنية یسَّ َلُهْم َطَعاٌم ِإلا َ ِمن ضَّ

 ْسِمُن َولَا يْغِنیلَا ي( ۶) ل َ
اِعَمة ( ۷)ِمن ُجوع  ْعيَها َراِضية ( ۸)ُوُجوٌه يْوَمِئٍذ ن َ ٍة ( ۹)ِلسَّ فِى َجن َ

ِفيَها ُسُرٌر ( ۱۲)ِفيَها َعيٌن َجاِرية ( ۱۱)لا َ َتْسَمُع ِفيَها لَاِغية  (۱۱)َعاِلية 
ْرُفوَعة  ْوُضوَعة( ۱۳)م َ ْكَواٌب م َ

َ
َوَزَرابِى ( ۱۵) َوَنَماِرُق َمْصُفوَفة( ۱۴) َوأ

 (.۱۶)َمْبُثوَثة 
شند گیر به تو رسیدهمهربان ۀبه نام خداوند بخ وز، 1؟)است . آيا خبر قیامت فرا ( در آن ر

كوشندگان یب2،)است ی هراسانبرخ ۀچهر ( از 4( در آتیش سوزان درآيند.)3.)هبره( 
گیاه خاردار نیست،)5ای داغ نوشانده شوند.)چشمه كشان جز  نه فربه  [( ]كه۶( خورا

ونشاند.) گرسنگی را فر وز، چه۷كند، و نه  كوشش ۸.)اند خندانهاییره( در آن ر ( از 
ین به سر برند.)۹خود رایض.) ا سخن بهیوده نشنوند.)1۱( در هبشت بر ( در 11( در آنج
وانآن، چشمه ت12.)است ای ر اها( تخ یی در ها( و جام13.)است یی بلند در آنج

كنار هم ]چیدهیی دها( و بالش14دسترس.) گسترده.)ها( و فرش15[.)ر   (1۶ی فاخر 
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 هاها و آموزهپیام
کریم، برای  .یك برای پذیرش حقایق سنگین،  هادلی سازآمادهقرآن 

کارهاشیوه ْدَراكَّ د ؛ همچون قسم و عباراتی ماننگیردمی ی مختلفی را به 
َ
؛ تو َوَما أ

 .است هاشیوهی نیز یکی از همین فهام تقریراست در آغاز برخی آیات. 0چه دانی
کسی از تقر فهاماست گرفتن اقرار؛ مانند اینکه  یری، یعنی پرسش با هدف تثبیت و 

 این سؤال، در واقع برای تقریر و تثبیت مطلب« آیا خدا مهربان نیست؟»شما بپرسد 
َتاَك ». عبارت است

َ
 .است نیز از همین قبیل« َهْل أ

گاهی از بیان قرآن ۀوبا تأسی از این شی که است بدین رو بر مبّلغان دین ی، 
گوش مخاطب برسانند.هامستقیم بپرهیزند و مطلب را از راه  ی مختلف به 

َتاكَّ  مخاطب نخست، ۀیدر آ
َ
ین تربزرگکه چون  است ی مکرمنب ،َهْل أ

گفت شا. شودمیین آیات با خطاب به ایشان آغاز ا ،است خدا ۀدآفری ید هم بتوان 
گ کسیکه در این   که این آیات را بخواند. است ونه موارد، مخاطب، هر 

ک ابعاد ۀددهنیامت نشانق روز ۀردربا« غاشیه»تعبیر  دو.  بزرگ روز آن هولنا
 را از هر جهت در بر هاانسانکه قیامت  است ی، یا برای آنگذاریرا این نامز ؛است

گرد هم  گیردمی ْرَناُهْم َفَلْم  دشونمی رسیحسابو  آیندمیو همه در آن روز  َوَحشَّ
َحداً 

َ
کش همه را  است یا از آن رو 1ُنَغاِدْر ِمْنُهْم أ که مناظر و مواقف و عذاب هولنا

کسی از آن در امان نیست: گفرامی اُهُم اْلَعَذاُب ِمن َفْوِقهْم َوِمن َتْحِت یرد و  َيْوَم َيْغشَّ
ْرُجِلِهْم 

َ
ُه ُمْسَتِطي 3.أ ر ُ اَن شَّ  1.راً َيْومًا كَّ

ک، انسان را وامی است پیدا  گناه از دست که داردکه یادآوری این پایان دردنا
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کار بیندیشد.بشو  ید و به عاقبت 
 ۀیین رو آهم از. شودمییشتر نمایان ب او ۀرحاالت درونی هر انسانی در چه سه.

مجرمان در قیامت  فرمایدمیو  کندمییامت اشاره ق در انسان ۀریفه به چهشر
 یم:خوان. در آیاتی دیگر میُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َخاِشَعٌة ی خوار و زبون دارند: هایرهچه

 0.ِإِذ اُلُمْجِرُموَن َناِكُسوا ُرُؤوِسِهْم  َوَلْو َتَرى - 
 -  ِ

ل   1.َخاِشِعيَن ِمَن الذ ُ
 3.َينُظُروَن ِمن َطْرٍف َخِفي ٍ  - 

کنار چون در قیامت پرده گرچه در بینندمیحالت را همگان  ینا روندمیها  ؛ 
 ینند.بیم ستمکاران ۀردنیا نیز برخی اولیای خدا سیاهی و ظلمت را در چه

ی شاداب و با طراوت هایرهچه فرمایدمی مؤمنان ۀراز سویی دیگر، قرآن دربا 
اِعَمٌة دارند:  اِضَرٌة و  ن َ در نمایی رواینکه در آن روز و بر اثر  است طبیعی 1.ن َ

گرامی  .اندمقابل دید همگان، برخی خوار و بعضی 
ید خاضع و با پروردگار برابر در مردم ۀمین آیات در روز قیامت، ها ۀیبر پا چهار.

خاشع باشند و همواره در هراس از عذاب الهی به سر برند. بنابراین آیا بهتر نیست 
در آن روز، اکنون به یش از خشوع اجباری پ تا بندد کار به را خود تالش ۀمانسان ه

 اختیار خود در دنیا، در برابر خدا به این حالت برسد؟ برای رسیدن به این مرحله
 .است ین راه برای رسیدن به مقام خشوعبهتر که جست سود نماز از توانمی

 اسباب اندوه و افسوس در روز قیامت، بیهوده یافتن اعمال ینترمهم از پنج.
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کردند، اماٌة َعاِمَلٌة َناِصَب : است کوشیدند و خود را خسته   . یعنی آنان پیوسته 
نُثوراً  َوَقِدْمَنا ِإلَى ۀی. همچون آاندنگرفته ایبهره ، 0َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَباًء م َ

گردی پراکنده گوکه می کافران را چون   عمر ،کارانگناه. سازدمیید خداوند اعمال 
ین راه خود را به سختی ا در و کنندمییدن به اهداف مادی هزینه رس رد را خود دراز
گاهی از مؤمنان هم بیشتر رنج می و اندازندمی  مؤمنان به خطاب قرآن. کشندحتی 
کشید، آنان نیز آسوده نیستند: فرمایدمی گر شما درد می  ُهْم : ا َلُموَن َفِإن َ

ْ
ِإن َتُكوُنوا َتأ

لَ 
ْ
َما َتأ َلُموَن كَّ

ْ
گاه با  1.ُموَن َيأ که آه از  شوندمی روروبه ایصحنهولی در قیامت به نا

گاه هز ؛شودمینهادشان بلند  ینند؛ بیهوده و بربادرفته میب را خود تالش ۀمیرا نا
که در آن روز بر سف کردهنشیم اعمالشان ۀربرخالف بهشتیان   اند،ینند و از آنچه 

 .برندیم سود
که از احوال  دوزخیان در هایعذاب شش. جهنم، قابل بیان نیست. آیاتی 
گوشهگوقیامت می  را همان و ندپردازمی ی از حوادث آن روز شگفتایند، تنها به 

یامت ق گزارش ۀد؛ هیچ لفظی از عهکنندمی بازگو فهمیز با زبانی ساده و همهن
گفتهآیدمیبرن یاای از بسیار و قطرهاندک اند،. آنچه   .است ی از در

گنه هایرهن سوره و سودر ای . است شده کاراندیگر اشارتی به عذاب 
کند؛ اما به جای آب سرد  خواهدمی: دوزخی تشنه، آب فرمایدمی  تا رفع عطش 

کامش می گوارا آبی داغ و جوشان به  اْلُمْهِل یزند: رو  ِإن َيْسَتِغيُثوا ُيَغاُثوا ِبَماٍء كَّ َو
َراُب  اَءْت ُمْرَتَفقاً  َيْشِوي اْلُوُجوَه ِبْئسَّ الش َّ گرسنه 3.َوسَّ کند،  است وقتی  و غذا طلب 

ُهْم َلآِكُلوَن ِمْنَها َفَماِلُؤوَن انند: خوریم او به زقوم درخت از تلخ ۀومی  َفِإن َ
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کهف/ 1  .۲۳ . 
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گر بیشتر بخواهد، از چرکابه سیرابش  0.ِمْنَها اْلُبُطوَن  ا : کنندمیا
 َولَا َطَعاٌم ِإل َ

گون  یهانعمتکه در دنیا از  است مه، پس از آناین ه 1.ِمْن ِغْسِليٍن   مندبهرهگونا
 .است بوده

ک جهنمیان از ا ۀیبر پا گیاهی تلخ، خشک و  است «ضریع»ین سوره، خورا که 
 ترینداغآنان نیز  هاینوشیدنی. خورندچنانکه حیوانات نیز آن را نمی 3؛است بدبو

 آنها به که دهدمینشان « ُتْسَقی»یر . تعبُتْسَقى ِمْن َعيٍن آِنيٍة : است نوشیدنی
یاری از خود ندارند. این حالت، اخت و شوندمییدن نوش به وادار و شودمی نوشانده

 .است یرتحق همراه ۀجشکن
َتْعِرُف فِي  و شاداب ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َناِعَمٌة  بهشتیان با طراوت هایرهچه هفت.

ِعيِم  . هر است آنان دنیایی اعمال ۀج. این پاداش، نتیاست 1ُوُجوِهِهْم َنَْضَرَة الن َ
کارهای دنیایی انسان ِقيَل  ۀیکه در آ گونههمان؛ است نعمتی در آخرت بر اثر 

. است یا تفسیر شدهدن به بازگشت به «َوراَء » ۀمکل 1،اْرِجُعوا َوَراَءُكْم َفاْلَتِمُسوا ُنوراً 
گر  آنجا برای خود نور برگیرید. ید به دنیا بازگردید و ازتوانمی یعنی ا
 ای شاداب و نورانی داشته، بهشتی شاداب و نورانی، در دنیا نیز چهرهگمانبی

 .ترپایین؛ هر چند در مراتب است
کریم از زندگی خوش و رضایت هشت. یان در بهشت خبر بهشت ۀنمنداقرآن 

ْعِيَها َراِضَيٌة : دهدمی ه در دنیا راه درست ک است . این رضایت، یا از خودشانِلسَّ
کرده ند. و البته باالترین مندبهرهکه از آن  است ییهانعمتیا از  اند،را انتخاب 

                                                           

 . ۶۶. صافات/ 3
 . ۰۶. حاقه/ 0
 . ۵۳۶، ص۱ج. مفردات الفاظ القرآن، 1
 . ۲۴. مطففین/ 2
 . ۱۰. حدید/ 2
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. پس رضایت ایشان در است نعمت آنان در بهشت، خشنودی از پروردگارشان
 .است ی پروردگار از آنانخشنود ۀجبهشت، نتی

مادی  ی خدا، هفت نعمتهانعمتی یادآوری برا مبارک ۀراین سو نه.
های های بلند و زیبا، قدحتخت روان، مۀچش برین، بهشت ؛شماردبرمیبهشت را 

گسترده، بالشدر دسترس، فرش  ۀمی ردیف هم. قرآن، ههاها و پشتیهای فاخر و 
کرده هانعمتین ا کند. است را نکره ذکر   تا بر بزرگی آنها داللت 

 یار مهمبس که کندمی یك نعمت معنوی را یاد ،هانعمت ۀمقرآن، در آغاز ه
 : نشنیدن سخن لغو و باطل:است
 .لَا َتْسَمُع ِفيَها لَاِغَيًة  - 
ِثيماً  - 

ْ
 0.َلا َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغوًا َولَا َتأ

که  است یهوده، چونان عذابیب سخنان که شودمیاز این بیانات دانسته 
که . از همین رو مؤمن هشوندمینبهشتیان هرگز بدان دچار  مواره در دنیا از فضایی 

گوین گریزانب گفتار ۀددر آن شنونده یا   .است یهوده باشد، 

 :۶۶-۱۱آیات 

يَف ُخِلَقت َفلَا ينُظُروَن ِإَلى الِإِبِل كَّ
َ
يَف ( ۱۷) أ َماء كَّ ِإَلى الس َّ َو

يَف ُنِصَبت  (۱۸)ُرِفَعت  ِإَلى اْلِجَباِل كَّ يَف ( ۱۹)َو ِإَلى الَأْرِض كَّ َو
ر ( ۲۱)ُسِطَحت  نَت ُمَذك ِ

َ
َما أ ْر ِإن َ يِطر ( ۲۱)َفَذك ِ ْسَت َعَليِهم ِبُمصَّ

ل َ
ى َوَكَفر ( ۲۲)

ُه اْلَعَذابَّ الَأْكَبر ( ۲۳)ِإلا َ َمن َتَول َ ُبُه الل َ ِ ِإن َ ( ۲۴)َفيَعذ 
اَبُهم ( ۲۵)ِإَليَنا ِإياَبُهم   (.۲۶)ُثم َ ِإن َ َعَليَنا ِحسَّ

                                                           

 . ۲۵. واقعه/ 3
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كه چگونه برافراشته1۷؟)است شده يدهآفر چگونه كه نگرندآيا به شتر منی  ( و به آمسان 
كوه1۸؟)است پا( و به  كه چگونه بر گسترده1۹؟)است ها  كه چگونه   ( و به زمیخ 
زگویی.)2۱؟)است كه تو اندر ز]شان[ ده  ( 22( بر آنان چیره نیسیت.)21( پس پند و اندر

زد،) كفر ور كه روی بگرداند و  كه خدا او را به عذاب 23مگر آن  رگ(   عذاب رتبز
 (2۶.)است ( سپس حسابشان با ما25.)است ( بازگشت آنان به سوی ما24.)كند

 هاها و آموزهپیام
کریم، انتقال انسان از امور ظاهری به سوی هاشیوهاز  .یك ی بیانی قرآن 

گذشتهاست اسباب و علل درونی روز رستاخیز و بهشتیان و جهنمیان  ،. در آیات 
گویی خبر داد ن از آن روز شگفت، به تنهایی اثرگذار نیست. پس وصف شدند؛ اما 

که به کندمیاندوزی دعوت ی و دانشآموزدر ادامه، بندگان را به معرفت ؛ معرفتی 
 ترس و خشیت از پروردگار انجامد.

افزایش معرفت، نگاه و تفکر در مظاهر قدرت الهی در دنیای  هایراهاز  
کریم بااست پیرامونی کرده. بر این اساس، قرآن   رها به مناظر و مظاهر خلقت اشاره 

و  رفتمییست و با شتر به سفر ز. در زمان نزول قرآن، عرب در بیابان میاست
که نماددرا می هاییکوهآسمانی پرستاره داشت و در مقابل خود  واری است ید 

کریم نیز به همین مظاهر اشاره دارد.بودند. بدین   رو قرآن 
 و قدرت سپس و کندمیان را به آفریدگار راهنمایی تفکر در امور عالم، انس

 .افزایدمییمان انسان به روز قیامت ا بر و آوردیم انسان یاد به را او حکمت آنگاه
کریم هاشیوهکه مبّلغان دین،  سزدمی دو. ی تبلیغی و اثرگذاری را از قرآن 

گاه با  کریم   تا داردیشه وامی، مخاطب را به انددرپیپیی هاپرسشبیاموزند. قرآن 
کلا در. شود اقناع و برود پاسخ دنبال به خود که از « یَف َک » ۀمین آیات، چهار بار 

کار رفتهاست ادات پرسش کیفیت آفرینش شتر و آسمان و است ، به  ؛ پرسش از 
 و زمین. هاکوه
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کریم در آیاتی اعالم  سه.  همچون دیگر پیامبران  یامبرپ که کندمیقرآن 
 ؛ وگرنه اعمال است یقین چنینرون بندگان سیطره ندارد، و بهبر باطن و د

 از آیات یاد شده بدین  هایینمونهبشر اختیاری نبود و ثواب و عقابی نداشت. 
ٌر : است شرح نَت ُمَذك ِ

َ
َما أ ْر ِإن َ ْيِطرٍ ، َفَذك ِ اسَّ ، َلْسَت َعَلْيِهم ِبُمصَّ نَْت ُتْكِرُه الن َ

َ
َفأ

َ
أ

ارٍ  0،وا ُمْؤِمِنيَن َيُكونُ  َحت َی نَت َعَلْيِهم ِبَجب َ
َ
كَّ َعَلى 1،َوَما أ ْفسَّ كَّ َباِخٌع ن َ

آَثاِرِهم ِإن  َفَلَعل َ
فاً  سَّ

َ
ْم ُيْؤِمُنوا ِبهَذا اْلَحِدیِث أ

َراٍت و  3ل َ  1.َفلَا َتْذَهْب َنْفُسكَّ َعَلْيِهْم َحسَّ
گر است یادآوری این نکته، از آن رو یت خود را در هدا ۀجنتی که مبّلغان دین، ا

 دست از را خود ۀدیغ ناامید نشوند و عزم و اراتبل ۀممردم مشاهده نکردند، از ادا
 توانستندسلطه نداشتند و نمی هاانساننیز بر باطن  یای الهیانب چراکه ندهند؛

گهانی در آنها پدید آورند و به یادآوری بسنده میدگرگون  .کردندی نا
ى ۀیبرخی از آ چهار.

ا َمن َتَول َ
 که اسالم دین مدارا  اندکردهبرداشت  َوَكَفَر  ِإل َ

گفتاست نگریو قاطعیت همراه با واقع گرچه همواره باید با مخاطبان  وگو . زیرا 
کفر خود عناد دارند  که در  کافران   کرد و آنان را پند و موعظه داد، اما در برابر 

کرد، بلکه باید با آنان به یزند، نباید به موعظستو با مؤمنان می  ه بسنده 
که موعظه  1.لَا َتُكوَن ِفْتَنٌة  َوَقاِتُلوُهْم َحت َیمقابله برخاست:  گمان   این 

که ا به هم آن - است یانی در دعوت بندگان به سوی خداپا ۀلزبانی مرح ین بهانه 
ی پندار - آمران به معروف و ناهیان از منکر، جان و مال خود را از دست ندهند

 .است باطل
                                                           

  .۳۳. یونس/ 3
  .۴۵. ق/ 0
کهف/ 1  .۶.  
  .۳. فاطر/ 2
 .۱۳۰ بقره /. 2
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کوچکگمانبی پنج. . بنابراین است ، همه چیز در برابر عظمت الهی حقیر و 
 ی آنواقع عظمت ۀددهن، نشانستایدمیوقتی خدا چیزی را به شدت و بزرگی 

 دوزخ وصف در خدا. است داده رخ جهنم، عذاب ۀرو این مسئله دربا است
ِليٌم ، 0ِديٌد َعَذاٌب شَّ : کندمیمختلفی بیان  یهاویژگی

َ
، 3َعَذاٌب ُمِهيٌن ، 1َعَذاٌب أ

ِعيرِ ، 1َعَذاٌب ُمِقيٌم  َعَذابَّ ، 7َعَذابَّ اْلَحِريِق ، 6َعَذاٌب َعِظيٌم ، 1َعَذاِب الس َّ
َم ، 9َعَذاٌب َغِليٌظ ، 8اْلُخْلِد  ْبَقىو  01َعَذابَّ َجَهن َ

َ
د ُ َوأ شَّ

َ
 .00أ

کافران به   . اندشدهتهدید  اْلَعَذابَّ اْلَأْكَبَر  تربزرگعذاب در این سوره نیز 
گاه به عذاب الهی با این اوصاف، می یست از راه باطل خود بابنابراین شخص آ

 یمان باشد، یا مصلحت خود را تشخیص ندهد.ادست بکشد؛ مگر اینکه سست
اَبُهْم ُثم َ ِإن َ َعَلْيَنا و  ِإن َ ِإَلْيَنا ِإَياَبُهْم در آیات  شش.  وجود مهم ۀتدو نک ِحسَّ

 :دارد
ها را برای و تحمل سختی است امبریسخنان، تسکین قلب پ اینالف. 

 .کندمیایشان آسان 
                                                           

 .۴آل عمران / . 3
 .۱۳بقره / . 0
 .۳۳بقره / . 1
 .۰۱مائده / . 2
 .۴حج / . 2
 .۱بقره / . 2
 .۱۳۱آل عمران / . 1
 .۵۲یونس / . 3
 .۱۱ابراهیم / . 1

 .۶۵فرقان /  .32
 .۱۲۱طه / . 33
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ی بزرگ مسئولیت خدا چراکه ترساند؛یم را معاند کافران شدتب. به
گرفته رسیحساب که هیاست را خود بر عهده  چیز از دید او پنهان  چ؛ خدایی 

 .ماندنمی
 



 

 فجر ۀسور
 
 
 

ر ۀ  سور ج 
 ف 

 :۱۴ - ۱ آیات

ِحيم.  ْحمِن الر َ ِه الر َ ْفِع َواْلَوْتر ( ۲)َوَلياٍل َعْشر ( ۱)َواْلَفْجر ِبْسِم الل  َوالش َّ
يِل ِإَذا يْسر ( ۳)

ٌم ل ِِذی ِحْجر ( ۴)َوالل َ َلْم َتَر ( ۵)َهْل فِى َذِلكَّ َقسَّ
َ
أ

كَّ ِبَعاد  ِتی َلْم يْخَلْق ِمْثُلَها فِى ( ۷)اْلِعَماد ِإَرَم َذاِت ( ۶)َكيَف َفَعَل َرب ُ
ال َ

ْخَر ِباْلَواد ( ۸)اْلِبلَاد  ِذيَن َجاُبوا الص َّ
َوِفْرَعْوَن ِذی الَأْوَتاد ( ۹)َوَثُموَد ال َ

ِذيَن َطَغْوا فِى اْلِبلَاد ( ۱۱)
اد ( ۱۱)ال َ ْكَثُروا ِفيَها اْلَفسَّ

َ
ب َ ( ۱۲)َفأ َفصَّ

ْوَط َعَذ  كَّ سَّ اد ( ۱۳)اب َعَليِهْم َرب ُ كَّ َلِباْلِمْرصَّ  (.۱۴)ِإن َ َرب َ
شند ( و 2ی دهگانه،)ها( و به شب1دم.)يدهسپ به سوگند. مهربان ۀبه نام خداوند بخ

گردد.)3به جفت و تاق) [ سوگندی ( آيا در این، ]نیاز به4( و به شب، چون سپری 
كه پروردگارت با عاد چه 5؟)است ]ديگر[ برای خردمند ( با ۶كرد؟)( آيا ندانسیت 

كه كه مانندش در شهرها نساخته بودند؟)۷وار بود)است ]شهر[ ارم  كه ۸(  ( و با مثود، 
ته ه در را هاسنگتخ ]یی برای ها( و با فرعون، صاحب میخ۹يدند؟)بریم در 

كردند)1۱شكنجه[؟) كه در شهرها طغیان  كشیدند.)11( مهانان  ( 12( و آهنا را به فساد 
يان[ پروردگارت ب]تا آنكه و را عذاب ۀر سر آنان تاز  در تو پروردگار حمت( به13.)آورد فر

 (14.)است گاهیخ كم
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 هاها و آموزهپیام
گون هایملتالهی در میان افراد و  هایسنتاین سوره در پی بیان  .یك  گونا

 مفاد. شوندمین نابود هرگز - تکوینی هایسنتهمچون  -که  هاییسنت؛ است
 :است شرحین بد مبارک ۀرین سوا

که چگونه سرکشی، طغیان هایامتالف. بیان خوی و منش  را به  هاآنگر 
کت ۀطور  .افکند هال

که اموال یتیمان را به هاانسانب. بیان طبیعت و سرشت   ظلمی طاغی 
گردآوری ثروت بودند و هنگام مصیبت به عجز و ناله  ندکردمی تصاحب و در پی 

 .گرفتندراه اسراف در پیش میو هنگام برخورداری،  آمدندمیدر 
که از پروردگار خود خشنود شدند و او نیز از  گروهی  راضی  هاآنج. یادآوری 

 شد و به مقام نفس مطمئنه بار یافتند.
کمتر  دو. که مفسران در معنای واژگان این سوره دارند، در  از  ایواژهاختالفی را 

کریم که برخی مجموع اح توانمی قرآن  و  اْلَفْجرِ تماالت را در یافت؛ چندان 
ْفِع َواْلَوْترِ  . همین اختالفات ما را به ضرورت وجود مکّملی اندرساندهبه چهل  الش َّ

کریم رهنمون  که بهسازدمیبرای قرآن  کسانی  ی بتوانند مراد خدای متعالی را راحت. 
اهند بود؛ نخو ینمعصوم ۀماز میان احتماالت فراوان نمایان سازند و اینان، جز ائ

کریم نزد آنان کلمات  است زیرا حقایق واالی قرآن  و ایشان مخاطبان نخستین این 
 نورانی هستند.

ْفِع َواْلَوْترِ »، «یال  َعْشر  لَ » ،«اْلَفْجرِ » کلمات ۀراحتماالت اساسی دربا سه. و « الّشَ
یِل » کرد: توانمی را در دو محور« الّلَ  خالصه 

ده روز نخست  <َلياٍل َعْشرٍ >و  است ید قربانصبح روز ع <اْلَفْجرِ >الف. 
ْفِع َواْلَوْترِ >. حجهذی یه و روز عرفه اشاره دارد و  <الش َّ يِل >نیز به روز ترو

نیز شب  <الل َ
 .است بیتوته در مزدلفه
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نیز ده  َلَياٍل َعْشرٍ و  است همان صبح صادق و وقت نماز صبح اْلَفْجرِ ب. 
که هنگامهشب پایانی ماه مبارک رم . است ی برتر و مناسب برای بندگیاضان 

ْفِع َواْلَوْترِ  و  شودمیکه هنگام سحر خوانده  است نیز اشاره به نمازهایی الش َّ
ْيِل ِإَذا َيْسرِ 

 ید.گویانی شب را بازمیپا ۀمنی َوالل َ
کریم در بیان قسم و  چهار. معموال  ذکر قسم و سپس « مقسم علیه»روش قرآن 

 :است درنگ درخور نکته دو مبارک ۀر. اما در این سواست «م علیهمقس»
الف. بر اساس نظر برخی مفسران، جواب قسم با اتکا به وجود قرینه، حذف 

 .است شده
گون، پرسشی تقریری یاد  هایقسمب. خدای متعال پس از بیان  : کندمیگونا

کافی و وافی ِ : است آیا این سوگندها برای خردمندان  ٌم ِلِذي ِحْجرٍ َهْل ف  .ي ذِلكَّ َقسَّ
 :دارد وجود  نظر دو مبارک ۀرین سوا در قسم جواب ۀردربا پنج.

اِد  ۀلالف. جم كَّ َلِباْلِمْرصَّ  .ِإن َ َرب َ
ی بر اله عذاب وقوع به پروردگار هشدار ۀنب. فعل امر محذوف، به قری

کهگران در دنیا و آخرت، و بشارت به ثواب برای جانعصیان در حالت رضا  هایی 
 .روندمییامت نیز به بهشت ق در و برندو تسلیم به سر می

یشتر در ب تدبر و تفکر ۀنقرآنی، زمی هایابهاماین ابهام در جواب، همانند دیگر 
کریم را فراهم   .کندمیقرآن 

پیوند تنگاتنگی وجود دارد. « عقل»با « حجر»میان معانی لفظی  شش.
که قدرت تفکر و تعقل ندارد، و «علیه محجورٌ »یعنی اتاق، و « حجره» کسی  ، یعنی 
کارکردهای عقل ا ۀم، یعنی دامان مادر. ه«حجر ااُلم» ین الفاظ و معانی با 

. کندمیهماهنگی دارند؛ زیرا عقل نیز همچون دامان مادر و اتاق، انسان را حفظ 
کمبود عقل، حق تصرف در ا« یهعل محجورٌ » که به دلیل فقدان یا  کسی  موال یعنی 

 خود را ندارد.
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یخ به  یهاجلوه مبارک ۀراین سو هفت. گونی از قدرت بشری را در تار گونا
 :گذاردمینمایش 

شهرها اشاره  هایساختمانحکام است عمرانی و هایپیشرفتالف. به 
 برافراشته هایستونو دارای قصرهای بلند و  مانندبیکه « ارم»؛ مانند شهر کندمی

ِتي َلْم ُيْخَلْق ِمْثُلَها فِي اْلِبلَاِد ِإَرَم َذابود: 
 .ِت اْلِعَماِد * ال َ

کوه برای  هاسنگخراج است ب. به پیشرفت صنایع اشاره دارد؛ مانند از دل 
ین را نداشتند: امروز ۀتکه هیچ یک از وسایل پیشرف ایدورهسازی، در ساختمان

ْخَر ِباْلَواِد  ِذيَن َجاُبوا الص َّ
 .َوَثُموَد ال َ

یارویی با دشمنانش و آزارشان  ج. به قدرت نظامی فرعون و هیبت او در رو
که آسیه همسرش نیز هنگام مخالفت با او از  در امان  هایششکنجهاشاره دارد 

 .َوِفْرَعْوَن ِذي اْلَأْوَتاِد نماند: 
که عنادشان با خدا شخصی هشت. و بر  است خدای متعال در برابر معاندانی 

 را آنان بۀتو بلکه ،شودمییند، نه تنها از در صبر و مهلت وارد افزامیفساد جامعه ن
که به افساد و تباهی جامپذیردمی هم  یبشر ۀع. اما با اهل عناد و لجاجت 
ک خدای بزرگ کندمی، قاطع و سریع برخورد ندپردازمی . از اینجا علت انتقام هولنا

که شهرها را به فساد می اَد فَ  یدندکشاز مجرمانی  ْكَثُروا ِفيَها اْلَفسَّ
َ
 .شودمیروشن  أ

کرم در « رّب »و اضافه شدن « کربّ »تعبیر  اِد به پیامبر ا كَّ َلِباْلِمْرصَّ ، برای ِإن َ َرب َ
که طغیانگران پیشین را در هم است دلداری دادن به ایشان ؛ یعنی پروردگاری 

کیفر است کوبیده  .دهدمی، دشمنان تو را نیز 
ین آیات ا ۀیالهی همواره با میزان جرم همخوانی دارد. بر پا هایمجازات نه.

گرفتار عذابی گرانطغیانشریف، فسادگستران و  ، همانند قوم عاد، ثمود و فرعون، 
ْوَط َعَذاٍب  درپی متناسب با جرمشان شدند؛ عذابی پی كَّ سَّ ب َ َعَلْيِهْم َرب ُ و  َفصَّ

ْوَط َعَذاٍب  شدید و غلیظ کل . شدت اینسَّ ی شالق معن به «سوط» ۀمعذاب، از 
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یانهشودمیفهمیده  گر است ی تشبیه شدها. عذاب به تاز  آمده فرود آنان ۀدکه بر 
گهانی بود: همچن. است اِد ین، عذاب خدا در حق آنان، نا كَّ َلِباْلِمْرصَّ . در ِإن َ َرب َ

اب شدن با آن، آمادگی نداشتند و چنین عذابی از عذ روروبهنتیجه برای 
کو  ترسختشده، بسیار  بینیپیش  .است تردردنا

کمین شکار خود نشسته ده. تا در وقت مناسب او  است شکارچی، همواره در 
کمین کند؛ اما طعمه معموال  به  گرفتار را شکار  کمین  کننده توجهی ندارد؛ وگرنه در 

گفتار او هماره در دید خدای شودمین کردار و  که  گر مؤمن بداند   سبحان. حال ا
اِد  است كَّ َلِباْلِمْرصَّ گرفتار نِإن َ َرب َ  .شودمی، به انتقام الهی 

 :۶۳-۱۵آیات 

ْكَرَمن
َ
َمُه َفيُقوُل َرب ِى أ ْكَرَمُه َوَنع َ

َ
ُه َفأ اُن ِإَذا َما اْبَتلَاُه َرب ُ ا الِإنسَّ م َ

َ
 َفأ
ا ِإَذا َما اْبَتلَاُه َفَقَدَر َعَليِه ِرْزَقُه َفيُقوُل ( ۱۵) م َ

َ
َهاَنن  َوأ

َ
لا َ  َكلا َ َبل( ۱۶)َرب ِى أ

وَن َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكين ( ۱۷)ُتْكِرُموَن اْليِتيم  ( ۱۸)َولَا َتَحاض ُ
ا  م ً

ْكلًا ل َ
َ
َراثَّ أ ُكُلوَن الت ُ

ْ
ا ( ۱۹)َوَتأ ا َجم ً وَن اْلَماَل ُحب ً  (.۲۱)َوُتِحب ُ

گرامی  دهد،ن به او فراوا نعمت و ددار اشاما انسان، چون پروردگارش او را بيازمايد و 
یز داشتهگویم اش را ( و اما چون وی را بيازمايد و روزی15.)است يد: پروردگارم مرا عز

كرد.)گویم گرداند،بر او تنگ  ( چنیخ نیست. بلكه يتمی را 1۶يد: پروردگارم مرا خوار 
ک1۷يد)نوازمنی يانگرا بر منی ديگرهمبه[ بينوا  ]دادن( و بر خورا ( و میراث را 1۸د)یز

يد.)1۹ید)كنغارت می  (2۱( و مال را سخت دوست دار

 هاها و آموزهپیام
 نگاه در. است بال و نعمت ۀراین آیات در پی اصالح بینش انسان دربا .یك
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چنانکه بال  0.َولَا َتْفَرُحوا ِبَما آَتاُكْم ی نیست: شاد ۀییم، نعمت همواره ماکر قرآن
ْوا َعَلىدن نیست: همیشه برای افسوس خور سَّ

ْ
البته انسان به  1.َما َفاَتُكْم  ِلَكْيلَا َتأ

، دهدمیخوشحال و هر چه را از دست  یابدمیاقتضای سرشت خویش هر چه 
که از این ایمرحله. اما پیامبران آمدند تا انسان را به شودمیغمگین   سانبرسانند 

 .نباشند
م َ  آیات نکوهش جزع و ناله دو.

َ
ُه َفأ اُن ِإَذا َما اْبَتلَاُه َرب ُ به نوعی با آیات  ا اْلِإنسَّ

گذشته،  که ناظر بودن  است گونهاینپیشین و پسین ارتباط دارد. ارتباط با آیات 
یت الهی را جلب رضا تا کندمی چندان دو را او تالش انسان، حاالت ۀمخدا بر ه

کرا  غضب ۀنم و محرومیت را نشاکند و از خشم او بگریزد؛ نه اینکه نعمت را دلیل ا
کرام و توهین در  است لهی بداند. ارتباط آیه با آیات پسین، چنینا گویی قواعد ا که 

کرام یتیم و خوردن  است نظر انسان، متفاوت از چیزی که باید باشد. یعنی عدم ا
گسست قلبی از مال دنیا  است مال دیگران، سبب اهانت و اطعام مسکینان و 

کرام ۀیما  .ا
که به هنگاِم راز و نیاز با پروردگار خود،  است گونهاین مؤمن ۀدطبیعت بن سه.

 رواین. از داندمی و پروردگار خویش را خدای همه بیندمی خود کنار را مؤمنان ۀمه
کریم تعبیر  کار رفته« ربنا»بیش از شصت بار در قرآن  به  ایمانبی. اما انسان است به 

ام سخن از پروردگار، خود را محور اصلی . حتی هنگاست اعتنابیدیگران 
ْكَرَمِن و به دیگران هیچ توجهی ندارد:  کندمیو با ضمیر مفرد یاد  انگاردمی

َ
 َرب ِي أ

َهاَنِن و 
َ
 .َرب ِي أ

کرام و اهانت در دیدگاه غیر مؤمنان،  است گفتنی ک ا  مادی یهانعمتکه مال

                                                           

 . ۲۰. حدید/ 3
 . همان 0
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ک توانندنمی. ایشان هرگز است که مال یابند  کرام و اهانت، خشنودی و  در ا
 .است ناخشنودی خدا

گر بنده، تدبیر ه چهار. ی حکیم بداند و بس، به دو خدا دست به را وجود ۀما
 دلیل، دیگر نعمت و بال در نزد او تفاوتی ندارد:

 .کندمیقبال است و از آن داردمیالف. تقدیر موالیش را دوست  
 او باشد، هر دو نزد او یکسانب. وقتی نعمت و بال در مسیر رشد و تکامل 

ئات خود درون در که رسدمی ایدرجه؛ بلکه به است یرا ز دارد؛ تردوست را ابتال
 سبب ناله و تضرع به درگاه الهی خواهد شد و در قیامت پاداش دارد.

ا َبْل َلا ُتْكِرُموَن اْلَيِتيَم  ۀیپیام آ پنج.
کمک به یتیمان  َكل َ با فهم عمومی از 

ک یتیمان نیست؛ بلکه شامل تفاوت د ک و خورا ارد. مراد آیه، فقط تأمین پوشا
کرام هم  و به مهربانی  شوندمییتیمان سرخورده  معموال   که چرا ؛شودمیاحترام و ا

کین نیز، تنها تغذ یست؛ ن آنان ۀیدیگران نیاز بیشتری دارند. مقصود از اطعام مسا
کار نی ؛ زیرا نیاز یتیمان با گیردمی ز در بربلکه تشویق و ترغیب دیگران را به این 

و نابودی فقر، تنها با تالش همگانی  شودمینانفاق برخی از نیکوکاران تأمین 
 .است مؤمنان ممکن

که امیرمؤمنان ایاندازهتهیدستی نیازمندان به  آن را از اسباب  اهمیت دارد 
سبحان نیز عدم خدای  0.«کیال یتبیغ بالفقیر فقره»: است طغیان آنان بر شمرده

کافران خوانده ِه اْلَعِظيِم * : است اطعام مسکین را از صفات  اَن لَا ُيْؤِمُن ِبالل َ ُه كَّ ِإن َ
 1.َطَعاِم اْلِمْسِكيِن  َولَا َيُحض ُ َعَلى

که یتیمان، سرپرست ندارند، دست شش.  تراندازی به اموالشان آساناز آنجا 
                                                           

 .۰۲۵، ص ۲۳۳. نهج البالغه، خطبۀ 3
 . ۰۴-۰۰. حاقه/ 0
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که همچون آتش، درون وجواموال ؛است  .کندمید غاصب را به جهنم تبدیل ی 
آیات فراوانی در قرآن مجید، محبت مالی و معنوی به یتیمان را سفارش  

 :کنندمی
ن َتُقوُموا ِلْلَيَتاَمی - 

َ
 0.ِباْلِقْسِط  َوأ

وُلوا اْلُقْربَى - 
ُ
َر اْلِقْسَمَة أ ِإَذا َحَضَّ اِكيُن َفاْرُزُقوُهم ِمْن  َواْلَيَتاَمی َو ُه َوُقوُلوا َلُهْم َواْلَمسَّ

 1.َقْولًا َمْعُروفاً 
ْمَواَلُهْم ِإلَى - 

َ
ُكُلوا أ

ْ
ْمَواِلُكْم  َولَا َتأ

َ
 3.أ

ا َبْل َلا ُتْكِرُموَن اْلَيِتيَم  - 
 .َكل َ

کرام یتیم را برجسته است یر، از غیبت به خطاب التفات شدهاخ ۀیدر آ  ترتا ا
 .کند

 :۰۳-۶۱آیات 

ِت ݩݩُ َكلا َ ِإَذا د ا ك َ ا َدك ً ا( ۲۱) الَأْرُض َدك ً ف ً ا صَّ ف ً كَّ َواْلَمَلُك صَّ ( ۲۲) َوَجاء َرب ُ
ْكَرى ِ ن َى َلُه الذ 

َ
اُن َوأ ُر الِإنسَّ َم يْوَمِئٍذ يَتَذك َّ ( ۲۳) َوِجیَء يْوَمِئٍذ ِبَجَهن َ

ْمُت ِلَحياتِى  َحد( ۲۴)يُقوُل يا َليَتِنی َقد َ
َ
ُب َعَذاَبُه أ ِ ( ۲۵) َفيْوَمِئٍذ لا َ يَعذ 

َحد ݬݬِ َولَا يوث
َ
ة ( ۲۶)ُق َوَثاَقُه أ ْفُس اْلُمْطَمِئن َ يُتَها الن َ

َ
  ِعىݬݬِ ݡجݣݣْر ا (۲۷)يا أ

ْرِضية  ݥِك ݭݭݭِ ِإَلى َرب     َواْدُخِلى (۲۹)َفاْدُخِلى فِى ِعَباِدی ( ۲۸)َراِضيًة م َ
ِتی  (.۳۱) َجن َ

كوبيده شود)است نه چنان ، سخت در هم  كه زمیخ [ پروردگارت و ان( و ]فرم21؛ آنگاه 
                                                           

 . ۱۲۱. نساء/ 3
 . ۳. همان/ 0
 . ۲. همان/ 1
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وز، انسان پند 22در صف آيند.)فرشته، صف  كنند. آن ر وز احضار  ( و جهمن را در آن ر
كجا؟)گیرد؛ و]یل كجا و پند  گويد: 23[ او  [ از پيش كاش برای زندگاین خود ]چیزی»( 

كس مهچون خدا عذاب نكند)24«)فرستاده بودم. وز هیچ  ( و هیچ 25( پس در آن ر
ه،)2۶ند نكشد.)كس مهچون او درب ( خشنود و خوشايند به 2۷( ای نفس مطمئن 

( و در هبشت من داخل 2۹( و در میان بندگان من درآی.)2۸سوی پروردگارت بازگرد،)
 (3۱شو.)

 هاها و آموزهپیام
 ، برای بازداشتن مخاطبان است که در این آیات تکرار شده« کاّل » ۀژوا .یك

ا َبْل َلا ُتْكِرُموَن  ۀیآ در. است صواب ۀشاندی ی او برایسازآماده و خطا ۀشاز اندی
َكل َ

 بسیار را  یهانعمتکه  داردبازمیمخاطبان را از این خیال باطل  اْلَيِتيَم 
 ۀدو سپس آنان را آما نددانستمی حقارت ۀنعالمت بزرگی، و تنگدستی را نشا

کرام یتیمان  کندمییرش این بینش پذ   سرپرستبیکه بزرگی و بزرگواری در ا
کمک است گرفتن بر فقرا و تشویق نکردن دیگران برای  کوچکی در سخت   ، و 

 به نیازمندان.
اً  ۀیآ  ًا َدك  ِت اْلَأْرُض َدك  ا ِإَذا ُدك َ

ککه  فهماندمی َكل َ و معیارهای حقیقی  هامال
کرام و اهانت، در روز قیامت دانسته  کوبیده شودمیا که زمین سخت در هم  ؛ روزی 

 و شوندمیو همه در پیشگاه الهی حاضر  گرددمییهانی دگرگون ک نظام و ودشمی
کنارپرده  .رودمی ها 

 و تفکر از و نباشند قرآن ۀدکه تنها خوانن است قرآن از مسلمانان خواسته دو.
که بدون تدبر و ا در تدبر کتاب بازنمانند. مثال آیات متعددی در قرآن وجود دارد  ین 

که بهآ مانند گردد؛آشکار نمیاندیشه، معنای آن  ی خدا قائل به برا ظاهریاتی 
 :اندجسمانیت شده
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ْحمُن َعَلى اْلَعْرِش  -   0.َوىاست الر َ
ْيِديِهْم  - 

َ
ِه َفْوَق أ  1.َيُد الل َ

ُه فِي ُضَلٍل ِمَن اْلَغَماِم  -  ِتَيُهُم الل 
ْ
ن َيأ

َ
ا أ

 3.َهْل َيْنُظُروَن ِإل َ
كَّ  ۀییز آن مبارکه ۀردر این سو ی وقتی بنده، قلب خود ول ؛است آمده َوَجاَء َرب ُ

؛ زیرا برای او است که جسم بودن خدا محال یابدمیدر، گشایدمیرا به روی حقایق 
ْی  مانندی نیست ِمْثِلِه شَّ َلْن هرگز مرا نخواهی دید:  فرمایدمیخود نیز  1.ٌء َلْیسَّ كَّ

که دیده ن 1.َتَرانِي ی باشد. جسمان تواندینم ندارد، مانند و شودمیموجودی 
کلمه ۀیبنابراین باید در آ در «. آیات»یا « قهر»یا « امر»ی در تقدیر باشد؛ مثال ایادشده، 

 «جاء آیات ربك»یا « جاء قهر ربك»یا « جاء امر ربك»نتیجه صورت واقعی آیه، 
 .است

َم َوِجي ۀیدر آ سه. آمدن جهنم را در روز قیامت مجاز  انتومی َء َيْوَمِئٍذ ِبَجَهن َ
َزِت اْلَجِحيُم ِلَمن  ۀیدانست؛ یعنی برای صاحبان خود نمایان شد؛ همانند آ ِ َوُبر 

گویی به سوی آنان آمد، پس از آنکه از ایشان غائب بود. شاید هم به معنای  6.َيَرى
کرد و به سوی آنها شتا فت و حقیقی خود باشد؛ یعنی دوزخ از مکان خود حرکت 

ک که جهنم در بلعیدن آنان شتاب دارد و است این حقیقتی بسیار هولنا گویی  ؛ 
 7.َهْل ِمن َمِزيٍد : دهدمیندا 

                                                           

 . ۵. طه/ 3
 . ۱۳. فتح/ 0
 . ۲۱۳. بقره/ 1
 . ۱۱. شوری/ 2
 . ۱۴۰. اعراف/ 2
 . ۰۶. نازعات/ 2
 . ۰۳. ق/1
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گرامیروا ۀیبر پا که این آیات بر رسول   ۀرنازل شد، چنان چه یتی، هنگامی 
 ۀرتا آن روز چنین حالتی را در چه ،اصحاب که گشت دگرگون حضرت مبارک
 0ند.یده بودندایشان 

 در روز محشر آرزوهای فراوانی خواهد داشت: کارگناهانسان  چهار.
کاش  که او را از راه حق بازداشت، دوست  گاههیچالف. ای  کسی  : شدنمیبا 

ِخْذ ُفلَانًا َخِليلاً  َيا َوْيَلتَی ت َ
َ
 1.َلْيَتِني َلْم أ

کاش هرگز  م َ : کردنمییافت در را خود اعمال نامۀب. ای 
َ
وتَِى ِكَتاَبُه َوأ

ُ
ا َمْن أ

وتَّ ِكَتاِبَيْه 
ُ
 3.ِبِشماِلِه َفَيُقوُل َيا َلْيَتِني َلْم أ

کی بی کاش چونان خا  به تا گذاشتارزش بود و پا به جهان زندگان نمیج. ای 
گرفتار نمیچن نَذْرَناُكْم َعَذابًا َقِريبًا َيْوَم َينُظُر اْلَمْرُء َما َقد َ  : شدین عاقبتی 

َ
ا أ َمْت ِإن َ

 1.َيَداُه َوَيُقوُل اْلَكاِفُر َياَلْيَتِني ُكنُت ُتَراباً 
کاش َلْيَتِني برای زندگانی خود چیزی از پیش بفرستد:  ستتوانمی د. ای 

ْمُت ِلَحَياتِي  .َقد َ
ْمُت ِلَحیاتی»از عبارت  که زندگی حقیقی و واقعی انسان  آیدمیچنین بر« َقّدَ

اَر اْلآِخَرَة َلِهَی اْلَحَيَواُن َلْو : فرمایدمیدیگر  اییهآ؛ چنانکه در است در آخرت ِإن َ الد َ َو
 1.َكاُنوا َيْعَلُموَن 

؛ چه رسد به کندنمیی را با زبان تهدید کس ضرورتکریم و صبور، جز به پنج.
 - خداوند که کندمیاقدام عملی برای اجرای تهدید. متأسفانه انسان چنان سقوط 

                                                           

 . ۱۴۱ص، ۱۳. مجمع البیان، ج3
 . ۲۳. فرقان/ 0
 . ۲۵. حاقه/ 1
 . ۴۳. نبأ/ 2
 . ۶۴. عنکبوت/ 2
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َفَيْوَمِئٍذ َلا : کندمیتهدید  گونهاینی را و - است مقدم بشغض بر رحمتش که
َحٌد 

َ
ُب َعَذاَبُه أ ِ گویای خشم الهی« بیعّذ ». فعل ُيَعذ   چه معلوم باشد، چه مجهول، 

 .است
؛ زیرا کندمییت تقو شدتبه را مظلوم مؤمنان ۀیتفکر در این آیات، روح

کافراندرمی که  که روزی فراخواهد رسید  که  ایگونهبه  یابند  عذاب خواهند شد 
گمان کس آن را   .بردنمی هیچ 

که مخاطب حضرت حق شود:  شش. َيا نفس مطمئن، این افتخار را دارد 
ُة  ْفُس اْلُمْطَمِئن َ َيُتَها الن َ

َ
 آرامش ۀیکه ما است . راه رسیدن به نفس مطمئن، ذکر الهیأ

ِه َتْطَمِئن ُ ا: است قلب لَا ِبِذْكِر الل َ
َ
 : نمازآیدمییاد الهی با دو چیز به دست  0.ْلُقُلوُب أ

َلوَة ِلِذْكِري ِقِم الص َّ
َ
که نام دیگر  1َوأ ْكَر : است «ذکر»و قرآن  ِ ْلَنا الذ  ا َنْحُن َنز َ بر  3.ِإن َ

 نفس مرحلۀاین پایه، قرآِن باالرونده)نماز( و قرآن فرودآمده از نزد خدا، انسان را به 
گر ه»فرمود:  امام سجاد رواین از. درساننیم مطمئن ین بروند، ب از عالم اهل ۀما

گر قرآن همراه من باشد، از تنهایی وحشت ندارم لو مات من بین المشرق  ؛ا
 1«وحشت بعد أن یکون القرآن معی.است والمغرب، لما

. از است یار زیبایی نهفتهبس نکات مبارک، ۀریانی این سوپا ۀیدر دو آ هفت.
که ص احبان نفس مطمئن بهترین بخش وجودشان، یعنی قلب خود را، آنجا 

بخشید و آنان را در  ،، خدا نیز به آنان نفس مطمئناندکردهخالصانه وقف پروردگار 
کل قرار خود خاص بندگان ۀرزم . از ِعَباِدي: کرد اضافه خود به را «عباد» ۀمداد و 

، فقط در این «جّنتی»یب کتر در پروردگار به «بهشت=  جنت» مۀکل ۀفطرفی اضا
                                                           

 . ۲۳. رعد/ 3
 . ۱۴. طه/0
 . ۳. حجر/ 1
 . ۶۳۲، ص۲. الکافی، ج2
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 سوره آمده تا شرافت بهشت را بنمایاند و اینکه برای بندگان خالص آماده شده
 .است

 خاص بندگان ۀرکه صاحب نفس مطمئن، نخست در زم است گفتنی
و سپس وارد بهشت  0قرار دارند، بیتاهلو  که پیشاپیش آنها پیامبر آیدمیدر

 .است شرافت بهشت به اهل آن -جای دیگری  همانند هر -تا نشان دهد  شودمی
ورود به بهشت همگانی یا بهشت اختصاصی مقربان خدا، به میزان  هشت.

و این حالت، جز با بازداشتن نفس از پیروی  است ترس از جایگاه پروردگار وابسته
ْفسَّ َع : آیدمینهوای نفس به دست  ِه َوَنَهی الن َ ا َمْن َخاَف َمَقاَم َرب ِ م َ

َ
ِن اْلَهَوى* َفِإن َ َوأ

َوى
ْ
َة ِهَی اْلَمأ گاهی از جایگاه ربوبی 1.اْلَجن َ و زمانی از عذاب الهی.  است ترس، 

، نه از عذاب الهی؛ زیرا هراسندمیبندگان خاص خدا از جایگاه ربوبی پروردگار 
 .اندگناهی مرتکب نشده

                                                           

 . ۱۲۱، ص۰. همان، ج3
 .۴۳ـ  ۴۱. نازعات/ 0
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 بلد ۀسور
 
 
 

 ن لد ۀ  سور
 :۱-۱آیات 

ْحمِن  ِه الر َ ِحيم.  ِبْسِم الل  ْقِسُم ِبَهَذا اْلَبَلد الر َ
ُ
نَت ِحل ٌ ِبَهَذا اْلَبَلد ( ۱)لَا أ

َ
َوأ

َبد ( ۳)َوَواِلٍد َوَما َوَلد ( ۲) اَن فِى كَّ ن ( ۴)َلَقْد َخَلْقَنا الِإنسَّ
َ
ُب أ يْحسَّ

َ
أ

َحد 
َ
ن يْقِدَر َعَليِه أ

َبًدا( ۵)ل َ
ْهَلْكُت َمالًا ل ُ

َ
ْم ( ۶) يُقوُل أ

ن ل َ
َ
ُب أ يْحسَّ

َ
أ

َحديَر 
َ
 (.۷) ُه أ

شند ( و حال آنكه تو در آن 1ین شهر ]مكه[.)ا به سوگند نه. مهربان ۀبه نام خداوند بخ
كه آورده2جای داری.) زندی  ( مهانا انسان را در رنج 3.)است ( سوگند به پدر و فر

يده واهد شد؟)ه كه پندارد( آيا می4امي.)آفر كس هرگز بر او چیره نخ گويد: 5یچ  مال »( 
كردم.فراوان تب كس او را نديدهه كه پندارد( آيا می۶«)اه   (۷؟)است یچ 

 هاها و آموزهپیام
 :است ین این سوره چند دیدگاهآغاز ۀیی قسم در آنف ۀردربا .یك

 دارد، مکه که ارزشی و شرافت ۀم؛ یعنی با ه«ال اقسم»الف. معنای حقیقی 
 و خون و دیده آزار شهر این در رسولش زیرا کند؛ یاد قسم شهر این به خواهدمین خدا

ی تعظیم و تکریم برا مکه به نخوردن سوگند بنابراین. است شده مباح جانش
 .است پیامبر
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که نیازی به  است که موضوع چنان روشن است ب. نفی قسم، برای آن
 سوگند نیست.

کید دانست؛ مانند موارد مشابه در قرآن.« ال» توانمی ج. بر این  0را زائد و برای تأ
 چون شهر، این به من که معنا این به. اندمرتبط دیگریکم و دوم با یک ۀیس، آاسا

. بر اساس خورممی سوگند دارد، اقامت آن در خدا رسول همچون شریفی انسان
 .است مراد این دیدگاه نیز همچون دیدگاه نخست، تعظیم پیامبر

 ذکر با ،اسماعیل فرزندش و ابراهیم حضرت به َوَواِلٍد َوَما َوَلَد  ۀیتفسیر آ دو.
 زمین در توحید نمادهای به بلد ۀریه، سوپا این بر. دارد مناسبت آیه آغاز در مکه

گرامی اسالم ،<َوَلَد  ما َو > اسماعیل فرزندش ،<َوواِلٍد > ابراهیم: دارد اشاره  پیامبر 
نَت ِحل ٌ ِبهَذا اْلَبَلِد 

َ
که میزبان خا َوأ ْقِسُم ِبهَذا اْلَبَلِد ل است خدا ۀنو شهر مکه 

ُ
. َا أ

کعبه، حضرت ابراهیم و فرزندش اسماعیلبنیان از بارها کریم قرآن و  گذار 
کرده کوشنده است همسرش به نیکی یاد  ی را بی او اساسا  خداوند متعال اجر هیچ 

 .گذاردپاداش نمی
کل ، از «لدمن و»به جای « ما ولد»و تعبیر  است ی تعظیمبرا «والد» ۀمنکره بودن 

گاهی در مقام اعجاب میاست باب اعجاب ییم: تو گو؛ چنانکه در زبان عرفی نیز 
کیستی؟»چیستی؟ به جای   «تو 

کریم بندگان را برای تحمل  سه. زندگانی دنیایی آماده  هایسختیقرآن 
در آیات بسیاری به طبیعت پر رنج و سختی زندگانی در دنیا  رواین. از کندمی

اِدٌح ِإلَىيَ اشاره دارد:  كَّ كَّ اُن ِإن َ ُيَها اْلِإنسَّ
َ
ْدحًا َفُملَاِقيِه  اأ كَّ كَّ در این سوره نیز  1.َرب ِ

َبٍد  ۀیآ اَن فِي كَّ  رنج ۀیکه اساسا  خلقت انسان بر پا نمایاندمی َلَقْد َخَلْقَنا اْلِإنسَّ
                                                           

 . ۱؛ البلد/ ۱۶؛ انشقاق/ ۱۵؛ التکویر/ ۲-۱؛ القیامه/ ۴۳؛ المعارج/ ۰۳؛ الحاقه/ ۱۵. واقعه/ 3
 . ۶نشقاق/ . ا0
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کالبدش دمیده است بوده که روح به  که از دنیا شودمی. از روزی  ، ودرمی تا زمانی 
 .بیندنمیزندگی راحت و خالی از سختی و رنج به خود 

گر انسان از پیش به  که ا گاه باشد، انقطاع  هایسختیپیداست  زندگانی آ
کاهش کندمیکامل به سوی خدای متعالی پیدا  که زدایش یا   هاسختی؛ خدایی 

 .است تنها به دست او
َکَبد  »در « کبد»به باور برخی،  چهار.  . است قامتاست وار واست به معنای« ِفی 

ِن َتْقِويٍم  ۀیبر این اساس، آیه معنایی همانند آ ْحسَّ
َ
اَن فِي أ   0َلَقْد َخَلْقَنا اْلِإنسَّ

که دربا  و جسمی یهاویژگی ۀرخواهد داشت و با آیات پسین همین سوره 
َلْم َنْجَعل َلُه َعْيَنْيِن  است نسان، مانند چشم، زبان و لبا هایمندیتوان

َ
 *  أ

َفَتْيِن  انًا َوشَّ که بندگان را به مراقبه َوِلسَّ  ، تناسب دارد و از سویی این معنا با آیاتی 
 َفك ُ َرَقَبٍة *  کندمیاو دعوت  یهانعمتو انفاق در راه خدا برای شکرگزاری 

ْو ِإْطَعاٌم فِي َيْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة 
َ
 که کندمیهمخوانی دارد؛ زیرا خدا نخست اشاره  أ

و نیرومند آفریده و سپس با ذکر برخی مصادیق خلقت، آن را بیان  مندتوانانسان را 
 یهانعمتو سپس شکرگزاری برای  خواهدمیو آنگاه از آدمی مراقبه  کندمی
 ی.اله شماربی

 آفریده شده ایگونهکه دنیا به  است از وجوه تقابل میان دنیا و آخرت، آن پنج.
خلق  ایگونه. اما آخرت به است مواره با سختی همراهکه زندگانی انسان ه است
. البته سختی دنیا با بردمیکه انسان در آن با آسایش و امنیت به سر  است شده

کدام است ؛ ولی خوشی آخرت جاودانه و همیشگیرودمی مرگ از میان . پس 
گر فروشد؟زودگذر می هایخوشیعاقلی راحتی همیشگی را به   همچون دنیا ا

کی مانند آخرت و موقت، اما بود یطالی ی جاودانه، باز هم آخرت از دنیا ول بود خا
                                                           

 . ۴. تین/ 3
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کی بیش نیست است برتر و بهتر بود؛ حال آنکه عکس مطلب درست : دنیا تکه خا
 و آخرت، طالیی ماندگار.

اموال بسیاری را  است که مدعی شودمیدر این آیات از شخصی یاد  شش.
ْهَلْكُت َمالًا ُلَبداً َيُق : است کردهانفاق یا هزینه 

َ
کسی سه احتمالچن ۀر. درباوُل أ  ین 

 :داد دتوانمی
کرده کارانه انفاق  یا که ر کسی  ن  ۀی. بنابراین پیوندش با آاست الف. 

َ
ُب أ َيْحسَّ

َ
أ

َحٌد 
َ
کس و همه چیز را است گونهبدین َلْم َيَرُه أ و به نیات درونی  بیندمی: خدا همه 

 .است واقف هاانسان
که اموال فراوانی را در دشمنی با اسالم و پیامبرب. ش کرده خصی   هزینه 

َحٌد  ۀی. بدین رو خدا در آاست
َ
ن َلن َيْقِدَر َعَلْيِه أ

َ
ُب أ َيْحسَّ

َ
ین چن زودیبه فرمایدمی أ

 .رساندمی اعمالشان سزایاشخاص را به
که اموال بسیاری را انفاق  ؛ گذارندمی، اما بر خدا مّنت کنندمیج. افرادی 

که در زمان پیامبر کسی  ی به حضرت امسلمان شده بود و در قضیه همانند 
کّفارات و انفاق خدا  0ها رفت.گفت: از وقتی مسلمان شدم اموال فراوانی از من در 

گر منت روا باشد،  فهماندمیگونه آدمیان خلقت خود، به این یهانشانهبا بیان  که ا
َلْم خدا باید منت بگذارد: 

َ
َفَتْيِن  أ انًا َوشَّ  .َنْجَعل َلُه َعْيَنْيِن * َوِلسَّ

کریم بارها انسان را به بازگشت به خویشتن فرا  هفت.  :خواندمیقرآن 
َه َيَرى -  ن َ الل َ

َ
َلْم َيْعَلْم ِبأ

َ
 1.أ

ُه َعَلى -  ن َ
َ
كَّ أ َوَلْم َيْكِف ِبَرب ِ

َ
ْی  أ ِهيٌد ُكل ِ شَّ  3.ٍء شَّ

                                                           

 . ۴۳۰، ص۱۳. مجمع البیان، ج3
 . ۱۴. علق/ 0
 . ۵۰. فصلت/ 1
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ه سرای فانی برهاند و به سوی عالم غیب رهنمون و به ب بستگیدلتا او را از 
  به او حقیقی انقطاع اسباب رهگذر، این از تا کند، تشویق سلوکی ۀبمراق

ن : فرمایدمی مبارکه ۀری سبحان فراهم آید. بدین رو در این سوخدا سوی
َ
ُب أ َيْحسَّ

َ
أ

َحٌد 
َ
 ۀمو ه است ارهارفت ۀمه . اعتقاد به اینکه خدای سبحان شاهد و ناظرَلْم َيَرُه أ
 ی دارد.پ در را انسان باطنی و ظاهری خشوع ،است او قدرت ضۀقب در هستی

نگرند و به منحرفان از هدایت الهی، هماره هستی را از چشم خود می هشت.
معتقد نیستند و هر چه را نپسندند، منکر  پندارندمیهیچ حقیقتی جز آنچه خود 

گمان بره آنکهبی؛ شوندمیوجود آن  انی بیاورند. خدای سبحان در آیات نخست، 
گرفته و در پی اثبات این مطلب که تا وقتی چنین  است چنین افرادی را هدف 

کنند، باید تغییر ماهوی و  رسندنمیدیدگاهی دارند، به جایی  گر بخواهند تغییر  و ا
جوهری در دیدگاهشان رخ دهد و فقط به خود ننگرند؛ بلکه خواست خود را با 

کنند. جالب این که  است موالیشان تنظیم  گمان جاهالنه داشتند  که آنان دو 
 :است بطالنشان بر همگان روشن

کسی ۱  .بیندنمی. آنان را 
کسی بر آنها قدرت ندارد.۲  . 

 :۱۶-۳آیات 

ُه َعيَنين
َلْم َنْجَعل ل َ

َ
َفَتين( ۸) أ اًنا َوشَّ ْجَدين( ۹) َوِلسَّ ( ۱۱) َوَهَديَناُه الن َ

ْدَراكَّ َما اْلَعَقَبة ( ۱۱) َتَحَم اْلَعَقَبةَفلَا اقْ 
َ
  (۱۳)َفك ُ َرَقَبة ( ۱۲)َوَما أ
ْو ِإْطَعاٌم فِى يْوٍم ِذی َمْسَغَبة 

َ
ْو ِمْسِكيًنا َذا  (۱۵)يِتيًما َذا َمْقَرَبة ( ۱۴)أ

َ
أ

 (.۱۶) َمْتَرَبة
[ را به او نشان ( و دو راه ]خیر و شر۹( و زبان و دو لب.)۸امي؟)آيا او را دو چشم نداده
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گردن1۱دادمي.) گردنه 11.)نكرد عبور سخت ۀ( اما او از  كه آن  ( و تو چه داین 
كردن،) ایبنده( 12چیست؟) گرسنگی، اطعام)13را آزاد  وز  ( يتیمی 14( يا در ر

ک15خويشاوند،) .)( يا بينوایی خا  (1۶نشیخ

 هاها و آموزهپیام
کریم در بیش از  .یك خلق الهی در امور محسوس و آیه، از جعل و  ۱۳قرآن 

َلْم َنْجَعل َلُه : است که یکی از آنها در این سوره گویدمینامحسوس سخن 
َ
أ

که بنده جعل  است ؛ اما در بندگی، مهم آناست . البته جعل، شأن ربوبیَعْيَنْيِن 
کند و از آن عبرت بگیرد و به قدرت و عظمت او پی ببرد.  الهی را درک 

خت عظمت پروردگار به سیر و سیاحت آفاقی و انفسی بنده برای شنا دو.
. به بیندمینیازی ندارد؛ بلکه آیات شگفت الهی را در جسم ظاهری خود نیز 

که تنها ابزار دیدن نیست، بلکه وسیله ای برای انتقال چشمان خود بنگرد 
که ابزار  است احساسات و عواطف روحی و نمودار تأثیرات درونی. به زبانش بنگرد 

گفتن و چشیدن طعم غذاهاس که تکلم  هایلب. به است خن  خویش درنگرد 
که به وریسخنبدون آنها ممکن نیست. در تکلم و   یعملیات واقعخود بیندیشد 

در  است بسیار پیچیده؛ زیرا تکلم، تبدیل افکار درونی به اصوات شنیدنی است
 کمترین زمان.

کریم بر هدای سه. کید فرمودهخدای متعالی بارها در قرآن   ت درونی انسان تأ
ْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها شمس ۀر؛ از جمله در سواست

َ
َوَهَدْيَناُه و در این سوره:  0َفأ

ْجَدْيِن   .الن َ
کفر است یا راه بلند سرزمین معنای به «نجد» ۀمکل . خداوند از راه خیر و شر، و 
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کرده تا بفهماند هر« نجد»و ایمان به  کسی را  است دو راه روشن و آشکار تعبیر  و 
گیرد و بگوید پیام رسوالن به او نرسیده که بهانه  گاهی از زشتی است نرسد  ؛ زیرا آ

 .است اموری همچون ظلم و دروغ در درون او نهاده شده
َفَتْيِن  و دو لب َعْيَنْيِن  تناسب میان دو چشم چهار.  و راه خیر و شر شَّ

ْجَدْيِن  که به انسان ابزاری درونی  گونههمان: خدای بزرگ است روشن بسیار الن َ
یابد، وسایلی ظاهری نیز بخشیده است داده تا به راحتی  است تا راه خیر را از شر باز

کارهای زشت برهاند؛ مثال  چشم ها را پایین اندازد تا به نامحرم خود را از ارتکاب 
که چشم و زبان یهوده نگب سخن تا ببندد را هانظر نیفکند و لب کسی  وید. بنابراین 

 خود را در حرام بازگذارد، عذری ندارد.
کمال، باید از  پنج. مؤمن در زندگانی دنیا برای رسیدن به درجات باالی 

کند و « اقتحام عقبه»دشوار هوا و هوس نفسانی بگذرد و به تعبیر قرآن،  هایگردنه
یش بگذرد و هاکه او از محبوب رسدمی که خیر و خوبی وقتی به انسان گونههمان

کند، را  هاسختیو موانع سیر الی اهلل نیز انسان باید  هاگردنهدر عبور از  0آنها را انفاق 
کند. مثال  کند ایبندهتحمل  کند یا در زمان خشک َفك ُ َرَقَبٍة  را آزاد  سالی انفاق 

گرسنگی برهاند هاانسانو  ْو ِإْطَعاٌم فِي َيْوٍم  را از 
َ
. عظمت این مطلب ِذي َمْسَغَبٍة  أ

ْدراَك »از تعبیر 
َ
کریم درباشودمیفهمیده « َوما أ که قرآن   دشوار و مهم امور ۀر؛ تعبیری 

 .بردیم کار به
 ینترنزدیکمؤمن هنگام انفاق مال در راه خدا یا اطعام نیازمندان، به  شش.

دنبال بهترین مصداق ؛ یعنی به اندیشدمیبه رضایت پروردگار  یابیدستراه برای 
کمک به نیازمندان، نی سوره این آیات. گردداین عنوان عام می ز به برخی مرجحات 

 فرزند که فهماندمی «یتیما  » ژۀوا. کندمیالبته بعد از اطمینان از اصل فقر، اشاره 
                                                           

ی: ۳۲. آل عمران/ 3 ّرَ َحّتَ وَن  َلن َتَناُلوا الّبِ ا ُتِحّبُ  .ُتْنِفُقوا ِمّمَ
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کس برای رسیدگی و ترّحم یتیم، ؛ همچنین خویشاوندان نسبی، است بهترین 
کسان برای  و  َذا َمْتَرَبٍة  گیرزمین؛ مسکینان َذا َمْقَرَبٍة  اندنفاقابهترین 

 .امدادند و ، از دیگر مصادیق روشن برای انفاقفِي َيْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة  زدگانقحطی
که به هفت. کسی  کریم،  ْو ِإْطَعاٌم فِي  و َفك ُ َرَقَبٍة  آیات ظاهر از دیدگاه قرآن 

َ
أ

کند و نیازمندان را اطعام  مؤمن ایبنده و کند عمل ٍة َيْوٍم ِذي َمْسَغَب  کافر را آزاد  یا 
کسانی گردنه است دهد، از   اصحاب از و گذشته سالمتالعبور بههای صعبکه از 

گر به باطن این آیات نگاه شود و این مسئله در قلمرو آیدمیالیمین به شمار  ؛ حال ا
کسی که ا است معقوالت بررسی شود، بدین معنا را از عذاب جهنم  ایبندهگر 

 .است برهاند، یا غذای معنوی به او دهد، پاداشی عظیم در انتظار او

 :۶۳-۱۱آیات 

ْوا ِباْلَمْرَحَمة  ْبِر َوَتَواصَّ ْوا ِبالص َّ ِذيَن آَمُنوا َوَتَواصَّ
اَن ِمَن ال َ ( ۱۷)ُثم َ كَّ

ْصَحاُب اْلَميَمَنة 
َ
ْوَلِئكَّ أ

ُ
َفُر  (۱۸)أ ِذيَن كَّ

ْصَحاُب َوال َ
َ
وا ِبآياِتَنا ُهْم أ

َمة 
َ
َدة ( ۱۹)اْلَمْشأ ْؤصَّ  (.۲۱)َعَليِهْم َناٌر م ُ

گرويده كه  كساین خواهد بود  را به صبر و مهر سفارش  ديگريک و اندآنگاه از 
كساین 1۸)اند،( آنان خجستگان1۷؛)اندكرده يدند، هانشانه( و  ز كفر ور ی ما را 

گرفت.)( آنان را آتیش 1۹ناخجستگان شوم.) پوشیده فراخواهد   (2۱سر

 هاها و آموزهپیام
گذشته، انفاق به نیازمندان،  .یك در روزهای قحطی و  ویژهبهدر آیات 

گذر از توف نۀنشا - است انسان بیرونی هایگرچه مرتبط با جنبه - سالیخشک یق 
 معنوی یهاجلوههوا و هوس نفسانی شمرده شد. اکنون در این آیات، به  هایگردنه
 یهاجلوه از مراتببه معنوی یهاجلوه این و کندمیاشاره   هاگردنه از عبور برای
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 .خیزدبرمیبیشتر اهمیت دارد؛ زیرا حاالت بیرون از حاالت درونی  بیرونی
کند   بر طبق این آیات، انسان نخست باید ساخت ایمانی خود را نیرومند 

ِذيَن آَمُنوا
یگران در د به کمک به مشتاق همواره که برسد ایدرجهو سپس به  ال َ

که با سفارش به صبر بر طاعت الهی و پرهیز از محّرمات عملی  کمال باشد  مسیر 
ْبرِ : شودمی ْوا ِبالص َّ  باشد داشته شفقت خود نوعان. همچنین باید بر همَتَواصَّ

ْوا ِباْلَمْرَحَمِة  کند؛ تا بتواند هم حقوق خدا و هم حقوق مخلوقات  َتَواصَّ را رعایت 
ْبرِ : فرمایدمی عصر ۀرکه در سو گونههمان ْوا ِبالص َّ ِ َوَتَواصَّ ْوا ِباْلَحق  و  0.َوَتَواصَّ

 .است سفارش به رحمت، از مصادیق تواصی به حق
کنار ایمان ذکر  دو. کریم معموال  عمل صالح را در   سوره، این در اما ؛کندمیقرآن 

؛ زیرا عمل صالح واجب یا است یاد شده نایما کنار در رحمت و صبر به تواصی
. البته تعبیر به تواصی به صبر و رحمت، آیدمیمستحب، با صبر و رحمت به دست 

یشه تواصی که است این آن و فهماندمطلبی دیگر را نیز می  جامعه افراد ایمانی یهار
 .سازدمی فراهم جامعه در صالح اعمال برای را زمینه و کندمی تقویت را

که برخی به وعظ و نصیحت سرگرم چن ایمانی ۀعدر جام .سه ین نیست 
، «تواصی»باشند و بعضی نیز تنها مخاطب این نصایح باشند؛ بلکه با تحقق 

و امر به معروف و نهی از منکر میانشان  گیردمی تعاملی میان مردم شکل ایرابطه
. پذیرندمی موعظه دیگریک از و کنندمی وعظ را دیگرو مردم یک شودمینهادینه 

گر ، حاالت و هاانسانیابد، اعمال نیک  قراراست اسالمی عۀجام در تواصی این ا
 .شودمیسپس عادات و آنگاه ملکات آنان 

کریم در البه چهار. یز ن را دین تبلیغ درسِت  یهاشیوهی آیات خود، القرآن 
 ؛ همچون:دهدمیآموزش 
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گون؛ یهاشیوهفاده از است -   و است االطالقعلی مالک خداوند هآنک با گونا
گون، یهاشیوه با اما کند، مؤمن خود به زور به را همگان دتوانمی  وعظ همچون گونا

 .خواندمیرا به سوی خود  مردم نصیحت، و
کردن بنده، انفاق در زمان  -  کلیات مبهم؛ همچون آزاد  ذکر مصادیق به جای 

کین.  قحطی، رسیدگی ویژه به ایتام و مسا
 یهانعمتیان مطالبی برای تقویت پیوند بندگان با آفریدگار، مانند ذکر ب -
 .خاص

کردن بنده، قید مسلمان یا مؤمن  -  توجه به غیر مؤمنان؛ زیرا برای انفاق و آزاد 
 .است را نیاورده

گروه -   خواندمیفرا را «همگان» چراکه دیگر؛ برخی بر هاترجیح ندادن برخی از 
کردن و تکلیف عدهادهع ۀفیوظ پس. صبر به ی موعظه شنیدن نیست؛ ای موعظه 

کنند. دیگرهمبلکه همه باید   را توصیه و ارشاد 
توجه به امورات دنیوی بندگان تا همگی زندگی معتدل و آرامی داشته  - 

 باشند.
یر آمدن و رفتن نظ ارزشیرا در امور بی ُیمنیبدو  ُیمنیخوشبیشتر مردم،  پنج.

 ۀریانی سوپا آیات. زنندمی بد یا نیک فال اساس، این بر و بینندن میکالغ و مانند آ
 ستاخیر وابستهر روز در امور فرجام به بدیمنی و یمنیخوش که کنندمی ثابت بلد

که از صراط مستقیم به سالمت است کسانی هستند   گذرندمی. اصحاب میمنه، 
که پستی  است یداپ. روندمیکه در آخرت به جهنم  اندکسانیو اصحاب مشئمه 

 و «کرم» بزرگی که گونههمان هستند؛ متالزم دیگربا یک« شوم»و بدیمنی « لوم»
که به او شودمیمان روشن سل سخن از مطلب این. «یمن» یمنیخوش ؛ هنگامی 

کیستی و چه ارزشی داری؟»گفته شد:   پستی ۀفمن و تو در آغاز نط»پاسخ داد: « تو 
گبود که است وریم و پایان من و تو  . پس روز قیامت در پیش میزان عدل الهی، هر 
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 پست باشد، سبک میزانش فۀک که آن و است کریم باشد، ترسنگین میزانش ۀفک
 0.«است

َدٌة : گویدمییانی از عذاب الهی سخن پا ۀیآ شش. . هر چند َعَلْيِهْم َناٌر ُمْؤصَّ
. پس رساندمین عذاب را ، نکره بودنش بزرگی آراندنمیعذاب سخنی  هایگونهاز 

کافی  تا انسان از ارتکاب معاصی بازگردد. است همین هشدار، 
یر تعب. است عذاب سنگینی دۀدهنکه نشان است در این آیه، اشارتی نهفته

َحاَط ِبِهْم  یۀآ با جهت، این از و دهدمی خبر جهنمیان بر عذاب ۀطاز احا« َعَلیِهْم »
َ
أ

که احساس عذاب از هر سو او را در  بسیار شباهت 1ُسَراِدُقَها دارد. آری؛ این حالت 
ک گر عذابش،  ویژهبه؛ است برگرفته و هیچ راهی برای فرار ندارد، بسیار دردنا ا

 یان باشد.پابی

                                                           

کان یوم آخرك فجیفة من أّولك فنطفة قذرة، وأّما آخری و أّما أّولی و». فقال سلمان: 3 تنة، فإذا 
ینه فهو اللئیم. ینه فهو الکریم، ومن خفت مواز من «)القیامة، وُنصبت الموازین: فمن ثقلت مواز

 ( ۴۳۴، ص۴ال یحضره الفقیه، ج
کهف/ 0  .۲۳ . 
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مس ۀ  سور  شݒ
 :۱۳ - ۱ آیات

ِحيم.  ْحمِن الر َ ِه الر َ ْمِس َوُضَحاَها ِبْسِم الل  ( ۲)ا َتلَاَها َواْلَقَمِر ِإَذ ( ۱)َوالش َّ
َها  َهاِر ِإَذا َجلا َ اَها ( ۳)َوالن َ يِل ِإَذا يْغشَّ

َماء َوَما َبَناَها ( ۴)َوالل َ ( ۵)َوالس َّ
اَها ( ۶)َوالَأْرِض َوَما َطَحاَها  و َ ْلَهَمَها ُفُجوَرَها ( ۷)َوَنْفٍس َوَما سَّ

َ
َفأ

اَها ( ۸)َوَتْقَواَها  ْفَلَح َمن َزك َّ
َ
اَهاَوَقْد َخابَّ ( ۹)َقْد أ  (.۱۱) َمن َدس َّ

شند ( سوگند به ماه چون 1ید و تابش آن،)خورش به سوگند. مهربان ۀبه نام خداوند بخ
وز به سوگند( 2یپ ]خورشید[ درآيد،) وشنایی دهد،)زم چون ر ( سوگند به شب 3یخ را ر

كه آن را افراشت،)4چون پرده بر آن افتد،) كس  ( سوگند به 5( سوگند به آمسان و آن 
گسترد،) زمیخ و آن كه آن را  كه آن را سامان داد،)۶كس  كس  ( ۷( سوگند به نفس و آن 

كرد،) كس نفسش را پيراست، ۸سپس پلیدی و پرهیزگاری را به او اهلام  كه هر   )
كرد.)۹رستگار شد،) يان  گردانید، ز كس آن را زشت   (1۱( و هر 

 هاها و آموزهپیام
که میان سوگندهای قرآنی و  .یك علیه = آنچه قسم برای مقسٌم »شکی نیست 

کید بر آن کریم باید آن را  است ، پیوند و ارتباط«است تأ که تدبرکنندگان در قرآن 
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کنند و اساسا  حکمت قسم ی سبحان خدا وگرنه ؛است همین نیز الهی هایکشف 
کند یا چیزی را به ما بباوراند. بر این  کید ندارد تا دفع شبهه  نیازی به سوگند و تأ

که قسمپایه، شاید بت گفت  که به شگفتیآغاز هایوان   و آفرینش هایین این سوره، 
که خدا هب مقام در دارد، ربط انسان خودسازی  را هستی ۀمیان این نکته هستند 

کردهبرا کمال  است ی بشر رام  گر انسان به  کمال خود برسد. بنابراین ا تا او به 
کاروان هستی قدم برداشته  ۀمچراکه ه؛ است مطلوب دست نیابد، خالف 

، جز او. حدیث قدسی نیز همین اندرسیدهیی خلقت خود غا هدف به مخلوقات
کند:  کس و همه چیز را برای تو آفریدم و تو را برای ام بنده»معنا را تأیید می  همه 

جلی.عبدي  ؛خودم
َ
جِلَك وَخَلقُتَك أِل

َ
شیاَء أِل

َ
 0«َخَلقُت األ

کمیت، با یک دو. کیفیت و   به. دارند هاییتفاوت دیگرسوگندهای قرآن در 
اِرِق خوردبه مظاهر آسمانی قسم می سورهیفیت، یك ک لحاظ ماِء َوالط َ  و 1َوالس َّ

دیگر به مظاهر  ایسوره و َواْلَأْرِض َوَما َطَحاَها زمینی یهاجلوه به دیگر ایسوره
اَها انفسی و َ از  3.َواْلَيْوِم اْلَمْوُعوِد یامت: ق یهانشانه به نیز ایسوره و َوَنْفٍس َوَما سَّ

کمیت نیز در برخی  مانند  است قرآن فقط یک قسم یاد شده هایرهسوجهت 
َحیمانند  ، در بعضی دو سوگندَواْلَعْصرِ  َجی َوالض ُ ْيِل ِإَذا سَّ

سه  ایپاره در 1* َوال َ
ی قسم ْيِل ِإَذا َيْغشَّ

ى َوالل َ
َهاِر ِإَذا َتَجل َ َر َواْلُأنثَی* َو  * َوالن َ كَّ در مواردی چهار  1،َما َخَلَق الذ َ

ْيُتوِن * َوُطوِر ِسیِنيَن * َوهَذا اْلَبَلِد اْلَأِميِن  سوگند يِن َوالز َ  پنج دیگر ایسوره و در 6َوالت ِ
                                                           

 .۱۱۳. الجواهر السنیه فی االحادیث القدسیه، ص3
 . ۱. طارق/ 0
 . ۲. بروج/ 1
 .۲-۱. ضحی/ 2
 . ۰-۱. لیل/ 2
  .۰-۱. تین/ 2
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ْيِل ِإَذا َيْسرِ : قسم
ْفِع َواْلَوْتِر * َوالل َ  شمس، ۀرا در سوام 0.َواْلَفْجِر * َوَلَياٍل َعْشٍر * َوالش َّ

 نفس ۀی، و آن، اهمیت تزک«مقسٌم علیه»ی یک برا است شده یاد سوگند یازده
 نمایاندمیی یادآوری تزکیه، برا - ندارد سابقه قرآن در که - سوگند همه این. است

یشه و پا ین فراتر از این بنابرا. است آخرت و دنیا در انسان کماالت تمام ۀیکه تزکیه، ر
 درونی خودسازی و تزکیه همان ،کندمینچه مؤمن را رستگار اعمال ظاهری، آ

 .است یرونی آن نیز بسیارب آثار که است
هارِ » در «ها» مفعولی ضمیر مرجع ۀردربا سه. ها ِإذا َوالّنَ  روز به سوگند و=  َجاّلَ

 :دارد وجود دیدگاه دو «کندمی روشن را آن که آنگاه
ْرِض »الف. 

َ
 1نیست. آیه در ابهامی تفسیر، این ۀیبر پا«. اأْل

ْمِس »ب.  که : »است بر این اساس، معنای آیه چنین«. الّشَ سوگند به روزی 
این احتمال، ابهام معنایی دارد؛ زیرا خورشید روز را  3.«کندمیخورشید را روشن 

که مردم با روز خورش روز نه ،کندمیروشن  ید را. شاید دلیل این تعبیر، آن باشد 
گویا روز باعث بری دارند و چون در روز خورشید را میانس و آشنایی بیشت ینند، 
 را مردم که ایبنده گفت توانمی یزن معنوی مسائل در. شودمیدیده شدن خورشید 

که خورشید را به است شایسته ایبنده ،خواندمی خدا سوی به ؛ همچون روزی 
که به احیای امر پیا ۀیپا بر. آوردمیان مردم می کسی   و اهل بیت مبرروایات، 

 .بردمیبپردازد، از رحمت و مغفرت الهی بهره 
کل چهار. کاربرد  « من»، به جای ی پروردگار متعالبرا «ما» ۀممفسران در مورد 

کار« ما»اختالف دارند.  برای عاقل؛ اما در « من»و  رودمی معموال  برای غیرعاقل به 
 زمین و آسمان خلقت گویا. کندمیکه بر عظمت داللت  است ابهامی« ما»موصول 

                                                           

 . ۴-۱. فجر/ 3
کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج0  . ۰۳۳، ص۳. ابن 
 . ۰۱۵، ص۱۳. شیخ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج1
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یب و مبهم الهی عج قدرت به توانمی که آن را فقط است مهم ایاندازه به نفس و
نسبت داد. در این میان، نفس انسانی، عظمت بیشتری دارد؛ به همین دلیل 

گاهی بر عظمت داللت دارد. از این است آمده« نکره» ، ترمهم که در زبان عربی، 
که از شرافت و ارزشمندی  است ستی به مخلوقاتعطف پروردگار و خالق ه

 .کندمیهستی حکایت 
کسانی  بر این اساس، مؤمن باید همواره از آفریده به آفریننده برسد؛ بر خالف 

ی پ آنها ۀدیننآفر و سازنده به اما ،شوندمی زدهکه از مظاهر طبیعت شگفت
گاهی آنان، سودی به حالشان ننت در. برندنمی دارد و اثری از خشیت یجه دانش و آ

که باید در دانشمندان باشد، در آنها دیده ن  .شودمیو ترسی 
کم قوانین را «ما» موصول توانمی پنج.  که قوانینی دانست؛ هستی بر حا

ماِء َوَما َبَناَها اندبرافراشته را هاآسمان گسترانیدهزم و َوالس َّ  َواْلَأْرِض  اندین را 
ی و قوانین مدبر اکفه در ،است او در آنچه و هستی برداشت، این ۀیا. بر پَوَما َطَحاَها

کفه کم قوانین این که آن و گیرندمی قرار دیگر ایهستی در   کشف را هستی بر حا
 .است انسان ،کندمی

گاه بر روح اطالق  شش. کریم،  ُه َيَتَوف َى اْلَأنُفسَّ ِحيَن  شودمینفس در قرآن  الل َ
گاه 0َمْوِتَها ن َيْقُتُلوِن  بر جسد انسان و 

َ
َخاُف أ

َ
بنابراین  1.ِإن ِي َقَتْلُت ِمْنُهْم َنْفسًا َفأ

اَها َوَما َنْفس  = َ نفس ۀیتسو»امکان دارد   و شود، بدن و روح شامل زمانهم ،«َسّوَ
گرفتهخدا کار  ؛ چراکه است ی متعالی قدرت بیکران خود را در خلقت هر دو به 

َناُه َخْلقًا آَخَر بیر پس از آفرینش بدن، تع
ْ
أ نشَّ

َ
کار برده و بعد از دمیدن روح،  3ُثم َ أ به 

                                                           

 . ۴۲. زمر/ 3
 . ۰۰. قصص/ 0
 . ۱۴. مؤمنون/ 1
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ُن اْلَخاِلِقيَن : است خود را ستوده ْحسَّ
َ
ُه أ  0.َفَتَباَركَّ الل َ

ْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها ۀیآ هفت.
َ
؛ زیرا است ، اتمام حجت خدا با بندگانَفأ

کردیم. بنابراین انسان نمی ما راه درست و خطا را به فرمایدمی  روز توانداو الهام 
که خیر و شر را ن بهانه قیامت در  پروردگار، الهام. است هدانستمییا عذر بیاورد 

کس کسی معذور نیست.است حکم پیامبر درونی در هر   ، و با وجود پیامبر، 
که موضوع الهام الهی، مطلق نفس انسان، اعم از مؤمن و غیر  است جالب

اُن َعَلىکه مخاطب آیات  گونههمان؛ است مؤمن ْلَقى َبِل اْلِإنسَّ
َ
 َنْفِسِه َبِصيَرٌة * َوَلْو أ

 هیچ؛ بدون است یانسان هر به ناظر نیز فطرت ۀی. آاست مطلق انسان 1َمَعاِذيَرُه 
اسَّ َعَلْيَهاقیدی:  ِتي َفَطَر الن َ

ِه ال َ  ۀدجاکت در حر آیات، این ۀیبر پا 3.ِفْطَرتَّ الل َ
یرون از ذات انسانی نیست و فرستادن پیامبران نیز به هدف ب امری نیازمند فطرت،

گوش  که عقل به درک آنان  است و بیان جزئیاتی هاانسانرساندن ندای فطرت به 
ْفَلَح و موظف به خودسازی:  است ، مسئول«انسان»توانا نیست. بنابراین 

َ
 َقْد أ

اَها  .َمن َزك َّ
ْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَهاردگار در الهام پرو هشت.

َ
از معرفت به  ایگونه ۀضافا َفأ

که او بر اساس آن به حسن و قبح اشیا شناخت تصوری و تصدیقی  است انسان
 کمک جۀدر ینترپایین این،. کنندمیکه از آن به حکمت نظری تعبیر  یابدمی

ی رحمت خود درها دتوانمی ی سبحانخدا اما ؛است انسانی نفس به خدا الهامی
یعنی  سازد؛ آشناتر اششخصی مفاسد و مصالح با را صالح ۀدرا بگشاید و بن

کند، تا در ه  مستقیم صراط در زندگی جزئیات ۀمحکمت عملی را نیز به او الهام 
                                                           

 . ۱۴. مؤمنون/ 3
 . ۱۵-۱۴. قیامه/ 0
 . ۰۳. روم/ 1
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که هدایت به آن را در نمازهای واجب روزانه و مستحب از راه همان بگیرد؛ قرار ی 
یم.خواستا خدای متعال  ر

کارهای  0و فجر یعنی شکافتن. است «فجر»فجور، جمع  نه. علت اطالق آن بر 
 که گونههمان درد؛یم را تقوا ۀدکه فسق و فجور، پر است خالف و زشت، آن

 که شودمیتقوا نیز به حالتی اطالق  1شکافد.یکی شب را میتار ،(فجر) دمسپیده
 3کند. حفظ ترسد،انسان را از هرچه مییافته باشد و  قراراست امن گاهیپناه در نفس

کماالت وجود دارد و مانع نیز  بر این اساس، در نفس ُملَهم به فجور و تقوا مقتضی 
کمال، هاست مفقود گر. است دارا را اسباب ۀم. بنابراین انسان برای رسیدن به   ا
کنار بزند و زشتیهاپرده کسی  چه کند، آشکار را های عصمت و نجابت را 

کسی از حصار تقوا بیرون  که دارد وجود یتضمین گر  دوباره این پرده ترمیم شود؟ یا ا
 ؟شودمین صفتگرگ گناهان ۀمبیاید، طع

ْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها ۀیشاید راز تقدیم فجور بر تقوا در آ ده.
َ
 که باشد این َفأ

کسب فضائل تقدم دارد رذایل، ترک و تخلیه همواره و همچنین قبح  بر تحلیه و 
ک فطرت و است آشکار و روشن هازشتی  رواینیابد. از در را آن دتوانمی راحتیبه پا

ی فطری و وجدانی امور با او زیرا ؛است ترینسنگ تقوا تارك از هازشتی فاعل گناِه 
کرده کشتن شتر، حرمت الهی را . مثال  قوم حضرت صالحاست مخالفت  ، با 
کردند و  قط از روی هوا و هوس نبود. به همین دلیل، عذاب قوم ف شانگناههتک 

 .داشت ایصالح شدت و فراگیری ویژه
 آن به رسیدن برای و اندی رستگاریپ در جهان موجودات ۀمه یازده.

                                                           

 . ۶۲۶. مفردات الفاظ القرآن، ص3
کلمات القرآ0  . ۰۲، ص۳ن الکریم، ج. التحقیق فی 
 . ۳۳۱. مفردات الفاظ القرآن، ص1
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 امکانات در را رستگاری برخی. کنندمیی در مصادیق خطا گاه اما. کوشندمی
ُه : گفتندمی که قارون قوم همچون بینند؛می مادی وتَِى َقاُروُن ِإن َ

ُ
َياَلْيَت َلَنا ِمْثَل َما أ

ٍ َعِظيٍم  ک رستگاری  0.َلُذو َحظ  َفِرُحوا ِبَما : دانندمیگروهی نیز علوم مادی را مال
ْكَثُر ِمنكَّ گروهی دیگر، جمعیت فراوان و ثروت بسیار را:  1.ِعنَدُهم ِمَن اْلِعْلِم 

َ
َنا أ

َ
أ

َعز ُ َنَفراً 
َ
ْفَلَح اْلَيْوَم َمِن از آدمیان نیز قدرت و برتری را:  ایدسته 3.َمالًا َوأ

َ
 َوَقْد أ

کریم رستگاری را در تزکیه و خودسازی  1.ْعَلىاست  .شناساندمیاما قرآن 
کارهای نیک، آن را با  دوازده. کریم هنگام سخن از ارتباط رستگاری با  قرآن 

ُكْم ُتْفِلُحوَن َواْفَع : کندمییدواری( بیان ام) ترّجی ۀغصی
 یعنی امید 1.ُلوا اْلَخْيَر َلَعل َ

: داندمی که نیکوکاران رستگار شوند. ولی ترتب رستگاری را بر تزکیه قطعی است
اَها ْفَلَح َمن َزك َّ

َ
 شودمی. از اینجا معلوم رستگارند قطع. یعنی اهل تزکیه، بهَقْد أ

یشه نسبت همانند رونید اعمال و بیرونی و ظاهری اعمال میان نسبت که  شاخه و ر
یشه سالم باشد، قطعا  درخت پربار  است نیز  . حدیث پیامبرشودمیکه هرگاه ر

 6«نیة المؤمن خیٌر من عمِله.»: کندمیاین مطلب را تأیید 
که چیزی را مطلق و  سیزده. کریم، هنگامی  ، هرگاه کندمییاد  قیدبیقرآن 

. بنابراین از اطالق ایمان و عمل است آن مراد در میان نباشد، معنای عام ایقرینه
کامل و ه اَها پس. شودمی مراد صالح اعمال ۀمصالح، ایمان  ْفَلَح َمن َزك َّ

َ
 َقْد أ

 . مؤیدش اینآیدمیی و عملی به دست اعتقاد کامل ۀییعنی رستگاری در پرتو تزک
                                                           

 . ۱۳. قصص/ 3
 . ۳۰. غافر/ 0
کهف/ 1  .۰۴ . 
 . ۶۴. طه/ 2
 . ۱۱. حج/ 2
 . ۳۴، ص۲. الکافی، ج2
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ْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَن  ۀیکه آ است
َ
یگر د آیات و دانسته مؤمنان ۀژرستگاری را وی 0،َقْد أ

گفته یهاویژگیصیل تفبه . است یکی از آنها روگردانی از لغو که اند،مؤمنان را 
 برخی رو برتافتن از لغو را جزء صفات غیر ضروری بدانند، اما از  است ممکن

که رستگاری موقوف به تزکیه به معنای وسیع آن  ، اعراض از لغو را نیز است آنجا 
 .گیردمی در بر

کاری اختیاری چهارده.  خود بنده و - نه اجباری - است تزکیه و خودسازی، 
 و هستی خودت تو، نفس طبیب»: فرمود صادق امام. ورزد اهتمام کار این به باید

إنك قد ُجعلت ؛ یدانبیماری و سالمت و داروهای شفابخش را می یهانشانه
کیف طبیب نفسك وُبین لك الداء وعرفت آیة الصحة ود للت علی الدواء؛ فانظر 

 1«قیامك علی نفسك.
که انسان همواره یاری خدای متعالی را در این  است با این حال، شایسته

 که؛ همچناناست ی آن، تحقق تزکیه بسیار دشوارب چراکه بخواهد؛ مهم ۀلمسئ
گفت:  ایلحظهین آیه، پس از ا تالوت هنگاِم  گرامی رسول پروردگارا، تقوا »درنگ 

که را کسی هستی  کن؛ زیرا تو بهترین   یتوانمی بر نفس من ارزانی دار و آن را تزکیه 
ک مرا نفس ْنَت َخیر  داری؛ والیت نفس بر تو. کنی پا

َ
َها أ ! آِت َنْفِسی َتْقَواَهاَ َزِکّ ُهَمّ

ّ
الَل

ْنَت َوِلیَها َوَمْواَلَها.
َ
اَها؛ أ  3«َمْن َزَکّ

ِه َعَليْ  ۀیآ ىَوَلْولَا َفْضُل الل َ ي  ُكْم َوَرْحَمُتُه َما َزكَّ َه ُيَزك ِ َبداً َولِكن َ الل َ
َ
َحٍد أ

َ
ِمنُكم ِمن أ

اُء   بنده خودسازی میان منافاتی هیچ پس. کندمینیز همین معنا را تأیید  1َمن َيشَّ
 یقات الهی نیست.توف و

                                                           

 . ۱. مؤمنون/ 3
 . ۴۵۴، ص۲. الکافی، ج0
 .۲۲۳، ص ۳۳. بحار االنوار، ج 1
 . ۲۱. نور/ 2
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 ؛ زیرا تزکیه هم پیراستگی از رذائلاست تزکیه، اعم از اصالح نفس پانزده.
کو  است ؛ چنانکه امیر هاآلودگیاز  سازیهم آراستگی به فضائل؛ نه صرف پا

کم »فرمود:  مؤمنان  ؛کندمی، اما زکات علم، آن را بیشتر شودمیمال با زکات 
کمالی بر خویش  0«العْلُم یزُکو َعَلی اْلنفاق. به عبارت دیگر، انسان با تزکیه، 

. ترس از دست دادن لذایذ دنیایی دکن، نه اینکه خود را از لذتی محروم افزایدمی
گذاشتن در این مسیر بهراسند؛ در حالیبرخ شودمیسبب   تزکیه، راه کهی از قدم 

گاهی برای به دست ن دنیاپرستان چنانکه ؛است هانعمتیش افزا و رشد مسیر یز 
 .آوردند تاب را چیزی دادن دست از آوردن چیزی ارزشمند، سختی

که بذری شانزده.  روز و کندمیو به آن رسیدگی  پاشدمیرا در زمین  کشاورزی 
 میان در را ایدانه تنها که کسی با بیند،یش آن را تا زمان ثمردهی میرو روز، به

ک خروارها ، بسیار تفاوت دارد. این مثال، فرق رهروان مسیر تزکیه کندمی پنهان خا
کز را خود نفس که ییهاانسان: دهدمینشان  هاانسانرا با دیگر   شهوت هاییر خا

اَها اندکرده پنهان  قرآن. رسندهرگز به محصول دلخواهی نمی َوَقْد َخابَّ َمن َدس َّ
 ند،کردمی گوربهزنده را خود دختر فرزندان که جاهلیت دوران یهاانسان ۀردربا

َراِب : است برده کار به «دّس » تعبیر ُه فِي الت ُ ْم َيُدس ُ
َ
کس 1.أ که نفس بنابراین جرم  انی 

ک  ؛است یکسان نادان مشرکان آن با ،کنندمی پنهان شهوت هایخود را زیر خا
 .است یان آن دو فرقم نخسْت  نگاه در اگرچه

کل است گفتنی کید و تثبیتبرا که «قد» ۀمکه  ، در هر دو مسیر است ی تأ
کار رفته ، تا نشان دهد هر دو «(قد خاب»و « قد افلح)» است سعادت و شقاوت به 

 .است مسیر روشن و بدون ابهام
                                                           

 .۴۳۶، ص ۱۴۱. نهج البالغه، حکمت 3
 . ۵۳ . نحل/0
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که به جای پرداختن به خودسازی، ندای فطرت خود را نشنیده هفده.  کسی 
 شد؛ خواهد بهره، قطعا  نومید و بیکندمیو روح و نفس خود را پنهان  گیردمی

گروهی از آنان ل یکن اثر این را روز قیامت خواهد دید و خدای متعالی در وصف 
ِذيَن : فرمایدمی

ُهْم ُيْحِسُنوَن ُصْنعاً  ال َ ن َ
َ
ُبوَن أ ْنَيا َوُهْم َيْحسَّ ْعُيُهْم فِي اْلَحَياِة الد ُ ل َ سَّ  0.ضَّ

گاه می است و چقدر فرق که در قیامت به نا کسی   و هایهسرما مۀه بیندمیان 
 که کسی با ،است محروم الهی یهانعمتیش بر باد رفته و از تمام هاکوشش

 .بیندمیی روشن به دنیا همین از را خود رستگاری

 :۱۵-۱۱آیات 

بَْت َثُموُد ِبَطْغَواَها ْشَقاَها ( ۱۱) َكذ َ
َ
ِه  (۱۲)ِإِذ انَبَعَث أ َفَقاَل َلُهْم َرُسوُل الل َ

ِه َوُسْقياَها  ُهم ( ۱۳)َناَقَة الل َ ُبوُه َفَعَقُروَها َفَدْمَدَم َعَليِهْم َرب ُ َفَكذ َ
اَها  و َ  (.۱۵)َا يَخاُف ُعْقَباَها َول (۱۴)ِبَذنِبِهْم َفسَّ

كردند؛)ط سبب به مثود،[ ]قوم  كه شیق11غیان خود، تكذيب  ین آنان تر( آنگاه 
 را او خوردنآب[ نوبت] و خدا شترماده»: گفت آنان به خدا ۀ( پس فرستاد12برخاست.)

كردند و آن ]مادهتكذ آنان[ ( و]یل13«.)ید[هن حرمت]  و كشتند، را[ شتریبش 
كرد)ك به رشانپروردگا ود آورد و آنان را نابود  گناهشان، بر سرشان عذاب فر ( و 14یفر 

 (15بيمی از آن به خود راه نداد.)

 هاها و آموزهپیام
گناه بزرگی .یك  و پیامدش جاودانگی در آتش. این معصیت، است کفر، 

گاهی بهآیدمین پدید انسان در هباریک یج، بلکه   اخد به کفر گرفتار انسان تدر
                                                           

کهف/ 3  .۱۳۴ . 
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یخ. شودمی گمان نمی است ییهاانسان از ُپر تار کافر روز کردندکه هرگز  ی مرتد و 
گناهان آدم چون ؛است جوارحی گناهان آغاز، ۀطشوند، اما شدند. نق ی بر اثر 

 ثۀحاد در. آوردی به انکار میرو سرانجام آنکه تا ؛شودمی دور خدا از اندكاندك
شقی بود؛ اما پس از مدتی  کاریگناه غازآ در شتر قاتل صالح، حضرت شتر کشتن

که جنگ با خدا را آغاز و هد ایدرجهبه   ِپی را صالح حضرت به الهی ۀیرسید 
بَْت  ۀیید. از بای سببیت در آانجام تکذیب به او سرکشی بنابراین. کشت و کرد َكذ َ

غیانگری ید سرکشی و طگویرا میز ؛شودمی برداشت معنا همین َثُموُد ِبَطْغَواَها
ِذيَن : ۀی، آاست . و مشابه این آیهاست منشأ تکذیب آیات الهی

اَن َعاِقَبَة ال َ ُثم َ كَّ
وءى اُءوا الس ُ سَّ

َ
ِه َوَكاُنوا ِبَها َيْسَتْهِزُئوَن  أ ُبوا ِبآَياِت الل َ ذ َ ن كَّ

َ
ید انسان نخست گوکه می 0،أ

کردار بد کارهای زشت و   .الهی یهانشانهو سپس به تکذیب  دپردازمی به 
که نفس خود را زیر گمانبی دو. کسی  ک،  کرده،  هایخا نادانی و شهوت دفن 

ک حالتی این، و شودمیاز فیض الهی محروم   و طغیان آن، از بدتر اما ؛است دردنا
که قاتل شتر حضرت صالحکار مانند ؛است سرکشی کرد و شقاوت خود را  ی 

ْشَقاَهانمایان ساخت: 
َ
 او در واقع رسول خدا را به مبارزه طلبید! .ِإِذ انَبَعَث أ

جهان هستی، منسوب به آفریدگارشان هستند،  هایپدیده ۀمهر چند ه سه.
که با اضافه تشریفی به خدا، منسوب شود:  اما شتر حضرت صالح افتخار یافت 

ِه  گرفتار خواهند شد. َناَقَة الل َ ک  کشندگان این شتر به عذابی دردنا . بدین رو 
که منسوب به خدا وقتی ، چنین عقوبتی دارد، پس توهین یا است ظلم به حیوانی 

که خلفای الهی بر روی زمین یفری خواهد ک چه اند،هتك حرمت بندگان صالح او 
 داشت؟!

کشت، قرآن ه چهار.  قاتل را او قوم ۀمبا آنکه شتر حضرت صالح را یک نفر 
                                                           

 . ۱۳. روم/ 3
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گناه راضی بودند. امیر مؤمنان. چون دیگران هم به ایَفَعَقُروَها: خواندمی  ن 
کار رضایت دادند»فرمود:  ُهُم  ؛عذاب قوم ثمود، همگانی شد، زیرا آنان به این  َفَعَمّ

َضا. وُه ِبالِرّ ا َعُمّ  به و کرد دوری گناهکاران با نشینیپس باید از هم 0«َاهلَلُّ ِباْلَعَذاِب، َلَمّ
 .دنکر تأسی صفاتشان به و نبود خرسند هرگز عملشان

کمک پنج. کریم معموال  برای فهم بهتر مطالب، از مثال   این در. گیردمی قرآن 
که سخن از فجور و تقوان سوره کردهاست یز  که بهترین  است ، قوم ثمود را تمثیل 

 رفتند هایرون و به راه فجور و زشتیب تقوا ۀد. آنان از جااست مثال برای تارکان تزکیه
که  ی بزرگ شدند.گناهان مرتکب و در نتیجه، خداوند عذابی سخت بر آنان فرو آورد 

ک با و کوبید هم در را شانآنان و سرزمین ُهم : کرد یکسان خا َفَدْمَدَم َعَلْيِهْم َرب ُ
اَها و َ  .ِبَذنِبِهْم َفسَّ

 ۀمو اینکه ه است از اسباب دور شدن از منکرات، تفکر در فرجام آنها شش.
 اقوام سرگذشت آنکه با - انسان که شگفتا ماا. شودمیی خوب و بد ثبت کارها

ی نابود اسباب خود دست به و گیردعبرت نمی - خواندمی و شنودمی را گذشته
گر. کندمیخود را فراهم   تفکر گذشتگان عذاب در صالح حضرت شتر قاتل ا

 یان رسیدعص از ایدرجه به او. طلبیدنمی مبارزه به را زمانش پیامبر هرگز بود، کرده
کار خود نهراسیدَولَا َيَخاُف ُعْقَباَهاکه به تعبیر قرآن:  . البته این معنا در ؛ از پایان 

قاتل شتر باشد؛ اما برخی ضمیر فاعلی را به خدا « الیَخاُف »که فاعل  است صورتی
یمی به ب قوم، آن عقاب از خدا: شودمی گونهاینین معنای آیه بنابرا. اندبرگردانده

 د.خود راه ندا

                                                           

 . ۰۱۳، ص ۲۳۱. نهج البالغه، حکمت 3



 

 لیل ۀسور
 
 
 

ل ۀ  سور  لی 
 :۱۱ - ۱ آیات

ِحيم.  ْحمِن الر َ ِه الر َ ی ِبْسِم الل  يِل ِإَذا يْغشَّ
ى ( ۱)َوالل َ

َهاِر ِإَذا َتَجل َ ( ۲)َوالن َ
َر َوالُأنَثی  كَّ ت َی ( ۳)َوَما َخَلَق الذ َ ْعيُكْم َلشَّ ْعَطى ( ۴)ِإن َ سَّ

َ
ا َمن أ م َ

َ
َفأ

َقى  َق ِباْلُحْسنَ ( ۵)َوات َ د َ ُرُه ِلْلیْسَرى ( ۶)ی َوصَّ ِ ُنیس  ا َمن َبِخَل ( ۷)َفسَّ م َ
َ
َوأ

بَّ ِباْلُحْسَنی ( ۸)َواْسَتْغنَی  ُرُه ِلْلُعْسَرى ( ۹)َوَكذ َ ِ ُنیس  َوَما يْغِنی ( ۱۱)َفسَّ
ى   (.۱۱)َعْنُه َماُلُه ِإَذا َتَرد َ

شند وز چون 1)بپوشاند، چون شب به سوگند. مهربان ۀبه نام خداوند بخ ( سوگند به ر
گردد،) كنده مشا كوشش مهانا كه( 3يد،)آفر را ماده و نر كه آن[ ( و ]سوگند به2منايان   پرا

كرد،)4.)است بهیوده[ و] شید و تقوا پيشه  كه بخ یكوتر را ن[ ( و ]پاداش5( اما آن 
كرد،) ودیبه( ۶تتدیق  يد و دعوی ۷می.)كنراه را بر او آسان می ز ز ل ور كه بخ ( و اما آن 

كرد،)نیب وغ خواند،)ن[ ( و ]پاداش۸یازی  ودیبه( ۹یكوتر را در راه را بر او دشوار خواهمی  ز
كارش من1۱منود.)  (11.)آيدی( و دارایی او به 

 هاها و آموزهپیام
 شده تکرار مشابه تعابیری با ضحی و لیل شمس، رۀسو سه در «لیل» ۀمکل .یك
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 :است
اَها -  ْيِل ِإَذا َيْغشَّ

 0.َوالل َ
 -  

یَوالل َ  .ْيِل ِإَذا َيْغشَّ
َجی -  ْيِل ِإَذا سَّ

 1.َوال َ
کار رفته« غشیان = پوشاندن»همراه قید « لیل»لیل و شمس،  هایرهدر سو   به 
 :دارند مختلفی هایدر این آیه، مفسران دیدگاه« غشیان». در تفسیر است

 شده تصریح دیگری یۀآ در معنا این به. شودمیالف. با شب، روز پوشانده 
َهاَر ی ُيْغِش : ستا ْيَل الن َ

 3.الل َ
 یۀآ. پوشاند؛ یعنی شب نور خورشید را میاست ب. غشا، پوشاندن خورشید

اَها ْيِل ِإَذا َيْغشَّ
 نیز بر همین معنا داللت دارد. 1َوالل َ

ِ  یۀآ همانند پوشاند؛که شب آن را در می است ج. مراد آیه، هر چیزی ر  َوِمن شَّ
 1.َغاِسٍق 

که شب از شگفتیشاید را کید ویژه بر شب این باشد   پروردگار خلقت هایز تأ
 و طبیعت در و ،گیردمی لشک زمین، همچون بزرگی ۀریی سیاجاجابه اثر بر و است

و بهترین فرصت  است یی، عامل آرامشسو از. دارد اثر بشر زندگانی در نتیجه در
که  است در سحرگاهانراحت و مناجات با پروردگار؛ مخصوصا  است برای خواب و

 6.َوِباْلَأْسَحاِر ُهْم َيْسَتْغِفُروَن : کنندمیمؤمنان در آن وقت با خدا راز و نیاز 
                                                           

 . ۴. شمس/ 3
 . ۲. ضحی/ 0
 . ۵۴. اعراف/ 1
 . ۴. شمس/ 2
 . ۰. فلق/ 2
یات/ 2  . ۱۳. ذار
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یکی از - شمس رۀسو مانند - مبارکه ۀردر این سو دو.  مضارع فعل به شب تار
ی: رساندمرار را میاست که شودمییر تعب ْيِل ِإَذا َيْغشَّ

ره از روز با . اما در هر دو سوَوالل َ
ى است فعل ماضی تعبیر شده

 و شده مفسران تحیر ۀی. همین تعبیر، ماَتَجل َ
 :است کرده ی متفاوتی تولیدنظرها

اشاره دارد؛ زیرا در  الف. به باور برخی، این آیه به زمان بعثت پیامبر مکرم
یکِی جاهلیت ه  .بود گرفته فرا را العرب جزیرة ۀمزمان ایشان تار

که پس از ب. به ا ی شرطی قرار بگیرد، بر آینده «اذا»عتقاد برخی، فعل ماضی 
 .کندمیداللت 

گفته گروهی  که حرف  است بوده «تتجلی» اصل در «تجلی» فعل که اندج. 
 ، نه ماضی.است مضارع« تجلی». پس است در آن برای تخفیف حذف شده« تاء»

یکی که اصل در جهان هستی، تار گفت  گ است شاید بتوان  ویا شب حالتی و 
که از  گونههمانتا بتواند خود را نشان دهد؛  آیدمیکه روز در پی آن  است پیوسته

َهاَر َيْطُلُبُه َحِثیثاً  ۀیآ ْيَل الن َ
 .شودمیفهمیده  0،ُيْغِشي الل َ

گاه مطلبی را به کریم،   تأمل و تفکر به را هاانسان تا کندمی بیان مبهم عمدقرآن 
 .وادارد بیشتر

خدای سبحان پس از سوگند به شب و روز، به ذات خودش یا به قدرت  ه.س
 یا ذات الهی« ما = آنچه». مراد از <َوما َخَلَق >: کندمیآفرینش خویش سوگند یاد 

اَها ۀییا قدرت آفرینندگی او. این دو احتمال در آ است و َ  نیز مطرح 1َوَنْفٍس َوَما سَّ
 .است

که  است ه قدرت او، به قسم به مخلوق عطف شدهقسم به آفریدگار یا سوگند ب
که در علم منطق،  است تفکر در مخلوق، راهی نمایاندمی برای رسیدن به خالق، 

                                                           

 . ۵۴. اعراف/ 3
 . ۱. شمس/ 0
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 یند. البته سوگندهای یکم و دوم، به آیات آفاقیگومی« اّنی»اصطالحا  به آن برهان 
 و سوگند سوم، به آیات انفسی. است

صفات الهی، به آفرینش دو جنس مذکر و  در سوگند سوم، از میان انواع چهار.
یوانی و ح عالم در هازوج ۀم؛ چه مراد از َذَکر و ُانثی در آیه، هاست مونث اشاره شده

طبیعت باشد، چه تنها مرد و زن، و چه آدم و حوا. اساسا  آفرینش موجودات به 
ر یای تدبیگو و آیدمی شمار به آفرینش هایشکل زوج مذکر و مؤنث، از شگفتی

 کامال   موجوداتی مشترک، اّولی دۀما از چگونه که است حق حضرت ۀنحکیما
 .آوردمی وجود به - عواطف و احساسات در و درونی و ظاهری شکل در - متفاوت

، و در این سوره، است در لغت عرب به معنای شتاب در راه« سعی» پنج.
کریم، به تالشاست اعمال بشری مراد  اشاره دنیا در هاانسان . آیاتی فراوان در قرآن 

 پراکندگی بر سوره، این در گانهسه هایقسم. شر راه در چه و خیر راه در چه ؛کندمی
ت َی: دارند داللت انسان کوشش ْعَيُكْم َلشَّ  .ِإن َ سَّ

گویای آن که آدمی در زندگی، آرامش ندارد و  است این آیه و آیات مشابه آن 
 مصرف راهی چه در را خود سعی که ببیند باید پس. کوشدخواسته یا ناخواسته می

ْعَطى یر رضایت الهیمس در: کندمی
َ
َقى أ ، تا به بهشت رود؟ یا در راه شّر و َوات َ

راه به  ترینسریعی وجوکه انسان در جست کندمیدشمنی با خدا؟ عقل حکم 
 .کند هزینه او راه در را خود هایسوی خدا باشد و امکانات و سرمایه

ْعَطى ۀیگرچه در آ ش.ش
َ
ا َمْن أ م َ

َ
َقى َفأ  قید بدون و مطلق صورت به اعطا َوات َ

ی غیر مالی، اعطا به را اعطا توانمی بنابراین. است تقوا به مقرون اما ،است آمده
کرد. در زبان عرفی نیز مثال  می ید »یند: گومانند وقف نفس بر طاعت الهی، تفسیر  ز

کرد.اختیار خود را به عمرو   و مال ذکر ۀنالبته برخی مفسران، اعطا را به قری« اعطا 
 .انددانسته مالی انفاق و اعطا بخل،
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یعنی اعطا و انفاق،  ؛است آمده تقوا با اعطا که است آن توجه جالب ۀتنک
 خدا فقط از پرهیزگارانکه همراه تقوا باشد؛ زیرا:  است هنگامی سودبخش

ُل  ؛پذیردمی َما َيَتَقب َ ِقيَن  ِإن َ ُه ِمَن اْلُمت َ  0.الل 
کید حقیقت دو بر مبارکه ۀراین سو هفت.  :کند می تأ

که باید در عالم عمل محقق شود و آن انفاق ؛ چه انفاق است الف. حقیقتی 
ْعَطىبه معنای اعم یا انفاق مالی: 

َ
َقى أ  .َوات َ

که باید در عالم اعتقاد تحقق یابد و آن، تصدیق روز رس   تاخیزب. حقیقتی 
َق ِباْلُحْسنَی: است د َ  است در آیات بسیاری جزای نیکی «یحسن». مقصود از َوصَّ

 :دهندمیکه در قیامت به انسان 
ُه اْلُحْسنَی -  ًا َوَعَد الل   1.َوُكل 
 3.َرب ِي ِإن َ لِي ِعنَدُه َلْلُحْسنَی َوَلِئن ُرِجْعُت ِإلَى - 
 1.َفَلُه َجَزاًء اْلُحْسنَی - 

که  است ، جهان ما عالم اسباب و عللگمانبی هشت. و این منافات ندارد 
که توفیق الهی، مشروط به  است توفیق الهی نیز از اسباب به شمار آید و بدیهی

ذکر اعطا و تقوا، از توفیق الهی  از پس سوره این در کههمچنان ؛است مناسب ۀنزمی
ُرُه : فرمایدمی و دهدمیخبر  ِ ُنَیس   .ِلْلُیْسَرى َفسَّ

که در آن  است یا به معنای خصلتی« یسری»ی، و سازآمادهیعنی « تیسیر»
که او  است ی انسان برای عمل صالح، یا به این معنامندیقتوف ۀیو ما است آسانی

                                                           

 . ۲۱. مائده/ 3
 . ۳۵. نساء/ 0
 . ۵۳. فصلت/ 1
کهف/ 2  .۳۳ . 
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 تا دهدمیو توفیق اعمال شایسته را به وی  کندمی آماده مندرا برای حیاتی سعادت
گر. گردد بهشت در او شدن داخل سبب به بهشت تفسیر شود، وجه دوم « یُحسن» ا

 .آیدمی تربه نظر صحیح
 الهی تیسیر حقیقت دل، و جان با ،است پروردگار قرب مسیر در که ایبنده نه.

َب  یابدمی را نیک اعمال شیرینی او نفس. کندمی درک و لمس را َه َحب َ َولِكن َ الل َ
ِذيَن آَمُنوا  آوردزل، آن اعمال را به جا میو بدون تزل 0ِإَلْيُكُم اْلِإيَماَن 

ُه ال َ ُت الل َ ُيَثب ِ
ْنَيا اِبِت فِي اْلَحَياِة الد ُ لَا ِإن َ  دهدمیو هیچ هراسی و اندوهی به دل راه ن 1ِباْلَقْوِل الث َ

َ
أ

ِه لَا َخْوٌف َعَلْيِهْم َولَا ُهْم َيْحَزُنوَن  ْوِلَياَء الل َ
َ
دگار، همچون نزول و امداد غیبی پرور 3أ

ئکه، به مدد او  ُكْم : داد رخ مهم این بدر جنگ در چنانکه ؛آیدمیمال ُيْمِدْدُكْم َرب ُ
ِميَن  ِ و  ِة آلَاٍف ِمَن اْلَملَاِئَكِة ُمسَّ که همواره به تکذیب آیات  1.ِبَخْمسَّ کسی  در مقابل، 

َه  است د، نه تنها نماز برای او عملی سنگینپردازمی الهی ِإن َ ا َعَلى َو
ا َلَكِبيَرٌة ِإل َ

کسالت و بی 1،اْلَخاِشِعيَن  َلوِة َقاُموا  ایستدمی نماز به میلیبلکه با  ِإَذا َقاُموا ِإلَى الص َّ َو
الى اَقْلُتْم ِإلَى  است و از جهاد فراری 6ُكسَّ ِه اث َ ِبيِل الل  َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا فِي سَّ

گردید، روشن  آنچه 7.اْلَأْرِض  که مؤمن نباید فقط به سعی و عمل خود  سازدمیذکر 
کند، بلکه همواره باید چشم به توفیق الهی داشته باشد؛ چراکه  اعتماد و بسنده 

 شریفه یۀآ که است جالب. کندمیکه او را در راه محافظت  است تیسیر الهی
 ذات تیسیر، متعلق و کنیمما انسان را برای رسیدن به بهشت آماده می فرمایدمی

                                                           

 . ۱. حجرات/ 3
 . ۲۱. ابراهیم/ 0
 . ۶۲. یونس/ 1
 . ۱۲۵. آل عمران/ 2
 . ۴۵. بقره/ 2
 . ۱۴۲. نساء/ 2
 . ۰۳. توبه/ 1
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 رسیدن دۀآما جوانبش مۀه با انسان ماهیت و ذات گویی او؛ افعال نه ،است انسان
 عمل»: فرمایدمی شخصی چنین وصف در باقر امام. شودمی برین بهشت به

ال یرید  ؛کندمی فراهم او برای را اشزمینه خدا آنکه مگر ،کندنمی اراده را خیری
 0«ره اهلل له.شیئا من الخیر، إال یّس 

گر آ ده. ُرُه ِلْلُیْسَرى ۀیا ِ ُنَیس  که خدا  َفسَّ خیر را به روی  هایراهچنین معنا شود 
ْعَطى ۀییی میان این آیه و آزیبا تناسب ،کندمیباز  اششایسته ۀدبن

َ
َقى َمْن أ  َوات َ

کند، خدا نیز ؛گیردمی شکل کس مشکالت مردم را از راه انفاق آسان   یعنی هر 
کمال را برای او آسان میهادشواری  مندبهرهی را از تیسیر الهی و و گرداندی راه 

 وسعت عمر، طول ۀمدر روایات متعددی نیز انفاق در راه خدا را سرچش .کندمی
 .خوانندی و... میاخرو برکات رزق،

گواهی قرآن در این سوره، از  یازده. ی بارز اهل باطل، دنیادوستی و هاویژگیبه 
یه شب باشد، خصلت این او در که هر بنابراین. است ورزیبخل و اندوزیروتث

 قیامت، روز و خدا به اعتقاد ۀمی؛ الزآر. باشد مؤمن ظاهر؛ هر چند بهاست کافران
 .است انفاق و زهد

ى: کندمیوصف  گونهاینخداوند، دنیادوستان را  ؛ َوَما ُيْغِني َعْنُه َماُلُه ِإَذا َتَرد َ
که مایعن  و انسانیت جۀدر از سقوطشان ۀیی اموال آنان نه تنها منجی آنان نیست، 

ین تعابیر، آنان را به ا با قرآن. است آخرتی درجات از شدن محروم و دوزخ در افتادن
پایانی تشبیه  کردهکوه باالی از که کندمیچار  .اندی به پایین دره سقوط 

 :۶۱-۱۶آیات 

ِإن َ َلَنا َللآِخَرَة َوالُأوَلى (۱۲)ِإن َ َعَليَنا َلْلُهَدى  نَذْرُتُكْم ( ۱۳)َو
َ
ى ـ َناًرا َتلَ  َفأ ظ َ

                                                           

 . ۴۱، ص۴. الکافی، ج3
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ى ( ۱۵)لَا يْصلَاَها ِإلا َ الَأْشَقى ( ۱۴)
بَّ َوَتَول َ ذ َ ِذی كَّ

ُبَها ( ۱۶)ال َ يَجن َ َوسَّ
ى  (۱۷)الَأْتَقى  ِذی يْؤتِى َماَلُه يَتَزك َّ

ْعَمٍة  َوَما لَأَحٍد ( ۱۸)ال َ ِعنَدُه ِمن ن ِ
ِه الَأْعَلى ( ۱۹)ْجَزى تُ  ی ( ۲۱)ِإلا َ اْبِتَغاء َوْجِه َرب ِ ْوَف يْرضَّ  (.۲۱)َوَلسَّ

( پس مشا را 13.)است یقت، دنیا و آخرت از آن ماحق( و به12هدايت.) است مهانا بر ما
كه زبانه می ت( جز نگون14می دادم.)ب كشداز آتیش  كه 15د نشود:)وار آن در تربخ ( آن 

و كرد و ر گرداند.)تكذيب  ( مهان 1۷:)است دور[ آتش] آن از[ ( و پارساتر]ین مردم1۶ی 
ک تا دهدمیكه مالش را  كس را به قتد پاداش1۸)گردد، پا  نعمت گرفتخ  ( و هیچ 

شد،یمن كه برتر1۹)بخ ودیبه( و 2۱.)است ( جز برای رضای پروردگارش  خشنود  ز
 (21.)شودمی

 هاها و آموزهپیام
 گونههمان ؛داندمی واجب خود بر را هاانسان هدایت ،مرتبهخدای بزرگ .یك

ِه ِرْزُقَها: را آنان به دادن روزی که ٍة فِي اْلَأْرِض ِإلَا َعَلى الل َ  « علی»حرف  0.َوَما ِمن َداب َ
 که خداوند آنها را بر خود واجب  است بر هر دو)هدایت و روزی(، بدین معنا

 .است کرده
گونه  :است هدایت دو 

 :شودمی فهمیده نیز دیگری آیات از کهشان دادن راه؛ همچنان. ن۱
ِبيِل َوِمْنَها َجاِئٌر  -  ِه َقْصُد الس َّ  1.َوَعَلى الل َ
ُفوراً  -  ا كَّ ِإم َ اِكرًا َو ا شَّ ِبيَل ِإم َ ا َهَدْيَناُه الس َّ  3.ِإن َ

                                                           

 . ۶. هود/ 3
 . ۳. نحل/ 0
 . ۰. انسان/ 1



 110 یلل ۀسور

كَّ َلَتْهِدي ِإلَى -  ِإن َ ْسَتِقيٍم  َو  0.ِصَراٍط م ُ
 است المطلوب)رساندن به هدف(. هدف در دنیا، حیات طّیبه . ایصال الی۲

نثَیو در آخرت، بهشت: 
ُ
ْو أ

َ
ٍر أ اِلحًا ِمن َذكَّ ُه َحَياًة َطِيَبًة  َمْن َعِمَل صَّ َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِيَین َ

اُنوا َيْعَمُلوَن  ِن َما كَّ ْحسَّ
َ
ْجَرُهم ِبأ

َ
ُهْم أ  1.َوَلَنْجِزَين َ

گونه بند ی فقط راه را به آنان نشان گاه: کندمیگانش را هدایت یعنی خدا دو 
 یت تکوینی.هدا مانند رساند؛یم مقصد به را آنان گاه ،دهدمی

ِإن َ َلَنا َللآِخَرَة َواْلُأولَى ۀیآ دو.  دو تفسیر دارد: َو
و  است ؛ یعنی خدا مالک دنیا و آخرتاست الف. بیان عزت پروردگار

کافران به سل یانی نمیتکذیب و بخل   .رساندطنت و غنای او ز
؛ یعنی خدا مالک دنیا است ب. تشویق مؤمنان به عبادت و انفاق در راه خدا

کس هر چه بخواهد،  است و آخرت گر. دهدمیو به هر   ،است دنیا خواستار کسی ا
گر و آورد روی دنیا به  . بکوشد آن به رسیدن راه در باید ،است آخرت خواهان ا

َنًة َوفِي اْلآِخَرِة ا و آخرت را، از خدا خواست: ید خیر دنیبا پس ْنَيا َحسَّ َنا آِتَنا فِي الد ُ َرب َ
َنًة   3.َحسَّ

ا اْلَأْشَقى یۀآ ظاهر ۀیبر پا سه.
کافران لَا َيْصلَاَها ِإل َ ؛ اما از است دوزخ مخصوص 

کافر مؤمن - یکارگنه هر که شودمیفاده است آیات دیگر  . دراست یدوزخ - یا 
گروه را در مقابل یک که در این آیه، خدا دو  گفت   دیگرسازگاری این دو آموزه، باید 

یزگار و اهل انفاق در پره مؤمنان و ندارند باور الهی آیات به که کافرانی: است نهاده
گروه دوم را اهل بهشت  گروه نخست را اهل دوزخ و   در بنابراین. خواندمیراه خدا. 

                                                           

 . ۵۲. شوری/ 3
 . ۳۱. نحل/ 0
 . ۲۳۱. بقره/ 1
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سخنی به میان نیامده و حکمی برای آنان  کارمعصیت ؤمنانم از اساسا   مقام، این
 ثابت کافران برای را مطلق آتش شریفه، ۀی. از سوی دیگر، آاست صادر نشده

 آتش اما. داندمی را سزای آنان« همیشگی»، آتش «یصلی»یر تعب با بلکه ،کندنمی
گنهمنها  .شودمی نیز کاری خلود، شامل مؤمنان 

گویا نگوناست قی(، در خور تأملاش)ترینبختنگونتعبیر  چهار.  بختی. 
ید فقر و بیماری یا هر مصیبت دیگری نبا پس. اندترینبدبخت برخی و دارد اقسامی

کسانی که نصیب  که  است را بدترین بخت دانست؛ زیرا بدتر از آن هم وجود دارد 
کشانده ، بارهاین در . امیر مؤمناناست مال و ثروتشان، آنان را به سوی دوزخ 

که نتیجه»کالمی زیبا دارند:   اشثمره که شّری و نیست خیر باشد، آتش اشخیری 
 ارزشبی درآورد، انسان دست از را بهشت که نعمتی هر. نیست شر باشد، بهشت

کند، عافیتبال هر و است که آتش را از انسان دور  ؛ ما خیر بخیر بعده است یی 
قوٌر وکّل بالء  دون النار محفهو وکّل نعیم  دون الجنة  النار، وال شّر بشّر بعده الجنة!

 0.«عافیة
ک بخت،در تمییز بدبخت از خوش پنج. ی با اله معیارهای و هامال

ک  است کسی هاانسان ترینبدبختی اله دیدگاه از. است متفاوت بشری هایمال
کسی نیستفرمایدمی بعد ۀی. در آاست که سرنوشتش دوزخ که از  : پارساترین شما 
کسی « االتقی = پرهیزگارترین»که از خشم الهی بیم دارد. تعبیر  است دنیا بهراسد؛ 
گرفتن از یکاست که صفت تفضیلی  در دیگر، تشویق مردم برای سبقت و پیشی 

 که خود را به قّله برساند. کوشدمی همیشه عاقل. است پرهیزگاری
ى ۀیدر آ شش. نَذْرُتُكْم َنارًا َتَلظ َ

َ
و نمایانگر بزرگی آتش  است نکره «نارا  » ژۀوا َفأ

که همواره رساندمیمرار را است و است نیز مضارع« تلظی»جهنم. فعل  ؛ یعنی آتشی 
                                                           

 .۵۴۴، ص ۰۳۱. نهج البالغه، حکمت 3
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 .کشدمی زبانه هایششعله
گرو اعمال صالح، گمانبی ؛ اما است انفاق ویژهبه، نجات از آتش دوزخ در 

گناهی ید شا زیرا کرد؛ بسنده خود عمل و سعی به تواننمی غفلتی رخ دهد و انسان 
 خدا رواینو سزاوار آتش شود؛ بلکه همواره باید به توفیق الهی امید داشت. از  کند

 مجهول گرچه «االْشقی سُیجّنبها» فعل. دهدمی نسبت خود به را آتش از نجات
 .است پروردگار آن پنهان فاعل ،است

گاهی مقرون تقوا هفت. گاه همراه تزکیه.  تاس در آیات این سوره، انفاق  و 
کاست ، یا از جنس اعمال«تزکیه»  ۀجی درون؛ یا نتیساز، مانند انفاق به نیت پا

که دل پس از انفاق، تجربه جال و صفا مانند ،است عمل ُخْذ ِمْن : کندمییی 
يِهم ِبَها ُرُهْم َوُتَزك ِ َدَقًة ُتَطه ِ ْمَواِلِهْم صَّ

َ
 0.أ

ک ،«ماله یؤتی» ۀیبر پا ، است دت در راه خدا انفاق از اموال شخصیاهمج مال
 نه از اموال دیگران.

 آن، در و است هماهنگ حال مقتضای با همواره قرآنی هایخطاب هشت.
گونه انتقال از غیبت به خطاب یا به ن. است نهفته مصلحتی و حکمت یز هر 

عکس، حکمتی دارد. مثال انذار و هشدار با حالت خطابی تناسب دارد؛ زیرا 
که مستقیما  متوجه مخاطب باشد. از تهد  از کالم رواینید هنگامی اثر بیشتری دارد 

ى: یافت تغییر خطاب به غیبت حالت نَذْرُتُكْم َنارًا َتَلظ َ
َ
. اما مقام مدح و ثنای َفأ

؛ به دلیل اّبّهت پروردگار. همچنین خدا هنگام است پروردگار، با غیبت سازگارتر
ِه ان و مخاطبان نیازی ندارد: ستایش خود به حضور مستمع ا اْبِتَغاَء َوْجِه َرب ِ

ِإل َ
 .الَأْعَلى

که به وجه و جمال زیبای پروردگار می نه.  را او جمالی هیچ دیگر نگرد،کسی 
                                                           

 . ۱۳۰. توبه/ 3
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ِه : بیندنمی هستی در او جز به مؤثری هیچ و کندنمی خود تۀبسدل ا اْبِتَغاَء َوْجِه َرب ِ
ِإل َ

کریم از  . در آیاتالَأْعَلى ؛ است پروردگار سخن به میان آمده« وجه»بسیاری از قرآن 
 :باشد داشته تفسیر دو کلمه این رسدمی از جمله در این سوره. به نظر

که در  است یمای اوس انسان وجه. است چیزی هر بیرونی ۀوجل« وجه»الف. 
ان از طریق که بندگ است . وجه پروردگار نیز آثار و صفاتیآیدمیبه چشم « مواجهه»

 .کنندمیآنها با او ارتباط برقرار 
 ایگونهبه؛ اما انتسابش به او است چیزی خارج از ذات« وجه»ب. مراد از 

ین معنا، ا در وجه. او اذن با البته بود؛ خواهد ذات قصد وجه، آن قصد که است
 شاید پیامبران و اولیای الهی باشد.

یا ۀبشائانفاق پرهیزگاران، خالی از هرگونه  ده.  مان شرک خفیه که ؛است ر
 در ؛کنندمی انفاق او برای خالصانه و بینند. آنان تنها وجه پروردگار را میاست

یشتر پ که است مشابهی هایانفاق به پاسخ در مردم، هایانفاق از بسیاری کهیحال
کرده یافت   .انداز دیگران در

کسی: »فرمایدمی شریفه ۀیسؤال: آ گردن او  است پرهیزگارتر  کسی بر  که حقی از 
کند:  که با انفاق، حق او را ادا   کهدر حالی «.َوَما ِلَأَحٍد ِعنَدُه ِمن ِنْعَمٍة ُتْجَزىنیست 

گردن اوه کسی نیست مگر اینکه حقی از دیگران بر   .است یچ 
گروهی از پرهیزگاران به   در مؤثری که رسندیم بصیرت از ایدرجهپاسخ: 

 پروردگار از ،رسدمی نآنا به دیگران از که را خیری هر و بینندجز خدا نمی وجود،
که احسان  است ییجا رۀدربا آیه که گفت توانمی البته 0.ِبَيِدكَّ الَخْيُر : دانندمی

در مقابل انفاق متقابلی انجام نشده باشد و انفاِق انسان پرهیزگار در راه رضای 
گر  فته باشد.خداوند و بدون هیچ منتی بر شخصی صورت 

                                                           

که در۲۶. آل عمران/ 3 این آیه وجود دارد بر انحصار خیر در دستان خدا داللت  . حصری 
 کند.می
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یافت  یازده. که پرهیزگار از خدای واال در  سنخ از ،کندمیباالترین پاداشی 
 خدا رسول به قرآن از آیاتی. شودمی عنایت گرامی رسول به که است پاداشی

که در تفاسیر به نعمت راض و خشنود را او خدا که دهندمی وعده کرد،  ی خواهد 
متی باالتر از نجات مؤمنان از آتش یز نعن حق. بهاست تفسیر شده« شفاعت»

گر یابد، دست شفاعت از درجاتی به دتوانمی نیست. بر اساس این آیات، مؤمن نیز  ا
 داللت نیز 0بیت اهل روایات. گردد آراسته ،است آمده سوره این در که صفاتی به

 .کند شفاعت را ایعده قیامت روز دتوانمی هم مؤمن که دارند

                                                           

 (۶۲۴، ص ۲)الخصال، ج « لنا شفاعة و ألهل موّدتنا شفاعة.». 3
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 ضحی ۀسور
 
 
 

حی ۀ  سور
 ض 

 :۵ - ۱ آیات

ِحيم.  ْحمِن الر َ ِه الر َ َحی ِبْسِم الل  َجی ( ۱)َوالض ُ يِل ِإَذا سَّ
َعكَّ ( ۲)َوالل َ َما َود َ

كَّ َوَما َقَلى  كَّ ِمَن الُأوَلى ( ۳)َرب ُ
ْوَف يْعِطيكَّ ( ۴)َوَللآِخَرُة َخيٌر ل َ َوَلسَّ

ی  كَّ َفَتْرضَّ  (.۵)َرب ُ
شند وز،)روشنا هب سوگند. مهربان ۀبه نام خداوند بخ گیرد،)1یی ر ( 2( و به شب چون آرام 

ی تو از برا آخرت حمت( و به3تو را وانگذاشته و از تو ناخرسند نیست.) پروردگارت[ ]كه
گردی.) زودیبه( و 4.)است دنیا نیكوتر كه خشنود   (5پروردگارت تو را چندان عطا دهد 

 هاها و آموزهپیام
 1صبح، 0؛ مانند فجر،است هازمانبسیاری از سوگندهای قرآنی، به  .یك

داللت دارد؛ « وقت»این سوگندها، بر ارزشمندی و اهمیت  1لیل. 3ضحی، عصر،
                                                           

  <َواْلَفْجر>: ۱. فجر/ 3
َس : ۱۳. تکویر/ 0 ْبِح ِإَذا َتَنّفَ  .َوالّصُ
 .َواْلَعْصرِ : ۱. عصر/ 1
ْیِل ِإَذا َیْغَشی : ۱. لیل/ 2  .َوالّلَ
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گیرد و ثانیا  در پی  زیرا اوال  بسیاری از اعمال دینی باید در زمانی خاص صورت 
 از انسان و شودمی عادی انسان برای بزرگ نعمت این مدتی از پس روز،تکرار شبانه

ا یادآوری این ب خداوند رواین از. ماندبازمی اوقات این مدبر و خالق رۀرباد تفکر
ی در وقتی حت انسان تا کندمی زنده هایدگار را در دلآفر به توجه ضرورت ها،زمان

 ، خدا را فراموش نکند.دهدمینکه عملی انجام 
 سمق آنچه و سوگندها میان و است حکیمانه و مندهدف قرآنی، هایقسم دو.

 مبارک، ۀرر این سود چنانکه دارد؛ وجود زیبایی تناسب ،است گرفته تعلق او به
 و است خورشید آمدن باال و چاشت زمان که خوردیم سوگند «ضحی» به نخست

یکی به سپس  شودمی ذکر «علیه مقسٌم » سپس و پوشاندیم را جاهمه که شب تار
 .است پیامبر به الهی التفات و توجه که

که شب و روز را گویف را نیز بازمیظر ۀتحان در این آیات، این نکخدای سب ید 
 و نگرانی و کند دگرگون نیز را انسان حاالت دتوانمی پس ؛کندمی جااو جابه

كَّ َوَما َقَلى یرون سازدب حبیبش قلب از را اضطراب َعكَّ َرب ُ و آنقدر به او  َما َود َ
گردد که او خشنود  کند  ْو  احسان  یَوَلسَّ كَّ َفَتْرضَّ کهَف ُيْعِطيكَّ َرب ُ  دتوانمی . خدایی 

یکی از را زمین کند،ب شب تار  از را اشبنده دتوانمی یرون آورد و روز را جایگزین آن 
 عالم در ،کندمی دگرگون را مادی جهان که دستی. گرداند آزاد هوس و هوا ظلمت

 .است القلوب مقلب نیز معنا
 ؛گیردمی ، از حکمت عالی خداوند سرچشمهتقسیم زمان به شب و روز سه.

که از زمان چاشت  0َوَجَعْلَنا َنْوَمُكْم ُسَباتاً  آرامش و راحتاست برای را شب و روز را 
کسب روزیآغازدمی َهاَر َمَعاشاً  ، برای  ، اما برخی بر است قرار داده 1َوَجَعْلَنا الن َ

                                                           

 . ۳. نبأ/ 3
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 119 یضح ۀسور

 !راحتاست و خواب روز در و دارند جوشوخالف این قانون الهی، در شب جنب
كَّ َوَما َقَلىدر تفسیر  چهار. َعكَّ َرب ُ  ، دو دیدگاه وجود دارد:َما َود َ

قطع شد و حضرت را  ی، چند روزی وحی الهی بر پیامبربرخ ۀدالف. به دی
که مبادا خدا از او ناراحت و روی  نازل آیات این آنگاه. است گرداننگران ساخت 

 حق حضرت به خدا رسول توجه و کرد برطرف پیامبر را نگرانی و ترس و شد
 یشتر شد.ب

را سرزنش  یند: وحی الهی قطع شد و مخالفان، پیامبرگوب. بعضی می
کرده که خدا تو را رها  را دلداری  . سپس این آیات نازل شد و پیامبراست کردند 

 صفت با ماسال مکرم رسول بار پانزده مبارکه ۀرکه در این سو است داد. جالب
یتی دو شب و بنا بر روایتی روا بر بنا وحی، آنکه با ؛است شده خطاب ضمیر، و ظاهر

 چهل روز، قطع شده بود.
كَّ َوَما َقَلى ۀیبا توجه به این تفسیر از آ پنج. َعكَّ َرب ُ گرامی َما َود َ از  که پیامبر 

ی رفع نگرانی از ، خدای متعال برااست تأخیر در ابالغ وحی ناآرام و نگران بوده
یامبران پ رۀدربا که آیاتی ۀفایشان، آیات یادشده را نازل فرمود. این آیات، به اضا

که پیروانشان در دوران پیامبراست پیشین نازل شده  ، خصوصا  پیامبرانی 
َل َعَلْيَنا َبْعضَّ یز آیاتی مانند ن و( عیسی و موسی همچون)ندکردمی زندگی َوَلْو َتَقو َ

کافی 0،اِويِل اْلَأقَ  گر قرآن را خدا نازل نکرده است در اثبات وحی بودن قرآن،  ؛ زیرا ا
گر دعوت پیامبر الهی نبود،  بود، نگرانی از تأخیر وحی، معنا نداشت. همچنین ا

 ستودن انبیا وجهی نداشت.
کردهاست خدای سبحان، شش. ؛ است مرار وحی را برای پیامبرش ضمانت 

که به وحی الهی نیاز فوری ویژهبه ؛است نبوت و رسالت ۀمزیرا الز ؛ است در زمانی 
                                                           

 . ۴۴. حاقه/ 3
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که  . اما بر است ای رخ دادهحادثه یا پرسندمی از پیامبر ایمسئلهمانند وقتی 
کرد؛ چندان  معاندان، کهاساس این سوره، خدا در یک فترت زمانی، وحی را قطع 

 مسئله نای. شد حضرت نگرانی و اضطراب ۀیما و کردند سرزنش را پیامبر
خاص نیز همانند عنایات همگانی به دست  هایفیضکه  فهماندمی خوبیبه

کاری  است موال کسی او را به   پیامبر حادثه، همین در روایتی ۀی. بر پاداردوانمیو 
گفت: ا در»: فرمود امین جبرئیل به که تو را ببینم. جبرئیل  ین مدت، مشتاق بودم 

بنابراین  0«آیم.نمی شما نزد پروردگار اذن بدون اما بودم ترای رسول خدا، من مشتاق
مؤمن باید در مسیر عبودیت  رواینارسال یا انقطاع وحی در اختیار رسول نیست. از 

قدم بردارد و تسلیم پروردگار باشد و فیوضات الهی را به خود او بسپارد تا هرگاه و به 
که خواست، افاضه فرماید.  هر اندازه و هرگونه 

که مبّلغان دینی، اشتیاقشان به موفقیت در تبلیغ از  است ایستهش هفت.
که اندك  در موفقیت اندكاشتیاق خدا بیشتر نباشد؛ زیرا این خطر وجود دارد 

یعنی  انجامد؛ خودمحوری و نفس حّظ  نوعی به آنان، بر تأثیرگذاری و مردم جذب
کار لذت نفسانی بر  روند. از همین موفقیت در تبلیغ، هدف اصلی شود و از این 

 به دشمنان زبان چند هر ؛کندمیقطع  ی متعال، وحی را بر نبی مکرمخدا
گر بخواهد، ها سرزنش یدگان را به سوی خود هدایت آفر ۀمیشان دراز شود. خدا ا

ُهْم َجميعاً  کندمی
كَّ َلآَمَن َمْن فِي اْلَأْرِض ُكل ُ اَء َرب ُ ولی سنت الهی، دادن  1َوَلْو شَّ

ُن َعَملاً : است به بشراختیار  ْحسَّ
َ
ُيُكْم أ

َ
 هدف و همت ۀمبنابراین ه 3.ِلَيْبُلَوُكْم أ

                                                           

کنت أشّد . »3 أن النبی)ص( قال لجبرائیل)ع(: ما جئت حتی اشتقت إلیك. فقال جبرائیل: وأنا 
؛ ولکّنی عبٌد مأموٌر وما نتنزل إاّل بأمر رّبك. ، ۱۳مجمع البیان فی تفسیر القران، ج«)إلیك شوقا 

 (۱۶۴ص
 . ۳۳. یونس/ 0
 .۲. ملک / 1
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ید اصل تبلیغ و دعوت و جذب مردم به سوی خدا باشد، نه به مردم و با مبّلغان
 پیامبر. مردم دۀعه بر آن پذیرش و ،است دین تبلیغ مبّلغ، ۀفشمارشان؛ زیرا وظی

کرامات ن : کند هدایت ،خواهدمی را کهفراوان نتوانست هر یز با داشتن معجزات و 
ْحَبْبَت 

َ
كَّ لَا َتْهِدي َمْن أ  0.ِإن َ

  عنایات ۀمکرم پروردگار محدود نیست؛ اما دنیا برای تجّلی و بروز ه هشت.
 َوَللاِخَرُة َخْيٌر َلكَّ : فرمود قرآن در رویش ندارد. از همین گنجا الهی هدایای و

گرامی. یِمَن الُأوَلى کوتاهی  عنی با آنکه خدای سبحان در حق پیامبر  در دنیا 
ْوَف : است داشته نگه قیامت روز برای را خود بزرگ ۀز، جایاست نکرده َوَلسَّ

ی كَّ َفَتْرضَّ  .ُيْعِطيكَّ َرب ُ
گفته امامان معصوم  صادق امام. انددر تفسیر این آیه، نکات مهمی را 

کرم: »فرمایدمی  پذیرفته امتش رۀدربا شفاعتش که شودمیراضی  وقتی پیامبر ا
امام  1«النار موحد. يی أن ال یبقی فرضا جّد باشد؛ ن آتش در موحدی هیچ و شود
ِذيَن  قرآن، یۀآ ترینامیدوارکننده گویندبرخی می»نیز فرمود:  باقر

ُقْل َيا ِعَباِدَی ال َ
ْسَرُفوا َعَلى

َ
نُفِسِهْم لَا َتْقَنُطوا ِمن َر  أ

َ
ِه أ  معتقدیم بیت؛ ولی ما اهل است 3ْحَمِة الل َ

ی آیه، ترینامیدوارکننده كَّ َفَتْرضَّ ْوَف ُيْعِطيكَّ َرب ُ . به خدا قسم آنچه را است َوَلسَّ
اهل توحید  ایاندازه به و است شفاعت مقام ،کندمیخدا به رسولش عنایت 

 1«شدم. راضی گویدمی که رسول خدا شوندمیشفاعت 
 که شودمی دانسته گذشت، که روایاتی پیوست به مبارکه، ۀراین سواز  نه.

به عنایت و عطای الهی، به شخص ایشان محدود  یت پیامبر اکرمرضا
                                                           

 . ۵۶ . قصص/3
 . ۱۶۵، ص۱۳. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج0
 . ۵۰. زمر/ 1
 . ۴۴۱، ص۲. شواهد التنزیل، ج2
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 حتی امت، افراد مۀه عفو برای شفاعت، حِق  و الهی ۀی؛ یعنی از هدشودمین
 تمام که است مؤمنان مۀه برای درسی این و گیرندمی بهره کبیره گناهان مرتکبان

کنند؛ زیرا همه بس مردم به خدمت راه در را خود همت  خود برای را چیزیج 
 کردِن  شریک ولی اند؛که بندگان مؤمن از آن پیراسته است شرک ایگونه خواستن،

 ؛است الهی حب و توحید لوازم از بلکه نیست؛ شرک خود هایخواسته در دیگران
 .باشد هم دیگران محبوب او شوقمع که دارد دوست انسان الهی، عشق در زیرا

گرامی ده. در مجاهدت و تحمل  با آنکه بیشتر عمر شریف رسول 
که از مردم به ایشان تحمیل می هاییسختی  عالقه و عشق و اشتیاق شد،گذشت 

که جز به شفاعت، به چیزی دیگر  است ایاندازه به هاانسانیك یك به حضرت آن
 الهی بیکران رحمت از ایشّمه حضرت، کرم و رحمت این. شودمیخشنود ن

در بیان بزرگی  0! در برخی روایاتاست ردگار چگونهپرو رحمت که بنگر پس. است
: هنگام برپایی قیامت، رحمت الهی، شیطان را نیز است و رحمت او، چنین آمده

 .اندازدبه طمع می
مقام  بر اعطای توانمی -ی بدون تمسك به روایات حت - با این آیات یازده.

کرد؛ زیرا خدای متعالی در دنیا به رسول خود است شفاعت به رسول خدا دالل 
کندمؤمن و مؤمنان برای که دهدمیفرمان  َواْسَتْغِفْر ِلَذنِبكَّ  ات درخواست غفران 

 اشخواسته اجابت کننده،ی درخواستخشنود شکو بی 1َوِلْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت 
ی ۀی، معنای آیی دیگرسو از. هست كَّ َفَتْرضَّ ْوَف ُيْعِطيكَّ َرب ُ که خدا  است این َوَلسَّ

گنه ایشان شفاعت بنابراین. کندمیپیامبرش را خشنود   ثابت کاراندر حق 
 .شودمی

                                                           

کان یوم القیامة نشر اهلل تبارك و تعالی رحمته حّتی یطمع إبلیس في »قال الصادق؟ع؟: . 3 إذا 
 (.۲۳۵)األمالی للصدوق، ص «. رحمته

 . ۱۳. محمد/ 0
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کرم دوازده. ؛ یعنی اگرچه است خشنودی خدا محور رضایت پیامبر ا
حضرت، با  ، اما در عالم غیب، آن حالت درونیاست رضایت، حالتی درونی

نزد خدا،  و به جهت محبوبیت و عظمت پیامبر است خشنودی الهی هماهنگ
 خود محبوب با محب زیرا طلبد؛حضرت حق رضایت او را در دنیا و آخرت می

 قبله نیز خدا و داشت رضایت مکی لۀقب به گرامی رسول چنانکه ؛است گونهاین
كَّ ِقْبَلًة تَ : داد تغییر را َين َ اَهاَفَلُنَول ِ  نیز ایشان شفاعت همگان را خواستار 0.ْرضَّ

ی ، خدا نیز فرمود:است كَّ َفَتْرضَّ ْوَف ُيْعِطيكَّ َرب ُ  .َوَلسَّ

 :۱۱-۶آیات 

َلْم يِجْدكَّ يِتيًما َفآَوى
َ
الا ً َفَهَدى ( ۶) أ َوَوَجَدكَّ َعاِئلًا ( ۷)َوَوَجَدكَّ ضَّ

ْغنَی 
َ
ا اْليِتيَم َفلَا َتْقَهر ( ۸)َفأ م َ

َ
اِئَل َفلَا َتْنَهر َو ( ۹)َفأ ا الس َّ م َ

َ
ا ( ۱۱)أ م َ

َ
َوأ

ث  ِ كَّ َفَحد   (.۱۱)ِبِنْعَمِة َرب ِ
( و تو ۷( و تو را سرگشته يافت، پس راه منود؟)۶آيا تو را يتمی نیافت، پس پناهت نداد؟)

گردانید؟)نيافت و یب دسترا تنگ گدا را، از خود ۹( و اما يتمی را، میازار،)۸یازت  ( و 
 (11ی.)بازگو[ نعمت پروردگار را ]با مردم ( و1۱مران،)

 هاها و آموزهپیام
گون  هایرهدو در آنان ۀمکه ه نمایاندمی زندگانی پیامبران .یك گونا
ی اله دستور اساس بر گاهی همچنین. اندبه انواع بالها دچار بوده شانزندگانی

که درد و رنج مردم ناتوان جامعه ر بایستمی کاری بپردازند  کنند؛ به  ا درک 
 به را او اینکه مگر برنگزید، را پیامبری هیچ خدا»: فرمود صادق امام که گونههمان

                                                           

 . ۱۴۴. بقره/ 3
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این رهگذر، تربیت مردم را نیز بیاموزد؛ ما بعث اهلل نبیا قّط،  از تا گماشت، چوپانی
افزون بر آنکه بال و سختی، سبب  0«مه بذلك رعیة الناس.حتی یسترعیه الغنم، یعلّ 

یکرد بیش گویا بالیا با میزان ایمان تنظیم  است تر به پروردگاررو : هر اندازه شوندمیو 
 .است ایمان بیشتر باشد، ابتال بیشتر

گر بال مرحمت الهی  توانمی بنابراین گفت: ا بالدیدگان را دلداری داد و به آنان 
 .کردنبود، خدای سبحان پیامبران خود را مبتال نمی

ز دست دادن نزدیکان، شاید برخی را دچار بالهایی همچون فقر یا ا دو.
  اما اندازد، انتقام فکر به را آنان یا کند، روحی هایمشکالِت روانی یا عقده

ئات، می  بکاهند؛ مردم رنج و درد از کوشنداهل ایمان، پس از نجات از این ابتال
 ی سبحان پیامبران خود راخدا سبب، همین به. اندیا را چشیدهبال تلخی چراکه

گرفتار   را خود خوردن، غذا هنگام ،یوسف حضرت. کندمیگاهی به انواع بالها 
و یتیمی  وش نکند و فقر پیامبر اسالمفرام را اشگرسنگی دوران تا کردینم سیر

گر مؤمن دچار بالیی شد، نباید شیون و زاری است ایشان از همین رو . بنابراین ا
که به پیامبران الهی این بال از سنخ هما است کند؛ زیرا ممکن ئاتی باشد  ن ابتال

 .است رسیدهمی
کرم سه. کودکی، آثار و برکات فراوانی داشت: اوال   یتیم شدن پیامبر ا در 

یا  یتیمی باعث شد ثان کرد؛ی میسرپرست را آنان و نواختهمیشه یتیمان را می
کودکی به پروردگار سبحان روی آورد و مهر و مح بت پروردگار ایشان از همان دوران 

کند؛ ثالثا  یتیمی، چه یا را دن زشت ۀررا جایگزین مهر مادری و پدری در وجودش 
کوشش روی آورد تا وامدار  کار و  کودکی به  بیشتر به ایشان نشان داد؛ رابعا  از همان 

 کسی نباشد.
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 پروردگار متعالی همواره در پی اظهار لطف خود به بندگان شایسته  چهار.
 .است خود

ًا َفَهَدى ۀیدر آ ال  را چنین  ، خداوند یکی از الطاف خود بر پیامبرَوَوَجَدكَّ ضَّ
گر عنایت الهی نبود، تو از نعمت هدایت : »شماردبرمی یعنی « ی.نبود مندبهرها

که  است ، اگرچه هیچ زمانی نبودهیافتمینیز راه را ن بدون هدایت الهی، پیامبر
 باشد. بدین ترتیب، مفاد آیه با آیات آن حضرت از هدایت و رهیافتگی محروم

ِإن ُكْنَت ِمن َقْبِلِه َلِمَن اْلَغاِفِليَن  0،َما ُكنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َولَا اْلِإيَماُن   و  1َو
يَن  ال ِ َنا ِمَن الض َّ

َ
 یکسان خواهد بود. 3َفَعْلُتَها ِإذًا َوأ

کرم پنج. یا رفت و عبدالمطلب پیش از تولد حضرت، از دن پدر پیامبر ا
کرد و سپس ابوطالب، عموی حضرت. در دوران جوانی به  ایشان را سرپرستی 

 کمك خدیجه)س(، از فقر شدید بیرون آمد.
 خود طبیعی مجرای از باید امور ۀم، هاست با آنکه خدای متعال قادر مطلق

 اشروزی دیگران، بر تکیه با یا رنجیب که باشد داشته توقع بنده نباید رواین از. بگذرد
که بر هر چیزی توانایی دارد،خدا. برسد دستش به  پنهان هایگنج ستتوانمی یی 

گذارد تا او به ثروت خدیجه نیازی نداشته باشد. پس دعا اخت در را زمین یار رسولش 
 خدا از باید همواره بلکه ؛است معنابی شود، نیازبه هدف اینکه انسان از مردم بی

کند.نی خوارکننده بیمندحاجت از را شابنده که خواست  یاز 
اِئَل َفَلا َتْنَهْر  آیات ۀیبر پا شش. ا الس َّ م َ

َ
ا اْلَيِتيَم َفَلا َتْقَهْر * َوأ م َ

َ
 پیامبر ۀرو سی َفأ

 -ید با سائل نبا. براند و کند ناامید خود از را کنندهدرخواست نباید انسان ،گرامی
                                                           

 . ۵۲. شوری/ 3
 .۰. یوسف/ 0
 . ۲۳. شعرا/ 1
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گدای مال باشد، چه جویای د کرد طور - انش؛ راستگو باشد یا دروغگوچه  ی رفتار 
گر. کنندمیکه لئیمان رفتار   اندکی باید کم دست برآوریم، را او نیاز مۀه توانیمنمی ا

کرد و هرگز حق تحقیر  کمک او به کمك به َایتام نباید هیچ دریغ  کنیم. همچنین از 
، تسکین شانروحیکه آالم آنان را نداریم و باید چنان مهربانانه با آنان رفتار شود 

نیز چون فقر و یتیمی را با هم داشت، برای شکر نعمت، هیچ فقیر و  یابد. پیامبر
 یتیمی را نراند.

کرام ایتام و نیازمندان، آن هفت. که پیش از تقاضا باشد.  است بهترین ا
کرام یتیم وجود دارد؛ از اهم رۀدربا یانگیزشگفتروایات فراوان و  یت و ثواب ا

کرام له آنکه پیامبرجم پروردگار  0دادند. نشان بهشت در را، ایتام دۀکننجایگاه ا
 سرپرستیتیم و فقیر و بی را پیامبر کههمین زیرا ؛است نوازمتعال، خود نیز یتیم

 پس. کرد نیازشبی و کرد قبول سرپرستی به را او حضرت، آن درخواستیب یافت،
گر یخت و تقآبرو سائلی ا گذاشتیم، چنین ی خود را ر کرد و ما نیز بر او منت  اضایی 

 اجابتی ارزش ندارد.
کردن  هشت. گاهی زبانی و به هدف افزایش عشق و  یهانعمتبازگو  الهی 

 موسی حضرت به خدا روایتی، به بنا کهچنان ؛است خدا به مردم ۀقعال
کن تا من بندگانم را بیشتر دوست داشته باشم و آنان ن: »فرمایدمی یز به من کاری 

من را برای  یهانعمتهمواره »فرمود: « چگونه؟»پرسید:  موسی« عشق بورزند.
کن تا مرا دوست داشته باشند.  1«ایشان بازگو 

کند و از  شودمیالهی سبب  یهانعمتیادآوری   کمتر حس  کمبودها را  بشر 
                                                           

 . ۱۴۳، ص۱۳. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج3
کیف : »۱۳۳ص ،۲. مجموعه وّرام، ج 0 حّببنی إلی خلقی، وحّبب الخلق إلی. قال: یا رب! 

ئی ونعمائی، لیحّبونی.  «أفعل؟ قال: ذّکرهم آال



 107 یضح ۀسور

 ندخداو بر و آوردی، او را به خشم نمیمشکل هر همچنین. نکند شکوه هابیماری
کردن ن. کندمین جسارت کار خیر تشویق  هانعمتیز بازگو   امام. کندمیمردم را به 

کن تا آنان نیز تشویق شوند و بازگ دوستانت برای را خیرت عمل»: فرمود حسین و 
کنند.  0«به تو اقتدا 

کردن   خدا»: فرمود خدا رسول چنانکه ؛است عملی هانعمتگاهی بازگو 
 1«ببیند. او در را آن آثار دارد دوست ،کندمی عطا ایدهبن به نعمتی که هنگامی

 

                                                           

 «ت خیرا  فحدث إخوانك لیقتدوا بك.إذا عمل: »۲۳۱، ص۰۱. مفاتیح الغیب، ج3
 «إن اهلَل إذا أنعم علی عبد  أحب أن یراها علیه.: »۲۲، ص۱۰. الکافی، ج0



 «السراج المنیر»تفسیر  ۀ: ترجم منیر سراج 108



 

 انشراح ۀسور
 
 
 

راج ۀ  رسو شݒ  ان 
 :۴-۱آیات 

ِحيم.  ْحمِن الر َ ِه الر َ ْدَرك ِبْسِم الل  َلْم َنْشَرْح َلكَّ صَّ
َ
ْعَنا َعنكَّ ( ۱)أ َوَوضَّ

نَقضَّ َظْهَرك ( ۲)ِوْزَرك 
َ
ِذی أ

 (.۴)َوَرَفْعَنا َلكَّ ِذْكَرك ( ۳)ال َ
شندبه نا  بارت( و سبك1يش ندادمي؟)گشا اتيا به سینهآ. مهربان ۀم خداوند بخ
كه پشتت را می2مي؟)نكرد  (4( و نامت را برای تو بركشیدمي.)3.)شكست( باری 

 هاها و آموزهپیام
ی دارد. روشن ارتباط ضحی رۀسو با مبارکه ۀرمضمون و محتوای این سو .یك

. هر دو سوره بیان الطاف و است ین دلیللزوم جمع این دو سوره در نماز به هم
 به ضحی رۀسو در. است گرامی پیامبر به سبحان پرورگار شماربی هایعنایت
کودکی تا روز قیامت اشاره شد؛ ا به پروردگار یهانعمت یشان، از دوران 
 لحاظ از او کردن نیازبی ویژه، هدایت کودکی، در او سرپرستی همچون ییهانعمت

 یهانعمت از دیگر بخشی نیز انشراح رۀسو. قیامت روز در او کردن دخشنو و مالی
 سنگین، بار برداشتن صدر، شرح همچون ییهانعمت ؛کندمی بیان را پروردگار

کردن سختیبل  .هاندآوازگی و آسان 
 با بار یازده و شودمیدر این دو سوره مجموعا  ده عنایت ویژه به پیامبر بیان 
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که عمق عنایت و توجه  گیردمی قرار خطاب مورد ایشان - مستتر و ظاهر - ضمیر
گرامی نشان   .دهدمیخداوند را به پیامبر 

گاهی  .دو  را آنان تا ،کندمیخود را بر بندگانش بازگو  یهانعمتپروردگار مهربان، 
. بدانند او دۀبن را خود وجودشان اعماق در همواره و داردوا بیشتری خشوع و خضوع به

ی نیست؛ چه گذارمنت کریم، عادت زیرا ندارد؛ بندگان بر گذارینتم قصد پس
که اکرم  کرمینرسد به پروردگار   .است حکیمانه نیز او منت اگرچه ؛است اال

هر انسانی آن را از خدای  است که شایسته است شرح صدر، از مقاماتی سه.
کند؛ همچنان  او به هک خواست پروردگارش از کلیم موسای کهخویش درخواست 

نه تنها برای حفظ از آزار فرعون، بلکه برای اینکه بتواند  0کند؛ عنایت صدر شرح
یافت آن  که دیگران از درک و در کند؛ معارفی  یافت   جز ؛اندناتوانمعارف الهی را در

 1ی بزرگ، همچون لقمان حکیم.هاانسانی از معدود
که عظمت شرح صدر را آشکار  رسول خدا : فرمایدمی: دکنمیسخنی دارد 

کاش نمی» که  کردم   برای را باد پروردگارا، :گفتم. کردمروزی از پروردگارم درخواستی 
خی از آنان قدرت احیای مردگان دادی. بر به و کردی رام پیشین پیامبران برخی

گفت: آیا ما  گفتم: آری.  گفت: آیا یتیم نبودی و ما پناهت دادیم؟  خداوند در پاسخ 
گفت: تو را هدایت نکر گفتم: آری.  و بار سنگینی به تو ندادیم آیا شرح صدر »دیم؟ 

گفتم: آری، ای پروردگارم.  3«را از دوشت برنداشتیم؟ 
                                                           

 .َقاَل َرّبِ اْشَرْح ِلي َصْدِري : ۲۵. طه/ 3
 .َوَلَقْد آَتْیَنا ُلْقَماَن اْلِحْکَمَة  : ۱۲. لقمان/ 0
، وددت أّنی لم أسأله. قلت: أی رّب! إّنه لقد سألت رّبی مسألة: »۱۱۳، ص۱۳. مجمع البیان، ج1

کان یحیی الموتی. قال: فقال: ألم  کان أنبیاء قبلی منهم من سخرت له الریح ومنهم من  قد 
یتك؟ قال: قلت: بلی. قال: ألم أجدك ضاال فهدیتك؟ قلت: بلی أی رّب!  أجدك یتیما فآو

 «قال: ألم أشرح لك صدرك ووضعت عنك وزرك؟ قلت: بلی أی رّب.
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که باید به مبارزه با مفاسد و مشکالت  چهار. رهبر و هادی معنوی جامعه 
کند؛  است برخیزد، قطعا نیازمند شرح صدر تا بتواند پیامدهای مسؤلیت را تحمل 

 در و دهند شکست را او تا دهندمیین انسی و جّنی، دست به دست هم زیرا شیاط
گرو الطاف الهین آن و است سازچاره صدر شرح فقط میان، این  .است یز در 

 شرح صدر آثار و برکاتی فراوان دارد؛ از جمله: پنج.
 شک وقت در و شودمی برخوردار الهی ژۀوی هدایت از صدر، شرح ۀدالف. دارن

 .سازدمی نمایان او بر را درست اهر ابهام، و
 .است ینی خاص برخورداربب. صاحب شرح صدر، از انوار الهی و روشن

یکیج. شرح صدر، بنده را بر هدایت مردم به سوی خدا و نجات آنان از  ، تار
 .سازدمیقادر 

که حضرت موسی شش. َرب ِ اْشَرْح لِي  خواستاز خدا می شرح صدری 
ْدِري کرمبدون در 0صَّ ْدَركَّ  عنایت شد خواست به پیامبر ا َلْم َنْشَرْح َلكَّ صَّ

َ
و  أ

 .دهدمیاین، درجات پیامبران را نشان 
. هدایای الهی، است خدا به اهل ایمان ارزشمند ۀیشرح صدر، هد هفت.

 سرای به توجه - خدا رسول تۀگف به - نیز صدر شرح نۀنشا و دارند ییهانشانه
یارویی با مرگ پیش از یی از دام رها و آخرت دنیای فریبنده و آمادگی برای رو

کسی این  1.است رسیدن آن گر   نباید نیابد، خود وجود در را هانشانهبنابراین ا
کند.رس  یدن به این مقام را ادعا 

گفت آ هشت. ْدَركَّ  ۀیشاید بتوان  َلْم َنْشَرْح َلكَّ صَّ
َ
کید أ  است توضیحی و تأ

                                                           

 . ۲۵. طه/ 3
 «اْلنابة إلی دار الخلود والتجافی عن دار الغرور واالستعداد للموت قبل نزوله.: »۵۰۲. االمالی، ص0



 «السراج المنیر»تفسیر  ۀ: ترجم منیر سراج 111

َعكَّ  ۀیی آبرا كَّ َوَما َقَلىَما َود َ که خدا به خود وانگذاشته باشد، به  0.َرب ُ کسی را  زیرا 
یه، اوج مهر و محبت خدا را هد این. گرداندیم اشبلندآوازه و دهدمیاو شرح صدر 

 از که است تعابیری از سرشار کریم قرآن البته. دهدمینشان  به پیامبر اسالم
 جان به خدا که آنجا مانند ؛دهندمی خبر ی به رسول اهللاله ژۀوی عنایت و لطف
نَزْلَنا َعَلْيكَّ : فرمایدمییا مهربانانه به ایشان  1،َلَعْمُركَّ  کندمی یاد قسم ایشان

َ
َما أ

که خود را به رنج افکنی.اْلُقْرآَن ِلَتْشَقى که  3،«؛ ما قرآن را بر تو نازل نکردیم  یا هنگامی 
ی: گیردمی ر عهدهامور خانوادگی پیامبر و همسرانش را ب َقُكن َ  َعسَّ

ُه ِإن َطل َ  1.َرب ُ
کرم نه.  در زندگانی ایشان، فراوان آثار عملی شرح صدر در وجود رسول ا

 فروگذار آزاری و اذیت گونههیچ از که بودند روروبه. با آنکه ایشان با قومی است
بلکه همواره  ینشان نکرد؛نفر هرگز. داشت آنان با مانندی بیرفتار کردند،نمی

اللهم اهِد برند؛ ی به سر مینادان در که کن، هدایت مرا قوم پروردگارا،»: گفتمی
و  است ل با مردم و دشمنان، بسیار آموزندهتعام ۀواین شی 1.«قومی فإّنهم ال یعلُمون

مؤمنان نیز باید از رفتار ایشان سرمشق بگیرند و با منحرفان از دین، رفتاری متین و 
 اشته باشند.سنجیده د

ی تعامل خدا با پیامبران چگونگ به مبارکه، ۀرین این سوآغاز ۀیچهار آ ده.
گرامی اسالم ویژهبه  ارجمند، ۀر. بر اساس آیات این سوکندمیاشاره  پیامبر 

 ی، بارسبك صدر، شرح: دهدمی رسوالنش به ویژه یۀهد چهار خداوند
 صورت دو به پایانی، ۀیبا دو آ ی، آسانی پس از سختی. این چهار ویژگیآورنام

                                                           

 . ۰. ضحی/ 3
 . ۱۲. حجر/ 0
 . ۲. طه/ 1
 . ۵. تحریم/ 2
 . ۲۱۲، ص۱. االحتجاج، ج2
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 یوند مستقیم دارد:پ
 زحمات و تالش ۀجنتی هاویژگی. به صورت ارتباط علت با معلول: یعنی این ۱

ْب  یاربس ِإَلى و توجه عمیق به پروردگار َفِإَذا َفَرْغَت َفانصَّ كَّ َفاْرَغب َو  .است َرب ِ
که ا۲ کسی  را دارد، باید  هاویژگیین . به صورت ارتباط معلول با علت: یعنی 

کند.  خود را وقف عبادت 
که خدا از دوش پیامبر یازده. ْعَنا َعنكَّ  است برداشته بار سنگینی  َوَوضَّ

 از. است اسالم لۀمرح در هاو دشمنی جاهلیت لۀمرح در هانابودی نادانی َوْزَركَّ 
 دشمنان خدا یارویی بارو بنده بر تکلیف ترینسخت که شودمی فهمیده جاهمین
یکی بنده به خدا نزد باشد، ترکه هر اندازه تکلیف سخت است . البته پیدااست
کردند و در است بیشتر که تبلیغ دین را به جهت سختی آن ترک  کسانی  . پس 

 که کشندبه عبادت مشغول شدند، باری به دوش نمی - راهبان همچون - خلوت
 .بردارد دوششان از را بار آن تا ندگیر قرار حق حضرت ۀژیات ویعنا و توجه مورد

یختن از معرکه یا رفع مسئولیت نیست؛ بلکه گر ها،راه حل دشواری دوازده.
یست از خدا تحمل بیشتر خواست و با توکل و عزم جزم، به جنگ موانع رفت. بامی

کلید هر مشکلی است ی به شرح صدرآراستگ ،هاراه بهترین از یکی قطعبه  که 
که شاست کسی  یایی.   نه ؛شودمیکه هرگز سرریز ن است رح صدر دارد، همچون در
 ی در آن به تالطم افتد.چیز هر افتادن با که کوچکی ظرف چون

بلندآوازگی و ذکر خیر پیامبران و اولیای الهی در سطح جهان و در طول  سیزده.
یخ، از تصرفات تکوینی پروردگار به شمار   ین دلیل از دستبردهم به و آیدمیتار

 قلوب شمار،با وجود دشمنان بی ؛ چنانکه حضرت ابراهیماست بشری در امان
ی دیگر، بلندآوازگی برکات سو از. شد اهلل خلیل و کرد جذب خود سوی به را مردم

کمک بس ۀزفراوانی دارد و تا اندا که کندمییاری به موفقیت در امر تبلیغ  کسی  ؛ زیرا 
یرا ز بگذارد؛ اثر مخاطبانش بر دتوانمی ر و بهترنام نیکویی در میان مردم دارد، بیشت
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که دوست داشته باشند، بیشتر قبول  کسی را  کالم  . پذیرندمی اثر و کنندمیمردم 
 .است همین دلیل بوده به ها،در جنگ ی اصحاب پیامبرجانفشان

ی یا ول کنند؛ بلندآوازه و خوشنام را خود تا زنندبرخی به هر دری می چهارده.
گر به آرزوی خود هم برسند، ماندگار نیست؛ زیرا خدا  و روندمیاز دنیا  گمنام یا ا

اِس : گردانددنیا را در میان مردم به نوبت می گر  0.َوِتْلكَّ اْلَأَياُم ُنَداِوُلَها َبْيَن الن َ ولی ا
کسی را برکشد، تا روز قیامت نامش را به نیکویی می  برند؛پروردگار بخواهد نام 

کرم یامبرپ همانند  نمازهای تشهد و اقامه اذان، شهادتین، در مبارکش نام که ا
کرده یامبرپ از. شودمییاد  مستحب و واجب  من به امین جبرییل»: اندروایت 

: هرگاه یاد شوی، همراه من یاد خواهی شد؛ قال لی فرمایدمیی سبحان خدا گفت
 1«معی.إذا ُذکرت ُذکرت  -عّز وجّل  -: قال اهلل جبرائیل

 :۳-۵آیات 

ب ( ۶)ِإن َ َمَع اْلُعْسِر يْسًرا ( ۵)َفِإن َ َمَع اْلُعْسِر يْسًرا  َفِإَذا َفَرْغَت َفانصَّ
كَّ َفاْرَغب ( ۷) ِإَلى َرب ِ  (.۸)َو

كه ( پس چون ۶.)است ( آری، با سخیت، آساین5.)است سخیت، آساین با[ پس ]بدان 
 (۸روردگارت راغب شو.)( و به سوی پ۷فراغت يافیت، ]در طاعت[ بكوش؛)

 هاها و آموزهپیام
گ ایُیسر)آسانی( در درگاه الهی، قاعده .یك و با رحمت همگانی او  است یرفرا

گویا ُعسر)سختی( گاهی به انگی است ثنااست تناسب دارد و  ی به بخشکمال ۀزکه 
                                                           

 . ۱۴۳. آل عمران/ 3
 .۰۴۰، ص ۵. تفسیر الصافی، ج 0
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 یآسان دو سختی، هر برابر در شودمی گفته رو همین از. گرددبنده بر او عارض می
ی در ادبیات عرب، قانون اساس بر نکره؛ ُیسر و( العسر)است آمده معرفه عسر،. است

ین معنای آیات، بنابرا. نکره اسم خالف بر ؛کندمین تعدد ۀدتکرار اسم معرفه افا
لن یغلب عسر »نیز فرمود:  . پیامبر اکرماست که با هر عسر، دو یسر است این

 0.«شودمینیره یسرین؛ هرگز یک سختی بر دو آسانی چ
 با هر سختی، آسانی فرمایدمی، نه پس از آن. است هاسختیآسانی همراه  دو.

. این پیام، برای َفِإن َ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً : است ؛ نه پس از هر سختی، آسانیاست
و  است ی در دل سختیآسان که داندمی یراز ؛است بخشمؤمن بسیار آرامش

که ه  سختی و آسانی ،است او دست به هاو آسانی هاریدشوا ۀمخدای حکیمی 
یز ن گرامی پیامبر از. آیدمیی پس از سختی آسان اینکه نه ؛است کرده هم همراه را

کرده گشایش و سختی با آسانی پ با صبر که بدان»: اندروایت  یروزی و شدت با 
 1«.العسر یسرا  واعلم أّن الصبر مع النصر وأّن الفرج مع الکرب وأّن مع ؛ است همراه

را علت شرح صدر دانست. بدین  ِإن َ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً  فۀشری ۀیآ توانمی سه.
کسی که از مصادیق آسانی برای بندگان، اعطای شرح صدر به  که دچار  است معنا 

یان معلول شرح صدر دانست؛ ب را آیه این توانمی . همچنیناست سختی شده
که خدا به او شرح صدر داده و بار است دریعنی تیسیر از آثار شرح ص کسی  . پس 

 .است ی او آسانبرا ها، تحمل سختیاست سنگین را از دوشش برداشته
عطایای معنوی)همچون شرح صدر(،  ویژهبهالهی،  یهانعمتبیان  چهار.

ِإَلىید: افزاتوجه و رغبت بنده را به پروردگارش می كَّ َفاْرَغب َو . همچنین شوق َرب ِ
ْب : کندمیبنده را به عبادت پروردگار بیشتر   .َفِإَذا َفَرْغَت َفانصَّ

                                                           

 . ۱۱۱، ص ۱۳آن، ج. مجمع البیان فی تفسیر القر3
 .۲۱. مشکاة االنوار، ص 0
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 از پس و آورندی تاب میراحتبه را هامؤمنان مجاهد در راه خدا، سختی پنج.
کردند، مشغول عبادت و مناجات با پروردگارشان وظا به آنکه یف خود عمل 

ْب  یابند:ب هاسختی تحمل برای بیشتری آمادگی تا شوندمی این  .َفِإَذا َفَرْغَت َفانصَّ
که نباید درگیری با دشمنان، آنان را از  است درسی آموزنده برای مبّلغان دین

 عبادت و نیایش بازدارد؛ بلکه باید بر رغبت آنان در امر عبادت بیفزاید.
کریم  شش. مادی بهشت، همچون  یهانعمتگرچه آیات فراوانی در قرآن 

 معنوی، یهانعمت الهی، درگاه مقّربان برای گاهی ،کنندیمحور و قصور را بیان 
 ،است بهشت نعمت باالترین کریم قرآن تصریح به که رضوان و قرب نعمت مانند

ِإَلى ۀیآ است ممکن بنابراین. گردد افزوده آنان ۀزیانگ بر تا ،شودمی ذکر كَّ  َو َرب ِ
کن نه به به این مقام اشاره داشته باشد؛ یعنی ای پ َفاْرَغب یامبر، به خدا توجه 

 پاداش او.



 

 تین ۀسور
 
 
 

ن ۀ  رسو ی   ت 
 :۵-۱آیات 

ِحيم.  ْحمِن الر َ ِه الر َ يُتون ِبْسِم الل  يِن َوالز َ َوَهَذا ( ۲)َوُطوِر ِسیِنين ( ۱)َوالت ِ
ِن َتْقِويم ( ۳)اْلَبَلِد الَأِمين  ْحسَّ

َ
اَن فِى أ  ُثم َ َرَدْدَناُه ( ۴)َلَقْد َخَلْقَنا الِإنسَّ

اِفِلين  ْسَفَل سَّ
َ
 (.۵)أ

شند يتون،)انج  به سوگند. مهربان ۀبه نام خداوند بخ ( و این 2( و طور سینا،)1یر و ز
يدمي.)راسیت( به3شهر امن،) ین ساختار آفر كه انسان را در نیكوتر ( آنگاه او را به 4 

 (5ین پايه بازگردانیدمي.)ترپست

 هاها و آموزهپیام
گون و قابل س مبارکه، ۀردر این سو .یك گونا : است ی یاد شدهتوجهوگندهای 

یتون و انجیر ۀودر آغاز به دو می ْيُتوِن  ز يِن َوالز َ  و سپس به دو مکان مقّدس َوالت ِ
که خدا به َوُطوِر ِسیِنيَن * َوهَذا اْلَبَلِد اْلَأِميِن   سوگند هامیوه. جای تعجب نیست 

 بت یابد، میوه باشد یا مکان، ی سبحان نسخدا با که چیزی هر زیرا بخورد؛
 آن به توانمی نتیجه در. کندمیو شرافت الهی به او سرایت  گرددمیمقّدس 

 .کرد یاد سوگند



 «السراج المنیر»تفسیر  ۀ: ترجم منیر سراج 118

که در این سوره به آن قسم یاد شده دو. جای   َوُطوِر ِسیِنيَن  است کوه طور 
؛ بلکه چهل شب میزبان آن حضرت برای است نبوده اقامت حضرت موسی

 هر - . پس مکان مناجات بنده با خدای خوداست خدای سبحان بوده مناجات با
 .شودمی سوگند ۀتو شایس یابدمی شرافت و تقّدس - کوتاه زمانی در چند

. امنیت است ، اشاره به امنیت سرزمین مکهَوهَذا اْلَبَلِد اْلَأِميِن  ۀلجم سه.
 :آوردمکه دو معنا را تاب می

ه، معنای فاعلی داشته باشد؛ یعنی این شهر امنیت برای مک است . ممکن۱
که در حریم او داخل شوند، پناه   هیچ نیز مقدس شرع حکم به. دهدمیکسانی را 

 و مجرمان حتی ندارد؛ شهر این در را افراد به تعرض و حیوانات شکار حق کس
 .اندامنیت در ،روندمیبه آنجا  وقتی قاتالن
که خدا امن بودن، معنای مفعو است . ممکن۲ لی داشته باشد؛ به این معنا 

ا َجَعْلَنا َحَرمًا آِمناً که این شهر در امنیت باشد:  است خواسته ن َ
َ
َوَلْم َيَرْوا أ

َ
 0.أ

کس بخواهد به امنیت این شهر آسیب بزند، خدای سبحان را به  پس هر 
ک در انتظار او که است مبارزه طلبیده و عذابی دردنا ؛ همچون اصحاب فیل 

ین رو به شدیدترین عذاب دچار بد و بشکنند را شهر این حرمت واستندخمی
شدند. به هر روی، این صفت نمودار شرافت و عظمت شهر مکه در پیشگاه 

 .است پروردگار
کنند و در  را پروردگار یهانعمت ۀمبندگان خداجو همواره باید ه چهار. یاد 

گاهی برخی فقط پی ادای شکر زبانی و عملی آنها باشند. اما متأسفا  یهانعمتنه 
 فراموش را ایمان و اسالم نعمت مانند معنوی، یهانعمت و بینندزمینی را می

 شکر اما ،کنندمیی شکرگزار و حس را معنوی یهانعمت نیز گروهی. کنندمی
                                                           

 . ۶۱. عنکبوت/ 3
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ی مؤمن نگاهی فراگیر ول آورند؛را به جای نمی - غذا و آب مانند - مادی یهانعمت
و هر نعمت مادی یا  است موال دارد و چشم او بر درگاه وی یهانعمتبه هدایا و 

 .گزاردمیمعنوِی موالیش را سپاس 

 و روح سالمت)معنوی و( هامیوه)مادی یهانعمت مبارک، ۀردر این سو
کنار هم ذکر شدهامن  .اندیت(، و محسوسات و معقوالت، هر دو 

ی چهار هاه سرزمینبه باور برخی مفسران، سوگندهای آغازین سوره ب پنج.
 بود؛ ابراهیم حضرت گاهپیامبر بزرگ اشاره دارد: تین یا سرزمین شام، هجرت

یتون  محل سینا، طور ؛است عیسی حضرت تولد محل فلسطین، سرزمین ز
کرم امین بلد و بود موسی حضرت مناجات . به است یا شهر مکه، شهر پیامبر ا

کن آشکار  است این چهار مکان مقّدس سوگند یاد شده تا شرافت آنها بر دیگر اما
کسی که در آن اقامت دارد و شرافت این  است گردد. البته شرافت هر مکانی به 

کن، به اقامت آن چهار پیامبر بزرگ در آنها  .است اما
که  است جابت دعای حضرت ابراهیماست امنیت شهر مکه بر اثر شش.

کرد:  و خدا دعای  0.َرب ِ اْجَعْل َهَذا َبَلداً آِمناً ه؛ پروردگارا، این شهر را امن قرار دعرض 
کرد: است ایشان را ا َجَعْلَنا َحَرمًا آِمناً جابت  ن َ

َ
َوَلْم َيَرْوا أ

َ
 است افتخاری بس بزرگ 1.أ

کند.ایبندهکه خدا به درخواست   ، امنیت شهری را تا روز قیامت تضمین 
 عداداست از فادهاست با دتوانمی که است آفریده شده ایگونهانسان، به  هفت.

ِن َتْقِويٍم در دو ُبعد مادی و معنوی تکامل یابد:  اشخدادادی ْحسَّ
َ
. آدمی از فِي أ

 هاییشگفتی و کند رام را طبیعت دتوانمی اشالهیدید مادی با توجه به امکانات 
 روحی عدبُ  از. است آن از ایجلوه امروزه علمی هایرخی از پیشرفتب که بزند رقم را

                                                           

 .۱۲۶بقره / . 3
 .۶۱عنکبوت / . 0
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گذاشتهن َوَهَدْيَناُه  یز چون پروردگار راه تشخیص خیر و شر را در وجودش به ودیعه 
ْجَدْيِن  کمالی دست  0الن َ قابلیت دارد در قوس صعودی تکامل، به باالترین درجات 

گر کندمییابد. پس چقدر در حق خود ستم  جای حرکت در قوس صعودی  به ا
کند  : شود ترپست هم حیوانات از که برسد ایمرحلهو به تکامل، در قوس نزول سیر 

ِبيلاً  ل ُ سَّ ضَّ
َ
اْلَأْنَعاِم َبْل ُهْم أ ا كَّ

 1.ِإْن ُهْم ِإل َ
 دهدمیخدای سبحان ساختار نیکوی آفرینش را به خود نسبت  هشت.

ِن َتْقِويٍم  ْحسَّ
َ
َناُه ُثم َ َرَدْد : درجه ینترپایینانسان را به  بازگرداندن که؛ همچنانأ

اِفِليَن  ْسَفَل سَّ
َ
که آفرینش فعل محض اوأ ؛ ولی بازگرداندن است . با این تفاوت 

 این به. است گرفته تعلق ما فعل به که است او فعل مرحله، ینترپایینانسان به 
کاری رفتارها مجموعه با انسان که معنا ی و عقوبت الهی خوار به که کندمیی خود 

 .شودمیگرفتار 
 می او رۀدربا خدا که رساندمی ایمرحلهودی تکامل، انسان را به قوس صع نه.

ِن َتْقِويٍم : فرماید ْحسَّ
َ
اَن فِي أ ِيُب َواْلَعَمُل . و َلَقْد َخَلْقَنا اْلِإنسَّ ِإَلْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الط َ

اِلُح َيْرَفُعُه  ت لوالك، لما خلق: »کندمیچنین خطاب  اشیدهبرگز ۀدو به بن 3.الص َّ
ک می 1«األفالك. ُثم َ َرَدْدَناُه  :فرستدولی قوس نزولی، آدمی را به مراحلی وحشتنا

اِفِليَن  ْسَفَل سَّ
َ
ارِ و  أ ْرِك اْلَأْسَفِل ِمَن الن َ که حرکت  است جالب 1.ِإن َ اْلُمَناِفِقيَن فِي الد َ

کی رخ   ۀمو دنیا با ه دهدمیمیان این دو قوس، همه در همین طبیعت خا
 .زندمی رقم را امور این تمام اشوتاهیک

                                                           

 . ۱۳. بلد/ 3
 . ۴۴. فرقان/ 0
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 :۳-۶آیات 

ْجٌر َغيُر َمْمُنون 
َ
اِلَحاِت َفَلُهْم أ ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص َّ

َفَما  (۶)ِإلا َ ال َ
ين  ِ ُبكَّ َبْعُد ِبالد  ِ ْحَكِم اْلَحاِكِمين ( ۷)يَكذ 

َ
ُه ِبأ َلیسَّ الل َ

َ
 (.۸)أ

كارهای شايسته  گرويدند و  كه  كساین را  كه پادایش یبمگر  تكردند،   ی آنانبرا من 
( آيا خدا ۷)دارد؟( پس چه چیز، تو را پس از آن، به تكذيب جزا وامی۶.)است

ین داور نیست؟)  (۸نیكوتر

 هاها و آموزهپیام 
کریم نزدیک به پنجاه بار از دو رکن اساسی دین، یعنی ایمان و عمل  .یك قرآن 

کنار یک گرو یز. است کرده یاد دیگرصالح در  را موفقیت، سعادت و نجات در 
و اهل  . بنابراین وانهندگان دین اسالم و روش پیامبراست تحقق این دو رکن

 منحرف راست راه از که کسانی و اندکرده ییاعتنابیبه رکن اول  ،مکرم بیت
به هم بیامیزند، به رکن دوم  را بد و نیک یا نیاورند جای به صالح اعمال و شوند

 .زنندمیآسیب 
گونکه آیات بیانگر این حقیقت، بسیار  است جالب : برخی از عمل اندگونا

اِلَحاِت  کنندمیصالح با فعل ماضی یاد  ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص َّ
و بعضی با فعل  ال َ

اِلَحاِت  مضارع  از ایپاره . دراست مراراست دۀدهنکه نشان َفَمن َيْعَمْل ِمَن الص َّ
َفَمن َيْعَمْل ِمَن  مانند ؛است شده دانسته ذات به مرتبط صفتی لحصا عمل آیات،

اِلَحاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن  دیگر، این حقیقت به فردی از مؤمنان نسبت  ایدستهدر  0.الص َّ
اِلَحاِت : شودمیداده  ِتِه ُمْؤِمنًا َقْد َعِمَل الص َّ

ْ
گروه  1.َوَمن َيأ و در برخی دیگر به 

                                                           

 . ۳۴. انبیاء/ 3
 . ۱۵. طه/ 0
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اِلَحاِت َوُيبَ مؤمنان:  ِذيَن َيْعَمُلوَن الص َّ
ُر اْلُمْؤِمِنيَن ال َ ِ  0.ش 

 :دارد ویژگی دو برتر ۀیپاداش و هد دو.
ی قطع آن، نگران و است بخشلذت همواره و انقطاعالف. همیشگی و بی

 .کندمیلذت آن را مخدوش ن
 .است ب. بدون مّنت

ْجٌر َغْيُر َمْمُنوٍن این هر دو ویژگی از 
َ
 «ممنون» چراکه ؛شودمیفهمیده  َفَلُهْم أ

گذاشتن تفسیر شدهمعنا به گاهی گاهی به معنای منت  . است ی نعمت موقت و 
ْجٌر َغْيُر َمْمُنوٍن  در« لهم»ترکیب 

َ
 این ۀتکه انسان شایس است بدین معنا َفَلُهْم أ

گوهر هر پاداشی، تفضل الهیر اگرچه ؛است پاداش  .است یشه و 
يِن َفَما ُيَك  ۀیآ سه. ِ ُبكَّ َبْعُد ِبالد  ِ گونه تفسیر شده ذ   :است دو 

 که دهدمی؛ در نتیجه خدا رسولش را دلداری است الف. خطاب به پیامبر
 .کند تکذیب را تو تواندنمی کسی معجزات، و ادله همه این با

که انسان را از نطفه آفریده و سپس است ب. خطاب به انسان ؛ یعنی خدایی 
کرده کریم  ، آیااست کامل  بر اعاده او در قیامت توانایی ندارد؟ بدین ترتیب، قرآن 

یی و اقناع آنان را به ما گوپاسخ چگونگی و مردم یهاپرسش با تعامل درست ۀوشی
 سخن کائنات در آفرینش از و کندمی اشاره ایجابی نکات به نخست. آموزدمی
ت بشر مبعوث شدند و که برای هدای کندمی یاد الهی پیامبران از سپس و گویدمی

که با کندمیآنگاه پرسشی توبیخی مطرح  ، تا خود انسان را به این نتیجه برساند 
 وجود این همه عجایب، دیگر شک و تردید روا نیست.

گاهی ه چهار. را در یک جمله خالصه  ایسوره اهداف ۀمخدای سبحان 
َلْیسَّ : فرمایدمی مبارکه رۀسو پایان در که؛ چنانکندمی

َ
ْحَكِم اْلَحاِكِميَن  أ

َ
ُه ِبأ . الل َ

                                                           

 . ۳. اسراء/ 3
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گردید. آفرینش  است ییهانکته تمام ۀجگویی این آیه نتی که از آغاز یاد 
 ینترپایین به برخی بازگرداندن پیامبری، جۀدر تا انسان باالبردن آور،شگفت

 بر فرع همه و همه قیامت، کنندگانتکذیب تهدید و مداوم پاداش درجات،
کمیت  .است رگار قادر متعالیمطلق پرو حا
 حقیقت این عصر رۀسو در. است عصر ۀرمحتوای این سوره، شبیه سو پنج.
یان و خسران در همواره انسان اساسا   الهی، قانون طبق که گردید بیان سازسرنوشت  ز

ی کل دۀقاع این تحت از دتوانمی صالح عمل و ایمان بودن دارا با تنها و بردمی سر به
گر انسان سعی و تالش خود را برای صعود به خارج شود. بنا به « احسن تقویم»براین ا

کرد؛ همچنان« اسفل سافلین»کار نگیرد، قهرا  به عالم   ماده، عالم در کهتنزل خواهد 
گر  .کشدیر میز به را او زمین بۀجاذ نکند، صعود باال به ایماده ا
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 علق   ۀ  رسو
 :۵-۱آیات 

ِه الر َ  ِحيم. ِبْسِم الل  ِذی َخَلق ْحمِن الر َ
كَّ ال َ  ِباْسِم َرب ِ

ْ
َخَلَق ( ۱)اْقَرأ

اَن ِمْن َعَلق  كَّ الَأْكَرم ( ۲)الِإنسَّ  َوَرب ُ
ْ
َم ِباْلَقَلم ( ۳)اْقَرأ

ِذی َعل َ
( ۴)ال َ

اَن َما َلْم يْعَلم  َم الِإنسَّ
 (.۵)َعل َ

شند وان. مهربان ۀبه نام خداوند بخ يد از 1د.)يآفر كه پروردگارت نام به بخ ( انسان را آفر
مي2خون جامد.) كر وردگار تو  وان و ]بدان[ پر كه با قلم 3؛)است ینتر( بخ كس  ( مهان 

كه انسان من4تعلمی داد.) ه را   (5.)آموخت او به ،دانستی( آنچ

 هاها و آموزهپیام
گفته «اقرأ = بخوان»فرماِن  .یك کار باشد. انوشته که شودمی، در جایی  ی در 

کرمبنابرای که از پیش بر قلب مبارک ایشان نازل  ن پیامبر ا باید چیزی را بخواند 
کریم: است گشته اِس ؛ یعنی قرآن  ُه َعَلى الن َ

َ
گویا قلب حضرت  0.َوُقْرآنًا َفَرْقَناُه ِلَتْقَرأ

 .شودمیی از آنجا بر زبان ایشان نازل وح که است عرش ۀببه مثا
                                                           

 . ۱۳۶. اسراء/ 3
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که به خدای بزرگ منسو دو.  . از همیناست ب نباشد، ناتمام و ابترهر عملی 
یم.مأمور ما رو کار ارزشمندی نام خدا را بر زبان آور  یم پیش از هر 

كَّ در تفسیر    ِباْسِم َرب ِ
ْ
گفته اْقَرأ ِه  قرائت به آیه این که اندنیز   ِبْسِم الل 

ِحيم ْحمِن الر َ ؛ است ری پسندیدهاشاره دارد. نام بردن از پروردگار، پیش از هر ام الر َ
کاری همچون هدایت مردم، اهمیتی مضاعف دارد. زیرا خداوند  اما در 

کسی منتشر شود. از  خواهدمین  آغاز در روایندینش از هر راهی و به دست هر 
یان پا در و کند شروع خدا نام با را خود راه که دهدمی دستور او به پیامبر بعثت

یارویی با  که با سجده، خواهدمیسوره از او  به پروردگار نزدیك شود تا قدرت رو
مرار آن، به ارتباط با پروردگار است کافران را بیابد. بنابراین موفقیت در دعوت و

 .است وابسته
کنار هم ذکر  سه. کریم، هماره خالقیت و ربوبیت پروردگار را   ؛کندمیقرآن 

ِذي َخَلَق  یۀآ مانند
كَّ ال َ . این کندمییاد  «خلق» از «بر» از پس درنگیب که َرب ِ

که اعتقاد به خالقیت الهی، از اسباب و علل اطاعت از  است ادبیات، بدین معنا
. به عبارت دیگر، حق پروردگاری خدا، مقتضی و سبب بندگی و است او

 .است ما گزاریسپاس
کوشش فراوانی نیاز ندارد؛ زیرا با اندکی تفکر در مظاهر  درک آفریدگاری خدا به 

برد؛ ولی درک مقام ربوبیت او نیازمند تی، انسان به خالق بودن پروردگار پی میهس
 .است طاعات و عبادات

کریم، نخست خلق را مطلق و بدون  ِذي َخَلَق  کندمییاد  قیدقرآن 
و سپس  ال َ

اَن ِمْن َعَلٍق  یدگواز خلقت انسان به صورت ویژه سخن می که بر مقام  َخَلَق اْلِإنسَّ
 تاز آدمی در میان مخلوقات دیگر داللت دارد.مم

مبارکه، خدای سبحان هنگام ذکر مراحل آفرینش،  ۀردر این سو چهار.
. است «ی منجمداپارهخون=  علقه» که کندمی ذکر را آفرینش ۀلمرح ترینابتدایی
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ن َماٍء ُثم َ َجَعَل َنْسَلُه ِمن ُسلَاَلٍة مِ  است «مهین ماء» از سخن دیگر، ایسوره در
مراحل میانی و پایانی خلقت را هم یادآور شود، به  ستتوانمی با آنکه خدا 0.َمِهيٍن 

کرد: ترینناچیزو  ترینابتداییچند دلیل،   مرحله را بیان 
کند.آفر یۀاول ۀدالف. پستی ما   ینش را یادآوری 

که هیچ نشانی از حیات و  که چگونه از خونی  ب. قدرت خود را به رخ بکشد 
ِن  سم انسانی در او نیست، بشری در بهترین و زیباترین شکل ممکنج ْحسَّ

َ
فِي أ

کار بسته ن ارواح عالم در را آورآفریند. البته او همین قدرت شگفتمی 1َتْقِويٍم  یز به 
 ۀد. در عالم اجساد، مااست و با آفرینش قلم، انسان را از نادانی بیرون آورده

. پس با خون و قلم، است ارواح، ابزار تکامل قلم ؛ ولی در عالماست ین خوننخست
گرفتههابشر و علم پدید آمده و سپس تمدن  .اندیی بزرگ شکل 

کرم پیامبر به اضافه با بارها سوره این در «رب» ۀمکل پنج.  است شده ذکر ا
كَّ  به خدا  یت پیامبرعبود که طورهمان ؛است حضرت آن مقام نمودار که َوَرب ُ

ْسَرى است دهپیوند خور
َ
رافت و ش ،پیامبر به «رب» ۀفکه از اضا 3ِبَعْبِدِه  أ

که   این از است ترباشکوه« تو برای من هستی»عظمت بیشتری دارد؛ زیرا این سخن 
 «.هستم تو برای من» که سخن

ِذي َخَلَق  ۀیکه در آ است در خور تأمل
، پس از ذکر ربوبیت، از تجّلی ال َ

كَّ اْلَأْكَرُم  ۀی؛ اما در آاست او سخن به میان آمده تکوینی خدا و خالقیت ، َوَرب ُ
: است ، سخن از تجّلی تشریعی الهی و تعلیم«اکرمیت» بعد از ربوبیت با قید 

َم ِباْلَقَلِم 
ِذي َعل َ

 .ال َ

                                                           

 . ۳ده/ . سج3
 .۴تین / . 0
 . ۱. اسراء/ 1
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کرم و بخشندگی  شش. گفتن از آفرینش، خود را به  خداوند هنگام سخن 
ُيَها اْلِإن: ستایدمی

َ
اكَّ َفَعَدَلكَّ َيا أ و َ ِذي َخَلَقكَّ َفسَّ

كَّ اْلَكِريِم * ال َ كَّ ِبَرب ِ اُن َما َغر َ ولی  0.سَّ
کرم = »هنگام ذکر علم و تعلیم، خود را  كَّ : خواندمی« ترینبخشندها  َوَرب ُ

ْ
اْقَرأ

گویا هاْلَأْكَرُم   که دیگر، ایکفه در انسان تعلیم و است ایکفه در آفرینش ۀم. 
و... از زندگی انسان  داریدین و معرفت و خدا علم، بدون زیرا ؛تاس ترینسنگ

 .بنددرخت برمی
کرم در هر دو مقام، لطف خاص خود را دارد؛ چون   یادآوری صفت 

 ، نهاست ی هر نعمتی به بشر از روی فیض و لطف الهیاعطا که دهدمینشان 
 حقاق او.است

 جنگ با و است شمشیر یند که کنندمیبرخی مغرضانه اسالم را متهم  هفت.
که اسالم دین قلم و نوشتاراست یافته گسترش ریزیخون و و  است ؛ در حالی 

يِن شعارش:  ِ  1.لَا ِإْكَراَه فِي الد 
 که در نخستین وحی بر پیامبر ایگونهعلم در اسالم جایگاهی ویژه دارد؛ به 

َم ِباْلَقَلِم  است سخن از قلم
ِذي َعل َ

 یاد قسم نوشتن و قلم به دیگر یاسوره و در ال َ
ید شود، تا هر مق چیزی به نوشتار آنکهبی 3،ن َواْلَقَلِم َوَما َيْسُطُروَن  شودمی

 را پوشش دهد. اینگاشته
کریم بارها خود را  هشت.  « آموزگار انسان»خدای سبحان در قرآن 

 :است خوانده
اَن َما َلْم َيْعَلْم  -  َم اْلِإنسَّ

 .َعل َ

                                                           

 . ۱-۶. انفطار/ 3
 . ۲۵۶. بقره/ 0
 . ۱. قلم/ 1
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َمُه اْلَبَياَن  - 
اَن * َعل َ َم اْلُقْرآَن * َخَلَق اْلِإنسَّ

 0.َعل َ
َها - 

َم آَدَم اْلَأْسماَء ُكل َ
 1.َوَعل َ

ْوَراَة َوالِإْنِجيَل  -  ْمُتكَّ اْلِكَتابَّ َواْلِحْكَمَة َوالت َ
ِإْذ َعل َ  3.َو

ْمَناُه  - 
ُه َلُذو ِعْلٍم ِلَما َعل َ ِإن َ  1.َو

ا َوْحٌي ُيوَحی ِإْن ُهَو  - 
ِديُد اْلُقَوى ِإل َ َمُه شَّ

 1.* َعل َ
که دانش سودمند به مردم بیاموزد، نه تنها در مسیر پیامبران  بر این پایه، معّلمی 

کردهاست یافت ۀت. پس شایساست ،که به اخالق الهی تأسی   است هاییکمك در
 یار تفاوتبس که شودمی دانسته جاهمین از. کندمی عنایت پیامبران به خدا که

کرده، مردم را تعلیم  است که به این صفت الهی تأسی  کسانی   با دهندمیمیان 
گام برنمیاندینم خود به جز که کسانی  .دارندیشند و برای اصالح جامعه 

َم »تکرار فعل  نه. اَن َما َلْم  است آمده مطلق باردر این سوره یك« َعّلَ َم اْلِإنسَّ
َعل َ

َم ِباْلَقَلِم  قلم به مقّید بارو یك َيْعَلْم 
ِذي َعل َ

؛ شاید ناظر به دو علم باشد: الف. ال َ
گفتار  کتاب و  که از راه اسباب طبیعی، مانند قلم،  علم اکتسابی یا دانشی 

 ۀژیت ویعنا و توجه محصول که الهامی علم. ب ؛آیدمیدانشمندان به دست 
ْمَناُه  مانند حضرت خضریب بندگان خاص او، نص و است مرتبهی بزرگخدا

َوَعل َ
ا ِعْلماً  ُدن َ

 .است 7َوَلَقْد آَتْیَنا ُلْقَماَن اْلِحْكَمَة  و لقمان 6ِمن ل َ
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ماَواِت َواْلَأْرضَّ مشرکان، منکر خالقیت نبودند:  ده. ْلَتُهم َمْن َخَلَق الس َّ
َ
أ َوَلِئن سَّ

ُه  ْمسَّ َواْلَقَمَر َلَيُقوُلن َ الل َ َر الش َّ خ َ ولی ربوبیت پروردگار را باور نداشتند؛ یعنی  0.َوسَّ
که خدا خالق ، نه رب! بنابراین ربوبیت و تدبیر آفریدگان را به است معتقد بودند 

ِذي َخَلَق  عبارت. دادندیان بشری نسبت میخدا یا هابت
كَّ ال َ ، دست رد بر َرب ِ

 .است ابلهانه پندار این ۀنسی
که در مق ام عمل، دیگران را در عبادت خود شریك بدین ترتیب، مسلمانی 

 از. است کرده حلول او در شرک روح نیست، مشرکان از ظاهر، اگرچه بهکندمی
که نخست به ربوبیت پروردگارتان  دهدمی دستور «فاتحه» سورۀ در خداوند رواین

کنید و سپس به بندگی خود در مقابل خدا.  اعتراف 

 ۳-۶آیات 

اَن  آُه ( ۶)َليْطَغى  َكلا َ ِإن َ الِإنسَّ ن ر َ
َ
ْجَعى ( ۷)ْغنَی است أ كَّ الر ُ  (.۸)ِإن َ ِإَلى َرب ِ

كه انسان سركیش  يغا،  بازگشت  حق،( به۷یاز پندارد.)ن( چون خود را یب۶)،كندمیدر
 (۸.)است به سوی پروردگار تو

 هاها و آموزهپیام
 یکسان نکوهش به قلم، و دانش ۀردر این سوره پس از سخن دربا .یك

اَن َلَيْطَغى دانندمی نیازبی را خود ثروت، اثر بر که دپردازمی گویا  َكلا َ ِإن َ اْلِإنسَّ  و 
این ترتیب مباحث، به تضاد و تقابل میان علم و ثروت یا اساسا  دنیا و آخرت، 

 اشاره دارد.
 علم لذت هرگز و سپاردمسِت مال و مقام، خدا را به دست فراموشی می
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؛ زیرا دهدمینپیامبران تن  هایآموزه به گاههیچ که طورهمان چشد؛ینم را سودمند
 خدا از و روندمیی هوا و هوس نپ در که اندکسانی پذیرای موعظه و تعلیم پیامبران

ْحمَن ِباْلَغْيِب یم دارند: ب ْكَر َوَخِشَی الر َ ِ َبَع الذ  َما ُتنِذُر َمِن ات َ عینی  اینمونهفرعون،  0.ِإن َ
کاذب بی است کسانیاز   اْذَهَبا ِإلَى: واداشت طغیان به را او نیازی،که احساس 

ُه َطَغى  1.ِفْرَعْوَن ِإن َ
اَن َلَيْطَغى: است خود دیدن نیازبی در بشر سرکشی ۀمسرچش دو. . َكلا َ ِإن َ اْلِإنسَّ

 ینتریغن با را خود طۀراب او که شودمیهمین احساس دروغین و پوشالی، سبب 
ذات هستی)خدا( بگسلد. ثروت به خودی خود ناپسند نیست؛ زیرا چه بسا بر 

ی برای آخرت باشد؛ اما اتوفیق انسان در نزدیکی به خدا بیفزاید و همچون مزرعه
کس از آن بی است ثروت واقعی و پایدار و بی وزر و وبال، نزد خدا یاز نو هیچ 

گر انسان  و کشاندی مینابود ۀطاو را به ور روتبا خدا پیوند نداشته باشد، ث نیست. ا
اَن َلَيْطَغى یۀآ موضوع رواین از. کندمیی واقعی محروم غنا از را او  ،َكلا َ ِإن َ اْلِإنسَّ

ردبان ترقی معنوی برای خود ن را ثروت مؤمن، انسان وگرنه ؛است انسان مطلق
که آدمی همواره از خدا روزی بسنده بخواهدکندمی تا به سرکشی و  . پس جا دارد 

 نابودی دچار نگردد.
کریم بارها سرنوشت  سه.  و مفسد و مخالف پیامبران  گرفتنه هایگروهقرآن 
که چنین قصدی دارند، برحذر  است را بازگفته کند و دیگرانی را  تا آنان را رسوا 

گاهی از آنان به  ُدوَها َقاَلْت ِإن َ اْلُمُلوكَّ ِإَذا َدَخلُ  کندمییاد « ملوک»دارد.  ْفسَّ
َ
وا َقْرَيًة أ

ًة َوَكذِلكَّ َيْفَعُلوَن 
ِذل َ

َ
ْهِلَها أ

َ
َة أ ِعز َ

َ
ْهِلكَّ َقْرَيًة  «مترفین»گاهی به  3،َوَجَعُلوا أ ن ن ُ

َ
َرْدَنا أ

َ
ِإَذا أ َو
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ُقوا ِفيَها َمْرَنا ُمْتَرِفيَها َفَفسَّ
َ
گاه به  0،أ  َوَكذِلكَّ َجَعْلَنا فِي ُكل ِ َقْرَيٍة  «مجرمان بزرگ»و 

اِبَر ُمْجِرِميَها ِلَيْمُكُروا ِفيَها كَّ
َ
ِذيَن  «مستکبران»و  1،أ

ْكَبُروا ِمْن َقْوِمِه است َقاَل اْلَمَلُأ ال َ
كَّ َياُشَعْيُب  کسانی را می 3.َلُنْخِرَجن َ  به اموالشان با که شناسانددر این سوره نیز 

 دارانسرمایه»ه ک مبران رفته بودند؛ همچون قارون و قریش زمان پیامبرپیا جنگ
 .بودند «گرطغیان

کنار علم، ما چهار.  چنانکه ؛است انسانی جامعه تکامل و رشد ۀیثروت در 
، مردم مصر را از اعتقادات فاسد و سرنوشت شوم و یوسف علم و مکنت

تی مانند خشک َرب ِ َقْد آَتْیَتني ِمَن اْلُمْلِك : داد نجات ساله هفت سالیمشکال
ْمَتِني مِ 

ِويِل اْلَأَحادیِث َوَعل َ
ْ
کمی،  1.ن َتأ اجتماع این دو عنصر در هر زمانی و در هر حا

همین نتیجه را در پی خواهد داشت. در زمان ظهور امام زمان)عج( نیز همین 
 اتفاق مبارك خواهد افتاد.

 مکنت و ثروت که دهدمید مستکبران خبر فاس ۀداز عقی« اْسَتْغنی»فعل  پنج.
گرفتند؛ غافل از آنکه ثروِت طغ راه و نددانستمی خود نۀپشتوا را خود یان را در پیش 

کس جز به ارا  آِن  از همه ،است آن در آنچه و دنیا زیرا ؛شودمین فراهم الهی ۀدهیچ 
ماَواِت َوَما فِي اْلَأْرِض : فرمایدمی خود که اوست َر َلُكم َما فِي الس َّ خ َ َه سَّ ن َ الل َ

َ
َلْم َتَرْوا أ

َ
 1.أ

ْجَعى ِإن َ ِإلَى و كَّ الر ُ که بشر  است . این هشدارها و ذکر قیامت و روز جزا، برای آنَرب ِ
 ی قابل اعتماد نیست.ابداند جز خدا هیچ پشتوانه

 :است حقیقت دو به توجه در معنوی، ترقی و رشد ۀیپا شش.
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ْجَعى ِإن َ ِإَلى: است الف. بازگشت همه به سوی خدا كَّ الر ُ  .َرب ِ
 .است جهان، محضر خدا ب.

 از و کندمیدرك این دو حقیقت، دل را خاشع، و ظاهر انسان را خاضع 
 او برای مراقبه حالت سپس. بردنمی آخرت را از یاد رسیحساب دو، آن مجموع

که بی آن، بنده به هیچ  آیدمیید پد و همواره اشراف الهی را در نظر دارد؛ حالتی 
که  ایگونهکه خدا را به  است ت آمدهکمالی نخواهد رسید. در روای کن  عبادت 

گر و بینیگویا او را می کأنّ أ»: بیندمی را تو او بینی،نمی را او ا ك تراه، فإن عبد اهلل 
( یراك  0«.کنَت ال تراه فاّنُه )عّزوجّلَ

یش از نزول احکام جزئی دینی نازل پ و پیامبر بعثت آغاز در علق، ۀرسو
 به پس. دپردازمی ابتدا به بیان مبدأ حرکت تکاملی انسان؛ اما در همان است شده
ی ظاهر شریعت و واجبات و محّرمات، چیز دیگری سو آن گویندمی که برخی گفتار

کرد.  نیست، نباید اعتنا 

 ۱۳-۳آیات 

ِذی يْنَهی 
یَت ال َ

َ
َرأ

َ
ى ( ۹)أ

ل َ اَن َعَلى اْلُهَدى ( ۱۱)َعْبًدا ِإَذا صَّ یَت ِإن كَّ
َ
َرأ

َ
أ

ْو ( ۱۱)
َ
ْقَوى  أ َمَر ِبالت َ

َ
ى ( ۱۲)أ

بَّ َوَتَول َ ذ َ یَت ِإن كَّ
َ
َرأ

َ
ن َ ( ۱۳)أ

َ
َلْم يْعَلْم ِبأ

َ
أ

َه يَرى  اِصية ( ۱۴)الل َ ْم ينَتِه َلَنْسَفًعا ِبالن َ
اِذَبٍة (۱۵)َكلا َ َلِئن ل َ َناِصيٍة كَّ

َباِنية ( ۱۷)َفْليْدُع َناِديه ( ۱۶) َخاِطَئة َنْدُع الز َ ِطْعُه َكلا َ لَا تُ ( ۱۸)سَّ
 (.۱۹) َواْسُجْد َواْقَتِرب

كه ]از حق[ بازمی كیس را  كه مناز می ایبنده( ۹)داشت،آيا ديدی  ( 1۱)گزارد؟را آنگاه 
گر او بر هدايت باشد،) گر او 12( يا به پرهیزگاری وادارد؟)11چه پنداری ا ( چه پنداری ا
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( 14يند؟)بیم خدا كه داندیمن ( مگر13به تكذيب روی آورد و ]از حق[ روی برگرداند؟)
گر بازنايستد، موی پيشاین مي؛)بگ سخت را اشهان، ا وغگوی 15یر ( موی پيشاین در

كار را.) وه خود را فراخواند.)1۶خطا گر ودیبه( ]ما نیز[ 1۷( ]بگو[ تا  آتشبانان را  ز
كن و نزديك شو.)1۸فراخوانمی.)  (1۹( هرگز از او فرمان َنَبر، و سجده 

 هاها و آموزهپیام
 » با که ایگانهسهآیات  .كی

َ
َرأ

َ
ی همراه با شگفت گریاننما ،شودمیآغاز « یَت أ

که مسلمانان را از  کندمی. این آیات، از طغیانگری یاد است ناخشنودی خداوند
 ان زشتچن عمل این. کردمی تکذیب را پیامبر دین و داشتمینماز و تقوا باز

یعنی  ؟داندمی خدا که داندمین مگر پرسدکه قرآن، ضمن تقبیح آن، می است
یز زیر چ همه»: کندمیعمومی برای بازداشتن آدمیان از عمل زشت بیان  ایقاعده

 رواینمخاطبان آن روز قرآن، وجود خدای خالق را منکر نبودند. از .« است نظر خدا
 هر از این، و ،است او ۀبایمان به خدا، ترس از محاس ۀمید الزگویم آنان به آیه این

 را فرعون که گونههمان ؛خواندمیفرا مراقبه به را آنان نتیجه در. است باالتر تهدیدی
ی :کردیم دعوت تزکیه به ْو َيْخشَّ

َ
ُر أ ُه َيَتَذك َّ

َعل َ
 0.ل َ

ِذيَن : کندمیخداوند مهربان حتی مشرکان معاند را به توبه دعوت  دو.
ِإن َ ال َ

َم َوَلُهْم َعَذاُب اْلَحِريِق َفَتُنوا اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤ  بدین  1.ِمَناِت ُثم َ َلْم َيُتوُبوا َفَلُهْم َعَذاُب َجَهن َ
 اینکه با نیز مبارک ۀر. در این سواست قطعی کارانگناهترتیب بدون توبه، عذاب 

 توبه راه هم باز ،کندمییل بازداشتن مؤمنان از اعمال صالح، تهدید دل به را مشرکان
ْم َينَتِه  گذاردن باز میی آنابرا را

ا َلِئن ل َ
که به  است یاله کرم و حلم ۀنو این، نشا َكل َ

 ید.گویز سخن مین بخشش و توبه از و کندمیتهدید بسنده ن
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 خدا تهدید و توبیخ که شودمیگرچه از آیات پایانی سوره، چنین فهمیده  سه.
کسیعل  دشمنی که گفت توانمی ا، امداشتبازمیرا از نماز  که پیامبر است یه 
 پی در را الهی خشم گزارد،یل ایمانش و اینکه نماز میدل به مؤمنی انسان هر با

 .است خدا با دشمنی حقیقت در نماز با دشمنی زیرا داشت؛ خواهد
که بر رسول  است ایسوره یننخست علق، ۀربه باور برخی مفسران، سو چهار.

حتی در دوران پیش از  ر عظمت پیامبر. بر این اساس، باست نازل شده مکرم
ی امر رسالت، داریش از عهدهپ پیامبر که دهدمی نشان زیرا ؛کندمیبعثت داللت 

 جزئیات از گرچه ؛است گزاردهمی نماز و هکردمی مردم را به پرهیزگاری دعوت
گاه ایشان اعمال یم.آ  ی ندار

ت، دشمنی با ، پیش و پس از بعثکه دشمنی با آن رسول خدا است روشن
 ۀردر این سو رواین از. گشتنبود؛ بلکه به رسالت ایشان بازمی شخص پیامبر

ی»یف، به جای تصریح به اسم ایشان، تعبیر شر آمده و در اینجا نکره « َعْبدا  ِإذا َصّلَ
 .کندمی، بر عظمت او داللت «عبد»بودن 

یَْت : است دهدر این سوره، سفارش دیگران به تقوا منوط به هدایت ش پنج.
َ
َرأ

َ
أ

اَن َعَلى اْلُهَدى ْقَوى ِإن كَّ َمَر ِبالت َ
َ
ْو أ

َ
کسی حق دارد دیگران را به پرهیزگاری * أ . یعنی 

که خود پرهیزگار باشد. چگونه شخص عریان از تقوا، دیگران را به لباس  کند  امر 
کند؟  تقوا دعوت 

َمَر ِبالت َ نه عبادات:  است متعلق امر در آیه، تقوا
َ
 زیرا عبادت برای تقوا .ْقَوىأ

 یاشامیدن مهم نیست، مهم و مطلوب، تقوایین و نخوردن ،. مثال در روزهاست
َياُم : آیدمیکه از این رهگذر به دست  است ِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الص ِ

ُيَها ال َ
َ
 ...َيا أ

ُقوَن  ُكْم َتت َ
کنند؛ بدین رو مبّلغان نیز نباید به تب 0.َلَعل َ لیغ احکام شرعی بسنده 
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که نتیبابلکه می ی خود و زندگ در ،است شرعی احکام به عمل ۀجیست تقوا را نیز 
کنند.  دیگران محقق 

کرده شش. کند. در این  است خداوند اراده  که سرکشان را در قیامت خوار 
اِصَيِة ید: گویبازم را کافران ذلت از ایسوره شّمه در قیامت موی . َلَنْسَفعًا ِبالن َ

کافران را سخت  بدون برند؛و آنان را زبونانه به سوی جهنم می گیرندمی پیشانی 
 یچ مقاومتی.ه

کافر، به اعتبار صاحب آن، دروغ  شده وصف گودر این آیات، موی پیشانی 
اِذَبٍة َخاِطَئٍة  است که از زشتی دروغ حکایت دارد. آری؛ سبب بسیاری  َناِصَيٍة كَّ

که مستکبران را است ین رذیلتهم هاشتیاز شرور و ز . بنابراین مؤمنان هنگامی 
گردن ی سخت و فرجام نگرند؛ینند، به فرجام آنان میبیم افرازدر دنیا مغرور و 

 یز.آمحقارت
کنار یک هفت.  موفقیت ضامن دیگر،بشارت و انذار و تهدید و تبشیر در 

کرم پیامبر. است مبّلغان  اسالم و کرد واراست تبّری و توّلی ۀیپارا بر  خود دعوت نیز ا
کنار دستورها. است اثبات و نفی مدار بر نیز ی دین نیز سرشار از امر و نهی در 

ی سبحان در این سوره با تعابیر مختلف، مستکبران خدا رواین از. است دیگریک
 >: کندمیسرکش را تهدید 

َ
َرأ

َ
اِصيِة >، <یَت أ َن >و  <َلَنْسَفعًا ِبالن َ باِنيَة سَّ  .«<ْدُع الز َ

که است چنین تعاملی برای رفع موانع دعوت به سوی خدا الزم کسی   .
 مردم را به سوی پروردگار بخواند و از روش پیامبر تواندنمیقاطعیِت الزم را ندارد، 

 .است ، پیروی نکردهاست واراست که بر توّلی و تبّری
وانی به برگزاری جلسات کافران برای مقابله با مؤمنان، اشتیاق فرا هشت.

ی برای پیروزی بر اهل ایمان بیابند. قرآن راه فکریسّری و علنی داشتند؛ تا با هم
و در قیامت به آنان خطاب  َفْلَيْدُع َناِدَيُه  گیردمی کریم تالش آنان را به سخره

کنون که شودمی  سراغتان به کسی دیگر ولی بزنید، صدا را خود عشیره و قوم ا
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 کافران عاقبت در همواره باید مؤمن اساس، این بر! دوزخمگر مأموران  دآیمین
 باشد؛ داشته باطل اهل هاینقشه با مقابله برای بیشتری ۀدیندیشد تا عزم و اراب

 .دارد ادامه همچنان که هاییتوطئه و هانقشه
یخ، همواره از یک جنس بوده نه. کافران در طول تار  احزاب و اجتماعات 

کفر، همچون ابولهب و در زمان پیامبر. است ، دارالندوه، محل اجتماع سران 
گرچه ممکن کن  ایدارالندوهبه ظاهر  است ابوجهل بود و اکنون نیز  نباشد، اما

گرد می گمراهی در آن  کفر و  که سران  یند و ضّد مؤمنان به دسیسه و آدیگری هست 
فتند، اینان نیز نابود خواهند شد. بین ر از آنان که گونههمان اما ند؛پردازمی نیرنگ

یعنی فرعون و  کفر، سران از تن دو ۀررا، دربا« َتّبَ = هالك باد»قرآن مجید تعبیر 
بِي َلَهٍب َوتَب َ : بردمی کار به زمانی ۀهابولهب، در دو بر

َ
ْيُد ِفْرَعْوَن و  0َتب َْت َيَدا أ َوَما كَّ

ا فِي َتَباٍب 
 1.ِإل َ

 کافران زیرا ؛است نماز به اشاره ،َواْسُجْد َواْقَتِرْب  ۀیدر آود سج اندگفته ده.
که به آنان وقعی  دهدمییشان دستور ا به خدا و داشتندبازمی نماز از را پیامبر

ا َلا ُتِطْعُه َواْسُجْد َواْقَتِرْب نگذارد و به نماز خود ادامه دهد: 
 است . ولی ممکنَكل َ

آن یعنی همان مالیدن پیشانی بر خاك باشد؛ مراد از سجود، معنای حقیقی 
 واجب دار،سجده هایرهسجده، چه در نماز و چه هنگام تالوت سو کهچنان
 سجده حال در پروردگار به انسان حالت ینترنزدیکیم روایات، تعل به. است
یعنی راه  ؛است کرده عطف سجده به را موال به نزدیکی نیز، شریفه ۀیو آ 3است

                                                           

 . ۱. مسد/ 3
 . ۰۱. غافر/ 0
اِء َقاَل َسِمْعُت : »۲۶۵ـ ــ ۲۶۴، ص ۰. الکافی، ج1 یاد  َعِن اْلَوّشَ د  َعْن َسْهِل ْبِن ِز َعِلی ْبُن ُمَحّمَ

ْقَرُب  َضا َیُقوُل الّرِ 
َ
:  أ َوَجّلَ َوُهَو َساِجٌد َوَذِلَك َقْوُلُه َعّزَ َو َجّلَ َواْسُجْد َما یُکوُن اْلَعْبُد ِمَن اهلِل َعّزَ

 .«َواْقَتِرْب 
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 .گذردن به خدا از سجاده میدش ترنزدیك
 رۀسو این در. است پیامبران ۀمپناه بردن به خدای متعالی، سنت ه یازده.

 در. کند شروع پروردگار نام با را خود دعوت که شد داده دستور پیامبر به مبارکه،
کنرس فرمان نیز انشراح رۀسو که هرگاه فراغت یافتی عبادت  ْب  ید  َفِإَذا َفَرْغَت َفانصَّ

ِإلَى * كَّ َفاْرَغب َو . بنابراین توجه به پروردگار متعالی، از آغاز دعوت تا سرانجام 0َرب ِ
 .است تا امروز و همین، راز موفقیت دعوت رسول مکرم است آن، ضروری
 یب نزولترت به قرآن ۀریر از آنکه نخستین سوغ علق، کۀمبار ۀرسو دوازده.

 ، امتیازهای دیگری نیز دارد:است
 .است ل حقایق اعتقادی، علمی، اخالقی و عملی. شام۱
کید بر ربوبیت پروردگار و لوازم آن، در عین توجه به خالقیت او.۲  . تأ
کتاب و چه از راه الهامات ربانی.۰  . تقدیس علم و آموختن، چه از راه قلم و 
که حقیقتی اخالقیا. یادآوری حضور خدا در هر صحنه و هر لحظه۴  ی، 
 .است

 نماز و سجده. . یادآوری۵

                                                           

 .۱انشراح /  3
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در ۀ  رسو  ق 
 :۵ - ۱ آیات

ِحيم.  ْحمِن الر َ ِه الر َ نَزْلَناُه فِى َليَلِة اْلَقْدر ِبْسِم الل 
َ
ا أ ْدَراكَّ ( ۱)ِإن َ

َ
 َوَما أ

ْهر ( ۲)َما َليَلُة اْلَقْدر  ْلِف شَّ
َ
ْن أ ُل ( ۳)َليَلُة اْلَقْدِر َخيٌر م ِ  َتَنز َ

وُح فِ  ْمر اْلَملَاِئَكُة َوالر ُ
َ
ن ُكل ِ أ ِهم م ِ لَاٌم ِهی َحت َی ( ۴)يَها ِبِإْذِن َرب ِ سَّ

 (.۵)اْلَفْجر  َمْطَلِع 
شند ( و تو چه داین 1مي.)كرد نازل قدر شب در را[ قرآن] آن ما. مهربان ۀبه نام خداوند بخ

 و فرشتگان[ ( در آن ]شب3.)است ( شب قدر از هزار ماه هبتر2كه شب قدر چیست!)
كاری ]كه مقدر شدهبرا وردگارشان،پر اذن به روح، ود[ است ی هر  ( ]آن 4يند؛)آیم فر
 (5.)است یدن سپيده، سالمدم تا[ شب

 هاها و آموزهپیام
کریم داللت دارد؛ به چند دلیل:اهم بر قدر، ۀرسو .یك  یت و بزرگی قرآن 

ا انَزْلَناُه  کندمیبدون ذکر نام قرآن، با ضمیر به آن اشاره  -  نی این ؛ یعِإن َ
شناسند و نیازی به معرفی که همگان آن را می است کتاب چنان مشهور و مشهود

 ندارد.
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کتابش برگزیدهترپروردگار بزرگ، بهترین زمان و شریف -   ین مکان را برای نزول 
و بر قلب نازنین  - است که از هزار ماه برتر - ؛ چراکه قرآن را در شب قدراست
که افتخار قرآن به این؛ هماناست ود آوردهفر محمد حضرت وجود، ۀرعصا  طور 

گرفته که در قلب رسول خدا است  که بالدنیز می ، نبی مکرماست جای 
کالم وحیم  .است یزبان 

؛ تا است ین سوره، برای خود ضمیر جمع آوردها در همتاخدای یکتا و بی - 
ْعَطْيَناكَّ اْلَك عظمت و جاللتش را بفهماند؛ همچون 

َ
ا أ ْلَنا و  0ْوَثَر ِإن َ ا َنْحُن َنز َ ِإن َ

ْكَر  ِ  1.الذ 
کریم آغاز  دو.  در کالم باید طبیعی طور به و شودمیسوره، با ذکر نزول قرآن 

یرا وصف شب ز ؛شودمییابد؛ اما در ادامه شب قدر وصف  ادامه موضوع همین
گویندهاست قدر، در واقع وصف اهمیت قرآن گر  ت یاهم ۀری درباا؛ چنانکه ا

ی اکه در چنین خانه است ستوده را خانه صاحب واقعی سخن بگوید، بهاخانه
و اهمیت این زمان، بر اهمیت  است یز ظرف زمانی قرآنن قدر شب. کندمیزندگی 

 .کندمیمظروف آن داللت 
یکی شب در مسائل معنوی، جایگاهی ویژه  سه. دارد؛ چراکه شب قدر در تار

گرفت کریم به است هماه مبارک رمضان قرار  و  3َواْلَفْجرِ . خدای حکیم در قرآن 
ْيِل ِإَذا َعْسَعسَّ سه بار: « لیل»خورد؛ ولی به سوگند می باریک 1َواْلَعْصرِ 

 1،َوالل َ
                                                           

 .۱کوثر / . 3
 .۳حجر / . 0
 . ۱. فجر/ 1
 . ۱. عصر/ 2
 . ۱۱. تکویر/ 2
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ْدَبَر 
َ
ْيِل ِإْذ أ

ْيِل ِإَذا َيْسرِ و  0َوال َ
ی ذکر صفات بارها مؤمنان ۀرهمچنین دربا 1.َوالل َ

 د دارند:که با شب پیون شودمی
 3.َوِباْلَأْسَحاِر ُهْم َيْسَتْغِفُروَن : کنندمیدر شب خدا را تسبیح  - 
ْيِل خیزند: در شب به نماز بر می -  ِه آَناَء الل   1.َيْتُلوَن آَياِت الل 
کوه طور، چهل شب مهمان خدا بود حضرت موسی -  ِه >: در  َفَتم َ ِميَقاُت َرب ِ

ْرَبِعيَن َلْيَلًة 
َ
 1.<أ

ِذي >: شبانه به سفر اسرارآمیز معراج رفت پیامبر مکرم اسالم - 
ُسْبَحاَن ال َ

ْسَرى
َ
ی ِبَعْبِدِه َلْيلًا ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإلَى أ  6.<اْلَمْسِجِد اْلَأْقصَّ

کریم معموال  تعبیر  چهار. یک»در قرآن  کارغ امور ۀردربا« ما ادر ؛ رودمی یبی به 
که  گرو سیر و سفر به عالم از فهمش درمی هاانساناموری  مانند؛ زیرا درک آن در 

کاربرد این تعبیر دربااست غیب و شهود گون آن.  گونا  ۀر؛ همانند قیامت و حاالت 
نمایاند می – است های سالی عادی همچون دیگر شبشب ظاهر به که - قدر شب

که همگان از درک و ف  اند.هم آن ناتوانکه این شب، باطن و حقیقتی بزرگ دارد 
 :است گرعظمت و شرافت شب قدر در اموری چند جلوه پنج.

کالم وحی -  کریم( را دارا افتخار میزبانی بهترین میهمان، یعنی   .است )قرآن 
 رمضان قرار دارد. ،های سال، یعنی ماه سراسر نور و رحمتدر بهترین ماه - 
ز ذکر نامی، برای اشاره به آن از با اینکه در زبان عربی و هر زبان دیگر، پس ا - 

                                                           

 . ۰۰. مدثر/ 3
 . ۴. فجر/ 0
 . ۱۳یات/ . ذار1
 . ۱۱۰. آل عمران/ 2
 . ۱۴۲. اعراف/ 2
 . ۶اسراء / . 2
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در این سوره سه بار به صورت اسم ظاهر « یلة القدرل» کلمه ،کنندمیفاده است ضمیر
گویای اهمیت و عظمت آن است تکرار شده  .است که 

ْدَراكَّ َما َلْيَلُة اْلَقْدرِ ید: گووقتی خداوند به پیامبرش می - 
َ
، تکلیف َوَما أ

 و قطعا  فهم آن در دسترس عقول بشری نیست. است دیگران نیز روشن
که پیروانش عمرهایی  نبی مکرم 0روایتی، ۀیبر پا شش. گاه شد  به اذن خدا آ

کوتاهکوتاه دارند و نسبت به امت . برای اینکه است ترهای پیشین، توقفشان در دنیا 
کوتاه بتوانند زاد کریم، شب قدر را بهدر این مدت  امت اسالم  راه برگیرند، پروردگار 

که برتر از هزار ماه . پس خدا شب قدر را قرار داد تا با درک آن و است هدیه داد؛ شبی 
کوتاهی عمر مسلمانان جبران شود و به درجات  به جای آوردن اعمال مخصوص، 

 باالی معنوی برسند.
ْهرٍ  ۀیآ ْلِف شَّ

َ
 ماه هزار اب قدر شب تساوی بیان مقام در َلْيَلُة اْلَقْدِر َخْيٌر ِمْن أ

 شب ۀبیفه، میزان و مرتشر ۀی. بنابراین در این آاست «برتری»یست؛ بلکه سخن از ن
 پیامبر سخن. گرددی آن بر هزار ماه اعالم میبرتر فقط بلکه ؛شودمییین نتع قدر
 که ضربت آن فرمودند. است گونه در جنگ خندق نیز همین علی ضربت رۀدربا

 1.است آورد، ارزشمندتر از اعمال امت تا روز قیامتفرود  عبدودی بر عمرو بن عل
 :است های مختلفیی شب قدر، دیدگاهگذاردر چرایی نام هفت.

 .است و این شب دارای قدر و منزلت است قدر به معنای ارزش - 
گرفتن -  ین زم بر فرشته قدرو چون در این شب آن  است تقدیر به معنای تنگ 
که عرپا می  ین شب را قدر نامیدند.ا ،شودمیها تنگ ر آنین بزم ۀصگذارد 

                                                           

یاض السالکین فی شرح صحیفة سید الساجدین، ج3 صّلی اهلل  -أّن رسول اهلل : »۲۳، ص۶. ر
فاستقصرها و خاف أن ال یبلغوا من األعمار مثل ما بلغه سائر  اری أعمار الناس -علیه وآله 

 «یر من ألف شهر لسائر االمم.االمم فأعطاه اهلل لیلة هی خ
َقَلین. یْوَم اْلَخْنَدِق  َلَضْرَبُة َعِلی: »۴۶۱، ص۱. اقبال االعمال، ج0 ْفَضُل ِمْن ِعَباَدِة الّثَ

َ
 «أ



 113 قدر ۀسور

که مقدرات بندگان در این شب  است قدر به معنای اندازه -  و از آنجا 
گرفتهشودمیی گیراندازه  .است ، قدر نام 

 ؛است قدر شب عظمت مشترکشان ۀط، و نقاست ین معانی، بجا و زیباا ۀمه
ل(، یا عظمتش به جهت ین شب بزرگ، یا شرافت ذاتی دارد)معنای اوا چراکه

آیند)معنای دوم(، یا بر اثر رقم خوردن که در آن به زمین می است فرشتگانی
که از  است )معنای سوم(. البته پیدااست در این شب هاانسان ۀمسرنوشت ه

که چگونه ه توانمی مجموع آن  یار اواخت در کارها ۀمبه بزرگی آفریدگار نیز پی برد 
کوتاه ای است  .گرددن همه فیض و عطا از او ساطع میو در شبی 

گرداند:  هشت. آب  0.َلْيَلٍة ُمَباَرَكٍة خدای سبحان شب قدر را مبارک 
ماِء َماًء ُمَباَركاً : است یز مبارک خواندهن را بخشحیات ْلَنا ِمَن الس َّ این تعبیر و  1.َوَنز َ

که در این شبتنظیر می خیرات و برکات بر  ثنایی، از آسمان و زمین،است نمایاند 
کنار این چش است . پس جای تأسفآیدمیبندگان فرود  گر انسان در   زالل، ۀما

شو دهد و غبار از دل برگیرد و عطش جانش را فرونشاند. یکی وتواند خود را شستن
که در شب است از برکات شب قدر، آن ی دیگر سال رمقی هاکه بسیاری از مردم 

 شب مبارك، نشاط و سرزندگی خاصی دارند.برای عبادت ندارند، در این 
که برکات، درجات مختلف دارد و آنچه در این شب بر بقیة اهلل  است روشن

 یگران سنجیدنی نیست.د با گذرد،االعظم)عج( می
کریم از آغاز بعثت تا رحلت نبی مکرم نه. تدریجی نازل  با اینکه قرآن 

کال که باز هم  م خود را در این شب به صورت گردید، خدای سبحان اراده فرمود 
 ای از بزرگی و شرافتین خود جلوها که فرستد فرو رسولش قلب بر جا،دفعی و یك

که چگونه ؛ چنانکه عظمت آن مرد بزرگ و الهی را نیز میاست« لیلة القدر» رساند 
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کرده ؛ او است فشار و سختی نزول این بار بزرگ و امانت الهی را بر قلب خود تحمل 
گاهی  .کردبر قلب مبارکش، جسم عزیزش را متأثر می ایآیهفرود آمدن  که 
که آب رواین. از است ی خیر ثابتمعنا به برکت ۀشیر از «مبارک» ۀمکل ده. ی را 

کجا باشد، خواه ناخواه، پیرامونش را گوجا جمع شود، برکه میدر یک یند. برکت هر 
: فرمایدمی حضرت عیسییم از زبان کر قرآن چنانکه گرداند؛هم مبارك می

ْيَن َما ُكنُت 
َ
ن  :است آمده یموس ۀریا دربا 0.َوَجَعَلِني ُمَباَركًا أ

َ
ا َجاَءَها ُنوِدَی أ َفَلم َ

اِر َوَمْن َحْوَلَها  1.ُبوِركَّ َمن فِي الن َ
که شب قدر مبارک در ماه رمضان کردهاست از آنجا   ، این ماه را نیز مبارک 

یافت برکات این  شودمیل حال مؤمنان نیز . پس قطعا  شاماست که خود را برای در
 .کنندمیشب آماده 
. این برتری را بر اساس ارزش است شب قدر از هزار ماه باالتر و واالتر یازده.

به لحاظ ذوات و فاعل اعمال باشد، نه ِصرف  است ؛ اما ممکندانندمیاعمال 
یماید و بپ شبه ره چندین ساله را یک د به برکت این شب،توانمی فعل؛ یعنی انسان

که در هزار ماه هم نمی کند.به مقامات و مراحلی برسد   توانست آنها را درک 
و سرنوشتشان در  شودمیین شب تقدیر ا در بندگان ۀنمقّدرات سالیا دوازده.

ْمٍر َحِكيٍم  ۀفیشر ۀیخورد؛ چنانکه از آچنین شبی رقم می
َ
دانسته  3ِفيَها ُيْفَرُق ُكل ُ أ

که نگران دین و دنیای خودشودمی ، بلرزاند و است . پس باید قلب هر انسانی را 
که از آغاز آن شب تا صبحگاهان دست نیاز به سوی  چنان او را به حرکت درآورد 

کریم چارهنخدای بی کند و پیوسته از آن   و گذشته گناهان بخشش ساز،یاز دراز 
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کنخ لحظات پایانی آن شب بزرگ را  ویژهبهد؛ یر و خوبی برای آینده درخواست 
یش از بسته شدن تغییر دهد؛ زیرا پ را خود ۀدغنیمت شمرد تا بتواند مفاد پرون

که از آسمان به زمین   توانمی و با دعای خالصانه است ، تغییرپذیرآیدمیمقدراتی 
 .کرد عوض را آن

ارزش شب قدر  که قرآن است ینا قدر شب ۀریز درباانگاز مسائل بحث سیزده.
که خدا مزد هر انسانی را بر و از سوی دیگر می داندمی را از هزار ماه باالتر دانیم 

کارکردش  ؛ پس چگونه عبادت یك شب را با عبادت هزار ماه برابر دهدمیاساس 
 خاص آثار عبادات، در که طورکه خدای متعال همان است ینا پاسخ ؟کندمی

. است ی برخی اشیا نیز اثر ویژه دادهحت و هامکان و های زمانبرخ به ،است نهاده
گر تابوت موسی  و اند، یا حجراالسود و... آثاری خاص داشتهیا پیراهن یوسف ا

 .است ین روهم از دارند،
که ه چهارده.  مخصوص ۀزیا در دستگاه آفرینش الهی، قدر و اندااش ۀماز آنجا 

ْی  دارند ا ُكل َ شَّ ثنایی، نه تنها سرنوشت آدمیان، است در این شب 0،ِبَقَدرٍ ٍء َخَلْقَناُه ِإن َ
 است نیز آمده 1خورد. در روایاتی رقم میهست مخلوقات مۀه لۀساکه سرنوشت یک

ی طبیعی و رخدادها ۀمین و رزق و روزی مخلوقات و هزم باران و برف ۀزکه اندا
کسی شودمیغیرطبیعی عالم امکان، در این شب تعیین  که در این شب . بنابراین 

کند،  مبارک خالصانه دست به دعا بردارد و خالصانه با پروردگار خویش مناجات 
تغییر سرنوشت خود مؤثر باشد، در دگرگونی سرنوشت  در دتوانمی که گونههمان

 .بود خواهد مؤثر خلقت عالم تمام و هاانسانبرادران دینی و بلکه تمام 
مؤمنان از تحیر، برای پروردگار توانا  تعیین شب قدر و بیرون آوردن پانزده.
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که دلسوز بندگان یشتری برگیرند، ب ۀشزاد و تو خواهدمیو  است ممکن بود؛ اما او 
این شب را در میان چند شب پنهان نمود تا اهل دل و دوستداران نیایش و 

 یاز و عبادت بنشینند.ن ۀدی بیشتری را بر سجاهاعبادت، شب
ئکةل التنّز »تعبیر  شانزده. ئکه نازل « مال و ابالغ سالم  شوندمییعنی مال

ناد قواعد زبان عربی)جمع همراه با الف والم(، است . ظاهر این تعبیر بهکنندمی
یر آن متحیر تفس در مفسران که است شده باعث همین و است فرشتگان ۀمنزول ه

گرد هم می در فرشتگان ۀمشوند. چگونه ه گفتهیک شب در زمین   اندآیند؟ برخی 
گروهی در آسمان و دستهین فرود نمیزم به همه  ای در زمین قرارآیند؛ بلکه 

گفتهگیرندمی گروه. برخی نیز  که فرشتگان  گردند و به این آیند و برمییم گروهاند 
د در توانمی که انسان است ؛ اما مهم ایناست اعتبار، اطالق نزول همه صحیح

که بهترین بنده با کند  کاری  کند.شب قدر   شد و سالم فرشتگان را درک 
ئکه بر که روح ۀردربا هفده. وُح  است شده عطف مال ُل اْلَملَاِئَكُة َوالر ُ  َتَنز َ

گونی وجود دارد: به باور برخی، او فرشنظرها گونا که در میان  است یبزرگ ۀتی 
گروهی نیز روح را دسته در که فقط  دانندمیای از فرشتگان فرشتگان، نظیر ندارد و 

که روح، جبرییل امین. بعضی شوندمیشب قدر نازل  که در قرآن  است معتقدند 
 ی روح، همان عیسای روح اهللبرخ اعتقاد به و است شده وصف القدسبه روح 

ی است که در قرآن نیز به روح توصیف شده است ِه َوَكِلَمُتُه  ِعيسَّ اْبُن َمْرَيَم َرُسوُل الل 
ْلَقاَها ِإلَى

َ
تا اعمال پیروان پیامبر  آیدمیو در شب قدر بر زمین  0َيَم َوُروٌح ِمْنُه َمْر  أ

گانه و مستقل  خاتم کند. به هر روی، ذکر جدا  است بدین معنا« روح»را مشاهده 
کنان عرش نیز مراتب مختلفی دارند.  که سا

کی از آنوال ۀلیوند عمیقی با مسئپ مبارکه، ۀراین سو هجده.  یت دارد؛ زیرا حا
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یات ح زمان در .شوندمیکه فرشتگان هر سال در شب قدر بر زمین نازل  ستا
و پس از ایشان، باید بر قلب  شدندمی بر وجود شریف آن حضرت وارد پیامبر

که همچون پیامبر ، فرود آیند، و او جز امام است صاحب والیت شخصی دیگر 
گر نباشد، زمین اهلش را در خود فرو می که ا برد. در زمان ما نیز معصوم نیست، 

 دور پس. شوندمیفرشتگان در شب قدر به حضور حضرت مهدی)عج( شرفیاب 
گر این سوره را سون واقع از  یت بنامیم.وال ۀریست ا

لَا : کنندنمیی کار او زۀاجافرشتگان، بندگان مطیع خدا هستند و بی نوزده.
ْمِرِه َيْعَمُلو

َ
پس نزولشان بر زمین در شب قدر نیز به اذن  0.َن َيْسِبُقوَنُه ِباْلَقْوِل َوُهم ِبأ

یامت با ق در که گونههمانو لطیف خدا،  مندقدرتی ها. این آفریدهاست الهی
لاٌم َعَلْيُكم ِبَما  روندمیقبال بهشتیان است شور و شوق و همراه درود و سالم به سَّ

ارِ  َبْرُتْم َفِنْعَم ُعْقبَی الد َ یارت بندگان یاق زاید الوصفی در شب قدر نیز اشت 1،صَّ برای ز
 ولی اهلل االعظم)عج( دارند. ویژهبهصالح خدا، 
و  است به خدا منسوب ایگونه به قدر، شب ارکان و هاتمام مؤلفه بیست.

که شهر اهلل ، و قرآن است رنگ الهی دارد: شب قدر در ماه مبارک رمضان قرار دارد 
کتاب خدا که  از فرشتگان خدا در این شب مبارك، ای هفرشت ۀل، به وسیاست کریم 

 .است گردیده نازل اهللبر قلب رسول
کریم، آنهااز شگفتی یك.وبیست که نه تنها برخی واژگانش،  است ی قرآن 

ی متضاد. مثال  در معان هم آن تابد؛بلکه برخی حروف آن نیز معانی متعدد را برمی
کّل امر»  :اندنوشته« من»سه معنا برای « ِمن 

 .است ، برای بیان آنچه در آن شب نازل شده«باء بیان»معنای  - 
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ئکه به سبب امر الهی بوده و ارا«باء سببیت»معنای  -  او  ۀد؛ یعنی نزول مال
ئکه شده َما  ۀیدر آ« امر»در این آیه به معنای « امر». بنابراین است باعث نزول مال ِإن َ

ن َيُقوَل 
َ
ْیئًا أ َراَد شَّ

َ
ْمُرُه ِإَذا أ

َ
 .است 0َلُه ُكن َفَيُكوُن  أ

ئکه، تدبیر ه«باء مسببیت»معنای  -   عالم امور ۀم؛ یعنی یکی از آثار نزول مال
 1.باشدمی امکان

در مسائل معنوی، همیشه از سوی دو دشمن بزرگ تهدید  هاانسان .دووبیست
 : نفس اماره و شیطان رجیم. بنابراین فعالیت این دو دشمن باید در شبشوندمی

نیست؛ چراکه شیاطین در ماه مبارک رمضان در غل و  گونهاینقدر فزونی بگیرد؛ اما 
ئکه به سوی زمین سرازیر - ویژهبه - زنجیرند و که سیل خروشان مال  در شب قدر 

ی و با نورانیت دار، قدرت عرض اندام ندارند. نفس اماره نیز بر اثر روزهاست
بندگان الهی با خیالی آسوده در شب یجه، نت در. شودمیی قدر، ضعیف هاشب

که  است و اینها همه از برکات شب قدری ندپردازمی قدر به راز و نیاز با خالق خود
 سالمت دین و دنیا را به همراه دارد.

لَاٌم ِهی َحت َی َمْطَلِع اْلَفْجر> ۀیدر آ« سالم» .وسهبیست وصف  است ، ممکن <سَّ
 ۀسو رحمت و برکت را در پی دارد و وسو شب قدر باشد؛ یعنی شب قدر، سالمت

 که باشد فرشتگان به اشاره است ممکن. گذاردیاطین و نفس اماره در آن اثر نمیش
ید هم روی سخن شا. کنندمییگر و مؤمنان سالم دو به یك شوندمیین نازل زم به

که میزبان فرشتگان الهی هستند و  و امامان معصوم با نبی مکرم اسالم باشد 
 کنند.میرا به محضرشان ابالغ  هارترین و بهترین سالمب
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ی هب   ۀ  رسو  ی 
 :۵-۱آیات 

ِحيم.  ْحمِن الر َ ِه الر َ ْهِل اْلِكَتاِب ِبْسِم الل 
َ
َفُروا ِمْن أ ِذيَن كَّ

َلْم يُكِن ال َ
ِتيُهُم اْلَبیَنة

ْ
يَن َحت َی َتأ َن الل َ ( ۱) َواْلُمْشِرِكيَن ُمنَفك ِ ِه يْتُلو ُصُحًفا َرُسوٌل م ِ

َرة  َطه َ وُتوا اْلِكَتابَّ ِإلا َ ِمن ( ۳)ِفيَها ُكُتٌب َقيَمة ( ۲)م ُ
ُ
ِذيَن أ

َق ال َ َوَما َتَفر َ
يَن ( ۴)َبْعِد َما َجاءْتُهُم اْلَبیَنة  ِ َه ُمْخِلِصيَن َلُه الد  ِمُروا ِإلا َ ِليْعُبُدوا الل َ

ُ
َوَما أ

لَاَة َويْؤتُ  اَة َوَذِلكَّ ِديُن اْلَقيَمة ُحَنَفاء َويِقيُموا الص َّ كَّ  (.۵)وا الز َ
شند  شكر و كفر از] دست مشركان، و كتاب اهل كافران مهربان، ۀبه نام خداوند بخ

كه ا( فرستاده1ينكه دلییل آشكار برای آنان آيد:)ا تا داشتندیبرمن[ خود ی از جانب خدا 
واند،)هاصحیفه ک را ]برای آنان[ بخ كه در آهنا نو2یی پا ( 3.)است یی سنجیدههاشته( 

وشن برای آنان آمد.) كنده نشدند، مگر پس از آنكه دلیل ر كتاب پرا ( و فرمان 4و اهل 
گرایيده كهحایلنیافته بودند جز اينكه خدا را بپرستند، و در  ین ]خود[ د اند،به توحید 

پا دارند و زكات بدهند. این گردانند، و مناز بر  (5دار.)دین پاي است را برای او خالص 

 هاها و آموزهپیام
ْهِل اْلِكَتاِب  فۀشری ۀیدر آ« ِمْن »در معنای حرف  .یك

َ
َفُروا ِمْن أ ِذيَن كَّ

َلْم َيُكِن ال َ
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يَن َحت َی ِتَيُهُم اْلَبِیَنُة  َواْلُمْشِرِكيَن ُمنَفك ِ
ْ
 دو احتمال وجود دارد: َتأ

کفروا»الف. برای تبیین  کافران باشد. بنابراین آیه در « الذین  پی بیان وضعیت 
کرم  که کسانی مۀه شریفه، ۀی. بر اساس این آاست پیش از شروع دعوت پیامبر ا

کرم پیامبر به به  اعتقادبییا مشرک و  باشند کتاب اهل از چه نیاوردند، ایمان ا
کافر شمرده  کریم  ؛ زیرا با آمدن شریعت شوندمیکتاب آسمانی، از دیدگاه قرآن 

که ناسخ شر کسی به دین منسوخ باور  کندنمی، فرقی است ایع پیشیناسالم  که 
 داشته باشد یا اساسا  به هیچ دینی معتقد نباشد.

به وضعیت آنان پس از  است ب. برای تبعیض باشد. در این صورت، اشاره
کتاب را توبیخ و تهدید  شروع دعوت پیامبر که  کندمیو آیه، آن دسته از اهل 

 ایشان ایمان نیاوردند و بر دین خود باقی ماندند.پس از آمدن حضرت هم به 
گاهی دربا دو. کریم،   کار به را «اْلکتاب أْهل» تعبیر گذشته، ادیان پیروان ۀرقرآن 

وُتوا» زمانی و بردمی
ُ
گفته«. ِکتاَب الْ  أ  پیروان کتاب، اهل که انددر فرق این دو تعبیر 

ِذ » ولی معهودند؛ آسمانی ادیان وُتوا ااّلَ
ُ
که معارف و  مردمی« ْلِکتاَب یَن أ هستند 

؛ چه در قالب دین واحد و چه به طور پراکنده؛ است احکام دینی به آنان رسیده
ْنَزَل  یۀآ در کههمچنان

َ
ِريَن َوُمْنِذِريَن َوأ ِ ِبِييَن ُمَبش  ُه الن َ ًة َواِحَدًة َفَبَعَث الل  م َ

ُ
اُس أ َكاَن الن َ

ِ لِ  وُتوُه َمَعُهُم اْلِكَتابَّ ِباْلَحق 
ُ
ِذيَن أ

ا ال َ
اِس ِفَيما اْخَتَلُفوا ِفيِه َوَما اْخَتَلَف ِفيِه ِإل َ َيْحُكَم َبْيَن الن َ

ین دعوت ا انکار ۀج؛ ولی نتیاست یاد شده 0ِمن َبْعِد َما َجاَءْتُهُم اْلَبِیناُت َبْغيًا َبْیَنُهْم 
که انحراف از جا  به که آنان چه بود؛ خواهد یکسان دو هر در ،است حق ۀدالهی 

ی بودند معتقد آسمانی دینی ا َجاَء ِعيسَّ ِباْلَبِیَناِت َقاَل َقْد ِجْئُتُكم ِباْلِحْكَمِة َوِلُأَبِيَن  َوَلم َ
ُكْم َفاْعُبُدوُه  َه ُهَو َرب ِي َوَرب ُ ِطيُعوِن * ِإن َ الل َ

َ
َه َوأ ُقوا الل َ ِذي َتْخَتِلُفوَن ِفيِه َفات َ

هَذا  َلُكم َبْعضَّ ال َ
که برخی معارف دینی  1َراٌط ُمْسَتِقيٌم * َفاْخَتَلَف اْلَأْحَزاُب ِمْن َبْیِنِهْم ِص  کسانی  و چه 
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کافران:  ُه َما را شنیده بودند، ولی به دینی خاص تدین نداشتند؛ مانند  اَء الل  َوَلْو شَّ
ِذيَن ِمن َبْعِدِهم ِمن َبْعِد َما َجاَءْتُهُم اْلَبِیَناُت َو 

لِكِن اْخَتَلُفوا َفِمْنُهم َمن آَمَن َوِمْنُهم اْقَتَتَل ال َ
َفَر   0.َمن كَّ
 در مفسران و است کریم قرآن آیات ترینمشکل از سوره، این نخست ۀیآ سه.

 دشوارترین آیه این اندگفته کهچندان ؛اندشده فراوان اختالف و ابهام دچار آن تفسیر
کل هاییسختیاری از بس. است معنا و لفظ لحاظ از قرآن یۀآ  ۀمفهم این آیه، در 
گر مراد انفکاك است . اختالف در متعلق انفکاكاست «یَن ُمْنَفّکِ »  . ا

ِتیُهُم اْلَبیَنُة »باشد، با « کفر»از 
ْ
ی َتأ سازگاری ندارد؛ چون معنای آیه چنین « َحّتَ

 عمال   که حالی در «.شدند جدا کفرشان از روشن ۀلکافران پس از آمدن اد: »شودمی
کفرشان ماندند و حتی بر دشمنی ب ظهور از پس آنان و نبود ونهگاین  ینات نیز بر 

ا ِمن : فرمایدمی ادامه در کههمچنانخود افزودند؛ 
وُتوا اْلِكَتابَّ ِإل َ

ُ
ِذيَن أ

َق ال َ َوَما َتَفر َ
 .َبْعِد َما َجاَءْتُهُم اْلَبِیَنُة 

 :اندبرای حل این اشکال دو پاسخ داده
گواهی آیات دیگر، رسوالن و پیامبران«اْلَبیَنُة ». مراد از ۱ . خدا در است ، به 

 تا قومی هیچ آن، اساس بر که دهدمی خبر سنتی از صراحتآیات بسیاری به
 :شوندمین عذاب نشود، فرستاده برایشان رسولی

ُه ِلُيِضل َ َقْومًا َبْعَد ِإْذ َهَداُهْم َحت َی -  اَن الل  ُقوَن ُيَبِيَن لَ  َوَما كَّ  1.ُهم َماَيت َ
ِبيَن َحت َی -  ِ ا ُمَعذ   3.َنْبَعَث َرُسولاً  َوَما ُكن َ

که بینهشودمیبنابراین معنای آیه چنین   : خدا بر مشرکان، رسول خود را 
کند. تا پیش از ارسال پیامبران، آنان از است ، فرستاد تا حجت را بر آنان تمام 
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 پیامبر دعوت شروع از پس اما نبود؛ الفیاخت میانشان و شدندکفرشان جدا نمی
کفر خود بعض و آوردند ایمان پیامبر به برخی. افتاد اختالف و تفرقه میانشان ی بر 

ٌق ِلَما َمَعُهْم َوَكاُنوا ِمْن َقْبُل باقی ماندند:  ِ د  ِه ُمصَّ ا َجاَءُهْم ِكَتاٌب ِمْن ِعْنِد الل  َوَلم َ
ِذيَن كَّ 

ِه َعَلى اْلَكاِفِريَن َيْسَتْفِتُحوَن َعَلى ال َ َفُروا ِبِه َفَلْعَنُة الل  ا َجاَءُهْم َما َعَرُفوا كَّ  0.َفُروا َفَلم َ
ک، ادعای پایداری بر اعتقاد به پیامبر موعود۲ . است . مراد از عدم انفکا

کتاب، پیش از آمدن رسول اکرمشودمیبنابراین آیه چنین معنا   : مشرکان و اهل 
گر پیامب: »گفتندمی  پس ولی «.شویممی پذیرا ما بیاید، ما سوی به روشن ۀلری با ادا

 .برخاستند خدا رسول با مقابله به و برگشتند خود سخن از پیامبر آمدن از
کرم پیامبر مبارک، ۀربر اساس این سو چهار.  :دارد ویژگی دو ا

 کردارش و گفتار ۀم. در نتیجه هاست الف. صاحب بینه و دلیل روشن
 .دارد حجیت

ک هاییصحیفهکه  خواندمیب. او قرآنی را بر مردم  َرًة  است پا َطه َ   ُصُحفًا م ُ
 ارزشمند هایینوشتهی حاو و دارد مصونیت کنندگانو از لوث شیاطین و تحریف

ُكِتَب َعَلْيُكُم : است فمعار و علوم انواع ۀدو هر یك دربردارن ِفيَها ُكُتٌب  است
َياُم  َحَدُكُم اْلَمْوُت  3،َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل  ُكِتَب  1،الص ِ

َ
َر أ   1ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَّ

اُص و  که سعادت انسان را در دنیا و آخرت تضمین  1؛ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقصَّ معارفی 
، بر ارزشمندی و جامعیت آن است یئت مبالغهه در که «قّیمه». کنندمی

 .دارد داللت هاصحیفه
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کریم به جای تعبیِر یهود و نصارا  پنج. کتاب به : »فرمایدمیقرآن  که  کسانی 
وُتوا اْلِكَتابَّ : است آنان داده شده

ُ
ِذيَن أ

. این وصف و لقب، آنان را بیشتر سزاوار ال َ
کتابز ؛کندمیسرزنش  گر به   زودیبه که نددانستمیی خود باور داشتند، هایرا ا
ِ : آمد خواهد پیامبری ْحَمُد َوُمَبش 

َ
تِي ِمن َبْعِدي اْسُمُه أ

ْ
اما از روی  0.َرًا ِبَرُسوٍل َيأ

 ی در مقام انکار بر آمدند.خواهمنفعت و طلبیجاه
 آن منکر زیرا شود؛ درک درستیبه که عظمت رسول خدا است سزاوار

. قرآن نیز برای اندنیاورده ایمان خدا به اساسا   که است کسانی رۀزم در حضرت
َرُسوٌل  آوردیم را رسالت عنوان و کندمیبه نام مبارکشان تصریح ن مبرتعظیم پیا

ِه  وُتوا اْلِکتاَب »؛ چنانکه تعبیر ِمَن الل َ
ُ
ِذیَن أ  .است برای تحقیر آنان« اّلَ

 ذکر دیگریک کنار در کتاب اهل و مشرکان نخست، ۀیشاید راز اینکه در آ شش.
 یانکته همان ،است آمده میان به سخن ابکت اهل از تنها چهارم ۀیند، اما در آشد

کتاب پس از آنکه پیامبرا به. است آمده چهارم ۀیکه در آ است با  ین شرح: اهل 
که  است روشن به میانشان آمد، دچار اختالف و دودستگی شدند و پیدا یئلدال

گروه  کهحالی در ؛است - هر چند باطل -ّون مد دین و تفکر نیازمند سازی،حزب و 
 یدند.پرستینم بت وگرنه بودند؛ پایینی بسیار مراحل در فکری لحاظ به رکانمش

که خدا را به طمع بهشت یا ترس از آتش جهنم  هفت. ، با پرستدمیکسی 
که او را مخلصانه و عاشقانه می  داندمی چند هر مخلص،. دارد فرق پرستد،کسی 

 ندارد؛ تأثیر او نیت در پاداش اما ،دهدمیده به او پاداشی بزرگ آین در خدا که
کیزه مین بدنش گرچه ؛کندمی غسل خدا برای که است کسی همچون . گرددیز پا

 که کسانی ندااندکیار بس و ندارد منافات اخالص با آینده، در عملی اثر به علم پس
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از  0نه فعلی،« مخلصین» اسمِی  تعبیری با خدا که برسند اخالص از درجه این به
ک کند   .است ه مفید دوامآنان یاد 

. در تمام ادیان آسمانی، پس است یکی آسمانی ادیان ۀمجوهره و روح ه هشت.
گفته میاز ایمان به خدا و پیامبر  شود:،از اعتقاد به عبادات با دو ویژگی سخن 

يَن الف. اخالص:   ِ کار برای غیر خدا عبادت نیست؛ هر ُمْخِلِصيَن َلُه الد   .
 د.چند ظاهر آن عبادت باش

که  کسانی را   «حنفاء» ،اندگونهاینب. اعتدال یا دوری از افراط و تفریط. قرآن، 
. اسالم با رهبانیت مسیحی موافق نیست. راهبان در دیرها و است یدهنام

 به خدمت و مشرکان با مقابله همچون واجباتی و شدند سرگرم عبادت به هاکنیسه
هر امتی رهبانیتی دارد و رهبانیت امت » فرمود: رومان را وانهادند. ولی پیامبرمح

 1.«است دیگرمن نمازهای جماعت و جمعه و تعلیم معارف دینی به یک
یانی، دین اسالم و دیگر ادیان آسمانی در دو عبادت نماز و وح اخبار ۀیبر پا نه.

وَة َوذِلكَّ ِديُن اْلَق : اندزکات مشترک كَّ َلوَة َوُيْؤُتوا الز َ انِي ؛ ِيَمِة َوُيِقيُموا الص َّ ْوصَّ
َ
َوأ

اً  وِة َماُدْمُت َحي  كَّ َلوِة َوالز َ  است پروردگار و بنده طۀراب کنندهزیرا نماز، تنظیم 3.ِبالص َّ
 یوند بنده و مخلوقات. نماز تالش درونی برای رسیدن به خداپ بخشسامان زکات و

گسست وابستگی به مال و ثروت. است  و زکات، تالش بیرونی برای 
 توانمی که است شده خوانده «القیمه دین» شریعت، ۀعسوره، مجمودر این 

کتاب «القیمه الکتب دین» را آن  الهی پیامبران مۀه ارزشمند هاییعنی دین 
 اصول از زکات، و نماز خالص، توحید که است این به اشاره نتیجه در. دانست

دین پیامبر  آن را به معنای توانمی . همچنیناست ادیان مۀه ماندگار و ثابت
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که مصالح و منافع بندگان را تأمین  خاتم دانست؛ یعنی دین و آیینی ارزشمند 
که اساسا  دین به واسکندمی  و ارزشمند او در نهفته حقایق ۀط، یا به این معنا باشد 

 .است یقیمت
. ادیان است کید شدهتأ اسالم دین بودن جهانی بر مبارکه، ۀردر این سو ده.

گرچه پی ش از اسالم در میان پیروانشان حجت بودند، با ظهور پیامبر گذشته، 
به عنوان آخرین پیامبر، دیگر جایگاهی ندارند و اسالم به تنهایی،  گرامی اسالم

گذشته ِه اْلِإْسلَاُم : است جامع تمام دستورهای سودمند ادیان  يَن ِعنَد الل  ِ  0.ِإن َ الد 
که بیرون از دی  به و بود بین، خوششودمین اسالم یاد پس نباید به معارف دینی 

 یست.نگر احترام ۀدید
 را دیگران هنگامی فقط متعال خداوند مبارک، ۀربر اساس این سو یازده.

روشن و در  ایدلها با را خود دین و تمام آنان بر را حجت که کندمی مؤاخذه
ک هاییصحیفه  آنان بر بندگان، مصالح دۀکننمند و تضمینارزش تعالیمی با و پا

ی اقتدا اله زیبای اخالق به نیز هاانسان که است سزاوار بنابراین. باشد کرده عرضه
کنند و عذر جاهل قاصر را بپذیرند و با او رفتاری مناسب داشته باشند. نیز 

 بکوشند جاهل مقصر را از نادانی بیرون آورند.

 :۳-۶آیات 

ْهِل اْلِكَتاِب 
َ
َفُروا ِمْن أ ِذيَن كَّ

َم َخاِلِديَن  ِإن َ ال َ َواْلُمْشِرِكيَن فِى َناِر َجَهن َ
ر ُ اْلَبِرية  ْوَلِئكَّ ُهْم شَّ

ُ
اِلَحاِت ( ۶)ِفيَها أ ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص َّ

ِإن َ ال َ
ْوَلِئكَّ ُهْم َخيُر اْلَبِرية 

ُ
اُت َعْدٍن َتْجِری ِمن ( ۷)أ ِهْم َجن َ َجَزاُؤُهْم ِعنَد َرب ِ
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ُه َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه َذِلكَّ ِلَمْن َتْحِتَها الَأْنَهاُر  ِضی الل َ َبًدا ر َ
َ
َخاِلِديَن ِفيَها أ

ه   (.۸)َخِشی َرب َ
يده ز كفر ور كه  كتاب   مانند؛یم جاودانه دوزخ آتش در مشركان و اندكساین از اهل 

يدگانا ین آفر كردند، كساین حق( به۶.)اندينان بدتر كارهای شايسته  كه امیان آوردند و   
يدگان، آنانهب ین آفر  خرممهیشه است ییها( پاداش آنان نزد پروردگارشان باغ۷.)اندتر

یشه. خدا مه تا مانند. جاودانه در آن میاست یبارها جاریجو آن،[ یر ]درختانز از كه
كه از پروردگارش كیس[ ]پاداش است و آنان از خدا خشنود. این است از آنان خشنود  

 (۸بمی دارد.)

 هاآموزه ها وپیام
. کندمی مقّدم بشارت بر را خود تهدید ارجمند، ۀرخدای واال در این سو .یك
ر ُ اْلَبِرَيِة  یفر بدترین مخلوقاتک از نخست ید و سپس پاداش گوسخن می شَّ

ین سوره، آغاز آیات که رو آن از شاید. کندمیرا ذکر  َخْيُر اْلَبِرِيِة  بهترین مخلوقات
 منحرفان ۀری مقام، تقدیم سخن دربااقتضا و بود مشرکان و کتاب اهل ۀردربا

 و انذار نسبت که باشدیز مین عام دۀقاع به مستند انذار، تقدیم البته. است
 به سپس و کند دفع را ضرر انسان باید نخست که ،است غذا و دوا نسبت بشارت،

 .بپردازد منفعت جلب
در صورت دارا بودن ایمان و عمل  تعالیم آنان، و پیامبران سۀمدر آموزدانش دو.

یِة َخ » زیرا ؛است برتر موجودات ۀمصالح، از ه  ۀمو شامل ه است مطلق« یُر اْلَبِر
ی از شمار نیز روایات برخی اساس بر البته. شودمی، حتی فرشتگان هاپدیده
نیز  آدم حضرت بر سجود به الهی فرمان از و باالترند و برتر فرشتگان از هاانسان
در آن هنگام پیامبر نبود،  . با آنکه حضرت آدمشودمیمطلب فهمیده  همین

گردید. ئکه  کمالی را داشت، مسجود مال  چون قابلیت صعود به مقامات باالی 
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که به بهترین و پست توانمی  دارد، اشاره مخلوقات ترینآیات پایانی را 
ْح  تین رۀسو آیات همچون

َ
اَن فِي أ ِن َتْقِويٍم َلَقْد َخَلْقَنا اْلِإنسَّ ْسَفَل * سَّ

َ
ُثم َ َرَدْدَناُه أ

اِفِليَن   اشاره به قوس صعود و نزول در موجودات دانست. 0،سَّ
ِه  سه. گونه تفسیر  ْم َجَزاُؤُهْم ِعنَد َرب ِ  :اندکردهرا دو 

گروه از بندگان، برای جلب رضای خدا بود و  که تمام سعی این  الف. از آنجا 
 .است دل نبسته بودند، پاداش آنان نیز اختصاصیچ پاداشی هی و کسبه هیچ 

تا روز موعود. حفظ پاداش انسان در  است ب. پاداش آنان نزد خدا محفوظ
یدن آثار اعمالش، شتاب د در تا بخشدپیشگاه الهی، به مؤمن احساسی قوی می

که به آنها  .رسدمی نداشته باشد؛ زیرا یقین دارد 

 درد تواندنمی هم هانعمترد و باالترین ارزشی ندا خلودبهشت بدون  چهار.
کریم جاودانگی راالت را جدایی  بهشت ویژگی ینترمهم یمام بخشد. لذا قرآن 
َوَما ُهم  ،َخاِلِديَن  ،َعْدٍن : است شده کرده اشاره آن به متعدد آیات در و شمرده

ْنَها ِبُمْخَرِجيَن  که ای 3.َلا َيْبُغوَن َعْنَها ِحَوًلاو  1م ِ ن ویژگی به قدری اهمیت دارد 
إن الخلود  ؛است جاودانگی در بهشت، از نفس بهشت بهتر»فرمود:  پیامبر اکرم

 1«فی الجنة، خیر من الجنة و رضا اهلل خیر من الجنة.
از روح و جسم، و در قیامت، جسم او بهشتی دارد و  است انسان، ترکیبی پنج.

؛ اما است ان حور و قصور و باغ و...روح وی نیز بهشتی دیگر. بهشت جسم، هم
. خشنودی پروردگار، از هر است بهشت روح، رسیدن به مقام رضایت پروردگار

                                                           

 . ۵-۴. تین/ 3
 . ۴۳. حجر/ 0
کهف/ 1  .۱۳۳. 
 . ۲۵۲، ص۰۲. مفاتیح الغیب، ج2
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. بدین رو قرآن، هنگام بیان است برتر و باالتر -حتی نعمت بهشت  -نعمتی 
 و کمال صفات جامع که آوردیم را «اهلل» ۀلرضایت خود از بندگان مؤمن، لفظ جال

ُه َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه َر : است جالل  .ِضَی الل َ
 انسان از خدا آن در که مقامی ؛است رضوان مقام کمال، ۀجباالترین در شش.

 رۀسو در که است مطمئنه نفس مقام همان این،. خدا از نیز انسان و است خشنود
ُة * اْرِجِعي ِإلَى: است آمده فجر ْفُس اْلُمْطَمِئن َ َيُتَها الن َ

َ
ِك َراِضَيًة َمْرِضَيًة َر  َيا أ  0.ب ِ

ُه  فۀشری ۀیآ ، راه رسیدن به مقام رضوان الهی را خشیِت همراه ِلَمْن َخِشَی َرب َ
َوُهم ِمْن : اندیز اهل خشیتن فرشتگان کههمچنان شناساند؛تعظیم پروردگار می

انکه ؛ چناست که خشیت، برخاسته از معرفت است گفتنی 1.َخْشَیِتِه ُمْشِفُقوَن 
َه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء : فرمایدمی ی الل َ َما َيْخشَّ زیرا درک عظمت پروردگار انسان را  3.ِإن َ

کبائر و صغائر  و او را به سوی خیر و خوبی رهنمون  داردبازمیاز ارتکاب اعمال 
 .کندمی

 هایپاداشو پاداشی ویژه، افزون بر  است مقام رضوان، باالترین نعمت بهشت
ُه َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه بهشتی:  َبداً َرِضَی الل َ

َ
. بنابراین کسی َتْجري ِمن َتْحِتَها اْلَأْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أ

 .است ، بهترین و باالترین نعمت بهشتی را دارااست که در دنیا به این مقام رسیده
کریم هنگامی  هفت.  اسم ،هددمیی را به علما نسبت اله خشیت کهقرآن 

َه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء : بردمی کار به را «اهلل» لۀجال ی الل َ َما َيْخشَّ زیرا مناسب مقام  1.ِإن َ
که به واساست علم و معرفت، همین اسم  پروردگار مقامات و اوصاف او ۀط؛ علمی 

 این همانند - دهدمی نسبت مؤمنین عموم به را خشیت آنجا اما. شودمی درک
                                                           

 . ۲۳-۲۱. فجر/ 3
 . ۲۳. انبیاء/ 0
 . ۲۳. فاطر/ 1
 . ۲۳. فاطر/ 2
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ُه  کند می اشاره پروردگار ربوبیت صفت به - مبارکه ۀرسو تا  ذِلكَّ ِلَمْن َخِشَی َرب َ
که خشیت، مرتبط با مقام ربوبی و تدبیر و  است تذکاری باشد بر این حقیقت 

 تا بندگان او بهشت را نصیب برند. است ربوبیت پروردگار باعث شده
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ال ۀ  رسو لر   ر 
 :۵-۱آیات 

ِحيم. ِبْسِم الل   ْحمِن الر َ ْخَرَجِت ( ۱)ِإَذا ُزْلِزَلِت الَأْرُض ِزْلَزاَلَها ِه الر َ
َ
َوأ

ْثَقاَلَها 
َ
اُن َما َلَها ( ۲)الَأْرُض أ ْخَباَرَها ( ۳)َوَقاَل الِإنسَّ

َ
ُث أ ِ يْوَمِئٍذ ُتَحد 

ْوَحی َلَها ( ۴)
َ
كَّ أ ن َ َرب َ

َ
 (.۵)ِبأ

شند زه درآيد،)یخ زم كه آنگاه. مهربان ۀبه نام خداوند بخ ( و زمیخ بارهای 1سخت به لر
ون اندازد،) ( در 3؟)است ( و انسان بگويد: زمیخ را چه پيش آمده2سنگیخ خود را بير

وز، ]زمیخ   كرده وحی بدان پروردگارت كه[ گونهمهان( ]4ی خود را بازگويد.)خبرها[ آن ر
 (5.)است

 هاها و آموزهپیام
کریم برای هدایت بندگان و ت .یك شویق آنان به اعمال نیک، همواره قرآن 

ویژه بر قیامت و  ایگونهبه جهت همین به. آوردپیوند میان دنیا و آخرت را به یاد می
 حوادث ابعاد بررسی و بیان به قرآن هایرهرخدادهای آن تمرکز دارد و در بیشتر سو

ک دروقا بیان با نیز سوره این. دپردازمی رستاخیر روز  آغاز قیامت ۀناستآ یع دهشتنا
 .یابدمییادآوری تجّسم اعمال نیک و بد در آخرت پایان  با و شودمی

 خود اعمال دقتبه همواره باید انسان که شودمی برداشت مبارکه ۀراز این سو
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یز ن. باشد اشدهندهیرا شاید همان نجاتز نشمارد؛ کوچک را اندک خیر و وارسد را
که بسا همان،  سبب و کند ترسنگین را او گناهان ۀفک شّر اندک را سبک نداند، 

کت  .شود او هال
ک دو. کنون بودهطبیع حوادث ترینزلزله در نزد مردم، از دهشتنا  ی از دیرباز تا

یر بر جای ناپذجبران هایخسارت اندک هاییدر ثانیه دتوانمی . این پدیدهاست
گواهی سو  شودمی روروبه بزرگ یازلزله با قیامت نۀاستآ در زمین زلزال، ۀرگذارد. به 

کی کره مۀه که  :افکندمی بیرون زمین دل از را موجودات مۀه و کوبدمی هم در را خا
ْثَقاَلَها - 

َ
ْخَرَجِت اْلَأْرُض أ

َ
 .َوأ

ُهْم َجَراٌد ُمنَتِشٌر  -  ن َ
َ
 0.َكأ

 1.َكاْلَفَراِش اْلَمْبُثوِث  - 
گویی خدا این  فهماندمی ،زمین ۀمو انتساب زلزله به ه« زلزالها»تعبیر  که 

 ۀژیو و گیردمی فرا را زمین رۀک ۀمزلزله را برای چنین روزی نگاه داشته و این زلزله ه
 زمینی خاص نیست.سر

ْثقال» ۀژوا سه.
َ
ْثَقاَلَها یۀآ در «أ

َ
ْخَرَجِت اْلَأْرُض أ

َ
گون، تفاسیر اساس بر َوأ یا  گونا

گنج به هر  3اجساد. و گنج از اعم یا هانسانا اجساد یا است زمین هایبه معنای 
گنج کشدمیروی، زمین بار سنگینی را به دوش   اجساد و جانبی هایو فرقی میان 

 .شودمییان نیست. آن روز، زمین نیز سبکبار آدم
اُن َما َلَها ۀیآ چهار. ی انسان را از حوادث قیامت شگفت و پریشانی َوَقاَل اْلِإنسَّ

. لرزدمی چنین که است شده چه را زمین پرسدن با تعجب می. انساکندمیبیان 
                                                           

 .۱. قمر/ 3
 . ۴. قارعه/ 0
گمان برخی، بر معاد جسمانی داللت می .1  کند نه معاد روحانی.این آیه بر خالف 
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َمْن َبَعَثَنا ِمن  ۀی؛ همانند آاست ی در غیر مؤمنانزدگشگفت این که اندگفته برخی
ْرَقِدَنا هَذا گزارش  0م َ کافران را   ۀباریک خروج و بزرگ لۀزلز اما. کندمیکه تعجب 

ک چنان محشر، سوی به آنان حرکت و هاانسان  آن، از تعجب که است ترسنا
ی، ترس از برخی خواص به اله خواست به که ندارد منافاتی البته. است همگانی

 گونههمان باشد؛ شده برداشته محشر هایصورت همیشگی یا در برخی ایستگاه
 1.َوُهم ِمن َفَزٍع َيْوَمِئٍذ آِمُنوَن : فرمایدمی خدا که

ْخَباَرَهاَيْوَمِئٍذ ُتَح در تفسیر  پنج.
َ
ُث أ ِ گذشته د   و خبر دادن زمین از آنچه بر او 

گفتهاست  :اند، وجوهی را 
 .کندمیالف. زمین با زبان حال از حوادث حکایت 

که همگان را هوشیار انگب. خداوند از زمین صدایی را برمی  .کندمییزد 
 فسیرت این. دهدمیج. زمین ادراک و شعور دارد و بر اساس آن از حوادث خبر 

ْی  آیات با ِإن ِمن شَّ ا َتْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم َو
ُح ِبَحْمِدِه َولِكن ل َ ب ِ ا ُيسَّ

نَطَقَنا و  3،ٍء ِإل َ
َ
َقاُلوا أ

ْی  نَطَق ُكل َ شَّ
َ
ِذي أ

ُه ال َ  .شودمیتأیید  1ٍء الل َ
؛ زیرا زمین همچون است شهادت زمین قطعا  شهادتی مقبول در پیشگاه الهی

که برای جلب منفعت یا دفع ضرر بر خالف واقع برخی شهود د نیایی نیست 
کسی که علم وی بر  است شهادت دهد. افزون بر این، شهادت او پیرو شهادت 

گر زمین قابلیت و است زمین و زمان احاطه دارد. بنابراین این پرسش بجا  که ا
را در  جزئیات تمام حوادث دتوانمی به چنین علمی را دارد و یابیدستعداد است

کند، انسان در صورت وجود ارا  چه به الهی ۀدخود نگه دارد و به امر خدا بازگو 
                                                           

 . ۵۲. یس/ 3
 . ۳۳. نمل/ 0
 . ۴۴. اسراء/ 1
 . ۲۱. فصلت/ 2
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 رسید؟ خواهد ایمرحله
گذشته، بازگو ر روز در سوره این ۀیبر پا شش.  کندمیستاخیز، زمین آنچه را بر او 

ْخَباَرَها: دهدمیو بر آنچه دیده شهادت 
َ
ُث أ ِ  فهمیده« تحدیث». از تعبیر ُتَحد 

گذشتهتفصبه زمین، که شودمی ، حکایت است یل و با ذکر جزئیات، آنچه را بر او 
کن مختلف سفارش  یل، اهل بیتدل همین به. کندمی بر نماز خواندن در اما

گون نماز بگزارید، تا هر مکانی روز »فرمود:  صادقاند. امام کرده گونا در مساجد 
وا ِم  ُبْقَعة   ُکَل  َفِإَن َن اْلَمَساِجِد ِفی ِبَقاع  ُمْخَتِلَفة  قیامت بر نماز شما شهادت دهد؛ َصّلُ

ی َعَلیَها یْوَم اْلِقیاَمة. پس از فراغت از تقسیم  نیز آن حضرت 0«َتْشَهُد ِلْلُمَصّلِ
: فرمود زمین به خطاب سپس و خواند نماز رکعت دو مکان همان در المال،بیت

تك اشهد کردم؛ خارج حق با و حق از سرشار را تو من که باش شاهد» ی أّنی مأل
آیا »نیز روزی پس از خواندن این آیه، فرمود:  رسول خدا 1«بحق، وفرغتك بحق.

گاها «چیست؟ زمین اخبار دانیدمی که خدا و رسول او آ گفتند   آنگاه. ترندصحاب 
 فالن گویدمی و دهدمی اطالع را زنی و مرد هر اعمال زمین،»: فرمود پیامبر

 3.«است داده انجام را کار فالن روز النف در شخص
گنه  همگان آن در که روزی ؛است کارانروز قیامت، چه روز دشواری برای 

که از دید آنان جامد و بیزم بینندمی زیرا شرمسارند؛  را آنها اعمال بود، جانینی 
 .کندمییك بازگو یك

                                                           

 . ۱۳۳، ص۵. وسایل الشیعه، ج3
 . ۱۳، ص۵. لئالی االخبار، ج0
ْخَباَرَها یْوَمِئذ  »: أن النبی)ص( قرأ یوما  قول اهلل تعالی: ۱۳۳، ص۱۳. مجمع البیان، ج1

َ
ُث أ « ُتَحّدِ

کل عبد و »قال: « اهلل ورسوله أعلم.»قالوا: « أتدرون ما أخبارها؟»فقال:  أخبارها أن تشهد علی 
کذا وکذا. کذا وکذا فی یوم   «اّنُه بما عمل علی َظْهِرَها، تقول عمل 
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 ۳-۶آیات 

يَرْو  ْشَتاًتا ل ِ
َ
اُس أ ْعَماَلُهم يْوَمِئٍذ يْصُدُر الن َ

َ
ٍة ( ۶)ا أ َفَمن يْعَمْل ِمْثَقاَل َذر َ

ا يَره ( ۷)َخيًرا يَره  ر ً ٍة شَّ  (.۸)َوَمن يْعَمْل ِمْثَقاَل َذر َ
كنده برآيند تا ]نتیج وز، مردم پرا كه به۶يشان را ببینند.)كارها[ ۀآن ر  اندازۀ( پس هر 

ه كند ]نتیجاذر  كه ذر  ۷يد.)د خواهد را آن[ ۀی نیكی  كند ]نتیجاه( و هر   را آن[ ۀی بدی 
 (۸يد.)د خواهد

 هاها و آموزهپیام
 آیندمیپراکنده از قبرها بیرون  هایگروهمردم در قیامت به صورت  .یك

ْشَتاتاً 
َ
اُس أ  ، و این پراکندگی به دلیل پراکندگی سعی آنان در دنیاَيْوَمِئٍذ َيْصُدُر الن َ

ت َی: است ْعَيُكْم َلشَّ که هر  0.ِإن َ سَّ با  ایدستهولی پراکندگی آنها منافاتی ندارد 
َناٍس ِبِإَماِمِهْم پیشوایان خود در دنیا محشور شوند: 

ُ
 1.َيْوَم َنْدُعوا ُكل َ أ

به « صدور»دارد؛ زیرا در زبان عربی،  ایویژهلطافت و زیبایی « یْصُدرُ » ۀژوا
 نمایاندمی تعبیر این پس. شودمی گفته گاهبازگشتن شتر از آبشخور به سوی اقامت

کنار   است پرآب بودند و با رسیدن قیامت، دیگر وقت آن ایبرکهگویی مردم در دنیا 
ی ای سیراب و عدهای خود برگردند؛ اما عدههاخانه به و گویند ترک را آب ۀککه بر

نه  است ای مردم، امروز روز عمل: »فرمایدمی همچنان تشنه. امیر مؤمنان
الیوم عمل وال  إّن فها الناس! نه عمل؛ أّی  است ردا روز محاسبهمحاسبه، و ف

إ  3«غدا  حساب وال عمل. ّن حساب، و

                                                           

 . ۴. لیل/ 3
 . ۱۱. اسراء/ 0
 . ۵۳، ص۳. الکافی، ج1
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گرامی، آیات  دو. ًا پیامبر  ر  ٍة شَّ ٍة َخْيرًا َيَرُه * َوَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذر َ َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذر َ
که  اند؛خوانده« آیات جامعه»را  َيَرُه  مقام جمع دارند و همه چیز و همه یعنی آیاتی 

 یل:دل چند به ؛دهندمیکس را پوشش 
هر مکلفی را « من». زیرا موصول گیردبرمیالف. اطالق آیات، پیامبران را نیز در 

 .شودمیشامل 
 است . ذره یا ریزگرد، در فضا معلقاست ب. از عمل انسانی به ذّره تعبیر شده

که آفتاب از  . معنای دیگر ذره، شودمی، آشکار تابدمیاتاق به  ایروزنهو هنگامی 
 .است موجودات ترینریز. به هر روی، ذّره، نماد است مورچه

که  گونهاین و بیندمی هم با را بد و نیک اعمال الهی، بینج. ذّره نیست 
 رحمت الهی، مانع ثبت اعمال بد شود.

یت   بر یا ،کندمی اللتد اعمال تجّسم بر که ،شوندمید. روز قیامت، اعمال رؤ
 .است فاده شدهاست یات دیگر از تعبیر علم و وجدانآ در. اعمال پاداش دیدن

ًا َيَرُه  مطابق آیات سه. ر  ٍة شَّ ٍة َخْيرًا َيَرُه * َوَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذر َ ، َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذر َ
 بر نیک اعمال حبط از که تیآیا با ظاهربه این، و بیندمی را خود اعمال ۀمانسان ه

ْشَرْكَت َلَيْحَبَطن َ َعَمُلكَّ  بد اعمال اثر
َ
که دربا 0َلِئْن أ ک ۀرو یا آیاتی   گناهان شدن پا

ِیئاِت  است َناِت ُيْذِهْبَن الس َّ گفته 1ِإن َ اْلَحسَّ  گمان این. دارد منافات اند،سخن 
 خدا که ندارد اشکالی و ددهمی خبر کلی قانونی از زلزال رۀسو زیرا نیست؛ درست

کند. از سوییثنااست موارد دیگر، قانونی در که خدا  توانمی یی را بیان  کسی  گفت 
کرده گناه بزرگی محو  گذشته او خیر نبودهاست عمل او را بر اثر   ، اساسا  اعمال 

گذرا نیست.است ؛ زیرا عمل خیراست  مرار دارد، و 

                                                           

 . ۶۵. زمر/ 3
 . ۱۱۴. هود/ 0
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کسی  چهار. که به برپایی قیامت یقین دارد، یادآوری رخدادهای قیامت برای 
گناه بازدارد. از  است کافی  شده تعبیر هااز مرگ به نابودگر لذت رواینکه او را از 

 ۀیپا بر بود؟ خواهد چگونه ،است مرگ از ترعظیم بسیار که قیامت پس. است
کرم پیامبر خدمت مردی روایتی،  به آموخته، تو به خدا آنچه از»: کرد عرض و آمد ا

ی تعلیم دهد و او و به را قرآن تا سپرد یارانش از یکی به را او حضرت «.بیاموز من
رسید. آن مرد از جای « فمن یعمل...» ۀیی آموخت، تا به آو به را زلزال ۀرسو

گفت همین آیه مرا بس آن مرد برگشت، »فرمود:  . سپس پیامبراست برخاست و 
که فقیه شد.  0«در حالی 

                                                           

َمك اهلل. : »۱۳۱، ص۳۳. بحار االنوار، ج3 ا َعّلَ ْمِنی ِمّمَ ِبی)ص(. َفَقاَل: َعّلِ ّنَ َرُجال  َجـاَء ِإَلی الّنَ
َ
أ

ا یَر  ة َخیر  ی ِإَذا َبَلَغ: َفَمْن یْعَمل ِمْثَقال َذّرَ َمُه ِإَذا ُزْلِزَلْت، َحّتَ مُه. َفَعّلَ ُه َوَمْن َفَدَفَعُه ِإَلی َرُجل یَعّلِ
ا یَرُه. َقــاَل: َحْسِبی! فقال رسول اهلل)ص(: انصرف الرجل وهو فقیه.یْعَمل ِم  ة َشّر   «ْثَقــال َذّرَ
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 عادیات ۀسور
 
 
 

 عادن ات   ۀ  رسو
 :۱۱-۱آیات 

ِحيم.  ْحمِن الر َ ِه الر َ ْبًحا ِبْسِم الل  ( ۲)َفاْلُموِرياِت َقْدًحا ( ۱)َواْلَعاِدياِت ضَّ
َثْرَن ِبِه َنْقًعا ( ۳)َفاْلُمِغيَراِت ُصْبًحا 

َ
ْطَن ِبِه َجْمًعا ( ۴)َفأ ِإن َ ( ۵)َفَوسَّ

ِه َلَكُنود  اَن ِلَرب ِ ُه َعَلى َذِلكَّ ( ۶)الِإنسَّ ِإن َ ِهيد  َو ِ اْلَخيِر ( ۷)َلشَّ ُه ِلُحب  ِإن َ َو
ِديد  َفلَا يْعَلُم ِإَذا ُبْعِثَر َما فِى اْلُقُبور ( ۸)َلشَّ

َ
ُدور ( ۹)أ َل َما فِى الص ُ َوُحص ِ

َخِبير ( ۱۱)
ُهم ِبِهْم يْوَمِئٍذ ل َ  (.۱۱)ِإن َ َرب َ

شند كه با ( 1)زناننفسی تازنده و هااسب به سوگند. مهربان ۀبه نام خداوند بخ
َگرد 3)تازند،( و صبحگاهان می2)جهانند،یم آتش سنگ از خود[ یها]سم ( و 

كه انسان، پروردگارش را سخت 5( و به میان دمشنان درآمدند،)4برانگیزند،)  )
گواه۶،)است ناسپاس  ( مگر۸.)است ( و سخت شیفته مال۷.)است ( و او خود 

گورها بيرون زماین داندیمن كه از  ه در سینه۹یزند،)ر را  ( 1۱.)گردد فاش است ها( و آنچ
گاها[ در چنان روزی پروردگارشان به ]حال  (11؟)است يشان نیک آ

 هاها و آموزهپیام
ی هااسب حرکات و حاالت مبارکه، ۀرمحور سوگندهای این سو .یك
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 ها. خدا به َنَفس اسباست و این، نمودار ارزش و عظمت آنها است مجاهدان
ْبحاً َواْلَعاِدَيا  جهدیرون میب سنگ با آنها سم برخورد از که هایی، به جرقهِت ضَّ

َفاْلُمِغيَراِت  یه دشمنانعل صبحگاهی نۀاگیر، به هجوم غافلَفاْلُموِرَياِت َقْدحاً 
که از تاخت اسب ُصْبحاً  گرد و غباری  َثْرَن ِبِه َنْقعاً  یزدانگیبرم هاو به 

َ
، قسم َفأ

گر. کندمییاد   و مقام چه خود آنان پس دارد، ارزشی چنین مجاهدان مرکب ا
 او مرکب به خدا که است انسان برای این از باالتر افتخاری آیا دارند؟ ایدرجه

 خورد؟ سوگند
گاه از شخصیتی بزرگ به منسوبان او است یرپذبزرگی و شرافت، تسّری دو.  و 

ن َجاَء  . داستان پیراهن یوسفرسدمی
َ
ا أ ْلَقاُه َعَلىَفَلم َ

َ
 0،َوجِهِه َفاْرَتد َ َبِصيراً  اْلَبِشيُر أ

ِكيَنٌة ِمن  تابوت موسی اُبوُت ِفيِه سَّ ِتَيُكُم الت َ
ْ
ن َيأ

َ
َوَقاَل َلُهْم َنِبُيُهْم ِإن َ آَيَة ُمْلِكِه أ

ُكْم  ِه َوُسْقَياهَ  و شتر حضرت صالح 1َرب ِ ِه َناَقَة الل َ شاهدان  3اَفَقاَل َلُهْم َرُسوُل الل َ
یت را دارند. آنها حکا یز همینن مجاهدان اسبان. است گفتهقرآنی بر حقیقت پیش

که خداوند به سم و به دلیل انتسابشان به مجاهدان، چنان ارج و ارزشی می یابند 
ثَ  *َفاْلُمِغيَراِت ُصْبًحا *  َفاْلُموِرَياِت َقْدحاً : کندمیگرد و غبار راهشان سوگند یاد 

َ
ْرَن َفأ

 .ِبِه َنْقًعا
ین، از ا و خوردیز سوگند مین دمخداوند به شبیخون مجاهدان در سپیده سه.

 نه هوا دم،سپیده هنگام در. دهدمیدشمن در جنگ خبر  گیریغافلمطلوبیت 
یک شب، همچون  نورانی و روشن روز چون نه و نشوند دیده دشمنان که است تار

نه به گیراغافل لۀحم برای فرصت بهترین ابراینبن. باشد نبرد دۀآما دشمن که است

                                                           

 . ۳۶. یوسف/ 3
 . ۲۴۳. بقره/ 0
 . ۱۰. شمس/ 1
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. البته غیر از آن، باید اسباب و علل دیگر نیز آماده باشد تا است دشمن، صبح زود
گردد:  ٍة َوِمن ِرَباِط اْلَخْيِل پیروزی نصیب  وا َلُهم َمااسَتَطْعُتم ِمن ُقو َ ِعد ُ

َ
 0.َوأ

موضوعیت ندارد، بلکه چون در این سوره یا آیات دیگر، « اسب»که  است پیدا
 .است ، از او سخن رفتهاست در آن زمان بهترین مرکب جنگی بوده

برخی مفسران برای آیات آغازین و سوگندهای آن، تفسیر دیگری نیز  چهار.
؛ است یی سوره، به شتران حاجیانابتدا سوگندهای اندگفته جمله از ؛اندکردهبیان 

که حّجاج را میان عرفات و  بر این اساس،  1کردند.می جامنا و مزدلفه جابهشترانی 
که در خدمت عبادت و جهاد باشد ارزش  ؛ چه اسب باشد و چه یابدمیهر مرکبی 

 شتر و چه خودروهای جدید.
ِه َلَكُنوٌد  میان سوگند و هدف سوگند پنج. اَن ِلَرب ِ پیوندی آشکار و  ِإن َ اْلِإنسَّ

جهاد یا شتران حج، چه ربطی به ناسپاسی  یهایرا اسبز خورد؛ظاهر به چشم نمی
 :آیدمیانسان دارد؟ اما با درنگ بیشتر، نکات مهمی در اینجا به دست 

کید بر ناسپاسی انسان، برای برا مجاهدان های. سوگند به اسب۱ ی تأ
 از و گذرندمی دینشان راه در جانشان از که گروهی: است گروه دو میان ایمقایسه

کاری هیچ که چنان دچار بخل و کنندنمی یغدر فدا گروهی   که اندناسپاسی، و 
 تعظیم و تکریم پس. کنندنمیینه هز خدا راه در را خود مال از اندکی حتی

یی حتی اسب و شتر گو که است دوم گروه به کنایه و تعریض مجاهدان، هایمرکب
گرفته  .اندهم از آنان پیشی 

 یهانعمتکه به پروردگار و  است ارییمب یهاانسان. جهاد، برای مبارزه با ۲
کفر ا  خوار هاکه در زیر ُسم اسب است . بنابراین آیات در پی تحقیر آنانورزندمیو 

                                                           

 . ۶۳. انفال/ 3
 . ۶۵۶، ص۵. تفسیر نور الثقلین، ج0
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 .شدند

کرده شش. ؛ است خدای سبحان انسان را به دلیل برخی صفاتش سرزنش 
اَن َظُلومًا َجُهولاً  صفاتی مانند ظلم و نادانی ُه كَّ اَن ُخِلَق ِإن َ اْلِإن حرص 0،ِإن َ سَّ

کفر 1،َهُلوعاً  ُفوٌر  ناامیدی و  ُه َلَيُئوٌس كَّ اَن َلَيْطَغى سرکشی 3،ِإن َ و  1َكلا َ ِإن َ اْلِإنسَّ
ِعيفاً  ناتوانی اُن ضَّ ِإن َ : کندمیدر این سوره نیز به صفتی دیگر اشاره  1.َوُخِلَق اْلِإنسَّ

ِه َلَكُنوٌد  اَن ِلَرب ِ که  است . پیدااست رش را سخت ناسپاس؛ انسان پروردگااْلِإنسَّ
کسی که هنوز تحت نظر مربیان الهی، تربیت نشده، از هوای  است مراد این آیات، 

ی و عصیان را در انسان فراهم بزهکار ۀنیزم صفات، این. کندمینفس پیروی 
گر و کنندمی گرفتار تزک را خود انسان ا و تا دوزخ،  آیدمییه نکند، در دام این صفات 

 هایی ندارد.ر
گر مرجع ضمیر در  هفت. ُه َعَلىا ِإن َ ِهيٌد  َو انسان باشد نه خدا،  ذِلكَّ َلشَّ

اُن َعَلى ۀیمضمون آیه با آ ْلَقى َبِل اْلِإنسَّ
َ
و  است یکسان 6َمَعاِذيَرُه  َنْفِسِه َبِصيَرٌة * َوَلْو أ

گاهی قط هابدیانسان به شرور و  دهدمینشان  گاهی دارد و این آ عا  سبب تشدید آ
کفر می . کندمییا معصیت  ورزدعذاب او در روز قیامت خواهد شد؛ زیرا دانسته 

 ین هیچ عذری از او پذیرفته نیست.بنابرا
 همچون ؛کندمیاین سوره حقایقی مهم از دنیای درون انسان را آشکار  هشت.

گاهی به خوب و بد اعمال و گردآور به شدید ۀقی، عالناسپاس حقایقی از ی اموال، آ
                                                           

 . ۱۲. احزاب/ 3
 . ۱۳. معارج/ 0
 . ۳. هود/ 1
 . ۶ /  . علق2
 . ۲۳/  . نساء2
 . ۱۵ -۱۴امه/ . قی2
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که این معارف با حواس  غیب الهی، همچون علم خدا به بندگانش. از آنجا 
کیدی فراوان همراه شدهب ،شوندمیظاهری درک ن ؛ مانند است یان آنها با ادوات تأ

کید  کید الم و اسمی ۀل، جم«إّن »َقَسم، حرف تأ  .تأ
ِإن َ : است شده تعبیر خیر به مال از مبارک، ۀردر این سو نه. ِ اْلَخْيِر َو ُه ِلُحب 

ِديٌد  کار رفتهَلشَّ  :است . در آیات دیگر همین تعبیر به 
 0.ِإن َتَركَّ َخْيراً  - 
ُه اْلَخْيُر َمُنوعاً  -  ِإَذا َمس َّ  1.َو

که مال را خیر  شاید این تعبیر، از زبان و مطابق ادبیات مردم دنیا باشد 
 خودیخود به« مال»که به این لحاظ باشد  است ین ممکنهمچن. دانندمی

وَن اْلَماَل : است مشکالت مۀسرچش آن به بستگیدل بلکه نیست؛ ناپسند َوُتِحب ُ
اً  ًا َجم  ْمَواُلُكْم  یزدانگمی فتنه و کندمیزیرا انسان را از یاد خدا غافل  3.ُحب 

َ
َما أ ن َ

َ
أ

ْولَاُدُكْم ِفْتَنٌة 
َ
گاه دشمِن جان انسان  1َوأ ًا  ِإن َ : شودمیو  ْولَاِدُكْم َعُدو 

َ
ْزَواِجُكْم َوأ

َ
ِمْن أ

ُكْم َفاْحَذُروُهْم 
 1.ل َ

 بهترین دلیل برای اینکه ثروت ذاتا  مذموم نیست، زندگی حضرت سلیمان
 در او عزم به ایذره آنکهیب داشت، فراوان ثروت و مال کریم، قرآن تصریحکه به است
ظهور امام زمان)عج( رخ خواهد  یب زند. چنین حالتی در زمانآس عبودیت مسیر

گنج  .است ختیار ایشانا در آسمان، نزوالت و زمین هایداد. در آن روزگار، 
؛ زیرا است ی شدهتلق جاناجساد انسانی در این سوره، اشیای بی ده.

                                                           

 . ۱۳۳. بقره/ 3
 . ۲۱. معارج/ 0
 . ۲۳. فجر/ 1
 . ۲۳. انفال/ 2
 . ۱۴. تغابن/ 2
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 و ریزدمی بیرون هایش: زمین، اجساد مدفون در قبور را مانند دیگر دفینهفرمایدمی
یعنی بیرون آوردن چیزی از درون  «ُبْعِثَر ». کندمی سبک سنگین بار این از را خود

که زمین را شخم  کشاورزی  تا محصوالت را از دل آن بیرون  زندمیزمین؛ همچون 
 قرآن نزد که دهدمیآورد. این تلقی و تعبیر برای محتویات درون زمین، نشان 

گر قبال شرافتی داشتارزش روح،ید، اجساد بیمج یل نسبت دل به اند،هی ندارند و ا
گندمهادانه به گندم ۀش؛ چنانکه ارزش خواست آنها با ارواحشان بوده ، است ی 

کاه را یا به دست باد می پایان  سوزانندیم آتش در یا سپارندوگرنه  یا غذای چار
 .کنندمی

ُدورِ  ۀیخداوند در آ یازده. َل َما فِي الص ُ ، اعمال قلبی را محور محاسبات َوُحص ِ
، نه اعمال جوارحی را؛ زیرا نسبت میان قلب و جوارح، است اخروی قرار داده

 آنچه رواین از. معلول ذکر از ترو ذکر علت، شایسته است نسبت علت و معلول
 ؛است سلیم قلب ،شودمی قیامت روز در انسان نجات سبب سرانجام و محاسبه

َه ِبَق  یۀآ در کههمچنان تَى الل َ
َ
ا َمْن أ

ِليٍم ِإل َ کید شده 0،ْلٍب سَّ . بنابراین است بر آن تأ
که به اعمال ظاهری فکر اصالح درون خود نیست، در  به اما د،پردازمی کسی 

یان یت کریم، قرآن از دیگری آیات. است کارنهایت ز یید تأ را درونی عمل محور
 :کندمی

ُه آِثٌم َقْلُبُه  -  اثم و معصیت به قلب نسبت در این آیه،  1.َوَمن َيْكُتْمَها َفِإن َ
 .است داده شده

ِذي فِي َقْلِبِه َمَرٌض  - 
ی و چراناین آیه، مریضی قلبی را سبب چشم 3.َفَيْطَمَع ال َ

 .داندمی نگاه حرام
                                                           

 .۳۳. شعراء/ 3
 . ۲۳۰. بقره/ 0
 . ۰۲. احزاب/ 1
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َها ِمن َتْقَوى اْلُقُلوِب  -  ِه َفِإن َ َعاِئَر الل َ ْم شَّ ِ گواهی این آیه، پرهیزگاری  0.َوَمن ُيَعظ  به 
 ل صالحی همچون تعظیم شعائر را در پی دارد.قلب، اعما

، هاانسان اعمال ۀمخدای سبحان به مقتضای علم غیب خود از ه دوازده.
گاه ُهم ِبِهْم َيْوَمِئٍذ َلَخِبيٌر  ۀی؛ اما آاست قبل از وقوع و هنگام وقوع آ ظرف علم  ِإن َ َرب َ

 اعمال به قیامت در قطف خدا که است این آن، مۀالز و داندمی الهی را روز قیامت
که قیامت، ظرف اصل علم نیست، بلکه یابدمی علم بندگانش ! اما باید دانست 

با آنکه  1.ِلَمِن اْلُمْلُك اْلَيْوَم : فرمایدمیدیگر  ایآیه. در است ظرف ظهور آثار علم
، در این آیه از پادشاهی خدا در قیامت است ملک و پادشاهی خدا ازلی و ابدی

گفته و  است که اشاره به پادشاهی و فرمانروایی مشهود او در آن روز شودمی سخن 
 این، نافی پادشاهی خدا در دنیا نیست.

ُهم ِبِهْم َيْوَمِئٍذ َلَخِبيٌر  همچنین در این آیه ق علم الهی، ذات انسان ، متعلَّ ِإن َ َرب َ
گرفته که بیانگر احااست قرار   ؛است انسان وجود بر خدا علم کامل ۀط، نه افعال او، 

 .شودمیی و جوارحی انسان را نیز شامل قلب فعل بالتبع

                                                           

 . ۰۲. حج/ 3
 . ۱۶. غافر/ 0
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ارعه ۀ  رسو  ق 
 :۱۱ - ۱ آیات

ِحيم.  ْحمِن الر َ ِه الر َ ْدَراكَّ َما ( ۲)َما اْلَقاِرَعة ( ۱)اْلَقاِرَعة ِبْسِم الل 
َ
َوَما أ

اْلَفَراِش اْلَم ( ۳)اْلَقاِرَعة  اُس كَّ َوَتُكوُن ( ۴)ْبُثوث يْوَم يُكوُن الن َ
اْلِعْهِن اْلَمنُفوش  ا َمن َثُقَلْت َمَواِزيُنه ( ۵)اْلِجَباُل كَّ م َ

َ
َفُهَو فِى ( ۶)َفأ

اِضية  ٍة ر َ ْت َمَواِزيُنه ( ۷)ِعیشَّ ا َمْن َخف َ م َ
َ
ُه َهاِوية ( ۸)َوأ م ُ

ُ
َوَما  (۹)َفأ

ْدَراكَّ َما ِهيه 
َ
 (.۱۱)َناٌر َحاِمية ( ۱۱)أ

وز. ]مهربان ۀشندبه نام خداوند بخ  كوبنده؟)1.)كوبنده[ ر وز[  ( و تو چه 2( چیست آن ]ر
كوبنده چیست؟) وز[  كه آن ]ر وانه]ها است ( روزی3داین  [ كه مردم چون پر

كنده كوه4)اند،پرا كس ]كفه5ی رنگیخ شود.)حالج پشم مانند ها( و  ی[ ها( اما هر 
ويش ]از اعمال صالح[ سنگیخ باشد،) ی خوشايندی خواهد ( پس وی در زندگ۶تراز

كس ]كفه۷بود!) ( پس ۸ی[ ترازويش ]از اعمال صالح[ سبک باشد،)ها( و اما هر 
كه آن چیست؟)۹جای او هاويه باشد.)  (11سوزاننده.) است ( آتیش1۱( و تو چه داین 

 هاها و آموزهپیام
کوبن .یك  گوید؛می سخن قیامت ۀدآیات نخستین این سوره، از حوادث 
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ُة : هحاقّ  رۀسو همچون ْدَراكَّ َما اْلَحاق َ
َ
ُة * َوَما أ ُة * َما اْلَحاق َ هر دو سوره، نخست  0.اْلَحاق َ

گزارش وضع وی و آنگاه  پرسدمیت قیامت ماهی از سپس و شودمی آغاز قیامت ۀژبا 
ْدراَك »با 

َ
که در  است یامت، چنان عظیم و شگفتق حقیقت که فهماندمی« َوما أ

 .گنجدینم کستصور هیچ 
ْدراَك »تعبیر  دو.

َ
یَك »بیشتر از ده بار و تعبیر « ما أ بیش از سه بار در قرآن « َما یْدِر

ْدراَك  ما» در: اندگفته دو، این میان فرق در. اندکریم آمده
َ
گاه« أ گوینده آ ی سازقصد 

یک»؛ ولی است مخاطب کید بر پوشیدگی موضوع« ما یدر ؛ مانند زمان است تأ
که حتی از پیامبر اَعَة َقِریٌب : است نیز پوشیده قیامت   1.َوَما ُيْدِريكَّ َلَعل َ الس َّ

کریم در تفهیم معارف دینیادب توجه، درخور ۀتنک که به بیان است یات قرآن   ،
تا بیانی اثرگذار داشته  گیردمی بهره لفظی ابزار مۀه از بلکه ،کندنمیساده بسنده 

 باشد.
اْلَفَراِش اْلَمْبُثوِث َيْوَم َيُكوُن الن َ  فۀشری ۀیآ سه. ، مردم را در قیامت به اُس كَّ

 هاپروانه که است رو آن از یا تشبیه، این. کندمی مانند پراکنده هاییملخ یا هاپروانه
؛ یا آیندنمیکه مجتمع یا متفرق، به شماره  اندکوچکچنان ضعیف و  هاملخ و

 بلکه گیرند،نمی هدف در را معلومی ۀطکه آنها هنگام پرواز، نق است برای آن
 از وقتی. دارند حالتی چنین قیامت در نیز مردم. کنندمی پرواز هدفبی و جهتبی
 اختیارکه ضعیف و بی است تهگرف فرا را آنان وحشت و ترس چنان ،خیزندبرمی قبر

 .افتندمی راه به هدفبی و
قیامت  که جهان در آیدمیبر چنین رفتههماز آیات قیامت، روی چهار.

ی آن، کنون ثبات و آرامش و شودمی آوریشگفت تحوالت و تغییرات خوشدست
                                                           

 . ۰-۱. حاقه/ 3
 . ۱۱. شوری/ 0
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 هایگرن با گاه که است سربلند هایکوه دنیا در ثبات نمادهای از. گردددگرگون می
گون َوِمَن اْلِجَباِل ُجَدٌد ِبيٌض َوُحْمٌر : بخشندیی خاصی به طبیعت میزیبا خود، گونا

ْلَوانُ 
َ
اْلِعْهِن  فۀشری ۀیبر اساس آ 0.َها َوَغَراِبیُب ُسوٌد ُمْخَتِلٌف أ َوَتُكوُن اْلِجَباُل كَّ

کی سرنوشت قیامت، در هاکوه این اْلَمنُفوِش  ن پشم چونا و داشت خواهند هولنا
 .شوندمی معلق هوا در شدهحاّلجی

که در دنیا آسوده و راحت در پی امور زندگانی خود ن هاانساناز سوی دیگر  یز 
 ما به سرنوشت، این. شوندمی پراکنده هاپروانه و هابودند، آن روز همچون ملخ

یا لذتی در دنیا نباید دل بست؛ زیرا همه چیز دگرگون  ءیچ شیه به که آموزدیم
 .شودمی

کریم بیش از هفتاد بار، به قیامت اشاره شده پنج.  ۀنو این نشا است در قرآن 
که معادباوری از ارکان طور به ؛است هاانسانی یت اعتقاد به معاد در زندگاهم ی 

؛ زیرا دوری انسان از پروردگار دو عامل دارد: غفلت و است خداپرستی و خداجویی
یشه برم به اعتقاد. نفس هوای ۀبغل  و کندمیعاد و یادآوری آن، این دو عامل را از ر

 .داردیشه وامیاند به را انسان
گاه امور معنوی سنگینی و سبکی، تنها در اش شش. یاء مادی نیست؛ بلکه 

ی ایز به هر وسیلهن ترازو و میزان طرفی، از. شودمینیز به سبکی و سنگینی وصف 
کرد. ترازو و معیارهای اعمال چ آن با توان به که شودمیاطالق  یزی یا ارزشی را وزن 

ولِئكَّ ُهُم َواْلَوْزُن َيْوَمِئٍذ اْلَحق ُ َفَمن ثَ : است انسان نیز حق و حقیقت
ُ
ُقَلْت َمَواِزيُنُه َفأ

 و شودمیبنابراین اعمال انسانی با میزان حق و حقیقت سنجیده  1.اْلُمْفِلُحوَن 
س بنده باید در هر حالی از باطل پ. گرددمی آن سنگینی سبب حق، با تطابق

                                                           

 .۲۱. فاطر / 3
 .۳. اعراف / 0
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یدن لهویات، و هم در شن مانند ،شودمیبگریزد؛ هم در آنچه مربوط به خودش 
ن َ َما َيْدُعوَن ِمن با دیگران، مانند معامالت باطل: تعامل 

َ
َه ُهَو اْلَحق ُ َوأ ن َ الل َ

َ
ذلكَّ ِبأ

 0.ُدوِنِه ُهَو اْلَباِطُل 
 در میزان سنگینی عوامل تریناصلی 1بیت اهل روایات ۀیبر پا هفت.

 محبت یهانشانهین صلوات از ا. است محمد آل و محمد بر صلوات ذکر قیامت،
 ترنزدیکیی به اجابت دعا چه. است مستجاب دعای مصادیق از و القربی یذو به
 ؟است مخلوقات ترینشریف بر برکات انزال طلب برای دعا از

انسان باشد « اعمال»به دلیل جمع بودن  است ، ممکن«موازین»جمع بودن 
 یل تعدد ترازوها باشد.دل به است ممکن و شودمیکه وزن 

 هاانسانیی. اسالم از گراآرمان نه است گراییاسالم، دین واقع هشت.
 معصومان آِن  از عصمت مقام زیرا باشد؛ محض خیر اعمالشان تمام که خواهدمین

که  است و لغزش خطا انسان، در اماره نفس وجود مۀالز و است و اساسا  همین 
مال هم اع هاانسانکه از  دهدمی، نشان شودمیاعمال روز قیامت با ترازو سنجیده 

 دیگر فۀک از ترسنگین ایکفهیرا در ترازو همواره ز شّر؛ اعمال هم و زندخیر سر می
 .شود ترسنگین هاخوبی فۀک پایان، در که است این مهم و است

. از سوی است ی زندگی شیرین، خشنودی انسان از زندگیهانشانهاز  نه.
 رواین از. است ترتلخ و تردیگر، زندگی ناخوشایند از هر عذابی برای انسان سخت

گروهیخدا  که از زندگی خود خشنودند و پیدا داندمی ی سبحان، اهل بهشت را 
ر دنیا د دتوانمی مؤمن و است دنیا آخرتی، شیرین زندگانی ۀمکه سرچش است

 همچون اهل بهشت، از زندگی خود خرسند باشد.
                                                           

 . ۶۲. حج/ 3
ْثَقَل اْلِمیَزاِن َشیَما ِفی : »۰۵۴، ص۴. الکافی، ج0

َ
اَلِة َعلی ٌء أ د. ِمَن الّصَ د  َوآِل ُمَحّمَ  « ُمَحّمَ
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ُه َهاِوَيٌة  ده. م ُ
ُ
گونه تفسیر  َفأ  :شودمیدو 

و فرزند به  است . مادر پناه و مرجع فرزنداست همان مادر« ام»مقصود از الف. 
که برود، دوباره به آغوش مادر بازمی یی دوزخیان فرزندان آتش گو پس. گرددهر سو 

 .اندبازگشته خود موطن به و ندارند آتش جز گاهیو اکنون پناه اندبوده
کافران  یبرا خداوند و کرد معنا «سر» توانمی را« ام»ب.  تحقیر و تمسخر 

که شریف فرمایدمی . کنندمی سقوط جهنم به ،است بدن عضو ترینآنان با سر 
اِذَبٍة َخاِطَئٍة  یۀآ و آیه این میان توانمی ینبنابرا کرد؛ یعنی  0َناِصَيٍة كَّ ارتباط برقرار 

 .است دروغ از اسباب فرو افتادن در جهنم
ْدراَك َوم»در آیات آغازین، تعبیر  یازده.

َ
 تا است رفته کار به قیامت ۀردربا« ا أ

 همین از دوباره آیه، چند از پس و نیست درک قابل مردم برای روز آن که بفهماند
ک بودن دوزخ سخن  و شده فادهاست - ی جهنمبرا باراین - تعبیر از غیر قابل ادرا
ْدَراكَّ َماِهَيْه : است گفته

َ
یت جهنم داللت دارد. . این تعبیر مشترك، بر اهمَوَما أ

کرد.با قیامت، یهانشانهگویی در میان   ید به جهنم بیشتر توجه 
. صفت َناٌر َحاِمَيٌة  کندمیکه آیه، آتش را به سوزندگی وصف  است گفتنی

که آتش  بلکه سوزانند؛ی دیگر نمیهاسوزنده برای آتش دوزخ، به این معنا نیست 
و آتش دنیا در قیاس با آتش  است خرتکه آتش حقیقی، آتش آ است ین معنابد

 آخرت، سوزندگی ندارد.

                                                           

 . ۱۶. علق/ 3
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ر ۀ  رسو  ت کایݒ
 :۳ - ۱ آیات

ِحيم.  ْحمِن الر َ ِه الر َ َكاُثر ِبْسِم الل  ْلَهاُكُم الت َ
َ
( ۲)َحت َی ُزْرُتُم اْلَمَقاِبر ( ۱)أ

ْوَف َتْعَلُمون  ْوَف َتْعَلُمون ( ۳)َكلا َ سَّ لا َ سَّ لا َ َلْو َتْعَلُموَن كَ ( ۴)ُثم َ كَّ
َها َعيَن اْليِقين ( ۶)َلَتَرُون َ اْلَجِحيم ( ۵)ِعْلَم اْليِقين  ُثم َ ( ۷)ُثم َ َلَتَرُون َ

ِعيم  ُلن َ يْوَمِئٍذ َعِن الن َ
َ
 (.۸)َلُتْسأ

شند كرد؛)طلیبافزون. مهربان ۀبه نام خداوند بخ يارت ]و 1 مشا را غافل  گورها را ز ( تا 
كرديد.) ودیبه! است نه چنیخ ( 2مشارش[   ( باز هم نه چنیخ 3خواهید دانست.) ز

ودیبه! است گر بدانید به علم4خواهید دانست.) ز ،)ال ( هرگز چنیخ نیست! ا ( 5یقیخ
( سپس در آن ۷يابيد.)یقیخ درمیال( سپس آن را به عیخ ۶ينید.)بيقیخ دوزخ را میبه

وز مشا را از نعمت  (۸.)پرسندیم[ ها]ر

 هاموزهها و آپیام
یادهخواهالتکاثر = افزون» .یك َكاُثُر  نخست ۀیدر آ« یطلبی، ز ْلَهاُكُم الت َ

َ
، أ

یادهاست فاعل  آنکه جای به و راندیم حکم شما روح بر تفاخر و خواهی؛ یعنی ز
گیرد، اموری اعتباری)مانند مباهات به ثروت و خو نفس انسان یش را به دست 
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. پس انسان باید نفس کشاندمیتیار دارد و به هر سو مکنت(، افسار انسان را در اخ
کند تا از سیط کنترل  کمك زهد و تقوا، به عزت نفس و ب اوهام ۀرخود را  یرون آید و به 

کس تکبر  0روایتی، ۀیمناعت طبع دست یابد. بر پا ، مگر آنکه در خود ورزدنمیهیچ 
کند.  احساس حقارت 

یاده دو. فرزند نیست؛ چنانکه قرآن امور دیگری  ی، تنها در ثروت وآدم خواهیز
 :بردرا نام می

َنٍة . عمر: ۱ ْلَف سَّ
َ
ُر أ َحُدُهْم َلْو ُيَعم َ

َ
 1.َيَود ُ أ

َتْبُنوَن ِبُكل ِ ِريٍع آَيًة َتْعَبُثوَن . خانه: ۲
َ
 3.أ

كَّ ُيْخِرْج لَ  َلْن َنْصِبَر َعَلى: ها. خوردنی۰ ا ُتْنِبُت اْلَأْرُض َطَعاٍم َواِحٍد َفاْدُع َلَنا َرب َ َنا ِمم َ
ِلَها اِئَها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبصَّ  1.ِمْن َبْقِلَها َوِقث َ

ی هایسرگرم ۀم، هاست بنابراین چون متعلق تکاثر در آیه، مشخص نشده
، به مورد غالب تکاثر، یعنی ُزْرُتُم اْلَمَقاِبَر  َحت َی دوم آیه البته. شودمیدنیا را شامل 

 .کندمیاخر به فرزندان اشاره تف
کار بیهوده سه. کند. لهو به معنای هر   ایمعتقد به روز قیامت باید از لهو دوری 

 تنها لهو،. کند محروم واقعی سعادت از را انسان آن، به شدن سرگرم که است
کاری کاری به اشتغال گاهی بلکه نیست؛ باطل به اشتغال  مهم، سبب غفلت از 

 لهو ظاهربه که دنیا در انسان کارهای از بسیاری مانند ؛شودمی ترشارز با و ترمهم
 .شودمیی در قیاس با آخرت، لهو شمرده ول نیست،

                                                           

ِبی َعْبِد اهلِل : »۱۶۱، ص۰. الکافی، ج3
َ
اَلُم  -َعْن أ   َرُجل   َقاَل: َما ِمْن  -َعَلیِه الّسَ

َ
َر ِإاّل ْو َتَجّبَ

َ
َر أ َتَکّبَ

ة  َوَجَدَها ِفی َنْفِسِه.
َ
 «ِلِذّل

 . ۳۶. بقره/ 0
 . ۱۲۳. شعراء/ 1
 . ۶۱. بقره/ 2
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یاده چهار. ی گاه و است واقعی گاه جمعیت، و ثروت در خواهیتکاثر و ز
گاهی مردم به ثروت واقعی و موجود تفاخر  ی به چیزی گاه و کنندمیموهوم؛ یعنی 

؛ اما تفاخر دوم، مصداق لهو نیز است ارجی هم ندارد. هر دو نیز مذمومکه وجود خ
 !است ی خیالیهایرا تفاخر بیهوده به سرمایهز باشد؛می

گفته ُزْرُتُم اْلَمَقاِبَر  َحت َیدر تفسیر  پنج.  0اند:دو وجه 
کنایه از مرگ یارت مقابر،  : است . بنابراین معنای آیه چنیناست الف. ز

 «.است کرده سرگرم خود به مرگ ۀظآنان را در دنیا تا لح تفاخرشان»
ی باال بردن آمار جمعیت برا که بودند رسیده ایدرجهب. برخی در تکاثر به 

 چنان گاه انسان متأسفانه! شمردندمی را خود مردگان و رفتندمی هاخود به قبرستان
یگر زندگان د به ده،زن انسان کمال. شودمیور موهوم متوسل ام به که کندمی سقوط

کماالت بودند. ویژهبهنیست، چه رسد به مردگان!  که فاقد   مردگان جاهلیت 
گونه تهدید شده شش. کافران چند   :انددر این سوره، 
ْوَف َتْعَلُموَن الف.   کندنمی معّین ولی دانست؛ خواهید زودیبه، یعنی َكلا َ سَّ

 مؤثرتر تهدید و برود جابه همه چیزی را خواهید دانست، تا ذهن مخاطب چه که
 .کندمیتأثیرگذاری آن را بیشتر « کالّ » مۀکل با آن از پس ۀیین آیه و آا شروع. افتد

، شودمیی یاد اله عذاب و عقاب از اجمال، بهَلَتَرُون َ اْلَجِحيَم  ۀیب. در آ
ِهْم  ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى ىَوَلْو َتَر  ۀیبدون ذکر جزئیات؛ تا تأثیر تهدید بیشتر شود؛ چنانکه آ َرب ِ

 ِ َلْیسَّ هَذا ِباْلَحق 
َ
که بر گوبه ایستادن در پیشگاه خدا اشاره دارد، اما نمی 1َقاَل أ ید 

 .گذردآنان چه می
تنها راه نجات از غلفت و  َكلا َ َلْو َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَيِقيِن  ۀیبر اساس آ هفت.

                                                           

 . ۰۵۱، ص۲۳. المیزان فی تفسیر القران، ج3
 . ۰۳. انعام/ 0
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: اندگفته الیقین علم تعریف در. است یقینی علم مباهات، و تفاخر بهاشتغال 
 علم دو از مرّکب الیقین،یعنی علم « یر.ناپذزوال و واقع با مطابق قطعی اعتقاد»

 بدون اساس، این بر «.است محال آن خالف اینکه به علم و معلوم به علم»: است
گاه به دام بیهودگی میآدم دراز هاییقین، حتی عبادتال علم  نزلتم. افتدی، 
 دانسته جای علم و عالمان، و برتری آنان از عابدان و زاهدان نیز از همینباال
 .شودمی

گاهی،  هشت. گر به در ویژهبهآ یك شدن نزد مانع قطعبه برسد، یقین ۀجا
گاهی، این چراکه ؛شودمیانسان به امور بیهوده   و کندمی تمام انسان بر را حجت آ

گر به علم خود عم داندمی ل نکند، دچار حسرت و ندامت خواهد شد. از که ا
گاه و معرفت خداوند، روهمین   .شناساندمیی را دشمن تکاثر و تفاخر آ

یکوکاران و ن چه - هاانساندر قیامت،  0.است حسرت روز قیامت، هایاز نام
که چرا بیش از یرا نیکوکار، حسرت میز ؛شودمی حسرت دچار - چه غیر آنان خورد 

که چرا با عمل صالح به  است یمانپش کارالح با خود نیاورده و زشتاین، عمل ص
 .است قیامت نیامده

ک قلبی اجمالی َلَتَرُون َ اْلَجِحيَم ادراك در  نه. ، چنانکه امیر است یا ادرا
العیون بمشاهدة العیان، ولکن تدرکه القلوب  ُه ُک ردال ت: »فرمایدمی مؤمنان

یق ایمانی درك حقا راه از را او هاینند؛ اما قلببینم ار او هابحقائق اْلیمان؛ چشم
یت قلبی تفصیلی، چنانکه ابراهیم 1.«کنندمی َوَكذِلكَّ بود:  مندبهرهاز آن  یا رؤ

ماَواِت َواْلَأْرِض َوِلَيُكوَن ِمَن اْلُموِقِنيَن   ینپس ۀیآ 3.ُنِري ِإْبَراِهيَم َمَلُكوتَّ الس َّ
َها َع   یت حسی سخن می ْيَن اْلَيِقيِن ُثم َ َلَتَرُون َ یید تأ را تفسیر این گوید،که از رؤ

                                                           

نِذْرُهْم َیْوَم اْلَحْسَرِة : ۰۳. مریم/ 3
َ
 .َوأ

 . ۲۵۳. نهج البالغه، ص0
 . ۱۵. انعام/ 1
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 .کندمی
 یقین سه مرحله دارد: ده.

 یقین به آتش با دیدن دود. مانند الیقین؛علم  - 
 یدن آتش با چشم.د مانند الیقین؛عین  - 
 .سوختن و آتش کردن حس مانند الیقین؛حق  - 

 .بسیار هایفرق با اما ،شودمیحاصل در هر سه مرحله، یقین برای انسان 
اما در  َكلا َ َلْو َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَيِقيِن  شودمیدر دنیا، بیش از علم الیقین حاصل ن

َها َعْيَن اْلَيِقيِن : بیندمیآخرت با چشم خود، دوزخ و بهشت را   .ُثم َ َلَتَرُون َ
 امیر که گونههمان ند؛برس الیقینکه به حق  خواهدمیقرآن، از مؤمنان 

، اما بهشت را کنندمیآنان در دنیا زندگی »در وصف پرهیزگاران فرمود:  ینالمؤمن
کمن قد؛ ورندغوطه آن یهانعمت در و بینندمی فهم فیها  رآها فهم والجّنة 

 0«منّعمون.
ِعيِم  ۀیگرچه آ یازده. ُلن َ َيْوَمِئٍذ َعِن الن َ

َ
تکاثر و تفاخر ذکر  در سیاق اهل ُثم َ َلُتْسأ

 تمام از خدا. شودمی شامل را هاانسان ۀمو ه است ، خطاب آن فراگیراست شده
 دنیا اهل تکاثر بیشتر گرچه همچنین. کرد خواهد سؤال خود یهانعمت رۀدربا مردم

 در را نعمت انواع مۀه و دارد عمومیت هم نعمت جهت از ،است فرزندان و اموال در
؛ به این اندکردهمعنوی حصر  یهانعمترخی، نعیم را در آیه، در . البته بگیردبرمی

که شأن پروردگار باالتر از آن کسی  یهانعمتکه بخواهد با  است دلیل  مادی بر 
که  کاری   از تنها پروردگار پس. کنندنمیکریم نیز  یهاانسانمنت بگذارد؛ 

 دوزخ نگهبانان ۀردربا کههمچنان ؛کندمی بازخواست و سؤال معنوی یهانعمت
یند: آری؛ گویامد؟ مین منذر شما برای مگر: پرسنداز جهنمیان می: »فرمایدمی

                                                           

 . ۰۳۰. نهج البالغه، ص3
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ِتُكْم َنِذيٌر * َقاُلوا َبَلى
ْ
َلْم َيأ

َ
َلُهْم َخَزَنُتَها أ

َ
أ ْلِقَى ِفيَها َفْوٌج سَّ

ُ
َما أ

 0«.ُكل َ
 از آن ترکریمخداوند : »کندمینیز همین معنا را تأیید  این سخن امام صادق

 بیت اهل ما به محبت نعمت از او. کند سؤال شما از آب، و نان ۀرکه دربا است
کرم اهلل پرسد؛یم یطعمکم طعاما  فیسوغکموه، ثم یسألکم عنه.  أن من وأجّل  أ

 1«ولکن یسألکم عما أنعم علیکم بمحمد وآل محمد.
هترین راه . پس باست از آن یگیربهره ۀو، سؤال از نح«نعیم»سؤال از  دوازده.

گرفتناست فاده از آنها در راه خدااست خدا، یهانعمتشکر   . مثال شکر بدن، روزه 
یغا در... است گونه؛ شکر روح، نمازی معراجاست ؛ شکر اموال، زکات دادناست

 3.َقِليًلا ما َتْشُكُرون: اندکه چنین شکرگزارانی اندك
که از تفاخر به ثرو سیزده.  آیاتی و کندمیت و فرزند نهی میان آیات این سوره 

ْث  کندمییه توص را الهی یهانعمت ذکر که ِ كَّ َفَحد  ا ِبِنْعَمِة َرب ِ م َ
َ
تنافی نیست؛  1َوأ

کار خیر باشد، نوعی شکرگزاریهانعمتزیرا بیان  گر با هدف تشویق دیگران بر   ، ا
گر از باب مباهات و تفاخر باشد، امری ناپسنداست  .است ؛ اما ا

                                                           

 .۳ـ  ۳. ملک/ 3
 . ۲۳۳، ص ۶. الکافی، ج0
 . ۱۳ . اعراف/1
 . ۱۱. ضحی/ 2



 

 عصر ۀسور
 
 
 

 عصر ۀ  رسو
 :۰ - ۱ آیات

ِحيم.  ْحمِن الر َ ِه الر َ اَن َلِفى ُخْسر ( ۱)َواْلَعْصر ِبْسِم الل  ِإلا َ ( ۲)ِإن َ الِإنسَّ
ْبر  ْوا ِبالص َّ ِ َوَتَواصَّ ْوا ِباْلَحق  اِلَحاِت َوَتَواصَّ ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص َّ

 (.۳)ال َ
شند كه به1)تر،ع به سوگند. مهربان ۀبه نام خداوند بخ يان در انسان حمت(   ز

كردند و مهديگر را به حق 2؛)است كارهای شايسته  كه امیان آوردند و  ( مگر آنان 
كردند و به صبر توصیه منودند.)  (3سفارش 

 هاها و آموزهپیام
کریم هایرهسو از مبارکه، ۀراین سو .یك ی هاجلوه؛ اما است کوچک قرآن 

کید را در بردار گونی از تأ که از  َواْلَعْصرِ  شودمیغاز آ سوگند با آن نخست ۀید. آگونا
کیدهاشیوهبهترین   «إّن »یه و سرآغازش اسم لۀجم دوم، ۀی. آاست ی تثبیت و تأ

کید»و خبر آن با  است ک راز. شودمیآغاز « الم تأ گون این سوره، تأ گونا یدهای 
 .اندآن غافل؛ اما متأسفانه بیشتر مردم از است ثنایی مضمون آناست اهمیت

 هاانسان ۀمای را برای هخست خسران فراگیر و همه جانبهن مبارکه، ۀراین سو
که یقین ا بر. کندمیثنا است ثابت و آنگاه اهل ایمان و عمل صالح را ین اساس هر 

که از قاع گروه است ی خسران بیرون نرفتهکل ۀدنداشته باشد  ، همچنان از 
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یان ، خالف آن، نیاز به خواهدمییگر، خسارت دلیل ند سخن به. بود خواهد کارانز
 دلیل دارد.

گونی بیان شده« عصر»در تبیین و تفسیر مفهوم  دو. گونا  :است آرای 
ی سبحان به مقاطع خدا چنانکه ؛است روزالف. اشاره به زمان عصر در شبانه

کرده  « الیل»، «النهار»، «الصبح»، «الفجر: »است دیگر زمانی نیز سوگند یاد 
 «.الضحی» و

که در قرآن « وسطی». برخی روایات، نماز است ب. اشاره به نماز عصر را 
َلوِة اْلُوْسَطى دستور خاص دارد َلَواِت َوالص َّ همین نماز عصر  0حاِفُظوا َعَلى الص َّ

 یرا جایگاهی ویژه نزد خدای بزرگ دارد.ز اند؛دانسته
ظهور امام زمان)عج(.  زمانی ممتاز، مانند عصر رسالت و عصری هارهج. دو

 یری اسالم بود و عصر ظهور، دوران تجدید و احیای دین.گعصر رسالت، دوران شکل
گران  .است آدمی ۀیین سرماترمایهد. مطلق زمان. زیرا عمر، 

کریم، حیوانات و نباتات نیز برای هدفی خاص آفریده  سه. به تعلیم قرآن 
که برای رسیدن به آن، بر اساس هدااشده َقاَل : کنندمییت الهی، سیر و حرکت ند 

ْعَطى
َ
ِذي أ

َنا ال َ ْی  َرب ُ یان گاههیچبنابراین  1.ٍء َخْلَقُه ُثم َ َهَدىُكل َ شَّ یستند و ن کارز
گام در راه کندنمی صدق آنان ۀردربا« خسارت» که  ؛ اما انسان اراده و اختیار دارد 

یان و خ کج. پس هماره ز . کندمیسارت، او را تهدید درست بگذارد یا در راه 
که با اختیار خود از مسیر الهی خارج شوند و راه دیگری برگزینند، هاانسان یی 

یانحقبه ل ُ تر: یوانی پستح هر از و کارندیقت ز ضَّ
َ
اْلَأْنَعاِم َبْل ُهْم أ ولِئكَّ كَّ

ُ
 3.أ

                                                           

 . ۲۰۳. بقره/ 3
 . ۵۳. طه/ 0
 .۱۱۳أعراف / . 1
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گزینش شدهدق و مندحروف قرآن، همانند اسما و افعالش، هدف چهار.  اندیق 
ی در خدمت بیان اهداف و منویات خدا قرار دارند. در این سوره نیز، حرف همگ و
کار رفته« فی = در» تا عمق فاجعه را نشان دهد؛ زیرا سخن آیه، این نیست  است به 

یان  یان»ید گویم بلکه ؛کندمیکه انسان ز ؛ یعنی خسارت، او را از هر سو است «در ز
کرده  .است محاصره 

کم شدن سرمایهخسران در  پنج. باالترین  است و پیدا است لغت به معنای 
کوتاه است ی عمر اوانسان هر ۀیسرما  عمر انسان که اندازه هر. شودمیتر که هر روز 
 داده فنا باد به وگرنه ؛است داشته پاس را خود ۀییر الهی بگذراند، سرمامس در را خود

که سرماکس میان است فرق. است  با کند منتقل دیگر مکان به مکانی از را خود ۀیی 
که آن را به هدر کس  .دهدمیی 

 ایمان و عمل صالح، آثار و نتایج پیدا و پنهانی در زندگانی انسان دارد: شش.
یان یان و ز ِذيَن آَمُنوا: یکارالف. نجات از ز

ا ال َ
اَن َلِفي ُخْسٍر * ِإل َ َوَعِمُلوا  ِإن َ اْلِإنسَّ

اِلَحاِت   .الص َّ
نثَیه در دنیا و آخرت: ب. حیات طیب 

ُ
ْو أ

َ
ٍر أ اِلحًا ِمن َذكَّ َوُهَو ُمْؤِمٌن  َمْن َعِمَل صَّ

ُه َحَياًة َطِيَبًة   0.َفَلُنْحِيَین َ
ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا اهل ایمان:  هایدلج. محبوبیت در پیشگاه الهی و 

ِإن َ ال َ
اً  ْحمُن ُود  َيْجَعُل َلُهُم الر َ اِلَحاِت سَّ  1.الص َّ

ُهْم ی از رحمت خدا: مندبهره د. اِلَحاِت َفُيْدِخُلُهْم َرب ُ ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص َّ
ا ال َ م َ

َ
َفأ

 3.فِي َرْحَمِتِه 
                                                           

 . ۳۱. نحل/ 3
 . ۳۶. مریم/ 0
 . ۰۳. جاثیه/ 1
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یان هاانسان مۀه نخست ،عصر ۀرسو هفت. اَن َلِفي  خواندمی کاررا ز ِإن َ اْلِإنسَّ
یان می ُخْسرٍ  ، عمل صالح، یمانا: شماردو سپس چهار شرط برای نجات از ز

گرو تحقق  توصیه به حق، توصیه به صبر. بنابراین سعادت در امور اخروی، در 
؛ بدون خلل و نقص در ارکان آنها. بر این اساس رهایی است مجموع این شرایط

 یگران به صبرد ۀییی و توصگوانسان از خسران، مشروط به ایمان و عمل و حق
که به گز. بنابراین عابدان خلوتاست ، دهندمیناصالح جامعه هیچ اهمیتی ین 

 است نباید به اعمال نیک خود مغرور شوند؛ چراکه دین، ترکیبی از اجزای مختلف
 .کندمییت خاصو فقدان هر جزء، آن را بی

یان در تجارت، امری نسبی گونههمان هشت. یان است که سود و ز ، سود و ز
که به برخی دستورهااست معنوی نیز نسبی کسی  کند و برخی ؛ یعنی  ی دین عمل 

کرده یان. پس  است دیگر را وانهد، هم سود  ی اعده: گروهند سه هاانسانو هم ز
یان میاعده ؛کنندمیفقط سود  گروهی نیز هم سود بی فقط ز  هم و کنندمیینند و 

که جایی پ بکوشد که است آن مؤمن، ۀفیان. وظیز یوسته بر سود خود بیفزاید تا آنجا 
یان نما  ند.برای ز

که به توحید  -مثال  -؛ یعنی است این نسبیت، در اعتقادات، باطل کسی 
َوَيُقوُلوَن ُنْؤِمُن ِبَبْعٍض : است ایمان آورد، اما نبوت را نپذیرد، هیچ سودی نکرده

ْولِئكَّ ُهُم اْلَكاِفُروَن َح 
ُ
ِبيلًا * أ ِخُذوا َبْيَن ذِلكَّ سَّ ن َيت َ

َ
ْعَتْدَنا َوَنْكُفُر ِبَبْعٍض َوُيِريُدوَن أ

َ
ًا َوأ ق 

 0.ِلْلَكاِفِريَن َعَذابًا ُمِهيناً 
غیر از امر به معروف و نهی از « تواصی به حق و صبر»که  رسدمی به نظر نه.

ی بندگان مؤمن در مقابل اله ۀف. امر به معروف و نهی از منکر، وظیاست منکر
مرند و ؛ یعنی مؤمنان آاست . در نتیجه واجبی یک سویهاست ی فاسقهاانسان

                                                           

 . ۱۵۱. نساء/ 3
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ناهی، و در مقابل، فاسقان مأمورند و منهی. اما سفارش به حق و صبر، تکلیفی دو 
 یعنی خدای سبحان از مؤمنان خواسته اند؛و مخاطب آن نیز مؤمنان است سویه
یگر پند دهند و از همدیگر پند پذیرند؛ زیرا دتا مراقب هم باشند و به یک است

که معنوی و پارسا  باشد، باز هم به یادآوری نیاز دارد؛ چنانکه خدا انسان هر قدر هم 
ْكَرىفرماید: می ِ ْر َفِإن َ الذ   0.َتنَفُع اْلُمْؤِمِنيَن  َوَذك ِ

 که تواصی و سفارش، دو حالت دارد: است گفتنی
که ارتباط انسان را با  الف. سفارش به صبر بر طاعات و ترک محّرمات، 

 .کندمیوارتر است خداوند
که برای تنظیم پیوند انسان با مخلوقات ب. سفارش به ؛ چون به است حق 

 .کندمیرعایت حقوق دیگران سفارش 
یان نهایی او نقش  ده. که تمام لحظات زندگانی انسان در سود و ز ازآنجا 

گرو فضل و عنایت الهی  دارند، نجات از خسران، غیر از ایمان و عمل صالح، در 
دچار غفلت شوند و به دام ای نیز شاید لحظهنیز هست؛ زیرا اهل مراقبه و محاسبه 

 ؛شوندمییی هاشیاطین افتند. اما فضل و رحمت الهی، مانع چنین غفلت
 :فرمایدمیانکه قرآن چن

ا َقِليلاً  - 
ْيَطاَن ِإل َ َبْعُتُم الش َّ ِه َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه لَات َ  1.َوَلْولَا َفْضُل الل 

ِه  -   3.َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه َلُكْنُتْم ِمَن اْلَخاِسِريَن  َفَلْوَلا َفْضُل الل 
 .است صبر و حق به تواصی ساززمینه البته این فضل و رحمت،

، است با آنکه تواصی به حق و تواصی به صبر، از مصادیق اعمال صالح یازده.
                                                           

یات/ 3  . ۵۵. ذار
 . ۳۰. نساء/ 0
 . ۶۴. بقره/ 1
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کرده تا نقش مهم آن دو عمل را در جلوگیری از  آن دو را بعد از عمل صالح بیان 
کند. همچنین توصیه به حق، توصیه به صبر نیز می گوشزد   باشد؛زدایش خسران 

زنند، توصیه به حق از پذیرش وعظ و نصیحت سر باز می هاانسانیشتر ب چون اما
کافی باشد. از  شودمیزمانی عملی  کید بر این  رواینکه انسان دارای صبر  برای تأ

گانه یاد شده  .است مطلب، توصیه به صبر جدا
کامل هست ۀفیات اندکش، فلسآ با مبارکه ۀراین سو دوازده. ی انسان را به طور 

که بهگو: نخست چگونگی سیر انسان را در دنیا بازمیکندمیبیان  ی حرکت ظاهرید 
که انسان در  سازدمیتر روشن رو به جلو و همراه پیشرفت دارد؛ اما نگاهی عمیق

برد. سپس در ادامه، تنها راه فرار از پسرفت و خسرانی عظیم و همیشگی به سرمی
ک را  - و شناساندیمان و اعمال صالح میا - خدا با مواجهه در - این خسران هولنا

 .کندمیو سفارش به حق و صبر معرفی  گریاصالح - جامعه با مواجهه در



 

 همزه ۀسور
 
 
 

ۀهݡ  ۀ  سور  مر 
 :۳ - ۱آیات 

ِحيم.  ْحمِن الر َ ِه الر َ َمَزة َويٌل ِبْسِم الل 
ُكل ِ ُهَمَزٍة ل ُ ِذی َجَمَع َمالًا ( ۱)ل ِ

ال َ
َده  ْخَلَده ( ۲)َوَعد َ

َ
ن َ َماَلُه أ

َ
ُب أ َوَما  (۴)َكلا َ َلينَبَذن َ فِى اْلُحَطَمة ( ۳)يْحسَّ

ْدَراكَّ َما اْلُحَطَمة 
َ
ِه اْلُموَقَدة ( ۵)أ ِلُع َعَلى الَأْفِئَدة ( ۶)َناُر الل َ ِتی َتط َ

( ۷)ال َ
َها  َدة ِإن َ ْؤصَّ َدة ( ۸)َعَليِهم م ُ َمد َ  (.۹)فِى َعَمٍد م ُ

شند گرد آورد و 1،)جویعیبین بر هر بدگوی نفر. مهربان ۀبه نام خداوند بخ كه مایل   )
گمان 2بشمارد.) كوبنده 3)دارد،یم نگه را او مالش كه كندمی(  ( اما هرگز! در آتش 

كوبنده چیست؟4.)غلتددرمی كه آن آتش  كه  است ( آتش خدا5)( و تو چه داین 
وخته ( ۸.)گیردمی ( آنان را در میان۷.)كشدیم زبانه هادل بر كه[ ( ]آتیش۶.)است افر

كه كشیدههاوانهاست در[ ]آتیش   (۹.)است ی 

 هاها و آموزهپیام
کار« ویل» .یك  در و رودمی در زبان عربی، برای نفرین همراه تهدید و توبیخ به 

کید، نکرها کلاست ینجا برای تأ کار رفتهو ۀم.  کریم به  ؛ است یل، هفده بار در قرآن 



 «السراج المنیر»تفسیر  ۀ: ترجم منیر سراج 316

و یا برای منحرفان اخالقی؛ همچون  0یا در حق مخالفان اعتقادی)کافر و مشرك(
گناهی مانند عیببنابرا. جوعیب یا و گودروغ کنار جوین خدای سبحان  یی را 

کفر و شرک قرار داده  یاله پیشگاه در آن فراوان قبح ۀنکه نشا است گناهانی چون 
یت اهم اعتقادات زۀاندا به اخالقی، مسائل اوال   که دهدمی. همچنین نشان است

گرو پیروزی بر دشمنان درونی)مانند وسوسه ی هادارد و ثانیا  رهایی انسان در 
 .است یی(جوشیطانی( و بیرونی)مانند عیب

ی مشترك امعن اما اند،دانسته« همز»یر از غ را «لمز» شناسانگرچه لغت دو.
؛ اعم از جّدی یا شوخی، در امور دینی یا دنیایی، با است آنها، ذکر عیوب دیگران

کردار و در حضور شخص یا غیبت او. در مجموع، از این آیات و آیات  گفتار یا 
یختن آبروی دیگران ناخوشنود شودمییده فهم غیبت، ناهی  که خدای متعالی از ر
، به اصالح نفس خود دیگرهم عیوب ذکر جای به بندگانش داردو دوست می است

 یش مشغول باشند.خو هایو زدودن عیب
ی سه. ید. متکبر کاو او درون در را انسان بیرونی گناهان ۀشهمواره باید ر
. آوردمیروی  تکبر به ،کندمیین، چون در درون خویش احساس خواری بخودبزرگ
که حق دیگران را افروشنده . است اندوزیثروت و مال حب گرفتار ،خوردمیی 

که آبروی مردم برای او اهمیت ندارد و دیگران را پست ن جوعیب ، تحت بیندمییز 
گاه هیچ مستهز و جو. عیباست ی خودخوتأثیر باطن زشت ی و اهل غیبت، 

کنند و به تینم ولی برند،سودی از عمل خود نمی وانند از فرمان نفس سرپیچی 
 یفتند.ن عذاب ۀطور

 سوره این پایان در که عذابی رواین از. اندسنخهم گناه جویی،ت و عیبغیب
 .شودمییز ن کنندهغیبت شامل ،است شده ذکر جوی عیببرا

                                                           

ْلَکاِفِریَن ِمْن َعَذاب  َشِدید  . مانند 3 ْیٌل ّلِ  (۲. )ابراهیم/ َو
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کریم در سو چهار. ؛ شماردمییی را از خصال منافقان جوعیب توبه، ۀرقرآن 
گاه به پیامبر اکرم  که؛ در حالیگرفتندمیدر تقسیم صدقات عیب  آنان 

ْعُطوا ِمْنَها ی ایشان برای آنان محرز بود: دارمانتا
ُ
َدَقاِت َفِإْن أ َوِمْنُهْم َمن َيْلِمُزكَّ فِي الص َّ

ِإن َلْم ُيْعَطْوا ِمْنَها ِإَذا ُهْم َيْسَخُطوَن  گاهی نیز صدقات مستحب مؤمنان را  0.َرُضوا َو
ِعيَن مِ : کردندتمسخر می ِ و 

ِذيَن َيْلِمُزوَن اْلُمط َ
َدَقاِت ال َ اما در این  1.َن اْلُمْؤِمِنيَن فِي اْلص َّ

 :کندمییب جویی را به طور مطلق مذمت ع ،«کّل » کلمه ۀلسوره، به وسی
َمَزٍة 

ین ترتیب، بد. شودمی. بنابراین شامل غیر منافقان نیز ِلُكل ِ ُهَمَزٍة ل ُ
 .است یی از پیامدهای نفاقجوعیب

؛ هر چند است زینه نشود، مذموم و ناپسندثروت، اگر در مسیر صحیح ه .پنج
 آن، مذمت در. دیگر مفاسد برای است ایحرام مصطلح فقهی نباشد؛ زیرا مقدمه

ِذي َجَمَع َمالاً : است هزا یاد شدهاست یی وجوعیب کنار که بس همین
. قلب ال َ

 خداوند آن،قر تعبیر به و کندمیآدمی، اگر آلوده به حب دنیا شود، آفریدگار را فراموش 
یغ  ُهْم : فرمایدمییاد خود را از آنان در نُفسَّ

َ
اُهْم أ نسَّ

َ
َه َفأ ِذيَن َنُسوا الل َ

ال َ  3.َولَا َتُكوُنوا كَّ
 سبب که کندمی گرفتار کاذب و موهوم نیازیبی به را انسان اندوزیثروت
کّل  حّب »: است حق مسیر از انحراف و بینیخودبزرگ  امام 1«خطئیة. الدنیا رأس 

 آرزوی شدید، بخل: است همراه صفت پنج با همواره اندوزیثروت»فرمود:  رضا
یجتمع المال إال بخصال خمس:  ال آخرت؛ بر دنیا ترجیح و رحم قطع طمع، دراز،

 1«إیثار الدنیا علی اآلخرة. قطیعة رحم و حرص غالب و أمل طویل و بخل شدید وب
                                                           

 . ۵۳. توبه/ 3
 . ۱۳ . همان /0
 . ۱۳. حشر/ 1
 .۲۵، ص ۱. الخصال، ج2
 .۲۳۱ص  ۱. الخصال، ج 2
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کوتاهی نکرده ب شش. گر انسان در حقوق الهی  اشد و پس از ذکر و عبادت ا
 خدا به تجارت بپردازد، نه تنها عملش نکوهیده نیست، بلکه پسندیده و ستوده

ِثيرًا : است َه كَّ ِه َواْذُكُروا الل َ َلوُة َفانَتِشُروا فِي اْلَأْرِض َواْبَتُغوا ِمن َفْضِل الل َ َفِإَذا ُقِضَیِت الص َّ
ُكْم ُتْفِلُحوَن 

گر تجارت 0.َلَعل َ گیرد، امری ناپسند اما ا : است در مقابل ذکر الهی قرار 
ْهِو 

ِه َخْيٌر ِمَن الل َ وا ِإَلْيَها َوَتَرُكوكَّ َقاِئمًا ُقْل َما ِعنَد الل َ ْو َلْهوًا انَفض ُ
َ
ْوا ِتَجاَرًة أ

َ
ِإَذا َرأ َجاَرِة َو َوِمَن الت ِ

اِزِقيَن  ُه َخْيُر الر َ  1.َوالل َ
کسانی به جمع است ی مال نکوهش شدهرگردآو نیز مبارکه ۀردر این سو ؛ زیرا 

 ذاتی ارزش برایشان ثروت و باشند آن عاشق که ندپردازمی اموال و شمارش آن
 یابند.به مقام بندگی بار نمی گاههیچین اشخاصی، چن. باشد داشته

کردن بندگان از  هفت. گاه برای دور  کریم،   شدت، منحرفان را بههاکژیقرآن 
کلکندمییه تنب و تحقیر ، «یْنَبَذّنَ لَ » تعبیر با سپس و «ویل» ۀم. این سوره، نخست با 

یعنی پرتاب و دور افکندن از  «نبذ». خواندمیمنحرفان را سزاوار نفرین و خواری 
گویی اینها موجوداتی بیاعتنابیروی   دستشان از زودتر چه هر باید که اندارزشیی. 

که معنای آن،  است تعبیر شده« َطَمِة اْلُح »یی یافت. همچنین از آتش به رها
ْخَلَدُه  ۀل، جمترمهم . از همهاست ُخردکننده

َ
ن َ َماَلُه أ

َ
ُب أ که تمسخر  است َيْحسَّ

 پندارندمیو  اندناتوانیق حقا ترینیی از درک سادهگو که است آنان ۀنباور احمقا
 .کندمیکه ثروتشان اسباب جاودانگی آنان را فراهم 

ْدراَك »تعبیر  هشت.
َ
کار« َوما أ ک آن به   معموال  در وصف قیامت و حوادث هولنا

 قبح بیان به که سوره این در جهنم آتش ۀر. ولی یادآوری این تعبیر دربارودمی
 که گناهی کند؛ دور ناپسند امر این از را انسان که است کافی ،دپردازمی جوییعیب
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. بنابراین انسان باید از است دهیاری از جوامع، عادی و متعارف شبس در متأسفانه
گناهان اطالعی ندارد و در  کند؛ چراکه از ملکوت  هرگونه فعل حرامی اجتناب 

که البته دیگر دیربردمیآخرت به ماهیت آنها پی  ن َى: است ، 
َ
ْكَرى َوأ ِ  0.َلُه الذ 

کار زشت عذاب اْلُحَطَمُة  تناسب آتش ُخردکننده : است روشن شوندگان،با 
 در و ندکردمی ان در دنیا با سخنان خود شخصیت مؤمنان را ُخرد و تضعیفآن

 .است متناسب عمل با جزا پس. شوندمی گرفتار کنندهیز به عذابی ُخردن آخرت
که خداوند در قرآن، به آن وع نه. گناهی باشد  کبیره،  گناه  گر   داده آتش ۀدا

گناهان  ؛شودمییی و تمسخر جوعیب گناه دو شامل قطعا   ،است اگرچه مرتکبان 
 را آنها و نیست قتل و سرقت و زنا مانند گناهانشان که پندارندزبانی، معموال  می

زبانی خاستگاه بسیاری از  هایمعصیت کهیحال در ؛انگارندمی سبک و کوچک
گفتاری نابجااست گناهان دیگر گاه   آلود،ی شهوتکالم و قتل، ساززمینه ؛ مثال  

 .دشومی زنا ۀمدمق
ِلُع َعَلى اْلَأْفِئَدِة < ۀیبرخی، آ ده. ِتي َتط َ

 افزون عذاب،: اندکرده تفسیر گونهرا این >ال َ
 گونهاین را آیه توانمی اما ؛کندمی نفوذ بدنشان درون به ظاهری، پوست سوزاندن بر

کی آنان را فرامی کرد: عذاب نه تنها بدن خا یرد، بلکه جان و قلبشان را گنیز تفسیر 
 رو همین از. است هابدی و شرور تمام مۀسرچش که قلبی همان نوردد؛یز درمین

یوسته در اضطراب و پ و دارند را هایا نیز حالت جهنمیدن در کارانگنه که است
ماِء : اندشورهدل َعُد فِي الس َّ َما َيص َّ ن َ

َ
أ ِيقًا َحَرجًا كَّ ْدَرُه ضَّ ُه َيْجَعْل صَّ

ن ُيِضل َ
َ
 1.َوَمن ُيِرْد أ

 زندانی، هر آرزوهای از رواین از ؛است زندان ها،تنبیه ترینآوررنجاز  یازده.
گرفتارند و هیچ راهی برای فرار است یختن از زندانگر ؛ اما اهل آتش در زندان جهنم 

                                                           

 .۲۰فجر / . 3
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َها َعَلْيِهم  :اندکردهندارند؛ چراکه آتش و نگهبانان آن از هر سو آنان را احاطه  ِإن َ
َدَة   .ُمْؤصَّ
گزیری از عذاب، خود عذابی دیگراح  «غم» مۀکل از که؛ همچناناست ساس نا

ِعيُدوا ِفيَها یۀآ در
ُ
ن َيْخُرُجوا ِمْنَها ِمْن َغم ٍ أ

َ
َراُدوا أ

َ
َما أ

 .شودمیفهمیده  0ُكل َ
ْخَلَدُه  اندوزیثروت زیبای تقابل سوره، این در جالب ۀتنک دوازده.

َ
با  أ

 اسباب از شدمی گمان که ثروتی. خوردبه چشم می َمِة اْلُحَط  افکندگی در آتش
! شودمی آن در جاودانگی و آتش در افتادن باعث ،است دنیا در جاودانگی
َدُه  پول افزایش و شمارش میان لطیفی تقابل همچنین و افزونی عمودهای  َعد َ

َدٍة  آتشین و برکشیده  دنیاپرستان تثرو میزان بر چه هر گویی. شودمیدیده  ُمَمد َ
 .گردد، بر شمار عمودهای آتشین در جهنم اضافه میشودمی افزوده
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  ۀ  رسو
لف   ی 

 :۵ - ۱ آیات

ِحيم.  ْحمِن الر َ ِه الر َ ْصَحاِب ِبْسِم الل 
َ
كَّ ِبأ يَف َفَعَل َرب ُ َلْم َتَر كَّ

َ
  أ

يَدُهْم فِى َتْضِليل ( ۱)اْلِفيل  َلْم يْجَعْل كَّ
َ
َل َع ( ۲)أ ْرسَّ

َ
َليِهْم َطيًرا َوأ

َباِبيل 
َ
يل ( ۳)أ ن ِسج ِ َعْصٍف ( ۴)َتْرِميِهم ِبِحَجاَرٍة م ِ َفَجَعَلُهْم كَّ

ُكول 
ْ
أ  (.۵)م َ

شند كرد؟)آ. مهربان ۀبه نام خداوند بخ ( آيا 1يا نديدی پروردگارت با سپاه فیل چه 
واز درآورد.)« َابابيل»( بر سر آهنا، 2نیرنگشان را بر باد نداد؟)  آنان بر[ كه( ]3را به پر

گل خشك میهاسنگ كاه جويده4ند.)افكندیی از   ( پس خدا آنان را چون 
 (5ید.)گردان

 هاها و آموزهپیام
 بدین معنا« دانیالم تعلم = آیا نمی»به جای « ایالم تر = آیا ندیده»تعبیر  .یك

بر آن،  رخ داده و افزون یار نزدیک به زمان پیامبربس نظیر،بی حادثۀکه این  است
گویی آن حضرت با چشم خود آن را دیده است چندان مشهور و متواتر بوده  که 

 .است
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 راه از خواهدمیینده گو فهام،است از گونه. در ایناست استفهام در آیه، تقریری
کریم، است ی مطلب خود از مخاطب تأیید بگیرد.برا پرسش، فهام تقریری در قرآن 

ماِء َماًء  باران گاه در امور محسوس، همچون نزول نَزَل ِمَن الس َّ
َ
َه أ ن َ الل َ

َ
َلْم َتَر أ

َ
گاه  0أ و 

ّنَ اهلَل َیْسُجُد َلُه َمن ِفي  هایدهآفر مۀه ۀددر امور پنهانی همچون سج
َ
َلْم َتَر أ

َ
أ

ْرِض 
َ
ماَواِت َوَمن ِفي اأْل کار رفته 1الّسَ که حاداست به  یل، الف عام ۀث. از آنجا 

 .است فاده شدهاست فهام تقریریاست یر بوده، ازنظبی رخدادی شگرف و
کرده دو. کریم، فراوان سرگذشت پیشینیان را نقل  های ؛ اما داستاناست قرآن 

کردن مخاطبان نیست؛ بلکه قصه که  است هایی آموزندهقرآنی، برای سرگرم 
ِسيُروا  ُقل: فرمایدمیدارد؛ چنانکه خدای سبحان مخاطبان را به فکر و تأمل وامی

ِبيَن  ِ اَن َعاِقَبُة اْلُمَكذ  ْيَف كَّ این آیه، نخست به سیر در  3.فِي اْلَأْرِض ُثم َ انُظُروا كَّ
گنهکاران  دهدمیزمین دستور  کردن و آنگاه به فرجام  و سپس به دیدن و دقت 

 .کندمیاشاره 
 ۀثکه در این حاد خواهدمی مخاطبان از مبارکه ۀرخدای متعالی در این سو

و حیوانات تفاوتی نیست و  هاانسان، میان «دیدن»یرا در ز کنند؛ تأمل و فکر رگبز
توانند بینند؛ اما نمیشان را میهای پیرامونیپدیده هاانسانحیوانات نیز همانند 

کنند و نتیجه بگیرند.  آنها را تحلیل 
و تمام موجودات زیر  است یانعالم ۀمبا آنکه خدای متعالی پروردگار ه سه.

کلی او به سر میربوب ۀیسا کریم،  یست آیه در قرآن   ۀمبرند، در بیش از دو
. از است ی، همانند برخی از انبیا، اضافه شدهخاص مخاطبان به( پروردگار)رب
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که قاع  با جز قانون این رعایت عدم جزء، نه است کل به دادن نسبت اولیه ۀدآنجا 
كَّ  یامبرپ به رب فۀاضا در دلیل دو توانمی تأمل با. نیست میسر قطعی دلیل در  َرب ُ

کرد:  این سوره بیان 
 به رب ۀف، اضااست یل، تجّلی غضب و انتقام الهیالفالف. چون رخداد عام 

 .است ین و آرامش قلب او و مؤمنانتسک ۀیما یامبرپ
 است ی ایشانگرمو سبب دل یامبرپ عظمت ۀددهنب. این اضافه، نشان

 زداید.آن حضرت می و ناراحتی و اندوه را از
و آن، به معنای دوست، معموال  در  است «صاحب»جمع « اصحاب» چهار.

کریم برای دو موجود هم کارا دو مانند جنس،قرآن  ی اعتقاد چه ؛رودمی نسان به 
اِحَبُهْم َفَتَعاَطی واحد داشته باشند َقاَل َلُه  چه اختالف فکری 0َفَعَقَر  َفَناَدْوا صَّ

اِحُبُه  ؛ مگر شودمیبر غیر عاقل اطالق ن« صاحب»بنابراین  1.َوُهَو ُيَحاِوُرُه صَّ
اصحاب »از لشکر ابرهه به دو دلیل حکمتی داشته باشد. در این سوره نیز به 

 :است یاد شده« الفیل
 الف. لشکر ابرهه در حیوانیت و عدم تعقل، مانند فیل بودند.

یل ف از او درتق چون و شدب. صاحب فیل، صاحب قدرت محسوب می
 .شمردندبود، او را از اصحاب فیل می

کافران در این پنج.  ۀمکه مؤمنان در ه است تفاوت اصلی اهل ایمان با 
؛ ولی کندمیو او از دوستان خودش حمایت  است گاهشان خدایهتک حاالت

 :اندیواقع قدرت فاقد که کنندمیی ندارند و یا به چیزهایی تکیه گاهکافران یا تکیه
ن َ اْلَكاِفِريَن لَا َمْوَلى

َ
ِذيَن آَمُنوا َوأ

َه َمْوَلى ال َ ن َ الل َ
َ
 3.َلُهْم  ذِلكَّ ِبأ
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و اطالق آن بر لشکرکشی  است به معنای فریب و نیرنگ نهانی« کید» شش.
که آشکار بود، از آن رو کعبه،  است ابرهه  مردم  گردانیرویکه قصد وی از تخریب 

کید اصحاب فیل، حمد عبارت به. بود مقدس ۀناز این خا  آن ۀلیگر، مصداق 
کعبه به بنایی در است یست، قصد پنهان آنانن . ابرهه قصد داشت نگاه مردم را از 

 آنان دهدمییرا نشان ز ؛کندمیبر خبث باطنی آنان نیز داللت « کید»یمن برگرداند. 
 یز بودند.آمی جنگی خدعهپ در

کریم چنین برداشت  هفت. کید و  هاینقشهکه  شودمیاز قرآن  کافران و 
کوچک شمرد:  اَن َمْكُرُهْم ِلَتُزوَل ِمْنُه اْلِجَباُل مکرشان را نباید  گاهی  0.ِإن كَّ زیرا 

رو خدا برای افکند. از همین مؤمنان ترس می هایدلپلیدشان در  هاینقشه
کار میمسلم ۀیتقویت روح  برد:انان، تعابیر شدیدی به 

اِد ِإن َ َرب َ  -   1.كَّ َلِباْلِمْرصَّ
ِذيَن آَمُنوا - 

َه ُيَداِفُع َعِن ال َ  3.ِإن َ الل َ
ْقَداَمُكْم  - 

َ
ْت أ َه َينُصْرُكْم َوُيَثب ِ  1.ِإن َتنُصُروا الل َ

ُه ُبْنَياَنُهم ِمَن اْلَقَواِعِد  -  تَى الل َ
َ
ِذيَن ِمن َقْبِلِهْم َفأ

 1.َقْد َمَكَر ال َ
 -  

ُ
 6.ولِئكَّ ُهَو َيُبوُر َوَمْكُر أ

کرد:  کید و مکر اصحاب فیل را نیز تباه  ْيَدُهْم فِي خدای مّنان  َلْم َيْجَعْل كَّ
َ
أ

 دقیق هاینقشهی سازدر این آیه به معنای تباهی و خنثی« تضلیل. »َتْضِليٍل 
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کافران در روز قیامت، دعا که؛ همچناناست   َما ُدَعاُء اْلَكاِفِريَن : است «ضالل»ی 
لَاٍل  ا فِي ضَّ

کافران منسوب« ضالل» 0.ِإل َ  ۀی؛ ولی در آاست در این آیه به فعل 
يَن   آل ِ کسیبه خود آنان. ضاّل  1َوَلا الض َّ گمراهی و تباهی در ه است ،   ابعاد ۀمکه 

گفتار و سرنوشت او، دیده یزندگان  .شودمیاش، اعم از رفتار و 
گاهی یک فعل هم به خدا نسب هشت. و هم به  است ت داده شدهدر قرآن 

کس نمی است بندگان. لیکن روشن ی سبحان در خدا ۀزاجاتواند بیکه هیچ 
کاری انجام دهد. پس در اصل، خدا فاعل و مخلوقات با اجازه او حق  است جهان 

کنند. در آیات آغازین این سوره نیز فرستادِن پرندگان به خدا  دارند در امور تصرف 
َل  یابدمینسبت  ْرسَّ

َ
 شودمیها به پرندگان منسوب یزهر، ولی پرتاب سنگَعَلْيِهْم  أ

ُه َيَتَوف َى اْلَأنُفسَّ  یگر، ِاسناد قبض ارواح و میراندن، هم به خداد ۀن. نموَتْرِميِهم الل َ
اُكم : است و هم به فرشتگان موّکل و مأذون در قبض ارواح 3ِحيَن َمْوِتَها ُقْل َيَتَوف َ

َل ِبُكْم َمَلُك اْلَم  ِذي ُوك ِ
َه َرَمی ۀیتر آاز همه روشن 1.ْوِت ال َ  1َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َولِكن َ الل 

؛ یعنی تا خدا اراده نکند، تیری از کندمینفی  که پرتاب تیر را از پیامبر است
کارهای شگفت برخی  توانمی یراحتاین اساس، به بر. شودمیکمان خارج ن

کرد.بندگان صا  لح خدا را توجیه 
ی مهاجم)از هاپرندهین حیوان( و تربزرگیان فیل)م مبارکه، ۀردر این سو نه.
گرفتهترکوچک ؛ یعنی اگر خدا بخواهد، است ین مخلوقات خدا(، تقابل زیبایی شکل 

کاری از پیشتربزرگ و این درس بزرگی  بردنمی ین حیوان با لشکریاِن سوار بر او هیچ 
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 .که در رویارویی با دشمن به سازوبرگ و شمار دشمن ننگرند است برای مؤمنان
کعبه پرستیش، بت میقر ۀلقبی ده. کمتر از تخریب  یدند و این اعتقاد فاسد، 

که لشکریان  است نبود؛ اما همانند لشکر ابرهه عذاب نشدند. چرا؟ پاسخ این
کردند و جو، ستیزهاست ابرهه با اینکه علم داشتند راهشان و هدفشان باطل یی 

یان کنند؛ حال آنکه حجاز یم حر در ،پرستبت قصد داشتند خانه خدا را ویران 
یان آنان بندگانی صالح و موّحد، مانند عبدالمطلب م در و بردندامن الهی به سر می

 ین زمزمهچن ابرهه ۀلعبدالمطلب، در زمان حم اندنوشته. کردندنیز زندگی می
 :کردمی

 الیغلبن صلیبهم ومحالهم عدوا محالک            مرء یمنع رحله فامنع رحالکال هم ان ال         
کسی از آنچه دارد دفاع » که مظهر جالل  اتخانه. تو نیز از کندمیبار الها، هر 

کع است تو کن و نگذار با صلیب و  کعقاّلب ۀبدفاع  و  کنند تجاوز تو ۀبی خود، به 
 «حرمت آن را بشکنند.

که پرندگان بر لشکر ابرهه فرو میهسنگریزه یازده. کجا آمده ایی  یختند، از  ر
کردند؟ این دس کاه جویده  که آنان را همچون   از بزرگ ۀتبود؟ چگونه پرتاب شدند 

که به این پرندگان، از غیب  است یداپ برگشتند؟ کجا به و آمدند کجا از پرندگان
َلْم َيَرْوا إِ مسّخر خداوند بودند:  و شدهالهام می

َ
ماِء أ ِ الس َّ َراٍت فِي َجو  خ َ ْيِر ُمسَّ  0.َلى الط َ

کارگزار پروردگار باشند، اما انسان بر پروردگار خود  که پرندگان، رام و  یغا  در
کند و او را به مبارزه بطلبد!  عصیان 

کلنگ خاتوانمی با آنکه لشکر ابرهه دوازده.  ۀنستند سوار بر اسب و با تیشه و 
کنند، بر و را کعبه مّکیان وحشت افکنند و  هایدلفیل سوار شدند؛ تا در یران 

یشان را سرنگون هافیلجنگ روانی به راه اندازند؛ ولی خدای متعالی لشکریان و 
                                                           

 . ۱۳. نحل/ 3
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که قدرت از آِن او ِه َجِميعاً  است کرد، تا بفهماند  َة لِل  ن َ اْلُقو َ
َ
 قدرت به گاههیچو  0أ

کرد.ظاهر  ی نباید اعتماد و بسنده 
 ، مجازات و انتقام الهی در دنیا نیز متناسب با میزان جرمتردیدبی سیزده.

کریم از مجازاتاست گون های. خدای متعالی در قرآن  : دهدمی خبر خود گونا
ْيَحُة َوِمْنُهم > َخَذْتُه الص َّ

َ
ْن أ ْلَنا َعَلْيِه َحاِصبًا َوِمْنُهم م َ ْرسَّ

َ
َخْذَنا ِبَذْنِبِه َفِمْنُهم َمْن أ

َ
ًا أ ْن َفُكل  م َ

ُهْم  اُنوا انُفسَّ ُه ِلَيْظِلَمُهْم َولِكن كَّ اَن الل َ ْغَرْقَنا َوَما كَّ
َ
ْفَنا ِبِه اْلَأْرضَّ َوِمْنُهم َمْن أ َخسَّ

یگَيْظِلُموَن  گرفتیم؛ بر بعضی بادهای ر گناهشان فرو   فرستادیم، بار؛ همه را به 
کسهم فریاد را بعضی را غرق  ایستهدی را در زمین فرو بردیم، گروه گرفت، فرو نا

کردند.  1<ساختیم و خدا به آنان ستم نکرد. آنان خود به خویشتن ستم 
گونی عذاب، اجسام معذبان در حالت گونا  از پس مختلفی هایبا وجود 

 درخت هایاجسام برخی همچون تنه فرمایدمی قرآن چنانکه ماند؛می جا بر عذاب
ْر  شد پوسیده خرمای ْعَجاُز َنْخٍل َخاِوَيٍة  َعیَفَتَرى اْلَقْوَم ِفيَها صَّ

َ
ُهْم أ ن َ

َ
أ و بعضی  3كَّ

ْصَبُحوا فِي ی شدید در صبحگاهان، در جای خود بمردند: الرزهدیگر پس از زمین
َ
َفأ

 1.َداِرِهْم َجاِثِميَن 
 همچون هاریزه؛ چراکه آنان بر اثر سنگاست مانندبیعذاب اصحاب فیل 

ی نماند. عذاب باق آنان اجسام از ریاث هیچ و شدند متالشی شدهی ٌخردکاه
که آنان هااصحاب فیل، شباهتی به عذاب گذشته ندارد؛ شاید از آن رو  ی امم 

که نماد توحید را از زمین بردارند.  قصد داشتند 
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 قریش ۀسور
 
 
 

ر ۀ  رسو  شݒ ں  ق 
 :۴ - ۱ آیات

ِحيم.  ْحمِن الر َ ِه الر َ َتاء  ِإيلَاِفِهْم ( ۱)لِإيلَاِف ُقَريش ِبْسِم الل  ِرْحَلَة الش ِ
يف  ن ُجوٍع ( ۳)َفْليْعُبُدوا َرب َّ َهَذا اْلَبیت ( ۲)َوالص َّ ْطَعَمُهم م ِ

َ
ِذی أ

ال َ
ْن َخْوف   (.۴)َوآَمَنُهم م ِ
شند یشی سامانبرا. مهربان ۀبه نام خداوند بخ يش،)بخ ( سامانشان در هنگام 1 به قر

كه در 3ین خانه را؛)( پس بايد بپرستند خداونِد ا2كوچ زمستان و تابستان.) ( مهان 
كرد، و از بمی، امانشان داد.)  (4گرسنگی اطعامشان 

 هاها و آموزهپیام
که افزون بر  است ای در تحقق رستگاری اجتماعی و دینی توانمندجامعه .یك

ی پارچگنیز یک ی، از هرگونه درگیری در امان باشد. پیامبر اکرمپارچگیک
یز و آمی محبتفضا در که دانستمیداشت و اجتماعی مردم مکه را در نظر 

کرد. از همین حقا توانمی همگرایی، بهتر  منت مؤمنان بر خدا رویق وحیانی را تبلیغ 
کرد: ا و نهاد ْنَفْقَت َما فِي اْلَأْرِض ین ُالفت را میان آنان برقرار 

َ
َف َبْيَن ُقُلوِبِهْم َلْو أ

ل َ
َ
  0.َوأ
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ُلوا َوَتْذَهَب در آینده بر حذر داشت: و از هرگونه تفرقه و اختالف  َولَاَتَناَزُعواَفَتْفشَّ
، سبب چیرگی دشمنانی است که تفرقه، نه تنها آفت است بسیار روشن 0.ِريُحُكْم 

کمین جام شودمی  .اندی نشستهاسالم ۀعکه در 
که به فتوای  است یل( به قدریف ۀریشین)سوپ ۀرپیوند این سوره با سو دو.

 .است بین این دو سوره در نماز واجبفقها، جمع 
کت اصحاب فیل، مقدمه ای برای انس و الفت قریش با سرزمین مکه بود. هال

گر لشکر ابرهه نابود نمی کم ا شد، ترس و رعب همیشگی در سرزمین مکه حا
ی جز تفرقه و مهاجرت نداشتند و قریش نیز همچون قوم اچاره مردم و گشت،می

کوچهایهود به قبیله َمماً  :شدندمی ک تقسیمی 
ُ
ْعَناُهْم فِي اْلَأْرِض أ افزون بر  1.َوَقط َ

ی تابستانی به سوی شام و سفرهای زمستانی به سوی هاآن، نعمت امنیت در سفر
ین امنیت، بر ترک خانه و دیار ا ساریهسا در تنها آنان. شدیمن، از آنان سلب می

کرده، از شهری به شهری دیگر می گر کردندیم تجارت و درفتنجرأت  ین نبود، چن ا
 محروم خدا ۀنیگی با خاهمسا نعمت از و رفتندهای دوردست میبه سرزمین

 .شدندمی
کردن در فصل سه. کوچ  کسب روزی، امری سفر و  های مختلف سال، برای 
 اکنون. کردیش منت نمیقر بر منت ۀیما؛ وگرنه خدا، آن را دستاست پسندیده

گر  توانمی کوچ گفت ا قریش برای رسیدن به انس و الفت به سرزمین خود، به 
گسترش زمستانی و تابستانی نیاز دارد، قطعا  امت  اسالمی برای تبلیغ دین الهی و 

که هر انسانی برای  گونههمان؛ است یازمندترن سفرها گونهها به اینآن در دل
 .است نزدیکی به خدای سبحان بدان نیازمند
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کردن  چهار. گرایش به پدیدآورنهاعمتنیاد   نعمت ۀدی الهی قطعا  سبب 
ک آنها را حت. شودمی که خورا کسی  ی حیوانات نیز از این قاعده مستثنا نیستند و با 

ی هانعمتی واال به خدا رواین. از کنندمی، پیوند عاطفی پیدا کندمیتأمین 
کرده، آن را مقدمه ا قریش را به ت دهدمیقرار ای مختلف خود به قریش اشاره 

کعبه بخواند. انس و الفت به سرزمین، آسان کوچ تابستانه و سازعبادت خدای  ی 
. بر این اساس، است از این نعم الهی ایپاره زمستانه، روزی رساندن و امنیت،

 نیز در جامعه از این قاعده بهره برند. برای نمونه پدر هاانسانکه  است شایسته
ی یا گذارخود به نیکی و احسان، بدون منتد برای دعوت فرزند توانمی

گذاشتههانعمتفخرفروشی،  که در اختیار او  کند.است ی مختلفی را   ، یادآوری 
گاه آن را به خود منزلت و مقام کعبه، ۀنخا پنج. ی واال نزد خدا دارد؛ چنانکه 

ْر َبْيِتَی  دهدمینسبت  گاه خود را به آن 0َوَطه ِ تعبیر  است . پیداَرب َّ هَذا اْلَبْیِت  و 
گویا خدا با این تعبیر به مردم یادآوری « البیت» نیز در این سوره، دلیلی خاص دارد: 

کعبه را از شّر ابرهه و لشکریان او نجات دهد، شایستگی  کندمی که  کسی  که فقط 
 عبادت دارد و برای شکر این نعمت باید او را نیك پرستید.

 است قانونی معروف و مقبول همگان تقدیم دفع ضرر بر جلب منفعت، شش.
کار رفتهف مبارک ۀرو در دو سو ؛ زیرا خدای بزرگ، در است یل و قریش به زیبایی به 

کرد و سپس در سوف ۀرسو ک ابرهه و لشکریان او را بیان  یش به قر ۀریل چگونگی هال
و منافع، همچون امنیت و رفاه پرداخت. بنابراین راز ترتیب و  هانعمتبازگفت 

. بر اساس شودمیع میان این دو سوره نیز با همین قاعده به خوبی توضیح داده جم
کامل، هنگامی رخ  توانمی مبارک ۀراین دو سو کرام  که ا ها که ضرر دهدمیگفت 

 دفع و منافع جلب شود.
                                                           

 . ۲۶. حج/ 3
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کفر و الحاد به سر میقر ۀلبا آنکه قبی هفت. برد و یش سالیان متمادی در 
یزی، بر همگان آشکار بود و آزارشان به رنگ و خوناعمال زشت آنان، همچون ج

گرامی گذشت رسول  از نشر دعوت ایشان ادامه داشت، چرا  هاسال حتی پس از 
چهار عامل را  توانمی خدا نعمت رفاه و آسایش را به آنان ارزانی داشت؟ در پاسخ

کعبه؛ ۱برشمرد:  وجود . ۰. زندگی در حرم امن الهی؛ ۲. همسایگی و مجاورت با 
گرامی ۴بندگانی شایسته همچون عبدالمطلب در میان آنان؛  . قریشی بودن پیامبر 

 و تولد ایشان در این قبیله. اسالم
گاه به یمن وجود  ک و صالح در میان قومی، آنان  ایبندهآری؛ خدای متعال  پا

کرام، یا بالها را از آنان دفع   .کندمیرا احترام و ا
ی از تمام گیربهرهی و تمرکز و بالزمند سبكعبادت پروردگار، نیا هشت.

بروز هرگونه سختی در معیشت، به سستی در  رواین. از است نیروهای نفسانی
ی واال پس از یادآوری نعمت رفاه و خدا که است روین هم از. انجامدعبادت می
به آنان  خواهدمییا گو. دهدمیدرنگ به بندگی و عبودیت فرمان امنیت، بی

که دیگر هیچ عذری نماندهبفهما به نقل از سلمان فرمود:  . امام صادقاست ند 
گر انسان، به اندا» ی وسایل زندگی نداشته باشد، در اطاعت و عبادت کاف ۀزا

کوتاهی   0«و نشاط ندارد. کندمیسستی و 
ًا َفاِطِر الس َّ  احسان و اطعام از صفات الهی نه. ِخُذ َوِلي  ت َ

َ
ِه أ َغْيَر الل 

َ
ماَواِت ُقْل أ

کریم، آن را موجب  است و بندگان صالح او 1َواْلَأْرِض َوُهَو ُيْطِعُم َولَا ُيْطَعُم  و قرآن 
گردنه گذشتن از  ْو ِإْطَعاٌم فِي َيْوٍم ِذي : داندمی قیامت خطرناك هایتوفیق انسان در 

َ
أ

گرسنگان واقعی باشد، اثر آن د 3.َمْسَغَبٍة  گر اطعام برای نیازمندان و   و چندانا
                                                           

 . ۵۱۱، ص۳. الکافی، ج3
 . ۱۴. انعام/ 0
 . ۱۴. بلد/ 1
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ْطَعَمُهم ِمن ُجوٍع : است
َ
اند، برای داللت بر نکره آمده« خوف»و « جوع». اینکه أ

 .است فرسا و هراس بلندمدتگرسنگی توان
گرسنگی، از ابزارهای پروردگار برای آزمایش بندگان ده. : است ترس و 

ْی  ُكْم ِبشَّ دو عذاب الهی برای  گاهی این 0.ٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َوَلَنْبُلَون َ
ُه ِلَباسَّ اْلُجوِع َواْلَخْوِف  است یافتگاِن ناسپاسنعمت َذاَقَها الل َ

َ
ِه َفأ ْنُعِم الل َ

َ
 1َفَكَفَرْت ِبأ

گاهی لطف و عنایت خدا برای بیدارسازی  ْطَعَمُهم : است ی خفتههاوجدانو 
َ
أ

 .ِمن ُجوٍع َوآَمَنُهم ِمْن َخْوٍف 
؛ زیرا است ی الهی به بندگانهانعمتین تربزرگاز  امنیت و آسایش، یازده.

 و جمال انوار گاهمشغولیت ذهنی، قلبی سلیم و تجلی بدون و بالانسان سبك
ِليٍم در تفسیر  ی خواهد داشت. امام صادقاله جالل َه ِبَقْلٍب سَّ تَى الل َ

َ
ا َمْن أ

 3ِإل َ
کرد.: صاحب قلب سلیم، با پروردگار خود دیدار خصفرمایدمی  1وصی خواهد 

ِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا  است امنیت و آسایش، هم در دنیا نعمت
ُه ال َ َوَعَد الل َ

َما ُهْم فِي اْلَأْرِض كَّ اِلَحاِت َلَیْسَتْخِلَفن َ َنن َ َلُهْم ِديَنُهُم است الص َّ ِذيَن ِمن َقْبِلِهْم َوَلُيَمك ِ
ْخَلَف ال َ

ی ِذي اْرَتضَّ
َفَر َلُهْم َو  ال َ ْیئًا َوَمن كَّ ْمنًا َيْعُبُدوَنِني لَا ُيْشِرُكوَن بِي شَّ

َ
ن َبْعِد َخْوِفِهْم أ ُهم م ِ َلن َ ِ َلُيَبد 

ولِئكَّ ُهُم اْلَفاِسُقوَن 
ُ
ِذيَن آَمُنوا َوَلْم َيْلِبُسوا ِإيَماَنُهم و هم در آخرت:  1َبْعَد ذِلكَّ َفأ

ال َ
ْولِئكَّ َلُهُم اْلَأْمُن َوُهم 

ُ
 6.ُمْهَتُدوَن ِبُظْلٍم أ

                                                           

 . ۱۵۵. بقره/ 3
 . ۱۱۲. نحل/ 0
 . ۳۳. شعراء/ 1
عن االمام الصادق)ع(: القلب السلیم الذی یلقی ربه، ولیس فیه أحد : »۱۶، ص۲. الکافی، ج2

 « سواه.
 . ۵۵. نور/ 2
 . ۳۲. انعام/ 2
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گر دعای پیامبران الهی اجابت شود، اثر آن دوازده. پایدار خواهد ماند؛  هاقرن ا
که نتی  ی حضرت ابراهیمدعا اجابت ۀجهمچون امنیت و آسایش مردم مکه 

َمراِت : است ْهَلُه ِمَن الث َ
َ
 0.َرب ِ اْجَعْل َهَذا َبَلداً آِمنًا َواْرُزْق أ

تنها برای بندگان صالح دعا نکرد؛ بلکه  مکه حضرت ابراهی است جالب
که ما نیز به این پیامبر  است امنیت را برای همگان خواست. پس شایسته

کرده، در دعاهای خود الشأنعظیم کنیم.هانسل اقتدا   ی آینده را هم یاد 

                                                           

 .۱۲۶.بقره / 3
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 ماعون ۀ  رسو
 :۱ - ۱ آیات

ِحيم.  ْحمِن الر َ ِه الر َ یَت ِبْسِم الل 
َ
َرأ

َ
ين  أ ِ ُب ِبالد  ِ ِذی يَكذ 

ِذی ( ۱)ال َ
َفَذِلكَّ ال َ

ين ( ۳)َولَا يُحض ُ َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكين ( ۲)يُدع ُ اْليِتيم  ل ِ َفَويٌل ل ِْلُمصَّ
اُهون ( ۴) لَاِتِهْم سَّ ِذيَن ُهْم َعن صَّ

ِذيَن ُهْم يَراُؤون ( ۵)ال َ
( ۶)ال َ

 (.۷)َويْمَنُعوَن اْلَماُعون 
ش وز[ جزا باور نداشت؟)آ. مهربان ۀندبه نام خداوند بخ كه به ]ر كیس را  ( او 1يا ديدی 

( پس وای بر 3.)كندی( و ]ديگران را[ به اطعام بينوا ترغیب من2)راَند،كه يتمی را می
كه در منازشان غافل4منازگزاراین) يا 5)اند،(  كه ر ( و زكات را ۶)،كنندمی( آنان 

 (۷.)دارندبازمی

 هاها و آموزهپیام
یَْت فهام در است .یك

َ
َرأ

َ
؛ تعجب و شگفتی از است فهام تعجبیاست ،أ

که به تکذیب اعتقادی و علمی دین کسانی در پردازمی کسانی  گویی چنین  ند و 
گرچه متأسفانه شمارشان برانگکه تعجب ندااندکمیان مخلوقات بسیار  یزند؛ 

 .است یاربس واقعبه
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ُب ِب  ۀیین در آد ۀردربا دو. ِ يِن ُيَكذ  ِ  دو احتمال وجود دارد: الد 
ِه اْلِإْسلَاُم الف. اسالم:  يَن ِعنَد الل  ِ  0.ِإن َ الد 

يِن ب. روز جزا و مجازات:  ِ ُب ِبَيْوِم الد  ِ ا ُنَكذ  همچنین برخی اشتقاقات  1.َوُكن َ
کار رفتهد ۀمکل ا ُتَرابًا َوِعَظا: است ین، به معنای جزا به  ا َءِإَذا ِمْتَنا َوُكن َ مًا َءِإن َ

 3.َلَمِديُنوَن 
علت اینکه در میان اصول اعتقادی، معاد و روز قیامت از جایگاهی ویژه 

که  است اند، اینشده نکوهش شدتبه آن کنندگانو تکذیب است برخوردار
اعتقاد به معاد تأثیر بسیاری در رفتار انسان دارد. منکر معاد خود را آزاد و رها 

؛ داندمی ی پایبند نیست و هر عمل زشتی را برای خود روایند و به هیچ اصلبمی
گر وجدانش نیز خفته باشد. ویژهبه  ا

کوتاهی  سه. که در ادای حقوق الهی  ی ادا در اولی طریق به ،کندمیکسی 
که از پروردگار هستی غافلز ورزد؛حقوق مردم سستی می کسی  ، چگونه از است یرا 

کریم در آیات فراوانی، به پیوند میان ی او غافل نباشد؟ از همیهاآفریده ن رو قرآن 
کمک نکردن به نیازمندان اشاره  يَن *: کندمیترک نماز و  ل ِ َوَلْم َقاُلوا َلْم َنُك ِمَن اْلُمصَّ

کنار هم  1.َنُك ُنْطِعُم اْلِمْسِكيَن  همچنین انکار خدا و خودداری از اطعام فقرا را 
اَن لَا ُيْؤ : آوردمی ُه كَّ ِه اْلَعِظيِم * َولَا َيُحض ُ َعَلىِإن َ این سوره  1.َطَعاِم اْلِمْسِكيِن  ِمُن ِبالل َ

کسانی را نکوهش  ایمان ندارند و مردم را به اطعام فقرا و  خدا به که کندمینیز 
کین تشویق  ِذي َيُدع ُ اْلَيتِ : کنندنمیمسا

يِن * َفذاِلكَّ ال َ ِ ُب ِبالد  ِ ِذي ُيَكذ 
یَْت ال َ

َ
َرأ

َ
 يَم * أ

                                                           

 . ۱۳. آل عمران/ 3
 . ۴۶. مدثر/ 0
 . ۵۰. صافات/ 1
 . ۴۴ ـــ ۴۰ثر/ . مد2
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 .َطَعاِم اْلِمْسِكيِن  َولَا َيُحض ُ َعَلى
کوچک نشمارد؛ ه مؤمن ۀدکه بن است شایسته چهار. یچ عبادتی را 

یات، رضایت و روا ۀیکه نباید هیچ معصیتی را سبک پندارد؛ چراکه بر پاهمچنان
گاه در اموری ین رو وقتی از بد. کندمین بینیپیشکه انسان  است خشم الهی، 

کین و فقرا را یند اگوین سرنوشتی یافتید، میچن چرا پرسندتش میاهل آ طعام مسا
کردیم ا َنُخوُض  و با اهل معصیت همنوا شدیم 0َوَلْم َنُك ُنْطِعُم اْلِمْسِكيَن  ترك  َوُكن َ

گناهانی نشاطعام نکردن فقیران و هم 1.َمَع اْلَخاِئضيَن  ینی با اهل باطل، به نظر 
گناه یند؛آبزرگ نمی  دانسته دوزخ به ورود سبب را کوچك ظاهری بههااما قرآن این 

که ن مبارکه ۀرین سوا در. است کمک به نیازمندان،  یز تشویق نکردن دیگران برای 
کمتر کنندگان روز قیامت ی تکذیبهانشانه، از است زشتی آن از اطعام نکردن 

 .است شمرده شده
که در  پنج.  حقیقت، مالک اصلی هستی آیات بسیاری تصریح دارند 

که  است ی انسان، مملوک او نیست؛ بلکه امانتیهاداشتهو  است خدا از خدا 
گرفتهاخت در موقت طوربه گیرد و هم به دیگران است یار انسان قرار  ؛ تا هم خود بهره 

کند:  انفاق 
ا َجَعَلُكم ُمْسَتْخَلِفيَن ِفيِه  -  نِفُقوا ِمم َ

َ
 3.َوأ

ِذي آَتاُكْم آُتوُهم م ِ  - 
ِه ال َ اِل الل َ  1.ن م َ

که خدا به او داده کسی از اموالی  گر  ، انفاق نکند، در امانت است بنابراین ا
کرده المال مالی : »است . در حدیث قدسی زیبایی چنین آمدهاست خیانت 
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ئی، ف وال أبالی؛ أدخله النار  عیالیعلی لی بمان بخل موالفقراء عیالی واألغنیاء وکال
وکالی من و سرپرستان  من، و ثروتمندان ۀدخانوا و نیازمندان است مال منمال، 

گر وکالی من نفقه و رزق خانوا و افکنم آنان را در آتش می ندهند، را من ۀدآنان. پس ا
کی ندارم.  0« با

گویا نیازمندان در اموال  است شده« طعام»در این سوره نیز تعبیر  نه اطعام؛ 
ْمَواِلِهْم : شودمیاقع حق خودشان به آنان پس داده اغنیا شریک هستند و در و

َ
َوفِي أ

اِئِل َواْلَمْحُروِم   1.َحق ٌ ِللس َّ
در این سوره از برخی صفات، مانند تشویق نکردن مردم به اطعام  شش.

یق تشو که اند؛ اما در فقه، نگفتهاست نکوهش شده« ویل»نیازمندان، با تعبیر 
 . چرا؟است دان، حرامنکردن مردم به اطعام نیازمن

، به نظر گروه، تکذیب عملی قیامتاصل علت رسدمی اوال   ی مذمت این 
، صفاتی مانند تشویق نکردن مردم آیدمیو امور دیگر، آثار آن به شمار  است . ثانیا 

کمک نکردن به فقرا شاید توجیهی داشته باشد؛ است ی درونپست ۀنبه انفاق، نشا  .
اطعام نیازمندان به هیچ روی پذیرفتنی نیست. پس  اما تشویق نکردن مردم به

که احکام فقهی در حق افعالدانو می است مذمت آنان به خاطر نیت بد آنان  یم 
 ، نه نیات.است

کریم به معنای اوج و شدت عذاب الهی در روز قیامت« ویل» هفت.  در قرآن 
کار رفتهق روز کنندگانیبتکذ ۀرو بارها دربا است تکذیب در این  .است یامت به 

. وقتی است انگاری در نماز تفسیر شدهسوره، به اموری مانند غفلت و سهل
 ، فرجام تارکان نماز چه خواهد بود؟است انگاری در نماز مشمول ویلسهل

                                                           

 .۳۳ . جامع االخبار، ص3
یات/ 0  . ۱۳. ذار
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کار « یلو» نماز، از غافالن و انگارانسهل حق در مبارکه، ۀردر این سو هشت. به 
يَن : است رفته ل ِ اُهوَن  َفَوْيٌل ِلْلُمصَّ لَاِتِهْم سَّ ِذيَن ُهْم َعن صَّ

 . این تعبیر بسیار دقیق* ال َ
تهم: »فرمایدمی؛ چون است تهم»نه « عن صال نماز برای هر « در»زیرا سهو «. فی صال

یی به نماز، اعتنابی. زندیمان سر نمیا اهل از نماز، «از» سهو اما ،دهدمیکسی رخ 
گونی دارد؛ همچون ترك مقط هایشکل یاورزی در آن. عذربیعی، تأخیر گونا  و ر

؛ َوَيْمَنُعوَن اْلَماُعوَن  است یی به نیازمنداناعتنابیاز آثار سبك شمردن نماز، 
که منافع حقیقی خود را نشناسد و نمازش را سبك شمارد، برای دیگران  کسی  زیرا 

 .سازدمیین نکته، پیوند میان این دو آیه را روشن هم. کندمینیز دلسوزی ن
گیرد. بر این اساس، طبیعی نه.  هر انسانی دوست دارد ستایش شود و پاداش 

یا و سالوس ورزد. فعل  است که منکر معاد و روز جزا، برای جلب توجه مردم ر
کهاست نیز داللت بر« یرائون»مضارع  کاری منکران دارد. اما معتقد به معاد  یا  مرار ر

ید، تمام همت خود را د خواهد رتآخ در را خود اعمال مجازات و پاداش داندمی
کار َما ید: گومی ؛ چنانکه قرآن از زبان اهل بیتگیردمی برای رضایت او به  ِإن َ

َنا َيْومًا َعُبوسًا  ا َنَخاُف ِمن َرب ِ ِه لَا ُنِريُد ِمنُكْم َجَزاًء َولَا ُشُكورًا * ِإن َ ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه الل َ
 یم.خواهیم و از غیر او پاداش نمیکنی خدا، اطعام مییعنی ما برا 0.َقْمَطِريراً 

. بنابراین هرگونه خلل است یوسته و جامعپهمبه ایمجموعهدین اسالم،  ده.
گوشه گوشهادر  گر مثال. کندمیهای دیگر را نیز مختل ی از دین،   ارتباط که نماز ا

گردد، تکالیف مر به ،کندمییم تنظ خدا با را انسان رتبط با مردم، مانند یا آلوده 
که به بهاکس پس. کندمیی و انفاق و اطعام، را هم مختل نوازیتیم  عبادت ۀنی 

نیز پذیرفته نیست؛  او عبادت زند،ی اجتماعی خود سر باز میهایفتکل از خدا،
 او جامعیت ندارد. داریدینزیرا 
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یرند و گیمتأسفانه برخی از مسلمانان، انحرافات اعتقادی را جدی نم یازده.
! خصوصا  اگر شخص منحرف، دانندمی هاانسانعقاید را مسائل شخصی 

کاری ندارند؛ در حالیکه  خدمات اجتماعی داشته باشد، به اعتقادات او 
؛ همان است یاری از مفاسد اخالقی و اجتماعیبس ساززمینه ای اعتقادیهکژی

گف که به  یتام و نیازمندان ی در حق ادلیب معاد، به سنگتکذ قرآن، ۀتطور 
کسی حتی به آداب و سنن  شودمیی انحرافات اعتقادی سبب گاه. انجامدمی که 

کمك مالی یا علمی یا خدماتی  اعتنابیعرفی و اجتماعی نیز  شود. مثال  از هرگونه 
کند. همچنان یزان به بخل در معادست مبارکه، ۀرکه در این سوبه دیگران خودداری 

، یعنی اشیای یر امام صادقتفس اساس بر «ماعون». شوندمیماعون متهم 
که مردم،  یهدهمسایگان از یک ویژهبهکوچکی  ؛ مانند ظروف گیرندمی یگر عار

 0غذا.
که در مقام بیان تکالیف مؤمن، بیشتر از تکالیف عدمی مبار ۀراین سو دوازده.

که سخن از  گوید؛ نظیر طرد نکردن یتیم و منع نکردن از ماعون. و آنجا همسخن می
، بندگان را تنها به تشویق مردم به یاری نیازمندان وامیآیدمیحقوق فقرا به میان 

کمک از مال شخصی نیست. بنابراین پایبندی به  کار مستلزم  که البته این  دارد 
 که خواهدمی؛ زیرا مثال در اینجا از ما بیش از این ناست دین اسالم، بسیار آسان

کنیم. یگران را به انفاق ود  سخاوت تشویق 
یازمندان ن ۀرکه عواطف خاصی دربا کندمیگاهی انسان احساس  سیزده.

گذرا باشد، درمان گر    و بهترین درمان آن، این است یرپذندارد. این احساس ا
یارت قبور در قبرستان است  ها برود تا ناپایداری دنیا را به که انسان همواره به ز

گر این  که  است یی در او نهادینه شود، بدین معنااعتنابیچشم ببیند. اما ا
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 یدهنکوه مبارکه، ۀ. خدای سبحان همین حالت را در این سوراست عواطفش مرده
مرار است اند و برهایی مضارعکه صیغه« الیدّع »و « الیحض»؛ با تعبیرهای است

 داللت دارند.

کم چهارده. مردم، که  است ارزشماعون در نظر بسیاری از مفسران، شیء 
یهدها از یکهمسایه ویژهبه  و نان و نمک مانند ؛کنندمییا تملك  گیرندمی یگر عار

ارزش را با شرمساری، از دیگران درخواست یت و ظروف. انسان، اشیاء بیکبر
کوچک، نشانو اجابت نکردن این خواسته کندمی  یپست و بخل دهندۀهای 

 معموال   که ،کندمیمعرفی « ویل»سزاوار  ی راورزانین بخلچن قرآن، رواین. از است
کاربرا  .رودمی ی امور مهم و بزرگ به 

کرم که ماعون را از همسای: »فرمایدمی پیامبر ا کند، خدا در خود ۀکسی  یغ 
کس را خدا به خود دارد و وی را به خود وامیروز قیامت خیر را از او بازمی گذارد و هر 

لی إوکله  اعون جاره منعه اهلل خیره یوم القیامة ومن منع الم؛ وانهد، بدا به حالش
 0«سوء حاله.ألی نفسه فما إمن وکله  نفسه و

گفته پانزده. کریم بارها از پیوند تنگاتنگ نماز و زکات سخن  ؛ زیرا است قرآن 
. یکی انسان را ارتقا کنندمییم تنظ جامعه، و خدا با را انسان ۀاین دو، رابط

ی هاانسان از ین ترتیب، هم جامعهبد. دهدمیرا سامان یگری جامعه د و بخشدمی
 .کنندمیی زندگ سالم جامعۀ در هاانسان هم و شودمیمعنوی برخوردار 

ُب که به خدا و معاد ایمان قلبی ندارند گونههمانمنافقان،  شانزده. ِ ُيَكذ 
يِن  ِ اُهوَن  شمارندو دین را سبك می ِبالد  لَاِتِهْم سَّ یا و سالوس آلودهو به  َعن صَّ  اندر

  َطَعاِم اْلِمْسِكيِن  َولَا َيُحض ُ َعَلى ی با مردم نیز نیستنددرد، اهل همُيَرآُءوَن 
 ۀی را وظیفنوازو یتیم َوَيْمَنُعوَن اْلَماُعوَن  کنندمیو ماعون را هم از دیگران دریغ 
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ی اجتماع جنبۀ منافق، و نفاق با آنقر ۀ. بنابراین مبارزَيُدع ُ اْلَيِتيَم  دانندمین خود
 نیز دارد.

 به توجه: است چیز دو رستگاری راه که آیدمیاز محتوای سوره چنین بر هفده.
و امر ناقص، موجب رستگاری  است یك بدون دیگری، ناقص هر. خدا خلق و خدا

 .شودمیانسان ن



 

 کوثر ۀسور
 
 
 

رك  ۀ  سور  ویݒ
 :۰ - ۱ آیات

ْحمِن  ِه الر َ ِحيم. ِبْسِم الل  ْعَطيَناكَّ اْلَكْوَثر الر َ
َ
ا أ كَّ َواْنَحر ( ۱)ِإن َ ل ِ ِلَرب ِ َفصَّ

اِنَئكَّ ُهَو الَأْبَتر ( ۲)  (.۳)ِإن َ شَّ
شند ش كوثر را تو ما. مهربان ۀبه نام خداوند بخ ( پس برای پروردگارت مناز 1یدمي،)بخ

كن.)  (3.)است تباردمشن تو، خود یب گمان( یب2بگزار و قرباین 

 هاا و آموزههپیام
ین، سبکی متفاوت با ا وجود با. است قرآن سورۀ ینترکوچک کوثر، ۀسور .یك

 به را انس و جّن  خدا. گنجددیگر ندارد. بنابراین در قلمرو تحّدی قرآن می هایرهسو
 رآن بیاورند:ق هایرهسو مانند ایسوره و گیرند کمک هم از تا طلبدمی مبارزه

ُتوا ِبُسوَر  
ْ
اِدِقيَن است ٍة ِمْثِلِه َواْدُعوا َمِن ُقْل َفأ ِه ِإن ُكنُتْم صَّ ن ُدوِن الل َ  0.َطْعُتم م ِ

؛ زیرا دانشمندان است این سوره با سه آیه، از مظاهر اعجاز حضرت حق
 .اندناتوانمانند آن  ایسوره فصیح و بلیغ و سخنوران عرب، از آوردن

 و «شانئ» ،«نحر» ،«رثکو»: است آن نامکرر کلمات کوثر، ۀسور یهاویژگیاز  دو.
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گرامیز. «َابتر»  .است یرا مخاطب این سوره، وجود شریف و نامکرر پیامبر 
کریم، بسیار هدف سه. . است دقیق و مندگزینش و چینش واژگان قرآن 

کاربرد ضمیر برای خدای سبحانچگونگ اشنمونه . در موارد بسیاری است ی 
، ضمیر است گاتنگ و نزدیکی خود به بندگانهرگاه خدا در مقام بیان پیوند تن

کار ِحيُم : گیردمی مفرد به  َنا اْلَغُفوُر الر َ
َ
ن ِي أ

َ
َنا و  1َفِإن ِي َقِریٌب  0،أ

َ
ا أ

ُه لَا ِإلَه ِإل َ َنا الل َ
َ
ِني أ ِإن َ

َلوَة ِلِذْكِري ِقِم الص َّ
َ
که  3.َفاْعُبْدنِي َوأ بیان  بزرگی خود و افعالش را خواهدمیهنگامی 

ا َفَتْحَنا َلكَّ َفْتحًا ُمِبیناً  :آوردکند، ضمیر جمع می ْلَنا ُنوحاً  1،ِإن َ ْرسَّ
َ
ا أ ا انَزْلَناُه  1،ِإن َ ِإن َ

ْعَطْيَناكَّ اْلَكْوَثَر و  6فِي َلْيَلِة اْلَقْدرِ 
َ
ا أ . هیچ یك از آنچه در این آیات به خدا ِإن َ

افت نیست؛ اموری مانند فتح المبین و ، خالی از عظمت و شراست منسوب شده
که از پیامبران اولوالعزم و  آزادسازی مّکه؛ برانگیختن حضرت نوح به پیامبری 

یخ  نزول ؛شودمی شمرده هاانسان دوم پدر آدم حضرت از پس و است سازتار
که  آسمانی، کتاب ترینکامل کوثر  کریم؛ اعطای   نعمت الهی ترینشریفیعنی قرآن 
 حبیب خود.به  است

گاهی فقط چهار. کرام همیشه همراه تملیک نیست؛ زیرا  فاده از چیزی است ا
کسی مجاز   تملیک در ظهور «اعطا» اما بخشند؛ین را به او نمیع و شودمیبرای 

ک» پس. دارد کوثر را به تو بخشیدیم. صد « اعطینا یز باید ن کنندهیافتدر البّتهیعنی 
گر قابلیت نباشد، فاعّلیت نیز  شتهداشایستگی و قابّلیت هدیه را   اثربیباشد؛ زیرا ا
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گرامی اسالمبنابرا. است کوثر به رسول   و ها، خبر از قابلیتین اعطای 
 .دهدمییشان ا مانندی بیهایستگیشا

اما معنای اصلی آن، خیر  0یش از بیست نظر وجود دارد.ب «کوثر» ۀبرای واژ پنج.
 یند. مشهورترین نظریه، آنآیق آن به شمار میو معانی دیگر، مصاد است فراوان
 ؛ به چند دلیل:است ، نسل مبارک پیامبر اسالم«کوثر»که  است

کوثر در مقابل ابتر که هم است الف. در این سوره،   رسول پسران ۀو از آنجا 
ی پسریب پنداشتندنه میجاهال که ایشان دشمنان رفتند، دنیا از کودکی در خدا

 ۀ. خدا نیز در دفاع از پیامبرش به شیوندخواندمیضرت را ابتر یعنی ابتری، ح
اِنَئكَّ ُهَو اْلَأْبَتُر : فرمود مثلبهمقابله  ۀیوند زیبایی میان آیپ تفسیر، این در. ِإن َ شَّ

 .گیردمی یانی شکلپا ۀیآ و نخست
گوشت آن را به  کردندمیب. معموال  اعراب پس از تولد فرزند، قربانی  و 

 شکرانۀ به که دهدمی. خداوند نیز به پیامبرش دستور دادندمیدان و فقیران مستمن
 .کند قربانی کوثر،

 پیامبر به زمانی بشارت این چراکه ؛شودمیاین آیه، خبر غیبی نیز محسوب 
که پسری  مندقدرتی دشمنان و بودند تنها مّکه، در ایشان که رسید داشتند. اما او 

گیتی که همه  نداشت، نسلش سراسر   ابتر داشتند، چیزرا درنوردید و دشمنانش 
 .ماندند

کوثر در قرآن مصداقی یاد نشده شش. ، مفّسران در تفسیر آن است چون برای 
کوثر به علمای امت تا نهری در بهشت و حکمت.  گونی دارند؛ از تفسیر  گونا آرای 

گاه ابهام کریم  روند و ثانیا  وادار شوند به به فکر فرو  هاانسانوال  ا تا کندمی گوییقرآن 
کنند. بیتاهلمفّسران حقیقی قرآن یعنی   رجوع 
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 ایگونهبه ؛کردمی داردر زمان جاهلّیت، خبر توّلد دختر، پدر را غّصه هفت.
َحُدُهم ِباْلُأنثَی شداز غم سیاه می اشچهرهکه 

َ
َر أ ِ ِإَذا ُبش  ًا َوُهَو  َو َظل َ َوْجُهُه ُمْسَود 

گاهی نیز دخترش را زندهگرو از مردم می 0َكِظيٌم   و اراده. کردیم گوربهیخت و 
که نسل مبارك و جاوداناست ینا بر الهی سّنت از راه دخترش به  یامبرپ ۀوار شد 

از طریق مادرش حضرت  که حضرت عیسی گونههمانجهانیان هدیه شود؛ 
گذاشت. پس روح انسان، فراتر از  و تأنیث  است جنسیتمریم)س( به این عالم پا 

 .است جسمانی یهانشانهو تذکیر از 
 که داد وعده گرامی پیامبر به ضحی ۀخدای سبحان در سور هشت.

ْوَف را در پی داشته باشد:  اتخشنودیکه  دهیممی تو به ایهدیه زودیبه َوَلسَّ
ی كَّ َفَتْرضَّ . بر این است به احتمال قوی، این سوره اجابت همان وعده 1.ُيْعِطيكَّ َرب ُ

 فاطمۀ تولد با و بردهمی سر به بخشرضایت ۀدر انتظار این وعد مکرمپایه، نبّی 
کوثر الهی و هدیا ،(س)زهرا ، انتظار حضرت به سر رسید. نیز خشنود آسمانی ۀین 

 شد و نسل بابرکتی از او به یادگار ماند.
سبحان تنها  مشرکان، خدای جمعیدستههنگام فتح مّکه و اسالم آوردن  نه.

ْح به تسبیح دستور داد:  ب ِ ْفَواجًا * َفسَّ
َ
ِه أ اسَّ َيْدُخُلوَن فِي ِديِن الل َ یَْت الن َ

َ
ولی برای  3.َوَرأ

کوثر فرمود نماز بگزار:  کردن  كَّ عطا  ل ِ ِلَرب ِ کوثر، از اسالم آوردن َفصَّ . پس اهمیت 
هر مسلمان شدند؛ ؛ چراکه در فتح مّکه، مردم همان زمان و شاست مشرکان بیشتر
کوثر پیامبر یخ اّما   .است سبب ایمان آوردن هزاران نفر در طول تار

کیدی ویژه است برای غیر خدا نبوده با آنکه هرگز نماز رسول خدا ده. ، با تأ
كَّ که نماز را برای پروردگارت بخوان:  فرمایدمیبه پیامبر امر  ل ِ ِلَرب ِ . این امر و َفصَّ

                                                           

 . ۵۳. نحل/ 3
 . ۵. ضحی/ 0
 . ۲. نصر/ 1
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کید، برای آن گر به قصد  است تأ که نماز و هر عبادت دیگری، ا که همگان بدانند 
 قربت نباشد، ارزشی ندارد.

که  یازده. . این است رذیلت اخالقی« تکاثر»، است لطف الهی« کوثر»هر قدر 
کلمه در عربی، از یک  یشهدو   :دارند دیگرمهمی با یک هایتفاوت، اما اندر

ل ِ  است نماز آن ۀکه شکران است یاله ۀکوثر هدی -  ْعَطْيَناكَّ اْلَكْوَثَر * َفصَّ
َ
ا أ ؛ ِإن َ

َكاُثُر : است زاولی تکاثر رقابتی منفی و غفلت ْلَهاُكُم الت َ
َ
 0.أ

کوثر همراه بشارت -  ْعَطْيَناكَّ اْلَكْوَثَر  است ِاعطای 
َ
ا أ ؛ اما تکاثر تهدیدهای ِإن َ

ْوَف َتْعَلُموَن * ثُ خدا را در پی دارد:  ْوَف َتْعَلُموَن َكلا َ سَّ لا َ سَّ  1.م َ كَّ
كَّ  بردمیکوثر انسان را به مسجد  -  ل ِ ِلَرب ِ گورستان و برای َفصَّ ؛ ولی تکاثر به 

 3.ُزْرُتُم اْلَمَقاِبَر  َحت َیسرشماری مردگان: 
 .است م؛ ولی تکاثر توّه است کوثر، حقیقتی پایدار - 

کاعط»پس از « صّل = نماز بگزار»امر  دوازده. که میان یادآوری  نمایاندمی، «ینا
و اساسا   است الهی و برپایی نماز، پیوندی مستحکم برقرار یهانعمتو  هاهدیه

خدا در ذهن ممکن نیست. دعوت مردم به  یهانعمتنماز خاشعانه بدون یادکرد 
و عطایای الهی به آنان باشد. در حدیث  هانعمتسوی خدا نیز باید از راه یادآوری 

بکوش تا بندگانم مرا دوست : »فرمایدمی ، پروردگار به حضرت موسییقدس
 «چگونه؟»: پرسدمی موسی« داشته باشند و من هم از بندگانم خشنود باشم.

کن. یهانعمت»ید: گوی سبحان میخدا  1«مرا به آنان یادآوری 
                                                           

 . ۱. تکاثر/ 3
 . ۴-۰. همان/ 0
 . ۲. همان/ 1
ْبِنی ِإَلی : » ۵۲۵. الجواهر السنیه فی االحادیث القدسیه، ص2 ْوَحی اهلَلُّ َتَعاَلی ِإَلی ُموَسی)ع( َحِبّ

َ
أ

ْب َخلْ  وِنی.»ِقی ِإَلی. َقاَل: َخْلِقی َوَحِبّ ِئی َوَنْعَماِئی ِلیِحُبّ ْرُهْم آاَل ْفَعُل؟ َقاَل: َذِکّ
َ
َکیَف أ  !  «یا َرِبّ
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كَّ َواْنَحْر  ۀدر آی یامبرپ به رب ۀاز اضاف سیزده. ل ِ ِلَرب ِ  شودمی همیدهف َفصَّ
 برخاسته از ربوبّیت حضرت حق تفّضالت و الطاف الهی به نبّی مکرم همه که

به وجود مقّدس  ایویژه عنایت ،است هستی ۀو خدا با اینکه پروردگار هم است
کرده پیامبر گویا خدا تعهد  را همیشه در جهان  که یاد و نام پیامبر است دارد. 

. فخر رازی در است به او بخشیده اْلَكْوَثَر  ی ماندگارتنعم رواینزنده نگاه دارد. از 
کوثر، نسل نویسدمیتفسیر این آیه  که پسران است اهلل رسول: مراد از  . از آنجا 

کودکی از دنیا رفتند، دشمنان  پیامبر  و است ابتر و عقبهاو دیگر بی گفتندمیدر 
 0زنده باشند. جهان در قیامت تا که داد فرزندانی( س)زهرا ۀی از راه فاطمو به خدا

یز هزاران دانشمند و عارف و ن و برخاستند اطهار ۀاز این نسل مبارك، ائم
 مجاهد.

که سه جمله بیشتر ندارد، پنج بار به پیامبر چهارده. خطاب  در این سوره 
کاف در است شده ْعَطیناَك »؛ زیرا افزون بر ضمیر 

َ
کلمه«أ َك »و « َصّلِ »ی ها، در  « ِلَرّبِ

کوثراست مخاطب پیامبر« شاِنَئَك »و « اْنَحْر »و  گرچه سخن از  ، است . بنابراین 
گرامی  .است محور اساسی سوره، پیامبر 

بنابراین پس از  1.است شده تفسیر شتر ذبح به «انحر» ۀدر تفاسیر، واژ پانزده.
که برای خدا کیناست نماز  تیب، ین ترا. رسدمی ، نوبت به قربانی شتر و اطعام مسا

یات دیگر آ در. است ناتمام مردم، به خدمت بدون خدا عبادت که دهدمینشان 
دیگر، ترک احسان را  ایآیه 3.است سخن از زکات شده درنگبینیز پس از نماز، 

در این آیات نیز پروردگار بزرگ، پس از یادآوری  1شمارد.علت نماز غافالنه می
                                                           

 . ۰۱۰، ص۰۲. مفاتیح الغیب، ج3
 .۳۰۱، ص۱۳. مجمع البیان، ج0
 . ۵۵؛ مریم/ ۱۱۳، ۳۰، ۴۰. بقره/ 1
 . ۱-۴. ماعون/ 2
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کوثر به نبّی مکرم، هم به نماز د کمک به نیازمندان. دهدمیستور اعطای   و هم به 
، باال آوردن دست تا مقابل َواْنَحْر براساس برخی تفاسیر، مراد از  شانزده.

گلو)نحر(، در هنگام تکبیر نماز  . در این صورت، ذکر تکبیرة االحراماست گودی زیر 
كَّ  پس از ذکر نماز َواْنَحْر  ل ِ ِلَرب ِ  که نماز زیرا ؛است رکن این بزرگی ۀنشان َفصَّ
ِه  ی الهیذکرها ینترمهم از یکی با و شودمی، با این جزء آغاز است نسانا معراج الل 
ْكَبُر 

َ
 .است همراه أ

 نسل خود، ۀیستشا بندگان به خدا هایهدیه بهترین از سوره، این ۀبر پای هفده.
ز خالصانه، شکر پروردگار، نما هایراهیز از بهترین ن. است ماندگار و برکت با

کمك به  کردن در راه خدا و  یافت نعمت )َفصّل( و قربانی  بالفاصله پس از در
 .است مستمندان و فقرا

کریم، سنت پروردگار سبحان، بر دفاع از اولیا و مؤمنانهجده.  گواهی قرآن   به 
ِذيَن آَمُنوا: است واراست

َه ُيَداِفُع َعِن ال َ  ویژه به پیامبر اّما خداوند با عنایت 0.ِإن َ الل َ
کرد و جسارت به حضرت را به شکلی جبران  . مثال  به کندمیاز ایشان جانانه دفاع 

که تو  پیامبر ٌة  یازدهجّن گفتند  م ِبِه ِجن َ
َ
به لطف الهی تو و خدا فرمود:  1.أ

كَّ ِبَمْجُنوٍن مجنون نیستی؛  نَت ِبِنْعَمِة َرب ِ
َ
گفتند تو فرستاد 3.َما أ  خدا ۀهمچنین 

لاً  یستین ِليَن قطعا  تو از پیامبرانی؛ و خدا فرمود:  1َلْسَت ُمْرسَّ كَّ َلِمَن اْلُمْرسَّ  1.ِإن َ
ْجُنوٍن  ی را نسبت دادندبافنیز به او شاعری و خیال اِعٍر م َ ما به و خدا فرمود:  6ِلشَّ

                                                           

 . ۰۳. حج/ 3
 . ۳. سبأ/ 0
 . ۲. قلم/ 1
 . ۴۰. رعد/ 2
 . ۲۵۲. بقره/ 2
 . ۰۶. صافات/ 2
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ْع او شعر نیاموختیم و برای وی سزاوار نیست؛  ْمَناُه الش ِ
 0.َر َوَما َينَبِغي َلُه َوَما َعل َ

اِنَئكَّ ُهَو اْلَأْبَتُر همچنین آن حضرت را ابتر خواندند و خدا فرمود:   پاسخ. این ِإن َ شَّ
کرد و  که چشم همگان را خیره  کوثری به ایشان دادند  در لفظ باقی نماند، بلکه 

 عقل همه را مبهوت.
کردار  مجازاتنوزده.  بر همین اساس، وقتی  .است متناسب هاانسانالهی با 

کودکی از دنیا رفتند، دشمنان به آن حضرت جسارت پسران پیامبر  ندکردمی در 
 پروردگار مقابل، در. هستی دودمانکه تو ابتر و بی گفتندمیو با تمسخر به او 

کوثر عطا فرمود تا نسل پرخیر و برکتی از او تا قیامت باقی بماند  ی به پیامبرمتعال
 .گرداند رسم و اسما ابتر و بیو دشمنانش ر
 کردن قربانی همچون –که هر عمل مرتبط با بندگان خدا  است روشنبیست. 

گر -نماز همچون –یا مرتبط با خدا  - فقرا اطعام و  نشود، منتسب پروردگار به ا
. از است و ناقص خواهد ماند. پس اخالص، ضامن ماندگاری عمل نتیجهبی

یا همسو از. گرفت قرار «انحر» و «صّل » میان «لربک» واژۀ رواین مال را اع ۀیی دیگر، ر
لَاِتِهْم میان  1ُيَرآُءوَن  جملۀ ماعون ۀ؛ چنانکه در سورکندمینابود و تباه  و  3صَّ

یا هم نمایاندمی 1َيْمَنُعوَن اْلَماُعوَن   .دهدمی باد بر را عبادات ۀکه ر
 که کندمی تهدید را پیامبر ندشمنا مبارک، ۀخدا در این سور. یكبیست و 

 که این تهدید، به دشمنان زمان پیامبر فهماندمیائن قر بعضی و شد خواهند ابتر
. است که مفید اختصاص است اختصاص دارد. یکی از قرائن، ضمیر فصل)هو(

                                                           

 . ۶۳. یس/ 3
 . ۶. ماعون/ 0
 . ۵. همان/ 1
 .۱. همان/ 2



 310 کوثر ۀسور

کس با پیامبرشودمینولی مورد نزول آیه سبب اختصاص  کند،  . پس هر  دشمنی 
و این مطلب از نگاه ادبی نیز قرینه  است ان صدر اسالمسرنوشتش همانند دشمن

کار بردن اسم فاعل)شانئ( به جای فعل، بر ثبوت این وصف برای  محکمی دارد. به 
 .کندمی داللت هازمان ۀصاحب صفت در هم
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 کافرون ۀسور
 
 
 

رون ۀ  سور  کاق 
 :۶ - ۱آیات

ِحيم.  ْحمِن الر َ ِه الر َ يَها اْلكَ ِبْسِم الل 
َ
ْعُبُد َما َتْعُبُدون ( ۱)اِفُرون ُقْل يا أ

َ
لَا أ

ْعُبد  (۲)
َ
نُتْم َعاِبُدوَن َما أ

َ
م ( ۳)َولَا أ ا َعَبدت ُ َنا َعاِبٌد م َ

َ
نُتْم ( ۴)َولَا أ

َ
َولَا أ

ْعُبد 
َ
 (.۶)َلُكْم ِديُنُكْم َولِى ِدين  (۵)َعاِبُدوَن َما أ

شند كافران،)ا: بگو. مهربان ۀبه نام خداوند بخ ه متپرس( منی1ی   مشا را آنچ
ه من می2ید.)پرستیم ( و من پرستنده نیسمت آن را 3ید.)پرستیمن مشا پرسمت،( و آنچ

ه من می4كه مشا پرستیديد.) ( دین مشا برای مشا، و 5ید.)پرستیم مشا پرسمت( و نه آنچ
 (۶دین من برای من.)

 هاها و آموزهپیام
کافران د .یك کافران در این سوره، برخی  که عناد  است وران پیامبرمراد از 

که پس  کسانی  گرویدند؛ مانند  کافران به اسالم  یدند و ایمان نیاوردند؛ زیرا برخی  ورز
گرچه ظاهرا  مخاطب قرآن هم  کافران ۀاز فتح مکه ایمان آوردند. بر این اساس، 

کافران لجوج و نادان زمان پیامبرا در ،است  .است مراد ینجا 
 در نورزیدن شرک و توحید بر مشابه، ۀیآ چهار در مبارک، ۀدر این سور دو.
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ک عبادت،  یریگکه از جایگاه واالی مباحث اعتقادی در شکل است ید شدهتأ
 آن، پرتوِ  در انسان رفتارهای همۀ که توحید مخصوصا   ؛دهدمیی ایمان خبر هاپایه

 .گیردمی جان و معنا
یان خدا پرستش ۀدربار یان دیدگاه پیامبرب هنگام مبارکه، ۀدر این سور سه.

کافران دربار کفر، و دیدگاه  کار رفته« ال»حرف  پروردگار، ۀاهل  ْعُبُد : است به 
َ
. َلا أ

که سر فعل   . کندمی، بر نفی آن در زمان آینده داللت آیدمیاین حرف، هنگامی 
و مشرکان  سازشی میان پیامبر گونههیچکه  دهدمیدر نتیجه خدا از آینده خبر 

 مداهنه و تنازل در دین پذیرفتنی نیست.  گونههیچ رواینخواهد داد. از رخ ن
گاهی بنا بر مصالحی و در مواردی ز ؛است متفاوت صلح با کاریالبته سازش یرا 

کفار صلح برقرار   .یامبرپ زمان در حدیبیه صلح مانند ؛شودمیمیان مسلمانان و 
کاردر زبان عربی برای غیر عاقل ب« ما»حرف  چهار.  آن کاربست و رودمی ه 

کافران بسیار بجاخدا دربارۀ نیز  . اما از زبان پیامبرَما َتْعُبُدوَن : است یان 
ْعُبُد ید: گومی

َ
نُتْم َعاِبُدوَن َما أ

َ
در اینجا چند احتمال وجود «. َمْن اعبد»نه  ،َوَلا أ

 دارد:
« ما»حضرت نیز با  ، از معبوداست تعبیر شده« ما»الف. چون از معبود آنها با 

کله»ی را سازین قرینها. شودمییاد   یند.گومی« مشا
کلم من : »است نه موصول، و معنای آیه چنین است یمصدر «ما» ۀب. 

 .«دهیدنمیو شما هم عبادت من را انجام  دهمنمیعبادت شما را انجام 
کافران روش من را است ی راه و روشمعنا به «ما» ۀج. واژ ؛ یعنی شما 

 پذیرید.ینم
کریم چنین فهمیده  پنج.  که مشرکان، خدا را آفریدگار  شودمیاز قرآن 

یدند: پرستآنها را می رواین از و نددانستمیها را واسطه تدانستند؛ اما بمیجهان 
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ِه  ُبوَنا ِإَلى الل َ ِ ا ِلُيَقر 
ْوِلَياَء َما َنْعُبُدُهْم ِإل َ

َ
َخُذوا ِمن ُدوِنِه أ ِذيَن ات َ

که جز خدا را  0.ُزْلَفى َوال َ آنها 
که بت پرستیم، مگر برای اینکه ما را ها را نمیاولیای خود قرار دادند، معتقد بودند 

کنند. پس در حقیقت اختالفشان با رسول خدا بر سر توحید  به خدا نزدیک 
نه از  آیدمییان م به سخن معبود از همواره مبارکه، ۀدر سور رواینعبادی بود. از 

کژی خا کاران نیز بیشتر در توحید عبادی دچار  یا  مقام به چند هر ؛شوندمیلق. ر
 یت حق باور دارند.خالق

کردن مشرکان از تسلیم ا در تکرار ۀین ادلترمهم از شش. ین سوره، ناامید 
کافران لجوج مطمئن باشند. این  است مسلمانان و مسلمانان نیز از ایمان نیاوردن 

گپ ۀنکته، دربار ْعُبُد  با دو تعبیر فعلی رامییامبر 
َ
َنا َعاِبٌد  و وصفی َلا أ

َ
بیان  َلا أ

کفار رساتر است شده  .است که در نفی همسویی با 
 :اندین سوره سه احتمال دادها در تکرار ۀدربار هفت.

کرده الف. برخی از سران قریش به پیامبر یک سال ایشان  که بودند پیشنهاد 
کند . این سوره در رّد چنین و یک سال آنان از دین پیامبر از آیین آنان پیروی 

پیشنهاد سخیفی فرود آمد. پس تکرار نفی در آیات سوره، به اعتبار پیشنهاد مرّکب 
 ؛ زیرا در بیان مطالب، اصْل تأسیساست . این احتمال مطابق قاعدهاست آنان

کید، خالف اصل. است  و تأ
ْعُبُد َم  ۀدر دو آی« ما»ب. حرف 

َ
ْعُبُد َلا أ

َ
نُتْم َعاِبُدوَن َما أ

َ
 موصول ا َتْعُبُدوَن * َوَلا أ

ْعُبُد  ۀی در دو آیول ؛است
َ
نُتْم َعاِبُدوَن َما أ

َ
ْم * َوَلا أ َنا َعاِبٌد َما َعَبدت ُ

َ
 یمصدر َوَلا أ

 ۀو دو جمل کندمیخست، اختالف در معبود را بیان ن ۀ. بنابراین دو جملاست
 ا.ی، اختالف در عبادت ربعد

کرد؛  توانمی ج. تکرار مضمون را در آیات، بر اساس چندگانگی زمان تفسیر 
                                                           

 . ۰. زمر/ 3



 «السراج المنیر»تفسیر  ۀ: ترجم منیر سراج 316

ْعُبُد َما َتْعُبُدوَن چراکه در 
َ
کار رفته و به نفی عبادت در زمان  َلا أ فعل مضارع به 

ْم حال اشاره دارد و در  َنا َعاِبٌد َما َعَبدت ُ
َ
کار رفته و اشاره به نفی  َوَلا أ فعل ماضی به 

 .است ان ماضیدر زم
)مبتدا(  مسند)خبر( بر مسندالیه َلُكْم ِديُنُكْم َولَِى ِديِن  ۀدر دو جمل هشت.

 . در این مقام است گونه تقدیم، مفید حصرینا بالغت، علم ۀمقّدم شده و برپای
 ؛ یعنی دین شما برای شما، نه من، و دین است نیز مسندالیه منحصر در مسند

کافران و مسلمانان در  است این بیان به خوبی پیدامن برای من، نه شما. از  که 
 و سازش گونههیچندارند. پس  دیگریكاشتراکی با  گونههیچمسائل دینی 

 ای روا نیست.مداهنه
کریم فریادگر توحید نه.  دینی جز اسالم را به رسمیت گاههیچو  است قرآن 

َلُكْم ِديُنُكْم َولَِى  ۀز آیکوبد. بنابراین هرگی را میپرستبت شدتو به شناسدنمی
زها از زبان برخی رواین. متأسفانه کندنمیی و مانند آن را تجویز پرستبت ِديِن 

گمراهان، شنیده   ۀکه حق مطلق وجود ندارد و هم شودمیروشنفکران و در واقع 
یات، چنین آ از رو یچه از حق و حقیقت را دارند. اما به ایها بهرهفرقه یان واد

؛ است که این تعبیر، نوعی تهدید دهدمی؛ زیرا لحن آیه نشان شودمیفهمیده ن
َلنا  ۀعواقب آن راخواهید دید؛ نظیر آی زودیبهیعنی دین شما ارزانی خودتان باد و 

ْعَماُلُكْم 
َ
ْعَماُلَنا َوَلُكْم أ

َ
 .است که برای تهدید 0أ

ی هاتیعموق در او ۀمؤمن همیشه یک وظیفه و تکلیف ندارد، بلکه وظیف ده.
گون تغییر   :کندمیگونا

ْكَرى: است الف. در برابر مؤمن غافل، تکلیف او یادآوری  ِ ْر َفِإن َ الذ   َوَذك ِ
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 0.َتنَفُع اْلُمْؤِمِنيَن 
: است ب. در برابر مؤمن فاسق، تکلیف وی امر به معروف و نهی از منکر

ٌة َيْدُعوَن ِإلى الْ  م َ
ُ
ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوْلَتُكن ِمنُكْم أ

ْ
 1.َخْيِر َوَيأ
ِإن َطاِئَفَتاِن : است ینالبی اصالح ذاتاّول ۀج. در برابر مؤمن ستمگر، وظیف َو

ْصِلُحوا َبْیَنُهَما َفِإْن َبَغْت ِإْحَداُهَما َعَلى اْلُأْخَرى
َ
ِتي َتْبِغي ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اْقَتَتُلوا َفأ

 3.َفَقاِتُلوا ال َ
کافر مهاجم، وظیف د. در ِذيَن : دارد قتال و دفاع ۀبرابر 

ِه ال َ ِبيِل الل  َوَقاِتُلوا فِي سَّ
 1.ُيَقاِتُلوَنُكْم 

که سر جنگ ندارند، وظیفههـ کسانی  َلا : است اش نیکی و رفتار عادالنه. با 
يِن َوَلْم يُ  ِ ِذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم فِي الد 

ُه َعِن ال َ وُهْم َيْنَهاُكُم الل َ ن َتَبر ُ
َ
ْخِرُجوُكم ِمن ِدَياِرُكْم أ

 1.َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِهْم 
کریم هماره مؤمنان را به دوستی با دوستان خدا و دشمنی با  یازده. قرآن 

 ین دعوتا روشن نمونۀ برائت، سورۀ نخست ۀ. آیاست دشمنان خدا فراخوانده
 : است

ِه َوَرُسوِلِه ِإَلى ال َ در این سوره نیز  6.ِذيَن َعاَهْدُتم ِمَن اْلُمْشِرِكيَن َبَراَءٌة ِمَن الل 
کافران فرا . مخاطب اصلی این خواندمیمسلمانان را به بیزاری و عدم سازش با 

 .دهندمیکه معموال  تن به سازشکاری  است دعوت الهی، رهبران جامعه

                                                           

یات/ 3  . ۵۵. ذار
 . ۱۳۴. آل عمران/ 0
 . ۳. حجرات/ 1
 . ۱۳۳. بقره/ 2
 . ۳. ممتحنه/ 2
 . ۱. توبه/ 2



 «السراج المنیر»تفسیر  ۀ: ترجم منیر سراج 318

 



 

 نصر ۀسور
 
 
 

صر ۀ  سور  ن 
 :۰ - ۱ آیات

ْحمِن الر َ  ِه الر َ ِه َواْلَفْتح ِحيم. ِبْسِم الل  اسَّ ( ۱)ِإَذا َجاء َنْصُر الل َ یَت الن َ
َ
َوَرأ

ْفَواًجا 
َ
ِه أ ُه ( ۲)يْدُخُلوَن فِى ِديِن الل َ كَّ َواْسَتْغِفْرُه ِإن َ ْح ِبَحْمِد َرب ِ ب ِ َفسَّ

اًبا  (.۳) َكاَن َتو َ
شند را  ( و ببیین مردم1ياری خدا و پيروزی فرارسد،) چون. مهربان ۀبه نام خداوند بخ

( پس پروردگارت را ستايشگر و نیايشگر باش و از 2ین خدا درآيند،)د در دستهكه دسته
كه وی مهواره توبه  (3.)است یرپذاو آمرزش خواه، 

 هاها و آموزهپیام
کسی .یك گر انسان به چیزی یا  شود، برای به دست آوردن  مندعالقه معموال  ا

مقام و موقعیت، در جای خود  . اما صاحبرودمی و به سمت او کوشدمی آن
ی سبحان در وصف خدا. آورندیم محضرش به خواهدمیو آنچه را  نشیندمی

ِقيَن : فرمایدمیبهشت،  ُة ِلْلُمت َ ْزِلَفِت اْلَجن َ
ُ
یعنی بهشت به سوی مؤمنان  0.َوأ

 و نصر بلکه ،روندمیین سوره نیز مجاهدان به سوی فتح و ظفر نا ۀیپا بر. شتابدمی
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ِه َواْلَفْتُح : رسدمی آنان حضور به رظف  .ِإَذا َجاَء َنْصُر الل َ
. پس است و خیرات هاخوبی ۀخدای سبحان، سرچشمه و مبدأ هم دو.

که به دست بندگان حاصل شده ، باید به پروردگار نسبت داده است نصرت هم 
که در  َه : فرمایدمیدیگر  ایآیهشود؛ همان طور  گر خدا را  0؛َينُصْرُكْم  ِإن َتنُصُروا الل َ ا

کنید، او نیز شما را یاری  ی حکیم نصر را خدا آیه، این اساس بر. کندمییاری 
 همۀ در را ظفر و نصر انواع ۀ. بنابراین همدهدمیمطلق و بدون قید، وعده 

 .است گیرد. البته اخالص بندگان، شرط راهجهاد اصغر و اکبر در برمی هایمیدان
و در میان  است ین این سوره، سخن از نصر و ظفر الهیزآغا ۀدر آی سه.

یشکندمیمصادیق متعدد، فتح مکه را ذکر   در را شرك و کفر ۀ؛ زیرا فتح مکه، ر
کرد. بنابراین مؤمنان نیز نها ضربۀ و سوزاند حجاز یی را بر پیکر دشمنان اسالم وارد 

یشهباید در منازعات، به  کنند.ب توجه هار  یشتری 
کریم، چنین برداشت  هایرهدقت در سوبا  چهار. که  شودمیپایانی قرآن 

 و الطاف خود بر مسلمانان و پیامبر هانعمتخدای سبحان در پی شمارش 
 پی در را او رضایت که دهدمی یامبرپ به را نعمتی وعدۀ ضحی ۀ. در سوراست

 کوثر، ۀ، و در سورکندمییان ب را صدر شرح نعمت انشراح، سورۀ در. داشت خواهد
کوثر را و در سورعظ نعمت زال قرآن را در شب قدر... در این سوره نیز از ان قدر، ۀیم 

گرامی کندمینصرت و پیروزی در فتح مکه یاد  ارزانی  که به مسلمانان و رسول 
 داشت.

کریم، تفاوت این دو روشن  هایواژهبا بررسی   نصر. شودمینصر و فتح در قرآن 
کریم در یادآوری جنگ بدر و اینکه  ترپایین ایدرجه در از فتح قرار دارد. قرآن 

کید و مکر دشمنان را  کرد، تعبیر نصر را  اثربیچگونه خدا  و مسلمانان را پیروز 
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کامل نبود و پس از آن مسلمانان در احد شکست پ بدر چراکه آورد؛می یروزی 
 فتح چون ؛کندمی ادهفاست (فتح و نصر)کلمۀ دو هر از مکه، فتح ۀخوردند؛ اما دربار

کار مشرکان با این نبرد یکسره شد. این پ و الفتوح فتح مکه یروزی نهایی بود و 
گاهی شودمیتفاوت فتح و نصر در دنیای بیرونی، در دنیای درون نیز دیده  ؛ زیرا 

 رساندنمی فتح مرحلۀ به را او ولی ،کندمی پیروز اکبر جهاد در را خود ۀپروردگار بند
 .است اعطای مقام نفس مطمئنه و درآمدن به بهشت که همان

کریم، سرشار از نکات و لطایف و ظرایف و دقایق هایواژه پنج. و  است قرآن 
گروهمردمان از مبارکه ۀگزینشی بسیار حکیمانه دارد. در این سور که  ین د به گروهی 

که دیگر، آن ایسوره ؛ اما درشودمیآیند، به ناس)مردم( تعبیر خدا درمی ان را 
گمراهنامدمی، انعام)حیوانات( کنندمیعصیان  َكاْلَأْنَعاِم َبْل تر از حیوانات: ؛ بلکه 
ل ُ  ضَّ

َ
: پرسندمی که از امام حسن است ذیل همین سوره، روایتی وارد شده 0.ُهْم أ
کسانی هستند و حضرت فرمود: ا در ناس نحن الناس، وأشیاعنا أشباه »ین آیه چه 

یت هستیم و پیروان ما شبیه الباؤنا النسناس؛ مقصود از ناس ما اهل الناس، وأعد
 1«اند.به ما هستند و دشمنان ما نسناس

؛ ولی پس از فتح شدندمی مسلمان یکیکپیش از فتح مکه، مردم  شش.
گروه که پروردگار متعال همیشه از جمع و  اسالم گروهمکه، مردم  آوردند و از آنجا 

گروهی با تعابیری اختصاصی و زیبا در این  جماعت، بیشتر رضایت دارد، از اسالِم 
 .کندمییاد  مبارک ۀسور

که بتواند زمیناست پیام ارزشمند آیه چنین کس   را مردم گروهی قبالاست ۀ: هر 
که د از کرده و در مقابل، هر  کند، فتح و نصرت الهی را نصیب خود  ین الهی فراهم 
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گفتارش مردم را از دین کند، طعم تلخ شکست را خواهد  با رفتار و  خدا دور یا جدا 
یخ مسلمانان، این آسیب رخ داده ایمرحلهچشید. متأسفانه در  ؛ است از تار

گرامی یز ن دستهوارد دین شدند؛ اما دسته گروهگروهمردم »فرمود:  چنانکه پیامبر 
 0«خارج خواهند شد.

گرایش به دین، امری تردیدبی هفت. ینی، با د مسائل ۀعو مجمو است فطری، 
کامل دارد. از  شریعت محمدی را حنیفیه نیز  رواینفطرت انسانی انطباق 

. ولی فطرت است ؛ چراکه حنیف به معنای عدم انحراف از جاده حقنامندمی
ی نفسانی و تحت هواها خوشو نمرودها دست هافرعونبرخی اشخاص همانند 

گر آنگیردمی تأثیر القائات شیطانی قرار گشتند، راه یبرم خود ۀها هم به فطرت اولی. ا
ْفَواجاً ند. یافتمینجات را 

َ
ِه أ نیز به معنای بازگشت به همین  َيْدُخُلوَن فِي ِديِن الل َ

 .است فطرت اولیه
ین د به را مردم ورود ۀکه زمین است نصرت و پیروزی زمانی ارزشمند هشت.

کند؛ مانند فتح مکه. اساسا  هر نعم که جنبالهی فراهم   ۀت زمینی و دنیایی 
 ی در آن نباشد، هیچ ارزشی ندارد و قیمت هر چیزی به میزان پیوندش با خداآسمان
گر دنیادوستان و است ، قیمت آن نیز بیشترترنزدیک. هر اندازه به خدا است . ا

 .کردینم شاندنیا سرمست هایخوشییدند، فهمدنیاپرستان این حقیقت را می
نگام سخن از نصر و دین، آنها را به ذات مقّدس خود خدای سبحان ه نه.
گرامی را به صفت ربوبی خود «. ین اهللد» و «اهلل نصر»: دهدمینسبت  اما رسول 

 :است در این تعبیر، نکات زیبایی نهفته«. ربک: »کندمیمنتسب 
و در آن، معنای حمایت و عنایت  است الف. رب، اشاره به ربوبیت پروردگار

 ارد.نیز وجود د
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و التفات الهی را به آن  توجه که آوردضمیر مخاطب می ب. برای پیامبر
 .دهدمیحضرت نشان 
 ؛است رب اسم به مرتبط خداوند، یاری و نصرت آنکه به است ایج. اشاره

 .است ربوبیت مقام گرو در هاپیروزی همۀ چراکه
کریم نیز و قر است یازمند ذکر الهین مقاماتش و حاالت ۀانسان در هم ده. آن 
 عوامل ها،مکان و هااما در برخی زمان .کندمیرا به ذکر تشویق  هاانسانهمیشه 

کردن خدا وجود دارد؛ مانند میدان جنگ. از ب پروردگار  رواینیشتری برای فراموش 
ِذيَن آَمُنوا ِإَذا َلِقيُتْم ِفَئًة َفاْثُبُتوا َواْذُك : دهدمیعالم دستور 

ُيَها ال َ
َ
ِثيرًا َيا أ َه كَّ ُروا الل 

ُكْم ُتْفِلُحوَن 
که ایمان 0؛َلَعل َ کسانی  که در مقابل دشمنان قرار ایدآورده ای  ، هنگامی 

گویید. شاید رستگار شویدبس و باشید قدمگرفتید، ثابت  .یار ذکر خدا 
د به غفلت و فراموشی از یاد خدا بینجامد؛ چراکه توانمی نصرت و پیروزی نیز

گردآوری غنایم سرگرم گاهی مسلمانان و سرمست از  شدندمی پس از پیروزی به 
 یفه، پس از بیان نصر، دستورشر ۀین سورا در خداوند روفتح و ظفر بودند. از همین 

 .دهدمیغفار و تسبیح است
كَّ  ۀدر آی یازده. ْح ِبَحْمِد َرب ِ ب ِ تحقق تسبیح الهی را با حمد چند  توانمی َفسَّ

کرد:  گونه تفسیر 
که باید  گونههمانکه تسبیح و تحمید، همراه هم باشند؛  است لف. دستورا

کنار هم ذکر شوند؛ با اینکه ارتباطی با هم ندارند.  تهلیل و تکبیر 
که سپاس و ستایش  است ب. تسبیح، تنزیه خدا از هرگونه عیب و نقصی

کسی شایست صی که از هر عیب و نق است یشستا ۀپروردگار را در پی دارد؛ چون 
 پیراسته باشد.

                                                           

 . ۴۵. انفال/ 3
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؛ اما این هدف بزرگ در است ج. هدف نهایی، تسبیح و تنزیه خدای سبحان
 حمد همراه را نیک کارهای ۀ؛ چنانکه انسان همپذیردمی پرتو ستایش او تحقق

که نماز را خواندم.گویم مثال   ؛دهدمی نسبت خود به الهی  ید شکر خدا 
و شاید  است سبیح خود فراخواندهخدای سبحان بارها بندگان را به ت دوازده.

یکی از اسرار این سفارش مؤکد، سرکشی مداوم بندگان باشد. بنابراین همواره 
یوب و نقایص را از خود بداند و خدا را تسبیح و تنزیه و تعظیم ع ۀبایستی انسان هم

و سبب رفع  است کند. این چنین تسبیحی و اساسا  چنین حالتی بسیار ارزشمند
نَت  با تسبیح پروردگار یونس حضرت. شودمیها گرفتاریبسیاری از 

َ
ا أ

لا َ ِإلَه ِإل َ
اِلِميَن  از شکم ماهی نجات یافت. نیز عذر فرشتگان در  0ُسْبَحاَنكَّ ِإن ِي ُكنُت ِمَن الظ َ

ْمَتَناپیشگاه الهی بر اثر تسبیحشان پذیرفته شد: 
ا َما َعل َ

كَّ  ُسْبَحاَنكَّ َلا ِعْلَم َلَنا ِإل َ ِإن َ
نَْت اْلَعِليُم اْلَحِكيُم 

َ
 1.أ

گر  است تسبیح حقیقی، پیراستن پروردگار از هرگونه عیب و نقصی سیزده. و ا
خواری آنان  ساززمینه یقی بندگان را فراهم نکند وحق فتح ۀخدای سبحان زمین

 صرن بر خود بندگان به خلقت ابتدای از که ایگردد، دیگر منزه نخواهد بود و به وعده
یم از یاری بندگان خود یاد کر قرآن در بارها روین هم از. است نکرده عمل داده ظفر و

یخ، نصرت او شامل بسیاری از مؤمنان شده کندمی . البته است و در سراسر تار
و او نیز  کنندمی؛ یعنی مؤمنان خدا را یاری است سنت الهی به شکل مبادله

ُه مؤمنان را:   3.َمن َينُصُرُه  َوَلَينُصَرن َ الل َ
گرامی اسالمتردیدبی چهارده. گناه صغیره  ، پیامبر  در سراسر عمر شریفشان 
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کبیره که در این سوراندنداده ای انجامیا  ی دیگر برخ همچون - مبارکه ۀ. اما از آنجا 
ید اندکی شک و تردید در شا و اندغفار شدهاست ایشان مأمور به -قرآن  هایرهاز سو

ی و بررس تراین مسئله با نگاهی عمیق است رآن پدید آید، شایستهمخاطبان ق
گردد. علت  :گرددغفار پیامبر به یکی از صور زیر برمیاست روشن 

گرامی گرچه مخاطب پیامبر  ی هاانسان، اما مخاطب حقیقی است الف. 
کنایی گو. کارندگنه کرده فرمایدمییا خدای متعال با تعبیر  گناه نا غفار تاس پیامبر از 
گناهکار آمرزش نمیکندمی از پیشوای خود بیاموزید و  !خواهید، ولی شما بندگان 

کنید.است سر بر  غفار فرود آرید و توبه 
. در رودمی ی مهم تربیتی به شمارهاروشکه این رفتار اکنون از  است جالب

گر کنندمیعلوم تربیتی سفارش  کالس درس باید بر شا گاهی معلم و مربی در  د که 
کم گردان  یند و به درس، بیشتر اهمیت آ خود به کارممتاز بیشتر سخت بگیرد؛ تا شا

 دهند.
گرامی که پیامبر  ، داندمی همیشه خود را در محضر الهی ب. شاید از آنجا 

کم ترمهم کاری کندمیحس  کاری  ین را چونان ا و کرده ترک تریتاهمرا به قصد 
گرچهکندمیغفار است شمرد وگناهی واقعی می غفار است غفار دیگران،است . بنابراین 

گناه  .است غفار از ترک َاْولیاست ، در مورد ایشان ازاست از 
که در وادی سیر و سلوک اند و با مباحث عرفانی و معرفتی آشنایی ج. آنان 

سالک الهی به هنگاِم عبور از منزلی به منزلی باالتر و یافتن معرفت  دانندمیدارند، 
و به  یابدمیو مقصرتر  ترکوچکه پروردگار واال، خود را در برابر عظمت الهی بیشتر ب

گناه  ید همین احساس نقصان همیشگی، سببشا پس. کارلحاظ منزل پیشین 
 .شودمیغفار است

غفار است . بنابراین رعایت تمام آداب دعا دراست غفار، نوعی دعااست پانزده.
دعا به ستایش و تسبیح الهی سفارش شده،  یش ازپ که طورو همان است نیز الزم

ی سبحان در این سوره، خدا رواینغفار نیز پس از ستایش باشد. از است است بهتر
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 غفار.است و سپس به دهدمیرا به تسبیح و تحمید فرمان  نخست پیامبر
کمی عجیب به نظراست شانزده.  ؛ اما با تأملرسدمی غفار پس از فتح و ظفر، 

که  است ، ُعجب و غروریهاپیروزی ۀی برد. از آفات همپ آن ازر به توانمی
 . راهکار خدای سبحان برای حل این مسئله،شودمییر فاتحان و قهرمانان گگریبان

و در نتیجه سبب  کندمیغفار، انسان را به خدای قادر متوجه است .است غفاراست
کاذب انسان بشکند. از سوی دیگر، شودمی  که شودمیسبب  غفاراست که غرور 

ی بزرگ حقیقت نصر را از خدا چون نکنند، منتسب خود به حقیقتا   را نصر فاتحان،
ِه اْلَعِزيِز اْلَحِكيِم یگری: د نه ،داندمی آِن خود ا ِمْن ِعنِد الل 

ْصُر ِإل َ  0.َوَما الن َ
 را توبه ۀکه تواب، خود زمین است از آن رو« غفار»به جای « تّواب»تعبیر هفده. 

 سپس و کندمی التفات مؤمن ۀ. یعنی نخست خداوند به بندکندمییجاد ا عبد در
که بنده خود  است اما غفار اعم از آن 1.َتابَّ َعَلْيِهْم ِلَيُتوُبوا: یابدمییق توبه توف او

 بازگردد یا به لطف الهی توفیق بازگشت یابد.
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 مسد ۀ  سور
 :۵ - ۱ آیات

ِه ال ِحيم. ِبْسِم الل  ْحمِن الر َ بِى َلَهٍب َوتَب ر َ
َ
ْغنَی َعْنُه َماُلُه ( ۱)َتب َْت يَدا أ

َ
َما أ

ب  سَّ يْصَلى َناًرا َذاتَّ َلَهب ( ۲)َوَما كَّ اَلَة اْلَحَطب ( ۳)سَّ ُتُه َحم َ
َ
َواْمَرأ

د ( ۴) سَّ ن م َ  (.۵)فِى ِجيِدَها َحْبٌل م ِ
شند ( مال و 1ب، و مرگ بر او باد.)يده باد دو دست ابوهلبر. مهربان ۀبه نام خداوند بخ

ودیبه( 2منال او، سودی برای او نداشت.) ( و زنش، آن 3يد.)درآ وردر آتیش شعله ز
گردنش طنایب از لیف خرما4)،[افروزآتش] كشهیمه  (5.)است ( بر 

 هاها و آموزهپیام
 ۀی بدانیم و چه جملخبر ۀرا، چه جمل« تب»و « تبت»در این سوره،  .یك

گرفته باریک عن و نفرین(،یی)لانشا و بار دیگر به  است شخص ابولهب را هدف 
که ابزار اعمال قدرتهادست  خود که طور. بنابراین لعنت الهی، همان است ی او 
، ترسی ایوعده ینچن قطعا  . بردیز از بین مین را آنها اعمال ،کندمی نابود را کافران

 .گذارددر دل مؤمنان باقی نمی
گرامی اسالمابوله دو. پدر دوم   بود و در عرف جامعه، عمو ب، عموی پیامبر 
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 لفظ اب یم برای آزر، عموی حضرت ابراهیمکر قرآن در چنانکه ؛شودمیشمرده 
کار رفته ِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم ِلَأِبيِه آَزَر : است )پدر( به  این مذمت شدید، نشان  0.َو

گیرند، نفرین و ین خویشان پیامبر تریكنزد که دهدمی گر راه طغیان را در پیش  نیز ا
که تماما  دربار ایسوره عذاب خواهند شد. آیا در قرآن یك نفر باشد؟  ۀوجود دارد 

 با او نسبت که دهدمیبه نفرین ابولهب و همسرش نشان  ایسوره اختصاص
 تأثیر در سرنوشت او ندارد. یامبرپ

کریم واژحال در ؛ندکنمیبرخی از لعن و نفرین، خودداری  سه.  ۀیکه در قرآن 
 آمده« تب»ین سوره نیز تعبیر ا در. است رفته کار به باریش از چهلب مشتقاتش و لعن

کافران و مشرکان است که نوعی لعن و نفرین است گاهی  کریم   ایگونهبه. در قرآن 
کافر معینی همچون زمان و اندعام، لعن و نفرین شده ی نیز همانند این سوره، 

 .است بولهب لعن شدها
ین ترکه او از سرسخت است دلیل اختصاص این سوره به ابولهب، آن

ی به آزار تا کردرا تعقیب می بود و مانند سایه، پیامبر دشمنان رسول خدا
یخ برای دشمنی  شده گزارش آوریی شگفتهای او نمونههاایشان برساند. در تار

که زائران مکه به اهنگام مثال   ؛است  عتبار پیوند خویشاوندی ابولهب با پیامبری 
ی گاه. خواندمیرا ساحر  یدند، پیامبرپرسیم اسالم دربارۀ و رفتندنزد او می

یم. او پاسخ رویم، از اینجا نمینکن مالقات محمد با تا گفتندبرخی به او می
 همچنین نقل شده« ی او هستیم.مداوا سرگرم ما و است مجنون محمد»: دادمی
گاهی به سوی رسول خدا تاس  .کردمی سنگ پرتاب که 

کسی، یعنی دعا برای دور شدن او از رحمت الهی در  چهار. لعن و نفرین 
کرده  :اندآخرت؛ اما برخی آیات، برخی پیامدهای دنیایی لعن نیز اشاره 
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که در این سوره به آن اشاره شدهشکست در مقابله با پیامبر -   .است ، 
ن َىقَ < ۀدر آی - 

َ
ُه أ کجا از حق  0؛ُيْؤَفُكوَن  اَتَلُهُم الل  خدا آنها را بکشد! چگونه و به 

که از  است یکسان با نبرد دارعهده خود که دهدمیخدا وعده  <منحرف شدند
کسی توان جنگیدن با خدا را دارد؟رحمت او طرد شده  اند. و چه 

که  است از رحمت الهی یگر آثار لعن و دورید از ها،نابودی اموال و سرمایه - 
َنا اْطِمْس َعَلى<: است آمده فرعون ۀدر قص ْمَواِلِهْم  َرب َ

َ
پروردگار ما، اموالشان را  ای 1؛أ

کن.  <تباه 
؛ چنانکه به آن تصریح است ویرانی بنیادها نیز سرنوشت مطرود و ملعون - 
ُه ُبنْ <: است شده تَى الل َ

َ
ِذيَن ِمن َقْبِلِهْم َفأ

ْقُف َقْد َمَكَر ال َ َياَنُهم ِمَن اْلَقَواِعِد َفَخر َ َعَلْيِهُم الس َّ
َتاُهُم اْلَعَذاُب ِمْن َحيُث لَا َيْشُعُروَن 

َ
که پیش از آنان بودند،  3؛ِمن َفْوِقِهْم َوأ کسانی  همانا 

کرد و سقف از باالی  کردند. پس خدا بنیانشان را از پایه ویران  حیله و نیرنگ 
یخت و ع گمان نمیسرشان بر آنان فرو ر که   .>یدرس را آنان کردند،ذاب از آنجا 

یات نورانی آن، آ تالوت هنگام و کندمیمؤمن، همواره با قرآن زندگی  پنج.
. وقتی آیات است یا قرآن در همان لحظه در حال نزول بر اوگو که کندمیاحساس 

 یدار سراپای وجودش راد شوق ،خواندمیی بیکرانش را هانعمتبهشت جاودان و 
 و شنودیم را آتش اهل ۀیرد و با تالوت آیات عذاب الهی، صدای ضجگفرامی
 خدا کهی زمان. بردیم پناه پروردگار به آن شّر  از و کندمیی داغ آن را حس هاشعله

گر و آوردی میجا به را آن شکر ،کندمییش را به او یادآوری هانعمت ذکر دشمنان  ا
ید. هنگام تالوت این سوره نیز، مؤمن باید جومی ، از آنها بیزاریآیدمیبه میان 
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کند. امام صادق هرگاه این سوره را : »فرمایدمی ابولهب و مانند او را لعن و نفرین 
کنید. او هرگز تکذیب پیامبر  0«و قرآن را رها نکرد. خواندید، ابولهب را نفرین 

گر برکت الهی نباشد، هیچ یك از  شش. کارایی هانعمتا ندارد و به ی دنیا 
کمکی   بخشدکه نعمت می است یرا خداز ؛سازدمییاز ننیب را او و کندنمیانسان 

 .دهدمی برکت آن به که است او هم و
ی دنیا، هانعمت پندارندکه می است در آیات بسیاری، سخن از دنیادوستانی

گر دانندمین که؛ درحالیاست یواراست گاهکیهت و کندمییازشان نبی ی اله دهارا ا
 نباشد، هیچ نعمتی برایشان سودی ندارد:

ْیئاً مال و فرزند:  الف. ِه شَّ ْولَاُدُهم ِمَن الل 
َ
ْمَواُلُهْم َولَا أ

َ
کافران به  1؛َلن ُتْغِني َعْنُهْم أ

یازی را در مال نجای تکیه بر رحمت الهی، به مال و فرزند خود متکی هستند و بی
د می  .یابندینم را آن رگزه کهویند؛ در حالیجو اوال 

ْیئاً ب. دوستان و یاران:  که  3؛َيْوَم لَا ُيْغِني َمْولًى َعن َمْولًى شَّ دوستان و یارانی 
 .ودی به حال شما در آخرت ندارندیا بودند، هیچ سدن در شما گاهتکیه

ْیئاً ج. مکر و حیله:  ْيُدُهْم شَّ که در دنی 1؛َيْوَم لَا ُيْغِني َعْنُهْم كَّ ا با مکر و آنان 
کار خود را پیش می کاری از دستشان بر نق در برند،حیله،   .آیدمییامت هیچ 

ي د. شفاعت خدایان:  ٍ َلا ُتْغِن َعن ِ ْحمُن ِبَُضر  ِخُذ ِمن ُدوِنِه آِلَهًة ِإن ُيِرْدِن الر َ ت َ
َ
َءأ

ْیئًا َولَا ُينِقُذوِن  َفاَعُتُهْم شَّ که امیدوارند روزی بت 1؛شَّ  خدا نزد را آنان ها،مشرکانی 
                                                           

ُتْم : »۱۲۱. ثواب األعمال، ص3
ْ
ْت  ِإَذا َقَرأ ِبیید َتّبَ

َ
َکاَن ِمَن  َوَتَب  َلَهب   ا أ ُه  ِبی َلَهب  َفِإّنَ

َ
َفاْدُعوا َعَلی أ

. ِبی ص َوِبَما َجاَء ِبِه ِمْن ِعْنِد اهلِل َعّزَ َوَجّلَ ُبوَن ِبالّنَ ِذیَن یَکّذِ
َ
ِبیَن اّل  « اْلُمَکّذِ

 . ۱۳. آل عمران/ 0
 . ۴۱. دخان/ 1
 . ۴۶. طور/ 2
 . ۲۰. یس/ 2
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 .نداردیان سودی برای آنان خدا شفاعت که بدانند کنند، شفاعت
ُثَرْت زونی نیروها: ـ. فهـ ْیئًا َوَلْو كَّ مشرکان  0؛َلن ُتْغِنَی َعنُكْم ِفَئُتُكْم شَّ

یروهای آنان هر اندازه فراوان ن اما ؛کندمیی نیرو، آنان را پیروزی فزون که پنداشتندمی
 .است اثربیابل خدا پوچ و باشد، در مق
َکَسب» با «مال» تفاوت در توانمی هفت. ی به مایملک انسان اول که گفت «ما

یه(؛ ولی دومی به اموال ارث مانند)نباشد کار و کسب راه از چند هر ،شودمیگفته 
ین اساس، پس از لعن و نفرین الهی، خشم خدا تمام ا بر. شودمیاکتسابی اطالق 
کفر می گیردمی ا فراهستی ابولهب ر که با زحمت به دست اموال ۀیرد و هممو او با  ی 

 .رودمی آورده یا به او ارث رسیده بود، بر باد
کید و مکر و حیل هشت. کریم در آیات بسیاری به   مشرکان و کافران ۀقرآن 

کید و  هایدلی آنکه مؤمنان در برا اما ؛کندمی اشاره خود ترس نداشته باشند، 
ْيُد : شماردیم پست و کوچک را آن و کندمین را همیشه تحقیر مکر آنا َما كَّ

لَاٍل  ا فِي ضَّ
ْيِد اْلَكاِفِريَن  1،اْلَكاِفِريَن ِإل َ َه ُموِهُن كَّ ن َ الل 

َ
 3.أ

که در مقابله با پیامبر بر ثروت خود  ابولهب نیز مردی ثروتمند و مغرور بود 
 ،کندنمییری جلوگ اشینابود از تنها نه او ثروت خدا فرموده به اما ؛کردمی تکیه

 .سازدمی وری را شعلهو عذاب آتش که شودمییزمی ه جهنم در اموالش
کامل  نه. کردار انسان در دنیا سنخیت و تشابه  عذاب پروردگار در آخرت با 

ی عذاب خواهد شد آتش به - اشیهکن تناسب به –دارد؛ چنانکه ابولهب در جهنم 
 داریعنی آتش زبانه لهب،. افکندی را به هراس میایش هر بینندههاکه لهیب شعله
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 .فهماندیم را آتش عظمت بودنش نکره. ورشعله و
 و آوردیم گرد را هاعذاب همسر او نیز از سنخ عمل وی خواهد بود؛ زیرا هیزم - 

یخت تا آن حضرت را رمی یر پیامبرمس در سپس و بستیم طناب با را آنها
که برای هاطناب آن و است دوزخ آتش کشرد. در قیامت نیز هیزمبیازا یی 

 .شودمییخته آو گردنش به گرفت،کار میی هیزم به آورجمع
گونه زن و شوهر سخن رفته ده. کریم از چهار   :است در قرآن 

َيْصَلىی؛ مانند ابولهب و همسرش: جهنم و کارهر دو زشت -  َنارًا َذاتَّ َلَهٍب  سَّ
اَلَة اْلَحَطِب * َوامْ  ُتُه َحم َ

َ
 .َرأ
که  مرد در راه حق، ولی زن در راه باطل؛ مانند حضرت نوح و لوط - 

ِذيَن یمان نیاوردند و اهل جهنم شدند: ا آنان به شانهمسران
ُه َمَثلًا ِلل َ َربَّ الل َ ضَّ

َة ُلوٍط 
َ
َة ُنوٍح َواْمَرأ

َ
 0.َكَفُروا اْمَرأ

ُه راه باطل؛ مانند فرعون و همسرش:  زن در راه حق، ولی مرد در -  َربَّ الل َ ضَّ
ِني ِمن فِ  ِة َوَنج ِ َة ِفْرَعْوَن ِإْذ َقاَلْت َرب ِ اْبِن لِي ِعنَدكَّ َبْیتًا فِي اْلَجن َ

َ
ِذيَن آَمُنوا اْمَرأ

ْرَعْوَن َمَثلًا ِلل َ
اِلِميَن  ِني ِمَن اْلَقْوِم الظ َ  1.َوَعَمِلِه َوَنج ِ

که هر -  اند؛ یعنی وجود مقّدس امیرمؤمنان و حضرت دو بهشتی زن و شوهری 
َباِن * زهرا)س(:  ِ ُكَما ُتَكذ  ِی آلَاِء َرب ِ

َ
َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َيْلَتِقَياِن * َبْیَنُهَما َبْرَزٌخ لَا َيْبِغَياِن * َفِبأ

ْؤُلُؤ َواْلَمْرَجاُن 
 3.َيْخُرُج ِمْنُهَما الل ُ

کریم در انتخاب واژه ؛ بدین رو برای زن یا شوهر است یار دقیقبس هاقرآن 
که نشان کاراست خدایی محبت و الفت ۀدوزخی، تعبیر زوج یا زوجه   ؛بردنمی ، به 

اَلَة اْلَحَطِب  ؛ مانند زن ابولهبگیردمی بهره« امرأة»یر تعب از بلکه ُتُه َحم َ
َ
و زن نوح  اْمَرأ
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َفُر  و لوط ِذيَن كَّ
ُه َمَثلًا ِلل َ َربَّ الل َ َة ُلوٍط ضَّ

َ
َة ُنوٍح َواْمَرأ

َ
 0.وا اْمَرأ

، واقعیتی دیگریکو اثرپذیری آنها از  دیگریکتأثیر زن و شوهر بر  یازده.
ی فراوان در جامعه دارد. معموال  میان زن و شوهر هاو نمونه است انکارناپذیر

کارهای نیک یا بد با  است سنخیت و تشابهی همراه  دیگریککه آن دو را در 
ی او هاخباثت و های همسر ابولهب با شوهرش در شرارتهمراه پس. دکنمی

گر در او نیروی گیردمی اتفاقی نیست؛ بلکه از همان سنخیت سرچشمه ؛ چراکه ا
ی از قدر کمیا دست شود؛ شوهرش مانع ستتوانمی خیر و نیکی غلبه داشت،

سر، بسیار دقت و رفتار ناشایست او بکاهد. بر این اساس باید انسان در انتخاب هم
کند.  مواظبت 

بارزش همسر  ۀ. نموناست ی عذاب الهی، تحقیر در جهنمهاشیوهاز  دوازده.
 گوشزد و دپردازمی یان سرنوشت اوب به مبارکه ۀکه در این سور است ابولهب

 با معموال   ها؛ زنیابدمیقرار است ین شکل در جهنمترکه به پست فرمایدمی
گردن او طناب دوزخ در کهیند؛ در حالیراآیم را خود گردنبند، ی خشن و آتشین بر 

یی هایا هیزمدن در آنکه جرم به ؛کندمییزند و هیزم آتش خود را بر پشت حمل آومی
گرد آورده و با طناب می که  بریزد و ایشان را بیازارد.  یامبرپ راه سر بر تا بسترا 
 .است پس عذاب او، تجسم اعمال او

؛ زیرا است یی شدهگوسوره، سرنوشت ابولهب و همسرش پیش در این سیزده.
کفر از دنیا رفتند. البته آن دو یار خود همانند اخت با ستندتوانمی او و همسرش با 

ایمان بیاورند و ایمان آن دو موجب عملی نشدن تهدید الهی  دیگران به پیامبر
 .آورندییمان نما گاههیچ دو آن که دانستمیشود؛ ولی خدای سبحان 

: علم الهی، سبب ایمان نیاوردن آیدمیدست ی به مهم ۀاز این بیان، قاعد
                                                           

 . ۱۳. تحریم/ 3
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کافران، تعصب و عناد خودشان . ابولهب است نیست، بلکه علت ایمان نیاوردن 
ینکه چون خداوند علم دارد، ایمان ا نه ؛داندمی ین راا خدا و آوردایمان نمی

 عذاب معنا و توجیه ندارد. و دیگر آیدمی الزم جبر وگرنه آورد؛نمی



 

 اخالص ۀسور
 
 
 

الص ۀ  سور  اخ 
 :۴ - ۱ آیات

ِحيم.  ْحمِن الر َ ِه الر َ َحد ِبْسِم الل 
َ
ُه أ َمد ( ۱)ُقْل ُهَو الل َ ُه الص َّ َلْم يِلْد ( ۲)الل َ

َحد  (۳)َوَلْم يوَلد 
َ
ُه ُكُفًوا أ

 (.۴)َوَلْم يُكن ل َ
شند ( نزاده و 2یاز،)ن( خدای یب1ی يكتا،)داخ است او: بگو. مهربان ۀبه نام خداوند بخ

كیس مهتای او نیست.)3،)است زاده نشده  (4( و 

 هاها و آموزهپیام
ی، شأن و جایگاهی متعال پروردگار وصف در اخالص مبارکۀ ۀسور .یك

 همچون د؛پردازمی ی خاص خداهاویژگیی دارد و به بیان الکرسهمچون آیة 
 ذات، صفات و افعال. اینها اوصافی انحصاری یی در سه مقامهمتایگانگی و بی

 .کندمییت و ترکیب جسم ۀکه او را سزاوار پرستش و پیراسته از شائب است
که این سوره با آیاتی اندک، تبیین  ین حقیقت هستی را بر عهده تربزرگاز آنجا 

کریم برخورداردارد، از شرافت و جایگاهی ویژه    . امام صادقاست در قرآن 
گرامیفرمایدمییث معراج در حد  ۀسور»فرمود:  : خدای سبحان به رسول 

 یرا این سوره شناسنامه منز بخوان؛ ،است شده نازل که گونههمان را اخالص
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 در آن قرائت از پس توانمی که است ایسوره نهات اخالص، ۀهمچنین سور 0.«است
تصدیقش « ر منپروردگا است ی؛ چنینرب اهلل کذلک» عبارت با نماز، دوم رکعت

 کرد.
کریم شمرده دو. در  1اند.روایات بسیاری، این سوره را معادل یک سوم قرآن 

 :است تحلیل آن، چند احتمال بیان شده
کلی کریم، دارای سه مع توانمی الف. در یک نگاه  ارف اعتقادی را در قرآن 

ث یین مباحتب دارمحور اساسی دانست: توحید، نبوت و معاد. این سوره عهده
 .است یک سوم قرآن در آن ۀ. پس چکیداست توحیدی

و  است ین اسالم، شناخت خدا در سه مقام ذات و صفات و افعالد ۀب. پای
 .است و توحید ذاتی معرفت ۀید به زیباترین شکل، آیینتوح ۀسور

ید، احکام عقا ۀیم به سه مسئلکر قرآن معارف همۀ بازگشت گفت توانمی ج.
ید در جهت تبیین قسم یکم یعنی عقاید، توح ۀو سور تاس و سرگذشت پیشینیان

 .است نازل شده
که در آغاز چهار سور سه.  «قل» امر فعل ناس، و فلق کافرون، اخالص، ۀاز آنجا 

از  ایگونه. مشهورند «قل چهار» به اصطالح در ها، این سورهاست رفته کار به
ی هر چهار سوره، شناخت اساس محور. خوردپیوستگی نیز در میان آنها به چشم می

یهاست پروردگار  مبارکۀ ۀ. سوراست این موضوع نگریسته ی بها؛ ولی هر یك از زاو
و  است یازنی توحید پرداخته و اینکه خدا یگانه و بیاثبات ۀیشتر به جنبب اخالص،

کنند و سر برآفر ۀهم  ۀانش نهند. در سورستآ یدگان باید در تمام امور به او تکیه 
ین سوره از نفی التفات و توجه به ا در چراکه ؛است تری برجستهسلب جنبۀ کافرون،

                                                           

 . ۰۱۵، ص۲. علل الشرائع، ج3
 . ۱۲۱، ص۲. التهذیب، ج0
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. دو است . هر دو سوره نیز مرتبط به افعال قلبیاست خدایان دروغین سخن رفته
و اینکه  است ی نجات از وساوس شیطانیهافلق، در مقام بیان راه و ناس ۀسور

، و هر دو است یاطینش ۀز وسوسی در امان ماندن ابرا هاانسان گاهخدا تنها پناه
 .است سوره مرتبط با افعال بیرونی

. شودمیو جز بر او اطالق ن است اسم خاص پروردگار« اهلل»نام مقدس  چهار.
ی پروردگار ها؛ اما دیگر ناماست جالل پروردگار سبحان و کمال صفات جامع چون

کرم و رحمت « حیمر»و « کریم»؛ مانند است معموال  اشاره به یکی از اوصاف او که به 
 .است یش از دو هزار و پانصد بار در قرآن آمدهب «اهلل» ۀاو اشاره دارند. لفظ جالل

کلمات در آیات آغازین سور پنج. ، بیانگر مفاهیم و اخالص ۀترکیب و چینش 
، اشاره به جایگاه رفیع و «هو». در آغاز، ضمیر غائب است معانی ژرف و عمیقی

. سپس لفظ است که از هر تصریحی باالتر یا؛ اشارهستا یافتنی خدانادست
و آنگاه دو اسم  است ی اوهاویژگی و صفات ۀکه جامع هم آیدمی «اهلل» ۀجالل

 .دهندمیکه دو صفت مهم خدا را نشان « صمد»و « احد»
اشاره به جایگاهی رفیع دارد، « هو»، ضمیر بنا به روایتی از امیرالمؤمنین

 اسم یا وصفی آورده شود:بدون اینکه از آن 
یا حضرت » شب پیش از نخستین نبرد جهان اسالم، جنگ بدر، در عالم رؤ
که به من چیزی بیاموزید تا به یاری آن بر  خضر را دیدم. از ایشان خواستم 

گفت: این ذکر را بر زبان آور:  کنم.  « یاهو یا من ال هو اال هو.»دشمنان غلبه 
کردم. فرمود: علی  بودم، برای رسول اهلل یدهد شب در را آنچه گاهانصبح نقل 

ین ذکر را پیوسته در روز جنگ بدر ا پس. اندجان، به تو اسم اعظم الهی را آموخته
 0«م.کردمی زمزمه

                                                           

 . ۳۳۰، ص۵. البرهان، ج3
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 افعال، و صفات و ذات ۀی اعتقاد به توحید در هر سه مرحلعمل ۀنتیج شش.
که در چنین جایگاه کس. شودمی گرید عبادی جلوهتوح در یی همتایگانه و بیی 

قرار دارد، پرستِش جز او عاقالنه نیست. بنابراین هر چه شناخت نظری انسان 
نحصار پرستش در خدا ا و دهدمیی اثر خود را نشان عباد اعمال در شود، ترعمیق

که جوی را میکس فطرتشان و سرشت اساس بر هاانسانرا در پی دارد؛ چراکه  یند 
که مؤثری ی آنها را برآنیازها ۀهم گر واقعا  از لحاظ نظری به یقین برسند  ورد. اکنون، ا

ی را و و آورندطبیعی تنها به او پناه می ایگونهبهدر جهان هستی جز خدا نیست، 
یشان باشد؛ نه اینکه واقعا  نیازهاتند؛ هر چند عبادتشان به هدف برآوردن پرسمی

 خدا را شایسته عبادت یافته باشند.
 ی، دو نظریه وجود دارد:عرب زبان در «اهلل» مقّدس امن ۀدربار هفت.

؛ زیرا عقول و افکار از درک است به معنای تحیر و سرگردانی« اله». مشتق از ۱
اهلل، : »فرمایدمی یرمؤمنانام چنانکه اند؛ذات ازلی او عاجز و در فهم او سرگردان

درک االبصار، المحجوب  معناه المعبود الذی یأله فیه الخلق، واهلل هو المستور عن
اهلل معناه المعبود الذی أله »فرمود:  نیز حضرت باقر 0« عن االوهام والخطرات.

 1«الخلق عن درک ماهیته و اْلحاطة بکیفیته.
 .است یا؛ زیرا او پناه هر پناهندهاست به معنای پناهندگی« وله». مشتق از ۲

کاربردی  در زبان عربی، معانی متفاوت« احد»و « واحد» هشت. دارند و 
گانه.  کار« واحد»جدا ی و ثالثی برای آن فرض شود؛ ثان که رودمی در جایی به 

که مانندی برای آن قابل تصور نیست.« احد»برخالف   که یعنی یکتایی 
« ماجائنی واحٌد »در جمالت منفی، سلب عموم نیست؛ چنانکه « واحد»

                                                           

 . ۳۳. التوحید، ص3
 . همان.0
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 مستلزم نفی « احد»اما نفی « یک نفر نیامد؛ ]بلکه چندین نفر آمدند[.»یعنی: 
هیچ »یعنی: « ماجائنی احد»ی و چه ذهنی؛ چنانکه خارج چه ؛است افراد ۀهم

جز بر ذات مقّدس حضرت حق « یتاحد» صفت که است روایناز « کس نیامد.
 .گردداطالق نمی

 ی زیبای این سوره، سبب های دقیق و چینشهاتعابیر ظریف و انتخاب
ی به این سوره داشته باشند. ان و متفکران، نگاه ویژهیشااندکه ژرف است شده

ی مردم الزمانآخر در که دانستمیپروردگار متعالی : »فرمایدمی امام سجاد
ید را نازل حد ۀیات آغازین سورآ و اخالص ۀسور رواینیش خواهند آمد. از اندژرف

 0«فرمود.
کریم در بیان حقایق و معارف، سبک و روشی و نه. که اندیشه و قرآن  یژه دارد 

کار میبد. کندمیذهن مخاطب را فعال  کلماتی را به  گاه   و منعطف که بردین رو 
گونپذانطباق گونا کلم اند؛یر بر مصادیق  ی نیز از دو گاه. کوثر سورۀ در «کوثر» ۀمانند 

که هر یك زیبایی و عمق خاص  گیردمی ترکیب متفاوت در بیان یک مطلب بهره
 غائب و مبهم ذات به که اخالص ۀدر آغاز سور« هو»مانند ضمیر غائب  خود را دارد؛

 آیدمیی خبر ۀدر جمل« اهلل»ی در ادامه، اسم ظاهر ول ؛کندمی اشاره پروردگار نظر از
 .دارد داللت شمارشی بیهانشانهکه بر حضور روشن او و 

که هماست در زبان عربی به معنای قصد و مقصود« صمد» ده. کسی   ۀ، و 
 . امام جوادکنندمیی را قصد و و دارند کامل اعتماد او به امورشان در مخلوقات

که  1السید المصمود الیه فی القلیل والکثیر؛»در بیان معنای صمد فرمود:  بزرگی 
                                                           

ْوِحیِد : »۳۱، ص۱. الکافی، ج3 ُه  َفَقاَل ِإّنَ اهلَل َعّزَ َوَجّلَ َعِلَم  ُسِئَل َعِلی ْبُن اْلُحَسیِن َعِن الّتَ ّنَ
َ
 یُکوُن  أ

َماِن  ِفی ْقَواٌم  آِخِر الّزَ
َ
ُقوَن  أ ْنَزَل اهلُل َتَعاَلی ُمَتَعّمِ

َ
َحٌد َواآْلیاِت ِمْن ُسوَرِة اْلَحِدیِد ِإَلی َقْوِلِه  َفأ

َ
: ُقْل ُهَو اهلُل أ

ُدورِ    «َفَمْن َراَم َوَراَء َذِلَك َفَقْد َهَلَك.  َوُهَو َعِلیٌم ِبَذاِت الّصُ
 . ۱۲۰. همان، ص0
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کالن خود به وی رجوع کارها ۀمخلوقات در هم  او محتاج و کنندمیی خرد و 
ز بر ذات مقدس الهی اطالق به صورت حقیقی، ج« صمد»ین بنابرا «.هستند

 .گرددنمی
کاملتوح اخالص، ۀآیات یکم و دوم سور کردهترید را به  یرا ز اند؛ین شکل بیان 

)مبتدا و خبر( به دو ویژگی  یانی مشترکب و روش به «اهلل» ۀدر آنها لفظ جالل
اشارت به ذات مقّدس « احدیت. »است وصف شده« صمدیت»و « احدیت»

 .است ّرف توحید افعالیمع« صمدیت»الهی، و 
ید، انسجام و پیوستگی منطقی و زیبایی مشاهده توح ۀدر آیات سور یازده.

 الزمۀ درنگید و بیگوو یگانگی خدا سخن می« یتاحد» از نخست ۀ. آیشودمی
 که است یرنظیرا تنها خدای احد و بیز ؛کندمیرا بازگو « صمدیت»یعنی  آن،
یازی او نین صمدیت و بیهمچن. باشد جوداتمو همۀ مقصود و مصمود دتوانمی

 .کندمییاز نیز، او را از فرزند و والدین و همسر بیچاز همه 
 و جوف که اندرا چیزی دانسته« صمد»ی واژگانی، هااز فرهنگ ایپاره دوازده.

شکی  0«الصمد الذی الجوف له.»فرمود:  ی خالی( ندارد. امام حسینفضا)شکم
کاربرد  که  و در بیان وجه اطالق  است به این معنا برای خدا مجازی« صمد»نیست 

 :داد احتمال دو توانمی آن،
ی خدای ول ؛شوندمیالف. اجسام توخالی اثرپذیرند و دچار قبض و بسط 

که جوف و شکم نداشته باشد، جسم. ب. گرددسبحان از چیزی متأثر نمی ی 
نیز  َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد  ۀآی. است یکی از صفات خدا، صمد رواینید. از زانمی

کیدی بر آن  .است تأ
کتاب برای خدا قائل به فرزند بودند؛  سیزده.  بیشتر مشرکان و اهل 

                                                           

 . ۳۳. شیخ صدوق، التوحید، ص3
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که ُعزیر ِه  نددانستمیرا فرزند خدا  همچون یهودیان    0َوَقاَلِت اْلَيُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن الل 
که عیسی اَرى  آوردندمی را فرزند او به شمار و نظیر مسیحیان  صَّ َوَقاَلِت الن َ

ِه  که معتقد بودند فرشتگان فرزندان خدایند 1اْلَمِسيُح اْبُن الل   و مانند مشرکان 
َخَذ ِمَن اْلَملَاِئَكِة  3.َوَخَرُقوا َلُه َبِنيَن َوَبَناٍت ِبَغْيِر ِعْلٍم  ُكم ِباْلَبِنيَن َوات َ ْصَفاُكْم َرب ُ

َ
َفأ

َ
أ

لم یلد = » رواین از. اندداده نسبت خدا به ندرترزند بودن را بهاما ف 1ِإَناثاً 
 .است مقّدم شده« است لم یولد = زاده نشده»، بر «یدزانمی

که جایگاه آن متأخراکلمه آوردن مقدم بالغت، علم ۀبر پای چهارده. ، است ی 
َحٌد  ۀ. در آیاست مفید حصر و انحصار

َ
مقّدم « کفوا  »بر « له»نیز  َلْم َيُكن َلُه ُكُفوًا أ

. این تقدیم، بر انحصار یگانگی در است که جایگاهش پس از آن است شده
ین بنابرا. شودمییعنی شامل هیچ موجود دیگری ن ؛کندمیخدای متعالی داللت 

ِه َتْطَمِئن ُ  ۀکه مثل و مانند ندارد. از همین قاعده در آی است فقط او لَا ِبِذْكِر الل َ
َ
أ

که قلبدر توانمی 1،اْلُقُلوُب   یابند.یاد و نام خدا آرامش می با تنها هایافت 
یخ، هیچ  پانزده. یعنی  -ی برای خدای سبحانذات شرک به کسدر سراسر تار

ی دور، اعتقاد هازمان از اما ؛است نشده معتقد -الوجوداعتقاد به وجود دو واجب 
  انپرستبت .است یج بودهبه وجود شرکایی برای خدا در تدبیر امور جهان، را

که فرعون را میکسان مانند - پرستانیا انسان ی اچنین عقیده - یدندپرستی 
که ضد توحید افعالی گفت اعتماد انسان در زندگی به است داشتند  . شاید بتوان 

دیگران، از مصادیق پنهان شرک افعالی باشد؛ هر چند از لحاظ اعتقادی شرک 
                                                           

 . ۰۳. توبه/ 3
 . همان.0
 . ۱۳۳. انعام/ 1
 . ۴۳. اسراء/ 2
 . ۲۳. رعد/ 2
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 .شودمیمحسوب ن
ی نیز دارد؛ زیرا معنای آن، اجتماع ۀتوحید، افزون بر بعد فردی، جنبشانزده. 

کمیت و تشریع قوانین در خدا که به یگانگی و است انحصار حق حا کس  . هر 
کمیت و جعل ن اجتماع ۀیی خدا باور داشته باشد، در عرصهمتابی یز حق حا

که به توحکر قرآن. داندمی قوانین را برای خدا محفوظ کسی را  ید اجتماعی یم، 
کافر می ولِئكَّ ُهُم اْلَكاِفُروَن : شمارداعتقاد ندارد، 

ُ
ُه َفأ ْنَزَل الل 

َ
 0.َوَمن َلْم َيْحُكم ِبَما أ

                                                           

 . ۴۴. مائده/ 3



 

 فلق ۀسور
 
 
 

لق   ۀ  سور  ق 
 :۵ - ۱ آیات

ِحيم.  ْحمِن الر َ ِه الر َ ُعوُذ ِبَرب ِ اْلَفَلق ِبْسِم الل 
َ
ِ َما َخَلق ( ۱)ُقْل أ ر  ( ۲)ِمن شَّ

 ِ ر  اَثاِت فِى اْلُعَقد ( ۳)َغاِسٍق ِإَذا َوَقب َوِمن شَّ ف َ ِ الن َ ر  ِ ( ۴)َوِمن شَّ ر  َوِمن شَّ
د   (.۵)َحاِسٍد ِإَذا َحسَّ

شند ه 1)دم،يدهسپ پروردگار به برمیم پناه: بگو. مهربان ۀبه نام خداوند بخ ( از شر  آنچ
يده كه می2،)است آفر يكی آنگاه  ن افسون در ( و از شر  دمندگا3)گسترد،( و از شر  تار

زد.)4)ها،گره كه حسد ور  (5( و از شر  هر حسودی 

 هاآموز و هاپیام
 و سه رکن دارد: است عاذه، پناه بردن به دیگری از هر شّر و بدیاست .یك

 انسان که چیزی)منه مستعاٌذ . ۰ ؛(گاهپناه)به مستعاٌذ . ۲ ؛(آورنده)پناه . مستعیذ۱ 
عاذه و است ی اصلروشنبه مبارکه ۀین سورا(. دبریزد و به جایی پناه میگریم او از

کرمپ. کندمیارکان آن را بیان  که مخاطِب  یامبر ا « قل اعوذ»و امت ایشان 
 آفات، و شرور و «گاهمستعاٌذ به= پناه»، و پروردگار، «مستعیذ = پناهنده»هستند، 

 .هستند «منه مستعاٌذ »
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کید ویژه دو. کریم است ی شدهاتأ عاذه و التجا به است با که قرائت قرآن 
ْيَطاِن : فرمایدمیپروردگار آغاز شود؛ چنانکه  ِه ِمَن الش َّ تَّ اْلُقْرآَن َفاْسَتِعْذ ِبالل َ

ْ
 0.َفِإَذا َقَرأ

کریم می کهنمادقت در تعابیر قرآن   ۀعاذاست عاذه در هنگام قرائت قرآن بااست یاند 
 «اهلل» مقّدس ذات نخست، ۀعاذاست ین سوره، فرقی ظریف دارد. درا در مطلوب

 َرب ِ اْلَفَلِق  عاذه به یکی از اوصاف الهیاست ی در این سوره،ول ،است گاهپناه
کرد: از است  هنگام که آنجا. شاید بتوان راز و حکمت این تنوع تعبیر را چنین بازگو 

گام میکر قرآن قرائت  نقرآ قرائت با خواهدمی و گذاردیم انسان به مقام قرب الهی 
کردن او اقدام ش گردد، ترنزدیک پروردگار به  از و کندمییطان با تمام توان به منحرف 

؛ پس برای دفع شر او نیز باید به اسم اعظم گیردمی بهره خود تری قویهاوسوسه
یکی و ِسحر و است هالل   الهی که از تار کرد؛ اما در این سوره، ضررها و شروری  عاذه 

و اوصاف الهی برای راندن آنها  است ی دنیاییخطرها ،رسدمی حسد به انسان
 .کندمیکفایت 

پیش از هر رخداد برای انسان، او به پروردگار خویش پناهنده  است بهتر سه.
یری گو پیش است عاذه سبب دفع شروراست عاذه روی آورد؛ زیرا قطعا  است شود و به

گرامی اسالمپ. است درمان از ترآسان  مبارک، ۀخواندن این سورهمیشه با  یامبر 
و امام  ی دفع بالیا از وجود امام حسنبرا و بردیم پناه پروردگار به آفات و شرور از

 .کردمی یذتعو ناس سورۀ و مبارکه ۀ، آن دو را با این سورحسین
که پیامبران هرگز سحر ن ؛ است یشانا وهن ۀیرا مایز ؛شوندمیبرخی معتقدند 

 .شودمیکه واقع ن است عاذه، از شریاست اما این
 و عمل خود را نیز صالح  کندنمیعاذه اکتفا است ی، بهواقع ۀپناهند چهار.

  کریم قرآن آنچه طبق بر - بیت اهل که گونههمان ؛سازدمیو شایسته 
                                                           

 . ۳۳. نحل/ 3
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: کردندیم جمع صالح عمل با را پروردگار از خوف و بودند گونهاین - کندمی نقل
َما ُنْطِعُمُكْم لِ  َنا َيْومًا َعُبوسًا ِإن َ ا َنَخاُف ِمن َرب ِ ِه لَا ُنِريُد ِمنُكْم َجَزاًء َولَا ُشُكورًا * ِإن َ َوْجِه الل َ

 0.َقْمَطِريراً 
عاذه از شرور است و« رب الفلق»تناسب و پیوند روشن و آشکاری میان  پنج.

 وجود دارد:
یکی شب را می که هر روز، تار  آورد،یبرم را صبح و شکافدالف. پروردگاری 

 .رهاندیز از ظلمت شرور مین را اشپناهنده
. در آن هنگامه، نسیم است ی ویژه در اسالمهازمان از دم،ب. فلق یا سپیده

یگاهی خاص در پیشگاه خدا جا سحر، در غفارکنندگاناست و وزدرحمت الهی می
 است گان آسمان و زمینو طلوع فجر، مشهود فرشت 1اْلُمْسَتْغِفِريَن ِباْلَأْسَحارِ  دارند

اَن َمْشُهوداً   عاذه و التجا به پروردگار در آن زمان، بهاست روناز ای 3.ِإن َ ُقْرآَن اْلَفْجِر كَّ
 .است ترنزدیکجابت است

کلمات انطباق«فجر»و « کوثر»نیز مانند « فلق» شش.  یر بر معانی پذ، از 
گون گونا ختالف دارند و سه احتمال . مفسران بر سر معنای آن ااست و احتماالت 

 :اندداده
یاه شب شکافته و روز آشکار س ۀیرا در این هنگام، پردز دم؛. سپیده۱

 .گرددمی
گیاهان و پوشاندن لباس هایتقابل و هایتظرف ۀ. آشکارکنند۲ ی حیوانات و 

َو  ۀدر آی« فالق»وجود بر قامت آنان؛ چنانکه  ِ َوالن َ َه َفاِلُق اْلَحب  به معنای  1ىِإن َ الل 
                                                           

 . ۱۳-۳. انسان/ 3
 . ۱۱. آل عمران/ 0
 .۱۳. اسراء/ 1
 . ۳۵. انعام/ 2
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ک درون در دانه ۀشکافند  .است خا
 ی.هست ۀینندآفر و عدم ۀ. شکافند۰

که چگونه خدا در این سور هفت. گر سؤال شود  عاذه از شّر است به مبارکه ۀا
ِ َما َخَلق> است یدهآفر را آنها او خود که دهدمیموجوداتی دستور  ر   ، پاسخ این<ِمن شَّ

گونه است  های با قصد و توجه، سراغ شرور و زشتیبرخ: نداکه مخلوقات الهی دو 
که آدم مانند ،روندمی گزنده  یان، و بعضی دیگر همچون حیوانات درنده و حشرات 

 دو هر. زنندی دست میکار به خود ۀعقل و شعور ندارند، بر اساس سرشت و غریز
انین یا تخلف از قو ها. پس اعمال آفریدهاست یان آفریدهجهان پروردگار را گروه

، یا همچون حشرات و حیوانات موذی، رفتاری است آفرینش و مسیر اصلی آنها
که انسان همواره به پروردگارش پناه برد  است . بر این اساس، ضروریاست غریزی

 تا او را از انحراف در فطرت نجات دهد. است که مدّبر خیر و شّر هستی
کلی رآف شرّ  از عاذهاست نخست مبارکه، ۀدر این سور هشت. یدگان به صورت 

ِ َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب  شب از عاذهاست سپس و شودمییاد  ر  به شکلی خاص.  ِمن شَّ
یکی شدید شب« غاسق» داخل و فراگیر « وقب»و  است در لغت به معنای تار

 شدن.
که شب برای برخی ترس یکی فراگیرش به تار و ظلمت و است آوراز آنجا 

کمک  ایپاره ارتکاب  دهدمییا توطئه  حمله فرصت شرور افراد به و کندیماز شرور 
گناهان را آسان برخ وقوع و که در شب رخ با ،کندمیی از   به ،دهدمیید از شروری 

 ریم.بب پناه خدا
عاذه از مطلق شرور است که پس از است ین عوامل سبب شدههم رفته،همروی

میان  است و چقدر فرقعاذه از شّر شب، به طور خاص بیاید. است یشین،پ ۀدر آی
که بستر شرور که مؤمنین در آن به مناجات پروردگار مشغول است شبی  : اندو شبی 
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ْيِل  ِه آَناَء الل   0.َيْتُلوَن آَياِت الل 
یوانات درنده. ح همچون آشکارند؛ که شودمیدر هستی، شروری یافت  نه.

ین جهان، هم در. هایکروبم مانند ؛شوندمیشروری نیز تنها با چشم مسّلح دیده 
 که زخمیر تأثیرات سحر و چشمنظ ؛شوندمیشرور و آفاتی نیز با حواس ظاهری درك ن

ِ : است شده اشاره آنها به مبارکه ۀین سورا در ر  َفاَثاِت فِي اْلُعَقِد * َوِمن شَّ ِ الن َ ر  َوِمن شَّ
َد   .َحاِسٍد ِإَذا َحسَّ

کریم تأثیر این  بردهیرفته و در آیاتی از آنها نام پذ را نامحسوس شرور گونهقرآن 
ْحَر : فرمایدمی سحر درباره مثال   ؛است اسَّ الس ِ ُموَن الن َ َفُروا ُيَعل ِ َياِطيَن كَّ  1.لِكن َ الش َّ

ا : است گفته زخم چشم ۀو دربار اِرِهْم َلم َ ْبصَّ
َ
َفُروا َلُيْزِلُقوَنكَّ ِبأ ِذيَن كَّ

ِإن َيَكاُد ال َ َو
ْكَر  ِ ِمُعوا الذ  اَن ِرَجاٌل ِمَن اْلِإنِس یم: خوانیز در قرآن مین جّن  ۀدربار 3.سَّ ُه كَّ ن َ

َ
َوأ

بنابراین حقیقت موجودات و عوامل  1.َيُعوُذوَن ِبِرَجاٍل ِمَن اْلِجن ِ َفَزاُدوُهْم َرَهقاً 
. شواهد و قرائن خارجی نیز وجود آن را تأیید است نامرئی، مسّلم و انکارناپذیر

 .کندمی
گره« عقد»به معنای دمیدن، و « نفث»از ماده « نّفاثات» ده. . است به معنای 
یرا آنان اورادی ز ؛اندکردهتفسیر  را به زنان ساحر در زمان پیامبر« نفاثات»برخی، 

ین تفسیر، ا ۀیپا بر. ندکردمی سحر گونهیدند و ایندمی میهایرهگ در و ندخواندمی
یه را به آ توانمی حضرت اختصاص دارد؛ اما به زنان ساحر در زمان آن« نفاثات»

کید و تفس خومطلق زنان زشت یارویی با مردان، به  کرد؛ زیرا آنان معموال  در رو یر 
 .آورندمکر و حیله روی می

                                                           

 . ۱۱۰مران/ . آل ع3
 . ۱۳۲. بقره/ 0
 . ۵۱. قلم/ 1
 . ۶. جن/ 2
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گ یازده. نخی و مانند آن نباشد،  هایرهشاید مراد از سحر در آیه، دمیدن در 
قلوب مردان. زیرا زنان از راه  به تالش آنان برای جذب و جلب است بلکه اشاره

ی ناشایست کارها به و کنند سحر را مردان ندتوانمی ی و دلبری بهترگرعشوه
ین باید از چنین زنانی، مانند ساحران، بنابرا. را عنصرمردان سست ویژهبهوادارند؛ 

کرد.  پرهیز 
 «نفاثاتال» کلمۀ و نکره «حاسد» و «غاسق» واژگان مبارکه، ۀدر این سور دوازده.

 . در اینجا دو احتمال وجود دارد:است آمده معرفه
گاهی برای تعظیم که  است ، و بسیار روشناست الف. تنکیر در زبان عربی، 

؛ زیرا ابتال به زنان ساحر همیشگی است بیشتر« نفاثات»خطر غاسق و حاسد از 
آن قبال شب و شرور است یکه همه روزه بهحال در ؛دهدمی رخ ندرتنیست و به

که  است یم. پس مناسبکنیم و همواره با حسودان در اجتماع دیدار میرومی
 غاسق و حاسد، نکره بیایند تا اهمیت آنها برجسته شود.

گاهی برای تقلیل   که گفت توانمی و است ب. تنکیر در زبان عربی، 
، همواره همراه شر نیست. بسا شبی بگذرد و شری در است یشگیهم گرچه شب

شّری از  است هد. حسود نیز همواره مالزم با شر نیست؛ چون ممکنآن رخ ند
گرفتار  ین ا بر. کندمیحسود به انسان نرسد. اما آفت سحر زنان ساحر قطعا  انسان را 

که غاسق و حاسد به صورت نکره، ولی نفاثات به شکل  است اساس، مناسب
گردد.  معرفه بیان 

که رشک خود را پنهان  سیزده.  عذاب ،دهدمیوز نبر را آن و دکنمیحسودی 
کند و پروردگار مقلب هم از و کشدیم ین رو چه بسا خود را مشمول رحمت الهی 

کسی و و سازد دگرگون را او قلب القلوب ی را از این رذیلت نجات دهد. در مقابل، 
 زند،یگران را زخم مید خود چشم با - مثال   - و دهدمیکه حسد خود را بروز و ظهور 

کاریا ع ، شر وجود او به دیگران خواهد رسید و گیردمی لیه دیگران مکر و حیله به 
 حسد،»: فرمود که شودمییزد و مصداق حدیث نبوی انگخشم الهی را برمی
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 0«ی را.خرمن آتش کهآنچنان خورد؛یم را حسنات و هاخوبی
ِ َما َخَلَق با اینکه  چهارده. ر   مبارکه، ۀدر سور یرد،گیبرم در را شرور ۀهم ِمن شَّ

گانه ذکر شده شّر   ی حسد در پیشگاه خداوندزشت ۀکه این نشان است حاسد جدا
ی قرار دارد؛ زیرا به دنبال به دست آوردن پست ۀین درجترپایین. حسود در است

کماالت دیگران کردن  . او در حضیض است کماالت نیست؛ بلکه در آرزوی نابود 
گنجینه یرا خداییز. بردنادانی به سر می که مالک  ، رها است ای آسمان و زمینهرا 

: بخواهند را او فضل خواهدمییکه طبق نص قرآن، خدا از بندگان حال در! کندمی
َه ِمن َفْضِلِه  ُلوا الل 

َ
 1.َوْسأ

یرا ز تابد؛ی را برنمیاله حکمت و طلبدحسود، در واقع خدا را به مبارزه می
 :فرمایدمییم کر قران چنانکه! داندمین عادل هانعمتخدا را در تقسیم فضایل و 

اسَّ َعَلى ْم َيْحُسُدوَن الن َ
َ
ُه ِمن َفْضِلِه  أ  3.َما آَتاُهُم الل 

                                                           

 . ۴۵، ص۳. الکافی، ج3
 . ۰۲. نساء/ 0
 . ۵۴. نساء/ 1
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اس ۀ  سور  ن 
 :۶ - ۱ آیات

ِحيم.  ْحمِن الر َ ِه الر َ اس ِبْسِم الل  ُعوُذ ِبَرب ِ الن َ
َ
اس ( ۱)ُقْل أ  (۲)َمِلِك الن َ

اس  اس ( ۳)ِإَلِه الن َ ِ اْلَوْسَواِس اْلَخن َ ر  ِذی يَوْسِوُس فِى ( ۴)ِمن شَّ
ال َ

اس  اس ( ۵)ُصُدوِر الن َ ِة َو الن َ  (.۶)ِمَن اْلِجن َ
شند وای 1)مردم، پروردگار به برمیم پناه: بگو. مهربان ۀبه نام خداوند بخ ( فرمانر

كه در سی4)پهنان؛ گر( از شر  وسوسه3( معبود مردم،)2مردم،) كس  ی مردم هانه( آن 
 (۶«)( از جن  و انس.5)،كندمیوسوسه 

 هاها و آموزهپیام
کریم در سو .یك عاذه و پناه بردن است فلق و ناس، مردم را به هایرهگرچه قرآن 

 فلق، ۀ. در سوردارد تفاوت ناس با فلق سورۀ اما ،کندمیبه خداوند متعال دعوت 
یکی، حسد و سحرشرور و آفات از سخن که همگی ظاهر و  است ی مانند تار

 درونی هایوسوسه مانند ؛است نادیدنی شرور و آفات ۀآشکارند، اّما این سوره دربار
گرو طهارت از همرستگار البّته. جن و انس شیاطین و قلبی و ی و ظاهر آفات ۀی در 

 .است باطنی
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یش از قرائت قرآن، پ مثال   ؛کنندمی بسنده لفظی ۀعاذاست خی تنها بهبر دو.
و دستور  است یکون که آورندرا بر زبان می« اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم»ت عبار

ی برای نجات از خطرها بس نیست. بنابراین زبان ۀعاذاست که است اما روشن 0قرآن.
ُعوُذ 

َ
که همراه پناه بردن واقعی به خدا باشد.  است عاذهاست ، در صورتی واقعا  ُقْل أ

گریخت؛ وگرنه پس باید نخست قلب را به خدا ی جهان سپرد و سپس از شیاطین 
عاذه، است یقیحق ۀعاذه یکسان خواهد بود. الزماست حالت انسان، پیش و پس از

که است که با است اجتناب از هر چیزی عاذه منافات دارد؛ زیرا عاقالنه نیست 
 وا کنار در که ایمنی ۀکسی در جنگل از شّر درندگان به خدا پناه ببرد، ولی در قلع

 .نشود وارد است
 دهش ذکر مختلفی جهات از مبارکه سورۀ این در( به مستعاٌذ )گاهپناه سه.

 :است
 دهندهین پناهبهتر ،است «مردم پروردگار=  الناس رب» خدا که رواینالف. از 

 .است
. پس پناه بردن به غیر او، ترجیح است «ملک الناس = پادشاه مردم»ب. او 

 .است ضعیف بر مقتدر
. پس پناه بردن به غیر او، شرك محسوب است «اله الناس = معبود مردم»و ج. ا

 .شودمی
که جنبا چهار. َرب ُ  آیۀ ،کندمیی سبحان را بیان خدا الوهی و ربوبی ۀز آیاتی 

ِخْذُه َوِكيًلا ا ُهَو َفات َ
ماواِت َو  ۀو آی است 1اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب لا ِإلَه ِإل َ اْلَأْرِض  َلُه ُمْلُك الس َّ

ِه ُتْرَجُع اْلُأُموُر  ِإَلى الل َ ُكْم َلُه  ۀ. اّما در آیکندمیبه پادشاهی او اشاره  3َو ُه َرب ُ ذِلُكُم الل َ
                                                           

ِجیِم : ۳۳. نحل/ 3 یَطاِن الّرَ َت اْلُقْرآَن َفاْسَتِعْذ ِباهلِل ِمَن الّشَ
ْ
 .َفِإَذا َقَرأ

 . ۳. مزمل/ 0
 . ۵. حدید/ 1
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ن َى ُتْصَرُفوَن 
َ
ا ُهَو َفأ

پروردگار، معبود و پادشاه »هر سه عنوان خدا، یعنی  0اْلُمْلُك لا ِإلَه ِإل َ
کاملین رو پناه ببد. شودمییاد « هستی  .است ین نوع پناهندگیترردن به او، 

رب، : »است این سوره، اوصاف الهی با ترتیبی ویژه آمده در آیات آغازین پنج.
که انسان، نخست ربوبّیت پروردگار را درک « ملك و اله.  زیرا) کندمیشاید از آن رو 

 کرانۀییند( و سپس قلمرو ببیم اشزندگانی امور ینترکوچک در حّتی را آن آثار
هست.  نیز او مالک عالم، رب که فهمدو می یابدمیدر هستی کّل  بر را اشپادشاهی

ک برسد، به ایبنده ی و مددکار حام را او جز خود، زندگانی در حقیقتکه به این ادرا
ُه ِبَكاٍف َعْبَدُه داندمین خود َلیسَّ الل َ

َ
درك این دو اسم خدای سبحان)رب و  1.أ
نیز در نظر او « اله»ین ترتیب اسم بد. کندمیبرای پرستش او هموار ملك(، زمینه را 

. بنابراین، ترتیب اوصاف الهی)رب، ملك و اله( با مراتب و شودمی گرجلوه
یم؛ بر پناه او به درونی شرور از است مناسب رواینمقامات بندگان او، پیوند دارد. از 

که  3ِبَرب ِ اْلَفَلِق  است دمپیدهس پروردگار به التجا از سخن فلق ۀاّما در سور
 .است متناسب با آفات و شرور بیرونی

 حرف بدون اش،گانهی سبحان را با اوصاف سهخدا مبارکه، ۀاین سورشش. 
عاذه را است یرا هر یك از آیات، یکی از اسبابز ؛کندمییاد  «الناس» تکرار با و عطف
 همین ها،یگرفتار هنگام در و خود ۀیز در زندگانی روزمرن مردم. شودمییادآور 
ک را هاویژگی کسی پناه ستمد رواین از. دانندمی خود بردن پناه مال یده، نخست به 

گر و( پدر مانند)است امور دارعهده که بردمی  رودمی کسی نزد بماند، باقی مشکل ا
کم مانند)است او دست به قدرت و فرمان که گر و( حا به ید شد، دست ناام همه از ا

 .شودمیدامان اله و معبودش 
                                                           

 . ۶. زمر/ 3
 . ۰۶. همان / 0
  .۱. فلق/ 1
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 از. گذاردی اثر میانسان نفس بر بشری، و شیطانی وساوس شك،بی هفت.
عاذه و التجا به سه صفت است ی سبحان برای امنیت بندگانش از شر،خدا رواین

یاد  شر چهار برای عاذهاست یک فلق، سورۀ در کهیحال در ؛دهدمیخود را دستور 
اثر   ُصُدورِ ها که بر قلب است ال  وسوسه امری درونی و پنهانی؛ زیرا اواست گردیده

اِس ؛ ثالثا  دو منبع متفاوت  ُيَوْسِوُس  است یا  دائمیثان گذارد؛می ِة َوالن َ   اْلِجن َ
یوسته سرگرم القا و پ و شوندمیید نناام خود کار از کنندگاندارد؛ رابعا  وسوسه

اِس اند تلقین  خدایی به مداوم ایعاذهاست راین امنیت از چنین شّری،. بناباْلَخن َ
 .طلبدیم را بزرگ

ک هشت. کاثرگذار از درون سازیپا  سازیی شیاطین، از عوامل مؤثر در پا
 در را انسان ها،قلب در کنندگانوسوسه ۀ؛ زیرا القائات پیوستاست ی ظاهریاعضا

گاه از انسان سلبحت. دهدمی قرار آنها تأثیر معرض  ایمرحله به و کندمیاراده  ی 
گناه، آدمی را بهدرون ابزار که رساندمی بّته خدای ال. کشاندمی گناه سوی به اجباری 

که دست وسوسه  به را خود زشت هایاندیشه تا گذاشته باز را کنندگانسبحان 
 و داردیم پاس نیز شیطان ۀحق خویش را در مقابل وسوس حتم،یفکنند، بهب قلوب

 مادر قّصۀ در چنانکه ؛کندمی الهام را خوبی و خیر بندگانش و اولیا بقلو به
ییم: خوانیم موسی ْوَحيَنا ِإَلى ُموسَّ

َ
ُهْم : فرمایدمی کهف اصحاب ۀو دربار 0.َوأ ِإن َ

ِهْم َوِزْدناُهْم ُهدی  1.ِفْتيٌة آَمُنوا ِبَرب ِ
گرد همیشه و دارد سیطره هاشیطان بر قلبنه.   همانند و گرددیم آنها گردا

ی هنگام یادآوری ول ؛کندمی نفوذ انسان درون دارد، جریان هارگ میان در که خون
ی را در دل اله یاد و نام همیشه که است انسان بر رواین از. شودمینام خدا پنهان 

                                                           

 . ۱۱۱. اعراف/ 3
کهف/ 0  .۱۰ . 
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 پناهندگی با جز شیطان ۀیشگی و پیوستهم هایخود زنده نگاه دارد؛ زیرا وسوسه
« یوسوس»و « اعوذ»ی هافعل بودن مضارع. گرددبحان دفع نمیی سخدا به مستمر

 یز باید هموارهن انسان ،کندمی؛ یعنی چون او پیوسته وسوسه است نیز از همین رو
کند.است  عاذه 

که قلب آدمیان همیشه بستر القائات شیطانی و  است بر این پایه باید دانست 
که ب او چنبرۀ از توانمی تنها زمانی کرد؛ یرون رفت  اسباب انصرافش را فراهم 

دمی آ سینۀ و دل روی را خود ۀهمانا شیطان، پوز»فرمود:  چنانکه امام صادق
کند، شیطان میاست نهاده  هرگاه. داردبرمی را اشپوزه و گریزد. هرگاه او خدا را یاد 

 خّناس وسواس همان این و کندمی وسوسه و نجوا آن در شیطان ببرد، یاد از را خدا
اَس. َخَنَس  اهللَ یَس یْلَتِقُم اْلَقْلَب َفِإَذا َذَکَر ِإْبلِ  ِإّنَ  ؛تاس ی اْلَخّنَ  0«َفِلَذِلَك ُسّمِ

اِس > آیۀ ظاهر ۀبر پای ده. ِة َوالن َ وسواس خناس تنها از جّنیان نیست؛  <ِمَن اْلِجن َ
. پس برخی مردم قدرتی خاص است بلکه این ویژگی میان انسان و جن مشترک

یابند و اثر بگذارند؛ زیرا نفوذ شیاطین در  راه هاقلب در ندتوانمی کهد؛ چنداندارن
 از و است دیگران ظاهر و جسم انسان، نفوذ ۀ. اّما دامنکرد توجیه توانمی را هاقلب

 ایویژه شیطانی قدرت از مگر بگذارد؛ اثر دیگران درون و قلب بر تواندی نمیعاد راه
 .باشد مندبهره

کرد، از پره باید شیاطین از که گونههماناساس،  بر این  صفتشیطان انسانیز 
که آنها نیز خناسگر باید نیز  تا آیندمی و روندمی قدرآن یعنی اند؛یخت و دانست 

 .کنند قربانی را شخص
پس بسیار: دارد معنا دو خّناس و گر،وسواس، یعنی وسوسه یازده.  و روندهباز
یژگی و معانی آن، و دو این گرفتن قرار هم کنار. شوندهنپنها بسیار بازگردنده؛

                                                           

 . ۵۲۶، ص ۲. علل الشرایع، ج3
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 آن در که گیردمی لشک نبردی صحنۀ شیاطین، و انسانی نفس میان که فهماندمی
 تا کندمیایستادگی  ی دیگر، نفسسو از. کنندمی وسوسه و دارند آمدوشد شیاطین
گر. براند را شیاطین  هایخواسته به انسان و شوند پیروز شیاطین معرکه این در ا

وجود ندارد و به تعبیر قرآن، مهر « خنس = پنهان شدن»یگر د دهد، تن آنان زشت
ُه  ؛شودمیبدبختی برقلب زده  ذيَن َطَبَع الل َ

ولِئكَّ ال َ
ُ
ْبصاِرِهم َعلىأ

َ
ْمِعِهْم َوأ ، 0ُقُلوِبِهْم َوسَّ

ُه  ْمِعِهْم  َوَعلىُقُلوِبِهْم  َعلىَخَتَم الل َ ْبصاِرِهْم ِغشاَوة َوَعلىسَّ
َ
و به تعبیر موالی موحدان  1.أ

یَطاُن َعَلی : »یابدمی، شیطان بر دوستان خود والیت علی َفُهَناِلَك یْسَتْوِلی َالَشّ
ْوِلیاِئِه.

َ
 3«أ

یز بر امور بیرون از ن انسان و دهدمی رخ هاوسوسه مستقیما  در قلب دوازده.
نیاز به پناه بردن به پروردگار را بیشتر و  ین،هم و ندارد ایسیطره اشحواس ظاهری

بنده در میان دو  قلب و است او اختیار در تنها هاقلب کلید زیرا ؛کندمیشدیدتر 
ْحَمِن َبیَن أْصب قلب المؤمن» انگشت خدا قرار دارد َصاِبِع الَرّ

َ
 است و او 1«َعیِن ِمْن أ

 هایو نگاه 1َمْرِء َوَقْلِبِه َيُحوُل َبْيَن الْ  شودمیکه میان آدمی و قلب وی حائل 
َيْعَلُم َخاِئَنَة اْلَأْعُيِن َوَما ُتْخِفي : داندمی ،است پنهان هاسینه در را آنچه و بارخیانت
ُدوُر   6.الص ُ

 تفاوت اولیا و انبیا دل در او وسوسه با مردم تودۀ دربارۀ شیطان ۀسوسو سیزده.
ُصُدوِر  کندمی وسوسه جان و دل در نفوذ راه از را مردم ۀیطان، تودش. دارد جوهری

                                                           

 . ۱۳۳. نحل/ 3
 . ۱. بقره/ 0
 . ۵۳، ص ۳. الکافی، ج1
 .۰۵۰، ص۲. الکافی، ج2
 . ۲۴. انفال/ 2
 . ۱۳. غافر/ 2
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اِس   هن ،است سنگ پرتاب حد در و است گذرا اش، اّما در مورد انبیا وسوسهالن َ
ْيَطاُن : فرمایدمی آدم حضرت ۀقرار دائمی؛ چنانکه درباراست ْيِه الش َّ

 0.َفَوْسَوسَّ ِإل َ
کریم دربار  آنان سراغ به شیطان که هنگامی فرمایدمی پرهیزگارش بندگان ۀنیز قرآن 

یافته، او را دفع ا کند، وسوسه را آنان تا رودمی َقْوا ِإَذا : کنندمییشان در ِذيَن ات َ
ِإن َ ال َ

ُروا َفِإَذا ُهم ُمْبِصُروَن  ْيَطاِن َتَذك َّ ُهْم َطاِئٌف ِمَن الش َّ  1.َمس َّ
 در دیگریک بر دو آن عطف و هم کنار در شیاطین و هاانسانیادآوری  چهارده.

اِس > ِة َوالن َ  پیامبر که گونههمان زیرا ؛است دویای سنخّیت و تشابه آن گو <ِمَن اْلِجن َ
کمک بیرون پیامبر به( عقل)درونی یز ن مردم از برخی ،کندمیی)رسوالن الهی( 

َياِطيَن : ندپردازمی وسوسه به آنان همانند و انددرونی شیاطین بیرونی ۀنمایند شَّ
که شیاطین در سالیان متمادی مطالب هاانسانحتی برخی  3.اْلِجن ِ اْلِإْنِس َو  ی را 
ری از دعوت انبیا و جلوگی برای گاهی بلکه آموزند؛ی میزمان اندك در اند،آموخته

 هایاندیشه و هاوسوسه تبادل به و شوندمی مّتحد و همراه دیگرپیامبران با یک
َياِطيَن اْلِإْنِس َواْلِجن ِ ُيوِحي َوَكذِلكَّ َجَعلْ : ندپردازمی خود زشت ًا شَّ َنا ِلُكل ِ َنِبي ٍ َعُدو 

 1.َبْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُروراً  َبْعُضُهْم ِإَلى
 او دل انسانی هر اصلی پایگاه که آیدمیین برچن مبارکه ۀراز این سوپانزده. 

گر که است  صدد در نیز شیطان و شودمی نابود حتمبه درآید، دشمن تصرف به ا
اِس  :است پایگاه همین تصرف ِذي ُيَوْسِوُس فِي ُصُدوِر الن َ

 . امام صادقال َ
تسکْن حرَم اهلل غیَر اهلل»: فرمایدمی  1.«القلُب حرُم اهلِل فال

                                                           

 . ۱۲۳. طه/ 3
 . ۲۳۱. اعراف/ 0
 . ۱۱۲. انعام/ 1
 . همان.2
 . ۱۳۵. جامع االخبار، ص 2
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ات   امهكب   ن 
كریم. .1  قرآن 
 نهج البالغه، تصحیح صبحی صالح. .2
كبر، قم،  دفتر ، مصمعانی االخبار، ابن بابویه، محمد بن علی .3 حح: غفاری علی ا

 .ق 1043انتشارات اسالمی، 
كبر، قم، دفتر انتشارات اسالمی، من ال یحضره الفقیه، ـــــــــــــــــــــــ  .0 ، مصحح: غفارى علی ا

 ق.1013چاپ دوم: 
كبر، قم، جامعه مدرسین، چاپ اول: الخصال، ـــــــــــــــــــــــ  .5 ، مصحح: غفارى علی ا

 .ش1332
كبر، قم، جامع تحف العقول، ابن شعبه حرانی، حسن بن علی .3 ، مصحح: غفاری علی ا

 ق.1040مدرسین، 
 ،قم،نشر عالمه،مناقب آل أبی طالب)ع(،ابن شهر آشوب مازندرانی،محمد بن علی .7

 ق.1371
، تهران، دار الکتب االسالمیه، چاپ دوم: إقبال األعمال،  ابن طاووس، علی بن موسی .8

 ق.1041
،  مصحح: مؤسسة صاحب األمر التشریف بالمنن في التعریف بالفتن، ــــــــــــــــــــــــ ــ .1

اصفهان، قم، مؤسسة صاحب األمر) عجل اهلل تعالی فرجه الشریف(، چاپ اول: 
 ق.1013

، قم، مکتب االعالم االسالمی، چاپ معجم المقاییس اللغهابن فارس، أحمد بن فارس،  .14
 ق. 1040اول، 

ك .11 ، تحقیق: محمد حسین تفسیر القرآن العظیمثیر دمشقی، اسماعیل بن عمرو، ابن 
الدین، بیروت، دار الکتب العلمیة، منشورات محمدعلی بیضون، چاپ اول، شمس

 ق.1011
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، تحقیق: علی عبدالباری روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیمآلوسی سید محمود،  .12
 ق. 1015 عطیة، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول،

، تحقیق: قسم الدراسات االسالمیة البرهان فی تفسیر القرآن، بحرانی سید هاشم .13
 ق.1013قم،  تهران، بنیاد بعثت، چاپ اول: -موسسة البعثة

، تحقیق: عبد الرزاق المهدی، معالم التنزیل فی تفسیر القرآنبغوى حسین بن مسعود،  .10
 ق.1024بیروت، دار  احیاء الثراث العربی، چاپ اول: 

 ش. 1382، تهران، دنیای دانش، چاپ چهارم، نهج الفصاحةپاینده، ابو القاسم،  .15
 تا. تهران، مکتبه العالمه، بی –تویسركانی، محمدنبی، لئالی االخبار، قم  .13
 ، تصحیح و نشر: مؤسسة آل البیت)ع(، قم،وسائل الشیعة، حر عاملی، محمد بن حسن .17

 ق. 1041 
، تهران، انتشارات دهقان، چاپ سوم، السنیة فی األحادیث القدسیة الجواهرـــــــــــــــ ،  .18

 ش. 1384
، تحقیق: محمدباقر شواهد التنزیل لقواعد التفضیلحسکانی، عبید اهلل بن احمد،  .11

 ق. 1011محمودی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالمی، چاپ اول،
 بیروت، دار الفکر.، تفسیر روح البیان، حقی بروسوى اسماعیل .24
 -دمشق، دار القلم -، بیروت مفردات ألفاظ القرآنراغب أصفهانی، حسین بن محمد،  .21

 ق. 1012الدار الشامیة، چاپ اول، 
كتابخانۀ آیة اهلل مرعشی الدر المنثور فی تفسیر المأثورسیوطی، جالل الدین،  .22 ، قم، 

 ق. 1040  نجفی،
 تا.مطبعة حیدریة، چاپ اول، بی ، نجف،جامع األخبارشعیری، محمد بن محمد،  .23
كتابچی، األمالیصدوق، ابن بابویه، محمد بن علی،  .20  ش. 1373، تهران، 
 ق. 1318، مصحح: هاشم حسینی، قم، جامعۀ مدرسین، چاپ اول، التوحیدــــــــــــــ ،  .25
كتابعلل الشرائعــــــــــــــ ،  .23  .م 1133ش /  1385فروشی داوری، چاپ اول، ، قم، 
 ق. 1043، قم، دار الشریف الرضی للنشر، چاپ دوم، ثواب األعمال و عقاب األعمالــــــــــــ ، ــ .27
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، قم، دفتر انتشارات اسالمی المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی سید محمدحسین،  .28
 ق. 1017جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم: 

ح: محمدباقر خرسان، مشهد، ، مصحاإلحتجاج علی أهل اللجاجطبرسی، احمد بن علی،  .21
 ق. 1043نشر مرتضی، 

، نجف، المکتبة الحیدریة، چاپ مشکاة األنوار فی غرر األخبارطبرسی، علی بن حسن،  .34
 ش. 1300م /  1135ق /  1385دوم، 

، با مقدمۀ محمدجواد بالغی، مجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسی، فضل بن حسن،  .31
 ش. 1372وم، تهران، انتشارات ناصر خسرو، چاپ س

، تهران، نشر مرتضوی، چاپ مجمع البحرینطریحی، فخر الدین بن محمد،  .32
 ش. 1375سوم،

، با مقدمه شیخ آغابزرگ تهرانی و التبیان فی تفسیر القرآنطوسی محمد بن حسن،  .33
 تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی.

مدباقر خرسان، تهران، دار الکتب اإلسالمیه، ، تحقیق: محتهذیب األحکام، ـــــــــــــ  .30
 ق.1047

، مصحح: هاشم رسولی محالتی، تفسیر نور الثقلینعروسی حویزی، عبد علی بن جمعه،  .35
 ق. 1015، چاپ چهارم، قم، اسماعیلیان

ام: تنبیه الخواطر، ، ترجمۀ آداب و اخالق در اسالمعطایی، محمد رضا،  .33 مجموعة ورّ
های اسالمی آستان قدس رضوی، چاپ س، مشهد، بنیاد پژوهشورام بن أبی فرا تألیف
 ش. 1331اول، 

 1384، تهران، المطبعة العلمیة، چاپ اول، تفسیر العیاشیعیاشی، محمد بن مسعود،  .37
 ق.

، بیروت، دار احیاء التراث مفاتیح الغیبفخرالدین رازی، ابوعبداهلل محمد بن عمر،  .38
 ق. 1024العربی، چاپ سوم، 

كاشانی، .31  ق.1043، اصفهان،  الوافی، محمد محسن بن شاه مرتضی فیض 
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، تحقیق: حسین اعلمی، قم، انتشارات الصدر، چاپ تفسیر االصفی، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .04
 ق.1015دوم: 

، تحقیق: سید طیب موسوی جزایری، قم، دار تفسیر قمی، قمی، علی بن ابراهیم .01
 ش.1337الکتاب، چاپ چهارم: 

كبر و آخوندی، محمد، تهران، دار ، محقق: غفاری علیالکافیكلینی، محمد بن یعقوب،  .02 ا
 ق. 1047الکتب اإلسالمیة، 

، مصحح: جمعی از محققان، بیروت، دار إحیاء التراث بحار األنوارمجلسی، محمدباقر،  .03
 ق. 1043العربی، 

ح صحیفة سّی مدنی، سید علیخان بن احمد،   .00 ، د الساجدینریاض السالکین في شر
 .ق 1041،  ، قم، دفتر انتشارات اسالمیمصحح: حسینی امینی  محسن

كلمات القرآن الکریممصطفوی، حسن،  .05 ، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد التحقیق فی 
 ش. 1338اسالمی، چاپ اول، 


